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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ZÁŘÍ 2019

1. 9.
Velká Bystřice 

6. 9.
Velká Bystřice

Svésedlice
7. 9.
Velká Bystřice

8. 9.
Velká Bystřice

8. - 9. 9. 
Tršice
13. 9.
Bukovany
14. 9.
Velká Bystřice

Přáslavice

• PATROCINIUM A FARNÍ DEN
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele a farní zahrada – 14.00 – 18.00)

• PUMPTRACK 
(louka u zastávky ČD – 16.00 – 18.00)
• LIDOVÝ ROK – DUNAJEC 60 LET 
(amfiteátr – 20.00 – 21.00)
• DĚTSKÁ NOČNÍ SOUTĚŽ

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr – 14.00 – 22.00)
• SMVB CUP 2019 
(sportovní hala školy– 10.00 – 14.00)

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr – 10.00 – 18.00)
• SMVB CUP 2019 
(sportovní hala školy– 10.00 – 14.00)

• HODY

• RETROZÁBAVA 

• SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
(hřiště Na Letné a okolí – 9.30 – 12.00)
• DISKOTÉKA

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

16.  9. 
Velká Bystřice

22. 9.
Velká Bystřice

Mrsklesy 

23. 9.
Velká Bystřice

24. 9. - 18. 10.
Velká Bystřice

28. 9.
Velká Bystřice

Svésedlice
Velký Újezd
30. 9.
Daskabát

• BESEDA NEJEN PRO SENIORY 
(knihovna – 17.00 – 18.00)

• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí 8.00 – 12.00)
• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY 
(KD Nadační – 8.00 – 17.00)
• HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
• DRAKIÁDA

• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY 
(KD Nadační – 8.00 – 12.00)

• SAMI PROTI VŠEM… 
PŘÍSLUŠNÍCI SNB V SRPNU 1968
(KD Nadační – vernisáž 24.9. v 16.30, 10.00 – 18.00)

• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ ILONY CHVÁLOVÉ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
• DRAKIÁDA
• POHÁDKOVÝ LES

• VI. DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA

Foto na titulní straně:  Zdeněk Polách 

Uzavření MěÚ: 
středa 18. 9. od 12.00 – pátek 20. 9.

Uzavření KIC: 
středa 18. 9. - sobota 21. 9.

Uzavření knihovny: 
čtvrtek 19. 9.

10. 10.

Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

19. 9.

17. 10.

SVOZ ODPADŮ ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2019

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

9. 10.

23. 10.

Komunální 
odpad 

(středa)

11. 9.

25. 9.

3. 10.

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města 

Velká Bystřice 

Místo konání: 
spolková místnost KD Nadační, 

vchod od radnice 

Doba konání: 
16. 9. 2019 od 18.00 hod. 

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, 

starosta města

5. 9. 6. 9.

4. 10.

24. 10.

31. 10.

V sobotu 28. října bude OC zavřeno
/ státní svátek /

Narození:
Tomáš Pudil
Florian Döring

 

 18. 6.. 2019 
27. 6.  2019 

Rozloučili jsme se:
Zdeněk Malíček
Božena Sedláčková
Miroslav Hühnel

Společenská rubrika

24. 6. 2019  87 let
25. 7. 2019  79 let
27. 7. 2019  80 let

Informace 
ve Společenské rubrice 
v Bystřických novinách 

a na vývěskách 
města zveřejňujeme pouze 

se souhlasem rodiny.
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ÚVODNÍK
Silná kulturní sezóna - Stromboli, Queen i skvělé divadlo

Když jsme v samosprávě našeho města připravovali před 
více jak deseti lety projekt revitalizace centra města, tedy 
Zámeckého náměstí, západního křídla zámku, Zámeckého 
parku a v neposlední řadě výstavby amfiteátru, předsevzali 
jsme si, že hlavním úkolem po této rozsáhlé výstavbě bude 
naplnit tyto prostory životem. Tak, aby to nebyly jen kamenné 
kulisy, prázdný skanzen kvalitní architektury, ale místo 
setkávání lidí, kde tepe život. Protože takových příkladů, 
kde po velké investici z evropských peněz zůstal prázdný, 
mrtvý prostor (z různých důvodů - ať už absence poptávky 
po společenském životě nebo chybná koncepce stavebně-
architektonického záměru), je dnes celá řada. Proto máme 
velkou radost, že naše centrum naplnilo očekávání a při 
pohledu na návštěvnost letošního Woodstocku, letního kina 
nejen při projekci Bohemian Rhapsody nebo divadelního 
představení Sluha dvou pánů v podání Moravského divadla 
Olomouc, zavládla jistota, že naše centrum se podařilo 
oživit, že amfiteátr plný od pódia až po horní okraj, náměstí 
plné lidských setkání a příležitosti ke kvalitní degustaci jsou 
důkazem silně komunitního charakteru tohoto prostoru. Právě 
tento parametr je pro vitalitu městečka klíčový a v řadě obcí 
nesplnitelný, nedosažitelný pro (často od dob poválečných) 
naprosté umrtvení společenských vztahů a interakcí.

Bohaté kulturní a společenské dění stojí z nemalé části  
na práci celé řady bystřických dobrovolníků a tak i v tomto 
roce úspěšných akcí jim chceme znovu poděkovat za jejich 
práci.

