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Referendum nerozhodlo
Vážení spoluobčané, poprvé v hi-

storii jsme měli možnost vyzkoušet si 
tzv. přímou demokracii - tedy přímé 
rozhodování o konkrétní otázce for-
mou místního referenda. Od února 
letošního roku se mnoho diskusí 
v Bystřici točilo kolem tématu moder-
nizace a slučování našich mateřských 
škol do jednoho areálu. A protože tato 
diskuse rozdělovala komunitu našeho 
města, rozhodlo se zastupitelstvo 
vyhlásit k této otázce právě plebiscit, 
který měl téma rozhodnout. Nestalo 
se. Sedm z deseti občanů Velké By-
střice toto téma nepovažuje za natolik 
důležité, aby o něm osobně rozhodo-
valo. A nelze nic namítat - v de-
mokracii je legitimní dát najevo, že 
jsou zkrátka jiná témata a toto téma se 
70 % občanů netýká. Těm třiceti pro-
centům bychom chtěli poděkovat za 
jejich čas a občanský postoj. Leč 
k platnosti a závaznosti referenda to 
nestačilo: muselo by se dostavit mini-
málně 35 % oprávněných voličů a 
současně 25 % by se muselo vyjádřit 
pro jednu ze dvou možností. Po-
drobné informace k referendu najdete 
na jiném místě VBN. 

A co bude dál? V prvé řadě musí 
město vytvořit slíbené nové kapacity 
pro neumístěné bystřické děti v areálu 
Zámecké školky. Na základě výsled-
ku zadávacího řízení, předloženého 
harmonogramu prací a schváleného 
financování rozhodne zřizovatel 
o dalším řešení provozu MŠ Zámecká 
a MŠ Na Svobodě. 

Zadávací řízení na přístavbu 
2 oddělení Zámecké školky právě 
probíhá a po všech zákonných proce-
durách bude ukončeno na začátku 
června. To znamená, že v polovině 
června, poté, co zastupitelstvo schválí 
financování akce, budou rovnou zahá-
jeny stavební práce. Jejich ukončení 
a zahájení provozu nových oddělení 

předpokládáme v listopadu 2014. 
Samozřejmě to platí při bezproblémo-
vém průběhu této investiční akce. 
Vzhledem k obecně známým pří-
činám se však celý záměr znovu 
o několik týdnů zdržel. O dalším vývo-
ji této akce vás budeme průběžně 
informovat. 

Město investuje do silnic 
a chodníků

Tak trochu ve stínu referenda 
v posledních dnech a týdnech zapadlo 
několik počinů, které výrazně pomo-
hou zlepšit stav našich místních komu-
nikací - silnic a chodníků. Tak přede-
vším: před zahájením stavebních 
prací se nachází investiční akce 
Centrem Bystřice čistou nohou - 2. 
etapa, která přinese kromě rekon-
strukce silnic a chodníků od sokolov-
ny až po Nádražní I i opěrnou zeď 
u sokolovny, spojovací schodiště 
z Týnecké k bytovkám, propustek 
za Tovární. Stavební práce budou 
zahájeny v červnu t.r. Ve fázi vrcholí-
cí projektové přípravy je i 3. etapa, 
která stejně komplexně vyřeší rekon-
strukce silnic a chodníků na horním 
konci Bystřice. A v minulých dnech 
jste jistě zaznamenali opravené úseky 
spojovací cesty od hřbitova do 
Přáslavic.

Od kamene po Bystřičku
Jistě jste již zvyklí, že v měsíci 

květnu žijeme bohatým společen-
ským životem. Hned na prvního máje 
jsme zažili nefalšovanou cyklistickou 
invazi, protože akce Bílý kámen opět 
zlomila rekord - ten nový, letošní, zní: 
bezmála 6.500 návštěvníků. Druhá 
květnová neděle patřila v zámeckém 
areálu jako tradičně Slavnosti kroje 
a nově koncipovaným Bystřickým 
selským trhům. Je naším režijním 
záměrem postupně zvyšovat opravdu 
selský charakter trhů, ve smyslu pro-
deje původní regionální zemědělské 
produkce a selský ráz doprovodných 
akcí. O noci kostelů jsme měli mož-
nost netradiční prohlídky kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele - od přízemí až na 
půdu a do věže. A letošní čištění 
Bystřičky se pak potýkalo s rozmary 
počasí - po přeložení akce se nakonec 
opět nevyhnula bouřkám a tak letoš-
ních cca 50 účastníků muselo pře-
rušit dobrovolnickou práci dřív a jít 
se schovat do spolkové místnosti 
radnice.

Vážení spoluobčané, těšíme se na 
setkání během podobně nabitého 
červnového kalendáře akcí!

Marek Pazdera     Ivo Slavotínek

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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I N F O R M A C E 
o konání zastupitelstva města 

Velká Bystřice
Městský úřad Velká Bystřice v souladu 
s ustanovením § 93 odst. 1 zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva 
města Velká Bystřice.

