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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – BŘEZEN 2020 

SVOZ ODPADŮ BŘEZEN 2020
komunální 

odpad 
(pondělí)

9. 3.

30. 3.

5. 3.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Martina Skálová

Poplatky (stočné, odpad a poplatek za psa) lze uhradit 
nejdříve od 1. května 2020.

Letošní rok je výjimečný tím, že od 1. května dochází  
ke změně sazby DPH (snížení z 15 % na 10 %), proto byl 
posunut výběr všech poplatků až od tohoto data. Současně, 
na základě kontroly z Ministerstva  zemědělství, musí dojít 
ke změně způsobu vyúčtování stočného v daném roce, 
z tohoto budou majitelům objektů v nejbližším termínu 
distribuovány k podpisu nové smlouvy.

1. – 26. 3.
Velká Bystřice 

1. – 31. 3.
Velká Bystřice

1. – 15. 3.
Velká Bystřice

1. 3.
Velká Bystřice

7. 3.
Svésedlice
Doloplazy
12. 3.
Velká Bystřice

13. 3.
Daskabát
14. 3.
Velká Bystřice

Hlubočky
Velký Újezd

● KATARINA BOHAC LINARES – ŽENY SVĚTA 
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00) 

● ANGLIE NENÍ JEN MLHA A DÉŠŤ 
- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ (KIC, po – pá 8:30 – 17:00) 

● ČLOVĚK A VÍRA – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
(ŘK kostel, 8:00 – 18:00)

● BOBO CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00) 
 
● TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
● PLES SDH DOLOPLAZY 

● VÍŠ, KDO VOLÁ?
(KD Nadační, 15:00 – 16:30)

● SETKÁNÍ SENIORŮ

● VLAŠTOVKIÁDA 
(Orlovna, 14:00 – 16:00) 
● XX. JOSEFOVSKÉ ŠIBŘINKY 
(KD Nadační, 20:00 – 2:00)
● PLES HASIČŮ HLUBOČKY
● PLES ODDÍLU MALÉ KOPANÉ

18. 3.
Velký Újezd
21. 3.
Bukovany
24. 3.
Velká Bystřice

25. 3.
Velká Bystřice

27. 3.
Daskabát
27. – 28. 3.
Přáslavice
28. 3.
Velká Bystřice

Mrsklesy
Svésedlice
Hlubočky
29. 3.
Velká Bystřice

Přáslavice
Bukovany

● DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ 

● TANEČNÍ VEČER S VĚROVANKOU 

● VYNÁŠENÍ SMRTKY 
(od ZŠ k lávce přes Bystřičku, u zastávky ČD, 17:00 – 18:00) 

● V RODINĚ VELÍ A VLÁDNE MUŽ – OPERETNÍ MELODIE 
(DPS sv. Anny, 15:00 – 16:00) 

● NOC S ANDERSENEM 

● JARNÍ VÝSTAVA 

● MICHAELA TERČOVÁ: MEZI NEBEM A ZEMÍ – VERNISÁŽ 
VÝSTAVY (galeriezet, 17:00 – 18:00) 
● VELIKONOČNÍ DÍLNA
● OBECNÍ BRIGÁDA
● KONCERT VISACÍ ZÁMEK

● PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO A FRANTIŠEK NOVOTNÝ 
(galeriezet, 14:00 – 15:00)
● JEDLIČKA
● JEDLIČKA

POPLATKY NA ROK 2020 Informace o zasedání Zastupitelstva 
města Velká Bystřice
Místo konání: spolková místnost KD 
Nadační, vchod od radnice
Čas konání: 9. března v 18 hod.
Širokou veřejnost zve Ing. Marek 
Pazdera, starosta města

POZVÁNKA 

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme občany, že Kulturní  
a informační centrum Velká Bystřice 
a galeriezet budou 24. - 27. března  
z provozních důvodů uzavřeny.

březen Velký Újezd ● POSEZENÍ SENIORŮ
březen Kozlov ● SETKÁNÍ S DŮCHODCI 

3. 3.

17. 3.

31. 3.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

každé úterý 15:30 – 18:00

každou sobotu 8:00 – 12:00

Rozloučili jsme se:
Oldřich Hrnčárek
Josef Hroščaník
Jaroslav Budina
Lubomír Pospíšil
Otakar Špaček

Společenská rubrika

24.1.2020 ve věku 86 let
27.1.2020 ve věku 71 let 
11.2.2020 ve věku 76 let 
15.2.2020 ve věku 87 let
17.2.2020 ve věku 69 let
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

únorový úvodník, který byl celý věnován rozpočtu 
města Velká Bystřice na rok 2020, napsal již podruhé 
předseda finančního výboru Ing. Lukáš Jakl. Vloni 
to ještě bylo za asistence dlouholeté předsedkyně 
finančního výboru Ing. Lefty Schrottové, letos již 
samostatně, jen s lehkou konzultací☺. Tradičně si 
dovolím přidat krátký komentář především k poplatkům 
i v návaznosti na změny v odpadovém hospodářství  
a v novém způsobu výběru stočného.

Poplatek za odpad je stanoven z nákladů předcházejícího 
roku za odvoz, shromažďování a skládkování 
veškerého odpadu. Pro rok 2020 došlo k navýšení 
místního poplatku za odvoz a skládkování odpadu 
na 650 Kč na osobu a rok (v roce 2019 byl poplatek 
520,- Kč na osobu a rok). Zde je třeba zdůraznit, že  
i tato navýšená cena je cena dotovaná, protože náklady 
města Velká Bystřice na nakládání s odpady dosahují 
výše 890 Kč/občan/rok!!