V Bystřici chceme trvale udržitelný život

Úroveň kulturního a společenského života, stejně jako 
zajímavé architektonické počiny ve veřejném prostoru, jsou 
často uváděné motivace nebystřických, proč usilují o koupi 
nemovitosti v našem městě. My ale cítíme, že dalším, stále 
důležitějším aspektem spokojeného života nejen v našem 
městečku, je schopnost udržet a zlepšit úroveň životního 
prostředí, tím spíš, že čelíme bezprecedentní změně  
a zhoršování klimatu v globálním měřítku. Proto stále 
častěji řešíme projekty z oblasti zmírňování následků našeho 
předchozího, s trvale udržitelným životem neslučitelného 
způsobu zacházení s životním prostředím. Ať už je to zásadní 
změna systému vytápění budov a ohřevu vody, snižování  
jejich energetické náročnosti, projekty zachycování  
nárazových, bleskových srážek, tak především nyní stále 
aktuálnější záměry dosadby stromů a zeleně do intra  
i extravilánu města. Stále větší množství odborníků se 
shoduje, že právě masivní odlesňování stojí v celosvětovém 
měřítku za významným dílem oteplování země a proto návrat 
stromů a vegetace do městského i přírodního prostředí je 
jedním ze způsobů, jak klimatické změny zmírnit. Proto 
řada nových alejí bude ještě přibývat, proto se chceme 
pokusit o obnovu některých starých, zaniklých polních 
cest lemovaných alejemi a remízky, proto připravujeme 
přírodní typ koupacího biotopu, proto budeme diskutovat 
o přípravě opatření k ochlazení intravilánu města, jako 
jsou zelené stěny a střechy. Pilotně si nyní vyzkoušíme
projekt zelené - vegetační střechy na přízemní budově
mateřské školy a na dalších místech budeme možnosti

umístění vegetace prověřovat. Budeme hledat příležitosti, 
jak nahrazovat zpevněné (asfaltové a betonové) plochy těmi 
propustnými (zasakovacími, štěrko-písčitými či travnatými)  
s jedinou výjimkou a tou je páteřní cyklostezka. Její  
nepropustný živičný povrch má svůj proenvironmentální  
důvod - kvalitní, hladký povrch odvádí řidiče aut ze silnic 
na bicykly a cyklostezku a přispívá tak k růstu bezmotorové 
dopravy do zaměstnání (na frekventované trase Olomouc – 
Velká Bystřice – Mariánské Údolí a naopak). Stejně tak vítáme  
i iniciativy z řad občanů, kterým není osud nejcennějšího 
veřejného statku - životního prostředí - lhostejný. Pro spontánní 
náměty na dosadbu stromů či šetrný, třeba bezobalový, 
bezodpadový způsob spotřeby hledáme uplatnění, resp.  
umístění. O aktivitách při čistění naší řeky už na těchto 
místech bylo napsáno mnohé.

Třicátý rok svobody

Sotva odezněly dozvuky velkého, stého výročí vzniku 
samostatného Československa, které myslím v Bystřici 
navzdory nepřízni počasí našly silnou občanskou odezvu  
a zájem, přichází další významné společenské výročí  
v podobě kulaté připomínky událostí, které nás zbavily rudé 
totality a přinesly především nejmladší generaci příležitosti,  
o jakých se našim rodičům nesnilo. Všichni víme, že celá 
řada věcí v polistopadovém vývoji se nepovedla, že jsme 
zaplatili nemalou cenu za nezkušenost většinové populace 
nepřipravené na ekonomickou transformaci a naopak 
velkou připravenost původních předlistopadových elit, 
které nám dnes paradoxně znovu vládnou. Víme, že navíc 
mnozí noví polistopadoví představitelé selhali a přivedli tak  
na výsluní temné síly populismu, demagogie, nenávisti  
a znovu i následníky minulého režimu a přisluhovače 
nových totalitních mocností. Přes to všechno, přes cenu, 
kterou jsme za tu změnu museli zaplatit, měla podle 
mého názoru smysl. Protože každý, kdo chce pracovat, 
může pracovat a většina občanů má životní úroveň 
patrně nejvyšší v historii, kdo má talent, může ho rozvíjet 
studiem, prací či podnikáním a všichni pak máme svobodu  
myslet si a říkat, co chceme, dělat co chceme, číst a psát 
co chceme, jezdit kam chceme. A jak se ukazuje, možná 
se ta svoboda bez odpovědnosti už obrací proti nám, 
protože je dnes možné masově psát a šířit lži a fabulace ze 
zdrojů a za peníze cizích totalitních mocností. Ale to je jiná 
kapitola. My v Bystřici jsme se rozhodli připomenout si 
výročí událostí, kdy jsme si vybojovali svobodu, v kontextu 
tehdejšího celostátního i místního dění. A protože vloni 
měla velký úspěch výstava místních reálií souvisejících  
s výročím Československa, rozhodli jsme se i letos  
připomenout výročí Sametové revoluce výstavou 
místních dobových reálií. Ale stejně jako vloni se 
neobejde bez spolupráce s občanskou veřejností, 
na kterou se tímto obracíme s prosbou o zápůjčku 
jakýchkoliv dobových fotografií, dokumentů, artefaktů  
či archiválií. Na program připomínky Sametové revoluce  
se můžete těšit v měsíci říjnu, ale již nyní mohu prozradit,  
že se opět snažíme do Bystřice přivézt program s celostátním 
dosahem.

