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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - BŘEZEN 2017

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Narození:
Deborah Zamykalová 
Růžena Rehovičová
Rozloučili jsme se:
Alenka Stroblová
Helena Koblihová
Antonín Nakládal
Květuše Habáňová       

Společenská rubrika

9. 1. 2017 
17. 1. 2017 

22. 1. 2017  83 let
7. 2. 2017  74 let

11. 2. 2017  84 let
15. 2. 2017  92 let

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. 3.
Doloplazy
Mrsklesy
 4. - 5. 3.
Velká Bystřice 

5. 3. 
Mrsklesy
11. 3. 
Velká Bystřice

Hlubočky
Velký Újezd

17. 3. 
Velká Bystřice

Daskabát

• HASIČSKÝ PLES
• ŠIBŘINKY

• BOBO CUP
(hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

• DĚTSKÝ KARNEVAL

• VLAŠTOVKIÁDA
(orlovna – 14.00 – 17.00)
• HASIČSKÝ PLES
• AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA ZÁMEK RÁJEC–JESTŘEBÍ
• PLES ODDÍLU MALÉ KOPANÉ

• ŠIBŘINKY
(Ravela – 20.00 – 02.00)
•  SETKÁNÍ SENIORŮ 

18. 3. 
Hlubočky
19. 3. 
Doloplazy
22. 3. 
Velký Újezd
23. 3. 
Velká Bystřice

25. 3. 
Velká Bystřice

• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OCHOTNÍKŮ Z TĚŠETIC

• DĚTSKÝ KARNEVAL 

• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ

• DERNIÉRA VÝSTAVY PAULINY SKAVOVÉ SPOJENÁ
 S KONCERTEM IVY STÁNCOVÉ-KEVEŠOVÉ
(galeriezet – 19.00 – 20.30)

• OBLASTNÍ KOLO POHÁRKU SČDO
 (sokolovna – 9.00 – 15.00)
• KONCERT VÁŽNÉ HUDBY – GUARNERI TRIO
(galeriezet – 14.00 – 15.30)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JIŘÍHO HASTÍKA
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

Svoz odpadů březen - duben 2017 
Svoz 

komunálního 
odpadu

 1. 3. 

15. 3. každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.0029. 3.

12. 4.

26.4.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

9. 3.

23. 3.

 6. 4.

21. 4.

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

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny 
Velká Bystřice 

Doba konání: 13. 3. 2017 od 18.00 hod. 
Širokou veřejnost zve 

Ing. Marek Pazdera, starosta města

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách (jarní příroda), Lucie Karhánková (vlaštovkiáda), archiv OB VB (Pohárek SČDO)
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

únorový úvodník, který byl celý věnován rozpočtu města 
Velká Bystřice na rok 2017, napsala jako v minulých letech 
členka rady a předsedkyně finančního výboru Ing. Elefterie 
Schrottová. Já si dovolím, jako každým rokem, přidat krátký 
komentář k poplatkům, stočnému a vůbec údržbě města.

Poplatek za odpad je stanoven z nákladů předcházejícího roku 
za odvoz, shromažďování a skládkování veškerého odpadu. 
Pro rok 2017 zůstal místní poplatek za odvoz a skládkování 
odpadu stejný jako v roce 2016, a to 410 Kč na osobu 
a rok (například Olomouc má poplatek 660 Kč/os/rok). Jedním 
z důvodů, které pomohly zachovat stejnou výši poplatku, 
je dobře nastavená smlouva s Technickými službami města 
Olomouce a také to, že se nám povedlo několikanásobně 
zvýšit množství separovaného odpadu, za který město neplatí 
za uložení ani odvoz na skládku. Toto je hrazeno ze systému 
třídění odpadu Eko-kom, na který přispívají výrobci obalů 
a producenti odpadů. Znamená to tedy, že občané, kteří 
ukládají odpad do nádob na separovaný sběr nebo používají 
například kompostéry, šetří životní prostředí a městu (tedy 
nám všem) finanční prostředky. Jako krok správný směrem 
se prokázalo i zavedení sběru bioodpadu, významně totiž 
kleslo množství tuhého komunálního odpadu. V současné době 
je mezi občany cca 300 hnědých nádob na bioodpad. Jejich 
obsah je po sběru převezen a zpracováván na kompostárně, kde 
je uložení bioodpadu o polovinu levnější než uložení tuhého 
komunálního odpadu na skládku. Bioodpad totiž není ze zákona 
zatížen poplatkem za skládkovné, který je v současné době 500 
Kč za tunu odpadu. V novém zákoně o odpadech se uvažuje 
o výrazném zvýšení poplatku za skládkování a do budoucna 
i s omezením skládek jako takových, což přinese významné 
zvýšení ceny za uložení komunálního odpadu. Myslíme si tedy, 
že je v této oblasti pořád co zlepšovat. I proto podal mikroregion 
Bystřička (podobně jako v případě kompostérů) žádost o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí na pořízení nádob 
na separovaný odpad (papír a plast). Zkušenost z jiných obcí 
říká, že po zavedení sběru přímo z domácností se procento 
vytříděnosti odpadu zvýšilo o cca 15 - 20 % a současně došlo 
ke snížení množství veřejných sběrových míst, v jejichž 
blízkosti se vždy vytváří nepořádek.

