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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ČERVENEC A SRPEN 2020 
1. – 23. 7.
Velká Bystřice 

4. 7.
Doloplazy
Přáslavice
5. 7.
Tršice
Doloplazy
10. 7.
Hlubočky
11. 7.
Tršice
Mrsklesy
17. 7.
Velká Bystřice

24. 7.
Hlubočky
25. 7.
Velká Bystřice

Přáslavice
31. 7.
Velká Bystřice

1. 8.
Velká Bystřice 
7. 8.
Hlubočky
8. 8.
Tršice
Svésedlice
Přáslavice
14. 8.
Velká Bystřice

● MICHAELA TERČOVÁ: MEZI NEBEM A ZEMÍ 
– VÝSTAVA OBRAZŮ A TEXTILIÍ 
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00) 

● HODOVÁ ZÁBAVA 
● FOTBALOVÝ TURNAJ + DALEKÉ DUŠNÍKY 

● HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZÁBAVA 
● JÍZDA KRÁLŮ 

● LETNÍ KINO: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (21:00) 

● MEMORIÁL DĚDY NOVÁKA 
● MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA 

● KINOAMFÍK: DRŽ HUBU 
(amfiteátr, 21:00)

● LETNÍ KINO: JUMANJI – DALŠÍ LEVEL (21:00) 

● TIBOR ČERVEŇÁK: DOTEKY – VERNISÁŽ VÝSTAVY 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)
● DISKOTÉKA

● KINOAMFÍK: HUDEBNÍ FILM PŘED WOODSTOCKEM 
(amfiteátr, 21:00)

● HANÁCKÉ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 

● LETNÍ KINO: CHLAP NA STŘÍDAČKU (21:00) 

● POHÁROVÁ SOUTĚŽ 
● OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU SDH 
● DISKOTÉKA 

● KINOAMFÍK: VLASTNÍCI 
(amfiteátr, 21:00) 

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

14. – 16. 8.  
Velký Újezd 
21. 8.
Hlubočky
22. 8.
Velká Bystřice

Bystrovany
Přáslavice
23. 8.
Přáslavice
25. 8.
Velká Bystřice

27. 8.
Velká Bystřice

28. 8.
Velká Bystřice

29. 8.
Mrsklesy
Přáslavice
mikroregion

Bystrovany
Bukovany
Hlubočky

30. 8.
Velká Bystřice

Velký Újezd

● HODOVÉ SLAVNOSTI MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD

● LETNÍ KINO: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (21:00) 

● HASIČSKÉ SLAVNOSTI 
(Zámecký park 9:00 – 12:00, amfiteátr 20:00 – 23:00)
● BYSTROVANSKÉ HODY 
● PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY 

● HODOVÁ MŠE V KAPLI SV. ROCHA 

● PARTIČKA OPEN AIR 
(amfiteátr, 17:30 – 19:00 a 20:00 – 21:30)

● MORAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO: 
STARCI NA CHMELU (amfiteátr, 20:00 – 22:30)

● ZAHRADNÍ SLAVNOST PRINCEZEN A RYTÍŘŮ 
(Zámecký park, 15:30 – 18:00)
● KINOAMFÍK: FRČÍME (amfiteátr, 21:00)

● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
● DISKOTÉKA
● CYKLISTICKÁ JÍZDA MIKROREGIONEM
(9:30 – 16:00)
● DEN REGIONU BYSTŘIČKA
● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
● HRADIŠŤAN OPEN AIR KONCERT 
(AMFITEÁTR KD NA LETNÍM)

● FARNÍ DEN 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, farní zahrada 8:00 – 
9:30, 14:30 – 17:00)
● LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Narození:
Gabriela Lakomá 
Adéla Jordová
Ema Nasadilová
František Jančář
Filip Peníška

12. 5. 2020
25. 5. 2020
27. 5. 2020
11. 6. 2020
21. 6. 2020

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

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Zdenka Kocianová
Emílie Venusová 
Věra Lakomá

29. 5. 2020 93 let
16. 6. 2020 73 let
21. 6. 2020 90 let

SVOZ ODPADŮ ČERVENEC - SRPEN

Foto na titulní straně: 
Martina Skálová (léto, cyklisté, hasiči), muzikál (archiv MDO)

komunální 
odpad 

(pondělí)

13. 7. 2. 7.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

7. 7.

21. 7.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

každé úterý 15:30 – 18:00  
a každou sobotu 8:00 – 12:00

3. 8. 6. 8.

4.8.24. 8.

18. 8.

25. 8.
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ÚVODNÍK
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,