Město v průběhu roku 2019 vyhlásilo nové výběrové 
řízení na svoz odpadu ve Velké Bystřici, jehož vítězem 
se stala firma SUEZ Využití zdrojů a. s., která začala 
nové služby poskytovat od 1. listopadu 2019. Bohužel 
se ukázalo, že ani nové výběrové řízení nevedlo  
k razantnímu snížení ceny. Čím to tedy, že cena tak 
stoupla? Důvodem jsou faktory, které nemůžeme 
ovlivnit - hospodářský růst a s ním spojené zdražování,
krize trhu se separovanými odpady, nízká výkupní 
cena plastů atd. I proto jsme jako jedno z dalších 
úsporných opatření zavedli svoz komunálního odpadu 
z domácností 1x za tři týdny, neboť čtyřčlenná 
domácnost při separování odpadu naplní za 14 dní 
popelnici sotva z poloviny. Jen na dopravném ušetříme 
tímto opatřením cca 350 tis. Kč za rok.

Již jsem zachytil připomínky, že v létě budou 
popelnice po třech týdnech neúnosně zapáchat, bude to 
nehygienické a celá Bystřice nám bude zahnívat. Proto
bych chtěl všechny ubezpečit, že situaci budeme 
monitorovat a že změna svozového kalendáře je 
samozřejmě možná. Ale musíme si uvědomit, že to  
v tom případě všichni zaplatíme v dalším roce. A pořád 
platí, že separace odpadu je cesta správným směrem. 
Bioodpad, plasty i papír nekončí na skládce a jejich 
likvidace tak není zatížena poplatkem za skládkovné  
a ještě k tomu získáme významný příspěvek ze systému 
třídění odpadu Eko-kom, na nějž přispívají výrobci 
obalů a producenti odpadů. Pro zajímavost - i v rámci 
mikroregionu se v některých obcích sváží komunální 
odpad dokonce jen jednou měsíčně.

Velká změna nás letos čeká ve výběru stočného.  
Od 1. května 2020 dochází ke změně sazby daně  
z přidané hodnoty (DPH), kdy dojde k jejímu snížení  
z 15 % na 10 %. Současně jsme v roce 2019 měli  
na MěÚ Velká Bystřice kontrolu z Ministerstva 
zemědělství (MZE), které po nás požaduje změnu  
způsobu vyúčtování stočného. Vyúčtování musí 
proběhnout v tom roce, kdy byla služba poskytnuta.  
Dále po nás MZE požaduje, abychom dle zákona  
o vodovodech a kanalizacích uzavírali na nemovitost 
jednu smlouvu a i další drobné připomínky a úpravy. 
Museli jsme tedy všechna zjištění z kontroly MZE 
zapracovat do nových smluv. V současné době začíná 
jejich distribuce občanům. Vzhledem k těmto změnám 
jsme se rozhodli všechny poplatky včetně stočného 
vybírat až od 1. května 2020! U stočného bude 
vybírána záloha 900 Kč za osobu, která bude na konci 
roku zúčtována dle skutečné spotřeby vody v daném 
roce, a u občanů, kteří mají jen studny, dle směrného 
čísla průměrné spotřeby (35 m³/rok). 

Já osobně jsem velmi rád, že byl dokončen projekt 
„Bystřické Šerwůd“. Jedná se o lesopark na horním 
konci, kde byly vybudovány pěšiny, altán, přírodní 
herní prvky a naučná stezka. Přístup do lesoparku je 
po lávce přes Bystřičku v ulici Na Svobodě. Projekt 
by realizován s prakticky 100% dotací z Programu 
rozvoje venkova (dotační fond EU). Pro celý horní 
konec tak vznikl na břehu Bystřičky krásný přírodně 
rekreační prostor a jen doufám, že vybavení lesoparku 
nebudou ničit vandalové.

Na závěr úvodníku ještě přidám informaci k průběhu 
akce „Velká Bystřice – Cisternová automobilová 
stříkačka (CAS)“. Město Velká Bystřice získalo 
příslib dotace 2,5 mil. Kč z prostředků ministerstva 
vnitra, k tomu nám Olomoucký kraj přispěl částkou 
0,3 mil. Kč. Ve výběrovém řízení jsme vybrali CAS 
od firmy WISS Czech s.r.o., jedná se o vozidlo  
na podvozku SCANIA P440, 6x6 za celkovou cenu 
8,101 mil. Kč. Na začátku března dojde k předání 
cisterny naší jednotce dobrovolných hasičů. Na jarní 
měsíce potom naplánujeme den otevřených dveří  
v rekonstruované hasičce a současně nové krásné 
auto představíme veřejnosti. Stávající CAS Tatra 815 
nyní nabízíme ostatním sborům dobrovolných hasičů  
k prodeji a výtěžek použijeme na dofinancování koupě 
nového auta.

K investičním akcím, které máme v rozpočtu na rok 
2020 naplánovány, budeme průběžně podávat informace 
během roku podle vývoje přípravy a realizace.

Marek Pazdera
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KULTURA
Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí 
 

František Novotný 
Miloš Černý 
Eva Šašinková 
 

v pořadu slova a hudby 

NNÁÁZZEEVV  
 
 

neděle 29. března 2020 | 14:00 hod. 
galeriezet Velká Bystřice 
vstupné 50 Kč, děti ZDARMA 

Víte, jak se žilo za první repub-
liky? Jaká byla oblíbená jídla 
našich slavných autorů, který  
z našich skladatelů získal olym-
pijskou medaili? Chcete vědět, 
co rád jedl Mozart, kolik měl dětí  
J. S. Bach a proč se nedostala  
na měsíc česká tlačenka? Unikát-
ní, velice úspěšný pořad je poe-
tickou a úsměvnou úklonou na-
šim i světovým klasikům, kterou 
nabízejí současný oblíbený bás-
ník, textař, rozhlasový moderátor  
a autor Českého rozhlasu „Dvoj-
ka“ PhDr. František Novotný, 
spolu s kontrabasovou virtuózkou 
Evou Šašinkovou a houslistou 
doc. Milošem Černým, členem 
bývalého Kocianova kvarteta, 
komponistou a hudebním peda-
gogem na DAMU.Víš, kdo volá? 

 

KOMENTOVANÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Vás srdečně zve na komentované divadelní představení, které vytvořilo 

Divadlo Tramtarie ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje v rámci prevence kriminality. 

