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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - DUBEN 2018
2. 4.
Velká Bystřice • MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA
(obchůzka městem – 10.00 – 12.00)
7. 4.
Velká Bystřice • KVARTETO MARTINŮ - KONCERT
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 18.00 – 19.00)
Bystrovany
• ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE
Hlubočky
• MEMORIÁL VLADIMÍRA HEITLA
– TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
13. -14. 4.
Velká Bystřice • JARNÍ BAZAR
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)
14. 4.
Velká Bystřice • VLASTA REDL - RECITÁL
(hotel Zámek – 19.00)
Mrsklesy
• DEN MATEK
Přáslavice
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
21. 4.
Velká Bystřice • KONCERT ANNY A ONDŘEJE LÍŇOVÝCH
(galeriezet - 18.00 - 19.00)
Velký Újezd
• AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO IVANČIC A OKOLÍ

22. 4.
Daskabát
26. 4.
Daskabát
Přáslavice
27. 4.
Bystrovany
Hlubočky
Mrsklesy
28. 4.
Velká Bystřice
Daskabát
Velký Újezd

• VELKÝ JARNÍ ÚKLID
U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ZEMĚ
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
• STAVĚNÍ MÁJE
• ZÁJEZD SENIORŮ – OSTRAVA
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC (MŠ HLUBOČKY)
• STAVĚNÍ MÁJKY A DĚTSKÉ ČARODĚJNICE
• PREMIÉRA POHÁDKY KRAKONOŠŮV KLOBOUK
(orlovna – 16.00)
• ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
• MISTROVSKÝ ZÁVOD OLOMOUCKÉHO KRAJE
V TURISTICKÉM ZÁVODĚ

29. 4.
Svésedlice
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
30. 4.
Velká Bystřice • PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNI MÁJA
(ulice Hliník – 18.00 – 24.00)
Bukovany
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Daskabát
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc

Úplná uzavírka silnice III/44318
Kovákov – Mariánské Údolí
V termínu od 19. 3. 2018 do 8. 4. 2018 bude úplně uzavřena silnice III/44318
Z Kovákova do Mariánského Údolí. Důvodem uzavírky je realizace stavby
„Mrsklesy – výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského
Údolí“. ARRIVA MORAVA a.s. oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem
linkami VLD 891343 Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky, 891348 Olomouc
– Grygov – Velký Týnec – Hlubočky, 891349 Hlubočky – Velký Újezd – Tršice
a 891350 Hlubočky – Tršice – Lazníky. Po dobu úplné uzavírky 19. 3. 2018 –
8. 4. 2018 pojedou linky po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Mrsklesy,
kulturní dům / Mrsklesy, křižovatka po silnici III/44318 směr Kovákov.
Na křižovatce silnic před obcí Kovákov se odbočí vlevo na účelovou komunikaci
do Velké Bystřice kde se napojí na silnici III/44317 do Mariánského Údolí.
Objízdná trasa je obousměrná. U spojů bude docházet ke zpoždění cca 3 minuty.
Po dobu úplné uzavírky bude zastávka Mrsklesy, Kovákov přemístěna
na náhradní zastávku v blízkosti výše uvedené křižovatky (III/44318 a účelová
komunikace).
Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

SVOZ ODPADŮ DUBEN A KVĚTEN 2018
Komunální
odpad
(středa)

11. 4.
25. 4.

Bio
odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností
(pátek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

20. 4.

každé úterý 15.30 - 18.00

PÁTEK

6. 4.

19. 4.

každou sobotu 8.00 - 12.00

3. 5.
9. 5.

17. 5.

23. 5.

31. 5.

18. 5.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
provedou hasiči v sobotu 21. dubna 2018 od 8 hod.

Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, el. odpad a železo odděleně.
Větší kusy (kotle, bojlery, myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě
vyneseme.
Kontakt: 731 913 327 - p. Čepelák, 604 180 602 - p. Šperka K.
Do sběru patří i bojlery, pračky, myčky, ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky,
fény a ostatní drobný elektroodpad.
Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