I další poplatky (poplatek za psa) a služby (stočné, 
internet) zůstaly stejné jako v roce 2016. Zase srovnání 
s městem Olomouc - u nás je poplatek za psa 150,- Kč/rok, 
v Olomouci 1000 Kč/rok. Ale zde musím konstatovat, že 
náš poplatek zdaleka nepokryje náklady za úklid. Zvláště 
po letošní zimě na nás všude číhají „hromádky“ a je vidět, 
že spousta majitelů po svých čtyřnohých miláčcích neuklízí.  

Cena za stočné je stanovena ze skutečných nákladů na provoz 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Ve Velké Bystřici je 
nyní stočné 24 Kč/m3 což při směrném čísle 35 m3 na osobu 
a rok znamená poplatek 840 Kč/osobu/rok. Zase srovnání 
- stočné v Olomouci je pro rok 2017 stanoveno ve výši 44,13 
Kč/m3, což je prakticky dvojnásobná cena proti Velké Bystřici. 

Stálým tématem posledních měsíců je investiční akce 
Rekonstrukce a dostavba KD Nadační. V prosincovém 
úvodníku jsem vyjádřil přání, že snad na jaře uvidíme slavnostní 
koncert ke 40. výročí založení souboru Haná i ve Velké Bystřici. 
Nemožné se stane skutkem 22. dubna 2017 ☺. Po dlouhých 
skoro dvou letech opravování proběhne o víkendu 22. - 23. 
dubna 2017 slavnostní otevření nově zrekonstruovaného

KD Nadační. Kompletní a detailní program bude zveřejněn 
v dubnovém vydání Bystřických novin, ale již teď 
můžeme prozradit, že se občané mohou těšit na prohlídku 
zrekonstruovaných prostor, slavnostní koncert ke 40. výročí 
založení souboru Haná a prostor dostane i místní divadelní 
soubor Osvětové besedy, který uvede pohádku i velké divadlo. 

Opravdu nám spadne velký balvan ze srdce až budou stavební 
práce dokončeny, neboť celá stavba nebyla jednoduchá. Když 
stavební dozor Ing. Milan Svoboda zpracovával pro radu 
města dokument „Odůvodnění změn“, provedli jsme malou 
rekapitulaci všeho, co se na stavbě zrealizovalo a došli jsme 
k názoru, že jsme vlastně postavili úplně nový barák. Z původního 
KD Nadační zůstalo snad jen obvodové zdivo. Od počátku nás 
na stavbě něco překvapovalo: náhon vedl úplně jinde a musel se 
překládat, nosné zdivo bylo nesourodé a muselo se vyztužovat, 
stropy se nakonec budovaly úplně nové, betonové, dodatečně 
jsme odvlhčovali zdivo atd. I systém výstavby, kdy jsme kvůli 
dotaci první zrealizovali fasádu a vyměnili okna a až pak se 
pustili do konstrukčních změn, byl úplně obrácený a špatný. 
Teď už se ale na ten náš svatostánek kultury strašně všichni 
těšíme a věříme, že dalších 50 let na něj nesáhneme. 

Velmi mě mrzí, že se dokončení KD Nadační nedožil 
dlouholetý nestor kultury ve Velké Bystřici pan Antonín 
Nakládal, který nás bohužel opustil v měsíci únoru 2017. Krátký 
nekrolog připravil do tohoto vydání novin pan místostarosta. 

Letošní únor byl vůbec smutný. Kromě pana Nakládala 
odešel i jeden ze zakladatelů mikroregionu Bystřička, velký 
propagátor cykloturistiky v našem mikroregionu a dlouholetý 
starosta Bystrovan Ing. Jan Ulrich. Věřím, že se „zvrchu“ na nás 
oba dívají a mají radost jak z Nadační, tak z dalších cyklostezek 
v mikroregionu. Čest památce obou významných osobností.

