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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ČERVENEC - SRPEN 2017

Zdeněk Polách (bystřické léto), Martina Žbánková (Bykul, cyklisté), Michal Čepelák (hasiči) 

Svoz odpadů červenec - srpen 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

10. 8.

13. 7.

27. 7.

17. 8.

24. 8.

31. 8.

5. 7.

19. 7.

2. 8.

16. 8.

ČERVENÉ KONTEJNERY NA ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ 
A DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

30. 8.

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BYSTŘICE 

Městský úřad Velká Bystřice oznamuje, že 
v pátek 7. července 2017 bude z provozních 
důvodů ZCELA UZAVŘEN.

1. 7.
Doloplazy
Svésedlice

2. 7.
Doloplazy
5. 7.
Tršice
8. 7.
Mrsklesy
Přáslavice 
13. 7.
Velká Bystřice

14. 7.
Bystrovany
15. 7.
Velká Bystřice

Velký Újezd
16. 7.
Velká Bystřice

22. 7.
Bystrovany
Přáslavice
29. 7. 
Velká Bystřice

• HODOVÁ ZÁBAVA
• SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
+ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ X SVOBODNÍ

• JÍZDA KRÁLŮ

• HASIČSKÁ SOUTĚŽ VACANOVICE

• MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA – FOTBALOVÝ TURNAJ
• DISKOTÉKA

• SLAVNOST SV. ANNY
(DPS sv. Anny – od 14.00)

• LETNÍ KINO

• BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
 (amfiteátr – 15.00 – 24.00)
• TURNAJ V MALÉ KOPANÉ A TURNAJOVÁ ZÁBAVA

• VÝSTAVA OBRAZŮ 
(restaurace Varna – od 11.00)

• DEN MIKROREGIONU – OSLAVA 740 LET OBCE
• DISKOTÉKA 

• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ TINY BUCHHOLTZ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

5. 8.
Velká Bystřice 

Přáslavice
11. - 13. 8.
Velký Újezd
18. 8. 
Bystrovany
19. 8. 
Velká Bystřice

Hlubočky 
Přáslavice
20. 8. 
Přáslavice
26. 8. 
Hlubočky 
Mrsklesy
26. - 27. 8.
Velká Bystřice

27. 8. 
Daskabát
30. 8.  
Bukovany

• HANÁCKÉ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 
(amfiteátr – 13.00 – 24.00)
• VRTOV ZAHRADA

• HODOVÉ SLAVNOSTI MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD

• LETNÍ KINO

• HASIČSKÉ SLAVNOSTI 
(Pohárová soutěž v hasičském útoku 9.00 - 14.00 
Zámecký park; Hasičská zábava 19.00 - 24.00 amfiteátr)
• FOLK V ÚDOLÍ
• PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY A HODOVÁ ZÁBAVA

• HODOVÁ MŠE V KAPLI SV. ROCHA

• DĚTSKÝ DEN – HASIČI
• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

• SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP – TURNAJ ŽÁKŮ V HÁZENÉ
 (hala MZŠ, hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

• MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Co patří do červených kontejnerů?

 Na území naší obce byly  
v minulých dnech rozmístěny  
3 červené kontejnery na staré 
rozbité nebo nepoužívané 
drobné elektro, a to u potravin  
Na Svobodě, v ohradě  
na kontejnery naproti potravinám 
COOP a na ul. Nádražní  
I (parkoviště u TISET MORAVA 
s.r.o.).

• menší kuchyňské spotřebiče 
  (šlehače, toustovače, mixéry, 
  drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)
• další elektrospotřebiče 
  do velikosti 40×50 cm
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, 
  holicí strojky

• přehrávače mp3, diskmany, 
  rádia
• notebooky, klávesnice, myši
• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
• žehličky, ruční vysavače
• mobilní telefony, vysílačky, 
  navigace
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

od konce roku 2005 funguje na území mikroregionu 
Bystřička a na části území mikroregionu  
Moravskoberounsko (Moravský Beroun, Domašov nad 
Bystřicí, Jívová a Norberčany) takzvaná „Místní akční 
skupina“ – obecně prospěšná společnost Bystřička (MAS 
Bystřička). Tato nezisková společnost byla založena širším 
spektrem partnerů – obce, představitelé místních spolků 
a zájmových organizací i podnikatelé a vytkla si prioritní 
směry rozvoje svého regionu. V předchozím plánovacím 
období 2007 – 2013 uspěla MAS Bystřička spolu  
s dalšími obdobně fungujícími skupinami v rámci 
programu Iniciativy Leader a rozdělila více než  
30 mil. Kč mezi spolky, menší podnikatele a obce.

MAS Bystřička v minulém plánovacím období vyškolila 
výborné a ochotné projektové manažery, vybudovala 
kancelář (dříve sídlila v KD Nadační, nyní přímo  
na radnici MěÚ Velká Bystřice – boční vchod v přízemí), 
ale především podpořila několik desítek úspěšných  
projektů neziskových organizací, spolků, malých 
podnikatelů a v menší míře i obcí. Jen u nás  
ve Velké Bystřici patřili mezi úspěšné realizátory  
např. SK Velká Bystřice, kynologové, jednota 
Orel, obě farnosti, drobní podnikatelé i město  
Velká Bystřice (realizovali jsme z Leadru nové záchody  
v ZŠ).

