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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ÚNOR 2017

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Narození:
Terezie Pospíšilíková

Společenská rubrika

30. 11. 2016

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo 
na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. V případě platby 
na účet, prosím, dodržujte tato pravidla: Jednotlivé poplatky platit 
samostatně pod jednotlivými symboly:

Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1340xxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308,

kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné a poslední dvojčíslí 
„yy“ počet osob, za kolik platíte 
(př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze 
v případě, že se jedná o platby předem na celý rok a to nejdříve 
od 25. 1. 2017. Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, 
č.ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového místa

24,- Kč/m³ s DPH 
směrné číslo 35 m³ /osobu/rok

150,- Kč za jednoho psa/rok 

220,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy

840,- Kč/osobu/rok

410,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození 
dle OZV č. 3/2015 nutno 
doložit do 31.01.2017

100,- Kč 
- poplatník důchodce/rok 
150,- Kč další pes 
- poplatník důchodce/rok 
Nárok na osvobození dle 
OZV č. 02/2011 nutno doložit 
do 31.01.2017

POPLATKY NA ROK 2017
Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2017
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 19. 12. 2016 
schválilo poplatky na rok 2017.

4. 2.
Doloplazy

Přáslavice 
5. 2.
Bukovany 
10. 2.
Tršice
11. 2. 
Velká Bystřice

Hlubočky
12. 2.
Velká Bystřice

14. 2.
Hlubočky
17. 2.
Velký Újezd

• HANÁCKOU SIBIŘÍ K PRAMENU ODRY
• SOKOLSKÝ PLES
• HASIČSKÝ PLES

• DĚTSKÝ KARNEVAL

• HASIČSKÝ PLES 

• LO HANÁ CUP
(hala Na Letné – 9.00 – 17.00)
• ŠKOLNÍ PLES
(Hotel Zámek – 20.00 – 02.00)
• ŠKOLNÍ PLES 

• JMIT CUP
(hala Na Letné – 9.00 – 13.00)

• DĚTSKÝ KARNEVAL (MŠ)

• PLES SRPŠ

18. 2.
Velká Bystřice

Bystrovany
Daskabát
Hlubočky
Přáslavice
Svésedlice
Velký Újezd
25. 2.
Velká Bystřice

Bukovany
Daskabát
Doloplazy
Tršice 

• DĚTSKÝ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL
(sokolovna – 14.30 – 17.30)
• VELKÝ KROJOVÝ BÁL
(Hotel Zámek – 20.00 – 02.00)
• PLES SPORTOVCI
• KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE
• DĚTSKÝ KARNEVAL (ZŠ)
• ŠIBŘINKY
• DĚTSKÝ KARNEVAL
• DĚTSKÝ KARNEVAL

• BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU
 (Zámecké náměstí – 10.00 – 12.00, obchůzka městem – 13.00 – 15.00)
• HASIČSKÝ PLES
(Hotel Zámek – 20.00 – 02.00)
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• POCHOVÁVÁNÍ BASY 
• MAŠKARNÍ PLES

Svoz odpadů únor - březen 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

1. 2. 

15. 2. každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.001. 3.

15. 3.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

9. 3.

9. 2.

23. 3.

Zápis do 1. třídy 2017/2018 se bude konat až 
3. 4. 2017. Jedná se o změnu, která vyplynula 
z novely školského zákona. Dříve se chodilo 
k zápisu v lednu, teď to bude v dubnu.
(Změna termínu se týká i zápisu do MŠ, budeme 
vás včas informovat). 

Masarykova ZŠ Velká Bystřice             

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ

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

OZNÁMENÍ o zrušení provozovny
Oznamuji zákazníkům, že od 1. 3. 2017 bude 
prodejna textilu - „Levné zboží“ (u cukrovaru) 
zrušena. Do konce února probíhá výprodej s 30% 
slevou. 
Žádáme ty, kteří si ještě nevyzvedli zboží 
ze „Second handu“, ať tak učiní co nejdříve.
Jarmila Pazderová

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách (Masopust), Martina Žbánková (karneval) 



a Kollárova, která byla dokončena v minulém roce, ale 
financování proběhne až letos.

