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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - DUBEN 2019
1. 5.
Libavá

4. 5.                
Velká Bystřice

5. 5.
Velká Bystřice

7. 5.  
Přáslavice
8. 5.      
Svésedlice
10. 5.
Přáslavice
12. 5.
Velká Bystřice

13. 5.  
Velká Bystřice

15. 5.
Daskabát
Velká Bystřice
17. 5.   
Bystrovany 
Velká Bystřice

• BÍLÝ KÁMEN 
(Vojenský výcvikový prostor Libavá –7.00 –16.00)

• RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH 
(přehrada Velká Bystřice–6.00 –12.00)

• RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLADÝCH 
(přehrada Velká Bystřice –6.00 –12.00)

• KLADENÍ VĚNCŮ

• TURNAJ V PÉTANQUE

• ČIŠTĚNÍ VRTŮVKY

• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
 (Zámecké náměstí –8.00 –12.00)
• SLAVNOST KROJE 
(ŘK Kostel, piazzetta před KD Nadační –8.00 –13.00)

• AUTORSKÉ ČTENÍ -PETR LINDUŠKA 
(knihovna –18.00 –19.30)

• VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ A MŠ DASKABÁT KE DNI MATEK
• ZÁJEZD SENIORŮ - KUTNÁ HORA

• ZÁJEZD SENIORŮ
• GOOD WORK 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 19.00 – 20.30) 

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

18. 5.   
Velká Bystřice

19. 5.
Velká Bystřice

Doloplazy
Hlubočky
Přáslavice
25. 5. 
Velká Bystřice

Velký Újezd
26. 5.
Daskabát
Velká Bystřice

31. 5.                
Daskabát

• ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(řeka Bystřice –8.00 –12.00)
• FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele –15.00 –18.30)
• DISTANT BELLS PINK FLOYD TRIBUTE BAND 
(amfiteátr –20.00 –22.00)

• ZÁVOD ODRÁŽEDEL, KOL A KOLOBĚŽEK 
(Zámecké náměstá a okolí –14.30 –18.00)
• KONCERT KPH
(galeriezet –16.00 –17.00)
• SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
• DECHOVKA V ÚDOLÍ
• ODPOLEDNE PRO SENIORY

• SEČENI LÓKE
(farní zahrada–7.00 –10.00)
• AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ARBORETUM MZLU BRNO

• HODY OBCE DASKABÁT
• POHÁDKA ZLATOVLÁSKA 
(orlovna – 16.00 – 17.00) 

• DĚTSKÝ DEN S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ 
A ČTENÁŘŮ ZŠ A MŠ

Foto na titulní straně:  Petr Dvořák (čištění řeky), Martina Žbánková (ryby, závod kol), Pavel Kolman (sečení louky) 

Upozorňujeme občany,  že ve dnech 2. 5. 2019
a 9. 5. 2019 budou úřední hodiny Městského 
úřadu Velká Bystřice z technických důvodů 
zkráceny. Úřad bude pro veřejnost otevřen pouze 

od 8.00 do 12.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva 
města Velká Bystřice 

Místo konání: spolková místnost KD Nadační, 
vchod od radnice 

Doba konání: 13. 5. 2019 od 19.00 hod. 
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Obec Hlubočky 
na základě usnesení č. 6 z 13.zasedání Rady obce Hlubočky ze dne 15.dubna 

2019 a vsouladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisí, v platném znění, vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele-ředitelky Základní 
školy Hlubočky, okres Olomouc, příspěvkové organizacena dobu určitou 6 let:

 Požadované předpoklady uchazeče:

Termín podání přihlášek: do 16:30 hodin 27. 5. 2019 
Písemné  přihlášky  (suvedením  kontaktní  adresy  a  čísla  telefonu)  včetně 
požadovaných náležitostí zasílejte na adresu Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 
Hlubočky  78361  soznačením „Konkurzní  řízení  na  ředitele - ředitelku ZŠ 
Hlubočky. “ Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ  

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE – ŘEDITELKY ZŠ“.

V Hlubočkách 16. 4. 2019                       Mgr. Eva Hasníková - starostka obce

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

odborná  kvalifikace  dle  zákona  č.  563/2004  Sb.,  o  pedagogických 
pracovnících a o změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  
předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících
plná  způsobilost  kprávním  úkonům,  resp.  plná  svéprávnost   
dle  §  3  odst.  1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících 
bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických 
pracovnících 
zdravotní  způsobilost  dle  §  3  odst.  1  písm.  d)  zákona   
o  pedagogických pracovnících 
znalost  českého  jazyka  dle  §  3  odst. 1  písm.  e)  zákona   
o  pedagogických pracovnících,  pokud  uchazeč  získal  příslušnou  
odbornou  kvalifikaci  vjiném vyučovacím jazyce než českém
znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

■

■
■

■

■

■

■

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce),
doklad o průběhu a délce pedagogické praxe včetně 
uvedení pracovního Zařazení formou čestného 
prohlášení uchazeče opatřený datem a podpisem 
uchazeče, 
strukturovaný životopis,
koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran 
strojopisu,
výpis zevidence rejstříku trestů (ne starší než  
3 měsíce),
originál  lékařského  potvrzení  o  způsobilosti  
k  vykonávání  pracovního místa ředitele (ne starší 
než 3 měsíce).

■

■

■
■

■

■

Obsahové náležitosti přihlášky:

®

Zkrácení úředních hodin MěÚ
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych v úvodu podal zprávu o investiční výstavbě  
ve Velké Bystřici v roce 2019. Obvykle bývá již v měsíci květnu 
Velká Bystřice jedno velké staveniště. V tomto roce je situace 
trošku jiná, i když prozatímní klid možná trošku klame. Jak již  
v minulém úvodníku psal kolega místostarosta, je rok 2019 rokem 
projektové přípravy především větších a dlouhodobějších projektů. 
Ale i v tomto roce nás čeká řada zajímavých investičních akcí.

