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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ČERVEN 2019
1. 6.
Velká Bystřice

Bukovany
Bystrovany

Doloplazy
Mrsklesy
Přáslavice
Velký Újezd
1. - 2. 6.
Hlubočky
2. 6.
Velká Bystřice

Tršice
Svésedlice
7. 6.
Velká Bystřice

8. 6. 
Velká Bystřice

• KÁCENI MÁJA S MÁJOVOU VESELICÍ 
(ulice Hliník – 16.00 – 24.00)
• DĚTSKÝ DEN + KÁCENÍ MÁJKY
• BYSTROVANSKÉ HRY
• LETNÍ KINO
• KÁCENÍ MÁJE + DĚTSKÝ DEN A ZÁBAVA
• KÁCENÍ MÁJKY A TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN
• DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
• DĚTSKÝ DEN

• ZÁVODY MINIKÁR 

• DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA 
(Zámecký park – 15.00 – 17.00)
• DĚTSKÝ DEN
• POHÁDKOVÝ LES

• POHÁREK SČDO 
(KD Nadační – 19.30 – 22.00)
• PROMÍTÁNÍ – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
(amfiteátr – 21.00)

• POHÁREK SČDO 
(KD Nadační – 12.30 – 21.00)
• JSME ZE STEJNÉ PLANETY 
(Zámecký park a amfiteátr – 11.00 – 22.00)
•  VERNISÁŽ VÝSTAVY PLASTIK A OBRAZŮ 
RYTISE KONSTANTINAVIČIUSE
 (galeriezet – 15.00 – 17.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

8. 6. 
Přáslavice
Velký Újezd
10. a 12. 6.
Velká Bystřice

14. 6.
Velká Bystřice

Bystrovany
21. 6.
Velká Bystřice

21. - 22. 6.
Velká Bystřice

22. 6. 
Velká Bystřice

Hlubočky
Přáslavice
28. 6. 
Velká Bystřice

29. 6.
Svésedlice

• DISKOTÉKA
• MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE – 50. ROČNÍK

• KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 
(knihovna – 10.30 – 11. 30)

• ZAHRADNÍ SLAVNOST 
(Zámecký park – 15.30 – 18.30)
• PROMÍTÁNÍ – ZLÝ ČASY V EL ROYALE 
(amfiteátr – 21.00)
• ČERVNOVÁ NOC

• PROMÍTÁNÍ 
(amfiteátr – 21.00)

• MEMORIÁL JANA KRATINY 
(hala MZŠ, hala Na Letné – 9.00 – 17.00)

• HANÁCKÉ NASHVILLE 
(amfiteátr – 16.30 – 24.00)
• POHÁDKOVÝ LES
• DISKOTÉKA

• PROMÍTÁNÍ – COCO 
(amfiteátr – 21.00)
 
• III. MEMORIÁL LUDMILY ZATLOUKALOVÉ 

Foto na titulní straně: Martina Žbánková 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva 
města Velká Bystřice 

Místo konání: spolková místnost KD Nadační / vchod od radnice 
Doba konání: 27. 6. 2019 od 18.00 hod. 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

11. 7. 12. 7.

Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

13. 6.

27. 6.

14. 6.

25. 7.

SVOZ ODPADŮ ČERVEN / ČERVENEC 2019

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

V termínu od 20. 5. do 16. 6. 
bude částečná uzavírka 

křižovatky u Voglovy pily. 

V termínu 8. 6. až 9. 6. 
bude křižovatka 

ZCELA uzavřena.

UPOZORNĚNÍ pro občany 
dopravní omezení



17. 7.

Komunální 
odpad 

(středa)

5. 6.

19. 6.

31. 7.

3. 7.
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ÚVODNÍK
Budoucnost pro naše děti? Jedině když zabrzdíme 
klimatické změny
Možná jste v posledních měsících zaregistrovali, že především 
v evropských zemích se začínají stále hlasitěji ozývat mladí 
lidé, studenti, kterým dochází, že míra změny klimatu na pla-
netě Zemi začíná dosahovat takového rozměru, že vyvstává 
otázka, v jakých podmínkách vlastně příští generace budou 
žít. Nejen mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová, ale 
tisíce dalších mladých lidí důrazně apelují na evropské a svě-
tové vlády, aby přestaly k tématu klimatických změn svolávat  
bezvýsledné konference, ale začaly něco zásadního dělat. Pro-
tože našim nejmenším jde o všechno - o kvalitu, udržitelnost, 
snesitelnost života na Zemi. A kvůli komu jinému, než kvůli 
vlastním dětem bychom měli být ochotni změnit svůj životní 
styl a návyky, dokázat si něco odříci, snížit svoji spotřebitel-
skou, ekologickou stopu na tváři planety. 