Místo konání: společenská místnost Domu 
pokojného stáří sv. Anny ‘
Týnecká 10, Velká Bystřice 

Doba konání: 16. června 2014 v 18:00 hodin

Širokou veřejnost zve 

Ing. Marek PAZDERA 
starosta 

Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo
odpadu odpadu Kapitulní ulice

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Svoz odpadů červen - červenec 2014

Narození:Narození:

Anežka Beníčková 31. 3. 2014
David Vyhnánek 1. 4. 2014 

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Zdeněk Černošek 29. 4. 2014
Ladislav Bečica 13. 5. 2014
Regina Smékalová 15. 5. 2014 

V
V
V

Na přání rodiny oznamujeme,
že v pondělí 28. dubna 2014

zemřel náš spoluobčan Jiří Ferbas.

Městský informační servis

Výsledky místního referenda 
konaného ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014 k otázce:

"Souhlasíte, aby Město Velká Bystřice trvale přemístilo v průběhu školního roku 2014/2015 provoz zařízení před-
školního vzdělávání z Mateřské školy Na Svobodě 450 ve Velké Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké 
náměstí 83 ve Velké Bystřici?”

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka účasti na hlasování 35% t.j. alespoň 882 oprávněných voličů 
z celkového počtu 2521, místní referendum NENÍ PLATNÉ. 

Celkem se dostavilo hlasovat v místním referendu občanů: 765 

Celkem bylo odevzdáno platných hlasů : 745

Hlasování pro ANO : 414

Hlasování pro NE : 330

Zdrželo se hlasování : 1

Pobíráte invalidní důchod a myslíte 
si, že už na nic jiného nemáte nárok? 
Potřebujete pomoci s oblékáním, pří-
pravou stravy, apod.? Anebo se o Vás 
někdo stará, ale má problém finančně 
vyjít? Víte o tom, že existují nějaké 

dávky pro zdravotně znevýhodněné 
občany? 

Všechny tyto dávky vyplácejí Úřady 
práce České republiky. V Olomouci si 
tyto dávky můžete vyřídit na adrese tř. 
Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc 

(budova AB centra, 2. patro). 
Mezi dávky sociální péče patří: 

příspěvek na mobilitu, příspěvek na 
zvláštní pomůcku a příspěvek na péči.

Podmínkou příspěvku na mobilitu je 
být držitelem průkazu osoby se zdravot-

Jste zdravotně znevýhodněni? Máte opravdu vyřízeny všechny sociální dávky? 

ANO 2011 142 hlasů Koalice TOP 09 a STAN 95 hlasů KDU–ČSL 88 hlasů

ČSSD 83 hlasů KSČM 60 hlasů ODS 47 hlasů

VOLBY
Obec: Velká Bystřice

Okrsky
celkem              zpr.                  v %

2 2 100 2 518 748 29,71 747 730

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

Převzato z ČSÚ
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ním postižením ZTP nebo ZTP/P, opa-
kovaně se za úhradu v kalendářním 
měsíci dopravovat nebo být dopravová-
na, a dále Vám nesmí být poskytovány 
pobytové sociální služby. Výše příspěv-
ku je 400 Kč měsíčně. 

Nárok na příspěvek na zvláštní 
pomůcku má osoba, která má: těžkou 
vadu nosného nebo pohybového ústrojí 
nebo těžké sluchové postižení anebo 
těžké zrakové postižení. 

Příspěvek na péči je určen osobám, 
které kvůli zdravotnímu stavu potřebují 
pomoc jiné osoby při zvládání základ-
ních životních potřeb. Z poskytnutého 
příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc 
buď osobě blízké, asistentovi sociální 
péče, registrovanému poskytovateli 
sociálních služeb, dětskému domovu 
nebo speciálnímu lůžkovému zdravot-
nickému zařízení hospicového typu. 

Stupně závislosti se hodnotí podle 
počtu základních životních potřeb, 
které tato osoba není schopna bez cizí 
pomoci zvládat (mobilita, orientace, ko-
munikace, stravování, oblékání a obou-
vání, tělesná hygiena, výkon fyziologic-
ké potřeby, péče o zdraví, osobní aktivi-
ty a péče o domácnost). Výše příspěvku 
na péči je závislá na přiznaném stupni 
závislosti. Pro osoby do 18 let věku se 
pohybuje od 3.000 Kč do 12.000 Kč, 
pro osoby starší 18 let se pohybuje od 
800 Kč do 12.000 Kč.

Pokud se potřebujete na něco bližší-
ho zeptat, obraťte se od pondělí do 
pátku na: 

PORADENSKÉ CENTRUM 
CHARITY OLOMOUC, 

Wurmova 5, 779 00 Olomouc
Email: skp@olomouc.charita.cz, 
Web: www.olomouc.charita.cz, 

Tel.: 585 203 102 
Adéla Adámková, koordinátorka: 
739 249 223, 
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 
736 764 804

Služby jsou zdarma! Můžete zaslat 
sms s prosbou o zavolání a my Vám 
zavoláme zpět.

Zpracovala: Eva Koblihová

Sv. Anna - hledáme
Dům pokojného stáří sv. Anny ve 

Velké Bystřici nabízí práci zdravot-
ním sestrám na zástupy v době dovo-
lených. Vyžadujeme platnou regis-
traci.
Kontakt: 
e-mail: janikova@ muvb.cz
tel.:585 154 487, 774 455 181

Mírový běh povede přes Velkou Bystřici
Štafeta Mírového běhu zavítá do Velké Bystřice ve stře-

du 25. června 2014 kolem 13.30 hodin. Přesný čas doběhu 
bude upřesněn.

Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě, který pravi-
delně probíhá už od roku 1987. Cílem tohoto nesoutěžního 

běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a porozu-
mění mezi lidmi. 

Letošní trasa v České republice začíná 24. června na 
slovensko-české hranici. Odtud běžci ponesou pochodeň 
míru přes Zlín a Valašské Meziříčí do Prostějova, Bystřice 
nad Pernštejnem, Chrudimi, Nymburka, Prahy, Litoměřic a 
na hraniční přechod s Německem.

Byl prvním vládcem Francie, který 
navštívil naše země a měl kontakty 
s tehdejšími vládci českého státu císaři 
Maxmiliánem II. a Rudolfem II.

Narodil se na zámku ve Fontaine-
bleau 19. září 1551 jako syn francouz-
ského krále Jindřicha II. a jeho manžel-
ky Kateřiny Medicejské. Po tragické 
otcově smrti, když mu bylo 8 let, byl 
téměř po celý svůj život pod vlivem své 
matky, které si velice vážil a byl jí hlu-
boce oddán. Kateřina Medicejská 
zemřela v roce 1589 jen několik měsíců 
před ním samotným.

V roce1573 byl korunován polským 
králem a během cesty do Polska se 
seznámil se svou pozdější manželkou 
Luisou Lotrinskou, hraběnkou z Vaude-
montu. Během svého pobytu v Polsku 
se dozvěděl, že zemřel jeho starší bratr 
Karel IX. a bylo jasné,  že se Jindřich 
musí vrátit do Francie převzít francouz-
skou korunu. Ale vzhledem ke složitým 
vztahům s polskou šlechtou se z návratu 
stal nakonec tajný útěk. Když Poláci 
během pronásledování zjistili, že Jindři-
cha k návratu nepřimějí, zanechali 
pronásledování a Jindřich slíbil, že bude 
dál pracovat pro dobro Polska. Na své 
zpáteční cestě projížděl územím pod 
vládou Maxmiliána II. Na odpočinek 
a jídlo byla Jindřichovi a jeho doprovo-
du doporučena pivovarská hospoda ve 
Fryštátě (Karviná), kde král i přenoco-
val. Další cesta vedla přes markrabství 
moravské – Moravskou Ostravu, Příbor 
až do Vésky, kde byl připraven druhý 

nocleh. Jindřich pokračoval ráno přes 
Nový Jičín, Starý Jičín, Hranice, Draho-
tuše, Lipník nad Bečvou, Velký Újezd a 
Přáslavice do Velké Bystřice. Zde byl 
opět zajištěn nocleh v tamním zámku. 
(Původní stará tvrz byla v 2. polovině 
16. století zčásti přebudována na rene-
sanční zámek, ve stavbě se pokračovalo 
i v době Jindřichovy návštěvy.) 

Z Velké Bystřice máme jinak docho-
vánu nejvýznamnější památku na pobyt 
Jindřicha z Valois na Moravě – jeho list 
matce Kateřině Medicejské, psaný ráno 
22. června 1574 před odjezdem na další 
cestu. Stručně sděloval, že se šťastně 
dostal z Polska a řídil se přitom jejími 
radami. Nyní je dva dny cesty před 
Vídní, půjde odtamtud dále do Benátek 
a Savojska, přeje si, aby mu matka 
vyjela vstříc do Lyonu. Dopis překypuje 
Jindřichovými uctivými poklonami na 

Kateřininu adresu, má nepochybný 
šarm, jeho ústřední myšlenkou je však 
přitom jedna z oněch zdvořilostí, nazna-
čujících, k čemu se již během cesty 
rozhodl: „Ale Francie a Vy jste víc než 
Polsko.“

Z Velké Bystřice vedla Jindřichova 
cesta do nedaleké Olomouce a 24. červ-
na 1574 vjíždí do Vídně, kde se jeho 
pobyt protáhl na šest dní. Asi v polovině 
července dorazil do Benátek, kde si 
hodlal pořádně odpočinout. Koncem 
roku 1574 už byl v Paříži. Jeho slav-
nostní korunovace se konala v Remeši 
11. února 1575 a o dva dny později 
uzavřel sňatek s Luisou de Vaudemont. 
Našel v ní věrnou a oddanou životní 
družku a po Alžbětě Habsburské snad 
nejvíce chválenou francouzskou králov-
nu. Brzy poté se Jindřich III. zřekl vlády 
v Polsku.

Jindřich III. proslul svým uklidňují-
cím vlivem na náboženské spory ve své 
zemi. S největší pravděpodobností k to-
mu přispěla i jeho cesta přes Moravu. 
České země a Morava obzvláště byly 
tehdy vzorem náboženské tolerance pro 
celou Evropu a Jindřich III. si toho jistě 
musel všimnout. V tom je možná nej-
větší význam jeho pobytu na Moravě a 
ve Slezsku.