Tradičně s otevřením provozu obalovny využíváme „dotační“ 
tuny živice od firmy Strabag a opravujeme ucelené úseky místních  
a účelových komunikaci - letos prodloužení ul. Husova.

V loňském roce jsme realizovali opravu části veřejného osvětlení 
v ulici Tovární a Nádražní I (k novým bytovkám), letos bychom 
chtěli dokončit celou ulici Tovární.

Pokračujeme také v dalším vybavování KD Nadační. Letos se 
budeme věnovat především jevištní technice, kdy bude realizován 
nový digitální stmívací systém a celkovou rekonstrukcí projdou 
také rumpálové tahy tak, aby splnily bezpečnostní normy.

V MZŠ a MŠ pracujeme na přípravě koncepčnější 
dokumentace rekonstrukce jednotlivých budov základní školy. 
Letos se bude opravovat elektroinstalace a budovat přístřešek 
na jízdní kola. Další drobné opravy pak realizujeme v mateřské 
školce (rozšíření rozhlasu, zvýšení zábradlí). Kromě toho získala 
MZŠ a MŠ dotaci z prostředků EU na nové učebny. V rámci tohoto 
projektu bude město zajišťovat finanční spoluúčast a současně 
škole zajistí finanční zdroje na předfinancování akce do doby, než 
bude proplacena dotace.

Investovat budeme také na radnici. Budova městského úřadu se  
po dlouhých letech dočká klimatizace a větrání.

V realizaci je také pumptrack budovaný u nové cyklostezky  
na louce kousek od vlakové zastávky. Pumptrack je jedinečný 
typ dráhy, který používá “pumpování” (pohyb nahoru a dolů) 
jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání. Pumptrack je 
jedinečný pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na 
jízdních kolech. Jízda na něm je bezpečná a zábavná a je vhodná  
pro všechny věkové kategorie, úrovně dovedností, druhy a velikosti 
kol. Vedle pumptracku bychom chtěli postavit cykloodpočívku  
s dalšími herními prvky.

Město Velká Bystřice získalo dotaci z programu EU na realizaci 
lesoparku „Bystřické Šervůd“. V rámci této investiční akce 
by měl být v lesíku za konírnou vybudován lesopark, kde budou 
provedeny vegetační úpravy, upraveny vycházkové cesty, 
vybudován altán, a to vše bude doplněno přírodními herními prvky 
a mobiliářem. Věříme, že si tento prostor získá oblibu hlavně  
u obyvatel horního konce. Realizace této akce by měla být zahájena 
co nejdříve, neboť staveniště již bylo vítězné firmě předáno.

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) jako hlavní investor 
stavby křižovatky silnic III/4433 (ul. Zámecká) a III/4432 (na Letné) 
již uzavřela smlouvu s vítězným uchazečem a v průběhu měsíce 
května budou zahájeny stavební práce. Jedná se o křižovatku 
směrem na Lošov, kdy bude v rámci stavebních prací odstraněn 
nebezpečný středový ostrůvek. Hodně řidičů jedoucích od Lošova si 
zde neuvědomovalo, že dává přednost autům jedoucím od Bukovan 
a docházelo zde k nebezpečným dopravním situacím. Město Velká 
Bystřice v rámci této akce provede rekonstrukci chodníku (dojde  
k odstranění panelového chodníku a nově bude také provedeno 
místo pro přecházení přímo v křižovatce). Důležitou zprávou 
především pro občany ulic Na Letné a Kopaniny je, že po celou 
dobu stavby bude křižovatka průjezdná, samozřejmě s omezením

rychlosti a směrovým posunutím. Úplná uzávěrka křižovatky bude 
jen po dobu pokládky asfaltového povrchu, o tomto Vás budeme  
v předstihu informovat.

Jednu akci, finančním objemem sice drobnou, ale s velkým 
očekáváním, si nechám na konec svého komentáře. Již  
v březnovém úvodníku jsem psal o přípravě bakteriálního 
čištění bystřické přehrady. To jsem netušil, jaký zájem 
to vyvolá u široké veřejnosti. Dovolte proto, abych podal 
zprávu o tom, jak práce pokračují. Firma Baktoma s.r.o. před  
zahájením aplikace svého bakteriálního přípravku provedla pomocí 
sonaru zaměření dna přehrady, které nám řeklo kolik je v přehradě 
vody. Výsledky byly velmi zajímavé. Přehrada se čistila před 
necelými 30 roky, kdy došlo k odbagrování usazeného bahna,  
a tehdy po rekonstrukci přehrady byla hloubka vody u hráze  
cca 6 metrů, nyní je pouze 3 metry! Následně byly provedeny 
rozbory vody na nátoku do přehrady i v samotné přehradě. Hodnoty, 
které byly naměřeny, nejsou pozitivní, ale přesto si pan Tomášek 
pořád troufá tvrdit, že již letos poznáme zlepšení kvality vody.  
Tak uvidíme ☺

V tomto vydání VB novin vyhlašujeme již XV. ročník soutěže 
O nejkrásnější okno, předzahrádku, veřejný prostor  
a nejkrásnější část ulice. Již loni při vyhlašování pravidel jsme 
trošku tápali, protože se nám dlouhodobě nedaří motivovat více 
občanů, aby se starali o veřejnou zeleň či osazovali květinami svá 
okna a balkony. Letos jsme dokonce i uvažovali o ukončení soutěže. 
Ovšem já osobně bych rezignaci považoval za velkou chybu. I když 
vymyslet nová pravidla, zapojit jiné aktivisty, organizace nebo třeba 
školu by to určitě chtělo… Kdyby Vás nějaké vylepšení napadlo, 
klidně nám napište!

