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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - KVĚTEN 2017

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

1. 5.
Libavá
Tršice
2. 5.
Velká Bystřice

5. 5.
Přáslavice
6. 5.
Velká Bystřice

Hlubočky
7. 5.
Velká Bystřice

Svésedlice
9. 5. 
Velká Bystřice

Velký Újezd
12. 5. 
Velká Bystřice

Přáslavice
13. 5. 
Velká Bystřice

Daskabát
Mrsklesy

• BÍLÝ KÁMEN
• MYSLIVECKÉ SETKÁNÍ

• BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet – 17.00 – 18.00) 

• KLADENÍ VĚNCŮ

• Rybářské závody dospělých 
(přehrada – 6.00 – 12.00)
• MORAVIÁNSKÁ 50

• RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLADÝCH 
(přehrada – 6.00 – 12.00) 
• MEMORIÁL LUDMILY ZATLOUKALOVÉ-COUFALOVÉ

• PIETNÍ AKT 
(Památník Osvobození – 17.00)
• IMPROVIZAČNÍ DIVADLO  - „O2Z“ 
(KD Nadační – 19.00 – 20.30)
• VÍTÁNÍ JARA – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI

• PROHLÍDKA KD NADAČNÍ 
(KD Nadační – 19.00 – 20.00)
• PROMÍTÁNÍ FILMU 
(KD Nadační – od 20.00)
• ČIŠTĚNÍ VRTŮVKY

• ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(řeka Bystřice – 8.00 – 12.00)
• MÍSTNÍ KOLO ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE
• DEN MATEK

14. 5. 
Velká Bystřice

Daskabát
18. 5. 
Velká Bystřice

20. 5. 
Velká Bystřice

Daskabát
21. 5. 
Daskabát
Přáslavice
23. 5. 
Velká Bystřice

27. 5. 
Velká Bystřice

Bystrovany

Mrsklesy
Přáslavice
30. 5. 
Velká Bystřice

• SLAVNOST KROJE 
(náměstí – 8.00 – 13.00)
• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(náměstí – 8.00 – 12.00)
• HODOVÁ MŠE

• KONCERT S ABSOLVENTY 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

• ZÁVOD KOL, KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL 
(náměstí a park – 14.30 – 17.00)
• HODOVÁ ZÁBAVA

• HODY
• ODPOLEDNE PRO SENIORY

• MÁJOVÝ KONCERT ZUŠ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

• SEČENI LÓKE 
(louka u zastávky ČD – 7.00 – 10.00)
• FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 16.00 – 20.00)
• KÁCENI MÁJA S MÁJOVOU VESELICÍ 
(ulice Hliník – 16.00 – 24.00)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
• LETNÍ KINO
• ODPOLEDNE PŘI CIMBÁLE
• KÁCENÍ MÁJKY
• DISKOTÉKA

• KONCERT ALFRÉD STREJČEK, ŠTĚPÁN RAK 
(Husův sbor - 19.00 - 20.00)

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

Foto na titulní straně: Zuzana Rosulková Květáková (cyklisté), Martina Žbánková (rybáři, koloběžky), Václav Břeha (čištění řeky) 

Svoz odpadů 
květen - červen 2017

Svoz 
komunálního 

odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

1. 6.

4. 5.

18. 5.

15. 6.

29. 6.

7. 6.

10. 5.

24. 5.

21. 6.

Narození:

Gaia Livia Baccini
Vít Kufrik
Ondřej Mierva
Jan Spáčil

Rozloučili jsme se:

Jan Holík

    

Společenská rubrika

   4. 3. 2017
7. 3. 2017 

13. 3. 2017
15. 3. 2017 

26. 3. 2017  69 let

POZVÁNKA
Dne 9. května 2017 

v 17 hodin
se uskuteční 

u Památníku Osvobození
krátký pietní akt, při 
kterém si připomeneme
71 let od ukončení 
II. světové války 
a položením květin 
uctíme památku obětí 
nacismu.

Ing. Marek Pazdera 
starosta města
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

o víkendu 22. a 23. dubna proběhlo slavnostní otevření 
rekonstruovaného Kulturního domu Nadační. V sobotu 
ráno měli občané po téměř dvou letech stavebních prací 
konečně možnost si celou stavbu prohlédnout. Sami jsme 
byli zvědaví, kolik přijde lidí, co je bude zajímat a jak 
se jim bude stavba líbit. V 9 hodin ráno jsme zahájili 
a otevřeli jsme pouze vchod od Zámeckého náměstí i proto, 
že bychom časem chtěli, aby občané dostali „pod kůži“,
 že nový KD Nadační již nemá hlavní vchod starým tmavým 
průjezdem, ale novým dlážděným prosvětleným vchodem 
přímo ze Zámeckého náměstí. V novém prostorném 
foyeru byla naistalována výstavka fotografií k 40. výročí 
folklorního souboru Haná a také fotografie z realizace 
rekonstrukce KD Nadační.