Jindřich III. zemřel v noci z 1. na 2. 
srpna 1589, zavražděn dominikánským 
mnichem Jacquesem Clémentem.
(Vybráno z článku Václava Štěpána, 
Ročenka  Státního okresního archivu 
v Olomouci, 2001)

Cesta krále Jindřicha III. z Valois přes Slezsko a Moravu v roce 1574
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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  1. 6.
Velká Bystřice - Dětský den a Bystřická kuličkiáda
Tršice - Myslivecké setkání na Zatěši

  6. 6. 
Velká Bystřice - Zahradní slavnost

  6.-8.  6. 
Velká Bystřice - Pohárek SČDO

  7. 6. 
Bystrovany - Bystrovanské hry – Dětský den
Přáslavice - Dětský den a kácení máje
Velký Újezd -Memoriál Jaroslava Švarce

  7.-8. 6.
Hlubočky - Závody minikár

8. 6. 
Velká Bystřice - Koncert (Boris Krajný – klavír)

14. 6. 
Velká Bystřice - Hanácké Nashville
Tršice - Cyklovýlet „O poklad Kunhuty tršické”

20. 6. 
Velká Bystřice - Pohádka pro MŠ a ZŠ 

21. 6.
Přáslavice - Fotbalový turnaj

- Taneční zábava
27. 6.

Tršice - Rozloučení s dětmi z MŠ
28. 6.

Velká Bystřice - Festival duchovní hudby
Libavá - Rozloučení s žáky 9. ročníku ZŠ
Přáslavice - Diskotéka

- Hasičská soutěž o pohár starosty obce
29. 6. 

Přáslavice - Hasičská soutěž – žáci
Tršice - Výstava letního ovoce a květin

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – červen 2014

Kultura

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

spojenou s pasováním předškolákůspojenou s pasováním předškoláků
která se uskuteční 6.června 2014 od 15.30 hod. v parku 

 u amfiteátru a přilehlých prostorách Zámecké školky ve Velké Bystřici

Za deště se akce nekoná.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou materiálně či finančně podpořit tuto akci!

V PRŮBĚHU CELÉ SLAVNOSTI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

dobový historický tábor    rytířské soutěže pro děti    ukázku výzbroje a řemesel
skákací hrad    tvořivé dílničky    jízdu na ponících    tombolu
občerstvení pro všechny    čepovaný pěnivý mok pro dospěláky

15.30 hodin zahájení zahradní slavnosti
16.30 hodin slavnostní pasování předškoláků na školáky
17.00 hodin rytířský souboj

PROGRAM:

A

(v případě nepřízně počasí sál KD Nadační)

DĚTSKÝ  DEN
a

KULIČKIÁD
neděle 1.6.2014 od 15 h.

Zámecké náměstí a areál 

parku, Velká Bystřice

Pro děti zdarma kornout 

zmrzliny,skákací hrad 

a skluzavka

Malování na obličej

Připraveny jsou soutěže o ceny, 

hry a občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé

Pohárek SČDO 41. ročník 
6. - 8. 6. 2014

Celostátní přehlídka monologů a dialogů 
herců amatérských divadel.

Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly 
v monolozích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem 
oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou 
pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé katego-
rii vybrat vítěze (eventuálně další postupující, což je dáno 
propozicemi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých kate-
goriích) a tyto poslat do Velké Bystřice na celostátní finále. 
A je na co se těšit. Mnohé letošní účastníky již pravidelní 
návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých ročníků a jejich 
jména jsou zárukou vysokých hereckých výkonů.

Začínáme již v pátek 6. 6. v 19.30 hodin vystoupením 
prvního hosta přehlídky – Hanácká scéna Kojetín, kteří při-
vezou komedii Ještě jednou, profesore od Antonína Pro-
cházky. Pokračovat budeme v sobotu 7. 6. ve 13.00 vlastními 
soutěžními bloky. Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty nejlep-
ší, je určeno večerní defilé s vystoupením druhého hosta 

přehlídky, kterým je Mrsťa Prsťa Juniors z Kouřimi s kabare-
tem, ve kterém je namíchán peprný koktejl „pokleslé zába-
vy“, hudby a tance – Malenkyj vjerch aneb Mrtvá nevěsta.

Malenkyj vjerch aneb Mrtvá nevěsta
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Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice 
zvou na 

neděle 8. června 2014 ve 14.00
„galeriezet“, Zámecké nám., V. B.

na klavír hraje

Boris  K R A J N Ý
Program 
L. van Beethoven: Sonata C dur op. 53 Valdštejn-
ská, Allegro con brio, Adagio molto, Rondo. 
Allegretto moderato 

F. Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3, Impromptus cis 
moll op. 66 č.3, Valčík op. 18 B dur, cis moll

Boris Krajný patří mezi naše nejúspěšnější klavíristy. Koncertoval 
v 35 zemích pěti kontinentů. Narodil se v r. 1945 v Kroměříži, kde 
vystudoval konzervatoř a AMU, kde nyní sám působí jako docent. Od 
roku 1982 je sólistou České filharmonie. Kromě toho jako sólista 
spolupracoval s významnými světovými orchestry, například v New 
Yorku s New Jersey Symphony Orchestra a s Malaysian Philharmony 
v Kuala Lumpur. Na Pražském Jaru 1990 uvedl jako československou 
premiéru Age of anxiety L. Bernsteina.

Jeho diskografie je velmi obsáhlá. Za nahrávku francouzských klavír-
ních koncertů s Pražským komorním orchestrem obdržel Grand Prix 
1982 v Paříži. Pro Supraphon natočil kompletní dílo Maurice Ravela.