Inscenace přibližuje nástrahy, rizika a vhodné reakce na podvodné telefonáty a falešné zprostředkovatele služeb.  

 

čtvrtek 12. 3. 2020 v 15:00 hodin 
ve Velké Bystřici, v Kulturním domě Nadační. 

Vstup zdarma, drobné občerstvení zajištěno. 

Představení je určeno pro seniory 65+. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: do 4. března si prosím vyzvedněte vstupenku  

v našem Kulturním a informačním centru. 
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ÚKLONA KLASIKŮM
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Pořádá 
Velkobystřická 

kulturní společnost, o.s.

Cena vstupenky :

v předprodeji 150 Kč
v den akce 300 Kč

Předprodej: 

KIC Velká Bystřice 
Po-Pá 8:30 – 17 hod.

IC Olomouc 
Po – Ne 9 – 19 hod.

 Bounty Rock Café

Umělecká agentura Aleny Bastlové uvádí pokračování úspěšného příběhu "Když dva se rádi mají": 

V rodině velí a vládne muž! 
 

 

Účinkují sólisté Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě 

 

Eva Zbrožová 
a Peter Svetlík  
 

 

 

 

 

 

 

 

středa 25. března 2020 v 15 hod. | Dům pokojného stáří sv. Anny | Vstupné 50 Kč  

Slovem provází 
Alena Bastlová 
a Petr Miller 
 

Klavírní doprovod 
Nenko Slavov, 
Petr Miller 



 
kámen®

pátek 1. května 2020
pořádá město Velká Bystřice, 
soubor Haná Velká Bystřice 

a spolek Lubavia.   
      

Podrobné informace o akci naleznete na:
 www.bilykamen-libava.cz

Předprodej autobusových místenek:

V Kulturním a informačním centru Velká 
Bystřice bude od 10. března zahájen 
předprodej jízdenek s místenkou do autobusu 
na akci Bílý kámen®, která se uskuteční  
1. května. Cena místenky včetně vstupenky 
je z Velké Bystřice 200 Kč dospělí, děti  
150 Kč, z Olomouce 230 Kč dospělí, děti 
180 Kč. Děti do 10 let bez nároku na místo 
k sezení zdarma. Kočárky nepřepravujeme.  
S nákupem místenek neváhejte, počet míst 
je omezen!

Objednávky: kic@muvb.cz   
tel. 734 236 502
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 KINO 
Velký Týnec – BŘEZEN 2020 

                    
                    
                                                                                                                                                                                           
                 
                  6. 3. pátek         POSLEDNÍ ARISTOKRATKA                          Produkce: ČR 
                  18:00 hod.        Komedie J. Vejdělka s H. Čermákem                     Přístupný   
                  110 minut          a T. Dykovou  v hlavních rolích.                            Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                13. 3. pátek        TENKRÁT PODRUHÉ                                         Produkce: Francie 
                 19:30 hod.         Chytrá s zábavná love story vypráví o tom, co by   Přístupný od 15 let 
                 115 minut          se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty     Vstupné Kč 50,- 
                                            nejkrásnější okamžiky života. Romantická komedie. 
 
 
                20. 3. pátek       SNĚŽNÝ KLUK                                                       Produkce: USA 
                18:00 hod.        Animovaná dobrodružná komedie.                             Přístupný   
                 97 minut                                                                                               Vstupné Kč 50,- 
                      
  
                 22. 3. pátek        LE MANS‘ 66                                                           Produkce: USA 
                 19:30 hod.         Drama. Životopisný. Akční. Sportovní.                     Přístupný  od 12 let              
                 152 minut           Skvělý film s tématikou motosportu.                         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. 
 

 KINO 
Velký Týnec – BŘEZEN 2020 

                    
                    
                                                                                                                                                                                           
                 
                  6. 3. pátek         POSLEDNÍ ARISTOKRATKA                          Produkce: ČR 
                  18:00 hod.        Komedie J. Vejdělka s H. Čermákem                     Přístupný   
                  110 minut          a T. Dykovou  v hlavních rolích.                            Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                13. 3. pátek        TENKRÁT PODRUHÉ                                         Produkce: Francie 
                 19:30 hod.         Chytrá s zábavná love story vypráví o tom, co by   Přístupný od 15 let 
                 115 minut          se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty     Vstupné Kč 50,- 
                                            nejkrásnější okamžiky života. Romantická komedie. 
 
 
                20. 3. pátek       SNĚŽNÝ KLUK                                                       Produkce: USA 
                18:00 hod.        Animovaná dobrodružná komedie.                             Přístupný   
                 97 minut                                                                                               Vstupné Kč 50,- 
                      
  
                 22. 3. pátek        LE MANS‘ 66                                                           Produkce: USA 
                 19:30 hod.         Drama. Životopisný. Akční. Sportovní.                     Přístupný  od 12 let              
                 152 minut           Skvělý film s tématikou motosportu.                         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. 
 

Bílý

knižní novinky

    Knihovna je otevřena:
Po  8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00

St     12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno

         

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Matt Haig: Vězeň času
Na pohled Tom Hazard možná vypadá jako 
obyčejný jednačtyřicetiletý muž, ve skutečnosti 
však žije už několik století. Na vlastní kůži 
prožil mnohé – hrál divadlo se Shakespearem 
v alžbětínské Anglii, účastnil se zaoceánských 
výprav s kapitánem Cookem, popíjel  
s Fitzgeraldem v Paříži 30. let... Měnil identity, 
aby přežil bez prozrazení, ale nyní se ho minulost 
pokouší dohonit. Jednou provždy se bude muset 
rozhodnout, zda zůstane v minulosti uvězněn 
či konečně začne žít v současnosti. Originální 
román o tom, že kdybychom měli dostatek času, 
nejspíš bychom žili šťastně až do smrti.