I proto jsme velmi očekávali vyhlášení další výzvy 
programu Leader pro období 2014 – 2020. Protože 
vyhlášení programu ale nabralo zpoždění a plynule 
nepřešlo na další plánovací období, rozhodli jsme se, že 
jako obce mikroregionu finančně podpoříme kancelář 
MAS Bystřička, aby nám proškolení manažeři „neutekli“ 
za jinými pracovními příležitostmi. Už během roku 2014 
jsme začali připravovat Strategii Leader na období 2014 
– 2020. Ale nic není jednoduché, podmínky se neustále  
měnily, program Leader přešel z ministerstva zemědělství  
na ministerstvo místního rozvoje. Docházelo 
k neustálým změnám zadání, prodlužování 
termínu apod. Strategie měla být původně  
realizována od roku 2014, ovšem že je Strategie místního 
rozvoje MAS Bystřička na roky 2014 – 2020 podpořena 
a v rámci několika operačních programů rozdělí MAS 
Bystřička více než 50 mil. Kč, jsme se dozvěděli až na jaře 
2017. Ale největším zklamáním je to, že v novém plánovacím 
období nebudou podpořeny spolky a neziskové organizace, 
což je obrovská škoda, protože právě tito žadatelé celý 
program Leader ocenili nejvíce… 

I když každá dotace přináší nějakou míru administrativy, 
a program Leader není bohužel výjimkou, pořád si myslím, 
že stojí za to tento proces absolvovat. V tomto vydání 
Bystřických novin je informační článek manažerky MAS 
Bystřička Petry Janišové o vyhlášení prvních výzev MAS  
Bystřička pro období 2014 -2020. Více informací 
Vám ochotně poskytnou v kanceláři MAS nebo  
na www.masbystricka.cz .

Jako každoročně chceme prázdniny ve škole a školní  
jídelně využít k dalším opravám a investicím. Pan místostarosta 
v minulých úvodnících zmiňoval velkou rekonstrukci 
MŠ Zámecká, která bude o prázdninách zahájena, já  
se zmíním o kompletní rekonstrukci plynové kotelny  

na základní škole. V rámci této akce bude vybudovaná nová 
plynová kotelna pro školní jídelnu. Dojde tak k rozdělení 
otopných systémů školy a jídelny. Ve škole je jiný časový  
a pracovní režim než v jídelně a v minulosti docházelo vždy  
k problémům. Nyní budou oba systémy na sobě nezávislé. Současně 
dojde až k 20% úspoře plynu. Akce by měla být realizována během 
prázdnin 2017.

Velká Bystřice se přidá k akci „Svíčky za padlé“, kterou 
připravila Československá obec legionářská k letošnímu 
100. výročí bitvy u Zborova. V neděli 2. července 2017  
od 18 hodin bude za padlé a nezvěstné zapálena svíčka  
v jejich rodných nebo domovských obcích. Přiznám se,  
že do doby, než nás oslovila Československá obec 
legionářská, jsem nevěděl, že u nás ve Velké Bystřici žil 
pan Ondřej Mrázek, který je mezi nezvěstnými v bitvě  
u Zborova také. Na jeho počest bude zapálena svíčka  
u památníku T. G. Masaryka u Masarykovy základní školy, kde je 
pamětní deska obětí 1. světové války.

Přiznám se, že na tomto malém pietním aktu budu bohužel 
chybět, protože budu čerpat dovolenou. A proto bych  
na závěr rád popřál příjemně strávenou zaslouženou dovolenou  
všem čtenářům Bystřických novin.

Narození:
Vincent Chabičovský
Ondřej Pospíšil
Izabela Čapková

Společenská rubrika
20. 4. 2017

2. 5. 2017
31. 5. 2017

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

 Marek Pazdera

Vstup do soutěže naleznete na: 
www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku 

 

Hlasovat můžete 
do 31. 8. 2017 

 

Soutěž O nejkrásnější okno, 
předzahrádku, ulici je v plném proudu... 
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Po ukončení předchozího plánovacího období 2007 – 2013, kdy 
bylo na území Místní akční skupiny (MAS) Bystřička rozděleno 
celkem 30,6 mil. mezi žadatele o dotaci z řad neziskových 
organizací, spolků, podnikatelů, zemědělců a obcí, se konečně 
blíží zahájení realizace nového období 2014 – 2020.  

   Naše Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro léta 
2014 – 2020 byla ministerstvy schválena a nyní připravujeme 
výzvy ze tří operačních programů - Programu rozvoje venkova, 
Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního 
programu Zaměstnanost.  

Jako první budou moci o dotace požádat zemědělci  
a podnikatelé, z Programu rozvoje venkova, a to již  
na přelomu července a srpna 2017.

 Pokud se zajímáte o možnosti získání dotací, rozhodně 
neváhejte a kontaktujte kancelář Místní akční skupiny se sídlem 
ve Velké Bystřici na městském úřadě. Doporučujeme si termín 
konzultace nejdříve domluvit telefonicky u Petry Janišové  
na čísle 724 588 832. 

Fiche 1 a 2 – odkaz na dokument http://www.masbystricka.cz/
vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/ 

Jak probíhá příprava a administrace projektů? Zjednodušeně 
můžeme celý proces rozdělit do tří základních kroků.
 
1) Žádost
• Konzultace na MAS • Příprava žádosti na Portálu Farmáře • 
Podání žádosti v kanceláři MAS
2) Hodnocení
• Formální hodnocení = kontrola, zda žádost obsahuje vše,  
co má • Věcné hodnocení = přidělení bodů •Výběr projektů dle 
přidělených bodů • Předání na SZIF
3) Realizace
• Podpis Dohody • Realizace • Podání žádosti o platbu = 
proplacení financí

V průběhu srpna a září bude následovat příjem žádostí  
z Operačního programu zaměstnanost na Prorodinná opatření 
s cílem podpořit příměstské tábory a školní kluby. Žádosti  
pro oblast sociálních služeb budou žadatelé předkládat  
v listopadu a prosinci.

V neposlední řadě si ještě letos obce budou žádat o dotace z 
Regionálního operačního programu, díky kterým budou 
zlepšovat prostředí v obci především v oblasti výstavby chodníků 
se zaměřením na bezpečnost, výstavbou cyklostezky, rozšířením 
kapacity mateřské školy nebo vybudováním sociálního bydlení.  