Další významnou položkou rozpočtu je akce nazvaná 
Cyklostezka II. za cenu 11 512 tis. Kč, z toho dotace 9 590 
tis. Kč a vlastní zdroje 1 922 tis. Kč. Vybudováním této části 
cyklostezky dojde k propojení dokončené cyklostezky u zastávky 
ČD a ulice Pivovarská. Očekáváme podstatné snížení počtu 
cyklistů projíždějících ulicí Loučná.

I v letošním roce proběhnou menší opravy a rekonstrukce 
ve škole a školní jídelně. Ve škole budou vyměněna poslední 
stará okna v prostoru propojení vstupní části a staré budovy. 
Dojde i k zateplení této části budovy. Ve školní jídelně plánujeme 
rekonstrukci elektroinstalace a podlah.

A nyní k investici, která nás zajímá všechny. Je to rekonstrukce 
KD Nadační. K naší „Nadačce“ už bylo mnoho napsáno i řečeno, 
proto zařadím do tohoto úvodníku malou tabulku, několik čísel 
a komentář asi nebude potřeba.

V letošním roce tato mimořádně náročná rekonstrukce skončí 
a všichni budeme určitě rádi. Pracovníci úřadu, že už je hotovo, 
a občané, že se konečně dočkají potřebného zázemí pro kulturu 
a zábavu.

Ještě na úplný závěr poslední investice, o které se také již psalo. 
Je to rekonstrukce MŠ Zámecké náměstí. Po uzavření rozpočtu 
jsme dostali informaci, že naše žádost na dotaci byla kladně 
posouzena a schválena. Nyní probíhá administrativní proces 
(v tomto plánovacím období mimořádně náročný) a s realizací 
počítáme ihned po ukončení přípravy vč. výběru dodavatele. 
Finanční zdroje na spoluúčast máme v položce rezerva.

Ing. Elefteria Schrottová
předsedkyně finančního výboru
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ÚVODNÍK
Rozpočet na rok 2017

Vážení spoluobčané, čtenáři VB novin,
úvodník v prvním vydání našich novin je pravidelně vyhrazen 

financím a jejich utrácení v novém roce. Tuto informaci vám 
rádi poskytneme i tentokrát.

Podklady pro sestavení rozpočtu jsme začali připravovat 
v listopadu, vycházíme ze známých skutečností v hospodaření 
za běžný rok. Na jejich základě je možné lépe naplánovat 
parametry rozpočtu na následující rok.

Hlavní parametry rozpočtu na rok 2017:
Celkové příjmy 69 619 tis. Kč
Celkové výdaje 88 659 tis. Kč
Rozdíl V – P - 19 040 tis. Kč
Převod prostředků 22 000 tis. Kč

Finanční situace v roce 2016 byla velice příznivá a v rozpočtu 
na rok 2017 jsme ve výdajích využili zůstatek prostředků 
v očekávané výši 22 000 tis. Kč. V této částce je rezerva 
na dokončení a doplacení rekonstrukce KD Nadační a dále 
příjem za prodej pozemků u Makra. V položce rezerva máme 
8 000 tis. Kč.

Příjmy:

Výdaje:
Úvodem této kapitoly krátce k roku 2016. Ještě nemáme 

uzavřené účetnictví, podrobné informace budeme schvalovat 
po dokončení roční účetní závěrky. Ale předběžné informace 
známe, hlavně je nutné se zmínit o převodu finančních 
prostředků na účtech města. V rozpočtu na rok 2017 jsme 
počítali s částkou 22 000 tis. Kč, skutečnost byla cca 26 000 
tis. Kč. V návaznosti na tuto skutečnost počítáme s výdaji 
ve výši 88 659 tis. Kč a jsou o 19 040 tis. Kč vyšší jak příjmy.

Jako vždy máme pokryty běžné výdaje města 
a příspěvky na provozní náklady příspěvkových organizací. 
Daleko více pozornosti a zájmu věnujeme naplánovaným 
investicím a všechny nás zajímá, co se bude stavět, 
opravovat a vylepšovat. Souhrnnou informaci k investicím 
v roce 2017 včetně financování vidíme v následující tabulce.