O trvale udržitelný způsob života, rozvoje města, investování, 
se snažíme i u nás v Bystřici. Již více jak 12 let intenzivně 
zateplujeme všechny obecní budovy, instalovali jsme 
obnovitelné zdroje energie, investujeme do obnovy a rozšíření 
veřejné zeleně, připravujeme koupací biotop. Ale šanci  
na účinnou změnu vidíme právě především v těch nejmenších 
- našich dětech v mateřské a základní škole. Environmentální 
výchova je důležitým pilířem školního vzdělávacího programu. 
Výchově k odpovědnosti za krajinu a životní prostředí se věnují 
i naše spolky a občané. Desítky žáků školy a členů našeho 
skautského oddílu uklízí naše ulice a okrajové části městečka 
v rámci akce Ukliďme Česko. Stálá komunita lidí vyrostla 
kolem akce Čištění Bystřičky, kterou každoročně organizuje 
Vašek Břeha a město ho v tom logisticky podporuje. Každý rok 
sesbíráme vlečku odpadu. Ale největší aktuální problém naší 
řeky představují vlhčené ubrousky, které lidé přes všechny 
apely stále splachují do kanalizace a které čističky bohužel 
nezachytí. Říční dno je těmito ubrousky z netkané textilie téměř 
vystlané a hlavně dlouho bude, protože jejich textilie je tvořena 
umělými vlákny a nerozkládá se. Proto chceme znovu důrazně 
prosit především rodiče malých dětí, aby vlhčené ubrousky 
po použití vyhazovali do komunálního odpadu a nikoliv  
do kanalizace. To bude skvělý konkrétní příspěvek ke zlepšení 
životní prostředí v Bystřici. Laskavý čtenář Bystřických novin 
již jistě zaznamenal snahu několika mladých žen z Bystřice 
o popularizaci přírodě blízkého, šetrného životního stylu - 
ať už formou článků v Bystřických novinách nebo například 
prodejem na Bystřických selských trzích - textilní sáčky 
na potraviny jako alternativa k plastovým sáčkům, čistící 
prostředky z přírodních surovin nebo domácí biopotraviny.  
To všechno a mnohé další se snaží propagovat Jarka Pechová  
a další bystřické maminky.

V těchto dnech se nám znovu a dost možná, že naposledy, otevře 
příležitost získat tzv. kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje 
vytápění za účinnější a šetrnější kotel z hlediska emisí. Všechny 
potřebné informace jsou dostupné na webu: https://www.kr-
olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckemkraji-cl-3135.
html a 4. 6. 2019 se spustí poslední výzva k podání žádosti  
o dotaci, tak neváhejte a pokuste se o ni. Finanční alokace bývá 
obvykle velmi rychle vyčerpána, zájem je obrovský. 

Velké finanční prostředky jsou všem občanům dostupné 
v programech na snižování energetické náročnosti 

(zateplování) budov, na instalaci obnovitelných zdrojů energie 
(nyní dokonce i na fotovoltaické elektrárny na střechy domů) 
nebo například na budování rezervoárů a záchyt dešťové 
vody pro celoroční zálivku a splachování WC. Kdyby kdokoliv 
z vás občanů Velké Bystřice měl o některý z mnoha „zelených“ 
dotačních titulů zájem a nevěděl, jak začít, neváhejte se na nás 
na  městském úřadě obrátit a my vám rádi poradíme nebo vám 
dáme kontakty na řadu lidí a agentur, které dotační management 
těchto environmentálních počinů kvalitně zajišťují.

Zámecký park bude zase komunitní
Celý zámecký areál jsme revitalizovali nejen proto, aby 
naše městečko získalo esteticky, architektonicky hodnotný 
exteriér, ale především prostor pro setkávání, pro komunitní 
život. A i letos tomu nebude jinak. Kromě plejády kulturních  
a společenských akcí přibývají v parku právě komunitní aktivity 
- tedy příležitosti, pro které máme důvod vyrazit tam nejen  
na procházku, ale i chvíli pobýt. Dětské hřiště, fitness hřiště, 
lanové houpačky, petangové hřiště, výstavy pod širým nebem 
a mnoho stálých aktivit zve k návštěvě parku i ve všedních 
dnech. Ale jedna speciální krásná akce proběhne letos zase 
druhou sobotu v červnu. To se opět sejdou lidé dobré vůle ze 
všech koutů světa, kteří se usadili v Česku a přišli svoji kulturu 
představit ve formě gastronomie a kultury a přitom všem zasadili 
stromy. Letos se celý program projektu Jsme ze stejné planety 
věnuje třem středoevropským zemím - Polsku, Slovensku  
a Německu. Někdy lidé říkají, že je to takový velký komunitní 
piknik - posezení či poležení na trávě s dobrým jídlem a pitím 
v duchu nejlepších tradic nejen středoevropské pohostinnosti. 
Páteř cateringu - tradiční stánky podél cestiček - doplní opět 
„pop up“ restaurace. Spoluautor projektu - Josef Janeček -  
k tomu říká: „Zde, přímo před vašima očima, se budou střídat 
kuchařské týmy. Bude to vaření v přímém přenosu – to, co 
uvidíte v hrncích a na pánvičkách, si hned také ochutnáte. 
K tomu čekání si budete moci objednat skvělá vína a kávu. 
Chceme, aby restaurace fungovala od rána až do samého konce 
akce. Budete se zde moci nasnídat, poobědvat i povečeřet, 
dát si i tu poslední skleničku před spaním. Věřte, bude to stát  
za tu chvíli čekání a těšení.“ 
Doplním ještě, že letos si na své přijdou milovníci výtvarného 
umění a zažijí nejen originální umělecké workshopy, ale  
i jednu speciální performanci - budou moci sledovat takříkajíc  
v přímém přenosu vznik originálního uměleckého díla pod 
širým nebem určeného právě pro Velkou Bystřici. Už se těšíte, 
že? Já moc. Tak na shledanou nejen nad sklenkou dobrého vína. 

