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Svoz odpadů listopad a prosinec 2017 
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

16. 11.

2. 11.

9. 11.

14. 12.

8. 11.

22. 11.

6. 11.

20. 11.

3. 11.
Svésedlice 
4. 11.
Velká Bystřice 

9. - 10. 11.
Velká Bystřice

10. 11.
Přáslavice
11. 11.
Velká Bystřice

Velký Újezd
12. - 19. 11.
Velká Bystřice

• LAMPIOŇÁK

• BYSTŘICKÉ BANJO 
(Hotel Zámek – 15.15 – 22.00)

• PRODEJNÍ VÝSTAVKA SPCCH 
(růžový domeček vedle IC – 8.00 – 17.00)

• DEN VETERÁNŮ

• SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
 (Zámecké náměstí, amfiteátr – 15.00 – 19.00)
• POSLEDNÍ LEČ

• XIV. ROČNÍK VÝSTAVY 
OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
(orlovna – od 15.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Bystřické noviny – prodejní místa ve Velké Bystřici:

Informační centrum na Zámeckém náměstí, prodejna A&B Market  
Na Svobodě, prodejna novin a tabáku na Týnecké ulici, 

prodejna Papírnictví a drogerie na křižovatce ulic 8. května a Svésedlická, 
knihovna J. Balcárka na ulici 8. května.

18. 11.
Doloplazy
Hlubočky
24. 11.
Velký Újezd
25. 11.
Velká Bystřice

Přáslavice
26. 11.
Bystrovany
Doloplazy
Mrsklesy
27. 11.
Daskabát
30. 11.
Velká Bystřice

1. 12.
Velká Bystřice

• COUNTRY BÁL
• MUZIKA PRO NEZAUJATÉ UŠI

• PŘEDNÁŠKA O AMAZONII

• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ FILIPA RACLAVSKÉHO
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
• 5. BĚH SV. KATEŘINY

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ DÍLNA

• VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

• VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JARMARKEM 
(přední budova ZŠ – 16.00 – 18.00)

• VÁNOČNÍ JARMARK 
(mateřská škola – 15.00 – 17.00)

MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
 darujte prosím vlašské ořechy pro benefiční prodej 
svatomartinských rohlíčků pro DPS sv. Anny. 
Ořechy přijímáme denně do 7. listopadu 2017. Předem 
děkujeme.

Město Velká Bystřice se v roce 2015 zapojilo do Projektu „Modernizace 
využívání ICT a zlepšení služeb ve veřejné správě města Velká Bystřice“. 
Předmětem projektu, který stále pokračuje, byla dodávka hardwarového  
a softwarového vybavení pro město Velká Bystřice. V rámci projektu byl 
pořízen Hardware (virtualizační server, zálohovací diskový prostor apod.) 
a Software řídící kontrola, SW virtualizační vrstvy, SW pro zálohování dat, 
evidence obyvatel, spisová služba a matrika, SW „Řídící kontrola“ a SW 
„Spisová služba“. Cílem projekt je modernizace a zlepšení kvality služeb  
ve veřejné správě našeho města. 

Projekt „Modernizace využívání ICT a zlepšení služeb ve veřejné správě 
města Velká Bystřice“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Pátek Po předchozí domluvě

Svoz odpadů listopad a prosinec 2017 
Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Odpadové centrum 

(Tovární 102)
  2. 11.

  8. 11.   9. 11. každé úterý 15.30 – 18.00
22. 11. 16. 11. každou sobotu 8.00 – 12.00
  6. 11. 14. 12.
20. 11.

Bystřické noviny – prodejní místa ve Velké Bystřici:
Informační centrum na Zámeckém náměstí, prodejna A&B Market Na 
Svobodě, prodejna novin a tabáku na Týnecké ulici, prodejna papírnictví a 
drogerie, ulice ?, knihovna na ulici 8. května, restaurace Varna, ulice 
Pivovarská.
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Úřední hodiny MěÚ:

 darujte prosím chvojí z tújí, jedlí, borovic, na výrobu 
adventních věnců pro DPS sv. Anny. Chvojí přijímáme 
do 29. listopadu. Předem děkujeme

Narození:
Mahulena Vrbová
Apolena Vrbová
    

    

Společenská rubrika

 14. 9. 2017
14. 9. 2017 

22. 9. 2017  95 let
27. 9. 2017  84 let
8. 10. 2017  79 let

14. 10. 2017  78 let

Rozloučili jsme se:
Libuše Blažková
Danuše Mühlparzerová           
Jaroslav Švarc
Josef Střelák  