Vstupné 50,- Kč, děti zdarma.

klavírní koncert

Pátek 6. 6. 2014
Vystoupení hosta přehlídky Hanácká scéna Kojetín:
Antonín Procházka: Ještě jednou, profesore 19.30

Sobota 7. 6. 2014
Zahájení + jednotlivé soutěžní bloky 13.00 

Defilé, vyhlášení výsledků 
a vystoupení hosta přehlídky 19.00
Mrsťa Prsťa Juniors: Malenkyj vjerch aneb Mrtvá nevěsta

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat na tento svátek ochotnického divadla.

Osvětová beseda Velká Bystřice

Program Pohárku SČDO 2014:

„Pohádka ze staré knihy“
Hrají herci Divadla Matěje Kopeckého z Prahy.
Nedílnou součástí představení jsou loutky a písničky.

Divadelní 
soubor Osvětová 
Beseda Velká 

Bystřice
 uvádí pohádku

pátek 20. června 2014
8.15 – škola, 
9.45 – školka

Neobyčejný příběh staré knihy, 
vyhozené na smetiště, jejíž po-
hádkové postavy jsou v nebezpečí. 
Chystá se na ně krysa! 
Hledá se zachránce hrdina. Avšak 
některým chybí statečnost, bez 
které jsou všechny ctnosti marné.
Zveme i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Vstupné 50,- Kč

6. 6. pátek SAMETOVÍ TERORISTÉ Produkce: Slovensko
19:30 hod. Hrdinové dokumentárního filmu žijí Vstupné Kč 50,- 
83 minut v současnosti, ale ve vzpomínkách Přístupný od 15 let

stále bojují s komunistickým režimem.

13. 6. pátek ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 Produkce: USA 
18:00 hod. Animovaná, rodinná komedie. Vstupné Kč 50,- 
96 minut Český dabing. Přístupný 

20. 6. pátek KŘÍDLA VÁNOC Produkce: ČR
19:30 hod. R. Krajčo, V. Kerekes, J. Prachař Vstupné Kč 50 
110 minut a D.Novotný v dramatické komedii, Přístupný od 12 let
 která se většinu času odehrává 

v nákupním centru v čase Vánoc. 

27. 6. pátek KRÁSNO Produkce: ČR 
19:30 hod. Černá komedie Ondřeje Sokola. Vstupné Kč 50 
119minut Přístupný od 12 let

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

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - ČERVEN
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V květnu jsme se ptali na knihu 
Abrak  a Dabra v cirkuse

Odpovídalo 27 dětí a z 22 správných odpovědí 
byla vylosovna Alena Vachutkováá

Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro šikovné ruce
Iva Hoňková – Nepálená keramika pro děti 

návody se spoustou ilustrací pro tvorbu výrobků 
ze samotvrdnoucí keramické hmoty  

… román pro ženy
Blaire Bouvier  – Něžný déšť

Jaqueline přijíždí sama do Kanady a brzy zjišťuje, 
že strýcova slibovaná pomoc má háček

…kriminální román 
Christopher Smith – Rivalové

chorobnou nenávist ke svému rivalovi hodlá Louis 
Ryan vyřešit s pomocí nájemného vraha  

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

KNIHOVNA v době letních prázdnin:
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 8.00 – 10.00 St 12.15 – 16.45
12.15 – 16.45 Čt 12.15 – 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno

Dovolená: 23. června – 4. července
a 11. – 16. srpna 2014 

0

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na 4. ročníku festivalu duchovní hudby

„Chvalte Hospodina“ - hudební poselství Mons. Josefa Olejníka

27. – 28. 6. 2014
chrám Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice

V rámci festivalu se uskuteční varhanní koncert, přehlídka chrámových sborů, mše svatá a výstava 
věnovaná životu a dílu Mons. Josefa Olejníka

Umí naše děti číst? 
Jsou čtenářsky gramotné?

Mílovými kroky se blíží konec škol-
ního roku, pomalu začínáme hodnotit, 
jaký ten končící školní rok byl, co při-
nesl nového, co se podařilo, kde při-
dat... Tento článek bych ráda věnovala 
dovednosti, které se v posledních letech 
říká „čtenářská gramotnost“.

Výzkumný ústav pedagogický 
(VÚP) stanovil obsah čtenářské gra-
motnosti (ČG) takto:
„ Čtenářská gramotnost je celoživotně 
se rozvíjející vybavenost člověka vědo-
mostmi, dovednostmi, schopnostmi, 
postoji a hodnotami potřebnými pro 
užívání všech druhů textů v různých 
individuálních i sociálních kontextech. 
Čtenářsky gramotný člověk využívá 
čtení k vlastnímu rozvoji i ke svému 
konání, četbu zúročuje v dalším živo-
tě.“

Výsledky mezinárodních výzkumů 
jasně dokazují, že čtenářská zdatnost 
má přímou vazbu na učení: „…žáci, 
kteří ve třetí třídě nejsou kompetentní-
mi čtenáři na dané úrovni, už nikdy 
nedohoní své spolužáky ve výsledcích 
učení.“ 
(In: Resnick, L.B., Hampton, S.: 
Reading and Writing Grade by Grade. 

The New Standards. University of 
Pittsburgh and The National Center on 
Education and the Economy. 2009).

