BYSTŘICKÉ NOVINY 5 / 2018

Strana 2

KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - KVĚTEN 2018
1. 5.
Velká Bystřice/
Libavá
4. 5.
Přáslavice
5. 5.
Velká Bystřice

• Bílý kámen
(Vojenský výcvikový prostor Libavá – 7.00 – 16.00)
• Kladení věnců
• Rybářské závody dospělých
(přehrada – 6.00 – 12.00)

6. 5.
Velká Bystřice • Rybářské závody mladých
(přehrada – 6.00 – 12.00)
11. 5.
Velká Bystřice • Operetní melodie „Když dva se rádi mají“
(sv. Anna – 16.00 – 17.00)
Přáslavice
• Čištění Vrtůvky
12. 5.
Tršice
• Cyklovýlet „O poklad Kunhuty tršické“
13. 5.
Velká Bystřice • Slavnost kroje
(náměstí, hotel Zámek – 8.00 – 13.00)
• Bystřické selské trhy
(náměstí – 8.00 – 12.00)
• Koncert - Anna Sysová – klarinet
(galeriezet – 16.00 – 17.00)
Daskabát
• Hodová mše
19. 5.
Velká Bystřice • Čištění řeky Bystřice
(řeka Bystřice – 8.00 – 12.00)
• Festival duchovní hudby
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 16.00 – 20.00)

• Premiéra divadelní komedie „Otylka“
(orlovna – 19.00 – 20.00)
• Hodová zábava

Daskabát
20. 5.
Velká Bystřice • Závod odrážedel, kol a koloběžek
(náměstí a park – 14.30 – 18.00)
Daskabát
• Hody
Hlubočky
• Festival dechovek
Přáslavice
• Odpoledne pro seniory
22. 5.
Velká Bystřice • Májový koncert ZUŠ
(galeriizet - 17.00 - 18.00)
25. 5.
Hlubočky
• Dětský den (MŠ Hlubočky)
Tršice
• Noc kostelů
26. 5.
Velká Bystřice • Sečeni lóke
(louka u zastávky ČD – 7.00 – 10.00)
• Káceni mája s májovou veselicí
(ulice Hliník – 16.00 – 24.00)
• Vernisáž výstavy obrazů
(galeriezet – 17.00 – 18.00)
Bystrovany
• Odpoledne při cimbálu
• Letní kino
30. 5.
Tršice
• Slet čarodějnic na tršickém zámku
31. 5.
Velká Bystřice • Besídka ZUŠ
(galeriezet – 17.00 – 18.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
POZVÁNKA

Český den proti rakovině

Dne 7. 5. 2018 v 16 hodin se uskuteční u Památníku Osvobození krátký pietní akt,
při kterém si připomeneme 73 let od ukončení 2. světové války a položením květin
uctíme památku obětí nacismu.

Ing. Marek Pazdera, starosta města
V pondělí 30. dubna a 7. května bude z provozních důvodů MěÚ uzavřen.
V úterý 1. a 8. května bude odpadové centrum zavřeno – státní svátek.
V úterý 8. května bude Informační centrum zavřeno – státní svátek.

SVOZ ODPADŮ DUBEN A KVĚTEN 2018
Komunální
odpad
(středa)

Bio
odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností
(pátek)

1. a 8. 5. zavřeno
státní svátek

3. 5.
9. 5.

17. 5.

23. 5.

31. 5.

6. 6.

14. 6.

20. 6.

28. 6.

Odpadové centrum
(Tovární 102)

18. 5.

každé úterý 15.30 - 18.00

Také v našem městě proběhne
ve středu 16. května celonárodní veřejná sbírka
Ligy proti rakovině Praha. Český den proti rakovině je
nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od
roku 1996. Do letošního 22. ročníku, kdy se do ulic měst
a vesnic po celé České republice v tento den vydá více
než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, přidá i oddíl pionýrů
Poletušky z našeho města.

Společenská rubrika
Narození:
Michal Šebík
23.1.2018
Julie Poláchová 29.3.2018

každou sobotu 8.00 - 12.00

15. 6.

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

Budou nabízet tradiční žluté kytičky, letos
ozdobené vínově červenou stužkou. Každý
dárce, který si kytičku koupí za minimální
částku 20 Kč, dostane také letáček, v němž
Liga veřejnosti objasňuje problematiku rakoviny
tlustého střeva a konečníku a především
důležitost preventivního vyšetření, které v mnoha
případech zachraňuje život.
Petr Xˇandy Dvořák / Oddílový vedoucí
POLETUŠKY Velká Bystřice