K vybraným investicím ještě přidám malý komentář 
a vysvětlení. V rozpočtu počítáme s opravou ulice Tovární, 
včetně kanalizace. Jedná se o krátký úsek komunikace, 
která ještě nebyla opravena a je v havarijním stavu. V roce 
2017 dostaneme dotaci na úpravu křižovatky ulic Žižkova

  Investice zahrnuté v  rozpočtu 2017  tis. Kč 
     
Položka Akce - investice náklady dotace vl.zdroje 

2212 MK - Tovární ulice 2 000 0 2 000 
2212 Oprava místních komunikací 250 0 250 
2212 Křižovatka  Žižkova x Kollárova 833 833 0 
2219 Cyklostezka II.  11 512 9 590 1 922 
2219 Rekonstrukce chodníků 250 0 250 
2321 ČOV- rekonstrukce lapáku písku 372 0 372 
2333 Úprava malých vodních toků 550 0 550 
2419 Internet - optika 850   850 
3113 MZŠ - zateplení 1 130   1 130 
3141 ŠJ - podlahy, elektroinstalace 1 500 0 1 500 
3319 KD - dostavba 15 500 0 15 500 
3421 Oprava dětských hřišť 350 0 350 
3635 Projektová dokumentace 1 200 0 1 200 
3723 Kompostéry 300 0 300 
3745 Zametací kartáč JOHN DEAR 150 0 150 
6330 Fond oprav - kanalizace 410 0 410 
6409 Rezerva - rekonstrukce MŠ 8 000 0 8 000 

          

Investice - potřeba vl. zdrojů 45 157 10 423 34 734 
    

 
 

K vybraným investicím ještě přidám malý komentář a vysvětlení. V rozpočtu počítáme 
s opravou ulice Tovární, včetně kanalizace. Jedná se o krátký úsek komunikace, která ještě 
nebyla opravena a je v havarijním stavu. V roce 2017 dostaneme dotaci na úpravu křižovatky 
ulic Žižkova a Kollárova, která byla dokončena v minulém roce, ale financování proběhne až 
letos. 

Další významnou položkou rozpočtu je akce nazvaná Cyklostezka II. za cenu 11 512 
tis. Kč, z toho dotace 9 590 tis. Kč a vlastní zdroje 1 922 tis. Kč. Vybudováním této části 
cyklostezky dojde k propojení dokončené cyklostezky u zastávky ČD a ulice Pivovarská. 
Očekáváme podstatné snížení počtu cyklistů projíždějících ulicí Loučná. 
I v letošním roce proběhnou menší opravy a rekonstrukce ve škole a školní jídelně. Ve škole 
budou vyměněna poslední stará okna v prostoru propojení vstupní části a staré budovy. Dojde 
i k zateplení této části budovy. Ve školní jídelně plánujeme rekonstrukci elektroinstalace a 
podlah.  

A nyní k investici, která nás zajímá všechny. Je to rekonstrukce KD Nadační. K naší 
„Nadačce“ už bylo mnoho napsáno i řečeno, proto zařadím do tohoto úvodníku malou 
tabulku, několik čísel a komentář asi nebude potřeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce KD Nadační probíhá ve III. etapách, které jsou rozvrženy do časového období                                                 
2015 - 2017                                                                                 

                
Etapa Termín Popis 

I. etapa 2015 2015 
Výměna oken, vstupních dveří, zateplení, venkovní omítky, 
zateplení střechy a nová krytina 

II. etapa 2015 2016 
Dostavba nového vstupu a vybudování zcela nového 
sociálního zázemí 

III. etapa 2016 2017 
Vnitřní rekonstrukce, nové stropy, omítky, podlahy, výtah a 
další interiérové úpravy, osvětlení 

         
         

Etapa náklady z toho úhrada faktur v roce  
celkem dotace vl.zdroje úvěr 2015 2016 2017  

I.etapa 5 614 3 040 2 574 0 5 614      
II.etapa 10 128 0 2 128 8 000 3 578 6 550    
III.etapa 19 104 0 19 104 0   3 604 15 500  
C e l k e m 34 846 3 040 23 806 8 000 9 192 10 154 15 500  
 
V letošním roce tato mimořádně náročná rekonstrukce skončí a všichni budeme určitě rádi. 
Pracovníci úřadu, že už je hotovo, a občané, že se konečně dočkají potřebného zázemí pro 
kulturu a zábavu. 
Ještě na úplný závěr poslední investice, o které se také již psalo. Je to rekonstrukce MŠ 
Zámecké náměstí. Po uzavření rozpočtu jsme dostali informaci, že naše žádost na dotaci byla 
kladně posouzena a schválena. Nyní probíhá administrativní proces (v tomto plánovacím 
období mimořádně náročný) a s realizací počítáme ihned po ukončení přípravy vč. výběru 
dodavatele. Finanční zdroje na spoluúčast máme v položce rezerva. 
 