Kompostéry a nádoby na papír a plasty
pro občany Velké Bystřice
Mikroregion Bystřička uspěl s žádostí o dotaci z OP ŽP na projekt „Doplnění
kompostérů pro občany mikroregionu Bystřička“. Podobný projekt jsme
realizovali v roce 2014, a protože jsme nebyli schopni uspokojit všechny
žadatele, požádali jsme o dalších 60 kompostérů. Podařilo se nám
uspíšit dodávku kompostérů a jejich výdej zahájíme již po velikonočních
svátcích.
Postup pro získání kompostérů i popelnic na separovaný odpad je stejný.
Zájemci se dostaví na sekretariát MÚ Velká Bystřice podepsat smlouvu
o bezplatné výpůjčce. Následně budou kompostéry vydávány v areálu
odpadového centra vždy v úterý (15.30 – 18.00 hod.) a v sobotu (8.00 –
12.00 hod.).
Možnost bezplatného zapůjčení nádob na papír a plasty bude
pokračovat i v měsíci dubnu. Během měsíce března již bylo vydáno cca
250 popelnic na plast a papír. Nádoby po uplynutí pětileté doby udržitelnosti
přejdou do majetku občana. Ještě upozorňujeme, že v rámci projektu
nabízíme do bezplatné zápůjčky i 1100 litrové kontejnery na plast, papír
a bioodpad. Tyto kontejnery jsou vhodné především pro bytové domy.
Na konci března již byl zahájen svoz papíru a plastů z domácností.
Zatím počítáme se zkušebním provozem svozu separovaného odpadu
z domácností jednou měsíčně a svozu z veřejných míst jednou za 14 dní.
Po vyhodnocení zkušebního provozu dojde ke snížení počtu veřejných
sběrových míst. Důvodem pro tento krok je jednak nepořádek, který se
v jejich blízkosti vytváří a dále fakt, že (především u dobře dopravně
přístupných kontejnerů) k nám ukládají odpad i občané okolních obcí a my
všichni to vlastně platíme.

Foto na titulní straně: Michal Lakomý (mrskut), Martina Žbánková (bazárek), Pavel Kolman (oheň)

Marek Pazdera
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ÚVODNÍK
Školním plesem zněly hity italské popmusic

Úprava dvou křižovatek

Titulek sice na první pohled odkazuje na dávno skončenou
letošní plesovou sezonu, nicméně daleko víc se vrací
k masopustní návštěvě starosty města Alfianello ze severní
Itálie a jeho spolupracovníků ve Velké Bystřici. Jak se
to všechno seběhlo? Už téměř 12 let se ve vedení našeho
městečka bavíme o možnosti navázat partnerství s nám
podobnými městy v Evropě za účelem výměny zkušeností
a především realizace společných evropských projektů.
A pořád na to nějak nebyl čas, pořád něco stavíme
a opravujeme, dláždíme a asfaltujeme. Až si zahraniční
partnerství naše městečko tak nějak našlo samo.
Už čtvrtým rokem se v Zámeckém parku koná velmi příjemná
akce Jsme ze stejné planety, která představuje příslušníky
různých národností, kteří našli nový domov v naší zemi. Již
jsme tedy zažili holandský a francouzský den a letos nás čeká
Ciao!, tedy den ve znamení Itálie. Pan Gianprimo Cremaschini,
jinak tedy někdejší potravinářský technolog z litovelské
sýrárny Gran Moravia, který zasadil svůj strom v našem
parku, pochází právě z italského Alfianella. A ten navrhl, zda
bychom s jeho rodným městem nechtěli navázat partnerství.
A protože Alfianello, ležící mezi Cremonou a Brescií,
v severoitalské Lombardii, je městečko jen o něco málo menší,
než Velká Bystřice, s podobně bohatou kulturní tradicí, rozhodli
jsme partnerství navázat. Starosta Alfianella - Matteo Zanni,
společně s kolegyní radní a dvěma zástupci jejich turistického
informačního centra, přijali naše pozvání na Bystřický masopust.
A tak u nás strávili 3 dny naplněné intenzivním exkurzním
programem. Poznali všechnyorganizační jednotky našeho
města, dozvěděli se o fungování naší samosprávy, prohlédli si
historickou část Olomouce, prošli se s maškarami po Bystřici,
ochutnali tlačenku a prdelačku, prohlédli Svatý Kopeček
a v neposlední řadě poznali atmosféru našeho školního plesu.
Všichni jsou to milí lidé, ale největší inspirací je paní Catarina,
které si ve svém důchodovém věku pořídila zbrojní pas, pracuje
v zahraniční pro Červený kříž a na diskotéce školního plesu se
hrálo téměř 2 hodiny hlavně pro ni! ;-)

Jeden z problémů, se kterými se v Bystřici potýkáme a který
nemá rychlé řešení, je intenzita dopravy, zvláště té tranzitní.
Už před třemi roky jsme nechali zpracovat rozsáhlou studii
Zklidnění dopravy na průtahu silnice III/44317, která navrhla
desítky větší či menších opatření, která bude město v průběhu
let realizovat. Již před dvěma roky město upravilo křižovatku
na horním konci, která přinesla snížení rychlosti při průjezdu
a také nový přechod. V současné době máme hotový projekt
úpravy křižovatky u Voglovy pily, aby došlo k odstranění
kolize dvou po sobě jdoucích předností v jízdě a který patrně
investorsky zajistí Správa silnic Olomouckého kraje.