Ivo Slavotínek

Narození:
Vítek Runtág
Ema Pospíšilová

 12. 4. 2019
30. 4. 2019

Rozloučili jsme se:
Jana Poláková
Jaroslav Zatloukal
Miroslav Barvíř
Zdeňka Krejčiříková  
Jaromír Zamykal  

Společenská rubrika

15. 4. 2019  54 let 
21. 4. 2019  69 let
24. 4. 2019  84 let
25. 4. 2019  78 let
18. 5. 2019  72 let

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

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ 
OBRAZŮ A PLASTIK

Rytis Konstantinavičius 
Nedopovězená místa / Unaccounted places

vernisáž výstavy 8. 6. 2019 v 15.00 hod.
galeriezet Velká Bystřice

Výstava potrvá do 25. 7. 2019

Litevec polského původu. Absolvent Wrocławské 
Akademie výtvarných umění v oboru Keramika a sklo.  
V současné době pracuje jako odborný asistent  
a pedagog. Zabývá se keramickým sochařstvím 
a abstraktním malířstvím, jehož hlavním motivem 
je současný člověk v kontextu společenských 
proměn ve světě. V roce 2015 byl zapsán  
do Guinnessovy knihy rekordů za tvorbu největší 
keramické nádoby (vázy) na světě. Autor mnoha 
individuálních a skupinových výstav polských  
i zahraničních.

Zábavný program pro děti i celé rodiny 
Cvrnkání kuliček, hry a soutěže o odměny 

Malování na obličej, kornout zmrzliny  
pro soutěžící děti zdarma 

Zámecký park, Velká Bystřice 

neděle 2. června 
 

15 - 17 hod. 
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 KINO 
Velký Týnec – ČERVEN 2019 

                    
                    
                 
                 7. 6. pátek           VDOVY                                                              Produkce: USA,VB 
                 19:30 hod.          Drama. Krimi.                                                     Přístupný od 12 let  
                 129 minut                                                                                        Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
               14. 6. pátek           KUNG FU PANDA  3                                       Produkce: USA 
                18:00 hod.           Animovaná rodinná komedie.                             Přístupný    
                95minut                                                                                            Vstupné Kč 50,- 
 
 
               21. 6. pátek         PSÍ DOMOV                                                        Produkce: USA 
                18:00 hod.          Dobrodružný, rodinný film o velkém přátelství   Přístupný  
                92 minut             psa a jeho malého pána.                                        Vstupné Kč 50,- 
  
                     
  
                28. 6. pátek       SKLENĚNÝ POKOJ                                           Produkce: ČR, SR 
                19:30 hod.         Mimořádný milostný příběh inspirovaný               Přístupný od 12 let              
                104 minut          dramatickými událostmi 20. století i zrodem         Vstupné Kč 50,-                                                                           
                                           ikonického architektonického skvostu 
                                           brněnské vily Tugendhat.          
 
 
 
 
 
 

                  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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PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM 
AMFITEÁTRU

Vždy v pátek ve 21.00 hodin
Občerstvení zajištěno. 

Změna času promítání a programu vyhrazena. 

7. 6. 
Úsměvy smutných mužů 
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve 
dostali na samotné dno života. Pod dohledem 
přísné primářky společně poznávají, že jedinou 
šancí je nahradit závislosti na alkoholu něčím jiným. 
Co takhle uběhnout maraton? 

14. 6. 
Zlý časy v El Royale 
Ve chátralém hotelu El Royale se sejde pět cizinců, 
každý z nich má nějaké tajemství. I hotel El Royale 
má temnou minulost. S příchodem noci a dalších 
nezvaných hostů se budou dít věci.

21. 6.
Program bude upřesněn

28. 6.
Coco
V kouzelném animovaném filmu přechází chlapec 
Miguel ze světa živých do říše mrtvých, kam ho 
zavede touha stát se uznávaným hudebníkem  
a odhalit tajemství vlastní rodiny.

Ženy v běhu
Osm hrozných
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Bohemian Rapsody
Teroristka
Zootropolis: Město zvířat

12. 7. 
19. 7. 
26. 7. 
  2. 8. 
16. 8. 

30. 8. 

Bystřické prvňáčky čeká 
pohádka a po splnění úkolu 
budou pasováni na čtenáře.  
I odměna bude.
 
Knihovna
10. a 12. června 2019
10.30 – 11.30

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

Kristina Ohlssonová – Oběti ráje
únos letadla – z teroristického činu se vyklube pomsta z lásky

Táňa Keleová-Vasilková – Máma
stoprocentní máma – ale ani to dětem někdy nestačí     

 Kerry Fisher – Mlčenlivé ženy
pro rodinu, kterou drží pohromadě lži, je pravda velmi nebezpečná 

 

knižní novinky

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  
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Také letos nabídne Moravské divadlo populární 
inscenace v atraktivních lokalitách pod hvězdnou 
oblohou, program však slibuje také jednu novinku. 
Vůbec poprvé v historii festivalu budou totiž  
herci nejen hrát a zpívat, ale také tančit! Soubory 
činohry a opery a operety tak na open-air akci 
premiérově doprovodí balet.

Vstupenky na festival jsou v prodeji od 3. června.

Na představení Sluha dvou pánů je jednotné 
vstupné 300 Kč. Během letních prázdnin, kdy  
bude pokladna uzavřená, je lze zakoupit 
v informačním centru v podloubí olomoucké 
radnice a v Kulturním a informačním centru Velká 
Bystřice.