Závěr květnového úvodníku většinou věnuji pochvale všech 
bystřických organizátorů a nadšenců. Květen patří, co se týká 
společenských akcí, k nejvytíženějším z měsíců. Stále to opakuji 
dokola, ale na aktivitu našich občanů, spolků a organizací musíme 
být náležitě pyšní. M. Pazdera

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

Narození:
Kristýna Dočkalová    6. 3. 2019
Rozloučili jsme se:
Josef Bakalík 
        

Společenská rubrika

Dne 6. 5. 2019 v 17 hodin se uskuteční 
u Památníku Osvobození krátký pietní akt, 
při kterém si připomeneme 74 let od ukončení  
2. světové války a položením květin uctíme 
památku obětí nacismu. 
Ing. Marek Pazdera, starosta města

SVOZ ODPADŮ KVĚTEN / ČERVEN 2019
Komunální

odpad
(středa)

každé úterý 
15.30 - 18.00

každou sobotu 
8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

22. 5.

5. 6.

Plasty 
a papíry

z domácností
(pátek)

30. 5.

13. 6.

2. 5.

14. 6.

16. 5. 17. 5.

8. 5.

27. 6.19. 6.

11. 4. 2019   82  let

PIETNÍ AKT
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Město Velká Bystřice se znovu rozhodlo podpořit květinovou výzdobu 
v našem městečku a vyhlašuje 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. 2019 do 30. 8. 2019, 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 XXIX. ročníku Lidového roku. 

Vážení občané Velké Bystřice,

neuvěřitelných patnáct let trvá čištění řeky a jejího okolí  
od odpadků. Neuvěřitelných patnáct let se scházejí 
dobrovolníci a věnují svůj volný čas sběru odpadků v těžko 
přístupných místech, odkud by je jinak nebylo možné dostat. 
Přestože v posledních ročnících tvoří většinu účastníků  
skauti a minulý rok čištění vypadalo spíše jako akce 
Honeywellu, pořádáme vše zejména pro občany Velké 
Bystřice. Na jejich účasti bylo vše od prvního ročníku 
založené, a přestože rádi přivítáme kohokoliv, kdo chce 
pomoci, účast místních, kteří by měli mít na čistotě okolní 
přírody největší zájem, zůstává podmínkou i do budoucna. 
Věříme, že nás čeká, spolu s Vámi, ještě mnoho dalších 
ročníků. 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 hod. 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 18. 5. 2019 v 8.00 je sraz účastníků u vlako-
vé 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 vla-
kovému 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.

Rád bych, jako vždy na závěr, poděkoval MěÚ Velká 
Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná za každoroční pomoc 
a…

Těšíme se na Vás!

Čištění řeky Bystřice

Za pořadatele: Václav Břeha

Soutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný 
veřejný prostor a nejkrásnější část ulice 

2019 - XV. ročník “ 
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KULTURA
Bystrické 

selské trhy
neděle 12. 5. 2019, 8 – 12 h.

 

KKrruuhh  ppřřáátteell  hhuuddbbyy  mměěssttaa  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  uuvvááddíí  
zzáávvěěrreeččnnýý  kkoonncceerrtt  sseezzóónnyy  22001188//1199  

 
MMaarreekk  JJeerriiee  ––  vviioolloonncceelllloo  

IIvvoonnaa  SSuummaa  SSoolloonnkkoovváá  ––  kkllaavvíírr  
  
  
ssoobboottaa  1199..  kkvvěěttnnaa  22001199  vv  1166  hhooddiinn  
ggaalleerriieezzeett  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  
vvssttuuppnnéé  ddoossppěěllíí  5500  KKčč,,  dděěttii  zzddaarrmmaa 
 

● Chlebové placky, sušené houby, křížaly 
● Bezlepkové zákusky, domácí muffiny  
● Zeleninové pikantní pomazánky  
   na topinky
● Bezcukrovinky – sladkosti bez přidaného 
    cukru
● Zvěřinové speciality
● Zahradní a balkonová keramika
● Čerstvá bryndza, nakládané sýry, jogurty
● Ovoce, zelenina
● Vejce, med, domácí utopenci
● Via Delicia – konzervované maso, paštika  
   s tvarůžkem
● Krušovo uzené – české maso bez konzer-
    vantů 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
● Frgály, 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
● Proutěné výrobky, koření, rakytník, oříšky
● Káva s obrázkem v mléčné pěně
● Minipivovar Velká Bystřice

Občerstvení: maso a uzenina na grilu, langoše, 
grilované oštiepky, pivo, káva, nealko

Klub seniorů Velká Bystřice 
pořádá ve středu 15. května

 autobusový zájezd do Kutné Hory. 
Cena zájezdu 450 Kč pro členy KS; 

550 Kč pro ostatní. 
V ceně je jízdenka a 3TOP vstupenka. 

Zájemci se můžete hlásit 
do 5. května 2019 na tel. číslech: 

728 066 673 / Zdeňka Krylová 
605 516 378 / Anna Velká 

725 814 609 / Eliška Horká 
Autobus odjíždí z Velké Bystřice v 6 hod. ráno 

se zastávkami horní konec - u Jednoty - dolní konec. 
Srdečně vás zve výbor Klubu seniorů. 