říká Rudolf  Hrušínský v Rozmarném létu a my bychom 
mohli parafrázovat o nešťastném způsobu celého le-
tošního roku. Nejdřív sledujeme zprávy o pětisetletém 
suchu, pak nás do května izoluje od normálního způ-
sobu života čínský bacil, aby ho vystřídal nejdeštivější 
červen za 60 let měření ČHMÚ. Všechny tyto extrémní 
faktory nás učí mimo jiné schopnosti přizpůsobit se. 
Nad to se však budeme muset snažit jejich příčiny eli-
minovat nebo alespoň zmírnit. Tedy u nás, na lokální 
úrovni, především v oblasti zmírnění klimatické změ-
ny. Především z odpovědnosti k budoucím generacím. 
Protože přes současné deštivé počasí se podle všech 
prognóz budou vracet především období sucha, začíná-
me s přípravou opatření k záchytu a akumulaci dešťové 
vody a ochlazení intravilánu městečka. Čekáme na vý-
sledek dotačního řízení na realizaci zelené střechy pro 
objekt přístavby mateřské školy, pro objekt vstupní bu-
dovy základní školy ji začínáme projektovat. Začínáme 
měnit zažité způsoby sečení travnatých ploch na veřej-
ných prostranstvích - v obdobích sucha budeme sekat 
„na vysoko“ (6-10 cm místo 3-4 cm). Občanům, kteří 
o to projeví zájem, ponecháme části veřejných pro-
stranství před jejich nemovitostí neposečenou a ozna-
čenou cedulkami, že tak ponecháváme životní prostor 
pro hmyz. Uvažujeme o realizaci průlehů v travnatých 
plochách pro zachycení dešťové vody, hledáme vhodné 
místo pro pilotní realizaci „dešťové zahrady“ nebo živé 
zelené fasády. Díky spolupráci našich technických slu-
žeb a spoluobčanů Renaty Bílkové a Zbyňka Žůrka je 
výborně postaráno o naše nové výsadby alejí.  

Čas ukáže, jak které opatření zafunguje a přispěje 
ke snížení dopadu klimatické změny. Ale musíme se  
o to alespoň pokusit.

Červen patřil bystřickým „bomberos“ 
Předpokládám, že většina Bystřičáků již viděla  
to krásné nové hasičské auto Scania, v hasičské hantýr-
ce označované jako CASka (cisternová automobilová 
stříkačka). V plné parádě ho naši hasiči předvedli ši-
roké veřejnosti v sobotu 27. 6. 2020 na bystřickém ná-
městí, kde bylo nejen světsky pokřtěno lahví šampaň-
ského, ale také mu požehnal místní pan farář P. Josef 
Opluštil. A mnohem víc hasičům samotným, protože, 
jak sám řekl, novému autu technické parametry nezlep-
ší, ale žehná především hasičům samotným, aby jim 
prostřednictvím sv. Floriána, patrona hasičů, vyprosil 
ochranu před následky nebezpečné práce v ohrože-
ní. Stojí za připomenutí, že hasiči střeží naše životy, 
zdraví a majetek ve svém volném čase, bez nároku 

na odměnu a s nasazením vlastního života a zdraví. 
A proto je namístě zvolat „Vivat bomberos!“

Již 12. června naši hasiči uspořádali veřejnou  
materiální sbírku na pomoc lidem postiženým  
bleskovou povodní v Šumvaldu a Břevenci. Z fotek, 
které jsou dostupné na facebookovém profilu SDH 
Velká Bystřice je patrné, kolik materiálu se během 
jednoho dopoledne sešlo. Za to patří velký dík jak  
našim hasičům, tak i vám Bystřičákům, kteří jste  
v krátké době po sobě znovu projevili soucit  
a solidaritu s lidmi, kteří se ocitli v ohrožení. To je 
nejvíc! Děkujeme!

Bystřická letní kultura vstává z popela
Dlouho, opravdu dlouho a s maximální zodpovědností 
jsme ve vedení města diskutovali, jak naložit s totálně 
rozbitou kulturní a společenskou sezonou 2020.  
Protože to zvažování se odehrává jak v rovině 
zdravotních rizik, tak samozřejmě i ekonomické 
zodpovědnosti. Protože nechceme vytvářet riziko 
přenosu nákazy, ale ani plýtvat penězi za odvolané 
nebo málo navštívené akce. Naproti tomu - co by byla 
Bystřice bez kulturního a společenského života!? 

Celá jarní sezona byla nouzovým stavem zrušena 
automaticky. První vlaštovkou po ukončení nouzového 
stavu byly Bystřické selské trhy v neděli 14. 6.  
A protože v průběhu června byla restriktivní opatření 
zmírněna natolik, že již je, technicky vzato, možné 
uspořádat například malý letní festival v jeho klasické 
podobě, učinili jsme složité, ale věřím, že správné 
rozhodnutí uskutečnit celou sezonu promítání 
letního kina, 10. ročník rockového festivalu Hanácké 
Woodstock, hasičské slavnosti, letní venkovní  
divadelní představení MDO, improdivadelní 
představení Partičky i maloformátové pojetí  
folklorního festivalu Lidový rok. Ten proběhne letos 
jen v sobotu 5. září jako 29,5. ročník ☺, zato však 
s báječnou předehrou v podobě koncertu Ondřeje 
Havelky a jeho Melody makers v pátek 4. září. Takže 
ten jubilejní třicátý ročník bude s plnou parádou, jak 
pevně věříme, příští rok. 

Nezbývá než doufat, že v dalších dnech a týdnech nám 
tyto plány virus ani jiné trable nezhatí, protože hlad  
po kultuře a společenském životě je velký.   

S přáním příjemné dovolené, krásného léta 
a klidných dní - Ivoš Slavotínek 
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Zdroj: novinky.cz 

KULTURA

letos BUDE!
Vážení přátelé folkloru a dobré zábavy,

ve světle širokého výpadku festivalů a kul-
turních akcí všech žánrů vůbec přinášíme 
pozitivní zprávu: vzhledem k příznivě se vy-
víjejícímu stavu bylo v organizačním štábu 
rozhodnuto, že folklorní festival Lidový rok 
se letos USKUTEČNÍ a to jako mimořádný 
29 a 1/2. ročník 4. a 5. září 2020.