Foto na titulní straně: Pavel Kolman (hrabání trávy), Martina Žbánková (rybář), Zuzana Břehová (úklid), archiv BK (cyklisté)
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych začátek úvodníku věnoval znovu odpadům. Možná
si říkáte, proč se k této problematice stále vracím. Prostě proto,
že je pro nás velmi důležitá. Neboť vše kolem odpadů se upíná
k roku 2024, kdy je naší legislativou schválené významné omezení
skládkování, současně bude zásadně zvýšen poplatek za uložení
komunálního odpadu na skládku (ze současných 500 Kč/tunu až
na 2000 Kč/tunu). A toto navýšení se logicky bude muset promítnout
i do ceny poplatku za odpad. Proto je velmi důležité naučit naše
občany separovat, protože za separovaný odpad žádný poplatek
není. A také proto jsme se připojili k projektům mikroregionu
Bystřička podpořeným významnou dotací z Operačního programu
životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství (Kompostéry
pro občany mikroregionu a Doplnění sběru separovaných
odpadů - pořízení nádob do domácností).
Opakovaný projekt na pořízení kompostérů byl znovu úspěšný.
V roce 2013 jsme při dotazníkovém průzkumu evidovali 75 zájemců
o kompostéry, nakonec jsme umístili více než 200 kompostérů,
a to jsme ještě neuspokojili všechny zájemce. Proto jsme v roce 2018
požádali v rámci dotace mikroregionu o dalších 60 kusů kompostérů,
a ty byly doslova rozebrány za 14 dní od zahájení distribuce, takže
výdej kompostérů je již ukončen.
Trošku jiná je situace u nádob na separovaný odpad do domácností.
Na konci března byl zahájen zkušební provoz svozu separovaného
odpadu z domácností, přičemž návrh četnosti svozu z domácností
je jednou měsíčně a svozu z veřejných míst jednou za 14 dní.
Prosíme Vás o trpělivost, neboť budeme muset tuto problematiku
sledovat, vyhodnocovat a dle potřeby měnit a nastavovat. Ale věřím,
že je to cesta správným směrem. Zkušenosti z jiných obcí říkají, že
po zavedení sběru separovaného odpadu přímo z domácností se
v těchto obcích procento vytříděnosti odpadu zvýšilo o 15 – 20 %
a současně došlo k významnému snížení množství komunálního
odpadu (Hradec Králové uvádí skoro 40 %), který je právě zatížen
skládkovacím poplatkem. V současné době se podařilo umístit cca
400 ks nádob na plasty a papír. To znamená, že pořád máme ještě
cca 300 kusů nádob, takže neváhejte a přihlaste se! Dále počítáme
i s umístěním 1100litrových kontejnerů na plasty, papír a bioodpad
u bytových domů. Zde prosíme domovní správce, aby také na
sekretariát MěÚ Velká Bystřice nahlásili své požadavky. Všechny
nádoby jsou zapůjčené bezplatně na dobu 5 let a pak se stávají občané
jejich majiteli.
Chceme postupně přistoupit ke snížení množství veřejných
sběrových míst, v jejichž blízkosti se vytváří nepořádek. Především
chceme redukovat dobře dopravně přístupná sběrová místa, kde
k nám ukládají odpad i občané okolních obcí a my všichni to vlastně
platíme. Již nyní jsme zredukovali sběrové místo Na Letné a ušetřili
jsme tím dvě parkovací místa v dopravně velmi vytížené lokalitě
u hřiště.
Město Velká Bystřice bude v roce 2018 kromě největších investicí
(Rekonstrukce MŠ Zámecká a III. etapa cyklostezky) realizovat také
několik menších akcí. Velmi významnou rekonstrukcí projde letos
školní jídelna. Proběhnou zde zásadní rekonstrukce varny (gastro
technologie i podlahy), elektroinstalace a vzduchotechniky. Velmi
pravděpodobně nebude reálné tyto práce stihnout jen za prázdniny,
proto bude nutné v měsíci září řešit náhradní školní stravování.
Ve škole plánujeme další kolo opravy zdravotechniky.
Naším úkolem je také dovybavení Kulturního domu Nadační tak,
aby KD Nadační mohl na začátku září již plně sloužit občanské
a spolkové veřejnosti. Budeme zde doplňovat větrání, upravovat
regulaci topení a především ho musíme dovybavit nábytkem a gastro
vybavením. Dále letos počítáme s realizací rekonstrukce komunikace
v ul. Tovární a také s provedením živičného krytu na komunikaci

vedoucí k odpadovému centru, kterou jsme loni rozšířili. Dále letos
budeme pokračovat s dalším rozšířením optické sítě a drobnými
opravami náhonu.
V tomto vydání VB novin vyhlašujeme již XIV. ročník soutěže
O nejkrásnější okno, předzahrádku, veřejný prostor
a nejkrásnější část ulice. Při letošním vyhlašování pravidel
jsme provedli drobnou inventuru vítězů a hodnocených a museli
jsme konstatovat, že se jí po všech čtrnáct let účastní stále stejní
občané. Hlavním smyslem této soutěže je, aby přibývalo stále více
těch, kteří zasazují kytičky a keře a starají se o veřejnou zeleň.
A to se nám, bohužel, tak úplně nedaří. Letos jsme nechali pravidla
soutěže stejná, ale možná by stálo za to vymyslet pravidla nová,
více motivující. Kdyby Vás nějaké vylepšení napadlo, klidně nám
napište!
Závěr květnového úvodníku většinou věnuji pochvale všech
bystřických organizátorů a nadšenců. Květen je totiž jednou
z nejfrekventovanější částí roku, co se týče společenských,
kulturních a sportovních aktivit a akcí. To samozřejmě platí i letos.
Spolkový život je určitě jedním z důvodů, proč se k nám lidé tak
rádi stěhují a proč u nás není prakticky možné sehnat pozemek,
koupit dům nebo pronajmout byt.
M. Pazdera

Soutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe
udržovaný veřejný prostor a nejkrásnější
část ulice 2018 - XIV. ročník “
Město Velká Bystřice se znovu rozhodlo podpořit květinovou
výzdobu v našem městečku a rozhodlo se uspořádat již XIV.
ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný veřejný
prostor a nejkrásnější část ulice“. Hodnocenými kategoriemi budou
„Nejkrásnější květinová výzdoba domu - okno“, „Nejkrásnější
květinová výzdoba domu – balkón“ - to znamená výzdoba
oken, balkonů, teras a průčelí domů. V těchto kategoriích se
bude hodnotit celkový vzhled, praktičnost provedení, originalita
a barevná kombinace.
A dále kategorie - „Nejkrásnější předzahrádka“ a „Nejkrásnější
část ulice“ - v nichž budeme hodnotit péči o veřejný prostor. Zde
chceme především klást důraz na úpravu a péči o veřejnou zeleň
a na květinovou výzdobu před vchody do domů. I zde bude probíhat
hodnocení podobně jako v prvních dvou kategoriích. Podmínkou
účasti v kategorii „Nejkrásnější část ulice“ bude zapojení
minimálně 3 rodinných domů nebo 2 bytových domů v ucelené
zástavbě.
Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2018 do 30. 8. 2018, tipy na vítěze
zasílejte prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám paní tajemnice
Mgr. Marcely Chumchalové. K účasti v soutěži ovšem není nutné
podat přihlášku. O vítězích bude rozhodovat odborná komise
na základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu. Termín
hodnocení v době prázdnin a dovolených je zvolen záměrně,
aby účastníci soutěže nezakoupili rostlinný materiál pouze
na omezenou dobu krátce po výsadbě, ale aby se i v letních měsících
o tyto výsadby starali a udržovali je.
Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii se stane jejím
vítězem, obdrží cenu ve výši 3.000,- Kč, soutěžící na druhém místě
obdrží 2.000,- Kč a soutěžící na třetím místě obdrží 1.000,- Kč.
Stejně jako v minulosti budou ještě v každé kategorii udělena
čestná uznání. Zvláštní kategorií bude udělení Čestných uznání
místní organizace Českého svazu zahrádkářů. Slavnostní předání
cen vítězům proběhne v rámci XXVIII. ročníku Lidového roku.
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Čištění řeky Bystřice
Vážení občané Velké Bystřice,

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Lepší start

letos se v sobotu 19. 5. 2018 sejdeme po čtrnácté, abychom očistili naši řeku a její okolí od odpadků.
Osobně si stále myslím, že vyčistit alespoň jedenkrát za rok kousek z celého toku řeky, který náleží
k našemu městečku, má smysl. Jsem hrdý na to, že Velká Bystřice byla mezi prvními obcemi a městy,
kterým se dařilo a daří podobné akce pořádat a že Vaše každoroční účast umožňuje trvání Čištění řeky
Bystřice. Organizační pokyny se nemění a naleznete je níže.
Po krátkém zahájení rozdělíme dobrovolníky na skupiny, které jdou po levém a pravém břehu, menší
část jde potom přímo korytem řeky. Nepořádek, což jsou většinou pet lahve, kusy igelitu, polystyren
a podobný dobře plovoucí odpad, se sbírá do igelitových pytlů. Samozřejmostí jsou ochranné rukavice,
které dostanete stejně jako pytle na odpad. Plné pytle, případně větší kusy vyhozených věcí se
průběžně odnášejí na cestu, po níž jede traktor s vlečkou, na kterou se vše nakládá. Během čištění
děláme přestávky na občerstvení, ve kterých se můžete posilnit minerálkou, pivem nebo něco lehčího
sníst. Tak jako během celé akce, je i zde pouze a jen na Vás, kolik toho sníte, vypijete, kolik pytlů
naplníte, kterou nepatřičnou věc v řece necháte na příště, jak daleko pro ni půjdete…rádi pro Vás tuto
akci organizujeme, ale zároveň nemáme rádi příliš organizované akce…)
Po projití úseku, který budete čistit, se všichni na závěr, což bývá přesně v poledne, sejdeme na louce
u vlakové zastávky, kde pro vás připravíme opékané klobásy a spotřebujeme všechno občerstvení.
Odpojit či připojit se samozřejmě můžete kdykoliv během sobotního dopoledne, vše je opět jen na Vás.
Podle zkušeností z minulých ročníků jsme všichni maximálně ve 13.00 doma.
Nevýhodou bývá závislost akce na počasí, snažíme se pracovat i za poměrně nepříznivého počasí, ale
při případné velké vodě nebo silném dešti se o novém termínu včas dozvíte z Facebooku (řeka Bystřice),
z místního rozhlasu nebo e-mailem. Berete-li s sebou děti, nezapomeňte, že ve vodě, či na březích
mohou být ostré věci, takže je potřeba si své ratolesti ohlídat.
Informace k letošnímu čištění.
V sobotu 19. 5. 2018 v 8.00 je sraz účastníků u vlakové zastávky Velká Bystřice. I letos se pokusíme
projít a zbavit odpadků celý úsek řeky, který patří k Velké Bystřici. To znamená, že se ráno rozdělíme
na dvě stejné skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem proti proudu až ke splavu v Burku, druhou
potom auty odvezeme k vlakovému přejezdu na Bystrovany. Obě skupiny dobrovolníků dojdou zpět
k vlakové zastávce, kde již bude pro všechny připravené občerstvení a kde si na závěr můžete popovídat.
Jako vždy bych na závěr rád poděkoval MÚ Velká Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná za každoroční
pomoc a…
Těšíme se na Vás!
Za pořadatele: Václav Břeha

Mladí to dnes na trhu práce nemají vůbec jednoduché. Získat praxi
po ukončení studia je čím dál složitější. Situace se pak komplikuje zejména
tehdy, pokud se středoškolské vzdělání nepodaří úspěšně dokončit.
Pro tuto dnes na pracovním trhu jednu z nejvíce znevýhodněných skupin
realizuje olomoucký EDU institut, z.s.
projekt s názvem Lepší start.
Je šitý na míru mladým nezaměstnaným do 25 let. Díky němu mohou absolvovat rekvalifikace či praxe. V projektu je prioritou individuální přístup ke
každému jednotlivci, který se do něj
zapojí. Klíčovými aktivitami v projektu
jsou motivační kurz složený z témat:
osobní potenciál, krizová komunikace, pracovní právo, pracovní životopis
a motivační dopis a pracovní pohovor.
Další aktivitou je job klub, kde se klienti scházejí , a společně s konzultantem
pro danou oblast mapují situaci na trhu
práce. Po celou dobu spolupráce je
tým připraven poskytovat individuální
poradenství. Pro ty, kteří nemají
ve své profesní dráze jasno, je k dispozici profesní či bilanční diagnostika. Cílem tohoto projektu je přinést
účastníkům možnost dovzdělat se
v rekvalifikacích a v ideálním případě
absolvovat praxi s vyhlídkou na pracovní místo.
Projekt Lepší start je realizován v rámci výzvy Integrované územní investice (ITI) pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0
.0/16_045/0007418 a potrvá do roku
2020. Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) znamená integrované
územní investice. Jedná se o jeden
z nástrojů regionální politiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU. Lepší
start teritoriálně zasahuje Olomouckou aglomeraci, která v sobě zahrnuje
region Olomoucka, Přerovska a Prostějovska.
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KULTURA

POZVÁNKA
NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

David John Lloyd
Tváře/Faces
26. května 2018 v 17 hod.

