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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - DUBEN 2019
2. 4.
Velká Bystřice

6. 4.
Velká Bystřice

7. 4.
Přáslavice
Bukovany
8. - 11. 4.
Velká Bystřice

12. - 13. 4.
Velká Bystřice

13. 4.
Velká Bystřice

Bystrovany
Doloplazy
Hlubočky

Mrsklesy
Přáslavice
14. 4.
Velká Bystřice

Velký Újezd
15. 4.
Daskabát

• VYNÁŠENÍ SMRTKY 
(lávka přes Bystřičku u zastávky ČD – 17.00 – 18.00)

• OBLASTNÍ KOLO POHÁRKU SČDO
(KD Nadační – 9.00 – 15.00)

• JEDLIČKA
• JEDLIČKA

• KLOBOUČKU HOP
(knihovna – 12.15 – 16.45)

• JARNÍ BAZAR
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)

• ZÁPASY 1. LIGY MUŽŮ A MLADŠÍHO DOROSTU 
    PROTI JIČÍNU  - HÁZENÁ
(hala Na Letné – 15.30 – 19.00)
• ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE
• VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY (SRPŠ ZŠ)
• MEMORIÁL VLADIMÍRA HELTLA 
   (TURNAJ VE STOLNÍM TENISE)
• VELIKONOČNÍ DÍLNA
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

• KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATARŮ 
(západní křídlo zámku – 15.00 – 18.00)
• VÍTÁNÍ JARA – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

• VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

16. - 17. 4.
Velká Bystřice

17. 4.
Velká Bystřice

21. 4.
Daskabát

22. 4.
Velká Bystřice

25. 4.
Přáslavice
26. 4.
Mrsklesy
Svésedlice
27. 4.
Daskabát
Doloplazy
28. 4.
Velká Bystřice

30. 4. 
Velká Bystřice

Bukovany
Daskabát

• REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR V HÁZENÉ 
    ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
(hala Na Letné – 9.00 – 15.00)
Finálové zápasy Mistrovství republiky ZŠ budou 
vysílány v přímém přenosu na ČT Sport
• VELIKONOČNÍ JARMARK A VÍTÁNÍ JARA 
(mateřská škola – 15.30 – 17.00)

• VELKÝ JARNÍ ÚKLID 
   U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ZEMĚ

• MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA
(ulice města – 10.00 – 12.00)

• STAVĚNÍ MÁJE

• STAVĚNÍ MÁJKY A DĚTSKÉ ČARODĚJNICE
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE

• ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
• STAVĚNÍ MÁJE

• POŘAD SLOVA A HUDBY S T. MEDVECKOU 
(galeriezet – 19.00 – 20.00)

• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNI MÁJA 
(ulice Hliník – 18.00 – 24.00)
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNI MÁJE

ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU 
provedou hasiči v sobotu 27. dubna 2019 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, boilery, myčky, pračky a různé konstrukce) 
po dohodě vyneseme.

Kontakt: 
731 913 327 p. Čepelák
604 180 602 p. Šperka 

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

Foto na titulní straně: Pavel Kolman (velikonoce, házenkáři), Zdeněk Polách (čarodějnice), Hofman team (cyklisté) 

SVOZ ODPADŮ DUBEN / KVĚTEN 2019

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

Narození:
Matias Dombi      22. 2. 2019

Rozloučili jsme se:
Věra Miláčková  
Ján Sekela         
Josef Hájek        

 15. 2. 2019  76 let 
   23. 2. 2019  79 let

27. 2. 2019  85 let

Společenská rubrika

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 
15.30 - 18.00

každou sobotu 
8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

25. 4.

22. 5.

Plasty 
a papíry

z domácností
(pátek)

2. 5.

16. 5.

4. 4.

17. 5.

18. 4. 19. 4.

10. 4.

8. 5.

čtvrtek

30. 5.



SBĚR

Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, 
ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény  
a ostatní drobný elektroodpad.