Na setkání u pohárku dobrého burčáku při Lidovém roku se těší
Ivo Slavotínek
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30. výročí 
Sametové revoluce

Vážení spoluobčané, 17. listopadu uplyne již 30 let od „Sametové 
revoluce". Za těch 30 let se mnohé změnilo, vystřídala se jedna celá 
generace, z účastníků se stali pamětníci...
Po velkém úspěchu našich bystřických oslav 100. výročí republiky jsme 
se rozhodli připomenout si, byť ve skromnějším měřítku, i toto výročí. 
Věříme, že i Vy si rádi připomenete nadšený kvas oněch dní a zhoupnete 
se na oblíbené retro vlně.
Přivítáme vaše nabídky k zapůjčení fotografií, videozáznamů, novin, 
časopisů i dalších dobových reálií. Své podněty, nabídky nebo dotazy 
můžete směřovat na e-mail kultura@muvb.cz. Předem děkujeme za tipy 
a za Váš zájem.

Předprodej vstupenek s místenkou na Bystřické banjo, 
které proběhne 9. listopadu v KD Nadační, 

zahajujeme 24. září. Cena v předprodeji 200,- Kč 
platí do 31. 10. , od 1. 11. a na místě cena 250,- Kč. 

Můžete se těšit na Addams sisters, Domino, Hot Jazz 
Šůtrs, Madalen, MS Band, Poutníci, Stráníci. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBVODNÍHO ODDĚLENÍ PČR 

VELKÁ BYSTŘICE 
Stavební úpravy objektu na ulici Zámecké náměstí 17 ve Velké Bystřici 
proběhly v rámci projektu Operačního programu životního prostředí. 
Zahájení úprav bylo započato 4. března 2019 a dokončeno 31. července 
2019. 

Předmětem plnění zakázky byla realizace energeticky úsporných 
opatření obvodního oddělení Policie České republiky Velká 
Bystřice – zateplení objektu, výměna střešního pláště, výměna 
výplní otvorů a výměna zdroje tepla. Investiční náklady činily  
3 814 432,02 korun vč. DPH. 

Věříme, že díky těmto stavebním úpravám se ještě zvýší kvalita služeb 
veřejnosti, které Policie České republiky občanům poskytuje a bude  
pro obyvatele přínosem. 

npor. Mgr. Pavel Chrudina  
vedoucí oddělení

22. srpna strávily stovky diváků v zaplněném amfiteátru nezapome-
nutelný večer plný smíchu a dobré nálady s herci Moravského divadla  
Olomouc a skvělou inscenací Sluha dvou pánů. A protože u nás byli  
spokojení i olomoučtí divadelníci v čele s ředitelem Davidem Gernešem, 
může se Bystřice těšit na další inscenaci i napřesrok! 

MORAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO
VE VELKÉ BYSTŘICI
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KULTURA

®

LIDOVÝ ROK
JARMARK NA NÁMĚSTÍ

• UKÁZKY ŘEMESEL :
STŘÍHÁNÍ OVCÍ - ZPRACOVÁNÍ VLNY

 KOVÁŘSKÁ PRÁCE,
VAZBY ZE SUŠENÝCH KVĚTIN

PRÁCE NA TKALCOVSKÉM STAVU
DRÁTKOVÁNÍ KERAMIKY
PLETENÍ KOŠÍKŮ A MISEK

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
VÝROBA ŠPERKŮ S DÍLNIČKOU PRO DĚTI. 

STÁNEK S EKOLOGICKOU TEMATIKOU
 VÝROBKY MALÝCH DÍLEN 

OZDOBY ZE SLÁMY
HRAČKY ŠITÉ I DŘEVĚNÉ

OBLEČENÍ A DOPLŇKY PRO DĚTI
PERGAMENOVÁ KRAJKA

RUČNĚ VYRÁBĚNÁ MÝDLA
ŠPERKY Z CHIRURGICKÉ OCELI I FIMO HMOTY

KERAMIKA.

• KOŘENÍ, OŘÍŠKY, TYČINKY,
SÝROVÉ VÝROBKY, KOLÁČKY.

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
neděle 22. září 2019 od 8.00 do 12.00 hodin