 Marek Pazdera - starosta

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ OBRAZŮ
Jiří Hastík: Obrazy

sobota 25. února v 17 hod.
galeriezet Velká Bystřice

Výstavu můžete zhlédnout 
do 24. 5. 2017.

Jiří Hastík, narozen 1945, 
malíř, grafik, výtvarný teoretik 
a kurátor, autor realizací v oblasti 
užitého umění a monumentální 
tvorby.  Jako kurátor připravil 
a uvedl desítky výstav, je 
autorem řady odborných textů. 
Samostatně vystavuje od roku 
1981, jeho díla jsou zastoupena 
ve sbírkách v České republice
i v zahraničí. Žije a pracuje 
ve Vídni a Samotiškách.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ OBRAZŮ
Jiří Hastík: Obrazy

sobota 25. února v 17.00
galeriezet Velká Bystřice

Výstavu můžete zhlédnout do 24. 5. 2017.

Jiří Hastík, narozen 1945, malíř, grafik, výtvarný teoretik a kurátor, autor realizací v 
oblasti užitého umění a monumentální tvorby.  Jako kurátor připravil a uvedl desítky 
výstav, je autorem řady odborných textů. Samostatně vystavuje od roku 1981, jeho 
díla jsou zastoupena ve sbírkách v České republice i v zahraničí. Žije a pracuje ve 
Vídni a Samotiškách.

1
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KULTURA

Děkujeme tímto všem přátelům, známým a spoluobčanům za hojnou účast při posledním rozloučení s panem Antonínem Nakládalem, 
za vřelá slova slova soustrasti a útěchy i za květinové dary.                                                                                                 Rodina Nakládalova 

Vážení spoluobčané,
v sobotu 11. února 2017 nás navždy opustil bývalý bystřický místostarosta a významná postava 
bystřické kultury- pan Antonín Nakládal. Dovolte mi nyní krátce na něj vzpomenout.

Antonín Nakládal

Antonín Nakládal je bystřickým rodákem - na svět přišel  25. května 1932 do rodiny drobných 
živnostníků, kteří si v ulici Loučné vedli obchůdek smíšeným zbožím. Jeho otec, rovněž Antonín 
Nakládal, je znám především jako dlouholetý činovník místního i okresního sboru dobrovolných 
hasičů a spolu s maminkou Annou přivedli svého syna do prostředí ochotnického divadla, se kterým 
začínali v místním Orlu. Asi právě zde získal Tonda, jak jsme mu říkali a jak nám byl nejbližší, 
k divadlu celoživotní vztah.

V roce 1953 zakládá se svými přáteli divadelní soubor, ve kterém je aktivní až do roku 1989 
mimo jiné jako jeho jednatel. Přebírá funkci předsedy místní osvětové besedy a je iniciátorem 
připomínek řady jubileí a organizátorem čestných společenských akcí. Ve vzpomínce ještě jistě 

máme vydání zatím poslední knihy o historii našeho města a bystřické oslavy pětistého výročí udělení práva užívat znak, které 
Tonda organizoval. Podílel se na propagaci Velké Bystřice jako „kulturní obce“, takže naše dnešní marketingová značka „Kulturní 
lázně regionu“ má své kořeny. Řadu let se věnoval moderátorské činnosti při nejrůznějších bystřických i okresních slavnostech. Již 
v důchodovém věku se aktivně účastnil práce ve zdejším Seniorklubu a své kamarády z ochotnického divadla udržoval pospolu 
v rámci Klubu přátel divadla, se kterým vyjížděli za svými milovanými divadelními kusy.

Tonda Nakládal na organizování kulturního života sám v jedné ze svých písemných poznámek vzpomíná takto: „Veškerou svou 
dobrovolnou prací jsem chtěl přinést spoluobčanům více pohody a obohacení občanského života a pro sebe celoživotní potěšení“.

Obecnou i měšťanskou školu absolvoval Tonda ve Velké Bystřici, v letech 1947- 48 studoval na jazykové škole a v roce 1952 úspěšně 
absolvoval vyšší hospodářskou školu- obchodní akademii. Celých třiačtyřicet roků pracoval na různých pozicích v podniku Mora 
Moravia, především na úseku obchodu, prodeje a marketingu.