BYSTŘICKÉ NOVINY  4 / 2019Strana 3

ÚVODNÍK
Školu čeká rozsáhlá etapovitá rekonstrukce

Jednou z hlavních priorit bystřické samosprávy pro nejbližší 
dvě, tři volební období je zásadní modernizace, rekonstrukce 
areálu školy, tedy komplexu šesti vzájemně propojených 
budov, které byly v průběhu minulého století postupně 
přistavovány za nejstarší budovou původní obecné školy  
u hlavní ulice, která pochází z roku 1873, s nástavbou z roku 
1892. 
Nechceme již jen sanovat havarijní stavy, chceme provést 
generální rekonstrukci. Jako první na řadě je právě nejstarší 
„přední“ budova, kam chodí žáci prvních třech ročníků  
a kde se setkáváme s největšími stavebně-technickými 
problémy. Minimálně letošní rok (a dost možná i část toho 
příštího) budeme věnovat důkladné projekční přípravě 
tak, aby nás při realizaci zaskočilo co nejméně problémů,  
i když u rekonstrukcí starších budov o překvapení není nikdy 
nouze. Kromě sociálních zařízení, která prošla rekonstrukcí 
v minulém roce, je potřeba budovu obnovit až „na cihlu“.  
A také dispozičně otevřít, aby hned za vstupem nedocházelo 
ke kolizím ve stísněné šatně. Budova potřebuje kompletní 
nové inženýrské sítě, nové stropy (resp. podlahy) a soudobé 
technologie, jako například rekuperaci vzduchu. Podobný 
přístup celkové obnovy nás čeká i na zadních budovách -  
na budově měšťanské školy (ředitelství školy) z roku 1933  
a do určité míry i na nejmladší budově nad říčkou Vrtůvkou 
z roku 1982. Rodí se také architektonický návrh úpravy 
prostranství před hlavním vstupem do školy, kde by měl 
být podtržen pietní charakter okolí sochy T.G. Masaryka  
a současně vytvořeno oddělené posezení pro žáky, čekající  
na začátek výuky (nebo odchod domů). 
V samostatné působnosti školy jsou pak projekty-
modernizace vybavení specializovaných učeben, 
jako například projekt nových dílen nebo jazykové  
a přírodovědné výuky. Rok velké projektové přípravy -  
křižovatky, chodníky, hřbitov, nová hřiště, západní křídlo 
zámku

Rok velké projektové přípravy - křižovatky, chodníky, 
hřbitov, nová hřiště, západní křídlo zámku

Letošní rok je, podobně jako léta 2008 a 2009, ve znamení 
projektové přípravy celé řady nových záměrů. Už jsme 
v předešlých měsících psali o přípravě několika záměrů  
v oblasti regulace dopravy tak, aby byla plynulejší  
a bezpečnější (rozšíření křižovatek u Penny, u radnice  
a Voglovy pily) a kapacitnější (výpadovka na Přáslavice 
jako bystřický dálniční přivaděč). Samostatným a krásným 
tématem je revitalizace místního hřbitova. 
Z fáze architektonické studie jsme přešli do fáze dokumentace 
pro zadání stavby. S vysokou pravděpodobností letos budeme 
rádi, když se nám podaří doprojektovat a vysoutěžit, takže 
realizačně je první etapa reálná na jaře 2020. Ale předchozí 
velké projekty jasně ukázaly, že je lepší o půl roku déle 
projektovat, než se pak o rok déle trápit v realizaci nad 
nenadálými problémy. Další práce nás čeká i v každoročním 
seriálu modernizace a obnovy dětských hřišť. Vloni jsme 
osadili nové velké herní prvky na horním hřišti Na Svobodě, 
letos tam chceme pokročit doplněním mobiliáře a zeleného 
plotu. V Kapitulním parku připravujeme několik košů  

pro diskgolf a na dolním hřišti mezi Nádražní I. a II. 
zahájíme projektování úprav stávající plochy, kde se nabízí 
malé dopravní hřiště. V minulých číslech jsme se již zmínili  
o dlouhodobém projektu dostavby západního křídla zámku 
a před dokončením je projekt výstavy chodníků v ulicích 
Nádražní I, Svésedlická, za Kollárovou a malý kousek  
Na Letné.