● BEZLEPKOVÉ ZÁKUSKY ● BURČÁK A VÍNO ● ZELENINOVÉ PIKANTNÍ POMAZÁNKY NA TOPINKY ● 
BEZCUKROVINKY – SLADKOSTI BEZ PŘIDANÉHO CUKRU ● MINIPIVOVAR VELKÁ BYSTŘICE ● ZVĚŘINOVÉ 
SPECIALITY ● ZAHRADNÍ A BALKONOVÁ KERAMIKA ● ČERSTVÁ BRYNDZA, NAKLÁDANÉ SÝRY, 
JOGURTY ● OVOCE A ZELENINA ● VEJCE, MED, DOMÁCÍ UTOPENCI ● VIA DELICIA – KONZERVOVANÉ MASO, 
PAŠTIKA S TVARŮŽKEM  ● KRUŠOVO UZENÉ – ČESKÉ MASO BEZ KONZERVANTŮ A RYCHLOSOLI ● FOJTSTVÍ 
GRUČOVICE – CHLAZENÁ KUŘATA, KOHOUTI, KACHNY ● FARMA ČEHOVICE  – ZAVAŘENINY, MARMELÁDY, 
CIBULOVÉ KROUŽKY V SÁDLE, BRAMBORY ● MÁSLOVÉ TRUBIČKY, SVATEBNÍ KOLÁČKY, FRGÁLY, 
MRKVÁNKY ● PALLAS MORAVIA – SUŠENÁ A NAKLÁDANÁ RAJČATA S PŘÍCHUTĚMI ● FAJNA PASTA – ITALSKÉ  
I ČESKÉ TĚSTOVINY S RŮZNÝMI PŘÍCHUTĚMI ● ŠKVARKOVÉ TYČINKY, MEDOVINA, SIRUPY OD RADHOŠTĚ 
●  DAMODARA – RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ZDRAVÉ LUŠTĚNINOVÉ POCHOUTKY BEZ KONZERVANTŮ A BARVIV,  
POHANKOVÉ KŘUPKY... ● OSÁZENÉ ZÁVĚSY, BYLINKY ●  PROUTĚNÉ VÝROBKY, KOŘENÍ, RAKYTNÍK, OŘÍŠKY

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

POZVÁNKA 
NA VERNISÁŽ OBRAZŮ 

Ilona Chválová – Čekání

vernisáž výstavy 28. 9. 2019 v 17.00 hod.
galeriezet Velká Bystřice

Výstava potrvá do 21. 11. 2019

Malířka Ilona Chválová žije a působí i pedagogicky 
v Liberci, studiem je ale spjata s Olomoucí, kde 
opakovaně vystavovala. Po léta používá vzácný 
materiál - je to nepálský ruční papír z rostlinných 
vláken. Maluje vlastní kombinovanou technikou 
sypkými, dříve zemitými jíly, popelem a sazemi, teď 
už i jasnými tóny barevných pigmentů. Ale kromě 
obrazu je to i hudba a zpěv, kterému se věnovala  
i profesionálně a cosi z něho v jejích rychlých gestech 
rezonuje,vlní se a odvíjí do melodie uvolněných linií 
malby.
Nemálo cestovala, a snad i bezděčně v protisměru 
času zpátky ke kořenům. Od pozdní samoty dnešní 
odosobněné civilizace, ztělesněné Amerikou,  
do Nepálu. Tam obrazně do středověku a následně 
až k prapočátku starověkého společenství lidí 
Nové Guineje. Od rozvolněných vazeb k pevnému 
zakotvení života v jeho ryzí přirozenosti. 
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Více informací naleznete na webových stránkách www.nezadluzimse.cz  www.sos-msk.cz 

Sdružení obrany spotřebitelů  
Moravy a Slezska, z. s.  

 
Vás srdečně zve na seminář pro seniory 

 
Práva spotřebitelů - NOZ, kupní smlouvy, reklamace  

mimosoudní řešení sporů 

Kdy:  16. září 2019 od 17:00 hodin  

Místo konání: Knihovna Velká Bystřice 

  

                             Vstup zdarma 

 
 
 
 
 

Tato akce je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím dotačního programu 
Ministerstva průmyslu a obchodu a rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

V případě dotazů nebo potřeby poradenství nás neváhejte kontaktovat: 
SOS Moravy a Slezska, z. s. 
Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava 
Poradenská linka: 608 722 582 (od 9:00—16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu) 
Email: poradna@sos-msk.cz  
Bezplatná spotřebitelská poradna v Olomouci 
Otevřeno: každý první pátek v měsíci od 12:00 do 16:00 hod. a každý třetí pátek v měsíci od 9:00 do 
12:00 hod., Javořičská 2, 779 00  Olomouc. 

 KINO 
Velký Týnec – ZÁŘÍ 2019 

                    
                    
                   6. 9. pátek      TERORISTKA                                                      Produkce: ČR 
                 19:30 hod.       Hlavní hrdinkou černé komedie je Iva Janžurová.  Přístupný od 12 let  
                 95 minut                                                                                            Vstupné Kč 50,- 
                                    
 
                                                                                                   
                13. 9. pátek     LÁSKA NA DRUHÝ POHLED                           Produkce: Francie 
                19:30 hod.      Skvělá francouzská romantická komedie.                Přístupný  od 12 let  
                117 minut                                                                                         Vstupné Kč 50,- 
 
 
 
               20. 9. pátek      RAUBÍŘ RALF A INTERNET                           Produkce: USA 
                18:00 hod.       Animovaná, dobrodružná komedie                        Vstupné Kč 50,-   
                113 minut                                                                                         Přístupný 
 
                     
  
                27. 9. pátek      NA ŠPATNÉ STRANĚ                                        Produkce: USA, Kanada 
                19:30 hod.       Kriminální thriller. V hlavní roli Mel Gibson.       Vstupné Kč 50,- 
                159 minut                                                                                         Přístupný 
       
  
 
 
 

                  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. 
 
 

V říjnu uvidíte: Putování se sobíkem, Ženy v běhu, Pašerák….. 
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Více informací naleznete na webových stránkách www.nezadluzimse.cz  www.sos-msk.cz 

Sdružení obrany spotřebitelů  
Moravy a Slezska, z. s.  