V roce 1959 se oženil se svou drahou ženou Jarmilou, aby se jim záhy narodili dva synové Petr a Libor. Několikrát se mi Tonda svěřil, 
že velkou radost mu dělá kulturní angažmá celé široké rodiny, včetně snachy Jiřiny i vnoučat Ondry a Elišky.

Po roce 1989 byl přirozeně přizván k veřejné práci v obecní samosprávě, nejprve v rámci Občanského fóra. Po tři volební období 
pracoval v místním zastupitelstvu, přičemž v letech 1998 – 2002 zastával funkci místostarosty.

Vzpomínáme v úctě!
Jménem samosprávy města Velká Bystřice
Ivo Slavotínek       

Vzhledem ke své celoživotní veřejné aktivitě se pak v roce 2005 stal Antonín Nakládal přirozeně jedním z prvních 
třech laureátů Ceny města Velká Bystřice za celoživotní přínos v oblasti kultury a to ve společnosti Mons. Dr. Antonína 
Huvara a pana Leo Schwarze.

FRANCOUZSKÉ CHANSONY 
JAZZ | SVING 

Město Velká Bystřice a galeriezet 
zvou na 

RECITÁL IVY STÁNCOVÉ-
KEVEŠOVÉ 

při příležitosti zakončení výstavy 
objektů Paulíny Skavové 

čtvrtek 23. března 2017 
v 19 hod. 

galeriezet Velká Bystřice 
vstupné 100 Kč 

knižní novinky

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Jessica Knollová – Nejšťastnější dívka na světě

Henning Mankell – Ruka
komisař Wallander si konečně plní sen – kupuje domek 
na venkově, ale potom na zahradě o něco zakopne 

Patrick Taylor  -  Doktore, hlavu vzhůru
další humorné příběhy obvodního doktora na anglickém 
věnkově    

román o ženě, která touží mít všechno a neváhá pro to udělat 
cokoli  

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  
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Foto: Martina Žbánková

Milý Bystřičtí,
také už se nemůžete dočkat června? Sluníčka, parádní atmosféry 

v parku, skvělé hudby, chutné kávy, vína a jídel? My taky ne. Na druhou 
stranu nám ještě chvíli bude trvat, než program červnového setkání 
vyšperkujeme a seznámíme vás s ním. S čím se vám ale chceme pochlubit 
už teď, je náš nový web. Pojali jsme to trochu jako “návrat ke kořenům”. 
Že by proto, že je projekt i o stromech? Může se zdát… Pravdou je, že je 
pro nás důležité, abyste věděli, jak projekt vůbec vznikl. Rádi bychom, 
abyste se seznámili s cizinci, kteří stromy sázeli a bez kterých bychom 
tu dnes vůbec nebyli.
A samozřejmě se na adresu www.jzsp.cz můžete vracet pro novinky! 
Určitě uděláte dobře, když se na web občas podíváte, abyste zjistili, 
co je u nás nového. Aktuality přidáváme taky na náš facebookový profil 
(JZSP2).

A o čem vás v nejbližší době budeme informovat? Třeba o výstavách, 
které chystáme do naší oblíbené olomoucké kavárny KAFE JAK LUSK. 
Její majitelé Maruška a Martin jsou naši kamarádi. Loni si piknik v parku 
užívali plnými doušky z pozice návštěvníků, a protože jim bylo v Bystřici 
dobře, dovolili nám, abychom jejich kavárnu oživili výstavami, koncerty 
nebo jen příjemnými posezeními, která budou zvát na červnový piknik 
do Bystřice. Kavárnu začneme osídlovat začátkem dubna a zůstaneme 
v ní až do 10. června, kdy se naše snažení přemění na velký francouzský 
“Pique-nique” ve Velké Bystřici (ano, pique-nique ve francouzštině 
znamená piknik). Pokud nechcete, aby vám unikly francouzsky laděné 
akce a výborná káva v KAFE JAK LUSK, sledujte naše webové stránky 
a facebookový profil. Už brzy zveřejníme termín první akce.