Ing. Elefteria Schrottová 
předsedkyně finančního výboru 
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Skutečnost roku 2016 byla v oblasti daňových příjmů za 
období minimálně posledních 10 roků nejlepší, skutečné 
daňové příjmy byly cca 39 000 tis. Kč (rozpočet na rok 
2016 byl 33 250 tis. Kč). Na základě této skutečnosti jsme 
do rozpočtu 2017 zahrnuli daňové příjmy ve výši 36 460 tis. 
Kč. Další významnou položkou příjmů jsou dvě dotace SFDI 
v celkové výši 10 423 tis. Kč a dotace na výkon státní správy 
ve výši 2 400 tis. Kč. Ostatní příjmy za místní poplatky, internet, 
nájmy atd. máme v rozpočtu 2017 na úrovni skutečnosti 2016.

Rozpočtované příjmy považuji za reálné, opatrnost 
v oblasti daňových příjmů vychází ze zkušenosti předchozích 
let. Pokud dojde k poklesu daňových příjmů, rozpočtované 
výdaje se těžce snižují. Pokud je inkaso daňových příjmů 
vyšší, není problém je rozumně investovat a vyřešit potřeby 
města, které nebyly zahrnuty v rozpočtu.

  Investice zahrnuté v  rozpočtu 2017  tis. Kč 
     
Položka Akce - investice náklady dotace vl.zdroje 

2212 MK - Tovární ulice 2 000 0 2 000 
2212 Oprava místních komunikací 250 0 250 
2212 Křižovatka  Žižkova x Kollárova 833 833 0 
2219 Cyklostezka II.  11 512 9 590 1 922 
2219 Rekonstrukce chodníků 250 0 250 
2321 ČOV- rekonstrukce lapáku písku 372 0 372 
2333 Úprava malých vodních toků 550 0 550 
2419 Internet - optika 850   850 
3113 MZŠ - zateplení 1 130   1 130 
3141 ŠJ - podlahy, elektroinstalace 1 500 0 1 500 
3319 KD - dostavba 15 500 0 15 500 
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3635 Projektová dokumentace 1 200 0 1 200 
3723 Kompostéry 300 0 300 
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Investice - potřeba vl. zdrojů 45 157 10 423 34 734 
    

 
 

K vybraným investicím ještě přidám malý komentář a vysvětlení. V rozpočtu počítáme 
s opravou ulice Tovární, včetně kanalizace. Jedná se o krátký úsek komunikace, která ještě 
nebyla opravena a je v havarijním stavu. V roce 2017 dostaneme dotaci na úpravu křižovatky 
ulic Žižkova a Kollárova, která byla dokončena v minulém roce, ale financování proběhne až 
letos. 

Další významnou položkou rozpočtu je akce nazvaná Cyklostezka II. za cenu 11 512 
tis. Kč, z toho dotace 9 590 tis. Kč a vlastní zdroje 1 922 tis. Kč. Vybudováním této části 
cyklostezky dojde k propojení dokončené cyklostezky u zastávky ČD a ulice Pivovarská. 
Očekáváme podstatné snížení počtu cyklistů projíždějících ulicí Loučná. 
I v letošním roce proběhnou menší opravy a rekonstrukce ve škole a školní jídelně. Ve škole 
budou vyměněna poslední stará okna v prostoru propojení vstupní části a staré budovy. Dojde 
i k zateplení této části budovy. Ve školní jídelně plánujeme rekonstrukci elektroinstalace a 
podlah.  

A nyní k investici, která nás zajímá všechny. Je to rekonstrukce KD Nadační. K naší 
„Nadačce“ už bylo mnoho napsáno i řečeno, proto zařadím do tohoto úvodníku malou 
tabulku, několik čísel a komentář asi nebude potřeba. 
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KULTURA

Ples příznivců folkloru, tance, lidové hudby a krojů 
z celé Moravy proběhne v sobotu 18. února 

v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.