 
Vás srdečně zve na seminář pro seniory 

 
Práva spotřebitelů - NOZ, kupní smlouvy, reklamace  

mimosoudní řešení sporů 

Kdy:  16. září 2019 od 17:00 hodin  

Místo konání: Knihovna Velká Bystřice 

  

                             Vstup zdarma 

 
 
 
 
 

Tato akce je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím dotačního programu 
Ministerstva průmyslu a obchodu a rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

V případě dotazů nebo potřeby poradenství nás neváhejte kontaktovat: 
SOS Moravy a Slezska, z. s. 
Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava 
Poradenská linka: 608 722 582 (od 9:00—16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu) 
Email: poradna@sos-msk.cz  
Bezplatná spotřebitelská poradna v Olomouci 
Otevřeno: každý první pátek v měsíci od 12:00 do 16:00 hod. a každý třetí pátek v měsíci od 9:00 do 
12:00 hod., Javořičská 2, 779 00  Olomouc. 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

Alena Mornštajnová – Tiché roky
román o odhalování minulosti rodiny  
a složitých vztazích v ní

Barbara Erskine – Strom duchů
po smrti svého otce musí Ruth bojovat  
o dědictví s nebezpečným podvodníkem   

Steve Robinson – Spříznění
v touze po moci a penězích se 
psychopatický lékař nezastaví před ničím

 

knižní novinky

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Týnecká 10,Velká Bystřice

IČ: 70008922

Příjme

pracovníka 
v sociálních službách

na zástup a na výpomoc v době čerpá-
ní dovolených a v době nemocí

a

pracovnici pro úklid 
na hlavní pracovní poměr

Zájemci se mohou kontaktovat 
na telefonním čísle

774 655 881

e-mail: janikova@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý
Ředitel DPS sv. Anny



foto: [1] - [4] Anna Slámová, [5] - [11] Kateřina Žbánková

1 2 3

7 9

4 5 6

10 11
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Fotoseriál
[1] - [3] Z Bystřického kulturního léta 13. 7. 2019

[4] - [11] Z Hanáckyho Woodstrock 3. 8. 2019

7 8
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Co nás čeká v novém školním roce pracovat školní psycholog, v MŠ, ZŠ i ŠD bude nově pracovat 

pedagogický asistent, v ŠD se můžeme těšit na zajímavé 
projektové dny. 

Od září vstupujeme společně se školní jídelnou do projektu 
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, více informací naleznete v září 
na našich webových stránkách..

V září také zahajujeme nový projekt ERASMUS+ nazvaný 
POD STEJNOU MODROU OBLOHOU. Tentokrát jsme se 
stali koordinátory celého projektu a budeme spolupracovat  
a společně s žáky vyjíždět do škol v Řecku, Portugalsku, 
Turecku, Litvě a Rumunsku. Projekt potrvá do roku 2021.

V nejbližších dnech očekáváme rozhodnutí o realizaci 
projektu ANGLIČTINA V KAPSE (ERASMUS+), zaměřeného 
na spolupráci při vytvoření aplikace k výuce AJ. Tentokrát je 
koordinátorem turecká strana, naše škola by se stala partnerem 
projektu.

Taktéž v rámci ERASMU nastoupí od září do listopadu do naší 
školy Ms. Binnur YILMAZYILDIRIM, absolventka oboru učitelství 
anglického jazyka z Turecka, která se bude podílet na výuce  
a konverzaci angličtiny.

Budeme pokračovat ve spolupráci se Střední průmyslovou 
školou strojnickou v Olomouci ve sdílené výuce a kroužcích.

Další projekty na rekonstrukci dílen a přední budovy jsou ve fázi 
příprav.

S nabídkou zájmových kroužků se můžete seznámit v průběhu 
září na školním webu. Kroužky zahájí svou činnost od října.

Jménem všech zaměstnanců školy chci vyslovit přání, aby 
následující školní rok byl rokem úspěšným. Kvalitní prací, 
velkým pracovním úsilím, spoluprací s Vámi, mimoškolní 
aktivitou a spoustou akcí, které pro děti pořádáme, chceme 
udělat maximum pro to, abyste byli se vzděláváním vašich dětí 
spokojeni a i nadále nám zachovali přízeň.

Jana Raková

Vážení rodiče, Vážení čtenáři,

školní rok 2018/2019 uběhl jako voda možná i proto, že byl nabitý mnoha 
akcemi pro žáky i učitele.

Následující školní rok, který pro žáky začíná 2. 9. 2019, bude neméně ,,akční“.

Během prázdnin jsme kromě standardního úklidu, údržby, stavebních úprav  
a vymalování celé nové budovy provedli celkovou opravu žákovských šatních 
skřínek. Snad si jich žáci budou vážit a skřínky vydrží co nejdéle v perfektním 
stavu.

Vzhledem k tomu, že v novém školním roce má nastoupit do naší školy více 
než 460 žáků (loni 420) a vznikají dvě nové třídy (1. C a 6. C), bylo nutné  
i pro nové žáky vytvořit zázemí – vybavením dvou kmenových tříd a výrobou 
dalších šatních skříní. Zvýšený počet žáků souvisí také s přijetím čtyř nových 
vyučujících.