Vojtěch Školoud 
Klára Malinková

20. 9. 2017
20. 9. 2017

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách  a na vývěskách města zveřejňujeme pouze se souhlasem rodiny.
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ÚVODNÍK
Čisté nebe? Snad jednou i v zimě.
Velká Bystřice se stala díky své poloze kousek od krajské 
metropole a především díky společenskému zdraví a kulturní 
nabídce jedním z vyhledávaných míst k životu na střední 
Moravě. Starousedlíci by řekli- nic nového, to my přece víme  
od nepaměti. ;-) Všichni se však shodnou, že jednu výraznou vadu 
na kráse naše městečko má- a to je kvalita vzduchu, především 
v zimní, tedy topné sezoně. Mezi příčinami dominují především 
tři- spad prachových a znečisťujících částic z Ostravska díky 
proudění vzduchu, intenzita dopravy do Mariánského Údolí  
a topení v lokálních topeništích v zimní sezoně. Pořadí příčin je 
seřazeno podle možnosti ovlivnit je, odstranit je. Emisní zdroje 
ve Slezsku jsou zcela mimo naši sféru vlivu. Jen velmi omezeně 
můžeme snížit intenzitu tranzitní dopravy- v nejbližších letech 
například dokončíme páteřní cyklostezku, která získává dotační 
podporu právě díky prokazatelnému pozitivnímu dopadu na růst 
bezmotorové dopravy do zaměstnání. Ale všechny zaměstnance  
z Mariánského Údolí z auta na bicykl nepřesadíme, zvláště 
nikoliv v kritickém zimním období. Jediný faktor, který 
máme ve svých rukou, je způsob vytápění našich domácností.  
A přitom na přelomu tisíciletí byla situace o poznání lepší - v tu 
dobu vrcholila plynofikace a z bystřických komínů se vznášely 
především obláčky bílé páry. Pak ale nastal výrazný růst ceny 
zemního plynu a lidé se masivně začali vracet k vytápění tuhými
palivy všeho druhu. A příslovečná česká kreativita se projevila  
i v lidové tvorbě paliv. Proto když náš stát začal před dvěma lety 
podporovat výměnu zdrojů vytápění formou tzv. kotlíkových 
dotací, nabídli jsme tehdy našim občanům navíc ještě příspěvek 
na administrativní náklady podání žádosti o dotaci. A první 
průkopníky tehdy patrně motivoval. Prakticky každý rok se 
nyní otevírají prostřednictvím Olomouckého kraje možnosti 
získat podporu na zhruba 75 % ceny nového kotle. Aktuálně 
je na Olomouckém kraji vyhlášena výzva pro příjem žádostí  
o kotlíkovou dotaci do 30. 11. 2017 do 12.00 hod. a oproti té 
první je jednodušší, co se splnění požadovaných povinností  
a podmínek týká. Všechny potřebné informace žadatelé najdou 
na www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-
kraji-cl-3135.html. 
A stejně tak již léta máme možnost čerpat dotace na zateplování 
našich domů, abychom jejich energetickou náročnost snížili. 
I když se majitelé starých, málo účinných a vysokoemisních 
kotlů rovnou nerozhodnou pro jejich výměnu, mnohé můžou 
ovlivnit alespoň tím, co do nich přikládají. I pouhým okem lze 
vidět rozdíl v barvě spalin, které vycházejí z komína, když dole 
v kotli pálíme hnědé uhlí, mazut nebo dokonce nějaké „plněné 
PETlahve“ nebo naopak suché dřevo, peletky nebo zemní plyn. 
Vzduch, který všichni dýcháme, přece stojí za to! A především 
naše děti, na jejichž zdravotní stav má daleko větší vliv. Město 
Velká Bystřice se již více jak deset let snaží jít příkladem  
a všechny příležitosti ke snižování energetické náročnosti budov 
(zateplování) a výměně zdrojů vytápění využívat. Za všechny 
příklady jmenuji jeden- objekt hasičské zbrojnice. Tam když 
se zatápělo, obyvatelé okolních domů bili na poplach a zavírali 
okna. Dnes z onoho obávaného komína vychází jen obláček bílé 
páry. 

Šmejdi znovu útočí!
Dříve by se nám tento titulek pro úvodník Bystřických novin zdál 
asi poněkud drsný. Dnes už je však bohužel zdomácnělým, široce 
rozšířeným označením pro provozovatele nekalých obchodních 
praktik podomního prodeje. Proto jsme již v roce 2015 schválili 
nařízení rady města o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje. Tak jako v jiných obcích je tato informace zveřejněna 
především na webu města a u silnic na vjezdech do města 
prostřednictvím příslušných cedulí. V praxi to znamená, že  
na ulici již dva roky není možné prodávat zboží a služby takříkajíc

Ivo Slavotínek

u dveří občana, ale pouze na vyhrazených plocháchtržištích, kde se nedá 
očekávat, že by i nadále prodával někdo jiný, než zahrádkáři či zelináři.
Občan, který zjistí porušení nařízení (zákazu), by měl okamžitě nahlásit 
takové jednání na Obvodní oddělení Policie ČR, případně na městský 
úřad. Nejsme příznivci zákazů, nařízení a regulace, ale množství lidí, kteří 
nejsou dost asertivní, aby takové vtíravé nevyžádané obchodní jednání 
odmítli, stále roste. A to i přes výraznou medializaci chování „šmejdů“. 
V poslední době se znovu začíná v Bystřici nelegální podomní prodej 
rozmáhat. A to především ve formě manipulace ke změně dodavatele 
elektrické energie. Několik mužů zastaví u dveří nic netušícímu odběrateli 
a tvrdí, že zastupují společnost ČEZ, aby zoptimalizovali nastavení tarifu. 
A že distribuci elektřiny bude i nadále zajišťovat ČEZ. Ale už neřeknou, že 
distribuci zajišťuje ČEZ vždycky, protože jemu patří „dráty“. Ale prodej 
komodity- silové elektřiny převedou pod nekalou, neznámou společnost.  
Co tím vším chci říci? Že je svaté právo každého z nás vybrat si, kde  
a co budeme nakupovat. Tedy pokud se pro to sami rozhodneme. Tehdy 
si obvykle také uděláme srovnání nabídek a vybereme nejen podle 
nejnižší ceny, ale také podle kvality a dostupnosti zákaznického servisu. 
Podomní prodejci ale využívají momentu překvapení a zvláště starší 
spoluobčané obvykle nemají dost asertivity, aby nevyžádanou nabídku 
dokázali odmítnout.