Za Bystřici čistější

Vím, není to příjemné a už vůbec ne voňavé téma, ale musím 
se o něm dnes zmínit: věčným a silně ošoupaným problémem 
komunální politiky je nikdy nekončící práce na čistotě 
obce. Každý začátek jara je potřeba smést štěrk a nepořádek  
z krajnic. To není problém, když díky krajské správě 
silnic máme vzorně vymeteno s prvními jarními paprsky!  
Ale rozsah černých skládek za obcí nás zaskočil. 
Myšlenku žáků a učitelů naší školy přivítat letošní brzké jaro 
celoplošným úklidem se pracovníci radnice rozhodli podpořit 
osobní účastí a tak jsme si v pátek 8. března navlékli rukavice 
a společně s našimi žáčky prvních až šestých tříd zblízka 
prohlédli některá trochu odlehlejší zákoutí. Například taková 
cesta nad vojenským překladištěm k bývalé betonárně, která  
již prošla několika úklidy, odkryla nové vrstvy jak  
komunálního (domácího) odpadu, tak autodílů, které měly 
skončit na vrakovišti. Sesbíralo se několik multikár odpadu 
a za to žákům i úředníkům patří velký dík! Co nás trápí ale 
mnohem víc, je zhoršující se stav na některých sběrových 
místech (hnízdech) tříděného odpadu, kde se pod rouškou 
tmy objevují hromádky suti a jiného speciálního odpadu, 
který patří na sběrový dvůr. Na ten sběrový dvůr, který má 
otevřeno dvakrát týdně (oproti původním dvěma velkým 
sběrovým sobotám za rok!) a kde většinu odpadu vybíráme 
zdarma. Neutěšený je pohled na brzy zas travnaté plochy, 
na nichž se po odtání sněhu objevily četné hromádky 
(doufejme) psích „výrobků“. Pokud se během dvou, třech 
týdnů nerozpadnou, nebude možné tato místa séci. Nelze 
totiž po chlapech se sekačkami a strunovkami chtít, aby tato 
místa vysekali a pokropili se tímto specifickým materiálem. 
Proto také dnes na stránkách Bystřických novin zveřejňujeme 
zajímavé pejskařské desatero, které má být důrazným apelem 
na těch několik málo chovatelů, kterým je zjevně jedno,  
že někdo jiný si tuto bezohlednost odnese třeba na svých 
botách domů. Chci zdůraznit, že si velmi vážíme té rostoucí 
skupiny zodpovědných milovníků nejlepších přátel člověka, 
kteří si vzorně přibalí na vycházku sáček a všechno uklidí!

Přání k velikonocům

Milí čtenáři, protože v poločase expirace tohoto úvodníku  
(a celých Bystřických novin) prožijeme nejvýznamnější 
svátky evropské židovsko-křesťanské hodnotové tradice, tedy 
svátky Velké noci, přijměte od nás pracovníků městského 
úřadu přání radosti, pohody, nových sil a nové naděje nejen 
pro čas velikonoc! Budeme rádi, pokud je získáte při některé 
z krásných a duchovně hlubokých setkání, jaká se nám jako 
obvykle ve Velké Bystřici v období velikonoc nabízejí!

Mgr. Ivo Slavotínek / místostarosta
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Přihlásit svého psa (staršího 3 měsíců) na úřadě  
a zaplatit za něj poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 
2/2011.

Označit psa Identifikační známkou, na které je vyznačeno jeho 
identifikační číslo.

Vždy po psovi na veřejném prostranství uklidit, to se bere jako 
samozřejmost.

Nenechat psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či 
sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. 
Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pejsek sem skutečně nepatří.

Neumožnit psovi vstup do záhonů, keřových prostorů  
a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena.

Pro volné běhání psa bez vodítka a náhubku využít výhradně 
prostranství, která jsou k tomu určena.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

V závěru dubna přivítáme na prémi-
ovém koncertě Kruhu přátel hudby  
i známou herečku Taťjanu Medvec-
kou. Několik informací o tomto pořadu 
jsme pro vás vybrali z rozhovoru inter-
netového deníku Ostravan.cz s hous-
listkou a autorkou projektu Halinou 
Františákovou:

„Inspirací projektu Bach trochu jinak 
se stala téměř neznámá kniha o man-
želce jednoho z největších barokních 
skladatelů Anně Magdaleně Bachové. 
Napsala ji anglická spisovatelka Es-
ther Meynellová a popisuje v ní po-
hled ženy na muže, kterého milovala  
a obdivovala. Bach byl geniální sklada-
tel, vynikající interpret a improvizátor, 
skvělý pedagog, ale také manžel, otec, 
přítel, ale zde je popsán jinak než v běž-
né odborné literatuře. Byl snad jednou  
z mála výjimek slavných lidí, na které se 
nedá téměř nic neslušného najít. Bach 
žil opravdu mravně. A nestyděl se za to! 
Miloval nade vše Boha, k jehož oslavě 
napsal většinu svých děl. Když mu ze-
mřela žena, se kterou měl sedm dětí,  
a podruhé se oženil, musel uživit sebe  
i rodinu (dětí se mu narodilo celkem 
dvacet). Žil život obyčejného muzikanta,  
a ten nebyl nikdy lehký. Naším cílem 
není podat v rámci koncertu ucelený a 
vědecký pohled na Bacha, ale nabídnout 
posluchačům myšlenky, které je přivedou

Bach 
trochu jinak

Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí 
 

Taťjanu Medveckou 

Elišku Novotnou 

Halinu Františákovou 

 
v pořadu slova a hudby 

BBAACCHH  TTRROOCCHHUU  JJIINNAAKK  

neděle 28. dubna 2019 | 19:00 hod. 
galeriezet Velká Bystřice 

VV SS TT UU PP NN ÉÉ   5500   KKČČ ,,   DDĚĚTT II   ZZDDAARRMMAA  
 
 



Čtení bude prolínáno skladbami z Knížky pro Annu Magdalenu Bachovou, kterou Bach 
napsal pro svou manželku, výběrem z Temperovaného klavíru a Houslových sonát. 
Zazní i známá Toccata a Fuga e moll.