˘
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 KINO 
Velký Týnec – KVĚTEN 2019 

                    
                    
                 
                  3. 5. pátek       JAK VYCVIČIT DRAKA 2                               Produkce: USA 
                 18:00 hod.       Obnovená premiéra dobrodružné, rodinné,           Přístupný   
                 102 minut         animované komedie.                                             Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                10. 5. pátek       ZLATÝ PODRAZ                                                Produkce: ČR 
                19:30 hod.        |Romantické sportovní drama.                                Přístupný  od 12 let  
                106 minut                                                                                          Vstupné Kč 50,- 
 
 
                17. 5. pátek       ZRODILA SE HVĚZDA                                      Produkce: |USA 
                19:30 hod.        Životopisné drama o objevení neznámé                  Přístupný od 12 et 
                136 minut          talentované zpěvačky - Lady Gaga.                        Vstupné Kč 50,- 
  
                     
  
                24. 5. pátek      ČERTÍ BRKO                                                        Produkce: ČR 
                18:00 hod.        Láska prochází i peklem. Nová česká pohádka.      Přístupný                
                99 minut                                                                                             Vstupné Kč 50,- 
                                                     
 
       
                 31. 5. pátek     CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?                  Produkce: Francie 
                 19:30              Další úsměvný příběh rodiny milující tradice          Přístupný  od 12 let 
                 98 minut         staré dobré Francie.                                                  Vstupné Kč 50,- 
                  
 
 
 

                  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

Simon Mawer – Skleněný pokoj
román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat 

Vlastimil Vondruška – Epištoly o elitách a lidu 
autor rozebírá nejrůznější problémy současnosti   

Mary Higgins Clark – Přede mnou se neschováš
Aline se pouští do vyšetřování násilné smrti své sestry 

 

        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



BYSTŘICKÉ NOVINY 5 / 2019Strana 7

[1] - [12]  Vynášení smrtky 2. 4. 2019 
[13] - [14]   Pletení tatrů 14. 4. 2019

foto: [1] - [12]  Martina Žbánková, [13] - [14] Petr Nakládal 
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[1] - [7] Velikonoční jarmark a vítání jara v Zámecké školce 17. 4. 2019 
[8] - [12] Mrskut 22. 4. 2019

foto: [1] - [7]  Martina Žbánková,  [8] - [12]  Anna Slámová 
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Knížka pro prvňáčka
Naše bystřická knihovna se letos přihlásila do bezva projektu  
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Díky němu děti dostanou 
ke svému prvnímu vysvědčení knihu. Paní knihovnice připravila  
pro naše prvňáčky zajímavý program přímo v knihovně. Jednu 
návštěvu už máme za sebou a druhá nás ještě čeká. Už se na ni 
těšíme, protože nás knížky baví, což můžete vidět i na fotografiích.

Jaromíra Pazderová

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Recitační soutěž 
1. stupně ZŠ mikroregionu Bystřička

Každoročně probíhá mezi školami mikroregionu Bystřička recitační soutěž 
žáků 1. stupně. Letos se konal již šestý ročník a jeho pořádání se ujala naše 
škola. Ve středu 27. března 2019 se tedy v našem nově opraveném kulturním 
domě utkali vítězové školních kol soutěže v přednesu básní nebo prózy.

Kromě samotné soutěže byla na programu i dvě divadelní představení.  
O první se postarali pralidé z dramatického kroužku paní učitelek z MŠ Zuzky, 
Zuy a Venduly. Jejich „pračlověče“ lov na mamuta sklidil úspěch a rozptýlil 
případnou trému malých recitátorů. O smích v publiku před druhým kolem 
soutěže se přičinili sedmáci pod vedením paní učitelky Štěpánové scénickým 
čtením pohádky J. Wericha o Popelce.

Konkurence při soutěži byla veliká, protože vůbec poprvé se zúčastnilo 
všech devět škol mikroregionu (Mar. Údolí, Hlubočky, Přáslavice, Bystrovany, 
Doloplazy, Tršice, Daskabát, Velký Újezd a Vel. Bystřice), z čehož máme 
velkou radost. V první kategorii 1. až 3. tříd jsme tak slyšeli přednes 26 textů 
a v druhé kategorii 4. a 5. tříd 24 textů.

Porota složená z učitelů všech zúčastněných škol bodovala výkony malých 
umělců. Po sečtení všech bodů to nakonec dopadlo takto:

Mladší kategorie
1. místo Franišek Reich (Velká Bystřice)
2. místo Denis Hižnaj (Velká Bystřice)
3. místo Marián Kolář (Tršice)

Starší kategorie
1. místo Vanda Uvírová (Tršice)
2. místo Klára Šumberová (Hlubočky)
3. místo Julie Šmejkalová (Velká Bystřice) a Jan Polášek 
(Mariánské Údolí) 

Vítězům samozřejmě moc gratulujeme. Recitátoři se snažili ze 
všech sil, nikdo neměl „okno“ a bylo vidět, že děti přednášení 
opravdu baví, což je skvělé.

Poděkování patří všem, co se na akci podíleli – učitelkám, 
vychovatelkám, asistentkám ze 7.A  (Ádě a Terce) i paní ředitelce 
z naší školy, všem hercům, herečkám a jejich vedoucím, 
porotcům ze všech příchozích škol, zaměstnankyním MAS 
Bystřička, které se postaraly o finanční zajištění. Těšíme se  
na další, tentokrát už sedmý, ročník soutěže v některé z dalších 
škol mikroregionu.

J. Pazderová

Znalostní soutěž o lese a přírodě
Po kostrbaté domluvě s organizátorem jsme v březnu vypravili  
s vybranými žáky naší školy do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
v Olomouci. Zde se naši reprezentanti podrobili znalostní soutěži o lese 
a přírodě. Konkurence byla vysoká – celkově se zúčastnilo 22 družstev. 
Jednotlivá družstva byla složena ze tří členů a testování probíhalo ústní 
a písemnou formou. Nejlépe se umístilo družstvo ve složení: Venusová, 
Palucha, Michalík, které obsadilo 12. pozici.