Na setkání u číše Svatomartinského vína se těší
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR 

20. - 21. října 2017
Výsledky hlasování za obec Velká Bystřice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
20. – 21. října 2017 
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DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT 
NA VÝSTAVU

AŇA T. MENŽINSKÁ 

KULTURA

21. 10. - 30. 11. 2017
VERNISÁŽ - 21. 10. 2017 v 17 h

MÝM POHLEDEM
OBRAZY KINO 

Velký Týnec – LISTOPAD 2017 

                    
 

 
                   3. 11.  pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY      Produkce: ČR 
                   10:00 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                            

                               
                   3.11. pátek       SMRTIHLAV                                                       Produkce: Fr., VB 
                   19:30 hod.       Film o R. Heydrichovi sleduje jeho  život,            Vstupné Kč 50,- 
                   119 minut         vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z       Přístupný od 12 let                                                                              
                                            největších prominentů Třetí říše. 
 
                  10.11. pátek     BÁBA Z LEDU                                                      Produkce: ČR 
                  19:30 hod.        Drama. Romantika. Komedie. V hlavní roli           Vstupné Kč 50,-                                                                               
                  106  minut        Pavel Nový a Zuzana Krónerová.                            Přístupný od 12 let 
                  
 
                  17.11. pátek     Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ KINO UZAVŘENO 
                    
                  
 
                   24. 11. pátek     PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta     Produkce: USA 
                   19:30 hod.        Další pokračování fantastického dobrodružství    Vstupné Kč 50 ,- 
                   129 minut         slavných pirátů.                                                      Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         
 
 

                 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  
promítání filmu je pokladna otevřena. 

 

CUKRÁRNA GALERIE / VELKÁ BYSTŘICE U OLOMOUCE
OTEVŘENO : 9 – 19 h, po 9 – 18 h

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  

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Patrick Taylor – Doktore, poplach, jde o všecko!
s humorem a láskou líčené další příhody obyvatel malebného irského 
městečka

Alena Jakoubková – Ideální manžel z nebe bespadne
osudy Aleny a Frederica  odehrávající se v Čechách a ve Francii

Lisa Jackson – Zasluhuje zemřít
další případ policistek Alvarezové a Pescoliové v drsné přírodě 
montanských hor
 

LUCIE RABASOVÁ

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

Filip RACLAVSKÝ – ENERGIE
sobota 25. listopadu 2017 v 17 hodin

galeriezet Velká Bystřice
Výstavu můžete zhlédnout do 25.17. 2018.

Olomoucký rodák Filip Raclavský (*1976) žije a pracuje 
ve Velkém Týnci. O své tvorbě říká: 
 „Mám slabost pro geometrii a dynamickou abstraktní 
malbu. Klíčem je pro mě práce s energií. Přál bych si, 
aby energie z obrazů vyzařovala a pozitivně ovlivňovala 
pozorovatele, kteří jsou v jeho bezprostředním okolí. 
 Malovat obrazy jsem začal v roce 2004. Postupně jsem 
hledal techniky, které by mi pomohly vytvořit výsledný 
efekt - finální obraz plný energie. Kombinuji olej, akryl, 
křídu, práci s nožem, špachtlí, tiskem a samozřejmě 
se štětcem. Malbu na závěr lakuji vrstvami lesklého 
akrylového laku. Obvykle maluji i na okraje plátna a proto 
není nutné obrazy rámovat. 
 Pomocí jednoduché symboliky zobrazuji jedince 
v různých emočních a sociálních situacích. Malé 
kruhy znázorňující jednotlivé osoby, jsou umísťovány 
na expresivní pozadí, které reprezentuje okolní svět. 
Spojnice skvrn, cákanců a geometrických linií vytváří 
vzájemně propojené energetické pole. Tyto akční 
a gestické prvky dodávají obrazům (pro mě) potřebnou 
dynamiku a živočišnost. Jejich různorodost, někdy až 
chaotičnost, symbolizuje dnešní komplikovanou dobu.“

Výstava je prodejní.

 KINO 

Velký Týnec – LISTOPAD 2017 

                    
 

 
                   3. 11.  pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY      Produkce: ČR 
                   10:00 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                            

                               
                   3.11. pátek       SMRTIHLAV                                                       Produkce: Fr., VB 
                   19:30 hod.       Film o R. Heydrichovi sleduje jeho  život,            Vstupné Kč 50,- 
                   119 minut         vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z       Přístupný od 12 let                                                                              
                                            největších prominentů Třetí říše. 
 