„Koncert je určen pro široké publikum, které je v tento velikonoční čas naladěno na vní-
mání krásné hudby a inspirativního slova, nepotřebuje vědecká zdůvodnění, inovativní 
modely ani racionální berličky v prožívání a vnímání pocitů, které se odrážejí v Bachově 
hudbě. Chtějí se prostě otevřít tomu lidskému i tomu duchovnímu, co obsahuje.“

 A když jsem se s paní Medveckou později seznámila, bylo mi jasné, že ona je ta Anna 
Magdalena. Já ani netušila, když jsme se o projektu bavily, že je držitelkou Českého lva 
a dvou hereckých Thálií!“

k chápání Bacha jako člověka, který chodil po této zemi a zároveň vzhlížel k Bohu.“  
Z kroniky bude číst herečka Taťána Medvecká. „Bylo to na doporučení našeho milého 
kolegy Alfreda Strejčka.

Uvědomit si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou 
veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i 
zde má tedy stále pod dohledem.

Respektovat ostatní spoluobčany a nenechat psa, aby 
někoho v obci „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost 
příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objeví-
Ii se vedle nich cizí pes.

Při pohybu po veřejných plochách neumožnit psovi volně 
pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích 
vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Naučit psa poslušnosti a několika základním povelům. 
Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení 
krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné 
soužití se psem

DESATERO
ZODPOVĚDNÉHO PEJSKAŘE



�
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Pěkné počasí na Bílém kameni první májový den vám přejí 
pořadatelé.

Zesílené vlakové spoje CD
Dne 1. května 2019 vypraví České dráhy, a. s. zvláštní „cyklovlak“ 
(stejně jako vloni) s kapacitou 256 míst k sezení a pro přepravu cca 
116 jízdních kol. 

Využili jsme zkušenosti z loňska a vlak ve směru z Olomouce 
zastavuje pouze ve vybraných stanicích a zastávkách, u kterých je 
v blízkosti otevřen vstup do vojenského prostoru. 

Upozorňujeme, že ve vlaku nelze provést rezervaci místa pro jízdní 
kolo.

Kde: v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice.

Cena místenky včetně vstupenky je:
z Velké Bystřice 170,- Kč (dítě 130,- Kč)
z Olomouce 200,- Kč (dítě 160,- Kč)
Děti do 10 let bez nároku na místo k sezení zdarma. 
Kočárky nepřepravujeme. 
S nákupem místenek neváhejte, počet míst je omezen! 

BÍLÝ KÁMEN
predprodej vstupenek

®

Tento cykloturistický svátek proběhne tradičně 1. května, letos 
je v režii nových pořadatelů, protože město Velká Bystřice 
pověřilo funkcí hlavního pořadatele bystřický národopisný 
soubor Haná, který akci připravuje ve spolupráci s libavským 
okrašlovacím spolkem Lubavia.

Jen velmi stručně pro osvěžení paměti základní údaje  
a požadavky.

Z desítky vstupních stanovišť se do vojenského prostoru 
vyráží v 7 hodin a do 16 hodin ho musí všichni opustit. Je 
potřeba mít občanský průkaz nebo pas, 40 korun na vstupné 
(děti do 10 let ho neplatí), cyklisté dobré kolo a přilbu, 
turisté dobré boty a všichni vhodné oblečení do případné  
nepohody.

Bílý kámen letos 
po dvacáté šesté

V prostoru je zakázáno rozdělávat oheň, v lese kouřit, platí zákaz 
fotografování vojenských objektů a natáčení videa. Je povoleno 
pohybovat se jen po v mapě vyznačených komunikacích - při jejich 
opuštění riskujete nejen vážná zranění, ale i velkou pokutu.

Pomocí úplně nové mapy si můžete sami stanovit co nejzajímavější 
trasu, protože v ní budou zaneseny všechny pamětihodnosti  
a přírodní zajímavosti, které Libavsko na této akci letos nabízí.