Zároveň však již víme, že nebudeme moci 
přivítat např. zahraniční soubory (jednáme 
alespoň o účasti souboru ze Slovenska). 
Pro velký výpadek v nácviku se rovněž ne-
budou moci zúčastnit dětské folklorní sou-
bory - děti nezkoušely od března a ve svých 
kolektivech se nesetkají prakticky ještě 
celé prázdniny. Festival proto bude zkrácen  
na pátek a sobotu.
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Město Velká Bystřice • Hanácký folklorní spolek • Folklorní soubor Haná
pod záštitou Mariana Jurečky, ministra zemědělství • Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje

za finanční podpory Olomouckého kraje • Ministerstva zemědělství ČR

Účastníci festivalu:

Dětské folklorní soubory: MALÁ ONDŘEJNICA – 
Stará Ves n/O., MALÁ RUSAVA – Bystřice p/H., ŠÍPEK – 
Jihlava, VELIČÁNEK – Velká nad Veličkou, VSACÁNEK 
– Vsetín, cimbálová muzika POMLKA – Olomouc, 
KRUŠPÁNEK, ČEKANKA a muzika KRUŠPÁNEK – 
Velká Bystřice.

Folklorní soubory dospělých: BYSTRZICA – Bystřice 
nad Olší, DYLEŇ – Karlovy Vary, RUSAVA – Bystřice 
p/H., VIZOVJÁNEK – Vizovice, ŽEROTÍN – Strážnice, 
ženský sbor JADERNIČKY a CM BUKOVINKA – 
Bystřice p/H., ZÁHORSKÁ MUZIKA – Olomouc, 
cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, HANÁ, MLADÁ HANÁ 
– Velká Bystřice

Zahraniční hosté: Ballet folklórico GUIJARRO y música 
EL ARADO – Mexiko, Nílüfer Halk Danslari ToplulĞu – 
Bursa / Turecko, POLENO – Bratislava / Slovensko

Doprovodné programy festivalu Lidový rok:

• ŘEMESLNÝ JARMARK a bohaté OBČERSTVENÍ  
na Zámeckém  náměstí
• VÝSTAVY v kulturním a informačním centru, galeriizet  
a cukrárně Galerie
• Regionální gastronomie v místních restauračních 
zařízeních
•    Pouťové atrakce

XXVII. ročník 
mezinárodního folklorního festivalu

Pátek 1. září 2017

Sobota 2. září 2017

Neděle 3. září 2017

20:00

14:00

18:00 

18:00

21:30

22:30 

9:00 

10:00

14:00 

14:15

„Stojí hruška“, „Kača“ – filmová představení v amfiteátru

Vystoupení DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

„Z kraje pod Hostýnem“ – oceněný pořad z MFF Strážnice 2016

„V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní festivalový program

koncert muziky HRADIŠŤAN

ohňostroj

 
mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí

vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“

„DEBE DECKE TAK BELO“ – pořad FS dospělých

knižní novinky

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

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

                                12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Uzavření knihovny o prázdninách – dovolená:
3. - 14. července          7. - 11. srpna

V době letních prázdnin bude v úterky zavřeno.

nenechte si ujít pokračování...

®LIDOVÝ ROK
VELKÁ BYSTŘICE

      KNIHOVNA 
                      VELKÁ BYSTŘICE

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky – Všechna sláva… (11) 
pokračování Gregových trampot – stane se slavným filmařem?

Vlastimil Vondruška – Husitská epopej (5)
po smrti Ladislava Pohrobka se novým českým králem stává Jiří  
z  Poděbrad

Jo Nesbo – Žízeň (11)
Harry Hole je zpět – řeší své soukromé problémy  
a vraždy žen, které použily seznamku

James Patterson – Patnáctý skandál (15)
komisař Joona Linna s kolegyní Sagou musí pracovat 
i proti rozkazům nadřízených, aby zastavili sériového 
vraha

Ladislav Špaček – Dědečku, už chodím do školy 
(3)
dědeček vypráví vnučce příběhy, pomocí kterých  ji 
učí reagovat na nejrůznější situace

Lars Kepler – Lovec králíků (6)
komisař Joona Linna s kolegyní Sagou musí pracovat 
i proti rozkazům nadřízených, aby zastavili sériového 
vraha

Sofie Sarenbrant – Oddělení 73 (4)
kriminální inspektorka Ema Sköldová odhaluje 
darebáky ve vlastních řadách, ti se ale nevzdávají

MŮŽETE SE TĚŠIT... 

KINOAMFÍK Velká Bystřice 2020 
letní promítání v bystřickém amfiteátru  

ČERVENEC 
17. 7. Drž hubu  
31. 7. Gentlemani  (2019) 
 
SRPEN 
14. 8. Vlastníci 
28. 8. Frčíme 
 
ZÁŘÍ (plánujeme) 
11. 9. Bourák  (2020) 

 vstupné dobrovolné  
 změna programu vyhrazena 
 v případě nepříznivého počasí se nepromítá 

KINOAMFÍK Velká Bystřice 2020 
letní promítání v bystřickém amfiteátru  

ČERVENEC 
17. 7. Drž hubu  
31. 7. Gentlemani  (2019) 
 
SRPEN 
14. 8. Vlastníci 
28. 8. Frčíme 
 
ZÁŘÍ (plánujeme) 
11. 9. Bourák  (2020) 

 vstupné dobrovolné  
 změna programu vyhrazena 
 v případě nepříznivého počasí se nepromítá 

sobota 22. srpna 2020

Velká Bystřice, 
Zámecký park, amfiteátr

9 – 12 hod. 
▪Soutěž v požárním útoku▪

od 20 hod. 
▪Zábava se skupinou NEGATIV▪

Bohaté občerstvení po celý den. 