Galeriezet Velká Bystřice
Vernisáž bude doplněna krátkým koncertem.
Výstavu můžete zhlédnout do 26. 7. 2018

Festival duchovní hudby
„Chvalte Hospodina“ – hudební
poselství P. J. Olejníka
V sobotu 19. 5. 2018 v 16.00 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
Vystoupí: KPS Dvořák Olomouc a Svatokopecký chrámový sbor – sbormistr Jan Gottwald
Chorus Mittitur Šternberk – sbormistr Tamara Margholdová

KINO

Chrámový sbor Velká Bystřice – sbormistr Ivana Juráňová

Program: 16.00 - festivalová vystoupení sborů

17.30 - latinská mše sv. Missa mundi

Velký Týnec – KVĚTEN 2018
4. 5. pátek
19:30 hod.
119 minut

KINO
KINO

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI

Produkce: USA

Dobrodružná
akční komedie.
Vstupné
Kč 50,Velký
Týnec
– KVĚTEN
2018
Přístupný

Velký Týnec – KVĚTEN 2018
4. 5.11.
pátek
VÍTEJTE V DŽUNGLI
5. pátek JUMANJI:
ČERTOVINY
19:30
hod.hod. Dobrodružná
akční komedie.
18:00
Nová česká pohádka
z dílny Zdeňka Trošky.
119 101
minut
minut

4. 5. pátek
19:30 hod.
119 minut

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružná akční komedie.

Produkce:
Produkce:
ČR USA
Vstupné
Kč 50,Vstupné
Kč 50,Přístupný
Přístupný
Produkce:
USA
Vstupné Kč 50,Přístupný

11. 5. pátek
ČERTOVINY
Produkce: ČR
18:00
česká pohádka z dílny Zdeňka Trošky. Produkce:
VstupnéČR
Kč 50,18.hod.
5. pátek Nová
HASTRMAN
101 19:30
minuthod.
Přístupný
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana Vstupné
Kč 50,-

11. 5. pátek 100ČERTOVINY
minut
alias barona de Caus. Režie Ondřej Havelka.
18:00 hod.
Nová česká pohádka z dílny Zdeňka Trošky.
101 minut

Produkce:
Přístupný odČR
12 let
Vstupné Kč 50,Přístupný

18. 5. pátek
HASTRMAN
Produkce: ČR
19:30
a zároveň
ironický příběh hastrmana
Vstupné
50,25.hod.
5. pátek Romantický
BLADE RUNNER
2049
Produkce:
VB,KčUSA
100 19:30
minuthod. alias
barona desci-fi
Caus.
Režie Ondřej Havelka. Kanada,
Přístupný
od 12 let
Dobrodružný
thriller.
Maďarsko

minut
18. 5. pátek 163HASTRMAN
19:30 hod.
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana
100 minut 25. 5. pátek
alias barona
de Caus.
Režie
Ondřej Havelka.
BLADE
RUNNER
2049
19:30 hod.
163 minut

Dobrodružný sci-fi thriller.

Vstupné
Kč 50,Produkce:
ČR
Přístupný od
let
Vstupné
Kč1550,-

Přístupný
12 USA
let
Produkce:odVB,
Kanada, Maďarsko
Vstupné Kč 50,Přístupný od 15 let

25. 5. pátek
BLADE RUNNER 2049
Produkce: VB, USA
Podrobný program
kina thriller.
najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci
– program
kina
19:30 hod.
Dobrodružný
sci-fi
Kanada,
Maďarsko
Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu
163 minut
Vstupné Kč 50,promítání filmu je pokladna otevřena.
Přístupný od 15 let
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.

Britský malíř David John Lloyd se narodil v roce 1957
v Lichfieldu, v malém průmyslovém městě severně
od Birminghamu. Brzy začal navštěvovat výtvarné
kurzy, následně vystudoval Uměleckou školu v Chelsea
a absolvoval Univerzitu umění v Brightonu a v Londýně.
Hodně cestoval a poznával vzdálené kraje. Procestoval
jihovýchodní Asii a nakonec se usadil v slunné Barceloně.
V roce 1995 přicestoval na svou první výstavu v České
republice - Galerie Chagall v Ostravě.
Zaujalo ho industriální prostředí, takže se do Ostravy
průběžně vracel, až se v ní před 11 lety usadil.
Vytvořil sérii obrazů věnovaných hornictví a výrobě oceli.
Nejedná se o realistické obrazy, Lloyd promítl do maleb své
pocity a dojmy z industriálního prostředí. Dokázal zachytit
i ponurou atmosféru města zasaženého smogem.
Nezajímal se jen o industriální prostředí, do své tvorby
promítl architekturu i dojmy z Beskyd a Jeseníků.
V poslední době se v jeho obrazech objevují figurativní
motivy a v obrazech madon propojil figury s historickou
architekturou. Tato část Lloydovy tvorby souvisí
s těžkými životními chvílemi. Překonal vážnou nemoc
a blízkost smrti tematicky ovlivnila jeho malby.
Velkým a dlouholetým Lloydovým koníčkem je hudba. Loni
založil v Ostravě kapelu Line, píše pro ni texty a vystupuje
jako zpěvák, hráč na saxofon a foukací harmoniku.
V současné době žije a tvoří v Petřvaldu. Jeho domovskou
galerií je Galerie Blanka Hrubá v Hotelu Hukvaldy
na Hukvaldech.
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KNIHOVNA