Nález vzkazů minulých generací v kamenném kříži
Přestože laskavý čtenář Bystřických noviny měl již jistě
možnost shlédnout nebo přečíst zajímavé reportáže o nálezu
v médiích, myslím, že je na místě jej připomenout: v úterý
13. 3. 2018 zahájili kamenosochaři z Krčmaně demontáž
kameno-litinového kříže na rozhraní ulic Týnecká a Svésedlická
a po odstranění kamenné krycí desky objevili v dutině kříže
skleněnou dózu s obsahem papírových rukopisů, svatých
obrázků, stokorunové bankovky, korálků a textilních kvítků.
Dóza nebyla uzavřena těsně, volně položené víčko tak
nezabránilo vniknutí plísně a poškození papírových dokumentů.
Proto jsme nakonec dali na doporučení pracovníka okresního
archivu Dr. Koudelky, abychom originály písemností uložili
v archivu a do kříže vrátili kopie. Za naši generaci, která
kříž renovuje, vložíme několik písemností, které budou
dokumentovat těm příštím dnešní dobu: ceník dnešních běžných
potravin a komodit, výtisk Bystřických novin, stokorunovou
bankovku a další.
V současné době renovujeme 2 kříže- společně s tímto mediálně
slavným ještě ten kamenný u vjezdu do stavebnin v areálu
bývalého cukrovaru. Obnovu křížů finančně podpořilo v roce
2017 Ministerstvo zemědělství ČR.

Větší téma, které začínáme řešit, je úprava dvou stále
exponovanějších křižovatek - u radnice a u Penny marketu.
U radnice, zvláště mezi sedmou a devátou ranní a čtrnáctou
a šestnáctou odpolední je stále obtížnější odbočit ze směru
od Bukovan. Stejně tak odbočující vozidlo k Penny marketu
velmi často vytvoří „vláček“ aut směřujících na Olomouc.
Rozšíření dopravního prostoru o odbočovací, resp. připojovací
pruh tak přispěje k větší plynulosti dopravy a tím také
i ke snížení emisí škodlivých látek, protože ubyde brždění
a opětovných rozjezdů. V této souvislosti jsme s dopravními
odborníky diskutovali i možnost umístění okružní křižovatky
u radnice, ale tento způsob řešení naráží jak na prostorové, tak
především na finanční limity, protože tato varianta je výrazně
dražší. Současně s úpravou dvou křižovatek budou dopravní
inženýři řešit i integraci cyklistické dopravy do hlavní silnice
mezi těmito dvěma křižovatkami. Tam, kde to šířka silnice
umožní, navrhnou vyhrazený jízdní cyklopruh (červený
pruh), tam kde nikoliv, upozorní na pohyb cyklistů alespoň
pomocí cyklopiktogramů. Toto řešení můžete vidět například
na novém průtahu obcí Ústín.
Workoutové a fitness hřiště
Dlouhodobým tématem naší samosprávy je postupná obnova
dětských hřišť. A v letošním roce chceme postoupit s obnovou
hřiště Na Svobodě. Novým tématem a fenoménem je cvičení
a sportování dospělých na tzv. workoutových a fitness hřištích,
resp. cvičištích. Jsou to v zásadě posilovací stroje a prvky
ke cvičení v parcích a na veřejných prostranstvích.
Připravujeme umístění takového cvičiště do centra města
- do Zámeckého parku a do Sportovního areálu Na Letné.
Současně uvažujeme postupně umisťovat jeden až dva takové
fitness prvky právě i na dětská hřiště, kde tak budou moci cvičit
i dospělí, kteří hlídají své děti na hřišti.
Ivoš Slavotínek