Hasičské 
slavnosti

Letos pro vás tedy na Lidovém roku s velkou radostí vystoupí: 

● Ondřej Havelka a jeho Melody Makers při pátečním koncertně – tanečním 
večeru (koncert se vstupným, předprodej v Kulturním a informačním centru 
Velká Bystřice, cena v předprodeji do 31. 8. 400 Kč, od 1. 9. a na místě 550 
Kč)

● folklorní soubory: Gorol – Mosty u Jablunkova, Jasénka – Vsetín, Olšava 
– Uh. Brod a Haná Velká Bystřice 

● lidové muziky a sbory: Jaderničky a CM Bukovinka – Bystřice pod Hostý-
nem, Musica Folklorica – Velká nad Veličkou, Šmykňa – Ostrava, Hanácký 
mužský sbor Rovina – Olomouc 

● zahraniční host: Nadšenci – Trenčín / Slovensko (v jednání) 

● host pro sobotní večerní koncert – Taneční divadlo BUFO – Praha

Předpokládáme, že se v sobotu uskuteční i jarmark s bohatým občerstvením 
včetně lahodného burčáku a přijedou i pouťové atrakce.

Všichni účinkující i organizátoři se těší na vaši hojnou návštěvu. 
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Nejkrasší kusy
saisóny

uvádějí

A2 nejkrasší.indd   1 21.01.19   16:39

Pátek 4. září 2020 od 20 hod.
Amfiteátr Velká Bystřice

Vstupné 400 Kč v předprodeji (do 31. 8.), 550 Kč na místě
Předprodej Kulturní a informační centrum Velká Bystřice, tel.: 734 236 502

Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí!
Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči 

září, nohy křepčí!

Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých i amerických, 
v koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers

čtvrtek 27.08.2020 ve 20 hod. v amfiteátru

Vstupné: 300 Kč (jednotné)

Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossa-
nova nebo Milenci v texaskách, které se staly 
ústředními melodiemi vůbec prvního původní-
ho českého muzikálu ze šedesátých let minu-
lého století. Z tehdy nových písní se staly ever-
greeny, které si brouká už několikátá generace, 
a láska Filipa a Hanky, zrozená na chmelové 
brigádě, je dnes již důvěrně známou záplet-
kou. Legendární český film se od své premiéry  
v roce 1964 dočkal mnoha divadelních  
adaptací, a to především díky příběhu na-
plněnému touhou po svobodě a nadějí  
v lepší budoucnost, jež je aktuální v kaž-
dé době. Na jeviště Moravského divadla 
se tento muzikálový klenot vrátil po osma-
dvaceti letech od své olomoucké premié-
ry v roce 1991 a v bystřickém amfiteátru  
v podání souboru olomoucké činohry ho uvi-
díte poprvé.

Režií je pověřen Petr Novotný, který s naším 
divadlem spolupracoval vůbec poprvé a kte-
rý je jedním z nejzkušenějších tuzemských 
muzikálových režisérů a producentů. Půso-
bil mimo jiné jako umělecký šéf Hudebního 

Starci na chmelu

divadla v Karlíně a coby producent stál za českými premiérami muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita v praž-
ském divadle Spirála. Po delší odmlce se tak můžete těšit na hudební titul v podání souboru činohry. To vše  
v doprovodu živé kapely a v hudebním nastudování Filipa Tailora.

Město Velká Bystřice 
uvede muzikál pod otevřeným nebem
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foto na stránce: archiv MDO

knižní novinky

Miroslav Krobot: Nečíst 
Útržky, úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charismatického 
režiséra a herce putují fascinující postavy i vzpomínky: 
Český dobrodruh Eskymo Welzl si podává dveře s Jac-
kem Kerouacem, Rolling Stones s maminčiným životo-
pisem. Divokou krásu Jeseníků střídají parky Olomouce 
či divadlo v Chebu. Osobitý styl jednoho z nejvýrazněj-
ších mužů českého divadla a filmu vám odemkne dveře  
do světa fantazie, v němž je radost se ztratit.

Shari Lapena: Jeden z nás 
Nový strhující psychothriller z pera bestselleristky Shari 
Lapeny, mistryně nečekaných zvratů. Udržet tajemství 
mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. 
Vražedně těžké... Ovzduší na poklidném newyorském 
předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří 
anonymní dopis zanechaný v jednom z domů. 

Carlos Ruiz Zafon: Andělská hra
Bestseller Stín větru okouzlil čtenáře po celém světě 
mistrovskou kombinací gotického thrilleru a historické-
ho románu. Andělská hra přináší neméně poutavý pří-
běh – úchvatnou variaci na faustovský motiv o pokušení  
a touze po nesmrtelnosti, situovanou znovu do prostředí 
magické Barcelony, tentokrát první poloviny dvacátého 
století. Mladý novinář a spisovatel David Martin přijme 
nabídku záhadného vydavatele Andrease Corelliho  
a rozhodne se pro něj napsat knihu, jakou ještě nikdy ni-
kdo nenapsal. Čím náročnější se mu tento úkol jeví, tím 
více záhad vyvstává i kolem muže, který si dílo objednal.