Z Velké Bystřice a Olomouce vypravují pořadatelé autokary  
na zájezd pro seniory a rodiny s menšími dětmi. V nich vás  
po celém vojenském prostoru povedou zkušení průvodci  
ze spolku Lubavia, od kterých se můžete dozvědět mnoho 
zajímavého.

Všechny podrobnosti o akci zjistíte na webových stránkách:
www.bilykamen-libava.cz.

ˇ 
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KULTURA

 KINO 
Velký Týnec – DUBEN 2019 

                    
  
                 
                   5. 4. pátek      PRVNÍ ČLOVĚK                                                     Produkce: USA,  
                 19:30 hod.       Životní příběh člověka, který udělal na Měsíci          Japonsko 
                 141 minut         první lidský krok. Historické, životopisné drama.     Přístupný 
                                                                                                                             Vstupné Kč 50,- 
                                                                                 
                   
                12. 4. pátek        LÉTO S GENTLEMANEM                                   Produkce: ČR 
                19:30 hod.         Romantická komedie s J. Hanzlíkem                         Přístupný 
                 98 minut            a A. Antalovou v hlavní roli.                                     Vstupné Kč 50,- 
 
 
 
 
                19. 4. pátek       KINO UZAVŘENO 
   
 
 
 
 
 
                26. 4. pátek       TOMAN                                                                        Produkce: ČR 
                19:30 hod.        Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby      Přístupný                
                145 minut          Z. Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který         Vstupné Kč 50,- 
                                          významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu,  
                                          bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí.            
       
                  
 
 

                  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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KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

Jonas Jonasson – Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby spasil svět
pokračování románu o jednom svéhlavém švédském staříkovi 

Marek Epstein – Dravec
tři vypravěči, tři různé pohledy na domácí násilí  

Robin Cook – Šarlatáni
vyšetřování podivných úmrtí v nemocnici souvisejících s anestézií  

 

        Knihovna je otevřena:
        Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz

www.knihovna.velkabystrice.cz
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Folklorní soubor Haná touto cestou děkuje 
rodinám Lakomých, Pazderových, Rygolových, 

Matonohových, Juráňových a Šubertových  
za přijetí a pohoštění maškarního průvodu  

při letošní masopustní obchůzce.

foto: [5] Anna Slámová ,  [2], [4], [6], [8] Josef Londa , [1], [3], [7] Jan Šustek 

[1] - [8] Bystřický masopust se zabijačkou 2. 3. 2019 

1
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7
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[1] - [9] Společně jsme uklidili naše městečko 8. 3. 2019 
[10 - [13] Vlaštovkiáda 9. 3. 2019

foto: [1] - [9]  Martina Žbánková, [10] - [13]  Lucie Karhánková

1

2
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3

7 8 9

10

11 12 13
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[1] - [4] Beseda o bylinkách a imunitě v knihovně 21. 3. 2019 
[5] - [11] Knížka pro prvňáčka 22. 3. 2019

foto: [1] - [11]  Martina Žbánková

1 2
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5 6

7 8

9
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foto: [1] - [5]  Petra Mikulková, [6] - [8] Jana Berková, [9] Ladislav Janošek

 [1] - [5] Ženy pro ženy 23. 3. 2019
[6] - [9] Šibřinky 23. 3. 2019

1 2

543

6 7

8 9
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Recitační soutěž prvního stupně
V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže mezi reprezentanty tříd 
prvního stupně. Podporovalo je skvěle fandící publikum z třetích tříd. 
Všichni recitátoři skvěle překonali počáteční trému a přednes se jim 
opravdu vydařil. Chvíli to vždy trvalo, než padl výrok poroty, neboť vybrat 
toho nejlepšího bylo opravdu těžké. Nakonec se ale všichni shodli na 
vítězích a tudíž našich reprezentantech do dalších recitačních soutěží 
(Dětská scéna a Recitační soutěž mikroregionu Bystřička). Ostatní děti za 
svou odvahu a chuť, s jakou soutěžily, dostaly čestná uznání a drobné 
odměny.

A kdo tedy zvítězil?
V kategorii 1. tříd všichni:
Davídek Ovčačík, Kika Konečná, Jolanka Rotterová, Vikinka Lovásová, 
Stellinka Pěnkavová a Laurinka Špidlová.
V kategorii 2. a 3. tříd:
1. místo Franta Reich, 2. místo Marek Petráš a 3. místo Denis Hižnaj.
V kategorii 4. a 5. tříd:
1. místo Julie Šmejkalová, 2. místo Štěpa Urva a 3. místo Nikola Korandová.