Podrobné informace a podklady naleznete na webových 
stránkách MAS www.masbystricka.cz 

Čerpání dotací 
v novém plánovacím období 

2014 – 2020 v Místní akční skupině Bystřička (MAS Bystřička)

Vážení spoluobčané,
v příštím roce si budeme připomínat 60. výročí úmrtí 
významného občana Velké Bystřice prof. Dr. Ing. 
Josefa Konšela, Dr.h.c., vědce, pedagoga, odborného 
spisovatele a překladatele, organizátora a praktika, kněze 
olomoucké arcidiecéze, vůdčí osobnosti českého lesnictví 
a lesnické vědy, který svou prací dosáhl evropské úrovně 
a mezinárodního uznání.

 Posledních 20 let svého života, až do roku 1958, strávil  
ve Velké Bystřici jako aktivní důchodce. Někteří starší 
občané si ho mohou pamatovat z jeho každodenních 
kázání a vedení mší ve zdejším katolickém kostele, 
kde byl mnohým též zpovědníkem. Ti mladší jej mohou 
znát z vyprávění svých rodičů, neboť to byl člověk 
vysoce inteligentní, vzdělaný a vstřícný, který svým 
působením ovlivnil životy mnohým z nich a zanechal  
v jejich srdcích hlubokou stopu.

 V rámci vzpomínkové akce na tohoto významného 
člověka, kterou chystáme na příští rok, připravujeme  
k vydání příležitostnou publikaci, která by měla mapovat 
především jeho posledních 20 let života v našem městě 
a dále výstavu o jeho práci a životě spojenou s pěstěním 
lesů i církevním životem. V souvislosti s tím bychom rádi 
oslovili především ty občany, kteří mají na prof. Konšela 
osobní vzpomínku nebo nějakou fotografii, aby nám 
pomohli při přípravě výstavy či publikace a přihlásili se 
buďto na římskokatolické faře P. Josefu Opluštilovi nebo 
Městském úřadě paní Lucii Vaculíkové. 
Předem děkujeme za spolupráci.

 

Výročí

Josef Opluštil, Zbyněk Žůrek  

MAS Bystřička pro Vás připravuje semináře, kde se dozvíte základní informace, ovšem jsme také 
připraveni poskytnou individuální poradenství, kde bude možné prokonzultovat detailněji Váš záměr a 
připravit Vás na podání žádosti. 

Semináře pro žadatele proběhnou 26. června 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Velké Bystřici a 27. června 2017 od 9:00 hod. ve Vzdělávacím centru v Moravském Berouně. 

 

Na co se rozhodně musíte připravit: 

 

Jako další bude v průběhu srpna a září následovat příjem žádostí z Operačního programu 
zaměstnanost na Prorodinná opatření s cílem podpořit příměstské tábory a školní kluby. Žádosti 
pro oblast sociálních služeb budou žadatelé předkládat v listopadu a prosinci.  

V neposlední řadě si ještě letos obce budou žádat o dotace z Operačního regionálního 
operačního programu, díky kterým budou zlepšovat prostředí v obci především v oblasti 
výstavby chodníků se zaměřením na bezpečnost, výstavbou cykostezky, rozšířením kapacity mateřské 
školy nebo vybudováním sociálního bydlení.  

 

Podrobné informace a podklady naleznete na webových stránkách MAS 
www.masbystricka.cz 

Administrace

• podání žádosti a vedení projektu se provádí na Portálu farmáře - je potřeba 
se zaregistrovat a naučit se se systémem pracovat

Čas

• celý proces od podání žádosti přes samotnou realizaci až po proplacení 
projektu je dlouhodobý proces, který zabere min. 9 měsíců

• u projektů je vyžadována udržitelnost

Znalost 
pravidel

• pro sestavení žádosti a realizaci projektu je potřeba nastudovat pravidla 
Programu rozvoje venkova - co smíte, co je povinné a co je zakázáno
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Výstava velkoplošných obrazů bude přístupná v době provozu restaurace Varna:
po 11.00 – 18.00, út – čt 11.00 – 21.00, pá – so 11.00 – 22.00, ne 11.00 – 17.00.

KULTURA

sobota 29. července 2017 
v 17 hodin

galeriezet Velká Bystřice

POZVÁNKA 
NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

Výstavu můžete zhlédnout
 do 27. 9. 2017

Tina Buchholtz je německá umělkyně, 
jejímž uměleckým zájmem je současná 
společnost, její stresy a mechanismy 
jeho zvládnutí. Nejprve zabývala grafikou 
a kreslením. Konec devadesátých let 
pro ni znamenal odklon od původního 
tradičního vyobrazení krajin a přechod 
k neformálním barevným kombinacím. 
Obrazy z fúzujících vrstev barev 
vytvářejí struktury v barvě moře  
s hlubokou intenzitou výrazu. Tina 
Buchholtz vytváří abstraktní umělecká 
díla v akrylu na plátně pomocí techniky 
broušení, která odhaluje zajímavé 
barvy, tvary a textury. Práce se provádí 
pouze s použitím špachtle, proces se 
opakuje znovu a znovu až ke vzniku 
jemných čar a vyvolává dojem velké 
hloubky a trojrozměrnosti z hlediska 
pozorovatele. Jemné, reliéfní struktury 
vytvářejí vzory stínu při pohybu světla, 
takže se obraz mění podle osvětlení. 
Její obrazy jsou charakterizovány 
vlastní, autorskou technikou, která  
je jedinečná pro umělecký svět  
a nikdo jiný ji nepoužívá. Její práce 
lze nalézt ve sbírkách německého 
parlamentu i ve významných 
soukromých a korporátních sbírkách 
po celém světě.

Tina Buchholtz
 OBRAZY
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TAKÉ JSTE BYLI V SOBOTU 10. ČERVNA  
NA PIQUE-NIQUE?