MORAVSKÉ 
DIVADELNÍ LÉTO

Přehlídka odstartuje ve čtvrtek 22. srpna 
v amfiteátru ve Velké Bystřici

V italské komedii řeší tři dvojice z různých 
společenských vrstev své milostné problémy  
s pomocí  sluhy Truffaldina, který slouží dvěma 
pánům zároveň a stále víc se zaplétá do svých 
lží.

PROGRAM FESTIVALU:

22. 8. Sluha dvou pánů (Velká Bystřice, amfiteátr)
23. 8. Kupec benátský (Fort Křelov)
24. 8. Robin Hood (Fort Křelov)
25. 8. Noc na Karlštejně (Korunní pevnůstka)
26. 8. Starci na chmelu (Korunní pevnůstka)
27. 8. Balet Gala (Korunní pevnůstka)

Všechna festivalová představení budou začínat 
ve 20 hodin.

Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
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foto: [1] - [6] Anna Slámová, [7] - [12] Julie Londová, [13] a [14] Tomáš Bačica
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[1] - [6] Páleni čarodějnic a Stavěni mája  30. 4. 2019
[7] - [12] Bílý kámen 1. 5. 2019

[13] - [14] Rybářské závody 4. - 5. 5. 2019
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[1] - [11] Slavnost kroje a Bystřické selské trhy 12. 5. 2019
[12] - [15] Čištění řeky Bystřice 18. 5. 2019

foto: [1] - [11]  Martina Žbánková,  [12] - [15]  Petr Xˇandy Dvořák 
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[1] - [6] Distant Bells Pink Floyd Tribute Band18. 5.  2019
[7] - [12] Závody kol, koloběžek a odrážedel 19. 5.  2019

[13] - [15] Sečeni lóke 25. 5.  2019

foto: [1] - [6] Martina Žbánková,  [7] - [12] Miroslav Pech , [13] - [15] Julie Londová
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Atletické závody ve štafetách v Olomouci
V nepříznivém počasí čekaly naše závodníky z prvního stupně každoroční 
atletické závody ve štafetách. Na poslední chvíli poskládaný tým předvedl 
své maximální výkony a ve velké konkurenci 25 škol skončil v součtu celkově 
na 11. místě. Naši školu reprezentovali tito žáci: Max Zajíc, Tomáš Tomanec, 
Julie Menšíková, Ema Faitová (3.A), Vojtěch Chudík, Tobiáš Tandler, Valerie 
Burianková, Dominika Zavadilová (3.B), Tomáš Sandr (4.A), Tomáš Mrovčák, 
Jakub Rozsíval, Karolína Zavadilová (5.A), Vilém Zdařil, Julie Šmejkalová, Anna 
Važanová, Tereza Šperková (5.B).

Vít Koplík

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Bylinkové záhony
Rodiče dětí z 2. B přišli s nápadem, že by na náš dvorek vyrobili vyvýšené 
záhony a zasadili do nich bylinky, které by se mohly používat ve školní jídelně. 
Zároveň se je děti naučí poznávat. Ve spolupráci s rodiči a s vychovatelkami  
z družiny děti záhonky osadily a budou se o ně dál starat. Děkujeme všem 
rodičům pod vedením paní Pechové, kteří tento nápad realizovali, a doufáme, že 
se rostlinkám bude dobře dařit a přinesou užitek všem strávníkům.

Kateřina Kovalová

Bufet 
I v letošním školním roce naše třída 8. B provozuje při velkých 
sportovních akcích v hale bufet. Jeho fungování se osvědčilo 
i teď v dubnu 16. – 17. při republikovém finále školní ligy  
v házené. 

Ve čtvrtek 11. 4. jsme s kamarády jeli společně do Makra, 
kde jsme nakoupili všechno potřebné jídlo, sladkosti a pití pro 
házenkáře, trenéry a diváky. 

V pondělí jsme nachystali toasty a napekli perník, do kterého 
jsme dali i kousek svého srdce, takže byl vynikající. Následující 
den jsme se sešli ve škole, přinesli a naskládali  všechno 
zboží na stoly, kde jsme ho poté prodávali. Poptávka byla 
tak obrovská, že bylo nutné na středu nakoupit mnohem více 
občerstvení než na úterý. Zejména brambůrky a čokoládové 
sladkosti mizely před očima šikovných prodejců. Náš bufet 
si všichni rychle oblíbili a ve středu se tvořily opravdu dlouhé 
fronty, za což jsme byli hodně rádi. 

Adéla Opletalová a Vendula Vláčilová, žákyně 8.B

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven
a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Cílem tohoto projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ. Podtitul projektu 
zní – Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků  
z 3. – 5. ročníku ZŠ.

Na počátku Knihovna města Olomouce, dětské oddělení, oslovila k práci  
na projektu naši školu, a protože víme, jak důležité je pro děti umět dobře 
číst a zároveň chceme, aby děti ovládly i informační gramotnost, rádi jsme se  
do projektu zapojili. Celkem šest měst – Olomouc, Brno, Vsetín, Mikulov, Kutná 
Hora a Plasy (vždy jedna knihovnice a jedna učitelka) se několik měsíců scházely 
a vytvářely výukové lekce tak, aby děti zaujaly a také aby děti mohly objevovat 
nové znalosti a souvislosti.

Lekce jsou hotovy a naši třeťáčci začali jezdit do olomoucké knihovny, aby se 
lekce ověřily v praxi. A tak se děti dověděly, jak knihy vznikají, jak se vyrábí, co je 
vlastně knihovna za instituci, rozdělovaly knihy podle žánrů, cestovaly knihovnou 
a hledaly vzkaz v knize a hrály si s pohádkami a pověstmi.