VELKÁ BYSTŘICE
knižní novinky
Arnošt Goldflam – 3x Agátka Kulhánková

příhody a dobrodružství devítileté holčičky Agátky

Anne Jacobs – Panský dům. Počátek rodinné ságy

1. díl připravované trilogie – osudy Marie, která ze sirotčince přichází
sloužit do impozantního sídla průmyslnické rodiny Melzerů

Daecey Bell – Nebezpečná laskavost

Stephanie občas hlídá syna své kamarádky Emily, ale jednoho dne si
Emily Nickyho nevyzvedne, nebere mobil, zmizí...
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

Dům pokojného stáří sv. Anny
Dům
pokojného
pátek
11. květnastáří
v 16 sv.
hod.Anny
Vstupné
50
Kč
pátek 11. května v 16 hod.

V pondělí 30. dubna je knihovna zavřená – dovolená.

Dům pokojného
Vstupné stáří
50 Kč sv. Anny
pátek 11. května v 16 hod.
Vstupné 50 Kč

Bystřické selské trhy

neděle 13. 5. 2018, 8 – 12 h.
Dům
pokojného
stáří sv. Anny
Malohanácká
dílnastáří
Krejčovství
Dům ●–pokojného
sv.Betty
Anny
lněné a bavlněné oděvy v selském stylu i pro ty nejmenší
pátekv 11.
května v 16 hod.
● Buchty,
pátek
11.koláče
května
16 hod.
● Minipivovar Velká Bystřice
Vstupné 50 Kč
● Kávový
stánek
Vstupné
50 Kč

● Zvěřinové speciality
● Zahradní a balkonová keramika
● Nakládané sýry, čerstvá bryndza, jogurty
● Ovoce, zelenina, vejce, med, domácí utopenci
● Via Delicia
– konzervované maso, paštika s tvarůžkem
● Krušovo uzené
– české maso bez konzervantů a rychlosoli
● Farma Čehovice
– zavařeniny, marmelády, cibulové kroužky v sádle, brambory
● Fojtství Gručovice
– chlazená kuřata, kohouti, kachny
● Balkonové květiny, květinové a zeleninové přísady
● Máslové trubičky, svatební koláčky, mrkvánky
● Pallas Moravia
– sušená a nakládaná rajčata s příchutěmi
● Fajna pasta
– italské i české těstoviny s různými příchutěmi
● Damodara
– ručně vyráběné zdravé luštěninové pochoutky bez konzervantů a barviv, pohankové křupky…
● Škvarkové tyčinky, medovina, sirupy od Radhoště
● Osázené závěsy, bylinky
● Zdravé produkty ze studia Sluníčko
● Proutěné výrobky, koření,rakytník, oříšky
Občerstvení: maso a uzenina na grilu, langoše, pivo, káva, nealko

BYSTŘICKÉ NOVINY 5 / 2018

PLETENÍ TATARŮ 25. 3. 2018

VÍTÁNÍ JARA 28. 3. 2018

Strana 7
foto na stránce Petr Nakládal
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MRSKUT 2. 4. 2018

JARNÍ BAZÁREK 13. -14. 4. 2018

foto Zdeněk Bereza

foto Martina Žbánková
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Zápis do 1. třídy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

4. dubna a 11. dubna proběhly zápisy dětí do prvních tříd. Celkem přišlo k zápisu
61 dětí. Z toho bude přijato 43 dětí, otevřeme tedy 2 první třídy. Zápis byl velice
pěkně zorganizovaný. Už měsíce před zápisem naše paní učitelky navštívily školky
a informovaly rodiče o nárocích při zahájení školní docházky. Při samotném zápisu si
pak děti prošly několik stanovišť, na kterých prokázaly své dovednosti a připravenost
na školu. Rodiče mohli sledovat, co se daří, nebo diskutovat s pedagogy případná
doporučení. Vše probíhalo v klidné a příjemné atmosféře. Věříme, že chuť a nadšení
vydrží dětem co nejdéle!
Ing. Jaroslav Mihal

Úspěchy žáků
v recitačních soutěžích

Během března a dubna se nejlepší recitátoři z naší
školy zúčastnili okresního a krajského kola celostátní
recitační soutěže Dětská scéna a také recitační
soutěže škol Mikroregionu Bystřička.
Okresní kolo soutěže Dětská scéna proběhlo v úterý
13. března a ve středu 14. března 2018 v Domě dětí
a mládeže v Olomouci. A dařilo se! František Reich
(2.A) a Dora Šmalcová (4.B) postoupili do krajského
kola soutěže a Julie Šmejkalová a Ema Kubíčková
dostaly od porotců čestná uznání za přednes.
Krajské kolo Dětské scény pak proběhlo v Olomouci
11. dubna na ZUŠ Žerotín a moc gratulujeme Doře
Šmalcové, která tu získala čestné uznání.
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme
s našimi nejlepšími recitátory z prvního stupně
vyrazili do Tršic, kde se konala soutěž v recitaci mezi
školami Mikroregionu Bystřička. A naši reprezentanti
(Julinka Stoppenová, Nikča Korandová, Franta
Reich, Julinka Šmejkalová a Štěpa Urva) se neztratili.
Všichni se umístili v první polovině žebříčků mladší
i starší kategorie a Julinka Šmejkalová svým krásným
vyprávěním o Jácíčkovi přesvědčila porotu o tom, že si
zaslouží první místo! Gratulujeme!
Mgr. Jaromíra Pazderová