A jak se Vám líbilo? Nám jako organizátorům se to 
líbilo moc! Nejen to, že se počasí nakonec umoudřilo 
a že přijeli všichni, na které jsme se těšili. Že park  byl 
plný lidí, od úplně maličkých v kočárcích až po ty, co 
už hodně pamatují. Zase to bylo trošku jiné, ale na to si 
snad už všichni zvykáte. 
A co je pro nás to nejdůležitější? To, že už cítíme 
Vaši pomoc a podporu! A to je dobrý příslib do dalších 
ročníků. Ještě je moc brzy, abychom to všechno střízlivě 
vyhodnotili a tak přidáváme pár fotografií, které nám 
poskytla paní Žbánková a děkujeme, že jste do parku 
přišli vytvořit pohodovou atmosféru.
Těšíme se na vás v červnu 2018.

                                 Za organizátory akce, Josef a Hana.
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Město Velká Bystřice • Hanácký folklorní spolek • Folklorní soubor Haná
pod záštitou Mariana Jurečky, ministra zemědělství • Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje

za finanční podpory Olomouckého kraje • Ministerstva zemědělství ČR

Účastníci festivalu:

Dětské folklorní soubory: MALÁ ONDŘEJNICA – 
Stará Ves n/O., MALÁ RUSAVA – Bystřice p/H., ŠÍPEK – 
Jihlava, VELIČÁNEK – Velká nad Veličkou, VSACÁNEK 
– Vsetín, cimbálová muzika POMLKA – Olomouc, 
KRUŠPÁNEK, ČEKANKA a muzika KRUŠPÁNEK – 
Velká Bystřice.

Folklorní soubory dospělých: BYSTRZICA – Bystřice 
nad Olší, DYLEŇ – Karlovy Vary, RUSAVA – Bystřice 
p/H., VIZOVJÁNEK – Vizovice, ŽEROTÍN – Strážnice, 
ženský sbor JADERNIČKY a CM BUKOVINKA – 
Bystřice p/H., ZÁHORSKÁ MUZIKA – Olomouc, 
cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, HANÁ, MLADÁ HANÁ 
– Velká Bystřice

Zahraniční hosté: Ballet folklórico GUIJARRO y música 
EL ARADO – Mexiko, Nílüfer Halk Danslari ToplulĞu – 
Bursa / Turecko, POLENO – Bratislava / Slovensko

Doprovodné programy festivalu Lidový rok:

• ŘEMESLNÝ JARMARK a bohaté OBČERSTVENÍ  
na Zámeckém  náměstí
• VÝSTAVY v kulturním a informačním centru, galeriizet  
a cukrárně Galerie
• Regionální gastronomie v místních restauračních 
zařízeních
•    Pouťové atrakce

XXVII. ročník 
mezinárodního folklorního festivalu

Pátek 1. září 2017

Sobota 2. září 2017

Neděle 3. září 2017

20:00

14:00

18:00 

18:00

21:30

22:30 

9:00 

10:00

14:00 

14:15

„Stojí hruška“, „Kača“ – filmová představení v amfiteátru

Vystoupení DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

„Z kraje pod Hostýnem“ – oceněný pořad z MFF Strážnice 2016

„V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní festivalový program

koncert muziky HRADIŠŤAN

ohňostroj

 
mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí

vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“

„DEBE DECKE TAK BELO“ – pořad FS dospělých

knižní novinky

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  

Uzavření knihovny o prázdninách – dovolená:
3. - 14. července          7. - 11. srpna

V době letních prázdnin bude v úterky zavřeno.

nenechte si ujít pokračování...

®LIDOVÝ ROK
VELKÁ BYSTŘICE

      KNIHOVNA 
                      VELKÁ BYSTŘICE

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky – Všechna sláva… (11) 
pokračování Gregových trampot – stane se slavným filmařem?

Vlastimil Vondruška – Husitská epopej (5)
po smrti Ladislava Pohrobka se novým českým králem stává Jiří  
z  Poděbrad

Jo Nesbo – Žízeň (11)
Harry Hole je zpět – řeší své soukromé problémy  
a vraždy žen, které použily seznamku

James Patterson – Patnáctý skandál (15)
komisař Joona Linna s kolegyní Sagou musí pracovat 
i proti rozkazům nadřízených, aby zastavili sériového 
vraha

Ladislav Špaček – Dědečku, už chodím do školy 
(3)
dědeček vypráví vnučce příběhy, pomocí kterých  ji 
učí reagovat na nejrůznější situace

Lars Kepler – Lovec králíků (6)
komisař Joona Linna s kolegyní Sagou musí pracovat 
i proti rozkazům nadřízených, aby zastavili sériového 
vraha

Sofie Sarenbrant – Oddělení 73 (4)
kriminální inspektorka Ema Sköldová odhaluje 
darebáky ve vlastních řadách, ti se ale nevzdávají

MŮŽETE SE TĚŠIT... 
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Foto: Michal Lakomý 

KÁCENÍ MÁJA - 27. 5. 2017

SEČENI LÓKE - 27.5. 2017

DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA - 4. 6. 2017

Foto: Michal Lakomý 

Foto: Martina Žbánková 
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ZAHRADNÍ SLAVNOST  - 16. 6. 2017 Foto na stránce: Martina Žbánková 

HANÁCKÉ NASHVILLE  - 17. 6. 2017
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