Moc gratulujeme! A těm, co budou přednášet i v dalších soutěžích, budeme 
držet palce.

Jaromíra Pazderová

Známe Olomouc?
Na tuto otázku už může třída 6.A směle přikývnout. V Knihovně 
města Olomouce jsme totiž absolvovali velmi hezkou besedu 
o našem krajském městě, které se pyšní bohatou historií a 
nádhernými kulturními památkami. Děti poznávaly na zmenšeném 
modelu známé pamětihodnosti a seznamovaly se s okolnostmi 
jejich vzniku. Virtuálně si prošly i olomoucké kašny a také správně 
dedukovaly symboly bývalého hlavního města Moravy. Historie je 
natolik poutavá, že jsme všichni aspoň na chvíli zalitovali, že se 
Olomouc, coby město královské, nestala hlavním městem naší 
země. Ale za to už může Karel lV. a jeho rozhodnutí vybrat si Prahu 
za matičku českých měst.

Už se těšíme, až se oteplí a my si vše prohlédneme na vlastní oči. 
Možná si cestou vyzkoušíme i téměř zapomenuté hanácké nářečí, 
které nám paní knihovnice velmi autenticky předvedla na slovech 
současné hymny místního fotbalového klubu SIGMA.

Eva Poděbradová a 6.A

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
DO MATEŘSKÉDO MATEŘSKÉ  ŠKOLYŠKOLY
NA  ŠKOLNÍ  ROK NA  ŠKOLNÍ  ROK   2019-20202019-2020

            V MŠ Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice            V MŠ Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice

            V PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2019 V PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2019 
od 15.00 do 17.30 hodinod 15.00 do 17.30 hodin

Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, 
která jsou veřejně přístupná nakterá jsou veřejně přístupná na  www.msvb.czwww.msvb.cz.  .  Tam je k dispozici takéTam je k dispozici také
tiskopis pro lékařské potvrzení povinného očkování, který je společně  tiskopis pro lékařské potvrzení povinného očkování, který je společně  
s kopií rodného listu povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímus kopií rodného listu povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání.vzdělávání.

        Hoďte se do gala a přijďte se podívat, jak to u nás frčíHoďte se do gala a přijďte se podívat, jak to u nás frčí..

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Jaromíra Pazderová
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První březnový týden se v naší škole pořádalo okrskové kolo  
v basketbale. Turnaje se účastnily školy z Velkého Újezdu, Tršic, 
Velkého Týnce a domácí Velké Bystřice. Jako pořadatelé jsme měli 
nejvyšší cíle, a to poprat se ve všech kategoriích o zlaté příčky. 
Starší žáci navíc bojovali o postup do okresního kola, které jim sice 
uniklo, ale i tak obsadili hezké druhé místo. Mladší žáci ukázali 
bojovnost, díky které obsadili ve své kategorii první místo. Starší  
a mladší žákyně nedaly svým soupeřkám šanci a výbornými výkony 
obsadily oba naše týmy první pozici v turnaji. Všem účastníkům 
patří velká pochvala. Předvedli výborné herní výkony, nasazení  
a bojovnost. Do budoucna je v silách našich žáků a žákyň své 
výkony ještě zlepšovat.

Vít Koplík

Basketbalový turnaj

Republikové finále AŠSK ČR 
v házené základních škol

ZÁJMOVÉ SPOLKY 
A ORGANIZACE

Ve dnech 16. a 17. 4. se ve Velké Bystřici uskuteční finále Sportovní 
ligy Základních škol.

Sportovní liga základních škol je akcí, která se vyznačuje špičkovou 
sportovní i organizační kvalitou. Její význam násobí přímé televizní 
přenosy z jednotlivých republikových finále, což je v této věkové 
kategorii naprostý unikát. Rodiče, školáci i široká veřejnost se tak 
mohou na vlastní oči přesvědčit o její úrovni. To je však pouhý vrchol 
ledovce, neboť tato soutěž vytváří především obrovskou sportovní 
základnu ve školách, zapojujících se do místních, okresních či 
krajských kol až po republiková finále.

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice se ve spolupráci s klubem 
Házená Velká Bystřice již podruhé stala pořadatelem tohoto 
finálového turnaje v házené a na své půdě tak přivítá nejlepší týmy 
ZŠ z celé České republiky. Hráči a hráčky se budou snažit předvést 
co nejlepší výkony, hodnotit se budou nejlepší brankáři, hráči  
a hráčky, velký důraz bude kladen na dodržování Fair – play  
a odborná porota zvolí i All - Stars team. Finálová utkání odvysílá 
Česká televize živě z haly Na Letné ve Velké Bystřici. Všem 
účastníkům držíme palce a přejeme příjemný sportovní zážitek.