Také v pozdějším věku má čtenářská 
gramotnost rozhodující vliv na kvalitu 
učení.

Vedení naší školy a všichni učitelé 
čtenářskou gramotnost považují za 
velmi důležitou. Snaží se do této pro-
blematiky odpovědně proniknout a 
v rámci svých sil pomáhat dětem, aby se 
staly čtenářsky gramotnými. 
lBěhem školního roku ze zúčastňuje-
me školení a projektů zaměřených na 
tuto oblast. 
lV tomto školním roce bylo, kromě 
učebnic, zakoupeno za 50 000 Kč knih 
(beletrie) pro 1. i 2. stupeň.
lŠesté třídy se letos účastnily soutěže 
Souboj čtenářů 2014, kterou pořádá 
Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na 
podporu četby knih Rosteme s knihou. 
Podrobnější článek o této soutěži vyšel 
v minulém čísle. 
lŽáci 4. a 5. tříd se účastní akce „Celé 
Česko čte dětem“, která bude vrcholit 
29. května v Olomouci v divadle Na 
Šantovce. 
lŽáci 1. stupně se stejně jako každý 
rok i letos účastnili soutěže v přednesu 
a vedli si velmi dobře, když z okresního 
kola dvě dívky postoupily do kola kraj-
ského.

lSedmáci se v únoru účastnili testová-
ní Kalibro a pokud mám mluvit za 
český jazyk, rozhodně neudělali ani 
sobě, ani škole ostudu. Test spočíval 
v rozboru povídky Slon Miloše Ma-
courka.  
lVšechny třídy 2. stupně pravidelně 
v hodinách literatury navštěvují knihov-
nu ve Velké Bystřici, kde si pro ně paní 
knihovnice připravuje zajímavé besedy. 
Některé třídy jezdí na besedy o knihách 
i do Okresní knihovny do Olomouce.
lO přečtených knihách si žáci připra-
vují do hodin literatury referáty.
lNovinkou tohoto roku jsou čtenářské 
hodiny, v nichž žáci samostatně čtou 
nově zakoupené knihy a při čtení zpra-
covávají poznatky získané četbou do 
připravených listů. U šesťáků měly 
největší úspěch knihy Tomase Breziny.
lKromě čtení v hodinách literatury se 
snažíme co nejvíce čtení zařazovat 
a využívat ve všech ostatních předmě-
tech.
lPokud chcete zjistit, roste-li z Vašeho 
školáka zdatný čtenář, kterému bude 
dovednost „číst s porozuměním“ usnad-
ňovat učení, vyplňte si následující krát-
ký dotazník:
lČtu (četl jsem) svému dítěti před 
usnutím?
lKoupil jsem svému dítěti v posled-
ním půlroce knihu? Přečetlo ji?
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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lMá moje dítě svého oblíbeného 
autora? Umí vyprávět o jeho knihách?
lMá doma svou vlastní knihovničku?
lChodí moje dítě pravidelně do 
knihovny?
lPřečte alespoň jednu knihu za měsíc?
lZná moje dítě klasické české pohád-
ky? Umí je převyprávět?
lUmí se orientovat v jízdním řádu?
lČte nějaký dětský časopis?

Pokud jste alespoň na polovinu otázek 
odpověděli ANO, pak má Vaše dítě 
dobrý předpoklad k tomu, stát se čtenář-
sky gramotným.

Máte chuť přidat se k nám se snahou 
rozvíjet chuť ke čtení u dětí? Máte 
doma dětské knihy a časopisy, ze kte-
rých už Vaše děti vyrostly, a přesto jsou 
stále čtivé a kvalitní? Můžete je věnovat 
škole (třídě, kam chodí vaše dítě). 
Uspořádáme je do knihovniček ve tří-
dách, které budou dětem volně přístup-
né. Děti si je budou moci půjčovat 
domů, po přečtení je zase vrátí. I od této 
aktivity si slibujeme zvýšení zájmu 
o čtení.

Mgr. Jarmila Štěpánová

Memoriál Jana Kratiny
Dne 20. a 21. června 2014 pořádá 

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice 
a SK Velká Bystřice ve 2 sportovních 
halách jubilejní X. ročník meziná-
rodního turnaje v miniházené 4+1 
„Memoriál Jana Kratiny“. Jedná se 
o turnaj dětí mladšího školního věku, 
který v předchozích letech probíhal pod 
názvem MEGA SAM CUP Olomouc. 
Tohoto turnaje se zúčastní kolem 40 
družstev, tj. tři sta dětí. Budou to druž-
stva z ČR, Chorvatska a Slovenska.

V rámci akce proběhne bohatý 
doprovodný program, kterého se např. 
zúčastní: Semafor Olomouc, Peřej 
Tours, SHŠ Roma Victor Medlov - 
šermíři, koloběžky Rideon, Agentura 
2G - lukostřelba a tetování, malování 

Projekt byl zahájen v září 2013 a bude ukončen koncem 
roku 2014. Jeho cílem je vytvoření Informačních poraden-
ských center (IPC) na školách, která poskytnou žákům kva-
litní kariérové poradenství. Centra zajistí osvětovou vzdělá-
vací činnost směrem k žákům, usnadní jim volbu další vzdě-
lávací cesty a volbu povolání. Součástí projektu je také pro-
školení pedagogů pro práci v IPC.