25. – 29. května 2017 strávilo 33 žáků osmého  
a devátého ročníku naší školy na poznávacím 
zájezdu v Anglii, převážně v Londýně.
Náš program byl následující:
1. den – odjezd od školy směr Praha na hraniční 
přechod, přejezd přes Německo, Belgii a Francii
2. den – brzy ráno nalodění na trajekt do Anglie  
v přístavu Dunkerque, dopoledne příjezd do Londýna 
a prohlídka nejznámějších pamětihodností – vládní 
třída Whitehall, Parlament s věží Big Ben, London 
Eye, Westminsterské opatství, Buckinghamský 
palác, park Sv. Jakuba, náměstí Piccadilly  
a Trafalgar, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, osobní 
volno v centru Londýna – nákup suvenýrů, návštěva 
přírodovědného muzea
3. den – celodenní výlet – dopoledne palác Jindřicha 
VIII. Hampton Court – návštěva krásné zahrady  
a přírodního bludiště, odpoledne přímořské lázeňské 
město Brighton s Royal Pavilion a zábavním molem, 
možnost nákupů
4. den – dokončení prohlídky Londýna – katedrála 
Sv. Pavla, památník Monument, válečná loď Belfast, 
Tower, most Tower Bridge a jeho prohlídka, královská 
observatoř a nultý poledník v Greenwichi, odjezd  
z Londýna ve večerních hodinách a v nočních 
hodinách plavba trajektem
5. den – odjezd domů

Po dobu dvou nocí jsme byli ve dvou až 
čtyřčlenných skupinách ubytováni u anglických rodin 
v jejich domcích, které jsou v porovnání s našimi byty 
či domy menší, ale přesto velmi útulné. Rodiny byly 
velmi přátelské a přiblížily nám svůj život v Anglii.
 Zájezd byl perfektní, řidiči skvělí a spolehliví  
a průvodkyně Jitka naprosto úžasná. Moc jim 
děkujeme za to, že se o nás tak bezvadně starali.

Osmáci a deváťáci 
v Anglii

Mgr. Jitka Minářová

● zájezd do Anglie byl skvělý, ale krátký
● na Brighton pier jsme zkusili i horskou 
   dráhu
● výhled z Tower Bridge – k nezaplacení
● jízda metrem – dobrý zážitek
● jel bych znovu, ale na delší dobu
● přivezl jsem si mnoho zážitků a určitě 
   bych se tam vrátil
● celý zájezd jsem si náramně užil
● rozhodně bych jela ještě jednou

 Kateřina Pospíšilová

Čtení pomáhá 
– pomoc nepálským dětem

V úterý 23. 5. 2017 nás navštívil pan Beránek s přednáškou  
o životě v Nepálu. Dětem o této zemi velmi zajímavě vyprávěl a taky 
jim předvedl hudební nástroje a vlastní fotografie. Dozvěděli jsme se, 
že ne všude se mají děti tak dobře jako my tady a že někde dokonce 
děti rády chodí do školy, protože v ní nemusí pracovat. Povídali 
jsme si o zemětřesení, které zbořilo mnoho škol. Pro naše děti to 
bylo těžko pochopitelné, že na světě žijí děti, které nemohou chodit  
do školy a moc by chtěly. 

Děti se také mohly ptát na to, co je o Nepálu a tamních dětech 
zajímalo. Naši žáci byli zvídaví, ptali se a zajímali, že ani nebyl 
čas zodpovědět všechny jejich dotazy. Ve škole jsme pak také 
zkoušeli malovat krajinu v Nepálu a psát svá přání na modlitební 
vlajky, zkoušeli jsme vymýšlet mantry a poslouchali jsme i nepálskou 
hudbu. Všechny nás moc zaujala myšlenka pomoci, alespoň tím,  
že si občas odpustíme nějakou sladkost a místo toho raději pošleme 
pár korun na dobrou věc. 

Podívejte se na http://www.namastenepal.cz/ nebo na http://
www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/skola-vbigu.
.

● cestou parkem jsme potkali spoustu drzých, avšak roztomilých veverek
● třetí den při prohlídce Londýna mi už „umíraly“ nohy, ale přežil jsem
● Double-decker byl taky super, i když mi tam bylo trochu špatně
● Labyrint byl celkem obtížný, ale nakonec jsme se z něj všichni dostali
● paní domácí byla milá, mluvila srozumitelně anglicky a skvěle vařila
● viděli jsme i střídání stráží – sice jen kousek – ale líbilo se mi to

 

● když máte dobré řidiče a skvělé spolucestující, i dlouhá 
cesta uteče jako voda

● ubytování v rodinách bylo velmi 
   příjemné
● na nákupech si většina lidí koupila 
  „spinner“
● na trajektu jsme sledovali východ  
   slunce
● v Brightonu jsme mohli krmit racky  
   hranolkama
● ve Francii jsme byli na prohlídce 
   zavazadel a těla

A jaké jsou postřehy žáků?
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Poslední zvonění
Deváťáci mají za sebou sice poslední, ale rozhodně 

nejnáročnější rok školní docházky. Letos poprvé skládali 
státní přijímací zkoušky všichni uchazeči o čtyřleté maturitní 
studium. Žáci základních škol si mohli podat přihlášky  
na dvě střední školy. Pokud si vybrali studium maturitní, 
měli možnost skládat zkoušku na každý obor zvlášť. Velkou 
výhodu představoval fakt, že společnost Cermat, která 
zadání vytvářela i vyhodnocovala, středním školám poslala 
vždy jen lepší výsledek testu jak z matematiky, tak z češtiny. 
Střední školy si pak mezi uchazeči vybírali podle bodového 
skóre zkoušky a samozřejmě podle prospěchu ze základní 
školy. Až v první polovině května se žáci postupně dozvídali 
výsledky o svém přijetí.

A teď přichází chvíle, kdy se Vám, bedlivým čtenářům 
tohoto listu, naskýtá jedinečná příležitost nahlédnout  
do nitra všech deváťáků a vžít se do pocitů, které je provázely  
před jejich první velkou zkouškou. Myslím, že jsou  
zachyceny opravdu autenticky.