Michaela Kaczmarcziková

VelikonočníVelikonoční
jarmarkjarmark  

a vítání jaraa vítání jara  

nana  

ZvemeZveme vás vás

ve středu 17. dubna 2019ve středu 17. dubna 2019
od 15.30 hodinod 15.30 hodin

do Zámecké školky ve Velké Bystřicido Zámecké školky ve Velké Bystřici

Velikonoční drobnosti, jarní dekorace, Velikonoční drobnosti, jarní dekorace, 
tvořivá dílnička, galánky v krojích.tvořivá dílnička, galánky v krojích.

Tradiční občerstvení, kavárničkaTradiční občerstvení, kavárnička
a oblíbené stánky se vším, a oblíbené stánky se vším, 
co už dobře znáte a po čem se ptáte. co už dobře znáte a po čem se ptáte. 
Těšíme se!Těšíme se!

Finálové zápasy Mistrovství republiky ZŠ budou 
vysílány v přímém přenosu na ČT Sport
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Spolu s jarem se vše v přírodě probouzí k životu a řada z nás má potřebu 
doplnit vitamíny. Proto je jaro nejlepší doba, kdy můžeme vyzkoušet 
například domácí klíčení semínek. Klíčky jsou skvělou pochoutkou plnou 
vitamínů a minerálů, která se hodí do salátů, pomazánek i dalších jídel.

Proč jsou klíčky zdravé?
Naklíčená semínka nebo luštěniny jsou doslova vitamínovou bombou. 
Mají obrovské množství vitamínů, minerálů, jsou bohaté na bílkoviny  
a enzymy. Při klíčení se enzymy v plodinách aktivují a jejich obsah je v této 
době maximální. Výhodou klíčků je, že jsou lehce stravitelné. Při klíčení se 
složité cukry, které mohou působit nadýmavě, štěpí na jednoduché, dobře 
stravitelné. Konzumace syrových klíčků se doporučuje například při léčbě 
cukrovky a srdečních onemocnění.

Co všechno můžeme klíčit 
Ke klíčení jsou nejvhodnější luštěniny, jako jsou například čočka, fazolky 
mungo, hrách nebo cizrna. Naklíčit můžete i semínka řeřichy, hořčice či 
vojtěšky. V domácích podmínkách vám vyklíčí i obilniny, jako jsou špalda, 
oves, žito, ječmen, pohanka nebo dokonce slunečnicová semínka. Klíčit 
raději nezkoušejte klasické fazole, obsahují totiž látky, které jsou pro nás ve 
větší míře jedovaté. Ty se spolehlivě ničí varem, proto je konzumujte pouze 
vařené. Kvalitní semínka pro klíčení koupíte ve zdravé výživě.

Jak klíčit 
Na klíčení je nejjednodušší řeřicha setá. Budete potřebovat pouze misku s 
vatou, na kterou semínka vysejeme. V době klíčení udržujeme vatu vlhkou. 
Řeřicha roste velmi rychle, už do prvního týdne můžete sklízet první 
výhonky. Takto jednoduše můžete naklíčit všechna semena se zelenými 
výhonky, tedy i semena jetele, vojtěšky a hořčice.

U luštěnin a obilovin používáme na klíčení nejčastěji větší zavařovací 
sklenici. Nejdříve semena důkladně propláchněte, zalijte vlažnou vodou 
a nechte přes noc bobtnat. Ráno vodu slijte. Klíčící semena pravidelně 
důkladně proplachujte vlažnou vodou, dle ročního období 2-4 krát denně, 
zabrání se tak rozšiřování plísní a jiných mikroorganizmů. Na sklenici 
můžete připevnit gumičkou prodyštné plátýnko nebo víčko propíchané 
tenkým hřebíkem a vytvoříme tak jakési sítko. Sklenici s klíčícími semínky 
proplachujeme tak, že ji naplníme čistou vodou a obrátíme vzhůru, aby 
voda mohla dírkami odtékat. Sklenici umístíme v místnosti poblíž světlu v 
normální pokojené teplotě, ne však na přímé slunce. Za několik dní můžete 
vidět klubající se klíčky. Když jsou klíčky dostatečně velké, můžete je začít 
konzumovat. Zbylé naklíčené rostliny, které jste nestihli sníst, uschovávejte 
je v lednici, vydrží ještě tak 3 dny.