V každé škole bude vytvořeno jedno informační poraden-
ské centrum, ve kterém je pořízeno potřebné materiálně 
technické zázemí. Úkolem centra bude jak zajišťovat karié-
rové poradenství žákům, tak i rozšíření možností využívání 
interaktivních metod výuky v oblasti kariérového poraden-
ství v rámci výuky.

IPC budou vybavena Kartami povolání, které žáci s meto-
diky postupně zpracovávají z oblastí typových pozic (vybra-
ných z Národní soustavy povolání). Žáci jsou do projektu 
aktivně zapojeni, zpracovávají karty povolání a vytvářejí 

na obličej, Policie VB, Motojezdci 
Olomouc, ukázka bojového umění, 
badminton, vyzkoušení Nordicwal-
kingu, ukázky první pomoci - Střední 

zdravotnická škola Olomouc, stánek 
firmy Hummel, koně a poníci. 
Srdečně vás zveme!

Za pořadatele Ivo Šenk

Název projektu: Správná volba - kariérové poradenství pro ZŠ
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AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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kartotéky informací. Součástí karet jednotlivých povolání 
jsou zpracované pracovní činnosti, pracovní podmínky, 
kvalifikační předpoklady, osobnostní a zdravotní požadavky 
i potřebnost na trhu práce. Po zpracování žáci vybrané karty 
povolání prezentují. 

Součástí projektu je vzdělávání žáků v oblasti práce s ICT 
pomůckami, nácvik komunikačních dovedností a schopností 
týmové práce. Žáci mají možnost vlastní seberealizace při 
tvorbě didaktických multimediálních podpor pro volbu povo-
lání. Žáci ve spolupráci s koordinátorem na škole vypracují 
několik prezentací povolání. Prezentační dovednosti si žáci 
mohou ověřit celkem na 3 konferencích. (12. února 2014, 14. 
května 2014, listopad 2014). 

Všechny karty povolání a prezentace ze všech škol budou 
k dispozici v IPC v každé škole. 

Do projektu jsou taktéž zapojeni další partneři:

Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové, Rožňavská 728/21, 
Olomouc, ZŠ a MŠ Určice, Waldorfská ZŠ a MŠ, Olomouc 
s.r.o., ZŠ Hlubočky

Mgr. Drahomíra Kozáková

Preventan Cup 2014 - vybíjená
Naši školu reprezentovalo v letošním roce ryze chlapecké 

družstvo ve složení: Adam Horáček, Adam Katinger, David 
Soška, Matěj a Tadeáš Stoppenovi, Filip Pavlorek (čtvrťáci), 
Hynek Dvořák, Josef Matula, Bohumil Možíš, Marek 
Novotný a Vilém zedník (páťáci).

Ocenění žákyň ve výtvarné soutěži
Na jaře letošního roku vyhlásilo Centrum ekologických 

aktivit Sluňákov výtvarnou soutěž „Co vyprávěl list stromu 
rostoucího na skládce odpadů“. Této soutěže se zúčastnili 
žáci tříd 7. A a 8. B. Velkým příjemným překvapením pro nás 
bylo, že mezi oceněnými nejlepšími pracemi byla koláž 
žákyň 7. A – Pavlíny Čajkové, Anny Kremplové, Elišky 
Smékalové, Ivany Urbáškové a Barbory Zapletalové. 

Vyhlašování všech oceněných prací se uskutečnilo na 
1. máje v Olomouci na Horním náměstí, kde si děvčata užila 
pár minut slávy před širokou veřejností. 1. května již tradičně 
probíhají Ekologické dny Olomouc (EDO). EDO jsou ekolo-
gickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně kaž-
dý rok na přelomu dubna a května. Poprvé se uskutečnily 
v roce 1990 a postupně se zařadily mezi nejvýznamnější akce 
pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR.

Děvčata kromě ocenění před veřejností, získání pamětního 
listu a drobných dárků získala ještě finanční odměnu, kterou 
si spravedlivě rozdělila. Oceněným výtvarnicím všichni 
srdečně blahopřejeme a těšíme se na další výtvarná díla!

Renata Kramplová

Museli jsme dosti potrénovat, zorganizovat sehrávky 
týmu a pak jsme vyrazili soutěžit.

Okresní kolo proběhlo 25.4.2014 na ZŠ Holečkova. 
Účastnilo se ho 7 družstev. Naši byli nalosováni do silné 
skupiny společně s reprezentanty pořádající školy. Naše 
družstvo se sice pomalu rozehrávalo, ale koncovky se nám 

Den Země ve 4. a 5. třídách
Ve středu 23. 4. 2014 proběhl Den Země. Přijeli k nám lekto-
ři z ARPOKu (Agentura rozvojové pomoci) a provedli nás 
svými zajímavými programy. Čtvrťáci pátrali po výrobní 
cestě mobilu po světě a páťáci přijali pozvání do Restaurace 
Svět. Programy trvaly dvě vyučovací hodiny, další dvě jsme 
věnovali zjišťování doby rozpadu odpadků v přírodě (4.B), 
výrobě bedýnkotruhlíků a sázení muškátů a salátu (5.B) a 
sbírání odpadků v ulicích našeho města (4.A).