Vernisáž výstavy „Poznej a chraň“
Ve středu 14. dubna 2018 se v Domě dětí a mládeže Olomouc uskutečnila vernisáž
výstavy „Poznej a chraň“, kterou společně se Statutárním městem Olomouc uspořádalo
Přírodovědné oddělení DDM Olomouc.
Výstava měla podtitul: „Pod jarními paprsky“ a konal se již její 33. ročník. Vystavené
výtvarné práce do soutěže zaslali žáci mnoha škol Olomouckého kraje v několika
kategoriích.
Žáci naší školy v této výtvarné soutěži velmi pěkně uspěli a jejich výtvarné práce
s tematikou jarní přírody byly nejen vystavené, ale i vyhodnocené.
Výstava prací žáků trvá v DDM do 4. května. Zajeďte se podívat.
Mgr. Kateřina Pospíšilová
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Erasmus+ Cesta do Itálie
V neděli 8. 4. 2018 jsme jeli s projektem Erasmus+
„Mladí podnikatelé v akci“ na výměnný pobyt do Itálie.
Z Olomouce do Prahy jsme jeli vlakem, potom nás
čekala cesta letadlem do Mnichova a do Bari. V Bari
nás čekal řidič, který sice neuměl anglicky, ale poznal
nás a bezpečně dovezl do městečka Cerignola, kde
jsme měli strávit celý pobyt.
Italské rodiny si nás rozdělily na ubytování.
V domovech rodin bylo čisto a útulno, překvapilo nás
jen, že po celém domě chodí v botách a že velice
často používají jednorázové plastové nádobí.
Druhý den, když jsme přijeli do školy, nás překvapilo
velké množství odpadků válejících se všude okolo.
Okolí bylo krásné, ale poházené odpadkové pytle
a smetí nás rušilo. Ve škole to nebylo o mnoho lepší,
protože děti neměly skříňky, ale pouze společné
věšáky, záchody neměly prkénka ani toaletní papír.
Přestávky ve škole neexistují. Mají jenom jednu
dlouhou, která slouží na svačinu a oddych.
Přestože nás paní učitelky varovaly, jaké mají jižní
národy zlozvyky, překvapila nás organizace a domluva Italů. Nikdy na srazy nechodili včas a často jsme čekali, co se bude vlastně dít. Jakoby
všechno bylo na poslední chvíli. Přesto vypadali naprosto v klidu. Také doprava je tam strašná! Skoro má člověk pocit, že si každý jezdí jak chce
bez předpisů. V tomto projektu je nás zástupců z více zemí (Portugalci, Turci, Chorvati), kteří ovládají angličtinu. Ale Italové ji neuměli skoro vůbec.
Nechci jen poukazovat na horší věci, program celého týdne byl velice pestrý a zajímavý. Ve škole jsme měli různé dílničky, např. keramiku, italské
zpívání, hraní na bubny. V úterý a ve čtvrtek byly výlety. Za tyto dva dny jsme navštívili spoustu krásných míst: Castel del Monte, Alberobello,
Coserta Rayal Palace. Dokonce se nám podařilo ochutnat výbornou italskou zmrzlinu. Měli jsme také několik večeří v restauracích, jídlo bylo
výborné.
Během týdenního pobytu jsme poznali spoustu úžasných věcí a lidí. Taky jsme si uvědomili, že Česká republika je úžasná země a budeme si jí
více vážit. Byl to super týden a další skvělá zkušenost.
Anna Linhartová, 7. A

Třídní projekt „Napříč Bystřicemi“

V rámci probíraných témat o naší obci, městě, kraji a vlasti ve výchově
k občanství jsme se v 6.B třídě rozhodli vypracovat třídní projekt „Napříč
Bystřicemi“.
Byli jsme zvídaví a zajímalo nás, co vedlo předky k názvu
ídní projekt „Napříč
Bystřicemi“
našeho města a zda je Velká Bystřice v ČR jediná.

rámci probíraných témat o naší obci, městě, kraji a vlasti ve výchově k občanství jsme se
6.B třídě rozhodli
vypracovat
projekt
„Napříč
Bystřicemi“.
Byli jsme
zvídaví
a se
Na mapě
Českétřídní
republiky
jsme
si vyhledali
obce či města,
v jejichž
názvu
ímalo nás, coobjevuje
vedlo předky
k názvu
našeho
města
zda
je Velká
Bystřicesiv místo.
ČR jediná.
Bystřice.
Rozdělili
jsme
se ado
dvojic
a vylosovali
Zahráli

sirepubliky
na historiky
a pomocí
internetu
a města,
knih zapůjčených
v knihovně
se
Na mapějsme
České
jsme
si vyhledali
obce či
v jejichž názvu
se objevuje
pustili
obce čisiměsta.
Nejdůležitější
poznatky
střice. Rozdělili
jsmepo
se stopách
do dvojicdané
a vylosovali
místo. Zahráli
jsme si získané
na historiky
a
vypsali
na tvrdývpapír
A3, doplnili
ilustracemi
a obrázky
či fotografiemi.
mocí internetujsme
a knih
zapůjčených
knihovně
se pustili
po stopách
dané obce
či města.
Poté nás
čekalajsme
prezentace
pro
ostatní
spolužáky.
Z jednotlivých
jdůležitější získané
poznatky
vypsali na
tvrdý
papír
A3, doplnili
ilustracemi azjištění
obrázky
jsme nás
vytvořili
jeden
velký nástěnný
přehled,
kterýZnám
slouží vezjištění
výuce. jsme
fotografiemi. Poté
čekala
prezentace
pro ostatní
spolužáky.
jednotlivých
tvořili jeden velký nástěnný přehled, který nám slouží ve výuce.