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Telefon: 734 236 502 
e-mail: knihovna@muvb.cz 

www.knihovna.velkabystrice.cz

Provozní doba knihovny: 
Po 8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00

St 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno 

         

Andrzej Sapkowski: Zaklínač (7 dílů)
Hlavním hrdinou tvorby Andrzeje Sapkowského je zaklí-
nač Geralt z Rivie. Jako nájemný hubitel upírů, vlkodlaků 
a všemožných nebezpečných netvorů pochopitelně ovládá 
bojové a magické techniky nezbytné pro své zaměstnání. 
Nicméně není pouze chladnokrevným profesionálem, a už 
vůbec ne jedním ze superhrdinů, jimiž se žánr fantasy jen 
hemží. Postupně vychází najevo, že neměl možnost si svůj 
osud svobodně zvolit, ale naopak je nucen draze platit za 
schopnosti a dovednosti nedosažitelné a vesměs též nepo-
chopitelné běžným smrtelníkům. Proto vyvolává strach a zá-
roveň nevraživost a odpor těch, jejichž životy vlastně chrání.

…a něco pro děti:

Craig Thompson: Kosmo knedlíci
Pro Violet je rodina tou nejdůležitější věcí v celé galaxii. 
Když se její táta ztratí během nebezpečného úkolu, vydává 
se ho hledat v doprovodu nových kamarádů: Jeden je kuře  
s věšteckými schopnostmi, druhý je posledním mimozem-
šťanem svého druhu. Violet pozná, že vesmír je úžasný  
a pestrobarevný, ale má i svoje mouchy. Nebo přímo velryby, 
které vám můžou sníst školu. Úchvatně nakreslený komiks 
Kosmo knedlíci je velkolepým dobrodružstvím z budoucnos-
ti, která nápadně připomíná naši současnost.

Odložený koncert  se uskuteční 19. září 2020
Zakoupené vstupenky ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
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PODZIMNÍ  
Aprílové divadlení

15. listopadu 2020  18:00 
Rošáda         
DS Frída 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

Permanentky na všechna představení lze zakoupit 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice 

22. listopadu 2020  18:00 

8. listopadu 2020  18:00 

Cena permanentky: 450 Kč 
V ceně permanentky je i doprovodný program = 

pohádka nebo hudební pásmo s písničkami 
Již zakoupené permanentky zůstávají v platnosti. 

29. listopadu 2020  18:00 
Past na myši 

+ doprovodný program 29. 11. 2020 ve 14 hod. 

...z Bystřických selských trhů 14. 6. 2020 Foto na stránce: [1] - [5] Martina Skálová   

21

3 4 5
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...ze slavnostního předání nového 
hasičského vozu 27. 6. 2020

Foto na stránce: [1] - [8], [12] - [14] Kateřina Žbánková a [9] - [11] Martina Skálová   

2

4 5

7

8

10 11

13 14

...z vernisáže Terčová 27. 6. 2020

...z natáčení pro i-folklorní 
Strážnici 27. 6. 2020

3

6

9

12

1

...z otevření Muzea modelů 
Longford Paddock 27. 6. 2020
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Dětský den
Děti z 1. a 2. tříd si užily letošní dětský den netradičně v rouškách alespoň  
na nádvoří školy, prvňáčci dokonce ve společnosti tygříka a dinosaura. Při plnění 
úkolů se děti pobavily, předvedly své znalosti z prvouky a ještě si zasportovaly. 
Po vyluštění křížovky se dozvěděly tajenku – sluníčko. Toto heslo jim otevřelo 
cestu k pokladu – kinder vajíčkům. Ve třídě se potom děti pustily do výroby slu-
níček, která budou zdobit okolí školy alespoň do prvního deště. Snad se dětem 
tato oslava jejich svátku líbila. 

Jaromíra Pazderová

Poděkování
Vážení rodiče, milí čtenáři,

před více než třemi měsíci se nám ze dne na den otočil celý život vzhůru noha-
ma. Uzavření škol během jediného dne nás všechny zaskočilo a ocitli jsme se  
v situaci, kterou nikdo nečekal ani nezažil.  Snažili jsme se všichni co nejrychleji 
zareagovat a co nejlépe se vyrovnat s pojmem „distanční výuka“. Pro děti, rodiče 
ani pedagogy není tato forma výuky vůbec jednoduchá. Těch pár dnů, které 
zbývají do konce školního roku, všichni zvládneme a nastane čas na zasloužený 
odpočinek, na bilancování a především na plány a přípravy do budoucna.

Chtěla bych vyjádřit své poděkování a uznání  všem statečným maminkám, které 
měly velice často na starosti chod domácnosti, vlastní práci a distanční výu-
ku dětí. Také bych chtěla poděkovat všem starostlivým tatínkům, kteří se učili 
se svými potomky a také vzpomínali na svá školní léta. Poděkování patří také 
babičkám a dědečkům a dalším rodinným příslušníkům, kteří pomáhali dětem  
s výukou. Děkuji tak těm, kteří se s námi podělili o  každodenní radosti, ale  
i strasti formou fotografií či příspěvků. Všichni ve škole smekáme pomyslné klo-
bouky a věříme, že vám tuto péči vaše děti v budoucnu poctivě vrátí. 