Společenská rubrika
Narození:
Valentina Nováková
Adam Soviš
Mia Bílková		

1. 2. 2018
6. 2. 2018
21. 2. 2018

Rozloučili jsme se:
Josef Zeman

25. 2. 2018 85 let

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

foto: Petr Nakládal

Dne 13. března 2018 získala Velká Bystřice cenné
historické poselství od našich předků: V kamenném
korpusu kříže na Týnecké ulici objevili dělníci za deskou
s nápisem schránku, skleněnou litrovou láhev, obsahující
svitky dokumentů. Nález byl učiněn při restaurátorských
pracích, které jsou prováděny za finanční podpory
Ministerstva zemědělství ČR. I podle restaurátorů
se jedná se o zajímavý objev, protože u těchto drobných
památek nebývají podobné nálezy obvyklé.
Samotný kamenný kříž byl zbudován v roce 1886
nákladem dnes již zaniklého Čtenářského spolku
Lidumil, který byl nejstarším spolkem ve Velké Bystřici
s rokem vzniku 1866. Kříž tak snad mohl být postaven
ke 20. výročí spolku.
A co bylo tedy obsahem schránky? Nejstarší dvě
rukopisné listiny pocházejí z doby stavby kříže. První je
slavnostní zápis o stavbě, druhá pak obsahuje seznam
členů spolku a přispěvatelů stavby. Další rukopisy
připomínají opravy kříže, první z roku 1935 a druhou
z roku 1963 a napsala je paní Marie Zlámalová
z Týnecké ulice č. 358. Ta též zřejmě přiložila i dobové
památky jako svaté obrázky s modlitbami, náhrdelník,
věneček a z doby poslední rekonstrukce též stokorunovou
bankovku z r. 1958. Zajímavé je, že dokumenty nebyly
přes absenci jakékoliv izolace zasaženy vlhkostí.
Rukopisy nyní necháme prozkoumat odborníky
z okresního archivu. Dle jejich rady pak buď originály
nebo jejich kopie znovu uložíme na původní místo,
samozřejmě doplněné o příspěvek z naší doby.
Malou záhadou prozatím zůstává umístění kříže, resp. to,
zda vždy stál na dnešním místě. V knize „Velká Bystřice
minulost a současnost“ vydané v r. 1977 je v poznámce
č. 68 na straně 139 uvedeno: „...v zápisech obecního
výboru z roku 1885, kdy spolku Lidumil bylo povoleno
postavit kříž u kovárny...“, což by napovídalo, že kříž měl
původně stát tam. V nalezených dokumentech bohužel
není o místě ani zmínka, stejně jako o jeho případném
přesunu od kovárny na Týneckou ulici. Píše se jen:
„Svatý kříž tento stojí na místě, kde od dob nepamětných
stával kříž dřevěný, jenž v roce 1881, úplně zpukřelý, se
rozpadl.“
Snad se tedy časem dozvíme víc o osudu této bystřické
památky.
Petr Nakládal

KULTURA
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Srdečně zveme
příznivce vokální hudby
na koncert

Anny a Ondřeje
Líňových
na programu Pergolesi,
Haendel,Schumann, Verdi,
Dvořák, Gounod, Slavický,
Lehár a další

KINO
KINO
KINO

Velký Týnec – DUBEN 2018

Velký
Týnec
– DUBEN
Velký
Týnec
– DUBEN2018
2018

6. 4. pátek
ERIC CLAPTON
Produkce: Velká Británie
19:30 hod.
Dokumentární film přináší nevšedně intimní Vstupné Kč 50,135 minut
pohled na umělcův osobní život, kariéru,
Přístupný od 12 let
a pády.
6. 4. pátek
ERIC CLAPTON
Produkce:
6. 4. pátek
ERICvzestupy
CLAPTON
Produkce:Velká
Velká Británie
Británie
19:30 hod.
Dokumentární
film přináší
nevšedně
intimní
19:30 hod.
Dokumentární
film přináší
nevšedně
intimníVstupné
VstupnéKč
Kč50,50,135 minut135 minut
pohled pohled
na umělcův
osobní
život,život,
kariéru,
na umělcův
osobní
kariéru, Přístupný
Přístupnýod
od12
12 let
let
a pády.
a pády.
13.vzestupy
4. pátekvzestupy
DO VĚTRU
Produkce: ČR
19:30 hod.
Dramatický příběh tří mladých lidí
Vstupné Kč 50,75 minut
odehrávající se během letní plavby kolem
Přístupný od 12 let
13. 4. pátek
DO VĚTRU
Produkce:ČR
ČR
řeckých ostrovů.
13. 4. pátek
DO VĚTRU
Produkce:
19:30 hod.
Dramatický příběh tří mladých lidí
Vstupné Kč 50,19:30 hod.
Dramatický
příběh tří mladých lidí
Vstupné
Kč 50,75 minut
odehrávající se během letní plavby kolem
Přístupný od 12 let
75 minut
odehrávající
se během letní plavby kolem
Přístupný od 12 let
řeckých ostrovů.
řeckých ostrovů.
20. 4. pátek CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Produkce: Norsko
18:00 hod.
Rodinná, fantastická, dobrodružná
Vstupné Kč 50,104 minut
pohádka.
Přístupný
20. 4. pátek CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
20. 4. pátek
CESTARodinná,
ZA KRÁLEM
TROLLŮ
18:00 hod.
fantastická,
dobrodružná
104 minut
pohádka.
18:00 hod.
Rodinná,
fantastická, dobrodružná