Parket se otevře ve 20 hodin společným předtančením 
krojovaných nejen Hanáků. K tanci a dobré zábavě 
bude hrát Hanácká dechová hudba Hulíňané 
a Cimbálová muzika Primáš. Lidově-hudební 
seskupení na místě právě vzniklá jistě potěší 
návštěvníky dlouho do noci nejen na parketu... Folklorní 
soubory se představí, jak je neznáte, připravena 
je ochutnávka vín a losování bohaté tomboly. 
Akci pořádá Hanácký folklorní spolek za významné 

podpory Města Velká Bystřice.

Vstupné včetně místenky stojí 250 Kč, krojované páry 
obdrží u vstupu láhev vína, kytičku a lístky do tomboly.
Předprodej vstupenek zajišťuje Infocentrum Velká 
Bystřice, Infocentrum v Olomouci (podloubí radnice) 

nebo si je lze zajistit také emailem na adrese 
info@hanfos.cz.

Velký krojový bál 
na Hané 

Tříkrálová sbírka 2017
První lednový víkend procházeli ulicemi našeho města Tři králové 
– Kašpar, Melichar a Baltazar, aby přinesli požehnání a požádali
o finanční dar pro potřebné. Ve Velké Bystřici tři králové vykoledovali 
celkem 50.347,- Kč. 

Děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu a finanční příspěvek.

Zástupci města Velká Bystřice 
a Svazu bojovníků za svobodu si 

ve středu 22. února 2017 v 11 hod. 

připomenou 72. výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. 

72. VÝROČÍ 
VYPÁLENÍ PALÍRNY

Členové Svazu bojovníků 
za svobodu si tento zásah 
proti členům velkobystřické 

skupiny připomínají 
pietním položením kytičky 
k pamětní desce umístěné 
v blízkosti, kde stála v roce 

1945 „palírna“.
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11. 1. 2017
Školní ples  / Hotel Zámek                      

od 20 hod.

18. 2. 2017
Velký krojový bál /  Hotel Zámek                     

od 20 hod.

25. 2. 2017
Ples sboru dobrovolných hasičů 

 Hotel Zámek / od 20 hod.

18. 3. 2017
Josefovské šibřinky 
 Ravela / od 20 hod.

Kalendář bystřických plesů Vážení občané a příznivci HASIČŮ, 
dovolujeme si Vás pozvat 

na tradiční 

HASIČSKÝ PLES
 v sobotu 27. února 2016 od 20 hodin 

Hotel Zámek Velké Bystřici. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina YANTAR.
 Vstupné 70,- Kč. 

Po celý večer zajištěno občerstvení 
a bohatý doprovodný program. 

Srdečně zve SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Město Velká Bystřice v rámci veletrhu představí : 
• turistické atraktivity města a okolí 
• novou turistickou vizitku vydanou k 5. výročí vzniku  

Kulturního a informačního centra Velká Bystřice 
• starobylé tradice lidové kultury Hanácký rok v Bystřici®  
• celoroční multižánrový cyklus Bystřice napříč žánry 
• cyklostezky mikroregionu Bystřička 

 
 
 
 
 

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Erik Axl Sund  – Skleněná těla

Josef Formánek 
– Dvě slova jako klíč
laskavá kniha o podivuhodných 
osudech, vině a odpuštění 

Lars Kepler – Playground
 co se stane během těch vzácných 
vteřin, kdy se zastaví srdce    
  

                                  

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

knižní novinky

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

12.15 - 16.45    Pá Zavřeno

umělec s pokřivenou myslí dokáže 
ve jménu umění zneužít cokoli 
a kohokoli  
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Foto na stránce: Pavel Kolman a Martina ŽbánkováZPÍVÁNÍ U STROMEČKU - 18. 12. 2016

POUŠTĚNÍ LODIČEK - 18. 12. 2016
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VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ - 26. 12. 2016 Foto na stránce: Pavel Kolman a Martina Žbánková

ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ - 26. 12. 2016
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 Na sobotu 10. června 2017 připravujeme třetí setkání projektu 
Jsme ze stejné planety 2. Těšíme se na setkání s třemi desítkami 
cizinců, kteří v parku v roce 2015 vysadili stromy, symboly svého 
zakořenění v České republice.