Ve foyeru jsme vytvářeli skupinky po 10-15 lidech, a pak 
jsme vyráželi na prohlídku nových prostor. Jako odborné 
průvodce jsme zajistili ty nejpovolanější - architekta 
Ing. arch. Ottu Schneidera, stavební dozor Ing. Milana 
Svobodu, kolegy radní Michala Hoška a ing. Martina 
Seidlera. Prohlídku jsme obvykle zahájili v prostorách 
bývalé hospody, kde jsou nyní nové prostory vybavené 
barem, sociálkami a kuchyní. A již tady byly první otázky: 
„Budou se dát tyto prostory pronajmout a za kolik? “ a první 
odpovědi: „Určitě ano, ale ceník ještě nemáme zpracovaný. 
Teď tu však bude na cca půl roku, po dobu své rekonstrukce, 
školka“. Pak jsme se projeli výtahem (všichni ocenili 
jeho velikost a nosnost, pro pořadatele to bude opravdu 
velký pomocník), dostali jsme se na sál, prohlédli si nové 
zázemí pro účinkující, balkon a šlo se na terasu. Tady 
přišla další obvyklá vlna dotazů: „Co ta betonová plocha, 
to bude obrazovka nebo co?“ a obvyklá odpověď: „Ne, je 
to architektonický záměr a bude zde nápis Kulturní dům 
Nadační s logem jako zapuštěný reliéf, bez použití barvy.“

Občanů zvědavých na novou stavbu přišlo opravdu 
hodně, a tak jsme měli „plnou pusu“ práce a zastavili jsme 
se až po 12. hodině. I tak jsme zachytli reakce 
některých spoluobčanů, kteří byli v sobotu mimo, že by 
se prohlídka mohla zopakovat. A protože chystáme 
na pátek 12. května na 20 hod. promítání filmu 
v KD Nadační, domluvili jsme se, že hodinu před 
plánovaným zahájením uděláme další kolo prohlídky 
pro ty, kdo prohlídku v původním termínu nestihli.

Pochvala samozřejmě patří jak folklornímu souboru Haná 
za jejich úžasné pásmo k 40. výročí souboru, tak naší 
divadelní Osvětové besedě.

Úplně po strop „nacpaný“ sál také ukázal, že časem budeme 
muset ještě vyřešit vzduchotechniku, ale nyní již opravdu 
nebyly kapacity finanční, projekční ani stavební.

K slavnostnímu otevření KD Nadační jsme vydali almanach 
s krásnými fotografiemi Zdeňka Polácha a programem. Ještě 
jich několik zbylo. Zájemci je mohou získat v Kulturním 
a informačním centru.

V tomto vydání VB novin vyhlašujeme XIII. ročník soutěže 
O nejkrásnější okno, předzahrádku, veřejný prostor 
a nejkrásnější část ulice. Tato soutěž už má u nás tradici a situace 
se v tomto směru ve Velké Bystřici každý rok po malých krůčcích 
lepší. Je stále více těch, kteří zasazují kytky a keře a starají se 
o veřejnou zeleň. A radnice chce jít příkladem. Proto jsme zřídili 
pracovní místo zahradnice, která některá místa Velké Bystřice 
změnila k nepoznání. Čekáme, čím nás překvapí letos.

V soutěži bude znovu hodnocena i kategorie nejkrásnější část 
ulice, kde se posuzuje péče o veřejnou zeleň a květinová výzdoba 
před ucelenou částí ulice. Podmínkou je účast minimálně pěti 
rodinných domů nebo dvou bytových domů v ucelené zástavbě. 
Protože se asi naši spoluobčané stydí a sami se většinou svojí prací 
nepochlubí, prosíme i o tipy od ostatních obyvatel.

V květnovém úvodníku tradičně chválím všechny bystřické 
organizátory a nadšence. Květen je totiž jednou z nejfrekventovanější 
částí roku, co se týče společenských, kulturních a sportovních 
aktivit a akcí. To samozřejmě platí i letos. Spolkový život je 
určitě jedním z důvodů, proč se k nám lidé tak rádi stěhují a proč 
u nás není prakticky možné sehnat pozemek, koupit dům nebo 
pronajmout byt.

A na úplný závěr úvodníku jedna horká novinka - kluci ze ZŠ Velká 
Bystřice získali Pohár ministryně školství! Celorepublikové 
finále školní ligy základních škol v házené probíhalo 20. a 21. 4. 
2017 ve Žďáru nad Sázavou, naše škola reprezentovala Olomoucký 
kraj a především Velkou Bystřici. Finále přenášela v přímém 
televizním přenosu celostátní sportovní televizní stanice ČT 
sport, takže celá Česká republika ví, jak máme šikovné žáky. 
Gratulujeme!!!

Marek Pazdera - starosta

ŘIDIČI POZOR!
Zkontrolujte si, zda je váš řidičský průkaz platný. Platnost je omezena 
na dobu 10 let u skupin A-B a na dobu 5 let u skupin C-D-E.
O výměnu ŘP je možné požádat již 3 měsíce před skončením 
platnosti.

Žádost o výměnu ŘP si musíte vyzvednout a vlastnoručně podepsat 
na Magistrátu města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových 
vozidel, budova Vejdovského 2, 2. patro.

Elektronické podání žádosti není možné.
Úřední hodiny: 
Po
Út
St
Čt 
Na vyřízení žádosti se můžete objednat elektronicky na http://olomouc.
eu/urad-online/rezervace-na-prepazky.