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

Laura Barnett: A co kdyby to bylo jinak?
Evě a Jimovi je devatenáct, studují v Cambridge a jejich cesty se 
poprvé zkříží v roce 1958. Jim jde po ulici a na kole k němu přijíždí 
Eva, když tu jí do cesty vběhne malý pejsek. To, co se stane dál, 
navždy předurčí běh jejich životů. Autorka nás nechává sledovat tři 
verze jejich budoucnosti, kdy jsou nebo nejsou spolu, a po různých 
peripetiích všechny směřují k závěru v současnosti. Někdy stačí jen 
malý okamžik, a náš život se navždy změní

Roman Cílek: Království věčného ticha
Dcera usvědčuje otce jako vraha! Dokonce i to království věčného 
ticha by se jim hodilo do krámu.“ Dramatické vyústění jedné  
z povídek v nové knize Romana Cílka znovu naznačuje, v čem je 
síla jeho mnohokrát již osvědčených vypravěčských schopností. 
Opět před námi ve strhujícím ději defilují podivuhodné lidské osudy  
a vrší se nesmiřitelný svár osobností a jejich zájmů, které často ústí 
až do světa zločinu.

…a něco pro děti:
Eva Gecková: Bonifác zase řádí v psí školce
Vítejte u dalších povedených kousků 
psího hromotluka a zjistěte, jak to  
s tímhle legračním propadlíkem 
dopadne! Opustí Bonifác už konečně 
psí školku a dostane se do psí 
základní školy? Tentokrát se všechny 
psiny budou odehrávat v zimě,  
a tak s vykutálenou štěněcí smečkou 
zažijete sněhovou kalamitu a dočkáte 
se i vánočního překvapení.
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Aprílové 

5. dubna 2020  18:00 
Rošáda         
DS Frída 

12. dubna 2020  18:00 
Velká Zebra  
DS Kroměříž 

19. dubna 2020  18:00 
Královny 
Smotaná hadice Křenovice 

26. dubna 2020  18:00 
Past na myši 
Divadlo Stodola Jiříkovice 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

Permanentky na všechna představení lze zakoupit 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice 

Doprovodný program: 

26. dubna  2020   14:00 
Kouzelné hrátky se zvířátky 
Amadis Brno 

12. dubna  2020    14:00 
O sedmi ztracených tečkách  
Dvojice Jepice Dobroslavice 

Osvětová beseda připravila 
divadelní přehlídku s názvem 
Aprílové divadlení:

5. dubna – Rošáda 
(hraje DS Frída: Martin Tr-
navský, Barbora Munzarová, 
Marika Procházková a Radim 
Novák). Laura žije se svým 
manželem Viktorem, ve šťast-
ném vztahu, který se ale po-
slední dny se začíná chovat 
divně a jeho podivné chování 
se stále stupňuje. Lauře nezbý-
vá nic jiného, než vymyslet šíle-
ný záchranný plán.

12. dubna – Velká zebra 
(hraje DS Kroměříž). Christian  
s každou ženou vydrží jen chvíli. 
Proto již dvakrát použil trik, kdy 
uzavře vysokou životní pojist-
ku ve prospěch své manželky  
a předstírá, že se na rybách 
utopil. Osud mu však přichys-
tá setkání se svými "vdovami"  
i novou snoubenkou.

19. dubna – Královny 
(hraje Smotaná hadice Křeno-
vice). Lázeňský pokoj možná 
nevypadá jako vhodné místo 
pro komedii, ale opak je prav-
dou. Tři ženy, které se na něm 
sejdou, by se za normálních 
okolností nemohly nikdy setkat, 
nebýt havárie vodovodního po-
trubí, ke které dojde v jednom 
z lázeňských křídel. Královny 
jsou tragikomedií plnou upřím-
ného humoru, ze kterého občas 
mrazí v zádech.

26. dubna – Past na myši 
(hraje Divadlo Stodola Jiříko-
vice). Děj se odehrává v nově 
otevřeném penzionu manželů 
Ralstonových, kam vedou sto-
py dávného zločinu. Rádio hlá-
sí zhoršující se počasí. Do pen-
zionu se sjíždějí první hosté.  
A někdo, inspirován brutální 
písní o třech slepých myšič-
kách, se chystá vraždit.

Doprovodný program:

12. dubna ve 14:00 hod. pohádka pro děti O sedmi ztracených tečkách
Divadlo Jepice Dobroslavice

26. dubna ve 14:00 hod. Kouzelné hrátky se zvířátky
Amadis Brno

Ceník: Permanentka (Rošáda, Velká zebra, Královny, Past na myši + volný 
vstup na doprovodný program) 450 Kč 

Permanentní vstupenky jsou v prodeji v Kulturním a informačním centru 
ve Velké Bystřici. Vstupenka je na konkrétní místo (řada a sedadlo)  
a bude platná na všechna hlavní představení přehlídky. Současně bude 
opravňovat držitele k bezplatnému vstupu na představení doprovodného 
programu.

Permanentní vstupenky jsou v předprodeji až do 3. dubna 2020.
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michaela terčová 
mezi nebem a zemí
vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve  
na zahájení výstavy maleb a textilií michaely terčové  
dne 28. 3. 2020 v 17.00 hodin v prostorách galeriezet  
zámecké nám. 775, velká bystřice

výstavu uvede jarosław sebastian pastuszak 

výstava potrvá do 4. 6. 2020    
galeriezet je otevřená od pondělí do pátku 8.30 –17.00 hodin (do 30. 4.) 
(od 1. 5.) od pondělí do pátku 9.30 –18.00 hodin   
v sobotu a neděli 11.00 –19.00 hodin (pozn. 1. 5. otevřeno)

Michaela Terčová žije a pracuje v Ostravě  
a v Olomouci. Vystudovala Pedagogickou fakultu 
Palackého univerzity v Olomouci a soukromě 
studovala u akademického sochaře Karla 
Lenharta. Působila na Ostravské univerzitě 
v Ostravě interně od roku 1976 jako docent 
katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
a externě vyučovala na katedře výtvarné výchovy 
PdF UP Olomouc.