EKOSERIÁL
Klíčení semínek: Vypěstujte si 

doma vitamínovou bombu
Klíčení v nakličovací misce
V obchodech jsou k dostání nejrůznější nakličovací misky. 
Jedná se o čtyři plastová plata. Tři z nich jsou určeny ke 
klíčení, do zbylého pak odtéká přebytečná voda z klíčků. 
Tak je umožněn průběžný průtok čisté vody, který semínkům 
nejvíce vyhovuje. Její výhodou tedy je, že se o klíčky nemusíte 
tolik starat. Po třetím dni by měly být klíčky dostatečně velké 
a s maximálním množstvím živin. Před konzumací je ještě 
naposledy propláchněte.

Jak klíčky konzumovat
S konzumací klíčků začínejte pomalu, zpočátku stačí dát 
si lžíci denně. Můžete si jí posypat třeba chleba s máslem 
nebo pomazánkou, zeleninový salát, nebo naklíčené fazolky 
mungo nebo hrášek můžete „zobat“ jen tak nebo přisypat 
do polévky. Z naklíčené čočky si můžete například připravit 
i teplý salát.

Možností je mnoho, uvidíte, že vám klíčky zachutnají a 
budete zkoušet klíčit další a další druhy semínek☺. V naší 
domácnosti nejčastěji klíčíme řeřichu, vojtěšku a fazolky 
mungo.

Do klíčení zapojte své děti
Zařadit klíčky do svého jídelníčku je ideální a také levný 
způsob, jak po zimě obohatit stravu o vydatnou porci vitamínů 
a minerálů. Klíčení je naprosto jednoduché, přirozené a 
zvládne ho opravdu každý, zkuste do něho zapojit i vaše 
děti. Bude to pro ně zábava, budou moct pozorovat, jak se 
semínka probouzejí a můžou průběžně ochutnávat☺.

Zdroj: https://magazin.recepty.cz www.jimejinak.cz

Jarka Pechová
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REKLAMA
Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 

DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Kadeřnictví 8. května 255 Velká Bystřice 
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ 

Silvie Širůčková  –  tel.: 731 822 486 
Pondělí  –  8:30 h – 15:30 h 

Kateřina Raždíková  –  tel.: 734 745 504 
Čtvrtek  –  16:00 h – 19:00 h 

Účesy pánské, dámské, dětské, různé techniky barvení a melírování, společenské a svatební 
účesy, masáže hlavy, ... 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Aktuální informace naleznete i na našich stránkách 

www.salony-vb.cz.  

Mechanik strojů na lepení kartonů
Do skladu ovoce a zeleniny ve Velké Bystřici přijmeme mechaniky strojů na lepení 
kartonů. Požadujeme SOU technického zaměření, znalost mechaniky strojů, manuální 
zručnost a pečlivost, dobrý zdravotní stav. Pracuje se ve 12 hod denních směnách, 
režim krátký - dlouhý týden. Nástupní plat od 26.000,- hrubého, po zaučení zaručujeme 
zvýšení platu. Nástup dle dohody, možný ihned. 
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                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              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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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

Skladoví dělníci NV a VZV.
Jedná se o manipulační práci ve skladu ovoce a zeleniny ve Velké Bystřici. Požadujeme min. SOU vzdělání, průkaz 
řidiče manipulační techniky výhodou, praxe ve skladu výhodou, samostatnost, trestní bezúhonnost. Nástup dle dohody, 
možný ihned. 
Volejte ČEROZFRUCHT s.r.o.
+420 585 504 132 nebo nám rovnou pošlete životopis 

Mistr/mistrová do skladu ovoce a zeleniny.
Požadujeme min. SOU, zkušenost s vedením menšího týmu lidí, průkaz řidiče manipulačních vozíků NV nebo VZV 
výhodou, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC, zodpovědnost, časovou flexibilitu, samostatnost. Nabízíme dobré 
platové ohodnocení. Praxe ve skladu nutná. režim práce krátký - dlouhý týden, denní směny. Nástup dle dohody. 
Volejte ČEROZFRUCHT s.r.o.
+420 585 504 113 nebo nám rovnou pošlete životopis 

Své životopisy zasílejte na email hana.mazurkova@ceroz.com, bližší informace na tel. 585 504 113.
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KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
Nově výkup starých nefunkčních mobilů   

 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (25 Kč/kg) 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       So:  9.00 – 12.00                      
 

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 4/2019, vychází 29. 3. 2019. 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, 
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Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům. 

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

ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA  
Veškerá stavební činnost
• zednické a obkladačské práce 

• výstavba rodinných domů na klíč 
• přestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných domů 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
 

mobil 607 545 575 

 

       www.pavlitaa.estranky.cz 
 