S sebou musíte přinést: stávající ŘP, platný doklad totožnosti a 1x 
fotografii.
Výměna ŘP, u kterého nedochází k jiné změně, je bezplatná se lhůtou 
20 dní. (Při zkrácení lhůty na 5 pracovních dní platíte poplatek 500,- Kč.)
Při vyzvednutí nového ŘP se opět prokážete platným dokladem totožnosti 
a odevzdáte stávající ŘP.

Dotazy na číslech 585 513 724, 585 513 734. 
Bližší informace na stránkách: https://www.olomouc.eu/zivotni-situace/
osobni-doklady/212 a na webových stránkách Velké Bystřice.

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
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Město Velká Bystřice se znovu rozhodlo podpořit květinovou 
výzdobu v našem městečku a rozhodlo se uspořádat již XIII. 
ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný 
veřejný prostor a nejkrásnější část ulice“. Hodnocenými 
kategoriemi budou nejkrásnější květinová výzdoba 
domu, to znamená výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí 
domů. V této kategorii se bude hodnotit celkový vzhled, 
praktičnost provedení, originalita a barevná kombinace.

Druhá kategorie nejkrásnější předzahrádka, kde 
budeme hodnotit péči o veřejný prostor. Zde chceme 
především klást důraz na úpravu a péči o veřejnou zeleň 
a na květinovou výzdobu před vchody do domů. I zde bude 
probíhat hodnocení podobně jako v kategorii „O nejkrásnější 
okno“. Letos již pošesté bude hodnocena kategorie – 
nejkrásnější část ulice. Tato kategorie bude hodnocena 
podobně jako nejkrásnější předzahrádka, ale podmínkou 
bude účast minimálně 5 rodinných domů nebo 2 bytových 
domů v ucelené zástavbě. 

Soutěž bude probíhat od 1. 5. 2017 do 30. 8. 2017, 
tipy na vítěze zasílejte prosím na MěÚ Velká Bystřice 
k rukám paní tajemnice Mgr. Marcely Chumchalové. 
K účasti v soutěži ovšem není nutné podat přihlášku. 
O vítězích bude rozhodovat odborná komise na základě 
tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu. Do hodnotící 
komise budou nominováni, pokud budou mít zájem, také 
vítězové minulých ročníků a členové místní organizace 
Českého svazu zahrádkářů. Termín hodnocení v době 
prázdnin a dovolených je zvolen záměrně, aby účastníci 
soutěže nezakoupili rostlinný materiál pouze na omezenou 
dobu krátce po výsadbě, ale aby se i v letních měsících 
o tyto výsadby starali a udržovali je. Soutěžící s nejvyšším 
počtem bodů ve své kategorii se stane jejím vítězem, obdrží 
cenu ve výši 3.000 Kč, soutěžící na druhém místě obdrží 
2.000 Kč a soutěžící na třetím místě obdrží 1.000 Kč. 
Kategorie nejkrásnější část ulice bude mít jako překvapení 
speciální cenu (minimálně v hodnotě 5.000 Kč). Stejně jako 
v minulosti budou ještě v každé kategorii udělena Čestná 
uznání místní organizace Českého svazu zahrádkářů.  
Slavnostní předání cen vítězům proběhne v rámci XXVII. 
ročníku Lidového roku. 

SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO 
A NEJLÉPE UDRŽOVANÝ VEŘEJNÝ 
PROSTOR A NEJKRÁSNĚJŠÍ ČÁST ULICE 

2017 - XIII. ROČNÍK “ 

Vážení občané Velké Bystřice,     
Roky tečou doslova jako voda v řece Bystřici a než 

se člověk naděje, s radostí musí napsat, že se letos 
v sobotu 13. 5. 2017 sejdeme po třinácté, abychom očistili 
naši řeku a její okolí od odpadků. Podobných akcí, kdy se 
lidé po celé republice snaží zbavit své okolí a místa, která 
mají rádi, toho, co jiní odhodí, přibývá. Jsem velmi rád, 
že Velká Bystřice byla mezi prvními a že Vaše každoroční 
účast umožňuje trvání Čištění řeky Bystřice. Organizační 
pokyny se nemění a naleznete je níže.

Po krátkém zahájení rozdělíme dobrovolníky na skupiny, 
které jdou po levém a pravém břehu, menší část jde potom 
přímo korytem řeky. Nepořádek, což jsou většinou pet 
lahve, kusy igelitu, polystyren a podobný dobře plovoucí 
odpad, se sbírá do igelitových pytlů. Samozřejmostí jsou 
ochranné rukavice, které dostanete stejně jako pytle 
na odpad. Plné pytle, případně větší kusy vyhozených věcí 
se průběžně odnášejí na cestu, po níž jede traktor s vlečkou, 
na kterou se vše nakládá. Během čištění děláme přestávky 
na občerstvení, ve kterých se můžete posilnit minerálkou, 
pivem nebo něco lehčího sníst. Tak jako během celé akce, je 
i zde pouze a jen na Vás, kolik toho sníte, vypijete, kolik pytlů 
naplníte, kterou nepatřičnou věc v řece necháte na příště, jak 
daleko pro ni půjdete…rádi pro Vás tuto akci organizujeme, 
(ale zároveň nemáme rádi příliš organizované akce…)☺ 

Po projití úseku, který budete čistit, se všichni na závěr, 
což bývá přesně v poledne, sejdeme na louce u vlakové 
zastávky, kde pro vás připravíme opékané klobásy 
a spotřebujeme všechno občerstvení. Odpojit či připojit 
se samozřejmě můžete kdykoliv během sobotního 
dopoledne, vše je opět jen na Vás. Podle zkušeností 
z minulých ročníků jsme všichni maximálně ve 13.00 doma.   