Ondřej Dostál
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Druháci v Pevnosti poznání
Ve dvou březnových útercích navštívili druháci Pevnost poznání.  
Ve výukovém programu si vyzkoušeli, jak fungují naše smysly, 
během vědecké výtvarky si vyrobili model mozku a zjistili, z kterých 
částí náš mozek smysly řídí. Ve zbývajícím čase jsme si vyzkoušeli 
různé modely a výukové pomůcky a při loučení s lektory – studenty 
Univerzity Palackého – jsme poděkovali za zajímavé dopoledne  
a slíbili si, že se sem určitě někdy vrátíme.

Hana Londová, Kateřina Kovalová

Kytky před školou
Začalo to před dvěma lety na jaře, když nám paní Šperková přivezla  
z Holandska cibulky tulipánů a my jsme je zasadili. Děti, které je sázely, 
jsou dnes už v páté třídě. Loni na podzim jsem poprosila maminky svých 
nynějších žáků z 2.A, jestli by nás sponzorovaly a poslaly další cibulky. 
Byly tak hodné, že nás vyslyšely, a tak už nám před přední budovou 
vykvetly první krokusy, narcisy a začínají i tulipány. Udělali jsme radost  
i T. G. Masarykovi, ten už má kolem sebe taky první žluté posly. Letos 
na podzim bychom chtěli přidat další cibulky, těšíme se, že bude naše 
škola čím dál rozkvetlejší. Děkujeme rodičům za podporu a všem malým 
zahradníkům za jejich nadšení při práci.

Hana Londová

Celá republika žije vítáním jara a užívá si Velikonočních svátků, 
ve Velké Bystřici se ale jeden svátek konal již o pár dní dříve. 
Jednalo se o Republikové finále školních základních škol, na jehož 
organizaci se podílela Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice a klub 
Házená Velká Bystřice z.s. 

Do našich dvou sportovních hal se sjelo šest týmů děvčat a šest 
týmů chlapců, kteří se probojovali právě až k nám do celostátního 
finále. Ve dvou dnech děvčata a chlapci sehráli náročná utkání  
ve skupinách a podle umístění dále postupovali do bojů o celkové 
umístění. 

K vidění bylo mnoho velmi pěkných a napínavých utkání, ve kterých 
nechybělo nasazení, bojovnost a chuť hrát. Mezi chlapeckými 
družstvy bylo i družstvo domácí pořádající školy. Kluci si za své 
výkony zaslouží velikánskou pochvalu. Přestože spousta z nich 
nejsou aktivními házenkáři, do hry se pustili s chutí a snahou 
vyzkoušet si, o čem tento náročný sport je. Kromě úvodního utkání 
s týmem ze ZŠ Zubří, byla všechna naše utkání do poslední chvilky 
vyrovnaná, a přestože nám konec vždy o kousek utekl, jednalo se 
z naší strany o příjemnou podívanou. 

Přestože se všechna družstva opravdu snažila, obě kategorie měly 
vždy svého jasného favorita. U děvčat to byl pravidelný vítěz školních 
turnajů – ZŠ Křiby Zlín a u chlapců také účastník ze Zlínského kraje 
a několikanásobný vítěz podobných akcí – ZŠ Zubří. 

Děvčata ze Zlína ve finále, která v přímém přenosu přenášela Česká 
televize, porazila holky ze ZŠ Ústí nad Labem a Zubřani si poradili se 
soupeřem z Lovosic a zaslouženě si odvezli zlaté medaile. 

Nad akcí drží záštitu Asociace školních sportovních klubů, která 
z pověření MŠMT celý projekt financuje, podílí se na celkové 
organizaci a odvádí velmi dobrou práci. 

Nemůžeme nezmínit, že turnaj proběhl v až nezvykle příjemné  
a přátelské atmosféře, na čemž mají nemalý podíl rozhodčí, které 
měl na starosti hlavní rozhodčí – Jiří Kräuter. Svůj úkol zvládl 
absolutně bezchybně a rozhodně si on i všichni zúčastnění rozhodčí 
zaslouží velkou pochvalu .  

 

Finále Sportovní ligy základních škol

Poděkování za hladký průběh turnaje zaslouží všichni, kteří se akci 
jakýmkoli způsobem podíleli: předseda klubu Házená Velká Bystřice 
Pavel Vodička, sportovní ředitelé na obou halách Vítězslav Matulík 
a Ondřej Dostál, ředitelka školy Jana Raková, starosta města 
Velká Bystřice Marek Pazdera, patronka akce Lucie Fabíková, 
fotografka Kamila Petrová, profesionální zdravotníci – Nadšení 
Moravští záchranáři, jídelna Masarykovy ZŠ a MŠ Velké Bystřice, 
firma Nutrend  a v neposlední řadě všichni pomocníci, časoměřiči  
a patroni z řad žáků Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice, kteří 
odvedli vynikající práci. 

Speciální poděkování patří paní učitelce Evě Poděbradové a žákyni 
ZŠ VB Nicol Schmiedové, které zazpívaly hymnu ČR a připravily 
nám tím krásný a nezapomenutelný zážitek. 

Za necelý měsíc nás čeká podobná akce, tentokráte pro mladší 
ročníky a my se na ni už těšíme.  

Michaela Kaczmarcziková

nezapomenutelný zážitek. 

Za necelý měsíc nás čeká podobné akce, tentokráte pro mladší ročníky a my se na ni 
už těšíme.  

Michaela Kaczmarcziková

Celkové pořadí:

Chlapci:

KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo ZŠ Zubří
2. místo ZŠ Antonína Baráka Lovosice
3. místo ZŠ a MŠ Nové Veselí
4. místo ZŠ Jičín, Železnická
5. místo 11. ZŠ Plzeň, Baarova
6. místo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Dívky:

KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo 17.ZŠ Křiby, Zlín
2. místo ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká
3. místo ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova
4. místo ZŠ a MŠ Velká Polom
5. místo ZŠ Starý Jičín
6. místo ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad

2

nezapomenutelný zážitek. 