 Mgr. Jarmila Štěpánová, spoluautorka projektu

Úspěch šesťáků 
v Souboji čtenářů

Dovolte nám, abychom na tomto místě pochválili naše čtenáře 
z šestých tříd. V nelehkém celorepublikovém Souboji čtenářů  
v rámci kampaně Rosteme s knihou, se naši žáci  
– knihomolové umístili na překrásném osmém místě ze 
120 soutěžících škol. Účastnily se školy základní společně 
s víceletými gymnázii v jedné kategorii. Děti šly do boje  
s pravou čtenářskou vervou a vydaly ze sebe maximální 
výkon. Blahopřejeme k velmi hezkému umístění v první 
desítce a doufáme, že dobré knihy se stanou našim žákům 
přáteli i společníky i v dalších nejen školních letech.

Eva Poděbradová a Helena Stejskalová



BYSTŘICKÉ NOVINY  6 / 2019Strana 11

Den Země ve škole
V naší škole se Den Země uskutečnil ve středu 17. 4. před 
velikonočními prázdninami. Téma bylo Velikonoce – tradice  
a zvyky, se kterými se děti seznámily formou prezentací, filmů, 
besed. V některých třídách pak následoval vědomostní zábavný 
kvíz. Samozřejmě nechyběla výroba velikonočních dekorací, třída 
5. A se dokonce pustila do pečení jidášů a pletení tatarů. Některé 
třídy využily krásného počasí a vydaly se do jarní přírody, třeba hrát 
kuličky. Prváci a třeťáci si užili Den Země nejen ve škole, ale i 23. 4. 
v Domě dětí a mládeže v Olomouci.

Hana Londová

Pevnost poznání, 4. B a 6. B
Před velikonočními prázdninami navštívili žáci tříd 4. B a 6. B Pevnost 
poznání. Žáci měli možnost proniknout do tajů fascinujícího vodního 
světa při expozici Živá voda, kde byli vystaveni vodní živočichové  
v nadživotní velikosti. Žáci se alespoň na krátkou chvíli mohli vcítit  
do života jepic, pošvatek a chrostíků. Velikým lákadlem byla tajuplná 
podmořská jeskyně, která skýtala mnohá dobrodružství. Na závěr jsme 
se přesunuli do planetária, kde jsme se ponořili do hlubin vesmírného 
oceánu. Prožili jsme krásné dopoledne plné poznání i legrace  
a do vědecké pevnosti se určitě někdy znovu vypravíme.

Denisa Horáková

Den Země v DDM aneb výlet do světa
(nejen) hmyzu

Dům dětí a mládeže v Olomouci každoročně pořádá programy k oslavám 
Dne Země. Jsme jejich pravidelnými spokojenými návštěvníky, proto jsme 
ani letos nemohli chybět – tentokrát všichni ze třetích a prvních tříd. Program 
nás zavedl mezi hmyz a nejmenší bezobratlé živočichy. Počasí hrozilo 
deštěm, a tak místo po parku jsme putovali po chodbách a místnostech 
domu dětí. O to byl program zajímavější, neboť mladí přírodovědci zde 
mají spoustu krásných akvárií, terárií a dalších „pokladů“, které jsme tak 
měli možnost vidět. Navíc jsme si mohli prohlédnout naše oceněná hmyzí 
výtvarná díla na výstavě, která stále na chodbách DDM probíhá. 

Každý účastník programu dostal průkaz se sedmi živočichy,  
z nichž každý zastupoval jedno stanoviště, které musely děti projít.  
Na nich se děti od členů přírodovědného kroužku dozvěděli 
spoustu zajímavých informací a zahráli si hry motivované  
příslušným živočichem. Po splnění všech úkolů na děti čekala hmyzí 
odměna. 

Všem dětem (a dospívajícím) z DDM i jejich vedoucím musíme vyseknout 
poklonu. Příprava Dne Země jim musela dát spoustu práce a přemýšlení 
a organizace takové tlupy návštěvníků jim musela dát zabrat. Ale snad  
je těší, že se nám u nich moooc líbilo.

Jaromíra Pazderová

Okresní kolo ve vybíjené žáků 
4. a 5. tříd

Již třetím rokem byla naše škola pořadatelem Okresního kola  
ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Soupeři našich byli žáci ZŠ Vítězná 
Litovel, ZŠ Dr. Horákové Olomouc, ZŠ Náklo, ZŠ Těšetice, ZŠ 
Lutín, ZŠ Holečkova. Poslední jmenovaní se po velkém finálovém 
boji stali vítězi a budou náš okres reprezentovat v krajském finále 
v Prostějově.
Našemu, o některé tahouny oslabenému družstvu, se letos 
nepodařilo navázat na skvělé výsledky starších spolužáků  
z předešlých let a skončilo na děleném pátém místě.
Za pěknou hru a reprezentaci školy děkujeme: Aničce Vážanové, 
Nikče Peřinové, Rorymu Čepkovi, Radimovi Koreczkému, Mirovi 
Pospíšilovi, Lukáši Adlerovi, Honzovi Charvátovi, Matěji Papouškovi, 
Vildovi Zdařilovi a Fandovi Dorňákovi.