Nevýhodou bývá závislost akce na počasí, snažíme 
se pracovat i za poměrně nepříznivého počasí, 
ale při případné velké vodě nebo silném dešti 
se o novém termínu včas dozvíte z Facebooku (řeka 
Bystřice), z místního rozhlasu nebo e-mailem.  Berete-li 
s sebou děti, nezapomeňte, že ve vodě či na březích mohou 
být ostré věci, takže je potřeba si své ratolesti ohlídat.        
 
 

Za pořadatele: Václav Břeha  

Odměna pro letošní účastníky 
čištění řeky Bystřice.

ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE

Rád bych, jako vždy 
na závěr, poděkoval MěÚ 
Velká Bystřice, Povodí 
Moravy a LO Haná 
za každoroční pomoc a…   
      
Těšíme se na Vás!    

Informace k letošnímu čištění.      
V sobotu 13. 5. 2017 v 8.00 je sraz účastníků u vlakové 
zastávky Velká Bystřice. I letos se pokusíme projít 
a zbavit odpadků celý úsek řeky, který patří k Velké 
Bystřici. To znamená, že se ráno rozdělíme na dvě stejné 
skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem proti proudu až 
 ke splavu v Burku, druhou potom auty odvezeme 

k vlakovému přejezdu na Bystrovany. Obě skupiny 
dobrovolníků dojdou zpět k vlakové zastávce, kde 
již bude pro všechny připravené občerstvení a kde si 
na závěr můžete popovídat.  

Ohlédnutí za minulým ročníkem
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Řeka Bystřice 

 
v sobotu 13. května  

 sraz v 8 hod. u vlakové 
zastávky  Velká Bystřice 

Předpokládané ukončení akce ve 12 hod. 

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice 
srdečně zve na pořad slova a hudby

Účinkují ALFRÉD STREJČEK – přednes, 
ŠTĚPÁN RAK – kytara.

úterý 30. května 2017 v 19 hod.

Velká Bystřice, kostel Husova sboru

Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA

 

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice srdečně zve na pořad slova a 
hudby 
Účinkují ALFRÉD STREJČEK – přednes, ŠTĚPÁN RAK – kytara. 
úterý 30. května 2017 v 19 hod. 
Velká Bystřice, kostel Husova sboru 
Vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

KULTURA



POZVÁNKA NA VERNISÁŽ OBRAZŮ
ZDENĚK KUČERA – IN MEMORIAM

sobota 27. května 2017 v 17 hodin
galeriezet Velká Bystřice

Zdeněk Kučera (1935-2016) se narodil v Litovli a dětství strávil 
v Olomouci.  Po maturitě na Slovanském gymnáziu vystudoval 
výtvarnou výchovu a matematiku na Přírodovědecké fakultě UP 
v Olomouci. Již od konce šedesátých let byl významným představitelem 
českého umění především v oborech malířství, sochařství a grafiky. 
Byl také autorem realizací v oblasti užitého umění a monumentální 
tvorby.  V letech 1952 - 1957 studoval výtvarnou výchovu na katedře 
výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a současně matematiku na Přírodovědecké fakultě na téže 
univerzitě. Pedagogickou i výtvarnickou kariéru započal v roce 1957 
na Ostravsku.

Zahradní a balkonová keramika
Šafránový čaj, české Ghí
Máslové trubičky, svatební koláčky
Pallas Moravia – sušená a nakládaná 
rajčata s příchutěmi
Masné výrobky – uzenářství Zajíček
Damodara – ručně vyráběné zdravé 
luštěninové pochoutky bez konzervantů 
a barviv, pohankové křupky…
Květinové a zeleninové přísady
Škvarkové tyčinky, medové likéry, 
medovina,
ovoce, zelenina, koření, olivové oleje
Čokoládovna Přerov – pralinky 
z pravé čokolády
Masné výrobky
Grilované špalíčky, sýrové a mléčné 
výrobky z kravského i kozího mléka – 
ze Sýrárny U veselé kozy
Sirupy od Radhoště
Chlazená drůbež
Domácí utopenci, vejce, med
Zdravé produkty ze studia Sluníčko a 
Paseka
Med, koláče, masové konzervy, proutěné 
výrobky, frgály, sladké i slané dobroty…
Občerstvení: maso na grilu, langoše, pivo, 
káva, nealko, oříšky
Kávový stánek - káva italské tradice
Občerstvení: maso na grilu, langoše, pivo, 
nealko, oříšky

BYSTŘICKÉ 
SELSKÉ TRHY 

NEDĚLE 14. 5. 2017, 8 – 12 h.

V šedesátých letech se začal 
zabývat malbou a stal se členem 
mez iná rodn ího  vý tva rného 
sdružení Klub konkrétistů, který 
byl režimem zlikvidován v období 
tzv. normalizace. Po roce 1990 
inicioval obnovení KK a ustavení 
olomoucké sekce.
Zúčastnil se desítek samostatných 
i kolektivních výstav u nás 
a v zahraničí. Jeho díla najdete 
v soukromých i veřejných 
sbírkách po celé Evropě, ale

Výstavu můžete zhlédnout do 26. 7. 2017.

i například v Egyptě, v USA 
a dalších zemích.
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JSME ZE STEJNÉ PLANETY 2
Zámecký park -  sobota 10. června 2017 - letos, už potřetí, JSME ZE STEJNÉ 
PLANETY 

Už za měsíc Vás přivítáme v parku na setkání, které jsme letos nazvali PIQUE-
NIQUE. To proto, že jsme se tak trochu nechali inspirovat Francií, jejím šarmem, 
kulturou a pohostinností.
Připravili jsme celodenní program pro velké i malé, pro mladší i starší. A protože 
se chceme vrátit zpět ke kořenům (kořenům stromů i těch našich, pomyslných), 
opět se setkáme s cizinci, kteří v roce 2015 vysadili v parku 29 stromů. Také 
s jejich patrony-zahradníky, kteří jim při sázení pomáhali a s Jindřichem Štreitem, 
autorem cyklu fotografií, který byl inspirací pro tento projekt.
Na třech pódiích se budou střídat vystoupení podobná těm, která můžete vidět 
v ulicích Paříže – vystoupení mladých hudebníků a artistů. 

knižní novinky

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Vlastimil Vondruška – Nitranská brána smrti
Oldřich z Chlumu má tři dny na vypátrání vraha,
který má na svědomí už dvě oběti 

Ivona Březinová – Zuby nehty
hrůzostrašné povídky pro mládež od českých autorů

Jojo Moyes – Život po tobě
po Willově smrti se Louisa vypořádává se smutkem
a výčitkami – pokračování románu Než jsem tě 
poznala 

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  

Budete si moci vyzkoušet pétanque. Jen tak, se svými přáteli, nebo v některém 
z turnajů na novém hřišti.
Pro nejmenší bude otevřena přírodní zahrada mateřské školky a pro ty 
větší je, ve spolupráci s česko-francouzskou sekcí Slovanského gymnázia 
Olomouc, připravena soutěžní hra s tématikou Francie.
K přátelskému setkání, zvláště je-li inspirované Francií, patří dobré jídlo 
a pití. O to se, tak jako v minulých letech, znovu postarají kuchařské 
týmy, kavárníci a vinaři. Stánky s občerstvením budou rozmístěné 
po celém parku. Letos v něm ale poprvé představíme tradiční vaření 
na kamnech. Přímo před Vámi budeme připravovat snídani, oběd 
i večeři. Vše budeme servírovat na talířích a talířcích, které ve vašich 
domácnostech již nepotřebujete a pro tuto akci je pro nás ještě stále shromažďují 
paní učitelky v mateřské školce. Při vaření na kamnech se budou střídat ti 
nejzajímavější kuchaři a jídla budou pestrá. Přijďte je ochutnat. 
Těšíme se na vás.                          

Římskokatolická farnost Velká Bystřice 
srdečně zve na 

7. ročník festivalu duchovní hudby 

Chvalte Hospodina - 
     - hudební poselství P. J. Olejníka 

sobota 27. 5. 2017 v 16.00 hod. 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici 

 (organizátoři akce Jsme ze stejné planety 2)

Foto: Martina Žbánková 
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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

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
V pondělí 3. dubna 2017 proběhl zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy. Celkem přišlo 60 dětí ze spádového obvodu 
Velké Bystřice, Mrskles a Bukovan, ale naši školu si 
k nástupu už od 1. třídy vybralo také několik rodin z Přáslavic, 
Bystrovan a Hluboček. Zápis probíhal bez problémů, paní 
učitelky měly připravené zábavné, ale někdy i trochu záludné 
úkoly pro malé předškoláky. Formou hry se učitelé a rodiče 
dozvídali o dětech vše potřebné. Rodiče se při zápisu získali 
spoustu informací o školní zralosti svých dětí a měli ihned 
možnost všechny předpoklady školního úspěchu rozebrat 
s přítomnými pedagožkami z 1. stupně. Děti si zápis užily jako 
slavnostní, ale také jako zábavný okamžik před nástupem do 
školy. Několik rodičů se rozhodlo pro odklad školní docházky 
pro své děti. Podle současného stavu to zatím vypadá 
na otevření dvou prvních tříd.

ŠKOLNÍ OKÉNKO

PRVŇÁCI VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Ve dnech 22. - 24. 3. se naši nejmladší „studenti“ vydali 
na školu v přírodě do Sluňákova. Některé děti si poprvé 
vyzkoušely, jaké to je, spát mimo domov. A všechny obstály 
v této náročné zkoušce na velkou jedničku. Během tří dnů 
si naši nejmenší mohli vyzkoušet lovení vodních živočichů, 
připravovali si vlastní těsto a pekli nad ohněm v přírodě 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
Základní školy mikroregionu Bystřička spolu už několik let 
spolupracují na pořádání recitační soutěže pro své žáky 
z 1. stupně. Každý rok se soutěž koná jinde, tentokrát 
nás přivítali v Hlubočkách. Naši školu reprezentovali čtyři 
skvělí recitátoři: Ondřej Sedlák (5. roč.), Nela Teličková 
(4. roč.), Julie Šmejkalová a Nikol Peřinová (3. roč.). 
V konkurenci krásných přednesů se vůbec neztratili 
a patřili k těm lepším mezi soutěžícími. Sedmičlenná porota 
to neměla vůbec lehké vybrat ty nejlepší. Nela Teličková 
získala v nejstarší kategorii 3. místo, Julinka Šmejkalová 
byla ve své kategorii druhých a třetích tříd velice těsně 
4. Všem moc děkujeme za reprezentaci a gratulujeme 
k dobrým vystoupením!

chlebového hada, hledali 
suchozemské živočichy 
a následně je zkoumali pod 
lupou. I přes nepřízeň počasí 
se nám pobyt ve Sluňákově 
vydařil. Všichni se těšíme 
na další školní dobrodružství.
Sylva Kubíčková 
a Kateřina Pospíšilová

Ing. Jaroslav Mihal - ředitel

Ing. Jaroslav Mihal, ředitel
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Foto na stránce: Martina Žbánková 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KD NADAČNÍ - 22. 4. 2017

Z PREMIÉRY DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ PROBUZENÍ JARA - 23. 4. 2017
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SLAVNOSTNÍ PROGRAM KE 40. VÝROČÍ 
VZNIKU SOUBORU HANÁ  - 22. 4. 2017

Z DIVADELNÍ POHÁDKY ČERT A KÁČA  - 23. 4. 2017

Foto na stránce: Martina Žbánková 
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Foto: Martina Žbánková VYNÁŠENÍ SMRTKY  - 6. 4. 2017

MRSKUT  - 17. 4. 2017 Foto: Michal Lakomý
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Foto: Martina Žbánková 

PLETENÍ TATARŮ  - 9. 4. 2017

Z KONCERTU ŠPAČKOVÁ - KLÁNSKÝ - 23. 4. 2017

Foto: Martina Žbánková VÍTÁNÍ JARA  - 7. 4. 2017

Foto: Michal Lakomý
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Velkobystřičtí chlapci dosáhli opět výrazného sportovního 
úspěchu. Po dvou letech se probojovali do celorepublikového 
finále turnaje O pohár ministryně školství v házené.

Mgr. Ondřej Dostál

Postup do finále 
O pohár ministryně školství

Po úspěšně zvládnutých okresních i krajských turnajích
a následném kvalifikačním turnaji na republikové finále 
jsme s týmem vybraných žáků 7., 8. a 9. tříd odjížděli dne 
20. 4. na dvoudenní turnaj, který se konal ve městech Nové 
Veselí a Žďár nad Sázavou. Tento turnaj měl konfrontovat 
nejlepší týmy základních škol České republiky v házené. 
Chlapci předvedli velice pohlednou kombinační házenou, 
která slavila úspěch jak v konečných výsledcích, tak 
u diváků, trenérů jiných družstev a sportovních expertů. 
Celým turnajem jsme prošli bez prohry a tým se prezentoval 
soudržným, koncentrovaným výkonem. Za zmínku stojí 
vysoká hráčská disciplinovanost vůči pokynům trenéra, ať 
už na hřišti, tak mimo něj. Dále vysoká herní inteligence 
a vyspělost, za což lze pochválit práci trenérů SK, zejména 
pak p. trenérku Kaczmarzykovou (Fabíkovou). Její podíl 
na výhře našeho týmu je obrovský. Turnaj jsme zvládli 
bez vážnějšího zranění, až na zvrtnutý kotník výborného 
obranáře Jana Vysloužila, který díky tomu přišel o finálový 
zápas, to mě mrzí asi nejvíce. Na druhou stranu jsem velice 
rád, že na hřiště se v průběhu celého turnaje i finálového 
zápasu dostali všichni nominovaní hráči. I hráči méně 
vyhraní předvedli v mých očích výborné výkony. Do výběru 
ALL STARS - nejlepší sestava turnaje - se dostali hned tři 
naši hráči (Buršík, Možíš, Souček). Celý tým si zaslouží 
velkou pochvalu a "vázička", kterou jsme dovezli jako 
hlavní cenu do Velké Bystřice, představuje jejich silného 
týmového ducha a kolektivní výkon. Tímto výkonem hráči 
nereprezentovali jen sebe, ale základní školu, sportovní 
klub a zejména pak město Velká Bystřice.

Hráči: Katinger Adam, Dvořák Hynek, Haderka Vojtěch, 
Možíš Bobo, Dzieržava Jakub, Zedník Vilém, Buršík Filip, 
Grygar Martin, Souček Štěpán, Vodička Tony, Vysloužil Jan.
                                                                                                                            
Mgr. Ondřej Dostál

Republikové finále 
 Poháru ministryně školství

Po úspěšně zvlád-
nutém turnaji kraj-
ské kvalifikace, 
kterou naši kluci 
propluli bez nej-
menších problémů, 
odjeli vybraní žáci 
8. a 9. tříd v úterý 
4. 4. 2017 reprezen-
tovat naši základní 
školu a sportovní 
klub Velká Bystřice. 
Tentokrát se jednalo 
o kvalifikační turnaj 
na republikové finá-
le, opět v hale DHK 
Zora Olomouc, mezi 
vítězi krajských kol 
z Olomouckého, Mo-
ravskoslezského a
Zlínského kraje. 

I tuto kvalifikaci jsme zvládli a dostali jsme se na republikové 
finále do Žďáru nad Sázavou, které proběhne 20. - 21. 4. Tým 
předvedl technicky pohlednou moderní házenou a za zmínku 
stojí i dobrá kompaktní obrana. Je na místě pochválit i práci 
trenérů SK. Tuto celostátní trofej naše škola v roce 2015 
získala, držme chlapcům palce, ať se jim daří v dalším finále!
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Žák 6. B Matyáš Belay velmi úspěšně reprezentoval  naši 
školu v Zeměpisné olympiádě. Nejprve prošel školním kolem  
a postoupil do kola okresního, které proběhlo v Olomouci 
dne 21. 2. 2017. Tam se umístil na velmi pěkném 4. místě 
z 28 soutěžících a postoupil do krajského kola konaného 
v Prostějově. Připravoval se pod vedením p. uč. Hyklové 
a  22. 3. 2017 obsadil  celkové  13. místo v Olomouckém kraji. 
Určitě si zaslouží velikou pochvalu za tento krásný výsledek,  
protože konkurence byla při hojné účasti žáků z osmiletých 
gymnázií opravdu veliká a Matyáš obstál velmi dobře. 
                                                                                                                   
Ing. Jaroslav Mihal

V týdnu od 27. do 31. března se třída 5. A zapojila 
do projektu Global Money Week. V hodinách matematiky 
se žáci věnovali finanční gramotnosti.
Začali jsme tématem Peníze. Žáci se dověděli něco o jejich 
historii, jaké mince se dříve používaly, kdy a kde vznikly 
bankovky, které země kromě ČR také používají korunu. 
Zopakovali si, jaké jsou u nás hodnoty mincí a bankovek 
a kdo je na nich vyobrazen. V další hodině jsme se věnovali 
kupeckým počtům. Žáci se seznámili s druhy slev a naučili 
se je rozlišovat. Při hře na nákup, kdy se ve dvojicích měnili 
střídavě na prodavače a zákazníka, se zároveň naučili sčítat 
desetinná čísla a procvičili si již probrané zaokrouhlování. 
Ve čtvrtek jsme si vysvětlili rozdíl mezi příjmy a výdaji. Děti 
si vyzkoušely správně roztřídit pojmy a dobře se jim to dařilo.  
Také jsme společně na příkladu sestavili osobní rozpočet, 
určili, zda jsou příjmy vyšší než výdaje a zda se dá něco 
ušetřit. V pátek jsme se zaměřili na sestavení rodinného 
rozpočtu. Děti si ve skupinách vylosovaly fiktivní rodinu, 
seznámily se s její situací a úkolem bylo sestavit rodině reálný 
rozpočet tak, aby rodina pokryla všechny základní nutné 
výdaje a ještě ušetřila. Nakonec děti výsledky prezentovaly 
před celou třídou a všem se podařilo úkol splnit.
Hodiny finanční gramotnosti děti velmi bavily, aktivně 
a se zájmem se zapojovaly do všech činností 
a naučily se i mnoho nového.

Mgr. Gabriela Šišková

Dne 27. 3. 2017 jsem měli besedu o rozpočtu. Cílem této 
besedy bylo dozvědět se celkově něco nového o rozpočtu - 
ať už v domácnosti nebo pro stát. Ale taky o daních, příjmech, 
výdajích atd.

Dozvěděli jsme se třeba, kolik peněz město Velká Bystřice 
získá za daňové příjmy. Je to přesně 36 460 000 Kč. Nebo 
jsme se dověděli o výdajích stálých a jednorázových. Taky, 
že rozpočet na další rok se musí tvořit už v říjnu roku, který je 
momentálně. A když se tak nestane, tak se jednotlivé položky 
musí projednávat na radách města.

Přišlo mi to celkem složité a ve 13 letech tomu ještě moc 
nerozumím. Myslím si, že tato beseda měla být přednášena 
starším žákům, protože mě to ještě moc nezajímá a nechci 
si teď zatěžovat hlavu něčím, co využiji až za pár let. Stejně 
to do té doby zapomenu.

Výdaje města Velká Bystřice na rok 2017 - ať už stálých 
nebo jednorázových - činí 88 659 000 Kč. Paní Schrottová, 
která měla celou besedu hezky připravenou, sama říkala, 
že je to velmi těžké, a i když se moc snažila nám to podat tou 
nejjednodušší formou, i tak to na pochopení nebylo snadné.

Mě samotnou ale překvapilo, co všechno musí rodiče zaplatit. 
Vůbec se netěším, až tohle budu muset jednou řešit.

Město Velká Bystřice má ale vysoké příjmy, které jsou 
o 2 960 000 Kč vyšší než výdaje. Také mě překvapilo, kolik 
věcí má ve vlastnictví město - ať už bytů nebo jiných prostorů.