Zabývá se volnou, převážně textilní výtvarnou 
tvorbou, teorií výchovy, filozofií, estetikou  
a vyučuje prostorovou a textilní tvorbu. Její vlastní  

experimentální výtvarná činnost i práce se studenty 
často přesahuje rámec oboru do malby a do roviny 
sociální a environmentální. 

Je členkou Unie výtvarných umělců ČR a Unie 
výtvarných umělců Olomoucka. Výsledky výtvarné, 
pedagogické a teoretické práce pravidelně 
prezentuje na výstavách, konferencích, sympoziích  
a ve sbornících. Samostatně vystavuje od roku 1990. 
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách 
v Česku, Německu, Velké Británii, Švédsku, USA, 
Austrálii, Indii a Japonsku.

Římskokatolická farnost Velká Bystřice zve na postní zastavení 

 29. 3. Giovanni Batista Pergolesi: Stabat Mater 
  Kvartet Gaudio, Anna Marie Líňová (soprán), 
  Benedikta Juráňová (mezzosoprán). 

   5. 4.  Postní rozjímání 
  s velkobystřickým chrámovým sborem. 
  Zazní skladby G. Allegriho, G. P. Palestriny, 
  T. L. Victorii, A. V. Michny, P. Koronthályho 
  a dalších 

 

 

 

kostel Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice 
začátek obou koncertů v 17 hodin 
dobrovolné vstupné 
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Těšíme se na Vás                                        nasitabornici.webnode.cz 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V DOLNÍCH NĚTČICÍCH 
 
TERMÍN:  9. – 22. srpna 2020 
MÍSTO:   Táborová základna v Dolních Nětčicích 
CENA:   3 900 Kč  
 
   Cena zahrnuje:  
   * ubytování ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou 
   * pravidelné stravování 5 x denně a pitný režim 
   * doprava z Velké Bystřice na tábor a zpět 
   * 2 týdenní program, celodenní výlety, vstupné do hradu, jeskyní, na bazén, … 
   * úrazové připojištění dětí 
 

Rodiče mohou na tábor žádat příspěvek od zaměstnavatele. 
  
   Na tábor zveme všechny holky a kluky ve věku od 7 do 15 let. O jejich zábavu se postará tým zkušených 
vedoucích, instruktorů a kuchařek. Na zdravotní stav dětí dohlíží odborně vzdělaný zdravotník. Snažíme se 
dětem obohatit prázdniny o zážitky, které jen tak doma nezažijí. Program našeho tábora připravujeme tak, 
aby byl pestrý a každý táborník si mohl vybrat ty činnosti, které má nejraději.  
 

Letos opět na stanovém tábořišti  
   Vypravíme se na táborovou základnu v obci Dolní Nětčice. Jedná se o klasický stanový tábor 
s vynikajícím zázemím a vybaveným srubem s elektřinou. Ve srubu se nachází společenská místnost, kde 
můžeme v případě nepříznivého počasí hrát hry. Dále jídelna, kuchyně, umývárna a sprchy s teplou vodou. 
   Tábor je umístěn kousek od lesa, k dispozici máme travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště a 
v blízkosti protéká potůček. V sousední vesnici je venkovní koupaliště. Fotografie si můžete prohlédnout 
na http://web.quick.cz/plsi_pionyr/  
 

Program: 
   Milí táborníci, tento rok jsme pro Vás připravili celotáborový program se super-hrdinskou tematikou. 
Užijete si s námi spoustu zábavy v netradičních nových hrách a sportovních disciplínách. Naučíte se, jak je 
důležité spolupracovat s kamarády v oddíle, navzájem si pomáhat v soutěžích a navazovat nová přátelství. 
Přidej se k nám a staň se členem Ligy hrdinů. Možná to budeš právě Ty, kdo nám pomůže zachránit svět! 
 
 

A co nás ještě kromě nabitého táborového programu čeká?  
   Vypravíme se na dva celodenní výlety. Některý slunečný den / dny také půjdeme vyzkoušet koupaliště 
v sousední vesničce. 
 

Kontakt: 
Klára Wolfová, 776 371 590  
email: nasitabornici@seznam.cz 
www.nasitabornici.webnode.cz 
 
 
 
 
 
 
 
  

Přihlášky přijímáme do 30. 4. 2020 nebo do naplnění  kapacity tábora.
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Město Velká Bystřice 
uvede muzikál pod otevřeným nebem

čtvrtek 27.08.2020 ve 20 hod. v amfiteátru

Vstupné: 300 Kč (jednotné)
Zahájení předprodeje: 10. března 2020 od 9 hod.
Kde: na všech prodejních místech MDO, tzn.  
i v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice; 
on-line přes portál Moravského divadla Olomouc 
(zaplacené vstupné se nevrací)

Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova 
nebo Milenci v texaskách, které se staly ústředními 
melodiemi vůbec prvního původního českého 
muzikálu ze šedesátých let minulého století. Z tehdy 
nových písní se staly evergreeny, které si brouká už 
několikátá generace, a láska Filipa a Hanky, zrozená 
na chmelové brigádě, je dnes již důvěrně známou 
zápletkou. Legendární český film se od své premiéry 
v roce 1964 dočkal mnoha divadelních adaptací,  
a to především díky příběhu naplněnému touhou  
po svobodě a nadějí v lepší budoucnost, jež je aktuální 
v každé době. Na jeviště Moravského divadla se 
tento muzikálový klenot vrátil po osmadvaceti letech  
od své olomoucké premiéry v roce 1991 a v bystřickém 
amfiteátru v podání souboru olomoucké činohry ho 
uvidíte poprvé.

Režií je pověřen Petr Novotný, který s naším  
MSSoravským divadlem spolupracoval vůbec poprvé 
a který je jedním z nejzkušenějších tuzemských 
muzikálových režisérů a producentů. Působil mimo 
jiné jako umělecký šéf Hudebního divadla v Karlíně 
a coby producent stál za českými premiérami 
muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita v pražském 
divadle Spirála. Po delší odmlce se tak můžete těšit 
na hudební titul v podání souboru činohry. To vše  
v doprovodu živé kapely a v hudebním nastudování 
Filipa Tailora.