Anna Fryštacká
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Cykloturistická akce Bílý kámen - 26. ročník - proběhla 1. května 
za velmi příznivého, slunečného jarního počasí. Město Velká 
Bystřice svěřilo jeho pořádání novému hlavnímu pořadateli - 
bystřickému spolku Haná, který na jeho zajištění spolupracoval  
s libavským spolkem Lubavia. Celá akce proběhla za podpory 
obcí, sdružených v mikroregionu Bystřička, z nichž zejména 
sousední Hlubočky a Mrsklesy byli důležitými partnery  
pořadatelů. Patronaci nad celou akcí převzal osobně hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

Akce se zúčastnilo 4.968 platících cyklistů a turistů a několik 
stovek dětí ve věku do deseti let. Tři plné autobusy umožnily účast 
i důchodcům a rodinám s malými dětmi. Účastníci chválili dobré 
značení tras, jídlo a občerstvení za dobré ceny bez větších front, 
obětavé, trpělivé a ochotné pořadatele na všech stanovištích  
i fundované průvodce z Lubavie ve všech autokarech. 

byl opět úspěšnýBílý kámen Pozornosti účastníků pochopitelně neunikla přehledná nová mapa, 
pochvala patřila i pěkné výstavě v libavském kostele, rozšířené expozici 
ve větrném mlýnu, líbil se i zajímavý výklad průvodců v poutním chrámu 
na Staré Vodě. Ani letos jsme se bohužel nevyhnuli nebezpečnému  
pádu cyklisty, který v obtížnému terénu při sjezdu nepřizpůsobil 
rychlost jízdy jeho stavu. Podle vyjádření záchranářů z pořadatelského  
stanoviště mu při pádu zachránila život cyklistická přilba. 

Z každé zaplacené vstupenky byla desetikoruna věnována přímo  
na opravu konkrétní památky na Libavsku (Jahnův kříž) - letos to je 
téměř padesát tisíc, za které pořadatelé účastníkům děkují. Další 
poděkování pořadatelů patří Armádě České republiky, pracovníkům 
Vojenkých lesů Lipník a české i vojenské polici, bez jejichž pochopení, 
souhlasu i spolupráce by Bílý kámen nemohl existovat. Újezdní úřad 
vojenského újezdu Libavá pořadatelům vycházel maximálně vstříc, 
za což patří naše poděkování především jeho přednostovi, pplk. Ing. 
Ladislavu Zakuťanskému. 

Díky ukázněnosti všech účastníků akce je reálný předpoklad toho, že 
další, již 27. ročník Bílého kamene proběhne i 1. května 2020. 

Pořadatelé Bílého kamene 2019 

Foto: Julie Londová
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Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší amatérští herci 
z celé republiky, aby změřili svoje síly v monolozích a dialozích. 
Všichni museli projít tvrdým sítem oblastních přehlídek a museli 
zvítězit, protože taková jsou pravidla. Oblastní porota může (ale 
nemusí) v každé kategorii vybrat vítěze (eventuálně další postupující, 
což je dáno propozicemi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých 
kategoriích) a tyto poslat do Velké Bystřice na celostátní finále.  
A je na co se těšit. 

Mnohé letošní účastníky již pravidelní návštěvníci Pohárku dobře 
znají z minulých ročníků a jejich jména jsou zárukou vysokých 
hereckých výkonů. Celá akce proběhne v Kulturním domě Nadační 
ve Velké Bystřici.

Začínáme v pátek 7. 6., kdy v 19.30 hodin vystoupí host přehlídky 
Divadelní spolek Kroměříž s divadelním představením Iry Levina: 
Veroničin pokoj. Tato inscenace právem patří mezi to nejlepší, co je 
možné na současné ochotnické scéně vidět. 

Pohárek SČDO 47. ročník 
7. - 9. 6. 2019

Program Pohárku SČDO 2019:

Pátek 7. 6. 2019
Vystoupení hosta přehlídky:
Divadelní spolek Kroměříž: Veroničin pokoj         19.30

Sobota 8. 6. 2019
Zahájení + jednotlivé soutěžní bloky                    12.30
Defilé, vyhlášení výsledků                                    20.00

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do 
KD Nadační ve Velké Bystřici na tento svátek ochotnického divadla.

Osvětová beseda Velká Bystřice

Vzhledem k tomu, že se jedná o temný thriller, bude divadlo hráno 
v dolním foyeru KD a po začátku představení již nebude do tohoto 
prostoru nikdo vpuštěn. 

Tak si přijďte užít Vaše mrazení v zádech při představení, kterému 
diváci obvykle tleskají ve stoje. Pokračovat budeme v sobotu  
8. 6. vlastními soutěžními bloky. Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty 
nejlepší, je určeno večerní defilé.

Krásné počasí i atmosféru celého dne velmi příjemně doplnila i kapela 
MS BAND Velká Bystřice. Chtěl bych za výbor místní organizace 
poděkovat firmě LO HANÁ a VAPE Velká Bystřice za sponzorský 
dar na ceny pro účastníky závodů a všem sponzorům, kteří přispěli  
do bohaté tomboly. Také bychom chtěli poděkovat kapele MS BAND 
za příjemné obohacení celé akce a krásnou muziku.
                                                                                                                            

Rybářské závody 2019 

Ing. Jan Slepica - předseda MO ČRS

poděkování
O víkendu 4. - 5. května se konaly Velkobystřické rybářské závody 
na přehradě - rybářský revír Bystřice Hanácká 2B. Startujících 
závodníků v kategorii dospělých bylo 55, v kategorii dětí 12. 