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.
Zámecké náměstí 83 pro školní rok 2018/2019
S sebou
vezměte kopii
rodného listu
občanský
průkaz
a originál
se prosím
uskuteční
v úterý
15.dítěte,Váš
5. 2018
od
16.00
Zámecké
83dítěpro
rokbudou
2018/2019
potvrzení od náměstí
lékaře, že je Vaše
povinněškolní
očkováno. Děti
přijímány
pro
školní
rokNadační.
2018/2019
do 18.00
hodinředitelstvím
v83
prostorách
KD
v Zámecké
souladu
s kritériináměstí
vydanými
Masarykovy
základní
školy a mateřské
se
vvúterý
15.5.5.
2018
od 16.00
školy,uskuteční
která
jsou veřejně přístupná
na www.msvb.cz
se uskuteční
úterý
15.
2018
od 16.00
S sebou prosím vezměte kopii rodného listu dítěte,Váš občanský průkaz a originál
doZámecké
18.00
hodin
vv83prostorách
do
18.00
prostorách
Nadační.
potvrzení
od lékaře,
že hodin
je Vaše dítě
povinně očkováno.KD
DětiKD
budouNadační.
přijímány
náměstí
pro
školní
rok 2018/2019
v souladu
s kritérii vydanými
ředitelstvím
Masarykovy
základní
a mateřské
Zámecké
náměstí
83www.msvb.cz
pro
školní
rokškoly
2018/2019
školy,
která
jsou
veřejně
přístupná
na
sebou se
prosím
vezměte kopii v
rodného
listu15.
dítěte,Váš
občanskýod
průkaz
a originál
uskuteční
úterý
5. 2018
16.00
S sebouSpotvrzení
prosím
kopii rodného
listu
dítěte,Váš
občanský
průkaz
a originál
sevezměte
v úterý
15.
5. 2018
16.00
oduskuteční
lékaře, že je Vaše
dítě povinně
očkováno.
Dětiod
budou
přijímány
potvrzení
od do
lékaře,
že
jehodin
Vaše
dítě
povinně
očkováno.
Dětia budou
18.00
v prostorách
KD Nadační.
v souladu
s kritérii
vydanými
ředitelstvím
Masarykovy
základní
školy
mateřsképřijímány
do
18.00
hodin
v
prostorách
KD
Nadační.
školy,
která jsou
veřejně přístupná
na www.msvb.cz
v souladu
s kritérii
vydanými
ředitelstvím
Masarykovy základní školy a mateřské

I když se slovo Bystřice objevilo v deseti názvech, což svědčí o atraktivnosti,

I když sejsme
slovonejvíce
Bystřice
objevilo
deseti názvech,
hrdí
na našiv Velkou
Bystřici. což svědčí o atraktivnosti, jsme
jvíce hrdí na naši Velkou Bystřici.

ZÁPIS
DO
Z MATEŘSKÉ
Á PPI IŠKOLY
SS
Z
Á
Á P IŠKOLY
SŠKOLY
DOZ
MATEŘSKÉ
DO
MATEŘSKÉ
DO
ZMATEŘSKÉ
Á P IŠKOLY
S
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
DO MATEŘSKÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLY
DO

S sebou
prosím
vezměte
kopii rodného
listu dítěte,Váš občanský průkaz a originál
školy, která
jsou
veřejně
přístupná
na www.msvb.cz
Spotvrzení
sebou prosím
vezměte
rodného
dítěte,Váš
občanský
originál
od lékaře,
žekopii
je Vaše
dítě listu
povinně
očkováno.
Děti průkaz
budou apřijímány
potvrzení
lékaře,
že je Vaše
dítě povinně
očkováno.
Děti školy
budoua přijímány
v souladu od
s kritérii
vydanými
ředitelstvím
Masarykovy
základní
mateřské
vškoly,
souladu
s kritérii
vydanými
ředitelstvím
Masarykovy základní školy a mateřské
která
jsou veřejně
přístupná
na www.msvb.cz
školy, která jsou veřejně přístupná na www.msvb.cz
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Osvětová beseda
Velká Bystřice
uvádí komedii

Režie: Tomáš Hradil

19. května 2018 v 19 hod.
Orlovna, Velká Bystřice

Vstupné:
dospělí 100 Kč
senioři 50 Kč

M O Č R S Ve l k á B y s t ř i c e z a l o ž e n a 1 9 2 2 V á s z v e n a

PŘEHRADA
VELKÁ BYSTŘICE

ˇ
RYBÁRSKÉ
ZÁVODY

PREZENTACE V 5:00 HODIN
START V 6:00 HODIN
Designed by brgfx / Freepik

5.5.2018

OD 11.00 HOD. K POSLECHU ZAHRAJE
KAPELA MS BAND

SPONZOŘI AKCE:

VASTAV s.r.o.