Základní škola ve Velké Bystřici nemá statut sportovní školy, dochází proto ke 
změně školního vzdělávacího programu a od nového školního roku nebudou 
třídy označeny jako sportovní. Všechny třídy budou klasické. Avšak je  
v zájmu školy podporovat všestranné sportovní aktivity a posilovat fyzickou 
zdatnost našich žáků, proto v šestém, sedmém a osmém ročníku budou 
posíleny hodiny TV ze dvou na tři hodiny týdně. Na prvním stupni bude třetí 
hodina nabízena formou sportovního kroužku. Zaměříme se také na posílení 
vzdělávání v informatice a polytechnické výchově.

V průběhu prázdnin jsme se v rámci projektu ITI pustili do celkové  
rekonstrukce tří učeben – počítačové, jazykové a přírodovědné. Žáci se 
mohou těšit také na novou výpočetní techniku a moderní pomůcky zejména 
do přírodovědných předmětů.

V minulém školním roce jsme byli úspěšní v projektové činnosti.

Již v srpnu jsme zahájili realizaci projektu Šablony 2, který je zaměřený  
na činnosti v MŠ, ZŠ a tentokrát i ve školní družině. Čeká nás vzdělávání 
učitelů, kluby (zábavná logika a čtenářský) pro žáky, nadále bude ve škole 

SPORT
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Pozvánka na 5 . ročn ík běžeckého závodu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka

Kde:

Trasa:

Start:

Registrace:

Informace:

Kdy: 8. září 2019neděle, 8. září 2019

Sportovní Areál Mrsklesy

11 km11 km11 km (kondiční běh 6 km)
lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

11 hod.11 hod.11 hod.

před závodem - online na www.TV .cz11
startovné 100 Kč

www.TV .cz11

e-mail: vrtovska @seznam.cz11

 Pod záštitou a za podpory:

Obec Mrsklesy
Město Velká Bystřice

M-tenis servis
Fitness Hlubočky

8. září 2019 

fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka

telefon: +420 605 966 433

www.TV .cz11www.TV .cz11

v den závodu -  Sportovní areál Mrsklesy
starovné 150 Kč, 9.30 - 10.30 hod.

Vrtovská jedenáctka není pivo. Přesto vás  
v neděli 8. září v 11.00 uvítají ve Sportovním areálu  
v Mrsklesích rozesmáté tváře a nikdo vám nebude 
moci vyčítat, když po proběhnutí cílovou čarou 
trochu zavrávoráte. Ono číslo 11 totiž symbolizuje 
délku trasy, kterou pro Vás již popáté přichystá 
Pavlína Jedenástíková se svými přáteli za podpory 
obce Mrsklesy a města Velká Bystřice. Pokud si  
na necelý čtvrtmaraton netroufáte, nezoufejte. Přihlásit 
se můžete i na vedlejší šestikilometrový kondiční závod.

Na trase Vás čeká plno lesních či kamenitých cestiček 
a po nějakou dobu vás bude doprovázet zurčení říčky 
Vrtůvky.

Podrobnější informace získáte i na facebookové 
stránce Terénní Vrtovská Jedenáctka. Předběžnou 
registraci lze provést od července na stránkách www.
tv11.cz, nebo přes e-mail vrtovska11@seznam.cz. Též 
si můžete počkat až na den závodu a přihlásit se přímo 
na místě.

Těšíme se na Vás.

Za pořadatele
Viktorie Koksová

 FK Velká Bystřice
rozpis zápasů 2019



Římskokatolická farnost Velká Bystřice srdečně zve na

neděle 1. září 2019

8:00 MŠE SVATÁ ze svátku Stětí sv. Jana Křtitele

slouží otec Josef Opluštil a otec Ondřej Talaš – novokněz 
na závěr mše svaté bude udělováno novokněžské požehnání

14:30 svátostné požehnání a žehnání školních aktovek – otec František Hanáček
15:00 setkání na farní zahradě

● živá hudba ●
● tradiční divadelní scénka ●

● hry pro děti i dospělé ●
● bohaté občerstvení ●
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Den Hodina Kategorie Soupeři
9:00 ml.žačky Házená Velká Bystřice - DHK Zora Olomouc A

12:00 ml.žačky Házená Velká Bystřice - DHK Litovel
15:30 1.liga ml.dorost Házená Velká Bystřice -Frýdek-Místek
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Zlín
9:00 ml.žačky Házená Velká Bystřice - Uničov

12:00 ml.žačky Házená Velká Bystřice - DHK Zora Olomouc B
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Centrum Haná

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Centrun Haná

12:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Kopřivnice

12:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Ostrava
15:30 1.liga ml.dorost Házená Velká Bystřice - HC Zubří
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Hustopeče

20.10.2019 15:30 2.liga ženy Házená Velká Bystřice - Nový Jičín
9:00 mini ml. turnaj ve Velké Bystřici

11:30 mini st. turnaj ve Velké Bystřici
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - HBC Olomouc

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Ostrava
3.11.2019 15:30 2.liga ženy Házená Velká Bystřice - Bohumín

15:30 1.liga ml.dorost Házená Velká Bystřice - Liberec
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Náchod
9:00 mini ml. turnaj ve Velké Bystřici

11:30 mini st. turnaj ve Velké Bystřici
9:00 mini st. turnaj ve Velké Bystřici

15:30 2.liga ženy Házená Velká Bystřice - Žeravice
15:30 1.liga ml.dorost Házená Velká Bystřice - Nové Veselí
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Vsetín