EKOSERIÁL
Environmentálně

 šetrné uklízení

Uklízení, praní či mytí nádobí jsou činnosti, které 
se každodenně dotýkají každého z nás. Přitom se 
potkáváme s chemikáliemi, které více nebo méně 
zatěžují životní prostředí. Navíc tyto prostředky 
ohrožují naše zdraví. Čistící a dezinfekční prostředky 
jsou totiž doslova „chemickým koktejlem“ pro naše 
ruce, takže nošení rukavic by mělo být při čištění 
samozřejmostí.

Ekologický úklid znamená především změnu 
myšlení a následně změnu postupů. Někdy si přitom 
vzpomeneme na naše babičky, jindy ekologické 
postupy znamenají použití moderních materiálů  
a prostředků, např. mikrovláknových mopů. V žádném 
případě nejde o návrat k velké dřině našich předků, 
rejžákům či valše. 

Mezi nejlepší a nejuniverzálnější ingredience na 
domácí čištění patří ocet, který má schopnost odolat 
mastnotě a špíně, pomáhá odstranit zažrané skvrny 
a rozkládá pachy. Je vynikajícím čističem do celé 
domácnosti. Nemusíte se obávat výrazné vůně. Poté, 
co ocet důkladně vyschne, typický zápach se vytratí. 

Maximálně užitečným pomocníkem v domácnosti je 
nepochybně i soda bikarbona (jedlá soda), která 
má podobně jako ocet schopnost odstranit skvrny  
a zároveň je i antibakteriálním prostředkem

Nenahraditelným čističem je i citron. Šťávu z něj můžete využít při mytí oken, 
zrcadla, při praní, ale například i odstraňování mastnoty z mikrovlnné trouby nebo 
je účinná také proti vodnímu kameni. 

Nebojte se tyto přísady spolu kombinovat, například soda bikarbona je zvlášť  
účinná v kombinaci s octem. A přidáním citronové šťávy zajistíte směsi i svěží 
vůni. 

Mnohé to možná překvapí, ale k čistícím favoritům neodmyslitelně patří i prášek  
do pečiva. Ten známe především v kuchyni při pečení, ale málokdo ví, že je 
účinným čistidlem. Můžeme jej nasypat do odpadu, nechat chvíli působit a pak 
odpad prolít vařící vodou. Dobře také vyčistí termosku zhnědlou od kávy nebo 
čaje. 

Vynikající antibakteriální vlastnosti mají i některé esenciální oleje, například 
tee-tree, eukalyptový, levandulový, olej z citronové trávy atd. Pomáhají ničit 
mikroorganismy, které jsou původci různých onemocnění, a navíc váš domov 
krásně provoní. 

Jarka Pechová

Ať už jste jedni z těch, kteří razantně odmítají používání chemikálií v domácnosti, 
chcete ušetřit nebo jen vyzkoušet něco nového, nechejte se inspirovat některými
recepty na domácí čisticí prostředky. Jsou šetrné k vašemu zdraví, vaší 
peněžence, a navíc chrání životní prostředí. Suroviny k výrobě čistících  
prostředků jsou běžně dostupné, na váhu je můžete koupit také v bezobalových

Tak s chutí do toho ☺

obchodech v Olomouci. Jestliže si netroufáte 
na domácí výrobu, čistící prostředky, 
šetrné k přírodě, jsou již také běžně  
k dostání. Pozitivní je, že si je můžete koupit  
na několika místech v Olomouci stáčené,  
do vlastních nádob.
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Čistič WC
Nasypeme jedlou sodu do WC a zalijeme octem. Necháme vybublat, vyšumět  
a pár minut působit. Poté klasicky použijeme štětku. Soda nejen odstraňuje vodní 
kámen, ale pohlcuje i pachy. Pokud byste chtěli WC trochu provonět, můžete 
přidat do směsi pár kapek esenciálního oleje s antiseptickým účinkem (tea tree, 
pomeranč, levandule, skořice).

Čistič odpadu
Středně ucpaný odpad - smícháme půl hrníčku kuchyňské soli a čtyři litry teplé, 
ne vařící vody, a nalijeme do odpadu
Velmi ucpaný odpad - do odpadu nasypeme půl hrníčku sody, zalijeme stejným 
množstvím octa, chemická reakce těchto dvou látek rozloží mastné kyseliny  
v mýdlo a glycerin a to uvolní odpad. Asi po 15minutách zalijeme teplou vodou. 
V žádném případě nekombinujte tyto metody s komerčně prodávanými prostřed-
ky. Za prvé ztrácí smysl, za druhé nikdy nevíte, jakou chemickou reakci to vše 
dohromady vyvolá!

Domácí odstraňovač vodního kamene
300g kyseliny citronové
1/2 litru vody
láhev s rozprašovačem
Ohřejeme 0,5 l vody, rozpustíme v ní tolik kyseliny citronové, co půjde, necháme 
zchladit a nalijeme do lahvičky s rozprašovačem.

Voňavé tablety do WC
Na asi 12 tabletek (tedy na cca 3 měsíce) budeme potřebovat:
200g jedlé sody
100g kyseliny citronové
1ml esenciálního oleje (citron, borovice, podle Vašich preferencí)
sprejovku s vodou
Směs jedlé sody a kyseliny citronové zakápněte esenciálním olejem a promíchej-
te. Opatrně postříkejte malým množstvím vody ze spreje (jen opravdu malým, při 
větším množství vody směs sody a kyseliny citronové reaguje šuměním). Směs 
vytvarujte buďto v ruce do kuliček nebo do formiček a nechte zatuhnout. Nechte 
stát přes noc na chladnějším místě. Klidně v lednici. Pak přemístěte do dózy. 
Vhazujte do WC jednou týdně. Nechejte je působit nejlépe přes noc, tablety se 
rozpustí. Potom do WC nalejte teplou vodu a WC očistěte klasicky štětkou.