A protože jsou již přípravy v plném proudu, rádi bychom se s vámi 
podělili o čerstvé novinky. Základem setkání bude opět celodenní 
piknik. Kuchaři letos hledají inspiraci ve francouzské pohostinnosti, 
a tak se na stáncích s občerstvením objeví mezi jinými i francouzské 
pochutiny. Ke stánkům tradičně rozmístěným po celém parku letos 
přibude POP-UP restaurace. V přímém přenosu tak uvidíte, jak 
kuchaři kouzlí s jednotlivými ingrediencemi a jak vznikají všechny 
dobroty. Pokud byste po dobrém jídle hledali lehkou sportovní 
aktivitu, bude moci vyzkoušet pétanquové hřiště, které společně 
slavnostně otevřeme. Tento lehký sport bude bavit všechny věkové 
kategorie. A komu přijde pétanque příliš fádní, bude moci svou 
pozornost upřít k ukázkám moderního cirkusu.
Celý program samozřejmě doplní příjemná hudba, výstavy nebo 
francouzské filmy. Doufáme, že počasí nám bude přát stejně jako 
tomu bylo loni. Na snímcích z našeho archivu připomínáme úžasnou 
atmosféru, na které máte velkou zásluhu právě vy, příznivci našeho 
projektu.
Poznačte si 10. červen do svých kalendářů, těšíme se na setkání 
s Vámi se všemi!
Aktuality a další info na Facebooku: JZSP2

Hana, Alžběta, Josef a Ondřej (Jsme ze stejné planety, z.s.)

JSME ZE STEJNÉ PLANETY 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

V úterý 20. 12. 2016 se žáci 7. – 9.  ročníku zúčastnili 
výukového programu Úžasné planety ve Hvězdárně 
a planetáriu Brno.

V projekci nám ukázali, jak se orientovat na noční obloze, 
kde můžeme vidět jednotlivé planety naší sluneční soustavy 
na noční obloze, jakou velikost mají planety, proč se souhvězdí 
jmenují tak, jak se jmenují a plno dalších zajímavostí. Součástí 
programu byla i „návštěva“ na jednotlivých planetách naší 
soustavy.

Program byl velmi zajímavý, nenudili jsme se a vše velmi 
rychle uběhlo. Po skončení vnitřního programu jsme si 
ještě mohli ve venkovní expozici vyzkoušet, jak se sedí 
ve vesmírném modulu, jak se mění gravitace na různých 
vesmírných objektech, koukali jsme do spektrometru 
a zkoušeli jsme další exponáty a proběhla také koulovačka.
Podle ohlasů žáků byla exkurze velmi vydařená a všem se 
velmi líbila.

Hvězdárna Brno

Renata Kramplová
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Předvánoční akademie
ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Závěr roku patřil již tradičně předvánoční akademii. Děti ze 
všech sokolských oddílů poctivě celý rok chodily do cvičení 
a v hodinách byly aktivní a své dovednosti předvedly přítomným 
rodičům, prarodičům a dalším členům rodiny v sobotu 
10. prosince v místní sokolovně.

Sokolovna byla vánočně vyzdobena, atmosféru 
Vánoc připomínalo také výborné vánoční cukroví, 
které napekly členky sokola. Všechny přítomné přivítal 
starosta sokola, pan Jaromír Šubert, který předal slovo 
cvičiteli Milanu Faitovi, který celým odpolednem provázel 
a který mimo jiné připomněl významné výročí, které 
T.J. Sokol Velká Bystřice v roce 2016 oslavila, 
a to 145 let od svého založení. Poté se sokolského 
parketu ujaly dva oddíly mažoretek z Lošova, které 
v krásných šatech zaujaly všechny svým náročným 
vystoupením. Své taneční dovednosti předvedly také děti 
z tanečního kroužku ZŠ pod vedením paní Petry Pěnkavové.