24.11.2019 9:00 mini ml. turnaj ve Velké Bystřici
15:30 1.liga ml.dorost Házená Velká Bystřice - Plzeň
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Strakonice

Pozn.: termíny/časy utkání mohou být upřesněny formou plakátů nebo relace v MěR

17.11.2019

2.11.2019

23.11.2019

7.12.2019

HÁZENÁ
Rozpis domácích zápasů Házená Velká Bystřice (hala Na Letné)

PODZIM 2019 - září až prosinec

5.10.2019

28.9.2019

19.10.2019

6.10.2019

12.10.2019

27.10.2019

10.11.2019

14.9.2019

9.11.2019

OSLAVU PATROCINIA  &  FARNÍ DEN

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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EKOSERIÁL
Mikroténový sáček? 

Igelitovou tašku? Děkuji, ne!
Je to skoro neuvěřitelné, ale ročně se na světě vyprodukuje až 1 bilion 
jednorázových nákupních tašek. Více než 90 % z nich skončí po jednom 
použití v koši. Jejich rozklad může trvat stovky nebo taky až tisíc let.

Stejně zbytečné jsou jednorázové mikrotenové sáčky, které používáme 
při nákupu ovoce a zeleniny. Jen v EU se jich ročně vyprodukuje skoro 
100 miliard. Ty končí buď na skládce nebo ve spalovně, protože se jejich 
recyklace nevyplatí. Proto je lepší je vůbec nepoužívat.

Řešení je nasnadě – stylové tašky a sáčky pro opakované použití. Pořádná 
nákupní taška nahradí několik set těch jednorázových, které musíte  
v obchodě kupovat. Takže ve finále i ušetříte. Opakovaně použitelné pytlíky 
na pečivo, ovoce, zeleninu, bylinky a jiné potraviny by neměly chybět nikomu 
z nás.

Téma úzce souvisí s minimalizováním odpadu našich domácností. 
Už delší dobu mě trápí, že Vám každou sebemenší maličkost zabalí  
do mikrotenového sáčku. Tyto teňoučké sáčky většinou nic nevydrží  
a když přijdete z obchodu domů a jídlo vybalíte, většinou je můžete vyhodit 
přímo do koše (tříděného, ale i tak …).

Proto, když jsem viděla u kamarádky sousedky její sáčky a tašky  
na ovoce, zeleninu a pečivo, které si ušila na šicím stroji, byla jsem  
nadšená a hned jsem je chtěla taky! Líbila se mi představa omezení 
vlastního odpadu a poprosila jsem ji, jestli by mi také nějaké ušila, 
protože sama jsem nebyla tak zručná. Nechala jsem si ušít větší množství  
l átkových pytlíků různých velikostí, které používám na ovoce, zeleninu  
a pečivo. Některé jsou z tenké průhledné látky, jiné ze záclonoviny, která mi 
ležela doma. A dnes si šiji pytlíky už sama a šiji i pro svou rodinu a kamarádky.
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Jarka Pechová

Hlavní je, nezapomenout je doma

Když se rozhodnete používat látkové pytlíky, musíte si 
postupně vybudovat návyk připravit si obaly před odchodem 
na nákup. S tím jsem ze začátku trochu bojovala, než jsem 
si tento postup zažila. Osvědčilo se mi, že mám všechny 
látkové pytlíky v jednom velkém a ten mám pověšený  
u vstupních dveří hned vedle klíčů. Většinou jsem to já, kdo 
v naší rodině nakupuje a když odjíždím do obchodu, u dveří 
si jich všimnu a nezapomenu na ně tak. Když nakupuje 
manžel, dám mu je do ruky a on aspoň nezapomene, že 
má jít nakoupit.

Mám se cítit jako “exot”, když používám 
látkové pytlíky?

V obchodě a u pokladny se s nimi necítím vůbec jako “exot”, 
naopak, jsem pyšná, že mám své krásné látkové sáčky  
a šetřím tak životní prostředí. Naopak se snažím inspirovat 
své okolí, aby mělo zájem je take používat. Zatím jsem se 
v obchodě setkala pouze s pozitivními reakcemi a dokonce 
jsem sklidila I pochvalu, kde jsem koupila tak krásné sáčky, 
což mě samozřejmě potěšilo. Nesetkala jsem se ještě s tím, 
že bych nemohla použít svůj látkový pytlík a byl mi vnucen 
mikrotenový sáček. Za ten rok, co sáčky používám, vidím 
pokrok a připadá mi, že už je nás takových víc a prodavači 
si zvykli.

Použití v obchodě

Látkové pytlíky používám v každém obchodě, menším 
nebo větším. Tam, kde vás obsluhuje prodavač, musíte být 
ve střehu a pytlík mu včas podat. Jeho pohyby fungují tak 
automaticky, že chvilička zaváhání rovná se naplněnému 
igeliťáku dřív, než se stačíte dvakrát nadechnout. Naopak 
tam, kde si nabíráte sami, máte klid a můžete plnit vlastním 
tempem. Při vážení zboží postupuji stejně, jako v případě 
igelitového pytlíku (tedy včetně pytlíku), protože mám lehké 
pytlíky, takže váhu samotného obalu neřeším a nálepku 
s cenou nalepím na pytlík. Látkové pytlíky používám  
I při pravidelných nákupech zeleniny a ovoce na tržnici  
v Olomouci a při nákupech v bezobalových obchodech 
při nákupu těstovin, luštěnin, sušeného ovoce apod. Tam 
používám I vlastní krabičky a sklenice.