Pokud přece jen děti nebudou po návratu do školy v září všechno umět a znát, 
jak předepisuje školní vzdělávací program (dříve jsme tomu říkali školní osnovy), 
tak se svět nezboří. Společně s Vašimi dětmi všechno na začátku toho příštího 
školního roku doženeme a už teď se těšíme, až zase bude škola plná dětí, kdy se 
bude učit, kdy bude na školní chodbě slyšet dětský smích a kdy se budou kluci 
v šatnách pošťuchovat.

Myslím, že jsme si všichni uvědomili, jaký význam má pro nás zdraví a kvalitní 
lidské vztahy. 

Děkuji Vám všem za skvělou spolupráci a přeji krásné prázdniny. Byli jste úžasní!

Jana Raková 
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Závěr školního roku byl ve třídě 3. A trochu komplikovaný, po ukončení 
nouzového stavu kvůli koronaviru některé děti zůstaly doma, ale stejně 
se třída musela rozdělit na dvě skupiny. Proto jsme byli moc rádi, že  
v posledním týdnu jsme mohli být všichni spolu aspoň venku. Vydali jsme 
se na procházku naším městem, při kterém jsme do pracovních listů za-
znamenávali své objevy na různých místech. Naše zastávky byly u obou 
kostelů, u pomníku padlým na hřbitově, u radnice, u pomníku padlým 
na místě palírny, v amfiteátru, u infotabule u přejezdu a na závěr v infor-
mačním centru. Tam nás přivítala paní Skálová, která nám přichystala 
odměny, také jsme se zapsali do návštěvní knihy a potom jsme si hráli 
v amfiteátru a okolí. Při vyhodnocování pracovních listů jsme zjistili, že 
někteří z nás byli na těchto místech poprvé a každý z nás si něco nového 
o Velké Bystřici zapamatoval. Takže paráda!

Hana Londová

Pátrací procházka Velkou Bystřicí
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ROZHOVOR

Kamila Petrová

SPORT
● Který tým v tabulce považujte za nejtěžšího soupeře?
Tady neřeknu asi nic překvapivého. Budou to soupeři 
z čela tabulky s extraligovými zkušenostmi Strakonice a Li-
tovel, ale i Chodov nebo Zlín budou velmi těžkými soupeři, 
nikoho nemůžeme podcenit a musíme to tlačit na plný plyn 
od začátku sezony až do konce.

● Kdy začne a jak bude probíhat letní příprava?
Začneme tak jako většina prvoligových týmu od začátku 
srpna. Fyzické testy, zvyšování fyzické kondice, přáteláky 
a turnaje, to co se praktikuje snad asi všude. Hráči mě znají 
ví co asi přijde, proto věřím, že fyzickou přípravu v červnu  
a červenci nepodcení.

● Jaký je váš oblíbený domácí a zahraniční tým?
V posledních letech mě nejvíce oslovila hra Plzně, ze zahra-
ničních týmů se rád podívám na bundesligové týmy Rhein-
-NeckarLowen nebo Flensburk.

● Kdo je váš top hráč v ČR i zahraničí?
Mě se vždy líbili drzí hráči s obrovským herním přehledem 
jako je např. karvinský Michal Brůna, ale také bojovníci  
co se nebojí jít do mlýnice pro nějaký ten úder jako je např. 
Babák nebo Bečvář a těch zahraničních těch by bylo.

● Máte trenérský vzor?
Z historie jednoznačně Jiří Vícha v současné době mám 
velký respekt před trenérskou prací pánů Miky a Tonara st.

● Co na staronové angažmá ve Velké Bystřici říká ro-
dina?
To je spíš otázka pro ně, ale moje manželka už za ty roky 
ví co to obnáší a abych byl upřímný, moc nadšená nebyla. 
Nicméně, ale o mém rozhodnutí ví a respektuje ho…☺

Děkuji za rozhovor a přeji ať se daří v nadcházející sezoně 
Vám i našim mužům!

Do podzimní házenkářské sezony vstoupí naši bystřičtí muži pod vedením 
nového trenéra, pana Pavla Tkadlečka.

Staronový bystřický trenér nám zodpověděl pár otázek:

● V kolika letech a kde jste začínal s házenou?
Házenou jsem začal hrát jako minižák roce 1982 až do roku 1994 za TJ Sigma 
Opava. V roce 1994 jsem se přestěhoval do Libavé, kde jsem v roce 2001 za-
ložil oddíl házené, který tam působil až do roku 2008. Poté jsem začal působit 
jako trenér mladších žáků ve Velké Bystřici.

● Velká Bystřice byla tedy jasná volba?
Ano. Z Libavé je nejblíže, práci s mládeží v žákovských kategoriích ve Velké 
Bystřici měli a mají na výborné úrovni a tak nebylo co řešit. Navíc bystřičtí 
měli v té době velmi silný ročník kvalitních hráčů nar. 1999/2000 stejně jako 
na Libavé, tak příchodem asi 4-5 hráčů z libavské kliky, vznikla jedna další 
úspěšná generace.