AGROSPOL VELKÁ BYSTŘICE, AUTODOPRAVA - p. PAZDERA JAROSLAV, AUTOŠKOLA IVO POLÁCH, BISTRO „MLÝN“ - p. POSPÍŠIL MARTIN, BYSTŘICKÁ TISKÁRNA s.r.o., CAFE BAR - p.
ZEDNÍK TOMÁŠ VELKÁ BYSTŘICE, CUKRÁRNA GALERIE VELKÁ BYSTŘICE, ČERMÁK JAREK, DRAGŮŇ JOSEF VELKÁ BYSTŘICE, DUB DAVID - RYBÁŘSTVÍ OSOBLAHA, DZIENGELOWSKI
PAVEL, DZ-CARBON COMPOSIT, EKODOMOV p. HAJNÝ BEDŘICH, GRÉGR ZDENĚK - VELKÁ BYSTŘICE, HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. HDT-CAR VELKÁ BYSTŘICE, MBG, SPOL. s r. o.
ZÁBŘEH, SERVIS p. ŠÍPEK MARTIN, MERIT GROUP a.s. OLOMOUC, MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BYSTŘICE, MIRLEJ Velká Bystřice, MUBEA HZP s.r.o. PROSTĚJOV, M TENIS SERVIS p.
ŠÍPEK MARTIN, NÁŠ OBCHOD - PETRA ZAJÍCOVÁ, NUTREND OLOMOUC, OÚ HLUBOČKY, OÚ MRSKLESY, OČNÍ OPTIKA STOPPENOVÁ TAMARA, OLGERMA STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.,
PAMIRO.CZ s.r.o. VELKÁ BYSTŘICE, PERMON - VÝKOPOVÉ PRÁCE p. MOŽÍŠ PETR, PETR VIČAR - AUTORIZOVANÝ STAVITEL, PORR a.s. PROVOZNÍ JEDNOTKA OLOMOUC, POLCR
IVAN VELKÁ BYSTŘICE, RESTAURACE SK - p. KONEČNÝ, SEKANINA JIŘÍ - ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, TOMIK OPTIKA p. KONEČNÝ, Ing. ŠNAJDER VLADIMÍR - VELKÁ BYSTŘICE,
ŠUDŘICH JAROSLAV - INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE, VYCHODILOVÁ HELENA - KVĚTINKY
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Tešíme
se na slet
ˇ
Možná, že někteří lidé ani nevědí, že letošní jubilejní rok naší
republiky ozdobí Česká obec sokolská XVI. všesokolským
sletem. A že i naše Velkobystřická sokolská jednota se
na tuto významnou událost chystá.
Už od září pilně nacvičujeme dvě skladby: Věrná garda se
učí skladbu pro seniory s příznačným názvem Princezna
republika na hudbu Karla Hašlera, doplněnou zpěvem Viktora
Preisse. Cvičí nás jedenáct a do potřebného počtu osmnácti
nás doplňují cvičenci z Olomouce a Bělkovic, kterým stojí
za to dojíždět k nám do sokolovny. Skladeb pro ženy je
letos víc a my jsme si vybraly tu s názvem Cesta, laděnou
do country a folku.
Při výběru nejspíš rozhodli interpreti písní: Pavel Bobek,
Pavel Žalman Lohonka a Michal Tučný. Základní celek devíti
cvičenek tvoří, kromě Sokolek z Velké Bystřice, také sestry
z Olomouce a Mariánského Údolí. Jestli vás překvapilo to
označení „sestry“, tak věřte, že za toho třičtvrtě roku, během
kterého se pravidelně setkáváme, jsme opravdu jako jedna
rodina. A navíc je toto oslovení mezi Sokoly běžné a patřičné.

Nejvíce práce s nácvikem mají Zdena Krylová a Hanka
Londová, které jsou vedoucí nácviků, ale snažíme se všichni,
protože úspěch celku přece záleží na každém jedinci.
Je pravda, že sletový rok ovlivní nejen nás cvičence, ale i celé
naše rodiny, protože veškeré plánování dovolených, víkendů
i volného času se řídí kalendářem secvičných a oblastních
sletů. Ale někde si přece musíme vyzkoušet cvičení
ve větších celcích a utvrdit se, že na ten velký, pražský slet
jsme dobře připraveni.
Budeme cvičit v Hranicích, Prostějově, Přerově, Hnojicích,
kdoví kde ještě. Kdybyste se chtěli ujistit, že jsme se
reprezentování našeho města zhostili se ctí, máte příležitost
už 2. června na župním sletu v Chválkovicích a 16. června
v Přerově na Krajském sletu.
A 30. června konečně odjíždíme do PRAHY, a že se těšíme,
to už víte, vždyť jsem to psala hned na začátku.
Jarka Levinská

REKLAMA
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
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

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
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Pomoci recyklovat staré elektro
můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem.
Systém jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích
vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý
skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní sběry organizované
pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotřebičem můžete také obdarovat potřebné
lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.

Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám
prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se
lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo
odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který
byly původně určeny“. Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout
svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si
pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů, za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už
přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové organizace.

Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne,
není to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže
nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám finanční odměny.
A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte se včas na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste si vybrali, takový
kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.

Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci
s Národním technickým muzeem. Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých
věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad,
apod.) a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

Společnost Čerozfrucht s.r.o.
přijme do skladu ovoce a zeleniny ve Velké Bystřici zaměstnance na pozici pokladní – fakturant/ka
Požadujeme: alespoň ÚSO vzdělání, schopnost psaní všemi deseti výhodou, práce v systému SAP výhodou, důslednost, praxe v oboru
vítána. Náplní práce je: fakturace, dobropisy, kontrola dokladů, archivace dokladů, vedení dokumentace atp.
Mzda od 140,- Kč/hod, po zapracování zaručujeme navýšení mzdy.
Režim práce krátký - dlouhý týden.
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Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
3 rodiny z Velké Bystřice a dalších 87 z Olomoucka již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace
nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o:
* onkologické onemocnění,
* selhání ledvin či jater,
* vážné metabolické poruchy,
* nemoc motýlích křídel,
* a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na webových stránkách nadace a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

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

DÁMSKÉ ● PÁNSKÉ ● DĚTSKÉ

AUTOVRAKOVIŠTĚ

Na Svobodě 470, Velká Bystřice

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

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

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

Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy)

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

Bystřické noviny č. 5/2018, vychází 27. 4. 2018. 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 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 5. 2018. 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.