Za necelý měsíc nás čeká podobné akce, tentokráte pro mladší ročníky a my se na ni 
už těšíme.  

Michaela Kaczmarcziková

Celkové pořadí:

Chlapci:
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6. místo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Dívky:

KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo 17.ZŠ Křiby, Zlín
2. místo ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká
3. místo ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova
4. místo ZŠ a MŠ Velká Polom
5. místo ZŠ Starý Jičín
6. místo ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad

2

Celkové pořadí:
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Poslední březnový týden jsme na naší škole přivítali hosty  
z partnerských škol projektu Erasmus+ Mladí podnikatelé v akci. Šlo 
o poslední setkání s žáky z Turecka, Portugalska, Itálie a Chorvatska.

Z naší školy se do dvouletého projektu zapojilo více než 100 žáků  
z 6. – 9. tříd. Ze zahraničí přijelo 13 pedagogů a 31 žáků ve věkovém 
rozmezí 12 – 15 let.

Od pondělí do pátku nás čekal náročný pracovní program. Hned 
první den jsme se po seznamovacích aktivitách pustili do úvodních 
workshopů – pečení štrůdlu, sestavení metronomu z Lega, soutěž 
Kahoot, která testovala, co víme o partnerských zemích. Odpoledne 
jsme hostům představili naše městečko a pochlubili jsme se krásnou 
školkou.
V úterý jsme si představili své podnikatelské plány a pokusili se 
prodat naše výrobky. Učitelé byli besedovat s panem starostou  
a místostarostou. V poledne jsme se vydali na exkurzi do pivovaru  
v Litovli a na hrad Bouzov.
Ve středu nás opět čekalo několik workshopů s tematikou finanční 
gramotnosti. Po splnění všech úkolů ve škole jsme se vydali  
do Olomouce, kde jsme pokračovali v práci v muzeu. Večer jsme se 
odměnili turnajem v bowlingu.
Čtvrtek začal pracovně – zabývali jsme se sestavováním rodinného 
rozpočtu. Odpoledne jsme trávili v Pevnosti poznání a v planetáriu. 
Večer jsme hostům předvedli, jak se u nás připravují makrely.
Páteční den jsme věnovali stavbě ptačích budek, zkusili jsme si upéct 
hubance a ochutnali jsme skvělé vánočky z místní kavárny, které 
nám upekla paní Helenka. Poslední odpoledne jsme se ještě vrátili 
k finanční gramotnosti – čtyři hodiny jsme plánovali, počítali, šetřili  
a utráceli.

Velký dík patří rodinám, které naše malé hosty ubytovaly a vzorně se 
o ně celý týden staraly, i když to mnohdy nebylo vůbec jednoduché 
(znovu musím zdůraznit, že naše děti jsou skvělé, vzorné, báječné). 
Někteří hosté neuměli moc dobře anglicky, děvčata z Itálie dokonce 
nerozuměla vůbec (přestože se anglicky učí od třetí třídy, stejně jako 
my). Také zvyky jsou v každé zemi jiné a bezhraniční výchova nás 
překvapovala každý den.

Dále děkujeme všem místním podnikatelům, kteří se k nám přidali  
a s programem nám pomohli:
Z cukrárny od Součků jsme získali skvělé těsto na hubance i s návodem, 
jak na to. Děkujeme Terezce a Johance. Z kavárny od Helenky jsme 
dostali tři velké koše nadýchaných vánoček. Ve Mlýně nám Pospíšilovi 
upekli domácí kachnu se zelím. V kavárně na Kopečku nám připravili 
svíčkovou a šípkové víno. V Hlubočkách nám u Ervina naservírovali 
spoustu voňavých makrel. V Nutrendu u pana Zedníka jsme celou akci 
zakončili prohlídkou moderní posilovny a skvělou večeří.

Všichni účastníci si odnesli spoustu opravdu silných zážitků  
a vzpomínat budou jistě i ti, kteří se s námi během týdne někde  
potkali.

Poděkování pak patří všem, kdo se podíleli na organizaci setkání 
a s ním spojených aktivit, stejně jako vedení školy a obce, která 
mezinárodní aktivity dlouhodobě podporuje a řadí je mezi priority naší 
školy.
Největší dík si ale zaslouží naši žáci – komunikovali, pomáhali, zapojili 
se do všech aktivit a na každém výjezdu mimo školu byli chváleni  
a obdivováni. Máme úžasné děti, ve srovnání s ostatními zeměmi 
máme výborné znalosti a dovednosti a jsme jedni z posledních, co 
ještě mají disciplínu, toleranci a dostatek slušnosti.

Projekt Erasmus+ z pohledu učitelů, žáků a rodičů Během čtvrtého březnového týdne žila naše 
škola nejen běžnou výukou. Navštívilo nás 30 
žáků a 14 učitelů z 5 partnerských škol projektu 
Erasmus: z Chorvatska, Portugalska, Turecka 
a Itálie. Společně s nimi mnoho žáků druhého 
stupně naší ZŠ prožilo báječný, ale současně 
i náročný týden. V rámci workshopů jsme pekli 
štrůdl a perníčky, zpívali „Skákal pes přes oves", 
stavěli ptačí budky, pomocí prezentací a různých 
soutěží poznávali cizí země a učili se sestavit 
finanční rozpočet rodiny. Navštívili jsme pivovar 
v Litovli, hrad Bouzov, Muzeum umění a Pevnost 
poznání v Olomouci. V našem krajském městě 
jsme neopomněli hostům ukázat i překrásné 
historické centrum. Večery jsme trávili v malých 
skupinkách s cizinci nebo společně při bowlingu 
a pečení makrel. Ve školní hale jsme dokonce 
uspořádali charitativní trh se specifickými 
výrobky přivezenými z každé zúčastněné země. 
Komunikace během celého týdne probíhala  
v angličtině a naši žáci si vedli výborně. Byli 
aktivní, velmi zruční a dokázali si poradit s každou 
situací. Co říci závěrem? Byla to velmi dobrá 
zkušenost, při které jsme si všichni uvědomili, 
že naši čeští žáci jsou skvělí, dobře vychovaní  
a respektují daná pravidla a pokyny jak ve škole, 
tak i doma v rodině.