Produkce: Norsko
Produkce:
Norsko
Vstupné Kč
50,Přístupný
Vstupné
Kč 50,-

19:30 hod.
Životopisné,
romantické drama.
27. 4. pátek
NÁDECH
PRO LÁSKU
117 minut
19:30 hod.
Životopisné, romantické drama.
117 minut

Vstupné Kč
50,- Británie
Produkce:
Velká
Přístupný od 12 let
Vstupné Kč 50,Přístupný od 12 let

104 minut

pohádka.
27.
4. pátek NÁDECH PRO LÁSKU
19:30 hod. Životopisné, romantické drama.
minut NÁDECH PRO LÁSKU
27. 4. 117
pátek

Přístupný
Produkce: Velká Británie
Vstupné Kč 50,Přístupný odVelká
12 let Británie
Produkce:

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
je pokladna otevřena.
Podrobný program kina
najdete filmu
na www.velkytynec.cz
– Život v obci – program kina

Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu

promítání
je pokladna otevřena.
Podrobný program kina najdete
nafilmu
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.

klavírní doprovod

Milena Buriánková
sobota 21. dubna 2018
18 hodin
galeriezet Velká Bystřice
vstupné dobrovolné

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE
knižní novinky
Milada Mašinová – Kočky a jiné příběhy o strachu
hororové povídky s tématem lásky a nenávisti

Yrsa Sigurdardóttir – DNA

detektiv Huldar a psycholožka Freya v nové kriminální sérii jediným svědkem vraždy je dítě, které mlčí

Jillian Cantor – Ztracený dopis

Katie najde starý milostný dopis s neobvyklou známkou a se
znalcem Benjaminem se vydávají po stopách dávného příběhu
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

V pondělí 30. dubna je knihovna zavřená – dovolená.
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DĚTSKÝ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL 24. 2. 2018

VYNÁŠENÍ SMRTKY 22. 3. 2018

foto Zuzana Purkytová a Petra Mikulková

foto Martina Žbánková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zámecké náměstí 83 pro školní rok 2018/2019
se uskuteční v úterý 15. 5. 2018 od 16.00
do 18.00 hodin v prostorách KD Nadační.
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

Mezinárodní spolupráce školy Erasmus+
„Mladí podnikatelé v akci“ je název dalšího mezinárodního projektu,
do kterého se naše škola úspěšně zapojila. Vznikla síť šesti škol –
naše škola, dvě školy z Chorvatska, po jedné z Portugalska, Turecka
a Itálie. Zvolili jsme si téma finančního a podnikatelského vzdělávání.
Tato témata a toto partnerství prostupuje celou školou řadou předmětů.
Probíhají aktivity finančního vzdělávání ve třídách, v anglickém jazyce
žáci píší dopisy svým vrstevníkům a vznikají tak dopisová a internetová
přátelství, snažíme se s žáky dostat na zajímavé exkurze do podniků
(naposledy např. deváťáci s panem učitelem Dostálem navštívili
Nutrend), ve škole také vznikl znovu podnikatelský kroužek, ve kterém se
žáci snaží realizovat své podnikatelské nápady, učí se nejen teoreticky,
ale hlavně praxí. Vlastním zkoušením.