Potom se postupně představily všechny tři oddíly 
dětí - předškolní děti, mladší žáci a žákyně a děti 
z gymnastiky. Všichni měli nachystaná moc hezká 
vystoupení a bylo vidět, že je cvičení baví! Předškolní děti

Předvánoční akademie 

Závěr roku patřil již tradičně předvánoční akademii. Děti ze všech sokolských oddílů poctivě 
celý rok chodily do cvičení a v hodinách byly aktivní a své dovednosti předvedly přítomným 
rodičům, prarodičům a dalším členům rodiny v sobotu 10. prosince v místní sokolovně. 
Sokolovna byla vánočně vyzdobena, atmosféru Vánoc připomínalo také výborné vánoční 
cukroví, které napekly členky sokola. Všechny přítomné přivítal starosta sokola, pan Jaromír 
Šubert, který předal slovo cvičiteli Milanu Faitovi, který celým odpolednem provázel a který 
mimo jiné připomněl významné výročí, které T.J. Sokol Velká Bystřice v roce 2016 oslavila, 
a to 145 let od svého založení. Poté se sokolského parketu ujaly dva oddíly mažoretek 
z Lošova, které v krásných šatech zaujaly všechny svým náročným vystoupením. Své taneční 
dovednosti předvedly také děti z tanečního kroužku ZŠ pod vedením paní Petry Pěnkavové. 
Potom se postupně představily všechny tři oddíly dětí - předškolní děti, mladší žáci a žákyně a 
děti z gymnastiky. Všichni měli nachystaná moc hezká vystoupení a bylo vidět, že je cvičení 
baví! Předškolní děti ukázaly při opičí dráze, jak se zlepšily ve cvičení na nářadí a měly 
připravený také taneček na písničku „V peřině“. Mladší žáci si připravili cvičení na hudbu, 
ukázaly cvičení na nářadí, skok přes švédskou bednu a cviky na koberci. Děti z oddílu 
gymnastiky cvičily náročné cviky na koberci a na kladině. Všechny děti potvrdily, že jsou 
moc šikovné. Na závěr navodila vánoční atmosféru děvčata svou hrou vánočních koled na 
flétny. Slavnostní odpoledne se opět povedlo, hlavní poděkování patří všem dětem, které se 
moc snažily a za svá vystoupení sklidily zasloužený potlesk! 
                                                                                                   Jarka Pechová 
 

 
 

 

 

Měříme kvalitu ovzduší v učebnách
V naší škole se snažíme co nejlépe ovlivnit vliv prostředí 

na žáky, na jejich pohodu při výuce i mimo ni. V poslední 
době se do popředí zájmu dostalo měření oxidu uhličitého. 
Oxid uhličitý CO2 ve vyšší koncentraci způsobuje únavu, 
nesoustředěnost, malátnost.

Hlavním zdrojem oxidu uhličitého v interiéru je člověk. 
Největší podíl na zvyšování jeho koncentrace je dýchání. 
Dále také vaření na plynovém sporáku, přítomnost domácích 
zvířat a jiné další aktivity.

Abychom na vlastní oči viděli, jak se zvyšuje koncentrace 
CO2 v učebnách, zapůjčili jsme si z MěÚ Velká Bystřice 
měřící přístroj.

Byli jsme překvapeni, za jak krátkou dobu se dosáhne horní 
hranice koncentrace CO2. Měříme průběžně v hodinách 
fyziky, matematiky a chemie.
Jaká je pomoc? Větrat!!!
                                                                      
Renata Kramplová

V úterý 10. 1. 2017 jsme uspořádali 1. turnaj školního kola 
tohoto 20. ročníku fotbalového turnaje. McDonald’s Cup je 
největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se 
koná jubilejní 20. ročník. Byli jsme u 1. ročníku – jsme i u 20. 
ročníku! Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje 
téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 - 11 let.

McDonald’s Cup se hraje na téměř 4 tisících základních 
školách České republiky. Naše školní kolo proběhlo 
odpoledne po vyučování ve školní hale. Zúčastnily se třídy 
4. a 5. ročníku.

Nastoupily týmy děvčat a chlapců. Zápasy děvčat byly 
krásné. Zápasy kluků byly přeci jen fotbalovější. Bylo 
vidět, že někteří kluci chodí do fotbalu a pravidelně trénují. 
Dokázali kombinovat, nahrávat i přesně střílet. Další školní 
kolo proběhne v únoru 2017.