Ema Kubíčková, 8. A

Projekt 
Global Money Week

BESEDA O ROZPOČTU
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

AGROSPOL VELKÁ BYSTŘICE, AUTODOPRAVA - P. CHARVÁT VELKÁ BYSTŘICE, AUTODOPRAVA - P. PAZDERA JAROSLAV, BISTRO 
„MLÝN“ - P. POSPÍŠIL MARTIN, BYSTŘICKÁ TISKÁRNA S.R.O., CAFE BAR - P. ZEDNÍK TOMÁŠ VELKÁ BYSTŘICE, CUKRÁRNA GALERIE 
VELKÁ BYSTŘICE, ČERMÁK JAREK, DRAGŮŇ JOSEF  A MILAN VELKÁ BYSTŘICE, DUB DAVID - RYBÁŘSTVÍ OSOBLAHA, DZIENGELOWSKI 
PAVEL VÝSTAVBA PLOTŮ, EKODOMOV P. HAJNÝ BEDŘICH, GRÉGR ZDENĚK - VELKÁ BYSTŘICE, KREMPL ZDENĚK VELKÁ BYSTŘICE, 
SAILOR ING. RŮŽIČKOVÁ VELKÁ BYSTŘICE, HDT-CAR  VELKÁ BYSTŘICE, MBG, SPOL. S R. O. ZÁBŘEH, M STUDIO NÁBYTKU P. ŠÍPEK 
MARTIN,  MERIT GROUP A.S. OLOMOUC, MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BYSTŘICE, MUBEA HZP, S.R.O. PROSTĚJOV, NUTREND OLOMOUC, 
OÚ HLUBOČKY, OÚ MRSKLESY, OČNÍ OPTIKA STOPPENOVÁ TAMARA, OLGERMA STAVEBNÍ FIRMA S.R.O., PAMIRO.CZ S.R.O. VELKÁ 
BYSTŘICE, PERMON  - VÝKOPOVÉ PRÁCE P. MOŽÍŠ PETR, PETR VIČAR - AUTORIZOVANÝ STAVITEL, POLCR IVAN VELKÁ BYSTŘICE, 
REALIZACE GROUP  S.R.O. ŠENOV - P. MATZNER ML., RESTAURACE SK - P. KONEČNÝ, SEKANINA JIŘÍ - ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, 

ŠNAJDER VLADIMÍR, ING. VELKÁ BYSTŘICE, MIRLEJ VELKÁ BYSTŘICE,VYCHODILOVÁ HELENA - KVĚTINKY

MO ČRS Ve lká  Byst ř ice  za ložena  1922  Vás  zve  na 

RYBÁRSKÉ 
ZÁVODY

>

DÁLE SPONZORUJÍ:

VASTAV s.r.o.

6.5.2017
HLAVNÍ SPONZOŘI AKCE:

P Ř E H R A D A
 VELKÁ BYSTŘICE

PREZENTACE V 5:00 HODIN

START V 6:00 HODIN

BOHATÁ TOMBOLA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤENO

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 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
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2
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1

Největší běžecká akce v různých městech České 
republiky se letos koná ve středu 21. června u příležitosti 
celosvětových oslav Olympijského dne.

Akce se těší masivní podpoře hlavních mediálních partnerů 
České televize a Českého rozhlasu, který v jednotný čas, 
tedy přesně v 18 hodin, odstartuje všechny běhy po celé 
republice živě v éteru před hlavním zpravodajským blokem.

T. J. Sokol Velký Bystřice se rozhodl přihlásit se 
k uspořádání tohoto běhu a dostat tak naše město 
do seznamu letošních organizátorů. Nejde ale jen 
o to být v seznamu. Jde především o dobrou sportovní 
událost pro širokou veřejnost a ještě k tomu s nadační 
podporou. Těšit se můžete na terénní trasy 5 a 10 km.

Registrace běžců na všechny závody probíhá přes 
webové stránky www.olympijskybeh.cz

Cena závodu pro bronzovou (naši) kategorii je 100 Kč 
včetně DPH (60 Kč za každého běžce zůstává pořadateli, 
20 Kč putuje na centrální organizaci projektu, 20 Kč je 
příspěvek na Olympijskou nadaci). Při online registraci 
získají běžci možnost zakoupit si funkční běžecké tričko 
s potiskem akce se slevou 200 Kč (běžná cena 350 Kč).

Další informace budou následovat v červnových 
Bystřických novinách a do té doby třeba na známých 
místech ve Velké Bystřici (vývěsní tabule, místní obchody 
 a restaurace, sokolovna, škola, areál SK apod.).

Už nyní přejeme všem hodně natrénovaných běžeckých 
kilometrů.

Za celý realizační tým

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2017 
TAKÉ VE VELKÉ BYSTŘICI

Milan Fait
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Hanácký rok v Bystřici 2017 | SEČENI LÓKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       sobota 27. 5. | 7 – 10 hod. 
       louka u zastávky | farní zahrada 

Občané ulice Hliník 
srdečně zvou na tradiční akci

pořádanou v rámci 
cyklu Hanácký rok v Bystřici

KÁCENI
MÁJA

S MÁJOVOU 
VESELICÍObčané ulice Hliník srdečně zvou na svou tradiční akci 

pořádanou v rámci cyklu Hanácký rok v Bystřici 
 

KÁCENI 
MÁJA 
s MÁJOVOU 
VESELICÍ 

 
 
Hliník, sobota 27. května 2017 od 16 hodin Hliník, sobota 27. května 2017

od 16 hodin
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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

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

REKLAMA

"Prodám sportovní rotoped (větší). 
Cena 500,-Kč. tel.: 605037339" 

Prodám dívčí kolo vel. 24, dobrý stav, 
informace na tel.: 605 720 844

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
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Náklad 340 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 5. 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. 

Sledujte aktuální dění v našem městečku  
a staňte se naším přispěvatelem. 

  Vaše snímky rádi zveřejníme.