Ve škole používáme dobrou metodiku, ale vyvíjíme spoustu
postupů také sami. Naše aktivity nám pomáhá financovat také EU
programem Erasmus+. Největší balík peněz šetříme ale na návštěvy
škol v zahraničí. A na ty se také nejvíc těšíme. Už na začátku
dubna vyrazí skupina 5 žaček do jižní Itálie, kde se budou nejen
seznamovat s tamní školou a kulturou, ale také budou prezentovat,
co se nám s „mladými podnikateli“ ve škole daří.
Ing. Jaroslav Mihal
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Školní ples SRPŠ 10. 2. 2018
Vystoupení holek a kluků z naší základní školy, kteří navštěvují taneční kroužek pod
vedením Petry Pěnkavo

Vzpoura úrazům v naší škole
Projekt Vzpoura úrazům realizujeme ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP
ČR, kteří se snaží děti upozornit na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak tato
rizika omezit na minimum. Právě hendikepovaní z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít
s trvalými následky úrazu, a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o své zdraví. Cílem
projektu je přispět k tomu, aby nepřibývalo dětí s celoživotním postižením v důsledku úrazu.
Naši školu navštívili dva velmi sympatičtí mladí muži, kteří nám přišli popovídat nejen
o svých úrazech. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí - nejčastější příčiny úrazů,
co po těžkém úrazu následuje, jaké jsou možnosti rehabilitace, jaké následky mohou úrazy
zanechávat.
Velmi zajímavá byla část pojednávající o tom, jak vypadá život člověka, který zůstal
po úraze na vozíku – musejí proběhnout úpravy v bytě i jeho okolí, nastávají těžkosti při
cestování, je třeba upravit své motorové vozidlo.
Chlapci, kteří nás navštívili, se zapojují i do různých sportovních aktivit pro vozíčkáře.
Věnují se floorbalu, tenisu, ragby, cyklistice, lyžování, plavání i hokeji. Tito lidé si zaslouží
náš obdiv!
Pro nás plyne ponaučení – vždy svá rozhodnutí předem promýšlet!
Mgr. Libuše Sandrová

Úspěchy žáků v soutěžích
Každoročně se snažíme motivovat žáky k účasti
v dovednostních a vědomostních soutěžích
a olympiádách. Učitelé nabízí pestrou paletu oborů,
ve kterých pořádáme školní kola. Jsme rádi, že naši
žáci postupují do okresních kol, kde naši školu, sebe
a své rodiče úspěšně reprezentují. O to příjemnější
je, že se jedná o žáky napříč všemi ročníky!
A kdo jsou ti nejlepší reprezentanti? Po vynikajícím
úspěchu v okresním kole chemické olympiády
postoupil už do krajského kola Tomáš Smida
z 9. B. Stejný žák spolu se spolužačkou Táňou
Dobešovou ukázali své dovednosti v okresním kole
soutěže Hledáme mladého chemika. Tomáš má
opravdu talent na přírodní vědy, proto bude školu
zastupovat také v okresním kole těžké biologické
olympiády. Ve stejné soutěži budeme držet palce
také Elišce Dorňákové z 8. A. S přípravou žákům na
přírodovědné olympiády pomáhala p. uč. Jílková.
Ze školního kola zeměpisné olympiády postoupili
do okresního kola žáci Jaroslav Čermák ze 6. A
a Matyáš Belay ze 7. B. V okresním kole dosáhli
velmi pěkného umístění. Matyáš Belay obsadil
5. místo a Jaroslav Čermák 11. místo ve své
kategorii. Výsledky jsou velmi dobré, protože žáci
obstáli i při velké konkurenci žáků z osmiletých
gymnázií. Žáci pracovali pod vedením p. uč. Hyklové
a p. uč. Štěpánové. K úspěchům jmenovaným
žákům gratulujeme.
Jednou z důležitých priorit naší školy je jazykové
vzdělávání. Každý ročník má svoji vlastní školní
olympiádu. Účastníme se také těch oficiálních a letos
se opět dařilo. Dne 23. 2. 2018 se konalo okresní
kolo v soutěži v anglickém jazyce v Olomouci.
Soutěž je zaměřená na porozumění a konverzaci.
Skládá se z poslechu a rozhovoru na vylosované
téma. Naši školu úspěšně reprezentovali Matyáš
Belay (umístil se na 3. místě) a Ema Kubíčková
(získala krásné 12. místo). Matyášovi budeme držet
palce v krajském kole. Good luck!
Řada žáků z 1. stupně i ze 2. stupně se zapojila
do výtvarné soutěže „Nakresli tři krále“. Nedávno
přišla příjemná zpráva s výsledky. Dominik Hořínek
ze 3. třídy a Anička Urbanová z 5. B získali 1. místo.
Už si vyzvedli zaslouženou odměnu – vstupenky
do kina, kde proběhne také oficiální předávání
diplomů a cen organizátory soutěže.
Výtvarné soutěže jsou mezi žáky oblíbené. Už nyní
se připravují soutěžní výkresy do tradiční soutěže
„Poznej a chraň“ zaměřené na přírodu. Z této
soutěže si v minulosti naši žáci odnesli už několik
ocenění.
Sestavil Jaroslav Mihal
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Recitace
Ve středu 28. 2. 2018 proběhla u nás ve škole soutěž nejlepších
recitátorů z prvního stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích,
ve kterých se předvedli samí skvělí umělci. Pro porotu bylo velmi
těžké vybrat ty úplně nejlepší. Nakonec zvítězili v kategorii prvních
tříd všichni – Vendulka Petrová, Tomášek Šperka, Vítek Petráš,
Tomášek Vojtko, v kategorii druhých a třetích tříd na 1. místě Fanda
Reich, na 2. místě Nikča Korandová a na 3. místě Julča
Stoppenová a Klárka Vraštilová, v kategorii čtvrtých a pátých tříd
na 1. místě Dora Šmalcová a Julie Šmejkalová, na 2. místě Štěpa
Urva, na 3. místě Nela Teličková a Pepa Tesařík.