Ivo Šenk

Fotbalový McDonald’s Cup 
– 1. školní kolo

ukázaly při opičí dráze, jak se zlepšily ve cvičení na nářadí 
a měly připravený také taneček na písničku „V peřině“. 
Mladší žáci si připravili cvičení na hudbu, ukázaly cvičení 
na nářadí, skok přes švédskou bednu a cviky na koberci. Děti 
z oddílu gymnastiky cvičily náročné cviky na koberci 
a na kladině. Všechny děti potvrdily, že jsou moc šikovné. 
Na závěr navodila vánoční atmosféru děvčata svou hrou 
vánočních koled na flétny. Slavnostní odpoledne se opět 
povedlo, hlavní poděkování patří všem dětem, které se moc 
snažily a za svá vystoupení sklidily zasloužený potlesk!
                                                                                     Jarka Pechová
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T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE 

zve všechny děti a rodiče co nejsrdečněji na  

 

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
 ŠIBŘINKOVÝ BÁL 

v sobotu 18. 2. 2017 od 14,30 hod. v místní 
sokolovně 

 

Přijďte si užít pěkné zábavné odpoledne plné hudby, soutěží a tance. 

Nebude chybět tombola, domácí občerstvení a dobrá nálada. 

 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti a masky zdarma   

Těšíme se na Vás! 

SPORT

 

 

  

Václav Janík
Pavel Valoušek
Mirek Jakeš
Tomáš Pospíšilík
Jan Midrla
a další

HVĚZDY 
MOTORSPORTU
ve VELKÉ BYSTŘICI

FUTSAL 
2017

SPORTOVNÍ HALA VELKÁ BYSTŘICE

NUTREND RACING a AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY  Vás zvou na futsalový turnaj. 
Turnaj je určen pro účastníky motoristických disciplín, kteří dle své motoristické 
disciplíny sestaví týmy.

4.2.2017 od 9:00
Místo: sportovní hala Na Letné, Velká Bystřice 
                                                   u Olomouce

 

 

  

 

 

  

VALENTÝNSKÉ MENU 14 – 15.2.

MENU PRO DVĚ OSOBY ZA 800,-KČ
MENU:

AMUSE BOUCHE

KAŠTANOVÝ KRÉM S RUKOLOU A SMETANOU

NADÍVANÁ PEČENÁ KŘEPELKA, JABLEČNÉ PYRÉ, BRAMBOROVÉ OMELETKY

POMERANČOVÁ PANNA COTTA

FRIZZANTE (JEMNĚ PERLIVÉ VÍNO)DĚVÍN – VÍNO HRUŠKA

VALENTÝNSKÝ BALÍČEK PRO 2 OSOBY
 14 – 15.2. VALENTÝN NA ZÁMKU VE VELKÉ BYSTŘICI

3- CHODOVÉ MENU S LAHVÍ FRIZZANTE 

UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU PRO 2 OSOBY/NOC VČ. SNÍDANĚ

CENA 2.200,-KČ 
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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. 2/2017, vychází 30. 1. 2017. 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 Žbánková, Lenka Lakomá, Petr Nakládal. Náklad 340 výtisků, 

cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 2. 2017. 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. 

Hledáme spolehlivou a pečlivou uklízečku 
do firmy ve Velké Bystřici, cca. 1x týdně - 10 hod, 

flexibilní pracovní doba po domluvě, 
nabízíme 100,-Kč/hod.

tel. 602 939 018

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, 
Týnecká 10, Velká Bystřice 783 53, přijme 

vyučenou kuchařku na zajišťování směn v době nemocí 
nebo čerpání řádné dovolené.

Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Zdeňka Lakomého
tel. 602 760 821

ČEROZFRUCHT s.r.o. přijme:
Řidiče/ku kamionu MKD

Požadujeme: řidičský průkaz sk. CE, platný profesní 
průkaz, psychotesty, trestní bezúhonnost, flexibilitu, 
minimálně roční praxi na obdobné pozici, pracovitost, 
schopnost samostatné práce. 

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, zajímavé finanční 
ohodnocení, firemní benefity. 

Nástup dle dohody.

Kontakt: tel.: 283 001 176
e-mail: personalni@ceroz.com