Soudný den
To ráno bylo průsvitné slunečním svitem jako 

místnůstka s jedním okénkem. V tento den se mě 
zhostily různé pocity. Přes mou touhu zvítězit 
poskakoval strach jako kulturisté na olympiádě.
„Je to tu!“ Dveře se zavřely, okna vyhasla a má 
pleť zbledla. V poslední naději jsem rozprávěl  
s Pythagorem o stupních a zbývajících  
„minutách“. Papír před sebou, anděl nade mnou 
a mé myšlenky se mnou. Onen papír odevzdám  
a v tom okamžiku přemýšlím, jestli náhodou není tato 
věta holá. BLBOST! Nenechat se zmást a papír vyplnit 
snáz. Už je konec! A den pomalu končí jak příběh  
o Odysseovi .

No a jak vše dopadlo?
Celkem 41 budoucích studentů opustilo poslední ročník naší 
školy. Celkem pět jich bylo přijato na gymnázia Olomouckého 
kraje. Stejný počet nadějných absolventů usedne v řadách 
středních průmyslových škol, a to strojnické, elektrotechnické 
i stavební. Obchodní akademie přijala dva naše žáky  
a střední zdravotnické školy v kraji vystuduje šest absolventek 
z Velké Bystřice. Největší zájem projevili deváťáci o obory 
na střední škole logistiky a chemie. Odchází sem získat 
svou profesi sedm zájemců. Velké popularitě se těšily jako 
již každoročně technické obory. Přilákaly šest hochů, kteří 
je vystudují na SŠ polytechnické a SŠ technické a obchodní 
v Olomouci. Výtvarný talent bude rozvíjet na Střední škole 
designu a módy jedna naše studentka a jedna dívka se 
připraví na povolání v sociální oblasti na střední pedagogické 
a zdravotnické škole. Řady pedagogů posílí za několik let 
žákyně, která byla přijata ke studiu předškolní a mimoškolní 
pedagogiky na střední pedagogické škole. O obor 
reprodukční grafik pro média projevila zájem jedna žákyně, 
která vystuduje Střední polygrafickou školu v Olomouci. Tři 
žáci se své odbornosti vyučí na střední škole zemědělské  
a jeden budoucí řemeslník získá kvalifikaci v SOU Velký  
Újezd. Dva nadějní házenkáři naší školy spojí svůj zájem 
o sport s přípravou na budoucí povolání a technické obory 
vystudují na Střední škole informatiky, elektrotechniky  
a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. Zde budou současně 
pokračovat v úspěšné dráze nadějných hráčů házené.  
Na tomto místě bych ráda popřála hodně úspěchů osmi 
nadaným dětem z pátých a sedmých ročníků, které byly 
přijaty na víceletá olomoucká gymnázia. Všem budoucím 
studentům přeji za sebe, za své kolegy i za spolužáky  
z nižších tříd úspěšný start do středoškolského studia, 
trpělivost a píli v učení a hodně štěstí do života.

Marek Červenka, 9.A

Eva Poděbradová

Den dětí, letos v režii 9. B
Tak jako každý rok i letos deváťáci z 9. B naší školy připravili 

pro své malé kamarády zábavné sportovní dopoledne ke Dni 
dětí. 6. června pro děti z mateřské školy a 7. června pro první  
a druhý ročník naší školy.

Vše se odehrávalo v Zámeckém parku, kde bylo přichystáno 
devět stanovišť, na kterých se plnily tyto úkoly: skákání v pytli, 
jízda na koloběžkách, přenos míčku na raketě po kamenech, 
překážkový běh, hod míčků do otevřené pusy papírového 
šaška, kreslení společného plakátu, zpívání a hraní na tónové 
trubky, házení míčů přes jezírko, obvazování a ošetřování 
zraněného. Děti byly rozděleny do malých skupinek po osmi  
a na každém stanovišti po splnění úkolu dostaly část 
rozstříhaného obrázku. Posledním desátým úkolem bylo 
složení tohoto obrázku, který znázorňoval buď hrající si děti, 
truhlu s pokladem, nebo bonbony, a uhodnutí, co jim obrázky 
naznačují.

A jestli hádáte, že děti si mají najít poklad, ve kterém budou 
sladkosti, tak hádáte správně, stejně jako všichni účastníci 
našeho zábavného dopoledne.

No a jak se poklad hledal? Každé tři skupiny dostaly 
společnou mapu s označením místa uschovaného pokladu  
a záleželo jen na nich, jestli si ho najdou.

Myslím, že akce se i díky pěknému počasí vydařila a všichni 
byli velmi spokojeni,protože všechny poklady byly nalezeny  
a s velkou chutí snědeny.

Mgr. Jitka Minářová
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Úspechy ve vybíjené 
2017

Přišlo jaro a s ním naše tradiční účast na postupovém  
turnaji ve vybíjené 4. a 5. ročníků. Okresní kolo jsme 
tentokrát uspořádali na naší škole. Všechna utkání zvládli 
naši reprezentanti s přehledem, až v posledním utkání šlo  
o všechno. Vítězství a zároveň postup jsme získali opravdu 
maximálním nasazením a výborným výkonem v posledním 
utkání s naším tradičním rivalem v boji o postup – ZŠ 
Holečkova.

O týden později jsme se zúčastnili krajského kola  
v Prostějově. Utkání zde už byla opravdu těžká a vyrovnaná. 
Hráli jsme dokonce dva zápasy v prodloužení. Ze šesti zápasů
jsme prohráli pouze jeden s pozdějšími vítězi z Jeseníku. I tak 
jsme vybojovali doposud nejlepší krajské umístění – 2. místo!

Zkušenosti a trénink jsme zúročili také na nedávných 
hrách Mikroregionu Bystřička, kde jsme zcela jednoznačným 
vítězstvím v nejvíce obsazené soutěži přispěli k 1. místu  
v kategorii I. stupně všech zúčastněných škol.