Vítězové postoupili do soutěže Dětská scéna, která se konala v úterý
13. března a ve středu 14. března 2018 proběhlo v Domě dětí a mládeže
v Olomouci okresní kolo soutěže Dětská scéna. A dařilo se! František
Reich a Dora Šmalcová vyhráli postup do krajského kola soutěže
(bude 13. dubna v Olomouci) a Julie Šmejkalová a Ema Kubíčková
dostaly od porotců čestná uznání za přednes. Gratulujeme! Budeme
držet palce ještě také v mikroregionální recitační soutěž, tentokrát
konané v Tršicích.
Všichni zaslouží velkou pochvalu za přípravu, kterou nácviku na soutěž
věnovali, a pak také za odvahu vystoupit před publikum a podat úspěšný
umělecký výkon.
Mgr. Jaromíra Pazderová

Pochvala ale patří i všem ostatním, kteří si zasloužili čestná uznání
za krásné básničky a velkou snahu.

Karneval
V době maškarních karnevalů jsme si i my jeden uspořádali u nás v tělocvičně. Promenáda masek,
tanec, soutěže a nakonec tombola. Nic při našem reji nechybělo. Moc děkujeme všem rodičům dětí
z 1. až 3. tříd, kteří nám zajistili bohatou tombolu, a také třídě 4. B, která pro nás připravila tělocvičnu.
Mgr. Jaromíra Pazderová
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Global Money Week – Na penězích záleží
Týden 12. - 18. března je každoročně vyhlašován za celosvětový Global
Money Week. Školy se zaměřují na aktivity rozvoje finanční gramotnosti.
My se k tomuto týdnu připojili už podruhé. Přestože se finančnímu
vzdělávání věnujeme celoročně průřezově v řadě výukových předmětů,
je tento týden příležitostí uspořádat mimořádné projektové aktivity, pozvat
na odborné přednášky lidi z praxe a ještě více zdůraznit potřebnost
finančního vzdělávání.
Letos se žáci vrhli do opravdu zajímavých aktivit. Čvrťáci například
připravovali letní rekreaci na táboře, včetně kalkulací a rozpočtů.
Pro některé bylo docela překvapením, kolik že to vlastně ty potraviny
stojí peněz. Další se věnovali penězům jako takovým. Jak vypadají
a jak jsou chráněné. Starší žáci na druhém stupni pak sestavovali
rodinný rozpočet. V jiných třídách se žáci věnovali např. investicím,
půjčkám nebo začátkům podnikání. Pro deváté třídy jsme pozvali
ve spolupráci s organizátorem českého GMW odborníka z praxe, který
žákům co nejvíce z praxe osvětlil problémy půjček a dluhů.
Během týdne žáci vyplnili celou řadu pracovních listů zaměřených
na finanční témata. V 9. B se žáci dokonce vžili do rolí bankovních
poradců. Zamýšleli se nad tématem „Jsou platební karty dobrým sluhou?“
K názornosti posloužily kartičky s postupem výběru na magnetické tabuli
a rekvizita námi vyrobeného bankomatu. Vše umocněno bankovními
poradci z řad žáků, kteří vysvětlili a zodpověděli veškeré dotazy
a upozornili spolužáky na všechna možná rizika. Právě metoda hraní
rolí se žákům nejvíce líbila. Už nyní s vyučující přemýšlí o další. Aktivita
v závěrečném hodnocení a sebehodnocení vyzněla velmi kladně.
Finanční gramotnost je jednou z oblastí, které ve škole přikládáme
důležitost a věnujeme se jí dlouhodobě. Proto se rádi do rozvojových
projektů zapojíme i v budoucnosti.
Ing. Jaroslav Mihal

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
„PIRÁTI Z PETROVIC“
3. – 11. srpna 2018 TZ Hraničné Petrovice
Cena: 2 700 Kč

(Rodiče mohou na tábor žádat příspěvek od zaměstnavatele.)