                  10.11. pátek     BÁBA Z LEDU                                                      Produkce: ČR 
                  19:30 hod.        Drama. Romantika. Komedie. V hlavní roli           Vstupné Kč 50,-                                                                               
                  106  minut        Pavel Nový a Zuzana Krónerová.                            Přístupný od 12 let 
                  
 
                  17.11. pátek     Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ KINO UZAVŘENO 
                    
                  
 
                   24. 11. pátek     PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta     Produkce: USA 
                   19:30 hod.        Další pokračování fantastického dobrodružství    Vstupné Kč 50 ,- 
                   129 minut         slavných pirátů.                                                      Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         
 
 

                 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  
promítání filmu je pokladna otevřena. 
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BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY   24. 9. 2017
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO

 Ubytování cizinců 
v rámci projektu Edison

Když jsem se dozvěděl o programu Edison, řekl jsem si, že by  
to určitě byla dobrá příležitost poznat nové lidi a zároveň zdokonalit 
si svou angličtinu, proto jsme se s rodiči shodli na tom, že by byla 
škoda tuto nabídku odmítnout.
V neděli kolem páté hodiny přijeli do Velké Bystřice na vlakovou stanici 
Chirath Jeewantha Dharmasena ze Srí Lanky a Samer Dababneh  
z Jordánska. Hned na první pohled byli kluci přátelští a velmi 
sympatičtí. Hned jak se zabydleli v našem pokoji, měli jsme 
společnou večeři, kde byla možnost se seznámit a dozvědět se 
víc o jejich životech a kultuře.
Skoro každé ráno jsme přicházeli pozdě do školy, protože naši přátelé 
snídali velmi pomalu a dlouho a do školy nespěchali. Ve škole jsem  
o přestávce chodil za Chirathem a ostatními do hudebny, kde 
zůstávali, když zrovna neměli prezentaci o jejich zemi. Doma, 
po příchodu ze školy, jsme se často dívali na filmy v angličtině, 
hráli nějakou deskovou hru nebo jsme šli na procházku, aby lépe 
poznali Velkou Bystřici.
Kluci byli moc hodní a ve středu mě vzali s sebou do Upointu, kde 
se konala akce jménem ,,Taste the world‘‘ (Ochutnej svět), kde 
vařili zástupci různých zemí svá národní jídla. Své zastoupení zde 
měli: Srí Lanka, Rusko, Turecko, Irán, Jordánsko, Egypt a Maroko.
Akci jsme si opravdu užili a poznal jsem tu spoustu nových lidí.
Ve čtvrtek se Samer nabídl, že také pro nás připraví typické 
Jordánské několikachodové jídlo. S přípravou mu pomáhala 
prakticky celá naše rodina. Použil různé ingredience a koření, 
které si dovezl z domova. Výsledek byl opravdu netradiční  
a zajímavý a ochutnali jsme spoustu nových chutí.
Celý týden utekl jako voda. V neděli jsme se s nimi rozloučili  
a odvezli je na vlak.Byla to bezvadná zkušenost. 

Štěpán Konečný, 9. B

       Ubytování cizinců v rámci projektu Edison 
 Když jsem se dozvěděl o programu Edison, řekl jsem si, že by to určitě byla dobrá příležitost 
poznat nové lidi a zároveň  zdokonalit si svou angličtinu, proto jsme se s rodiči shodli na tom, 
že by byla škoda tuto nabídku odmítnout. 
  V neděli kolem páté hodiny přijeli do Velké Bystřice na vlakovou stanici Chirath 
Jeewantha Dharmasena ze Srí Lanky a Samer Dababneh z Jordánska. Hned na první pohled 
byli kluci přátelští a velmi sympatičtí. Hned jak se zabydleli v našem pokoji, měli jsme 
společnou večeři, kde byla možnost se seznámit a dozvědět se víc o jejich životech a kultuře. 
Skoro každé ráno jsme přicházeli pozdě do školy, protože naši přátelé snídali velmi pomalu a 
dlouho a do školy nespěchali. Ve škole jsem o přestávce chodil za Chirathem a ostatními do 
hudebny, kde zůstávali, když zrovna neměli prezentaci o jejich zemi. Doma, po příchodu ze 
školy,  jsme se často dívali na filmy v angličtině, hráli nějakou deskovou hru nebo jsme šli na 
procházku, aby lépe poznali Velkou Bystřici.  

Kluci byli moc hodní a ve středu mě vzali s sebou do Upointu, kde se konala akce 
jménem ,,Taste the world‘‘ (Ochutnej svět), kde vařili zástupci různých zemí svá národní 
jídla. Své zastoupení zde měli: Srí Lanka, Rusko, Turecko, Irán, Jordánsko, Egypt a Maroko. 
Akci jsme si opravdu užili a poznal jsem tu spoustu nových lidí. 

Ve čtvrtek se Samer nabídl, že také pro nás připraví typické Jordánské 
několikachodové jídlo. S přípravou mu pomáhala prakticky celá naše rodina. Použil různé 
ingredience a koření, které si dovezl z domova. Výsledek byl opravdu netradiční a zajímavý a 
ochutnali jsme spoustu nových chutí.   

Celý týden utekl jako voda. V neděli jsme se s nimi rozloučili a odvezli je na vlak. 
Byla to bezvadná zkušenost.   