 Anna Fryštacká

Evča Horáčková, Honzík Kobliha, Honzík Nevrlý, Pája a Peťa 
Matulíkovi, Raďa Vyhnánek, Alda Čáp, Laďa Novák, Kryštof 
Tomek, Ondra Bič, Štěpán Nemrava, Filip Vodák a Olik Wipper

Za výborný výkon a spoustu krásných sportovních okamžiků 
si poděkování zaslouží:

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

V pořadí již čtvrtý ročník závodů kol, odrážedel a koloběžek, 
které organizuje naše jednota T.J. Sokol Velká Bystřice, 
se konal v sobotu 20. května 2017 ve Velké Bystřici. Tato 
sportovní akce pro děti probíhala již tradičně v Zámeckém 
parku a jeho blízkém okolí. Připravena byla kratší trasa 
pro mladší děti, delší trasa pro starší a na ty nejmenší  
na plastových motorkách čekalo malé kolečko v parku.  
Děti se registrovaly od 14:30 hod., při registraci dostaly 
startovní čísla a byly zařazeny do kategorie podle věku  
a podle zvoleného dopravního prostředku. Jako tradičně bylo 
nejvíce závodníků v kategorii do 5let, kteří jeli jak na odrážedlech, 
tak na kolech. Ale i další kategorie dětí závodících na kolech  
a koloběžkách byly dostatečně obsazené. Závodníci, kteří 
se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, dostali  
od pořadatelů medaili, diplom a od partnera závodů, města 
Velká Bystřice, krásné ceny. Od dalšího partnera, firmy RideOn,  
specialisty na koloběžky, obdržely děti poukazy na zapůjčení 
koloběžek a ti na prvních místech také roztomilého medvídka.  
I přesto, že počasí tentokrát moc nepřálo, si přišlo zazávodit  
58 dětí a všechny bojovaly s plným nasazením a úsilím. Na dětech 
i rodičích bylo vidět, že si závody užili. Všem zúčastněným patří 
velké poděkování za účast a partnerům za spolupráci.

Jarka Pechová

Závody kol, odrážedel a koloběžek

ˇ

Společný projekt dětí a seniorů, který probíhal v našem 
domově v průběhu měsíců květen a červen, má již svůj 
výsledek. K našemu velkému překvapení se sešlo velké 
množství obalů od čajových pytlíků, které jsme třídili, 
rovnali, stříhali, skládali a lepili až, jsme vytvořili společně 
krásnou mandalu, která bude zdobit náš domov.

Společný projekt probíhal za účasti žáků ze školní družiny  
z Masarykovi základní školy Velká Bystřice a žáků  
ze základní školy v Doloplazích.

Děkujeme všem, kteří sbírali čajové obaly a donesli nám je.
Kamila Šišková

Společný 
projekt 

dětí 
a seniorů 

v DPS sv. Anny 
Velká Bystřice
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Zprávy od Poletušek
Dětský den
Pionýrský eko-turistický oddíl Poletušky se v neděli 
4. června 2017 podílel na přípravě dětského dne 
ve Velké Bystřici. Přes nepřízeň počasí se vedoucí, 
rodiče a děti zodpovědně zhostili náročných úkolů  
při vedení několika stanovišť. Konkrétně členové  
oddílu měli na starost tato stanoviště: 
běh s pingpongovým míčkem  
na lžíci, hod míčkem na cíl a chůzi  
po laně. Nezbývá než si příští rok přát lepší počasí 
a více stejně nadšených organizátorů, jako byli ti  
z oddílu Poletušek.

                              

Petr Xˇandy Dvořák, oddílový vedoucí

RESET 2017 Ostrava
O víkendu 9. - 11. 6. 2017 jsme se zapojili do Republikového setkání 
pionýrských oddílů v Ostravském Landek parku, který zaplnila více než 
tisícovka pionýrů - dětí i jejich vedoucích. Náš oddíl byl oceněn za svoji 
celoroční práci s dětmi a děti samotné se umístily v několika soutěžích  
na vrchních příčkách. Z akce si dovezly nejen ocenění ze soutěží, ale 
také zážitky z ostravských muzeí v rámci Muzejní noci a kontakty na nové 
kamarády. Děti si až tady uvědomily, kolik různých pionýrských oddílů je  
po celé republice a že není samozřejmost se umístit v některé ze soutěží.

Oslava 5. výročí oddílu POLETUŠKY
Letos oslaví oddíl 5. výročí od založení ve Velké 
Bystřici. Čeká nás oslava a vyhodnocení naší  
činnosti. Samozřejmě si program zpestříme nejen 
tábornický hrami a ke všemu přizveme zakládající  
členy, rodiče i naše kamarády z oddílu. 
Věřím, že náš oddíl se bude dále 
rozrůstat a třeba zrovna Vaše dítě najde  
v našem oddíle dobrou partu a smysluplnou náplň 
svého volného času. S kým se neuvidím na letním 
táboře, přejeme krásné prázdniny bez zranění 
a problémů, plné radosti a zážitků a na začátku 
školního roku se opět setkáme na  Deskových hrách  
s přespáním, kam nám můžete přivést vaše nové 
kamarády. Více informací na http://poletusky.
estranky.cz

Pozvánka na slavnost 
sv. Anny v Domě pokojného stáří

Svatoanenské odpoledne, tak zní název již tradičního setkání. Setkání 
zahájíme mší svatou a poté při pěkné muzice, občerstvení, domácích 
koláčcích, které připraví obyvatelé domova společně posedíme  
a oslavíme tento svátek ve čtvrtek 13. července 2017 od 14:00 hod.

si Vás tímto dovoluje pozvat na XV. Svatoanenské odpoledne

ve čtvrtek 13. července 2017
ve 14:00 hod.