Hana Londová

Expedice Karakoram
Dne 28. 5. 2014 jsme byli já (Jiří Šiška), Veronika 

Mlčáková, Kristýna Zochová, Natálie Novotná a Martin Kryl 
s paní učitelkou Fryštackou na Expedici Karakoram – soutě-
ži, odehrávající se v Lanovém centru v Olomouci. 

Byla pro nás, a ten den dalších 6 týmů, připravena spousta 
různých překážek, které jsme zdolávali buď jako jednotlivci, 
nebo ve dvojicích. Všechny tyto překážky byly zavěšeny ve 
výšce 6 až 8 metrů. Za zdolání překážek jsme pak dostávali 
body. Upřímně, když se člověk podívá ze země, tak to nevy-
padá moc vysoko, ale nahoře to je naprosto jiný pocit.

Společně jsme překonali spoustu těchto překážek a mys-
lím, že více než o nějaké soutěži to bylo o tom užít si zábavu 
a překonat strach z výšky a taky o pocitu důvěry, když jištění 
jsme měli ve svých rukou navzájem. Nakonec jsme odcháze-
li s pocitem, že jsme se postavili strachu a vyhráli jsme nad 
ním a také s pocitem, že jsme si všichni užili spoustu zábavy.
     Když jsme pak zjistili, že jsme se z celkového počtu 34 
soutěžících týmů skončili na 7. místě, byli jsme na sebe 
právem i hrdí.

Jiří Šiška, 9. B

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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POSTUP DO FINÁLE 
ŽÁKOVSKÉ LIGY

Družstvo starších žáků SK Velká 
Bystřice, oddíl házené dosáhlo vynika-
jícího úspěchu, když v 6. kole celostát-
ní soutěže Žákovská liga si zajistilo 
postup mezi posledních 6 týmů z celé 
České republiky. Toto kolo se hrálo ve 
sportovní hale v Nové Pace a pořadate-
lem byl oddíl HBC Jičín. Naši hráči 
v neúplné sestavě nakonec obsadili 
postupové 3. místo, když se ze skupiny 
nedostali do finálové skupiny hoši ze 
Zlína.

Finále, mistrovství České republiky, 
se bude hrát ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2014 

ZÁJMOVÉ SPOLKY 
A ORGANIZACE

SPORT

PODĚKOVÁNÍ: "MO ČRS Velká Bystřice děkuje 
všem sponzorům za ceny pro soutěžící na rybářských 
závodech dne 3. a 4. 5. 2014 a za ceny do tomboly". 

Velkobystřický závod kol, odrážedel 
a koloběžek – 18. května 2014.

V neděli 18. května 2014 se ve Velké Bystřici uskutečnil 
první ročník dětských závodů kol, odrážedel a koloběžek, 
které pořádal T.J. Sokol Velká Bystřice. Chladným a zamra-
čeným počasím se nenechalo odradit 69 dětí a jejich rodičů, 
za což jim patří velký dík, protože bez nich by závody nemě-
ly smysl! Podle úsměvů na tváři dětí i rodičů, kteří povzbu-
zovali své potomky, co to jen šlo, bylo vidět, že si závody 
všichni přítomní užili. Děkujeme všem malým účastníkům 
a těšíme se na viděnou v příštím roce!

J. Pechová

dařily. Vyhráli jsme všechny zápasy ve skupině, semifinále 
i následující finále.

Do školy jsme přivezli vítěznou trofej a postup do kraj-
ského kola.

To se konalo v Prostějově. Tady už byla konkurence velmi 
silná. Byť si naše družstvo nevedlo vůbec špatně, skončili 
jsme poslední. A přitom jsme byli v zápasech vyrovnaným 
soupeřem. Sportovní štěstí se nám však dokonale vyhýbalo.

Ale - nakonec - šesté místo v kraji – to vůbec není špatný 
výsledek!

Anna Fryštacká
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REKLAMA

Ekologická likvidace vozidel, šrotování 
autovraků, vystavení dokladu o likvidaci 

vozidla, odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Žoch Jiří - AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

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

ve sportovní hale v Karviné, když pořa-
datelství bylo nakonec přiděleno oddílu 
HBC Karviná. Náš oddíl podal rovněž 
přihlášku, ale nebyl úspěšný. Ve finálo-
vé skupině se představí týmy Dukla 
Praha, HBC Karviná, Talent Plzeň, 
HBC Jičín, HK Ivančice, SK Velká 

Bystřice.
Samotná účast mezi házenkářskou 

elitou kategorie starších žáků je vynika-
jícím úspěchem mládežnické házené ve 
Velké Bystřici. Pokud hráči budou 
zdraví a prodají to, co umí, jsou schop-
ni v tomto turnaji hrát důstojnou roli.

O postup na mistrovství republiky se 
zasloužili brankář ROUTNER, hráči 
PROŠVIC, TKADLEČEK, HŇÁTEK, 
DOSOUDIL, TESAŘÍK, BURŠÍK, 
SPURNÝ, MACEÁŠIK, SOUČEK, 
VODIČKA a MENŠÍK.

Pavel Vodička
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  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

18. 6. 2014 26. 6. 2014

2. 7. 2014 10. 7. 2014

16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 

jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika

nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr

brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE


