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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - DUBEN 2017

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

2. 4.
Bukovany
Přáslavice
6. 4.
Velká Bystřice

7. 4.
Velká Bystřice

8. 4.
Bystrovany
Doloplazy
Mrsklesy
Přáslavice
Svésedlice
9. 4.
Velká Bystřice

Velký Újezd
10. 4. 
Daskabát
17. 4. 
Velká Bystřice

21. - 22. 4. 
Velká Bystřice

Přáslavice

• JEDLIČKA
• JEDLIČKA

• VYNÁŠENÍ SMRTKY 
(lávka přes Bystřičku u zastávky ČD – 17.00 – 18.00)

• VÍTÁNÍ JARA 
(mateřská škola – 15.00 – 17.00)

• ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE
• VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
• VELIKONOČNÍ DÍLNA
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
• OBECNÍ BRIGÁDA

• KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATARŮ 
(západní křídlo zámku – 15.00 – 18.00)
• VÍTÁNÍ JARA – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI

• VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

• MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA 
(obchůzka městem – 10.00 – 12.00)

• JARNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK 
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)
• MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA

22. 4. 
Velká Bystřice

Daskabát
23. 4. 
Velká Bystřice

27. 4. 
Daskabát
Přáslavice
28. 4. 
Bystrovany
Mrsklesy
29. 4. 
Velká Bystřice

Bukovany

30. 4. 
Daskabát
Tršice

• SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KD NADAČNÍ
• SOUBOR HANÁ – SLAVNOSTNÍ KONCERT 
(KD Nadační – 17.00)
• VELKÝ JARNÍ ÚKLID (MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ)

• DIVADELNÍ KOMEDIE ČERT A KÁČA 
(KD Nadační – 14.00)
• DIVADELNÍ HRA PROBUZENÍ JARA 
(KD Nadační – 18.00)
•  KONCERT KPH ŠPAČKOVÁ-KLÁNSKÝ
(galeriezet 14.00 - 15.00) 

• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
• STAVĚNÍ MÁJE

• ZÁJEZD SENIORŮ
• DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC

• STAVĚNI MÁJA A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
(ulice Hliník – 18.00 – 24.00)
• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(KD Nadační 10.00 - 11.00)
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC

• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC

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

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTROODPADU

provedou hasiči v sobotu 22. dubna 2017 od 8 hod.

Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, 

el. odpad a železo odděleně. 
Větší kusy (kotle, bojlery, myčky, pračky a různé konstrukce) 

po dohodě vyneseme.

Kontakt: 731 913 327 p. Čepelák, 604 180 602 p. Šperka K.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

Foto na titulní straně: Pavel Kolman (Mrskut , pletení tatarů, pálení čarodějnic), Martina Žbánková (Vynášení smrtky) 

Svoz odpadů duben - květen 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

4. 5.

6. 4.

21. 4.

18. 5.

10. 5.

12. 4.

26. 4.

24. 5.

Narození:
Filip Lisický
Tobiáš Brázda
Gabriela Kadalová
Rozloučili jsme se:
Miloslav Johannes
Karel Niesner
Zdeňka Kubisová
    

Společenská rubrika

   2. 2. 2017 
3. 2. 2017 

19. 2. 2017 

18. 2. 2017  71 let
22. 2. 2017  95 let
7. 3. 2017  95 let

Do sběru patří i boilery, 
pračky, myčky, ledničky, 
sporáky, TV, mikrovlnky, 

fény a ostatní drobný 
elektroodpad.
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ÚVODNÍK
Kulturní dům Nadační se zaskví v plné parádě

Dlouhé dva roky byl zcela uzavřen Kulturní dům 
Nadační kvůli generální rekonstrukci. První dvě 
ze třech etap přinesly novou fasádu, okenní a dveřní výplně 
a současně přístavbu vstupního traktu od zámku se složitým 
zakládáním nad mlýnským náhonem. Po náročné přípravě 
pak přišla nejsložitější 3. etapa, která přinesla především 
novou vetknutou železobetonovou konstrukci stropu, resp. 
podlahy sálu, nový prostorný foyér v přízemí i prvním 
patře, nové řešení prostor bývalé restaurace Nadační, která 
nyní bude sloužit spolkům a občanům pro jejich schůze, 
přednášky, oslavy či zábavy. Restaurace bude mít i nadále 
plně vybavenou kuchyni právě pro potřeby pořadatelů či 
oslavenců. A celý kulturák získal nový svěží design, který 
snese soudobé požadavky. Dva roky musela především 
naše kulturní fronta, naše spolky snášet provizoria a azyl 
v náhradních prostorách. Proto blížící se slavnostní otevření 
22. a 23. dubna, o kterém píše na jiném místě pan starosta, 
bude pro všechny zaslouženou odměnou za komplikace. 
Tedy přesněji- ne ještě tak docela. Kulturák bude sice hotov 
a do léta poslouží několika kulturním akcím, nicméně pak 
se ještě na půl roku stane azylem tří z pěti oddělení naší 
mateřské školy po dobu úplné, generální rekonstrukce 
původní budovy školky. Nicméně plesovou sezonu 2018 již 
mohou všichni tradiční pořadatelé plánovat do Nadačního!

Začíná poslední etapa rekonstrukce mateřské školy

Je to téměř rok, co město podalo žádost o dotaci 
na poslední, čtvrtou etapu rekonstrukce, modernizace 
a rozšíření naší školky. Před Vánocemi jsme se dozvěděli, 
že máme šanci získat 85% dotaci z nového Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) na rekonstrukci 
interiéru původní budovy MŠ- tedy vnitřních dispozic 
stávajících 3 oddělení a stravovacího provozu (výdejny 
a jídelny), které tak „doběhnou“ za již realizovanou, novou 
„obálkou“ budovy z roku 2011. Vybudujeme také ještě 
jedno nové oddělení v podkroví původní budovy. 
Vybudování alespoň 16 nových míst je totiž podmínkou 
pro získání dotace. A protože současné, dnešní požadavky 
požární ochrany a naproti tomu nabídka dnešních 
technických řešení nám na rozdíl od situace před 2 lety 
půdní vestavbu umožní, tak to za změnu původních plánů 
stojí. Tato nová kapacita umožní o něco snížit věkovou 
hranici přijímaných dětí k předškolní výchově a tedy rozšířit 
množství přijímaných dětí pod dlouhodobě zavedenou 
a uznávanou hranici tří let jako ideálního věku pro přechod 
dítěte z mateřské péče do předškolní výchovy.

Nový IROP je ještě větší „legrace“ než původní ROP, 
ze kterého jsme zrekonstruovali centrum města, park,
 západní křídlo zámku a čtyři etapy místních komunikací. 
Tehdy jsme si mysleli, že zažíváme vrchol dotační byrokracie. 
Ba ne, s IROPem se úřednímu šimlu otevírají zcela nové 
možnosti. Ještě jsme „nekopli“, ještě Velká Bystřice 
nedostala ani korunu a už máme za sebou veřejnosprávní 
kontrolu a připomínky k zadávací dokumentaci dostáváme 
po částech, na etapy.  Ale vytrváme, realizace poslední etapy 
rekonstrukce školky za to stojí.Možná dojde k časovým 
posunům v řádech týdnů, ale konečný termín spuštění 
provozu v nových odděleních zatím držíme - tedy přelom 
ledna a února 2018.

Výstavba dalšího úseku páteřní cyklostezky začíná

V těchto dnech dokončuje město zadávací řízení na dodavatele 
stavby Cyklostezka III. etapa napojená na silnici III/4432, která 
řeší úsek od železniční zastávky k silničnímu mostu na Bukovany 
(u Voglovy pily). Jedná se sice o nejkratší, ale stavebně-technicky 
patrně nejsložitější úsek celého cykloprůtahu Velkou Bystřicí. Bude 
nezbytné za plného provozu železniční dopravy realizovat betonové 
monolity (opěrné stěny) a lávku mezi kolejištěm a řekou. Na tuto 
akci jsme získali podporu Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Protože soutěžíme před stavební sezonou, je šance na velmi dobrou 
cenu. Pokud půjde vše podle předpokladu, měly by stavební práce 
probíhat mezi květnem a listopadem letošního roku.

Cena Olomouckého kraje za kulturu je opět spojena s Velkou 
Bystřicí

Ve středu 5. dubna 2017 se v Moravském divadle v Olomouci 
sejdou představitelé kulturního života z celého Olomouckého 
kraje, aby byli svědky a účastníky výročního slavnostního předání 
Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016. 
I letos je mezi laureáty osobnost, která své působení v kultuře opírá 
o bystřický folklor: dlouholetý režisér a scénárista našeho 
folklorního souboru Haná pan Jiří Čada! Navazuje tak na loňský 
úspěch celého souboru, který získal cenu za výjimečný počin 
v oblasti tradiční lidové kultury díky obnově a dlouholetému 
udržování lidových tradic Hané. Panu Čadovi patří dík a velká 
gratulace!

Ivoš Slavotínek

KD NADAČNÍ A JEHO PODOBY

KULTURNÍ DŮM NADAČNÍ SE OTVÍRÁ. 

 
Po téměř dvouleté, velmi náročné a komplikované rekonstrukci jsme se dočkali znovuotevření 

našeho kulturního stánku. Přijměte pozvání k návštěvě obnovených prostor při 

„Víkendu otevřených dveří“, který proběhne 22. až 23. dubna 2017 s následujícím 

programem: 
 
Sobota 22. 4.  9:00 – 12:00  Prohlídka KD Nadační 

 17:00 40. let souboru Haná – repríza slavnostního programu 

Neděle 23. 4. 14:00  Čert a Káča – pohádka pro děti 

 18:00 Probuzení jara – bystřická premiéra představení dramatu 

 
 Franka Wedekinga 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostinec Nadačních usedlých r. 1925  Nadační před rekonstrukcí... 

 
 
...a dnes 
 
 
 

Hostinec Nadačních usedlých r. 1925 

Nadační před rekonstrukcí...

...a nynější podoba.
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KULTURA

Vstupné 100 Kč, předprodej vstupenek od 1. 4. 2017 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice

PROGRAM K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ  KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 22. A 23. 4. 2017

Po téměř dvouleté, velmi náročné a komplikované rekonstrukci jsme se dočkali znovuotevření našeho kulturního stánku. 
Přijměte pozvání k návštěvě obnovených prostor při „Víkendu otevřených dveří“, který proběhne 22. až 23. dubna 2017 
s následujícím programem:

KULTURNÍ DUM NADAČNÍ 
SE OTVÍRÁ

Sobota 22. 4. 2017

9:00 – 12:00 • Prohlídka KD Nadační pro veřejnost, 
vstup ze Zámeckého náměstí
17:00 • 40. let souboru Haná – repríza slavnostního 
programu

Neděle 23. 4. 2017

14:00 • Čert a Káča – pohádka pro děti
18:00 • Probuzení jara – bystřická premiéra 
představení dramatu Franka Wedekinga

º

29. 4. - Divadelní představení pro děti 

"MIMOZEMSKÁ CIVILIZACE EXISTUJE" 
(KD Nadační 10.00 - 11.00)

hraje Divadelní soubor Rybky 
při MZŠ a MŠ Velká Bystřice 
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Láska ještě pořád prochází hlavně žaludkem … A tak i na letošní akci Jsme ze 
stejné planety 2 si chceme dát záležet na dobrém jídle a pití. Opět hledáme 
mezi nadšenými kulináři zajímavé lidi. Díky loňské vydařené akci se nám 
o hodně lépe vyjednává. Ale nechtěli jsme zůstat jen u tradičních stánků (pořád 
si říkáme, že musíme přinášet nové nápady).

A tak letos poprvé chystáme v parku, kromě již tradičních stánků, otevřenou 
kuchyň pod korunami stromů. Vybraní kuchaři budou pro vás přímo před 
vašima očima připravovat pokrmy. Můžete je pozorovat pěkně z blízka, povídat 
si s nimi, možná i drobně pomoci. A protože jsme si řekli, že letošní ročník bude 
jakýmsi návratem ke kořenům, tak i v kuchyni se vrátíme pěkný kus zpět. Vařit 
se bude na starých sporácích, topit se bude dřevem, jídlo se bude podávat 
na talířích. Talíře se budou umývat (můžou se i vylizovat), sedět se bude 
u společného stolu a na další jídla se bude trpělivě čekat.

Dva sporáky máme, ale protože tuto akci připravujeme u vás, líbilo by se nám 
mít jeden právě z Bystřice. Pokud máte taková nebo podobná stará kamna 
a zapůjčili byste nám je na červnovou akci, volejte, prosím, na tel. 608 735 396 
nebo pište: jsmezestejneplanety@gmail.com

Snad v každé domácnosti se najdou dávno nepoužívané, odložené talíře 
a talířky. Právě na takových bychom rádi servírovali jídla. Sběr talířků různých 
barev, velikostí, jednoho nebo více kusů již probíhá v mateřské školce u paní 
učitelky Lucie Pazderové .Těšíme se na vás v parku, v sobotu 10. června 
od 11 hodin na PIQUE-NIQUE - setkání tentokrát inspirované francouzskou 
pohostinností, po našem a pro Vás…
V dalším čísle vás seznámíme, na co se můžete těšit.

JSME ZE STEJNÉ PLANETY 2

 Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 
   z Listiny mladých umělců 

 

              MMIICCHHAAEELLAA  ŠŠPPAAČČKKOOVVÁÁ   
                    ffaaggoott   

                        kk llaavv íí rrnn íí   ddoopprroovvoodd      
                          LLuukkáášš   KK lláánnsskkýý   
 
 
 

      neděle 23. dubna 2017 v 16 hod. 
          galeriezet Velká Bystřice 

           Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

 Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 
   z Listiny mladých umělců 

 

              MMIICCHHAAEELLAA  ŠŠPPAAČČKKOOVVÁÁ   
                    ffaaggoott   

                        kk llaavv íí rrnn íí   ddoopprroovvoodd      
                          LLuukkáášš   KK lláánnsskkýý   
 
 
 

      neděle 23. dubna 2017 v 16 hod. 
          galeriezet Velká Bystřice 

           Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

 Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 
   z Listiny mladých umělců 

 

              MMIICCHHAAEELLAA  ŠŠPPAAČČKKOOVVÁÁ   
                    ffaaggoott   

                        kk llaavv íí rrnn íí   ddoopprroovvoodd      
                          LLuukkáášš   KK lláánnsskkýý   
 
 
 

      neděle 23. dubna 2017 v 14 hod. 
          galeriezet Velká Bystřice 

           Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

 Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 
   z Listiny mladých umělců 

 

              MMIICCHHAAEELLAA  ŠŠPPAAČČKKOOVVÁÁ   
                    ffaaggoott   

                        kk llaavv íí rrnn íí   ddoopprroovvoodd      
                          LLuukkáášš   KK lláánnsskkýý   
 
 
 

      neděle 23. dubna 2017 v 16 hod. 
          galeriezet Velká Bystřice 

           Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

-JZSP/JJ-



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY  4 / 2017Strana 6

Foto: Vít LangerVLAŠTOVKIÁDA  - 11. 3. 2017

BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU - 25. 2. 2017 Foto: Martina Žbánková 
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knižní novinky

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Dora Čechova – Padaná letní jablka
hrdinové tematicky různorodých povídek věří, 
že láska nakonec každému nechává naději  

Peter May – Umrlčí cesta
když se Neal polomrtvý probere na pláži, nepamatuje 
si ani své jméno 

Lucinda Riley – Sedm sester
šest mladých žen se sjíždí na pohřeb svého 
adoptivního otce, každá dostane obálku s údaji 
o svých pravých rodičích    

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  

Zápis do prvních tříd proběhne 

v pondělí 3. dubna 2017 
od 13:00 do 18:00 hodin 

ve třídách přední budovy 
Masarykovy základní školy. 

S sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Dokumenty k zápisu lze stáhnout 
na webu školy a přinést vyplněné. 

Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto 
termínu, bude stanoven náhradní termín 

zápisu. 

Tel. 585 351 134, 581 111 022 
nebo email mail@mzs-vb.cz.

      

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁPISZÁPIS
    DO MATEŘSKÉ ŠKOLYDO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Zámecké náměstí 83 pro školní rok 2017/2018

SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 16. 5. 2017 
OD 16.00 DO 18.00 HODIN

S sebou prosím vezměte kopii rodného listu dítěte,
Váš občanský průkaz a originál potvrzení od lékaře, 

že je Vaše dítě povinně očkováno.

  Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím 
Masarykovy základní školy a mateřské školy, 

která jsou veřejně přístupná na www.msvb.cz
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Mezinárodní aktivita 
základní školy

Učitelé a žáci základní školy ve Velké Bystřici se 
dlouhodobě zapojují do mezinárodních projektů. 
Partnerství se školami v zahraničí umožňuje získat 
cenné zkušenosti, nadhled, ale také ukázat dobrou praxi 
naší školy. Masarykova základní škola ve Velké Bystřici 
je oceňovanou školou také v mezinárodním měřítku, 
za to si zaslouží pochvalu učitelé i naši žáci.

Momentálně už druhý rok pracujeme na projektu 
Erasmus+: Shaping Characters – volně přeloženo 
Formování charakteru. Účastní se ho představitelé 
samospráv a vzdělávacích institucí ze Švédska, 
Lotyšska a Velké Británie. Českou republiku reprezentuje 
město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
a právě naše škola.

Smyslem projektu je získat konkrétní nástroje 
pro výuku, které umožní zvýšit motivaci a odolnost 
studentů, a které budou zejména rozvíjet postoje a 
vlastnosti, které mladým lidem pomohou přejít do světa 
dalšího vzdělávání a práce. Zaměřujeme se na nástroje 
k budování odolného charakteru, na rozvíjení tzv. ctností, 
na odolnost, vytrvalost, zodpovědnost, otevřenost, 
ale také komunikační dovednosti a schopnost dobré 
spolupráce. Ve škole tak vzniká velká sada výukových 
materiálů, která obsahuje nové techniky, informační 
a pracovní listy do různých předmětů. Všechny 
však pojímají výuku a tedy i vyučovací látku skrz 
rozvoj žádaných vlastností žáků. Materiály vytváříme 
a ověřujeme se svými zahraničními partnery.

Naše škola ve Velké Bystřici je ceněná za svůj aktivní 
přístup. Zahraniční školy a také místní univerzita považují 
naše postupy za příklady dobré praxe. Náš přístup 
je prezentován na místních a zahraničních konferencích 
o vzdělávání.

Projekt ale netvoří pouze práce v jednotlivých školách, 
součástí jsou také společná setkávání a odborné 
konference učitelů. Mohli jsme tak navštívit školy 
v Rize v Lotyšsku, v Gävle ve Švédsku a v Basingstoke 
ve Velké Británii, na oplátku jsme mohli naši školu 
předvést zahraničním kolegům. V Olomouci se nedávno 
konalo velké setkání studentů ze všech zúčastněných 
zemí. Naši žáci sice patřili spíše k těm mladším, 
kteří se akcí účastnili, ale vůbec se neztratili – byli aktivní, 
velice komunikativní a úspěšní v řešení úkolů se svými 
vrstevníky ze škol z ciziny.

Každý večer ve „studentském týdnu“ uspořádala 
jedna země svůj národní večer. Jsme hrdí, že my jsme 
mohli kromě jiného prezentovat také náš hanácký 
folklor. Ve škole pak na závěr proběhly podařené 
prezentace mezinárodně smíšených týmů o tom, jaký 
byl týden v Olomouci a Velké Bystřici, co se žáci naučili, 
v čem se jim třeba i otevřely oči a doufejme, 
že i možnosti do budoucna.

Ing. Jaroslav Mihal

Velikonoční 
jarmark 

a vítání jara 

na 

Zveme vás

v pátek 7. dubna 2017
od 15 do17 hodin

do Zámecké školky
ve Velké Bystřici

Přijďte si nakoupit velikonoční drobnosti 
nebo vyrobit jarní dekoraci do našich 
velikonočních dílniček.
Připravené bude také občerstvení
a stánky se vším, co vás doma
na Velikonoce potěší.
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V úterý 14. března se třída 9.B vydala na exkurzi do Prahy. 
Konkrétně na Staroměstskou radnici a do České národní 
banky.

Na radnici jsme navštívili historické a reprezentační 
sály, které se nacházejí v bývalých prvních patrech čtyř 
měšťanských domů. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí 
a poté jsme sestoupili do podzemí. Zde jsme prošli sklepy 
čtyř měšťanských domů, které původně byly ulicemi 
a obytnými místnostmi domů (kvůli povodním ale byly 
postupně zasypány) a vrátili se zpět k začátku prohlídky.

Dále jsme pokračovali do České národní banky. 
Z bezpečnostních důvodů prošel každý z nás při vstupu 
ochranným bezpečnostním rámem a zkontrolovány byly 
i naše batohy.
   V prostorách bývalého trezoru banky jsme si prohlédli stálou 
expozici výstavy „Lidé a peníze“. Prezentována je zde historie 
vývoje peněz, postup návrhu mincí i bankovek, ochranné 
prvky bankovek i ukázky padělků.

Velmi zajímavá byla i možnost sáhnout si na pravou zlatou 
cihlu a porovnat její hmotnost s cihlou dřevěnou, ocelovou 
a stříbrnou.

Exkurze se nám líbila, jediným negativním zážitkem bylo 
téměř dvouhodinové čekání na náš zpáteční vlak.

Mgr. Jitka Minářová

Exkurze Pražská radnice 
a ČNB

Soutěž YPEF – Mladí lidé 
v evropských lesích – Young 
People in European Forests

V úterý 14. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili 
místního kola soutěže YPEF. Je to znalostní soutěž 
zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních 
škol.

Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských 
lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé 
společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví 
v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které 
jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí 
Evropy.

Místní kolo se konalo v Olomouci v Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů a zúčastnilo se ho celkem 
12 týmů v naší kategorii. Naše škola přispěla celkem osmi 
týmy!!! 

Soutěž u nás měla teprve premiéru, takže nikdo z nás 
nevěděl, do čeho vlastně jde. Soutěžilo se ve tříčlenných 
týmech. Žáci měli za úkol si prostudovat odborné materiály 
a z nich potom v den soutěže psali vědomostní test. 
Druhá část soutěže byla praktická – poznat a určit zvířata, 
rostliny, stromy a nerosty z našich lesů. Všichni bojovali 
velmi statečně a bylo vidět, že přípravu nepodcenili!

Musím velice pochválit všechny naše zúčastněné žáky, 
zejména pak šesťáky – ti by byli šli do soutěže všichni!!! 
Dokonce v tvrdé konkurenci mezi deváťáky a studenty 
víceletých gymnázií obsadil tým ve složení Veronika 
Koudeláková, Natálie Moravcová a Adéla Šimková krásné 
5. místo – když jejich tým zaostával pouze o 1,5 bodu 
za týmem ze Slovanského gymnázia a v něm byli žáci o 3!!! 
roky starší!!!☺ ☺ ☺

Všichni soutěžící si tento den užili a myslím, že v příštím 
roce se nám opět podaří sestavit silnou soutěžní skupinu!

Lesu ZDAR!!!

Renata Kramplová

 
 

T.J. Sokol Velká Bystřice zahajuje 

 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
 

 

Pro koho: děti 1-3 roky a jejich rodiče 

Kde: tělocvična T.J. Sokol ve Velké Bystřici 

Kdy: každé úterý od 10:00 do 10:45 

Co s sebou: pro děti ze začátku teplejší oblečení, děti i rodiče čistou obuv  
vhodnou do tělocvičny, pití pro děti, dobrou náladu 

Co budeme dělat: S dětmi si zacvičíme a zatancujeme za pomoci říkanek a 
písniček, lehce si zaběháme a zařádíme, pokusíme se unavit děti, ne rodiče. 

 

 

Kontakt: ryshla@seznam.cz, facebook : Cvičeníčko Velká Bystřice 

 

Není problém přijít i s mladším sourozencem, vytvoříme „baby“ koutek 

 

Přijďte si zařádit, zacvičit a zazpívat.  

Tereza a Josefínka P. :-) 
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V březnu se v naší škole konalo okrskové kolo basketbalu. 
Naše týmy zápolily proti tradičním soupeřům z Velkého 
Újezdu a Velkého Týnce. Starší chlapci přes dobrou hru 
nestačili na favorita z Velkého Újezdu, který si v turnaji jasně 
dokráčel pro první místo a postup do okresního kola. Naši 
kluci skončili na 2. místě, bohužel nepostupovém. Mladší 
žáci neporazili ani jednoho soupeře a umístili se na 3. místě.
   Turnaj dívek naše týmy naprosto ovládly. Starší žákyně 
opět svedly tuhý boj o první místo s Velkým Týncem, tentokrát 
úspěšně. Mladší žákyně svým soupeřkám nedaly šanci 
a pěknou hrou dokráčely k jasnému vítězství. 
ZŠ Velká Bystřice v obou kategoriích obsadila 1. místa.
   Starší žačky si přenesly výbornou formu i do okresního kola. 
Dne 16. 3. 2017 se náš tým starších žaček účastnil okresního 
kola v basketbalu ve Šternberku. Dívky předvedly bojovné 
výkony a dokázaly potrápit i největší soupeře. Děvčata udělala 
ohromný kus práce a celý tým si zaslouží velkou pochvalu 
za předvedenou hru. Po bojovných výkonech starší žačky 
urvaly konečné 3. místo.

   B A S K E T B A L
Protože jsme škola plná sportu, nabízíme žákům různorodý 
sportovní program. Pan učitel Šenk se stará už 20 let o fotbalový 
turnaj mladších žáků. Probíhají školní kola a žáci pak postupují 
do okrskových a okresních kol. Více než 10 let je také hlavním 
pořadatelem školní ligy v miniházené, na kterou se sjíždí školy 
z bližšího i vzdálenějšího okolí. Proč ale neuspořádat také třídní 
turnaje v jiných, možná trochu netradičních sportech? 