Těšíme se - Hana, Alžběta, Josef a Ondřej

JSME ZE STEJNÉ PLANETY 

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE VYSTAVOVALO 
NA TOURISM EXPO V OLOMOUCI - 10. - 11. 1. 2017

PS: na fotce (jejím autorem je Svatopluk Klesnil z České 
fotoškoly) se můžete podívat, jak to v kavárně vypadalo 
loni, když jsme startovali náš “kavárenský okruh”
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Foto: Michal LakomýPLES MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE - 28. 1. 2017

DĚTSKÝ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL - 18. 2. 2017 Foto: Petra Mikulková 

Děkujeme všem dětem 
za účast a krásné 

masky!
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VELKÝ KROJOVÝ BÁL - 18. 2. 2017 Foto na stránce: Michal Lakomý
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Tak jako každý rok se nejlepší žáci osmých a devátých tříd 
účastnili školního kola olympiády v českém jazyce. Vítězka 
Denisa Kafková z 8. A změřila svůj češtinářský um a talent 
v okresním klání s vítězi téměř všech základních škol 
a víceletých gymnázií Olomoucka. Soutěž bývá tradičně 
velmi náročná. Skládá se z jazykových libůstek, kterým by se 
leckdy rád vyhnul i vysokoškolák. Porota posuzuje schopnost 
logického myšlení, pravopisnou a syntaktickou zdatnost 
a slohovou mrštnost. Soutěžící nemají tušení, jakými úskalími 
naší mateřštiny budou proplouvat a zda se jejich kocábka 
vědomostí povážlivě nezakymácí.

Naše hvězdička Denisa reprezentovala v okrese skvěle. 
Z třiceti soutěžících skončila na krásném šestém místě 
a udělala radost nám všem a určitě i sobě. Přejeme jí 
do dalších soutěží hodně sil, chuť, výdrž a mnoho úspěchů. 
K velmi pěknému umístění gratulujeme.

Hvězdička jazyka mateřského LYŽAŘSKÝ KURZ 7. A 

Eva Poděbradová

Matematické soutěže
Na nadaných dětech nám záleží a proto se naše škola 

pravidelně zapojuje do celostátních matematických soutěží. 
V září se zapojilo do Logické olympiády 55 žáků naší školy. 
V únoru žáci porovnávali své síly ve školním kole soutěže 
s názvem Pythagoriáda. Soutěžilo 109 žáků 5. – 8. ročníku 
a do okresního kola postupují úspěšní řešitelé: Jaroslav 
Čermák a Eliška Cvrčková z 5. A třídy, Jan Michalík a Bára 
Auffahrtová z 6. A třídy a Matyáš Belay z 6. B třídy. 

Příští týden u nás proběhne školní kolo matematické 
soutěže Pangea pro 5. – 9. ročník. V březnu se zapojíme 
do mezinárodní soutěže Matematický klokan pro 3. –  9. třídu 
a ještě děti čeká vyhodnocení domácí soutěže Matematická 
olympiáda. Díky těmto soutěžím žáci rozvíjí své schopnosti 
a získávají cenné zkušenosti při řešení jednoduchých 
i složitých matematických úloh.

Mgr. Drahomíra Kozáková

Když jsme se všichni sešli před školou a naložili všechna 
zavazadla a kufry, rozloučili jsme se s rodiči a vyjeli jsme. 
Cesta ubíhala jako voda a rozhodně nebyla nuda.  Když jsme 
přijeli do Stříbrnice, udělali jsme zástup a podávali jsme si 
všechny kufry do chaty.

Potom jsme si rozdělili pokoje a zabydleli se. Po vybalení 
nás čekal oběd. Po odpoledním klidu jsme se vydali 
na procházku k chatě Na Návrší, kde jsme se občerstvili. 
Cestou zpátky jsme se kochali krásnou zasněženou krajinou 
a vysokými kopci Kralického Sněžníku. Po staré nefunkční 
sjezdovce jsme se svezli na lopatách dolů až k chatě. 
Po večeři měl pan učitel Koplík přednášku o bezpečnosti 
na sjezdovkách. Náhle nás čekal večerní program a v deset 
hodin byla večerka.

Druhý den jsme měli snídani, potom jsme se připravili a šli 
jsme lyžovat. Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých jsme byli 
až do konce týdne. Na večerní program jsme měli pokaždé 
zajímavé hry. Vždy jsme se u toho nasmáli. Další dny 
pokračovaly úplně stejně. Ve středu odpoledne jsme mohli 
jít na běžky. Ti, co nešli na běžky, šli bobovat. Vyvezli jsme 
se nahoru vlekem a potom následovalo asi dvouhodinové 
náročné stoupání. Skákali jsme přes potok a brodili jsme 
se sněhem. Když jsme konečně vystoupali nahoru, sjeli jsme 
dolů k naší oblíbené chatě Na Návrší, kde jsme si dali čaj. 
Když jsme se vraceli, byla už tma a ostatní už na nás čekali 
v chatě, abychom si mohli dát večeři. Byli jsme hodně 
vyčerpaní. Pan učitel Koplík se nám přiznal, že to trochu 
nedomyslel. 