Mgr. Jitka Minářová

Dne 24. 3. 2019 přijely na náměstí do Velké 
Bystřice skupiny žáků z Chorvatska, Itálie, 
Turecka a Portugalska. Celkem přijelo přes  
30 dětí. Žáci naší školy si převzali své cizince  
a zahraniční učitelé se ubytovali v hotelu Zámek.

Během pondělního dne se návštěva prošla 
po naší škole, Velké Bystřici celkově a pekl se 
štrůdl. V úterý dopoledne se všichni podívali  
na házenou a odpoledne navštívili litovelský 
pivovar a hrad Bouzov. Středeční den zavítali do 
Dómu, Muzea umění v Olomouci a užili si bowling 
a pizzu v Šantovce. Cizinci byli velmi pomalí, 
takže všechny přesuny po Olomouci trvaly velmi 
dlouho. Ve čtvrtek se jelo do Pevnosti poznání 
a všichni si prohlédli historickou část Olomouce. 
Večeře byla společná pro celou skupinu  
v restauraci U Ervína v Hlubočkách. Pátek byl 
velmi pohodový. Žáci ochutnávali tradiční českou 
vánočku, pekli hubance a stavěli ptačí budky. 
Odpoledne následovala finanční gramotnost  
a rozdávání certifikátů. Většina žáků pak ještě 
zašla Na Letnou, kde si užili krásného jarního 
počasí a fotbalu. No a v sobotu všichni odjeli zpět 
do svých domovů.

Abych to shrnula, tento týden byl dobrý, ale 
příjemnou atmosféru narušovalo někdy nevhodné 
chování žáků z cizích zemí. Čeští učitelé se ale 
velmi snažili a vše skvěle zorganizovali.

Já osobně jsem si tento týden užila.

Eliška Venusová, 8.A

Mgr. Libuše Sandrová
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Proč je lepší nemít mámu učitelku...

Tak především hlavně proto, že se vám zřejmě nikdy 
nestane, že z ničeho nic máte v pokoji dvě cizinky, 
které je potřeba na týden ubytovat. V září Gruzinka  
a Indka, tentokrát v rámci školního projektu Erasmus+ dvě 
slečny z Chorvatska. Z dětství to dobře znám. Ani naše 
maminka neodmítla žádnou podobnou žádost o dočasné 
ubytování cizích dětí a tak jsme se několik prázdnin  
po sobě s bratrem dělili o pokojíček s dětmi z Černobylu. 
Možná proto, že mám tuto zkušenost, možná proto, 
že bylo víc dětí, které bylo tentokrát potřeba ubytovat, 
než rodin, které by mohly nebo chtěly být hostitelskou 
rodinou, znovu jsme na týden nabídli dočasný domov. 
A s námi další bystřické rodiny, které se nebojí výzev  
a netají se tak trochu dobrodružnou povahou. Ukázalo 
se totiž, že smysl pro dobrodružství musíte mít pro tento 
případ v krvi. A také se ukázalo, jak se máme, že ty 
naše děti máme. Ty naše a žádné jiné. Ty, které kroutí 
očima, hlasitě vzdychají, matou nás výrazy, kterým 
moc nerozumíme a ty, které obtěžujeme jakýmkoliv 
požadavkem. Jsou skvělí, to mi věřte! A uvědomili jsme 
si to my, rodiče v hostitelských rodinách teprve tehdy, až 
jsme měli srovnání.

Nejsme na tom vůbec špatně, přesto, že se nám to 
tak vždycky nemusí zdát. A to je dobrá zpráva, kterých 
není nikdy dost a také poklona za skvěle odvedenou 
rodičovskou práci!

Mgr. Lucie Pazderová

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..

OREL VELKÁ BYSTŘICE 
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO 

 
ZVE MALÉ I VELKÉ 

 NA POHÁDKU 

          ZLATOVLÁSKA 
 

 
      V NEDĚLI 26. KVĚTNA 2019  

 
                                     V 16 HODIN 

 
 
 

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI 

OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO

ZVE MALÉ I VELKÉ

NA POHÁDKU

ZLATOVLÁSKA
V NEDĚLI 26. KVĚTNA 2019

V 16 HODIN

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

Řimskokatolická farnost Velká Bystřice uvádí 
jako předehru Noci kostelů koncert 
pop-gospelové skupiny Good Work.

kostel Stětí sv. Jana Křtitele
pátek 17. května v 19 hodin
doporučené vstupné 100 Kč

Na nezapomenutelný hudební zážitek zve O. Josef 
Opluštil. Více informací na www.goodwork.cz 

nebo stránkách farnosti.

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE



BYSTŘICKÉ NOVINY  5 / 2019Strana 13

Základem minimalizace odpadů nejen v domácnosti je uvědomělé 
nakupování. Jen tak můžeme předejít vzniku odpadů. I když se snažíme 
o důsledné třídění a následnou recyklaci, musíme si uvědomit, že ta 
většinou není levnou záležitostí, často je investičně a energeticky náročná, 
a i při recyklaci vznikají odpady. Takže recyklace je důležitá, ale ne 
samospasitelná.