                                                                                                Štěpán Konečný,   9. B 
 

 

 

 

 

 

 

   Od chvíle, kdy se naše rodina dobrovolně přihlásila k ubytování stážistky ze zahraničí, žili 
jsme v otázkách: „Jaká bude? Co bude jíst?“ Nervozita se stupňovala, vše bylo nachystáno a 
vlak dorazil na nádraží. Pět sympatických cizinců vystoupilo, jen angličtina a pršelo jako 
z konve. Odvezli jsme si Sophii domů a hned během prvních chvil nervozita opadla a celá 
moje rodina seděla v obýváku se spoustou otázek na Sophii. Stejně tak i ona měla zájem o 
naši kulturu, zvyky, kuchyň. 
   Zavítali jsme na pingpongový turnaj, vyzkoušela spoustu našich typických jídel jako např. 
utopence, tlačenku a svíčkovou. Líbilo se jí točení piva a měla zážitek odkud kam to pivo 
vlastně teče. V sobotu k nám na večeři přišel i Sam z Jordánska. 
   Týden utekl jako voda a já doufám, že se i příští rok škola zapojí do projektu a zažiji zase 
takové super chvíle!                     
                                                                                                      Anna Skopalíková, 8. A                                                                                                   

Od chvíle, kdy se naše rodina dobrovolně přihlásila k ubytování stážistky 
ze zahraničí, žili jsme v otázkách: „Jaká bude? Co bude jíst?“ Nervozita 
se stupňovala, vše bylo nachystáno a vlak dorazil na nádraží. Pět 
sympatických cizinců vystoupilo, jen angličtina a pršelo jako z konve. 
Odvezli jsme si Sophii domů a hned během prvních chvil nervozita 
opadla a celá moje rodina seděla v obýváku se spoustou otázek  
na Sophii. Stejně tak i ona měla zájem o naši kulturu, zvyky, kuchyň.
 Zavítali jsme na pingpongový turnaj, vyzkoušela spoustu našich 
typických jídel jako např. utopence, tlačenku a svíčkovou. Líbilo se jí 
točení piva a měla zážitek odkud kam to pivo vlastně teče. V sobotu  
k nám na večeři přišel i Sam z Jordánska.
 Týden utekl jako voda a já doufám, že se i příští rok škola zapojí  
do projektu a zažiji zase takové super chvíle! 

 Anna Skopalíková, 8. A 
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Dopravní den

Eva Poděbradová

Jako každoročně koncem září, tak i letos proběhl napříč všemi 
ročníky naší školy DOPRAVNÍ DEN. Stalo se tradicí, že deváťáci 
chystají program pro děti z 1. stupně.

Ochotně se toho ujali i tentokrát a připravili celkem 11 stanovišť 
s dopravní tématikou. Cíl byl na první pohled jasný: upevnit si 
pravidla silničního provozu, trénovat postřeh a bezpečně proplout 
všemi úskalími, která mohou v praxi potkat každého cyklistu  
a chodce.

 Děti absolvovaly slalom na koloběžkách, kde první samozřejmostí 
byla správně nasazená přilba. Pokračovalo se poznáváním 
výbavy kola a kvízy dopravních předpisů a značek. S malými 
autíčky si naši nejmenší zahráli na řidiče a vyzkoušeli úskalí 
křižovatek, slepých uliček, přechodů pro chodce a dalších 
libůstek, která je mohou v dospělosti potkat za volantem. Velmi 
dobře si děti počínaly i na stanovišti, kde na ně čekalo zcela  
k jízdě nezpůsobilé kolo a za úkol měly všechny závady poznat. 
Nutno s pochvalným uznáním zmínit, že šesti až devítileté děti 
naší školy jsou dopravními znalostmi vyzbrojeny lépe, než 
deváťáci čekali. Vědomosti o správném chování cyklistů a chodců 
v každodenním provozu svědčí o skvěle vyučované dopravní 
výchově na 1. stupni naší školy. Paní učitelky měly jistě velkou 
radost ze svých žáků, kteří téměř bezchybně plnili jeden úkol  
za druhým. Na závěr všechny čekala drobná sladkost, která malé 
rozradostnila a velkým dodala energii. Deváťáci totiž ke konci 
přiznali únavu. Není divu. Věnovali se malým kamarádům daleko 
obětavěji, než se kdy zabývali školními povinnostmi.

Setkání se spisovatelkou
Žáci druhého stupně naší školy měli možnost se v pondělí 9. října 
setkat se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která zavítala k nám  
do Velké Bystřice. Její knížky dnes provázejí životem nejedno dítě  
od úplných čtenářských začátků až po dospívání.

Dozvěděli jsme se, že hned po studiu češtiny a dějepisu na vysoké 
škole začala na literární akademii učit tvůrčímu psaní studenty,  
kteří nebyli o mnoho mladší než ona sama. Chtěla si však splnit 
svůj dětský sen a stát se spisovatelkou. Její prvotinu nakladatelství 
nepřijalo. Ivona Březinová se ale nevzdala a s další knihou  
u nakladatele a především u čtenářů uspěla a od této doby 
přináší dětským čtenářům mnoho hezkého. Spisovatelka dokáže 
vdechnout svým hrdinům takovou opravdovost, že se čtenář

Setkání se spisovatelkou 
   Žáci druhého stupně naší školy měli možnost se v pondělí 9. října setkat se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou, která zavítala k nám do Velké Bystřice. Její knížky dnes provázejí 
životem nejedno dítě od úplných čtenářských začátků až po dospívání. 
   Dozvěděli jsme se, že hned po studiu češtiny a dějepisu na vysoké škole začala na literární 
akademii učit tvůrčímu psaní studenty, kteří nebyli o mnoho mladší než ona sama. Chtěla si 
však splnit svůj  dětský sen a stát se spisovatelkou. Její prvotinu nakladatelství nepřijalo. 
Ivona Březinová se ale nevzdala a s další knihou u nakladatele a především u čtenářů 
uspěla a od této doby přináší dětským čtenářům mnoho hezkého. Spisovatelka dokáže 
vdechnout svým hrdinům takovou opravdovost, že se čtenář s postavami ztotožní a prožívá 
s nimi příběh naplno. Tématika knih paní Březinové je rozmanitá. První lásky, hledání sebe 
sama, problematika závislostí, nemocí, …..Společným jmenovatelem jsou lidské hodnoty 
jako přátelství, pomoc druhému, obětavost. Příběhy nutně nekončí happy endem, ale vždy je 
přítomná naděje a víra v lepší příští.  
   Autorka spoustu svých knih na ukázku přivezla a krásně o nich vyprávěla. Populární 
triptych Holky na vodítku (mimochodem v knihkupectvích beznadějně vyprodán) v dětech 
rozproudil lavinu otázek, a tak se dozvěděly, že spisovatelka v prostředí závislých jedinců 
nějaký čas pobývala, aby si vytvořila představu o svých budoucích literárních hrdinech. 
Postupuje stejně i při zpracování dalších témat. V případě, že se děj odehrává v daleké 
historii, je nutné, aby autor do detailu prostudoval tehdejší život a vše, co s ním souviselo. 
Není jednoduché dobrý příběh napsat. 
   Z odpovědí na dětské otázky jsme se dozvěděli, že někdy trvá i několik let, než je kniha 
dopsána a překvapil nás i jejich počet. Přesáhl magickou hranici 100 vydaných titulů. 
   Na závěr besedy si žáci nechali od autorky podepsat své vlastní knížky. Nejvíce se mezi 
dětmi objevovaly tituly: Kde jsi, Pierote? Lauro, ty jsi ale číslo, Řvi potichu, brácho, 
Začarovaná třída. Knihy jsou teď bohatší o autogram a děti o krásný zážitek. 
                                                                                                       Eva Poděbradová 
 

Eva Poděbradová

s postavami ztotožní a prožívá s nimi příběh naplno. Tématika knih paní 
Březinové je rozmanitá. První lásky, hledání sebe sama, problematika 
závislostí, nemocí, …..Společným jmenovatelem jsou lidské hodnoty 
jako přátelství, pomoc druhému, obětavost. Příběhy nutně nekončí happy 
endem, ale vždy je přítomná naděje a víra v lepší příští.

Autorka spoustu svých knih na ukázku přivezla a krásně o nich 
vyprávěla. Populární triptych Holky na vodítku (mimochodem  
v knihkupectvích beznadějně vyprodán) v dětech rozproudil lavinu 
otázek, a tak se dozvěděly, že spisovatelka v prostředí závislých jedinců 
nějaký čas pobývala, aby si vytvořila představu o svých budoucích 
literárních hrdinech. Postupuje stejně i při zpracování dalších témat.  
V případě, že se děj odehrává v daleké historii, je nutné, aby autor do detailu 
prostudoval tehdejší život a vše, co s ním souviselo. Není jednoduché 
dobrý příběh napsat.

Z odpovědí na dětské otázky jsme se dozvěděli, že někdy trvá  
i několik let, než je kniha dopsána a překvapil nás i jejich počet. Přesáhl 
magickou hranici 100 vydaných titulů.

Na závěr besedy si žáci nechali od autorky podepsat své vlastní knížky.
Nejvíce se mezi dětmi objevovaly tituly: Kde jsi, Pierote? Lauro, ty jsi  
ale  číslo, Řvi potichu, brácho, Začarovaná třída. 
Knihy jsou teď bohatší o autogram a děti o krásný zážitek.
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Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy

Výroční zpráva ZŠ a MŠ 
Velká Bystřice

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice každoročně po projednání ve školské 
radě zveřejňuje svoji výroční zprávu za uplynulý školní rok. Nejnovější 
zprávu si můžete najít na webových stránkách školy. Najdete tam také 
výroční zprávy za posledních 6 let.
Výroční zpráva má legislativou danou strukturu a obsah, ale určitě  
to není nudné čtení. Kromě povinných náležitostí je výroční zpráva právě 
dokumentem, ve kterém můžeme představit úspěchy školy a jejích žáků.
Dozvíte se v ní, jaké byly výsledky žáků ve vyučování a že žáci byli také 
velice úspěšní v národních srovnávacích testech. V 5., 7. a 9. ročníku byla 
v českém jazyce naše škola společností Scio hodnocena jako úspěšná 
škola a výsledky žáků byly v průměru lepší než na 70 % všech testovaných 
škol. Podobně úspěšní byli naši páťáci také v matematice a sedmáci  
v anglickém jazyce. Ve výroční zprávě je přehledně uvedeno, kam naši 
žáci odcházejí na střední školy a do učilišť. Už několik let se potvrzuje 
trend, že do maturitních oborů nastupují 4/5 žáků. Letos to bylo 33 ze 41 
vycházejících žáků.
Nejrozsáhlejší kapitolou je pak přehled aktivit školy. Najdete zde desítky 
akcí, školních i mimoškolních, v rozdělení na kulturní akce, sportovní akce, 
dopravní výchovu, akce zaměřené na životní prostředí, akce zaměřené 
na prevenci rizikového chování, olympiády a soutěže, výlety a exkurze 
pro žáky. Opravdu je to dlouhý seznam všeho, co se nám za školní rok 
kromě tzv. učení ve třídách podařilo. Důležitou součástí našich aktivit jsou 
také mezinárodní partnerství, kdy žáci a učitelé odjíždí do ciziny načerpat 
inspiraci a získat zkušenosti. Škola se už téměř 10 let pravidelně zapojuje 
do mezinárodních partnerství se školami v různých koutech Evropy. 

K tomu přibyl snad už pravidelný zájezd do Anglie 
pro velkou skupinu nejstarších žáků. Ve zprávě jsou 
zařazeny autentické články žáků o cestě do Anglie 
a o velkém mezinárodním setkání mládeže z Velké 
Británie, Švédska, Lotyšska a Česka, které se konalo 
v Olomouci a ve Velké Bystřici.
Ve výroční zprávě je samozřejmě popsaný vynikající 
úspěch našich chlapců, kteří vybojovali triumf  
v celorepublikovém finále soutěže O pohár ministryně 
školství v házené.
Ve výroční zprávě najdete také informace  
o hospodaření a informace o čerpání finančních 
prostředků z dalších zdrojů. Škola pravidelně usiluje 
o granty z evropských fondů či fondů českých 
ministerstev, průběžně píšeme a realizujeme projekty. 
Najdete zde také přehled hlavních investic, které 
směřují zejména do infrastruktury a vybavení školy. 
Proto také škola výborně obstála v hodnocení ČŠI  
z pohledu vybavení počítačovou a interaktivní 
technikou. Technika je u nás poměrně nová (vše  
do max. 6 let stáří) a moderní (máme už 21 
interaktivních učeben, nový server a nový software). 
Školní rok 2016/2017 byl z našeho pohledu velice 
dobrý a úspěšný. Žáci se naučili mnoho nového 
a získali mnoho dovedností, třeba právě i formou 
zážitků. Je skvělé, že tak pestrou a zajímavou paletu 
aktivit zvládají pedagogové z maloměstské školy. 
Považuji své kolegy a kolegyně ze ZŠ a MŠ ve Velké 
Bystřici za výborné a jsem rád, že jsou stále aktivní 
a plní elánu. Otisk jejich roční práce přináší výroční 
zpráva. Prosím, přečtěte si ji.

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

   14. VÝSTAVA 

  OBRAZŮ  a  FOTOGRAFIÍ 

   v orlovně ve Velké Bystřici 

  12. - 19. 11. 2017 

 
        VYSTAVUJÍ : P. Juráň, I. Foretová, M. Vojáček, P. Vojáček,  Z. Kubáč, R. Janka, 
                           L. Peřinová, A. Vojáček, P. Dragounová, D. Elsnerová, E. Lužná, P. Langer, 
                            
J. Kroupa, M. Coufal, J. Malaska, M. Krätschmer, J. Laštůvka, D. Berka 
 
     Zahájení výstavy 12. 11. 2017 v 16.00 hod.  

     krátkým koncertem souboru Tragedia fis moll 
     Otevřeno: denně 15.00 – 18.00 hod., pá 17. 11. a ne 19. 11. od 9.00 do 17.00 h. 
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Náboženská obec 
Církve československé husitské 

ve Velké Bystřici
Vážení přátelé, sestry a bratři,
zanedlouho budeme navštěvovat místa posledního odpočinku našich zesnulých  
a ve dnech zasvěcených jejich památce vděčně vzpomínat na vše, čím se provždy 
zapsali do našich srdcí – na jejich lásku, práci a svědectví víry… Dovolujeme si vás proto  
i letos pozvat do shromáždění, v němž vzpomeneme všech, jejichž popel je uložen  
v kolumbáriu Husova sboru. 

Shromáždění se bude konat v neděli 5. listopadu 2017 v 15.30 hod.

Jako v minulých letech, tak i letos ke dnům zesnulých zajistíme jednotnou výzdobu 
kolumbária. Snažíme se, aby místo posledního odpočinku vašich blízkých bylo vždy 
důstojně upraveno, a proto doufáme, že s pochopením přijmete tuto naši žádost  
o váš příspěvek. Příspěvky na jednotnou výzdobu kolumbária zasílejte složenkou 
nebo osobně v úřední hodiny ve sboru – každé úterý 9–11 hod. a čtvrtek 9.00 –11.00  
a 13.00–17.00 hod. 

Předem děkujeme, zdravíme vás a těšíme se na shledání v našem Husově sboru.

 
 

Základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami zve všechny spoluobčany 

a žáky MŠ a ZŠ na svoji tradiční 
 

PRODEJNÍ VÝSTAVKU 
 

ve čtvrtek a pátek  
9. a 10. listopadu 2017  
od 8.00 do 17.00 hodin 

Růžový domeček vedle informačního 
centra – vstup od amfiteátru.  