V posledních dnech si někdo mohl vyzkoušet snowblady, 
zdokonalovali jsme se v lyžovaní, abychom se dostatečně 
připravili na závěrečný závod ve slalomu. Po vyhlášení 
výsledků ze závodu nás čekal maškarák a diskotéka. Všichni 
jsme si lyžák náramně užili, protože byl plný zábavy, tvrdých 
zkoušek,  prvních lásek a emocí. Klidně bychom tam zůstali 
ještě jeden týden. Po sbalení našich věcí, které jsme naložili 
do autobusu, jsme si udělali společnou fotku na památku. 
Cesta nám rychle utíkala, nikomu se nechtělo domů a zpátky 
do školy. Nakonec jsme se museli rozloučit. Celá třída se více 
sblížila, někdo se i zamiloval a vznikla dobrá parta. Byl to ten 
nejhezčí týden s naší třídou.

Barbora Hrabalová 7. A

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Program Ekoškola pro mateřské školy je 
mezinárodní program, který staví na aktivitě dětí 
a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školky, 
provozními zaměstnanci a dalšími členy místní
komunity. Cílem programu je udělat školku šetrnější 
k životnímu prostředí, rozvíjet dovednosti a návyky dětí 
užitečné pro jejich další život a v neposlední řadě podporuje 
partnerský přístup dětí a dospělých.

Masarykova ZŠ a MŠ se do projektu zapojila v roce 2015 
a za tu dobu jsme již společně absolvovali spoustu projektů. 
Poslední projekt, do kterého jsme se zapojili na podzim 
loňského roku, byla výzva mezinárodního programu Ekoškola 
a Jaroměřické mlékárny „Vaříme společně!“. Rozdělili jsme 
se na čtyři pracovní skupiny, ve kterých byli děti i dospělí. 
Každá skupina si vybrala recept pro jedno roční období. 

V první části jsme se společně zamýšleli nad jednotlivými 
přísadami receptů, jejich původem a dalším využitím. Děti 
také navrhovaly, jak naložíme s odpady, které nám při vaření 
vzniknou. Ve druhé části přišlo na řadu již samotné vaření 
a pečení. Každý přiložil ruku k dílu. Že jsme si tuto výzvu užili 
a že se nám opravdu povedla, mohli přítomní rovnou ochutnat. 

Mimoto jsme byli i jednou z devíti oceněných školek 
a můžeme se tak těšit z odměny od Jaroměřické mlékárny. 
A možná se naše recepty objeví i v připravované kuchařce…

Vaříme společně
Základní škola má možná tu malou výhodu, že kromě 

průběžného hodnocení má možnost pololetně bilancovat, 
co se událo a jak se žákům a učitelům vzdělávací proces 
dařil.

Výsledky žáků naše škola dlouhodobě sleduje 
a vyhodnocuje. Sledujeme hned několik kritérií:

1)  každodenní výkony žáků, které se pak v součtu projeví 
na pololetním vysvědčení
2)  účast a úspěšnost v olympiádách a soutěžích ve všech 
předmětech a výchovách 
3)  úspěšnost v národních srovnávacích testech v 5., 7. 
a 9. ročníku
4)  úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy
5) množství mimoškolních aktivit a chuť žáků a rodičů 
zúčastňovat se jich. Aby to nevypadalo, že nám jde jen a jen 
o výkon, je pro nás stejně důležitá atmosféra školy a dobré 
třídní vztahy.

Je přímo skvělé, že jako ředitel školy můžu prohlásit, 
že ve všech pěti vyjmenovaných oblastech se velkobystřické 
škole daří.

Dlouhodobě se výsledky žáků neustále zlepšují. Výkony 
žáků (tím vlastně výsledky školy) důkladně sledujeme 
a s pedagogy rozebíráme. Přibývá žáků, kteří odcházejí 
na maturitní obory. Na 1. i na 2. stupni ZŠ přibývá žáků 
vyznamenaných na vysvědčení a počet těch, kteří mají 
samé jedničky. V národním srovnávání se škola v českém 
jazyce a anglickém jazyce dostává do té lepší poloviny škol 
v České republice. V testech zjišťujeme, že rostou studijní 
předpoklady žáků a učitelé jejich potenciál dobře využívají. 
A to jsou pozitivní zprávy.