Starci na chmelu

foto na stránce: archiv MDO
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...z Plesu města Velká Bystřice 
21. 1. 2020

... z Dětských šibřinek
15. 2. 2020

1 2

3

5 6

7 8

9 10

4

Foto na stránce: [1] - [6] Petr Palarčík, [7] - [10] Miroslav Pech
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...z Masopustu
22. 2. 2020

Foto na stránce: [1] - [14] Petr Palarčík

1 2
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   RODINNÉ DOMY 
PŘÁSLAVICE 

V Přáslavicích stavíme 14 rodinných domů, které jsou vyprojektovány v elegantním duchu s důrazem na funkci i cenovou efektivitu. Exkluzivně 
nabízíme dva typy domů. A to dva dvoupodlažní dvojdomky s dispozicí 5+kk a deset dvoupodlažních řadových domů dispozičně řešených jako 
5+kk, obě varianty se sedlovou střechou. Termín zahájení výstavby  září 2019 s předpokládaným termínem dokončení v prosinci dvojdomků 
v 2Q 2021 a řadovek v 2Q  2020. Domy nabízí užitnou plochu od 154.9 m2 do 171.8 m2 a to dle typu domu. Plocha pozemku  pak od 292 m2 
do 554 m2. Ve variantě plného standardu domy disponují zděnou garáží  s vraty na dálkové ovládání, plastovými okny s trojskly a vysokými 
interiérovými standardy, včetně podlahového vytápění V - system, přípravou na terasu v zahradě, v případě potřeby oba krajní řadové domy 
nabízí možnost přestavby z 5+kk na 6+kk s dalším parkovacím stáním vedle domu. Klient si může vybrat ze široké škály interiérových dveří, 
podlah a v profesionálním koupelnovém studiu vytvořit stylovou koupelnu. Cena všech domů je uvedena včetně pozemku, právních služeb a 
daně z nabytí. 

 

DVOJDOMEK 
Nabízíme Vám prodej dvoupodlažního dvojdomku v obci 
Přáslavice. Ve variantě plného standardu domy disponují zděnou 
garáží s vraty na dálkové ovládání, plastovými okny s trojskly a 
vysokými interiérovými standardy, včetně podlahového vytápění 
V - system. Domy jsou cihlové (Porotherm 30cm + 15cm 
Polystyren, bez podsklepení), sedlová střecha. Dům o dispozici 
5+kk nabízí užitnou plochu 171.8m2 + plocha pozemku 413m2. 
Klient si může vybrat ze široké škály interiérových dveří, podlah a 
v profesionálním koupelnovém studiu vytvořit stylovou 
koupelnu. Termín zahájení stavby září 2019 s předpokládaným 
termínem dokončení v druhém kvartále 2021. Cena domů je 
uvedena včetně pozemku, právních služeb a daně z nabytí. 

 

ŘADOVÝ DŮM 
Nabízíme Vám prodej dvoupodlažního domu v řadové zástavbě  
v obci Přáslavice. Ve variantě plného standardu domy disponují 
zděnou garáží  s vraty na dálkové ovládání, plastovými okny s 
trojskly a vysokými interiérovými standardy, včetně podlahového 
vytápění V - system. Domy jsou cihlové (Porotherm 30cm + 15cm 
Polystyren, bez podsklepení), sedlová střecha. Dům o dispozici 
5+kk nabízí užitnou plochu 154.9m2 + plocha zahrady 293m2. V 
případě potřeby oba krajní řadové domy nabízí možnost 
přestavby z 5+kk na 6+kk s dalším parkovacím stáním vedle 
domu. Klient si může vybrat ze široké škály interiérových dveří, 
podlah a v profesionálním koupelnovém studiu vytvořit stylovou 
koupelnu. Termín zahájení stavby září 2019 s předpokládaným 
termínem dokončení v prosinci 2020. Cena domů je uvedena 
včetně pozemku, právních služeb a daně z nabytí. 

 

 

 

 

 

Více na: www.rdpraslavice.cz 
Tel: +420 601 394 328 

BYSTŘICKÉ NOVINY  3 / 2020 Strana 13



BYSTŘICKÉ NOVINY  3 / 2020Strana 14

Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, 

 12. oddíl Velká Bystřice a Hlubočky  

  

VLAŠTOVKIÁDA 
 

Přijďte si s námi zazávodit v hodu vlastnoručně 

vyrobenou vlaštovkou. Vlaštovku si můžete vyrobit i 

na místě. Přiveďte rodiče i kamarády. 

 

KDY: 14. 3. 2020 14:00 - 16:00 

KDE: Orlovna ve Velké Bystřici 
 

Registrace soutěžících: 14:00 – 14:20 

 

Drobné občerstvení zajištěno. 

Přezůvky s sebou. 

MALÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CYKLU

je přístupná do 15. 3. 2020 v prostorách pod kůrem a v předsíni 
farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici každý 
den od 8:00 do 18:00. 

Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. 
Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako 
do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování 
fotografů během církevních obřadů. Spolek zahajoval v Praze 
se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné 
době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk 
a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé ČR a 4 na Slovensku. 

Fotografové dokumentují všechny důležité události v církevním 
prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí. Své 
nejlepší práce prezentují na každoroční výstavě na Pražském 
hradě o adventu, během roku pak putují po dalších místech. 
Všechny fotografie jsou ke zhlédnutí na webových stránkách 
www.clovekavira.cz.

 

MALÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z cyklu ČLOVĚK A VÍRA 

je přístupná do 15. 3. 2020 v prostorách pod kůrem a v předsíni farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bystřici každý den od 8:00 do 18:00. 

  

Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet 
křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během 
církevních obřadů. Spolek zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v 
současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) 
po celé ČR a 4 na Slovensku. Fotografové dokumentují všechny důležité události v církevním 
prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí. Své nejlepší práce prezentují na každoroční 
výstavě na Pražském hradě o adventu, během roku pak putují po dalších místech. Všechny fotografie 
jsou ke zhlédnutí na webových stránkách www.clovekavira.cz. 