Řekněme si pár tipů, co může každý z nás pro předcházení odpadů udělat

Přemýšlet při nakupování

Opravujme věci

                      

Tašky a pytlíky

Věci na jedno použití

                      Vlastní lahve na pití

Voda z kohoutku

EKOSERIÁL
Nápady, ne odpady Vaříme, pečeme

Půjčování si věcí

Čistíci prostředky

Není potřeba kupovat velké množství různých chemických 
čistících prostředků, které nesvědčí životnímu prostředí ani 
našemu zdraví. V kuchyni a koupelně se výborně jako čistič 
osvědčí všem známý ocet, kyselina citronová a jedlá soda.

Znovupoužití odpadu

Hiníkové obaly

Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových obalech. Výroba 
hliníku je energeticky mimořádně náročná. Obaly z hliníku 
nenajdete jen v obchodech s potravinami (pivo, nealko), ale 
třeba i mezi kosmetickými výrobky.

Biodpad

Třídění odpadu

První a nejdůležitější zásadou je snažit se nevytvářet 
zbytečný odpad. Přemýšlejme, zda výrobek 
opravdu potřebujeme. Uvědomme si, zda náhodou 
nepodléháme jen vábivé reklamě na nějakou 
nepotřebnou módní věc nebo nás neláká výhodná 
akce, sleva, a přitom zboží vůbec nepotřebujeme. 
Nakupujme jen to, co opravdu stihneme spotřebovat.

Rozbitý nebo poškozený předmět můžeme sami opravit či 
ho odnést do opravny, tak může ještě dlouho sloužit a navíc 
ušetříme.

Nakupujme zboží, potraviny, vyráběné či pěstované  
v blízkém okolí. Tím omezíme přepravu zboží přes půl 
světa a s tím spojené znečištění ovzduší výfukovými plyny. 
Navíc, lokální potraviny jsou pro naše tělo příznivější, což 
se odrazí na našem zdraví.

Používejme na nákupy vlastní tašku, nejlépe látkovou,  
na ovoce a zeleninu látkové pytlíky nebo košík. Při nákupu 
jsou často k užitku i sáčky z předchozích nákupů. Pytlíky 
jde ušít ze starého povlečení, záclony nebo jiné staré látky.

Nepoužívejme věci na jedno použití, například plastové misky 
a příbory ve stáncích a jídelnách rychlého občerstvení nebo 
jednorázové holicí či depilační strojky. 

Na výlety, do práce, na různé akce si nosme s sebou 
znovupoužitelné lahve s pitím, čímž omezíme nutnost 
koupit si pití, které je většinou v plastu

Nemusíme vlastnit všechny přístroje. 
Nepodléhejme reklamě na věci, které 
vůbec nepotřebujeme. Ty, které používáme 
málokrát v roce, je možné si vypůjčit  
od přátel či u specializovaných firem.

Některý odpad můžeme v domácnosti znovu upotřebit, 
jako např. kelímky od mléčných výrobků na šroubky či pro 
předpěstování sazenic na zahrádku. Nepotřebné oblečení 
můžeme nabídnout kamarádce, v rodině, nebo odnést 
charitativním organizacím, někomu jistě udělá radost.

Veškerý organický odpad, který 
vznikne při vaření, můžeme 
kompostovat buďto na kompostu 
na zahrádce nebo ho ukládat  
do popelnice na bioodpad. 
Kompost je vysoce výživný.

Pokud už odpad vznikne, třiďme ho 
co nejdůsledněji: především papír, 
sklo, kovy, plasty, textil. Kovový odpad 
můžeme odnést do kovošrotu nebo jako 
nebezpečný odpad (baterie, zářivky, 
barvy) odevzdat do sběrného dvora.

Kvalita místní vody z vodovodu je minimálně stejně 
dobrá jako vody balené. Voda s citronem, mátou nebo 
jinými bylinkami, přichystaná do skleněného džbánku 
je skvělým řešení jak doma, tak např. na oslavě 
narozenin, nebo firemní schůzce. Případně je možné 
koupit minerální vody ve vratných lahvích. Jestliže 
není voda kvalitní, může nám to pomoct vyřešit filtr 
na vodu.

Spoustu výrobků si můžeme připravit  
a uvařit doma, např. chleba, buchty, muffiny, 
pomazánky, jogurty, müsli, džusy z ovoce, 
zmrzlinu apod. Ušetříme nejen přírodu, 
ale i vlastní finance, a hlavně prospějeme 
i svému zdraví, neboť v domácnostech 
vaříme většinou ze základních surovin, 
bez škodlivých konzervačních látek  
a dalších podezřelých přísad.

Zdroj: www.veronika.cz
Ilustrace: Barbora Soukeníková 

Jarka Pechová

Lokální potraviny
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REKLAMA

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz
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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  od 14 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100 m 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. 5/2019, vychází 30. 4. 2019. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká  Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. 
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,

e-mail: zochjiri@seznam.cz
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Zveme Vás na 

DEGUSTAČNÍ MENU 
české kuchyně dne 

16. 5. 2019 od 18 hodin 
  

 
Amouse-bouche 

Marinovaný pstruh, křen, zakysaná smetana, vajíčko, chlebový chips 

Předkrm 
Hovězí roastbeef, slaninová majonéza, tyčinka, řapíkatý celer 

Polévka 
Drůbeží kaldoun, masová kostka, zelenina, bulgur 

 
Hlavní chod 

Telecí přední s morkovou kostí, žampiony, uzené pyré, víno, brusinky 
 

Dezert 
Kakaový trhanec, citrónový zákys, jahodové pyré, mátová espuma 

 
Cena menu 599 Kč 

s možností vinného párování 400 Kč  
Rezervace nutná na tel: 727 969 812  

nebo balintova@hotel-zamek.cz 

Firma VOGL – Pila pro svoji provozovnu ve Velké Bystřici přijme zaměstnance na pozici dělník dřevovýroby.
Nástup možný ihned. Kontakt: Lubomír Vogl, mobil: 603 477 137
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