Skvělým ukazatelem je také neustále se snižující počet 
žáků neúspěšných. V tomto pololetí jsme se dostali 
na dosud nejnižší počet žáků hodnocených dostatečně nebo 
nedostatečně. A zcela jistě to není mírným hodnocením, 
to by se nám potom nepodařilo uspět v dalších jmenovaných 
oblastech.

Jsem rád, že základní škola a mateřská škola ve Velké 
Bystřici jsou dobré školy s dobrými učiteli. Ale my jsme 
jenom jedna „síla“, která na žáky působí. Rodiče, rodinné 
zázemí a vlastní motivace z domu jsou těmi nejdůležitějšími 
strůjci úspěchu. Jsem rád, že se nám vzájemná spolupráce 
daří.                         
                                             
Ing. Jaroslav Mihal
ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Pololetní vysvědčení

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
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SPORT
Rozpis utkání všech družstev oddílu házené 

SK Velká Bystřice v jarní části 
sezóny 2016 - 2017 hraných doma i venku

V polovině února naše škola společně s Univerzitou Palackého přivítala vzácnou návštěvu. 12 žáků 8. a 9. tříd celý týden 
doprovázelo vrstevníky z Anglie, Lotyšska a Švédska. Většinu času jsme trávili v prostorách univerzity a v malých mezinárodních 
skupinách plnili zadané úkoly. Podařilo se nám vymyslet a založit fungující firmu, natočit reklamu, postavit Eiffelovu věž, být 
u zrodu superhrdiny. Naučili jsme se, jak je důležité být pozitivní, věřit si a nevzdávat se, rozumně riskovat. Uvědomili jsme 
si, jaké máme silné stránky a jak je v budoucnu využít a uplatnit se na trhu práce. Poznali jsme, že život je plný překážek 
a nesnází, které nás ale nemůžou srazit na kolena. 

Za Erasmus+ tým - žáci 8. a 9. tříd

Projekt Erasmus+

Celý den jsme museli mluvit převážně anglicky. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavostí o životě v jiných zemích, 
ochutnali jsme zvláštní speciality (lotyšský chléb s medem, 
švédskou lékořici v soli, čokoládu s příchutěmi, brusinky 
v cukru, lososa naloženého v cukru a soli, perníkové 
sušenky...), naučili jsme se nové tance a písně. Společně 
jsme tvořili ideální školu budoucnosti, zjistili jsme, že mnoho 
věcí, které jsou v naší škole zcela běžné, nám cizinci závidí. 
V úterý jsme si užili i společnou zábavu při bowlingu. 
Čekají nás ještě dva společné dny, kdy se naši noví přátelé 
podívají do naší školy. Těšíme se, čím vším se jim budeme 
moci pochlubit.

Sobota 25.3.2017 ‐ doma
AJ100 ml.dorost 13:30 V. Bystřice ‐ Dukla Praha Kaufman, Procházka

AB101 muži A 17:30 V. Bystřice A ‐ Náchod Kaufman, Procházka, D: Novotný P.

Sobota 25.3.2017 ‐ venku
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ROZLOSOVÁNÍ KOPANÁ - IV I.B.tř.„B”   MUŽI 

JARO 2017

AB126 muži A 17:30 V. Bystřice A ‐ Strakonice Šlezingr, Špunar

Sobota 29.4.2017 ‐ venku
OG012 ml.žáci 9:00 Zora Olomouc ‐ V. Bystřice
AF123 muži B 16:00 Rožnov ‐ V. Bystřice B Paululik J., Pelech

Neděle 30.4.2017 ‐ venku
AT059 ženy 17:00 UP Olomouc ‐ V. Bystřice Horák, Petruška
Hlášenky: 29. ‐ 30.4.2017

st.žáci A 5.kolo ŽL ‐ Náchod

Sobota 6.5.2017 ‐ doma
OG013 ml.žáci 10:30 V. Bystřice ‐ Centrum Haná A
AB126 muži A 17:30 V. Bystřice A ‐ Bystřice p. H. Horák, Petruška

Sobota 6.5.2017 ‐ venku
OD008 st.žáci A 12:00 STM Olomouc A ‐ V. Bystřice A

AB126 muži A 17:30 V. Bystřice A ‐ Strakonice Šlezingr, Špunar

Sobota 29.4.2017 ‐ venku
OG012 ml.žáci 9:00 Zora Olomouc ‐ V. Bystřice
AF123 muži B 16:00 Rožnov ‐ V. Bystřice B Paululik J., Pelech