Další využití látkových pytlíků

Mimo ovoce a zeleninu se hodí také jako pevný, ale vzdušný transportní 
obal na svačinu. Nebo na drobné předměty, které mají tendenci se v batohu 
rozutíkávat. Já mám každý pytlík vybavený šňůrkou na stahování, takže mi 
z nich nic nevypadne. Pro pečivo používám pevnou látku, případné drobky 
látkou nepropadnou, na zeleninu a ovoce používám většinou větší pytlíky 
ze záclonoviny. Na trhu jsou také pytlíky, které kombinují síťovinu a pevnou 
látku. Kromě ovoce, zeleniny a pečiva je můžete použít na bylinky, hračky, 
psací potřeby, drobné kousky oblečení apod.

Kde je sehnat

V současné době se látkové pytlíky různých velikostí a kombinace látek 
dají sehnat hlavně na internetu. Nabídka je široká. Já jsem si nechala 
své první látkové sáčky ušít od své kamarádky, sousedky, a další už si šiji 
sama. Určitě I vy najdete někoho šikovného ve své rodině nebo okolí, nebo 
se toho chopíte rovnou sami.

Říkáte si, zachráním tím planetu?

Látkové pytlíky používám už přes rok. Nepočítala jsem, kolik díky látkovým 
pytlíkům nyní “uspoříme” např. týdně igelitových sáčků a tašek. Statistika 
uvádí, že v Česku je průměrná spotřeba 400 plastových sáčků na osobu 
ročně (zdroj: Econea.cz). Naše rodina je určitě pod průměrem ČR, ale i tak 
si myslím, že to má cenu! Ten dobrý pocit z toho, že zbytečně nezatěžuji 
naši planetu, mi za to stojí! A navíc jsem příkladem i pro naše děti, které 
jako nastupující generace budou muset neutěšenou situaci s plasty 
bohužel řešit.

Zkuste to, stojí to za to!

Jestli Vás to láká, zkuste si používání látkových pytlíků sami. Nebojte se. 
Dělejte, jako by to bylo úplně normální a choval se tak skoro každý. Poprvé, 
podruhé to bude nezvyklé. Později Vám to už ani nepřijde. Obchodníci si 
zvyknou a nebudou rozpačití.

Na vlastní plátěné tašky na nákup potravin jsme si už docela zvykli. Ostatně, 
všechno dobré se vrací, legendární síťovky a lehké skládací textilní tašky 
do kabelek jsou opět v kurzu.

Zkusme dát šanci I látkových pytlíkům. Věřím, že i ty se brzy zabydlí i ve 
Vašich domácnostech a čeká je zářivá budoucnost … u nás už se zabydlely 
... Bez látkového pytlíku bych dnes už nešla nakupovat a snažím se to 
naučit I manžela, děti a své okolí.
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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. 9/2019, vychází 30. 8. 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, Lenka Lakomá, 

Petr Nakládal. Náklad 320 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 9. 2019. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna. 
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům. 

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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                                        - 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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PODPORA LIDEM S RAKOVINOU

Týká se onkologické onemocnění vás nebo někoho z vašich blízkých? 
Hledáte radu, informace, podporu či společnost lidí s obdobnou 
zkušeností? Pak je dobře, že se dozvídáte o centru Amelie.

Možná potřebujete probrat svou situaci s psychologem. Možná 
se potřebujete poradit se sociální pracovnicí, jak řešit finance či 
zaměstnání, jaké jsou vaše možnosti a na co máte nárok, či o čemkoli 
jiném. Naši profesionální pracovníci vám poskytnou bezplatnou 
individuální konzultaci. Cítíte-li, že je to váš případ, můžete si domluvit 
schůzku s odborníkem na tel. 739 005 123.

Amelie organizuje i skupinové aktivity, kterých se účastní lidé, jejichž 
života se dotkla rakovina. Na každý týden je naplánovaná nějaká akce 
– přednášky na rozličná témata, výtvarné dílny, výlety či návštěvy 
výstav, arteterapie, cvičení pro tělo i mozek aj. Program na celý měsíc 
najdete na stránkách www.amelie-zs.cz v rubrice Olomoucko – Akce 
v Olomouci. Na většinu akcí není nutné se předem hlásit. Stačí přijít 
do našeho centra v 1. patře Edelmannova paláce na Horním náměstí 
367/5 v Olomouci. Všechny aktivity jsou zdarma.

A nakonec nesmíme zapomenout na dobrovolnický program Amelie. 
Chcete-li obohatit svůj život o prvek pomoci onkologicky nemocným  
a přidat se k našim dobrovolníkům ve Fakultní nemocnici v Olomouci, 
abyste klientům zpříjemňovali pobyt společnou činností nebo 
povídáním, jste velmi vítáni. V tom případě se nám ozvěte na tel. 734 
409 757.

Rádi vás uvidíme.

Amelie, z. s.
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Prodám velmi levně dvě starší dětská kola. 
Věk osm a jedenáct let. Kontakt: 607 698 192 