ŠKOLA
Školní rockový ples - poděkování

Přípravy na tradiční školní ples začaly již  
v prosinci  a  zapojily  se  do  nich v rámci 
výuky výtvarné výchovy a školní družiny 
opravdu všichni žáci naší školy. Návštěvníci 
plesu určitě ocenili rockově vyzdobené 
prostory kulturního domu. Ples roztančily  
v moderním rytmu děti z tanečního kroužku, 
který je pobočkou taneční školy Olymp 
Dance. Žáci z devátých  tříd pod  vedením  
tanečního mistra  Martina  Matýska  předvedli 
ukázky společenských tanců a taneční kreaci 
nazvanou Evolution of Dance. 

Vážení přátelé školy, žáci, kolegové  
a prostě všichni účastníci plesu, děkujeme 
vám všem, že jste přišli a dovolte, abych 
jménem školy poděkovala SRPŠ a dalším 
dobrovolníkům za organizaci a vytvoření 
příjemné atmosféry. Veliké poděkování patří 
také našim sponzorům - dárcům věcných 
darů do tomboly. Vaší spolupráce si velmi 
vážíme a děkujeme všem za podporu, bez 
které bychom se neobešli! Pokud bylo něco, 
co se vám na plese nelíbilo, pak věřím, že 
nám to odpustíte a že nám zachováte přízeň.

Odkaz na video: 
https://youtu.be/CjSPAgQX0q8

Jana Raková

Pan Tydýt u prvňáčků
Příběh pana Tydýta ukazuje možnou cestu, jak řešit 
problematická témata související s inkluzí a s přátelskými vztahy 
mezi spolužáky. S tímto programem za námi přijely koordinátorky 
z Dramacentra Olomouc a dětem se tento preventivní program 
velmi líbil.

Kateřina Pospíšilová

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, 

 12. oddíl Velká Bystřice a Hlubočky  

  

VLAŠTOVKIÁDA 
 

Přijďte si s námi zazávodit v hodu vlastnoručně 

vyrobenou vlaštovkou. Vlaštovku si můžete vyrobit i 

na místě. Přiveďte rodiče i kamarády. 

 

KDY: 14. 3. 2020 14:00 - 16:00 

KDE: Orlovna ve Velké Bystřici 
 

Registrace soutěžících: 14:00 – 14:20 

 

Drobné občerstvení zajištěno. 

Přezůvky s sebou. 



BYSTŘICKÉ NOVINY  3 / 2020 Strana 15

Beseda na úřadu práce - volba povolání
„Každý je génius. Jestliže soudíš rybu podle její schopnosti 
vylézt na strom, bude si celý život myslet, že je k ničemu.“ Touto 
moudrou myšlenkou Alberta Einsteina začala v úterý 14. ledna 
pro naše vycházející žáky beseda na úřadu práce.

Kam dál? Mám vůbec k něčemu talent? Uživím svou rodinu? Budu 
v zaměstnání spokojený? Vybral jsem si správné studium? Podle 
čeho se mám rozhodnout? Na tyto palčivé otázky hledali deváťáci 
společně s paní Poskočilovou z ÚP Olomouc odpovědi. Pracovnice 
z oddělení pro volbu povolání budoucí studenty provedla všemi 
možnostmi, které další vzdělávání nabízí, podrobně se věnovala 
jednotlivým oborům a jejich uplatnitelností na trhu práce. 
Optimistickou zprávou se jistě stala skutečnost stále rostoucích 
platů. Velmi nízká nezaměstnanost Olomouckého kraje slibuje 
i do budoucna svobodný výběr povolání s možností profesního 
růstu. Uchazeči o středoškolské studium byli seznámeni  
i s možností vykonat na úřadu práce test profesní orientace a také 
zjistili, co vše se v této instituci pro občany dělá. Doufáme, že 
získané informaci pomohou rozšířit obzory volby budoucí střední 
školy a usnadní žákům i rodičům náročné rozhodnutí.

Eva Poděbradová

Překvapivý úspěch v přehazované

Na okresní kolo v přehazované jsme se vy-
pravili tak nějak na zkoušku. Nebylo jedno-
duché sestavit tým a času na sehrávku bylo 
málo. Nakonec se „na startovní čáře“ sešlo 
osm hráčů a na místě, na ZŠ Dr. Hrubého 
ve Šternberku jsme postavili dva týmy, přes-
to, že původně měli čtyři žáci být k dispozici 
na střídání.

Soutěže se zúčastnilo 13 družstev. 

Tým A ve složení: Valerie Buriánková, 
Zuzana Komárková, Vojtěch Dosoudil  
a Miroslav Pospíšil  se umístil na krásném 
šestém místě a druhý tým „náhradníků“ 
ve složení: Ema Martinů, Julie Stoppenová, 
Tomáš Tomanec a Radim Koreczki  
vybojoval skvělé 3. místo!

Všem výše zmíněným patří pochvala  
za vzornou reprezentaci školy. Za ukázkové 
sportovní chování a nasazení pro tým patří 
pochvala Tomovi a Radimovi. 

Zuzce pak děkuji za férový a zodpovědný 
přístup před samotným turnajem.

Anna Fryštacká
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Záchranářské dny v naší škole
Dokážu si poradit v nenadále situaci, kdy je 
někdo ohrožen na životě? Vím, jak se zachovám 
při nehodě, když uvidím zraněného člověka? 
Proč musím jednat rychle? Kam bych si zavolal 
pro radu, když si nejsem jist, zda poskytuji 
správně první pomoc?