Florbal – tedy hra s plastovými hokejkami a plastovým míčkem 
– už není zrovna netradičním sportem a za poslední dekádu si hra 
našla obrovskou oblibu mezi mladšími i staršími hráči. 

Ale znáte třeba kinball? Hra s obrovským míčem je skvělou 
týmovou hrou, která rozvíjí postřeh, taktické myšlení a zejména 
týmovou spolupráci. Žáci 4. a 5. ročníků si školní turnaje náramně 
užili. A určitě by další turnaje přibývaly, nebýt nešťastného zranění 
pana učitele při nezaviněné dopravní nehodě. 

Panu učiteli přejeme brzké uzdravení a co nejsnadnější návrat 
ke sportu!

Tradiční i netradiční sportovní turnaje žáků

Rodinné centrum Bublinka
zve širokou veřejnost na tradiční

   JJAARRNNÍÍ  

BBAAZZAARR
který  se uskuteční v sále orlovny ve Velké Bystřici 

v pátek 21. 4. 2017 od  14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 22. 4. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin

Nakoupit můžete
sezónní dětské oblečení a obuv všech velikostí,
těhotenské oblečení a potřeby, hračky, sportovní potřeby, 
autosedačky, kočárky, kola, odrážedla, potřeby a pomůcky
pro miminka, dětský nábytek... 

  
v sobotu 29. dubna 2017 
 18 .00 – 24.00 hodin 

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Mgr. Vít Koplík
Ing. Jaroslav Mihal
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Již 24. ročník oblíbené cykloturistické akce Bílý kámen   se bude 
tradičně konat 1. května 2017, otevřen bude od 7 hodin ráno až 
do 16 hodin. Loňský ročník byl ve znamení velkých změn, které 
se ani letošnímu ročníku nevyhnou. 

Letošní rok chce Ministerstvo dopravy podpořit bezpečnost 
na silnicích. BESIP chystá osvětu o pohybu po komunikacích bez 
nehod. Bude po celý den rozdávat bezpečnostní prvky dětem. 
Velcí kluci se mohou těšit na offroadovou automobilovou skupinu, 
která bude během dne brázdit Libavou.

Pro milovníky historie bude paní Krejčová provázet 
po jednom z nejvýznamnějších poutních kostelů na Moravě – 
dnes už bohužel skoro zapomenutém – po kostele ve Staré Vodě. 
O původní výzdobě interiéru bude mít přednášku doc. PhDr. 
Jana Zapletalová, Ph.D. z Katedry dějin umění Filozofické fakulty 
z Univerzity Palackého v Olomouci. 

České dráhy opět přidají do jízdního řádu na Bílý kámen vlaky 
navíc s rozšířenou přepravou pro jízdní kola ve směru z Olomouce 
do Moravského Berouna a zpět. 

Pro seniory, rodiny s dětmi a handicapované budou 
organizovány zájezdové autobusy s průvodcem z Olomouce 
a Velké Bystřice. KIC Velká Bystřice již zahájila předprodej 
autobusových lístků v ceně 190 korun z Olomouce a 160 korun 
z Velké Bystřice. Děti do 10ti let mají jízdné snížené o cenu 
vstupenky.

Koncem roku 2016 odešel pplk. Mgr. Josef Dřímal z postu 
přednosty Vojenského újezdu Libavá. V tomto úřadě jej nahradil 
pplk. Ing. Ladislav Zakuťanský. 

1. květen patří Bílému kameni    !

Pravidla ve VÚ Libavá se ale tímto nemění. Byla zdůrazněna 
především tato dvě: Stále platí zákaz focení v celém vojenském 
prostoru. Povinné jsou helmy pro všechny cyklisty, kteří se 
účastní akce Bílý kámen. Letos bude armáda obzvláště přísná 
a budou se rozdávat pokuty těm, kteří si nařízení přednosty stále 
nezapamatovali. Na několika stáncích cykloservisů se bude dát 
helma koupit, protože bez přilby nebude možné vjet do prostoru. 

Vstupné na akci je 40 korun. Bližší informace mohou zájemci 
získat na telefonním čísle hlavního pořadatele +420 777 169 510 
a také na webu www.akcebilykamen.cz, kde budou pravidelně 
zveřejnovány důležité novinky.

16. března 2017 se Divadelní soubor Osvětové besedy Velká 
Bystřice zúčastnil divadelní přehlídky v Kojetíně. Jedná se 
o postupovou přehlídku na celostátní přehlídku Divadelní Piknik 
Volyně (tedy o přehlídku na úrovni Krakonošova divadelního 
podzimu ve Vysokém nad Jizerou). Této divadelní přehlídky 
se převážně zúčastňují městské divadelní soubory a ZUŠ. 
Venkovské soubory se naopak spíše zúčastňují postupových 
přehlídek na KDP Vysoké nad Jizerou, která je určená právě 
venkovským souborům.

Divadelní Kojetín 2017

Sběr obalů od čajových pytlíků

PIJETE ČAJ A VYHAZUJETE 
OBALY OD ČAJOVÝCH PYTLÍKŮ?

DPS sv. Anny pořádá projekt
NAPŘÍČ GENERACEMI

Jedná se o tvorbu obrazů z obalů od čajových 
pytlíků

1

Sběr obalů od čajových pytlíků

PIJETE ČAJ A VYHAZUJETE 
OBALY OD ČAJOVÝCH PYTLÍKŮ?

DPS sv. Anny pořádá projekt
NAPŘÍČ GENERACEMI

Jedná se o tvorbu obrazů z obalů od čajových 
pytlíků

1

Tentokrát jsme tedy na tuto přehlídku poslali inscenaci 
Franka Wedekinda – Probuzení jara, která je založena 
na hereckých výkonech čtyř patnáctiletých dívek, za podpory 
dvou zkušenějších kolegů (Jitky Doležalové a Romana 
Tegela). Čtveřice dívek (Eva Annikki Peltonen, Anička 
Vondrů, Iveta Michálková a Eliška Smékalová) dokázala 
nemožné a necelý týden po skvěle odvedené premiéře 
v Morkovicích (náš kulturní dům je zatím stále v rekonstrukci 
a vzhledem k Divadelnímu Kojetínu jsme s premiérou 
už déle nemohli čekat), vybojovala druhé místo a doporučení 
na Divadelní Piknik Volyně. 

V konkurenci osmi špičkových divadelních souborů 
našli jediného přemožitele - Malou scénu ZUŠ Zlín. Jedná 
se opravdu o skvělý výsledek, zvláště když se v případě 
děvčat jde o první celovečerní divadlo a o první účast 
na oblastní přehlídce, kdy vidí v první řadě porotu, 
která si celé představení píše poznámky. Je třeba 
poděkovat zvláště Františku Denkovi a Pavlu Dorazilovi, 
kteří děvčata pět roků vychovávali v dětském divadelním
souboru a samozřejmě obrovský dík patří celému 
realizačnímu týmu této inscenace, ke kterému (kromě již 
jmenovaných) ještě patří: Helena Dorazilová, David Flieger, 
Jaromír Synek, Michal Mikulec, Jan Tichý, Jaromír Hořínek 
a Pavel Dorazil. Díky moc.
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Sběr trvá do konce května

Pokud chcete tento projekt podpořit, nevyhazujte papírové 
obaly, ve kterých jsou zabaleny čajové pytlíky (jedná se jen 
o čaje, které jsou v krabičce ještě extra zabaleny 
v papírovém obalu) ale přineste je na DPS 
Obaly můžete přinášet na DPS  od 7 – 15 hod
(je možné nechat je na recepci)

2

Sběr trvá do konce května

Pokud chcete tento projekt podpořit, nevyhazujte papírové 
obaly, ve kterých jsou zabaleny čajové pytlíky (jedná se jen 
o čaje, které jsou v krabičce ještě extra zabaleny 
v papírovém obalu) ale přineste je na DPS 
Obaly můžete přinášet na DPS  od 7 – 15 hod
(je možné nechat je na recepci)

2

®

®
    

Auto-velo-klub Velká Bystřice

Tomáš Hradil
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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

REKLAMA

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

 přijme 
vyučenou kuchařku 

a 
brigádnici na výpomoc do kuchyně

na zajišťování směn v době nemocí nebo čerpání 
řádné dovolené.

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

PŘIJMEME ŘIDIČE 
NA KONTEJNEROVOU AVII 

Nabízíme práci řidiče na Avii 
v dopravní společnosti ve Velké Bystřici.

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, 
samostatnost, pečlivost, slušné vystupování. 

Možnost pro mladé začínající řidiče 
nebo pro aktivní důchodce i brigádně. 

E-mail: doprava@autodopravapazdera.cz 
Telefon: 734 172 815 
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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