 

Na hojnou účast prodávajících i kupujících, či 
jen těch, kteří se přijdou jen inspirovat a podívat, 

se velice těší členové ZO SPCCH. 
                                Domácí cukroví 
                 a perníčky všech tvarů 
                  budou zase k prodeji. 

 

Prodejní exponáty přijímáme ve středu 8. 11. 
v prodejní místnosti od 10.00 do 12.00 hod. 

Srdečně zve výbor ZO SPCCH. 
 

Hana Šebíková / duchovní 
tel.: 605 970 982
                       

Drahomíra  Andělová / předsedkyně rady starších

REKLAMA

Benefiční výroba a prodej adventních věnců
Již od roku 2011 se zapojujeme do výroby a prodeje 
adventních věnců. V letošním roce tomu bude také 
tak, sejdeme se již posedmé před první nedělí 
adventní, abychom přispěli společně na dobrou věc. 
O výši výtěžku z prodeje a jeho účelu budete opět 
informováni.
Výroba věnců bude probíhat ve čtvrtek 30. 11. 2017 
od 9 hodin v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít 
připojit, bude vítán.

Kamila Šišková

Prodej svatomartinských rohlíčků
V loňském roce jsme již podruhé uspořádali charitativní prodej svatomartinských 
rohlíčků, které napekli obyvatelé společně se zaměstnanci. Tato akce se setkala  
s dobrým ohlasem, protože nezbyl ani jeden. Tak vás i v letošním roce velice 
rádi přivítáme u našeho stánku v sobotu 11. 11. 2017 na Zámeckém náměstí 
na Svatomartinských slavnostech, kde budeme prodávat ořechové, makové  
a tvarohové rohlíčky

PŘIJMEME ŘIDIČE NA VOZIDLA TATRA TERNO 
A MAN 8X4 (OSMIKOLA).
Nabízíme práci řidiče v dopravní společnosti ve Velké Bystřici. Práce 
pouze v Olomouckém kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, 
profesní způsobilost.
Možnost pro mladé začínající řidiče nebo pro aktivní důchodce,vhodné 
i brigádně.
E-mail: doprava@autodopravapazdera.cz                              
Telefon: 734 172 815

Hledám spolehlivou paní, která by se dokázala postarat o našeho 82-ti 
letého tatínka v době našeho zaměstnání od pondělí do pátku, denně  
od 6.30 do 13.30 hod. ve Velkém Týnci. 
Odměna formou hodinové mzdy. Péče není náročná, spočívá převážně 
v ohřátí a podání jídla, léků, pomoc při oblékání apod. Doprovod k lékaři 
a po úřadech si budeme zajišťovat sami. Termín od ledna, popř. února 
2018. Bližší informace na tel. 606 717 493.  

Firma ČEROZFRUCHT s.r.o. 
hledá pracovníky na pozici: Obsluha strojů a zařízení.

Požadujeme minimálně 1 rok praxe v běžné údržbě, střední 
odborné vzdělání technického zaměření výhodou, znalost 
mechaniky strojů, samostatnost. Zaručujeme zaučení a zaškolení 
v provozu. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný 
ihned.

Firma ČEROZFRUCHT s.r.o. 
vypisuje výběrové řízení na pozici 
Technický pracovník/ce dozrávárny banánů. 

Požadujeme min. SŠ vzdělání potrav. nebo tech. zaměření, 
znalost práce na PC, orientaci v nových trendech a technologiích, 
zkušenost s vedením kolektivu výhodou. Nabízíme kompletní 
zaučení na pracovišti, práci s moderní technikou na dozrávání 
banánů, zaměstnanecké benefity. Nástupní plat 26.000,- Kč 
hrubého, po zaučení zaručujeme zvýšení mzdy

Vznikla v roce 2012 a jejím cílem je zajistit 
africkým dětem cestu do školy.

Sběrným místem je YMCA Olomouc, otevřeno je každé pondělí 
a středu od 15 do 18 hodin.

Kromě jízdních kol lze darovat i nepotřebné, ale funkční náhradní díly 
a kolařské nářadí. 

Olomouc – Hodolany (za lékárnou)  /  Šafaříkova 301/7
Tel.: 585 316 141 (po domluvě), 775 217 207
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Foto: Martina Žbánková 

V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje, mohu přijet i k Vám domů.









































































NOVÉ

KADEŘNICTVÍ

C
DÁMSKÉ  PÁNSKÉ  DĚTSKÉ

...ZKRAŤTE TO V ZÁŘÍ!

OTEVÍRÁME 
OD 1. ZÁŘÍ

LENKA DREŠLOVÁ 
Na Svobodě 470, Velká Bystřice 783 53

telefon: 720 663 407
Pondělí - pátek
Sobota  

dle objednávek
dle objednávek

 V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje,
 mohu přijet i k Vám domů.

leták kadeřnictví A6 + spad.indd   1 11. 10. 2017   12:05:17
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KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů a   
ostatního kovového odpadu . Zdarma odběr 

bílého a drobného elektra                                                   
Aktuálně   výkup   autobaterií    

 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 
poukázkou na adresu v den výkupu 

 

 ul. ČSA 556, 100 m od kruhového objezdu vedle dřevo 
prodeje 

Otevřeno: 
 

Út – Pá:     9.00 – 16.00          So:     9.00 – 12.00 
 

Tel.:     723 105 222          www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

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