Domácí osvěžovač vzduchu
1 pěkná sklenice s víčkem
100 g jedlé sody
8 kapek esenciálního oleje oblíbené vůně Rozmarýn, Citronová tráva, Levandule, 
Grep
Jedlá soda absorbuje pachy, společně s esenciálním olejem udrží prostor, kde 
bude uložen (WC, koupelna, lednice, dětský pokoj, ložnice, herna...), přirozeně 
svěží. Do sklenice nasypte sodu a zakápněte esenciálním olejem. Náplň měňte 
dle potřeby 1-2x za měsíc.

Domácí čistič skla a oken
1/4 šálku octa
1/4 šálku lihu
1 lžíci škrobu
2 šálky teplé vody
nádobu s rozprašovačem
Všechny 4 suroviny smícháme v nádobě a důkladně protřepeme. Používáme  
k čištění oken, zrcadel a skla tak, jak jsme zvyklí.

Zdroje:
http://www.home-made.cz/

http://unasnakopecku.blogspot.cz/

Prací prášek (na barevné prádlo)
550 g prací sody
150 g strouhaného mýdla (nejlepší je 100% kokosové, 
100% olivové mýdlo nebo mýdlo s jelenem)
Prací sodu smícháme s nastrouhaným mýdlem, dáme 
do šroubovací sklenice a dávkujeme 2-3 lžíce přímo 
do bubnu pračky.

Prací prášek (na bílé/světlé prádlo)
550 g prací sody
150 g strouhaného mýdla (nejlepší je 100% kokosové, 
100% olivové mýdlo, nebo mýdlo Jelen)
300 g perkarbonát sody (s 5% TAED) (TAED – aktivá-
tor perkarbonátu sodného, podporuje uvolnění peroxi-
du již za nižší teploty)

Prací gel
150 g mýdla s jelenem
150 g krystalické sody na praní
Nastrouháme 150 g mýdla s jelenem a nasypeme  
do asi 1,5 až 2 litrů vařící vody, rozmícháme  
do úplného rozpuštění. Přidáme 150 g krystalické 
sody na praní, dobře promícháme, až se rozpustí 
všechna soda a vytvoří se sliz. Sliz naředíme vlažnou 
vodou na objem 10 litrů, promícháme a přelijeme  
do nádob. Uskladníme při pokojové teplotě. Při 
každém praní dávkujeme 200 ml slizu přímo do bubnu 
pračky. Jako aviváž můžeme použít ocet. Na skvrny 
před praním použijeme žlučové mýdlo.

Aviváž (máchadlo)
700 ml převařené vody
70 g kyseliny citronové
10-20 kapek esenciálního oleje (k získání vůně)
Kyselinu citronovou rozpustíme v převařené vodě a 
přidáme esenciální olej. Přidáváme do zásobníku na 
aviváž cca 50-100ml (vždy protřepeme). Prádlo bude 
krásně měkoučké!

Tekuté mýdlo
kostička mýdla (jakou barvu vyberete, takovou barvu 
bude mýdlo mít)
4 hrnky vody
pár kapek esenciálního oleje (nemusí být). 
Převaříme vodu, pak ji odstavíme a vmícháme  
do ní najemno postrouhané mýdlo. Necháme rozpustit.  
Po vychladnutí začne mýdlo houstnout. Pokud není 
dost husté, přidáme mýdlo, pokud je husté příliš, 
přidáme vodu. Přidáváme k plné spokojenosti.  
Do výsledné hmoty můžete kápnout esenciální voňavý 
olej, pokud je vůně to, co pro vás mýdlo dělá mýdlem. 
Přelijeme do lahvičky s pumpičkou, nebo použijeme 
již vyprázdněnou.

Domácí peeling
1 lžíci mleté kávy
1 lžičku olivového oleje
Smícháme obě ingredience. Masku si nanášejte 
ideálně ve sprše na místa, kam potřebujete a pak 
osprchujte.
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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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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 
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Firma "VOGL - pila" pro svoji provozovnu ve Velké Bystřici přijme zaměstnance na pozici dělník 
dřevovýroby. Nástup možný ihned. Kontakt: Lubomír VOGL, Na Letné 243, Velká Bystřice, mobil: 603 477 137 
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„bystřické zpívání pod širákem“
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
možnost přespání ve vlastních stanech v parku
změna programu vyhrazena

A. M. Úlet - Moravičany
Dallas - Lipník nad Bečvou
Happy To Meet - Šumperk
MS Band - Velká Bystřice
Noaco - Litovel
Prolom - Prostějov, Olomouc
Triomat - Střední Čechy

country, folk, tramp a bluegrass

SOBOTA 22. ČERVNA
OD 16.00 HODIN
AMFITEÁTR VE VELKÉ BYSTŘICI

A. M. Úlet 
Dallas 
Happy To Meet 
MS Band 
Noaco 
Prolom 
Triomat 

SOBOTA 22. ČERVNA
OD 16.00 HODIN
AMFITEÁTR VE VELKÉ BYSTŘICI