Na tábor zveme všechny děti ve věku od 7 do 15 let.
O skvělou zábavu se postará tým zkušených vedoucích,
instruktorů a kuchařek. Na zdravotní stav dětí dohlíží odborně
vzdělaný zdravotník.
Milí táborníci, letošní prázdniny se chystáme na dalekou
plavbu po širých mořích. Chopte se kormidel a vyrazte s námi
pátrat po neznámých ostrovech a ukrytých pokladech.
Cestou nás čeká nejedna námořní bitva, ale když společně
potáhneme za jeden provaz, vítězství nás nemine.
Kontakt: Klára Šišková, tel: 776 371 590
email: klara.siskova@seznam.cz
web: nasitabornici.webnode.cz
V případě zájmu o tábor nebo jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.

Už se na Vás moc těšíme! Tým vedoucích
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Osvětová beseda Velká Bystřice
uvádí pohádku s písničkami od Věry

Šimkové

Krakonošův klobouk
Hudbu složil Ivan Kakula

Režie
František Jakub Denk
Technická spolupráce

Pavel Dorazil

Jan Bradávka

Premiéra 28. dubna 2018 v 16 hodin - Orlovna Velká Bystřice
Osoby a obsazení:
Lojzka a Luisa de Bonton – Jitka Doležalová
Tetička – Jitka Smutná nebo Michaela Kotěšovská
Marjánka – Eva Annikki Peltonen

Matěj – Michal Mikulec

Krakonoš – Zdeněk Škoda
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9“

www.obvb.cz

SPORT

KOPANÁ - ROZLOSOVÁNÍ
VELKÁ BYSTŘICE

ROZLOSOVÁNÍ KOPANÁ

I.B.tř."B"

MUŽI JARO 2018

1. 4.

NE

15.30 hod.

V. Bystřice - Zvole

8. 4.

NE

15.30 hod.

Loštice - V. Bystřice

15. 4.

NE

15.30 hod.

V. Bystřice - Troubelice

22. 4.

NE

16.00 hod.

Jesenec - V. Bystřice

29. 4.

NE

16.00 hod.

V. Bystřice - Červenka

5. 5.

SO

16.30 hod.

Třeština - V. Bystřice

12. 5.

SO

16.30 hod.

Nemilany - V. Bystřice

20. 5.

NE

17.00 hod.

V. Bystřice - Kožušany

27. 5.

NE

17.00 hod.

FK Šternberk - V. Bystřice

3. 6.

NE

17.00 hod.

V. Bystřice - N. Sady "B"

10. 6.

NE

17.00 hod.

Slatinice - V. Bystřice

17. 6.

NE

17.30 hod.

V. Bystřice - Doloplazy
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REKLAMA
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká 10,Velká Bystřice, IČ: 70008922
přijme brigádnici na výpomoc do kuchyně. Na zástup a na výpomoc v době čerpání dovolených a v době nemocí
Zájemci se mohou kontaktovat na tel. čísle 585 351 991 nebo 602 760 821 - Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel DPS sv. Anny

KOVOŠROT

VELKÁ BYSTŘICE

Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s
izolací a ostatního kovového odpadu . Odběr
bílého a drobného elektra

Výkup autobaterií až 16 Kč/kg
Peníze posílány na účet nebo poštovní
poukázkou na adresu v den výkupu

DÁMSKÉ ● PÁNSKÉ ● DĚTSKÉ
Na Svobodě 470, Velká Bystřice

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

Otvírací doba:
Út – Pá: 9.00 – 16.00
Tel.:

723 105 222

So: 9.00 – 12.00
www.kovovb.cz

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

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 -

AUTOVRAKOVIŠTĚ

Velká Bystřice
----------------------------------- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA
- ODTAH ZDARMA
- VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI

prodej použitých N. D.
Výkup baterií: 13 Kč/kg

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,
e-mail: zochjiri@seznam.cz

Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy)

Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12
Tel.: 608 800 361
www.autovrak.eu
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