Neděle 30.4.2017 ‐ venku
AT059 ženy 17:00 UP Olomouc ‐ V. Bystřice Horák, Petruška
Hlášenky: 29. ‐ 30.4.2017

st.žáci A 5.kolo ŽL ‐ Náchod

Sobota 6.5.2017 ‐ doma
OG013 ml.žáci 10:30 V. Bystřice ‐ Centrum Haná A
AB126 muži A 17:30 V. Bystřice A ‐ Bystřice p. H. Horák, Petruška

Sobota 6.5.2017 ‐ venku
OD008 st.žáci A 12:00 STM Olomouc A ‐ V. Bystřice A







ZAJÍMAVOSTI

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

DĚTSKÝ TÁBOR HRANIČNÉ PETROVICE
Termín: 21. 7. 2017 – 29. 7. 2017
► Letos na téma Stroj času
O zábavu a dobrodružství se postará tým zkušených 
vedoucích, instruktorů a kuchařek. Na zdravotní stav dětí 
dohlíží odborně vzdělaný zdravotník.

Cena: 2900,- Kč 
(rodiče mohou na tábor žádat příspěvek od 
zaměstnavatele)
Kontakt: Klára Šišková, tel: 776 371 590
email: klara.siskova@seznam.cz
www.nasitabornici.webnode.cz
V případě jakéhokoliv dotazu a zájmu o tábor nás 
kontaktujte.
Těšíme se na Vás☺!
Majkl, Klárka, Bája, Pyotřík, Ráďa, Barča a kuchařinky…

Snažíme se dětem obohatit prázdniny o zážitky, které 
jen tak doma nezažijí, poznají nové kamarády, naučí 
se spolupracovat a táhnout za jeden provaz. 
Program našeho tábora připravujeme tak, aby byl pestrý 
a každý táborník si mohl vybrat ty činnosti, které má 
nejraději.
Na tábor zveme děti od 2. do 9. třídy.
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Dne 20. 1. 2017 proběhla v souladu se zákonem 
89/2012sb občanského zákoníku ustavující schůze 
nově zakládaného spolku HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE 
z.s. Předsedou spolku bylzvolen pan Pavel Vodička, 
předsedkyní výkonného výboru byla zvolena paní 
Michaela Kaczmarczyková, členy výkonného výboru 
byli zvoleni pánové Jaroslav Loun a Zbyněk Müller. 
Předsedou kontrolní komise byl zvolen pan Vítězslav 
Matulík, členy kontrolní komise byli zvoleni pánové Miloš 
Petr a Petr Klobouček. Dále byly schváleny stanovy 
a sídlo spolku.

Vedení spolku by tímto rádo poděkovalo předchozímu 
výboru, jmenovitě pánům ing. Vladimíru Schneiderovi, 
ing. Milanu Bugnovi a ing. Lubomíru Urbanovi 
za dlouholetou obětavou práci pro velkobystřickou 
házenou.

Výsledkový servis:
Mladší žáci – 5. ročník výborně obsazeného mezinárodního 
turnaje OLMA CUP 2017 – 5. místo

Starší žáci – Memoriál Petra 
Rusinka, Sečovce (SR) - 1. 
místo - druhé kolo Žákovské Ligy 
v Dolní Cerekvi, zisk sedmi bodů 
z osmi možných za tři výhry 
a jednu remízu.

Mladší dorost - přípravný turnaj 
v Juliánově (Brno) – 1. 

 HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE INFORMUJE :

místo

Tabulka ŽL (http://muzi.chf.cz/?cmpid=1200&cmppartid=2784)
Různé: V rámci rekonstrukce šaten byly instalovány nové 
přímotopy do všech šaten. Celá akce byla financována sponzorsky 
s minimálními náklady pro klub.

REKLAMA

První bystřická tramvaj
Foto: Martina Žbánková
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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

Hledáme TAZATELE 
na dotazování pomocí  

notebooku / tabletu 

Požadujeme:
internetové připojení, vlastní e-mail, věk  
nad 18 let, čistý trestní rejstřík  

    
Nabízíme: 

dlouhodobou spolupráci na DPP nebo ŽL 
zapůjčení notebooku, kompletní zaškolení 
zdarma, dobré finanční ohodnocení  

STEM/MARK, a.s., Praha 8 
Eva Černá, tel. 225 986 813, 
e-mail: cerna@stemmark.cz



REKLAMA
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Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům. 



VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

Kolik za investovaný čas získáte?
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