● Jaké máte vzpomínky na své dřívější trenérské působení v klubu Há-
zená Velká Bystřice?
Ne vždy to bylo jednoduché a zalité sluncem. Ale dnes už vzpomínám jen  
na ty lepší věci a úspěchy. Kluci vybojovali vícemistra republiky starších žáků 
pro rok 2014. Výborný výsledek a skvělá práce celé party, se lvím podílem 
druhého trenéra Boba Menšíka. Potom hoši dvakrát vybojovali nejvyšší sou-
těž dorostu, ve které předváděli dobré výsledky. Na tuto dobu vzpomínám 
asi nejraději, na atmosféru v týmu, která byla super i na spolupráci se svými 
dvěma vedoucími Jardou Lounem a Petrem Kloboučkem.

● S jakými ambicemi se vracíte na trenérský post do Velké Bystřice?
Já vnímám ten výborný výsledek z té nedohrané sezony a sílu celé té party, 
takže říct, že nemyslím na bednu, by bylo asi pokrytecké.

● Co rozhodlo o tom, že jste přijal nabídku trénovat muže?
Když jsem v roce 2018 končil u staršího dorostu, potřeboval jsem si po těch 
17 letech trénování odpočinout, srovnat si věci v hlavě a nabrat inspiraci  
a sílu do další trenérské práce, proto jsem také nabídky z Bystřice nebo jiných 
klubů dosud odmítal. Když mě letos koncem května oslovil předseda oddílu 
Pavel Vodička dlouho jsem přemýšlel a nakonec jsem nabídku přijal.

● Co říkáte na současný hráčský kádr?
Já samozřejmě ty kluky znám. Je tam pár pro mě nových jmen, ale kostra 
týmu je stejná. Je tam celá řada starších zkušených hráčů, se kterými se 
znám již z minula - Vydra, Wolf, Mužík, Švébiš nebo Kubis, ale jsou tam i vý-
borní mladí hráči, kteří už ve svém věku patří k tahounům mužstva a předvádí 
výborné výsledky jako je např. Dobeš nebo Souček.

● Uvažujete o posilách a máte představu na čem je potřeba zapracovat?
Samozřejmě. O tom musí uvažovat každý trenér. Chci celkově zrychlit a zag-
resivnit hru a k tomu potřebuju mít na každém postu vyrovnanou dvojici hráčů 
jak herně tak zejména fyzicky. Chci herní zátěž rozložit na více hráčů, protože 
hrát 60 minut rychlou házenou v 7 lidech prostě nejde. Chci dát šanci hráčům, 
kteří nebyli v minulých letech tak vytížení, byť hráčské kvality u nich beze-
sporu jsou. Někteří zkušení hráči odešli, ale jsou v jednání noví a pokud by  
to všechno vyšlo, mohla by to být hodně zajímavá sezona.

● Jaký máte cíl v nadcházející sezóně 2020/2021?
Ten výsledkový už jsem zmínil. Ten druhý cíl - chci mít s klukama v týmu 
přátelskou pohodovou atmosféru. Pokud se na trénink a zápas těšíte, chcete 
spolu být, vítězit, zvládnete i ty těžší chvíle, jinak to nemá smysl.

● Naši muži jsou po podzimní sezoně s 21 body na druhém místě prvoli-
gové tabulky. Jak vidíte případný postup do extraligy?
A je ta otázka tady, tak nějak jsem tušil, že přijde. Víte, když to celé vnímáte 
v delším časovém kontextu, tak Bystřice už po extralize sahala před 3 lety za 
trenéra Veřmiřovského. Bohužel to nevyšlo v posledním zápase se Strako-
nicemi minulou sezonu opět druhé místo a smolně ukončená sezona, kvůli 
trošku jinému soupeři, k tomu nově opravená hala - moc bych extraligu Velké 
Bystřici přál. Jestli by to mohlo být už tuto sezonu, to se uvidí. Jedna věc je vy-
bojovat 1. místo a uspět v baráži a úplně druhá věc je hrát obstojně extraligu.
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Program TV11 si v televizi nenaladíte – ale 
nezoufejte! V neděli 6. září v 11 hod. budete 
mít příležitost se dění kolem TV11 zúčastnit 
osobně. Pořádá ho pro Vás spolek MRSKNI 
SEBOU. A o co vlastně půjde? Především  
o výhru, samozřejmě :). Kdo o ni stojí, neměl 
by podcenit psychickou a fyzickou přípravu 
a měl by si uvědomit, že závod o ni nebude 
žádnou procházkou růžovým sadem, ale je-
denáctikilometorvým během zelenými lesy  
a loukami v okolí obce Mrsklesy. Pokud si na 
jedenáctku netroufáte, nevadí. K dispozici 
bude i "ďábelská" šestková varianta závodu 
– kondiční šestka 6. ročníku konaná 6. září. 
Registrovat se budete moci od srpna přes 
webové stránky závodu www.tv11.cz, nebo 
přímo na místě, tedy ve Sportovním areálu  
v Mrsklesích, v den konání závodu. 

Terénní Vrtovská 
Jedenáctka

 

Viktorie Koksová

Děkujeme za podporu, které se nám dostalo 
od našich partnerů – Obce Mrsklesy, Města 
Velká Bystřice, Olomouckého kraje, M tenis 
servisu, Fitness Hlubočky a Pharma Future.

Pro závodníky, jejich doprovod i diváky bude 
k dispozici občerstvení v kiosku Sportovního 
areálu. Těšíme se na vás!