Program:
Zahájení, slavnostní mše svatá, zahradní slavnost,  

k poslechu hraje hudební skupina Magnet, občerstvení

V případě nepříznivého počasí proběhne program 
ve společenské místnosti

kontakt:

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

Tel.: 585 154 487 – pí. Šišková, pí. Kremplová
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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

NOVINKY Z KADEŘNICTVÍ 8. KVĚTNA 255
Od 3. července 2017 zastoupí Kristýnu Bačovskou (mat. dovolená) - NOVÁ kadeřnice KRISTÝNA HENSLOVÁ.

Zahájí provozní dobou Po-Pá 15.00 - 18.30, dále dle dohody a objednání.
Podrobnější informace na stránkách: WWW.SALONY-VB.CZ / Objednávky přijímá na telefonu: 605 401 007

TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

REKLAMA

Bystřické noviny č. 7-8/2017, vychází 30. 6. 2017. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. Tel.: 585 351 371, 
e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Žbánková, Lenka Lakomá, Petr Nakládal. 

Náklad 340 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 8. 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. 

Prodám dámské jízdní kolo AUTHOR THEMA koupené v r. 2006, zachovalé. 
Cena nového byla 5.990,- Kč, nyní za 1.500,- Kč. Tel.: 731 166 982 



Velkobystřická kulturní společnost, o.s. a Radio Haná Skyrock vás zvou na pátý ročník rockového festivalu

& Bystřické pivní salon
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Hlavní finanční spoluúčast:                                                                                                                              Sponzoři:                                                                                                                                                    Hlavní mediální partner: 

Velkobystřická kulturní společnost, o.s. a Radio Haná Skyrock Vás zvou na sedmý ročník rockového festivalu

& Bystřické pivní salon
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Předprodej vstupenek:  Zámecké nám. 775, V. Bystřice Kulturní a informační centrum Velká Bystřice (KIC),

Informační centrum města Olomouce, podloubí radnice
Út–Pá 9.30–18.00, So–Ne 11.00–19.00 | rezervace na tel.: 734 236 502, kic@muvb.cz | rezervaci nutno vyzvednout do 3 prac. dnů a nejpozději do 31. 7. 2017

otevřeno: denně 9.00 –19.00 hod. | rezervace: 585 513 392 | infocentrum@olomouc.eu

V 1.15 a ve 2.00 hod. odjezd svozových autobusů směr Olomouc a Hlubočky z parkoviště u zámku. 
V zóně se vstupenkou (v oploceném areálu) stojany na zamčení kola – bez hlídání.  

Za 7 zakoupených vstupenek + 1 zdarma!

Další informace na: Festivalový infotel: woodstock.velkabystrice.cz |  734 236 502

Rockerům mladším 13 let 
vstup povolen pouze 
v doprovodu rodičů a 

ZDARMA!

Předprodej 7.-30. 6.                                               180 Kč
Předprodej 1.-31. 7.                                                250 Kč
Prodej 1.-5. 8. (tedy i na místě)                                  300 Kč

, jídlaiv   p a půh ou cr hd u t4 in2 . kaj ecív akdíbaN

Buty 
Krausberry

Plexis

Limetal

Deep Purple Revival
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Hlavní finanční spoluúčast:                                                                                                                              Sponzoři:                                                                                                                                                    Hlavní mediální partner: 

Velkobystřická kulturní společnost, o.s. a Radio Haná Skyrock Vás zvou na šestý ročník rockového festivalu

& Bystřické pivní salon
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Předprodej vstupenek:  Zámecké nám. 775, V. Bystřice 

Za 7 zakoupených vstupenek + 1 zdarma!

Kulturní a informační centrum Velká Bystřice (KIC),

Informační centrum města Olomouce, podloubí radnice
Út–Pá 9.30–18.00, So–Ne 11.00–19.00 | rezervace na tel.: 734 236 502, kic@muvb.cz | rezervaci nutno vyzvednout do 3 prac. dnů a nejpozději do 31. 7. 2016

otevřeno: denně 9.00 –19.00 hod. | rezervace: 585 513 392 | infocentrum@olomouc.eu

V 1.15 a ve 2.00 hod. odjezd svozových autobusů směr Olomouc a Hlubočky z parkoviště u zámku. 
V zóně se vstupenkou (v oploceném areálu) stojany na zamčení kola – bez hlídání.  

Další informace na: Festivalový infotel: woodstock.velkabystrice.cz |  734 236 502

Rockerům mladším 13 let 
vstup povolen pouze 
v doprovodu rodičů a 

ZDARMA!

ykčeruJ p ao nd ai z rá ašt Mi  t .o gu n Im í i vn tis lst ěra ěd zem

Předprodej 1.-30. 6.                                                     200 Kč
Předprodej 1.-31. 7.                                                      250 Kč
Prodej 1.- 6. 8. (tedy i na místě)                                        300 Kč

, jídlaiv   p a půh ou cr hd u t0 in2 . kaj ecív akdíbaN

Mňága a Žďorp  
Progres 2

Krucipüsk
Stracené ráj

Katoda 
Celardor

No limit
Loreta

Tom Jäger band

Static Wave

Ozzy Osbourne Tribute

Hlavní finanční spoluúčast:  
Ministerstvo zemědělství (logo z loňska)     
Hlavní mediální partner:  
Radio Haná SkyRock (logo z loňska)     
ab centre (logo z loňska)     
Sponzoři:   
K-stav (posílám nové logo)
EGT      (posílám nové logo) 
Varna     (posílám nové logo)                     
Eurospektrum   (posílám nové logo)                      
Ditana   (posílám nové logo)                      
VHS (logo z loňska)     
Autodoprava Jaroslav Pazdera   (logo z loňska)                     
Elpremont   (logo z loňska)     
MAKRO     (logo z loňska)           
Hotel Zámek      (logo z loňska)             
Ing. Klásek     (logo z loňska)              
Insta      (logo z loňska)              
RCO     (logo z loňska)              