Za pořadatele

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenéři  

 Vladimir Schneider 

Tel. 728 175 273 

 Pavlína Jiroušová 

 Jiří Barvíř 

Tel. 733163 038 

 Eliška Poláchová 

 Zuzana Dosoudilová 

 Miniházená Velká Bystřice - mladší 
 

 

  www.hazena.velkabystrice.cz 
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EKOSERIÁL

SPOLKY

Vážení a milí, dovolte mi, abych vás prostřednictvím těch-
to řádků upozornil na významný den v životě města Velká 
Bystřice. Termín FARNÍ DEN je novým názvem pro to, co 
znali předchozí generace pod názvem HODY nebo PO-
SVÍCENÍ. Protože kostel bývá významnou budovou našich 
měst či obcí, pak den výročí jeho posvěcení nebo svátku 
patrona kostela patřil,a na mnoha místech doposud patří,-
do kalendáře událostí místní pospolitosti bez rozdílu vy-
znání. Náš kostel Stětí svatého Jana Křtitele je bezesporu 
nejstarší budovou u nás i v blízkém okolí (a to nemluvím  
o tom, že je majestátní dominantou města), tak můžu hrdě 
konstatovat, že tradice slavit svátek patrona našeho kos-
tela patřila po staletí k životu Velké Bystřice. Přesto tomu 
tak do nedávné doby nebylo,a proto přišel nápad obno-
vit zaniklou tradici. Zdá se, že po 14 opakovaných poku-
sech se ukázala tato snaha jako smysluplná,atak i letos 
chceme atraktivním programem přispět do pestré nabídky 
společenského života v našem městě tím, že navážeme  
na naše předky.

XV. ročník FARNÍHO DNE
ve Velké Bystřici

 

Proto vás milí a vážení čtenáři těchto řádků chci pozvat 
na tento DEN, abychom ho prožili spolu. Čím může být 
zajímavý pro vás? Například tím, že díky jisté časové kon-
stelaci nám přiblíží práci Charity. Právě letos totiž uplyne 
10 roků od okamžiku, kdy se ve Velké Bystřice, na míst-
ní faře, otevřelo centrum pečovatelské služby olomoucké 
Charity pro nejširší okruh obyvatel Velké Bystřice a přilehlé 
oblasti. Mnozí z vás můžete mít s tímto druhem pomoci 
svoji jedinečnou zkušenost, přesto to jistě není z bohaté 
nabídky největšího poskytovatele sociálních služeb u nás 
(a troufám si napsat i na celém světě) všechno. Služba po-
třebným totiž patřila po téměř 2000 roků neoddílně k životu 
„party“ lidí, která se nazývá církev. 

Můžete si myslet o církvi, co chcete, nicméně díky mnohým z této 
„party“, máme možnost prožít kvalitní lidský život až do jeho přiro-
zeného konce. Právě v tom může být pro Vás přínosná přednáška 
pana Petra Prince – ředitele olomoucké Charity. Bude se mj. týkat 
i nabídky tzv. mobilního hospice, respektive otázek možností pali-
ativní medicíny. V odpoledním programu na farní zahradě (pokud 
počasí dovolí – jinak v místní orlovně) chceme zážitkovou formou 
dětem, ale i ostatním přiblížit některé další aspekty práce Charity.
Na setkání s Vámi i na spolupráci s mnohými z Vás se těší otec 
Josef, místní farář.

Program FARNÍHO DNE 30. 8. 2020

Slavná mše svatá ze svátku Stětí svatého Jana Křtitele, Hlavní ce-
lebrant je Mons. Bohumír Vitásek–president Arcidiecézní Charity

Přednáška a beseda na téma „možnosti paliativní medicíny“, Na-
šim hostem bude ředitel olomoucké Charity -PhDr. Petr Princ

Požehnání školních aktovek dětem a studentům a svátostné po-
žehnání

Pestrý program pro všechny – otevřený pro nejširší veřejnost

8:00 kostel

9:00 fara

14:30 kostel

15:00 farní zahrada

• živá hudba z vlastní produkce
• vystoupení pro děti –Tomáš Welzl se svým divadlem jednoho 
herce
• herní aktivita pro malé i velké na téma poslání Charity
• dražba klobásek z farářovy ovečky na podporu obnovy farní za-
hrady
• bohaté pohoštění
• na závěr tradiční fotbalový zápas na zdejším obnoveném hřišti

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do orlovny
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ

Horka nad Moravou
www.autovrakhorka.cz

Ekologická likvidace vozidel,
šrotování autovraků,

vystavení dokladu o likvidaci vozidla,
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755 / e-mail: zochjiri@seznam.cz

Bystřické noviny č. 07-08/2020, vychází 15. 7. 2020. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. 
Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, Petr 

Nakládal. Náklad 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 11. 8. 2020. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna.
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

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                              
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  

                             Otvírací doba:                  
 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Prodám dětskou postýlku, světlé dřevo lakova-
né, 68x124x100 cm, výškové nastavení roštu +/- 
15 cm, letní a zimní matrace, posuvný přední díl, 

kolečka. Cena 500,- Kč. Volejte 722 231 582

Koupím staré filmové plakáty (ale i další: 
hudební, divadelní, reklamní…). Můžete volat, 
prozvonit (zavolám zpět), případně sms nebo 

e-mail: strapec1@email.cz, tel. 704 404 825

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz
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                               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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