Na tyto otázky bychom od našich žáků 
dostali zcela jistě kladnou odpověď. Strávili 
celé vyučovací dopoledne s profesionálními 
záchranáři a tato akce opravdu předčila všechna 
očekávání. Po absolvování teoretického 
základu přišla na řadu ryzí praxe. Figuranti 
simulovali opravdová zranění, ke kterým může 
kdykoli dojít a která si žádají okamžité řešení. 
Žáci byli rozděleni do týmů a byli nuceni poradit 
si v krizových situacích. Pod vedením odborníků 
si uvědomovali nutnost znát pravidla poskytnutí 
první pomoci a hlavně rozpoznat, co je životně 
důležité a co může počkat. Opravdové spojení 
výuky s praxí je to nejlepší, co může vzdělání 
poskytnout. Proto si velmi ceníme možnosti, 
kterou děti dostaly a jako obrovskou zkušenost 
si ji odnesou do života.

Eva Poděbradová

Děkujeme záchranářům za jejich vstřícný a profesionálně 
nadšený přístup, se kterým předali dětem své znalosti  
a dovednosti. Vážíme si skvělé příležitosti, kterou jsme mohli 
využít i díky finančnímu grantu města Velká Bystřice. Přáli 
bychom si, aby všichni žáci, kteří jednou velkobystřickou školu 
opustí, byli bohatší o tuto nevšední a potřebnou zkušenost.
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Tonda Obal na cestách
V lednu navštívili naše třídy na prvním stupni 
lektoři užitečného vzdělávacího programu 
Tonda Obal na cestách, který se zaměřuje  
na zvýšení povědomí o správném třídění  
a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý 
návyk, který by měly děti získávat a osvojit si 
již od útlého věku. Na akci se žáci dozvěděli, 
jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále 
vyrábí… 

Jaromíra Pazderová

SPORT
Velkobystřické házenkářky - mladší žákyně, 

skvěle reprezentovaly naši házenou!

V pátek 17. ledna odpoledne se družstvo „Žaby – mladší 
žačky Velké Bystřice“ vydalo na jednodenní turnaj VAJGAR 
CUP 2020 do Jindřichova Hradce. Ten se sice konal až  
v sobotu 18. ledna, ale odcestovali jsme na něj 4 auty už  
v pátek. Důvodem účasti na tomto turnaji bylo vyplnit dlouhou 
pauzu do zahájení jarní části sezony, utužit kolektiv, nasbírat 
nové herní zkušenosti a prověřit fyzickou kondici hráček. 
Naše výprava čítala 11 házenkářek ročníků narození 2007 až 
2009 (10 do hry a 1 brankářka), 2 trenéry (Luboše a Jirku), 
4 řidiče a ještě další 2 maminky jako fanynky (+ 1 žaba). 
Ubytování jsme měli zajištěné na skautské ubytovně.

A máme tady ráno dne D. Holky se inspirovaly heslem, které 
přečetly na stěnách klubovny. To hlásalo BUĎ PŘIPRAVEN! 
Takže ještě než jsme ráno vyrazili společně na halu na první 
zápas, celý hráčský tým měl upletené krásné dva copy. To je 
příprava!

V turnaji nás čekaly 4 zápasy o hrací době 2 x 15minut. 
Účastnilo se celkem 5 týmů: Jindřichův Hradec A a B, České 
Budějovice, Slavia Praha a Žaby. Systém každý s každým. 
Rozpis ukazoval, že vždy jeden zápas hrajeme a jeden 
odpočíváme. 

Když jsme dorazili do moderní haly, hrál se zrovna první 
zápas turnaje. Domácí Jindřichův Hradec - Áčko proti Béčku. 
Většina hradeckých hráček byla vzrůstem spíše velikosti 
starších žaček, což nás trochu zaskočilo. Ale nebyl čas 
koukat, tak Bystřice šla na rozcvičku a pak hned do prvního 
zápasu. 

Družstvo Velké Bystřice začalo zápasem s Českými 
Budějovicemi. Už poločas naznačil, že to bude pro Bystřici 
úspěšné utkání. Padalo hodně gólů, v poločase na ukazateli 
svítilo 17:13 pro Bystřici. Prostor dostaly všechny naše 
házenkářky, proběhlo pár hezkých akcí, zkouška signálů, 
brankařka měla příležitost se rozchytat. Druhý poločas byl 
sice brankově skromnější, ale neubralo to nic na radosti 

Žab z vítězství 19:14. A poprvé zazněl společný 
pokřik na centrálním kruhu hrací plochy.  
Po prvním zápase domácí diváci obdivně 
pokyvovali hlavami a celé hale bylo jasné, že 
Bystřice se tu dnes rozhodně neztratí. Krátká 
porada, taktické rady od trenérů a jedeme dál. 

Druhý zápas nás čekalo družstvo domácích 
házenkářek Jindřichova Hradce B. Bystřice 
motivována první výhrou a radami trenérů  
do dalších bojů v pohodové atmosféře zvládla  
i tento zápas. Poločas 7:3 pro nás. Na konečné 
výhře 12:8. se opět podílely všechny hráčky. Tým 
skvěle podržela naše jediná brankařka Evička. 
Byla za námi polovina turnaje, ale věděli jsme, 
že teprve přijdou zápasy s mnohem těžšími 
soupeři. 

Ve třetím zápase nastoupily Žaby s domácím 
Áčkem. Pohybově, herně i výškově nás 
Jindřichův Hradec na první pohled převyšoval. 
Ale! K milému překvapení fanoušků Velké 
Bystřice a zdálo se, že i trenérů, holky vstoupily 
do utkání naprosto odvážně! Poctivá obrana, tah 
na branku,  nebojácnost, chuť hrát a bojovat, toto 
vše bylo vidět. Poločas 6:6. Tribuny v napětí, jak 
to dopadne. V tomto zápase dávali trenéři většinu 
prostoru zkušenějším hráčkám, protože se hrálo 
opravu rychle a oba týmy se praly o každý míč, 
o každý kousek hřiště. Rozhodčí měli zápas  
pod kontrolou, pískali spravedlivě. Hrálo se tvrdě, 
ale naštěstí většinou čistě. I tak schytaly Žaby 
nejednu ránu. Fyzické síly také začaly docházet. 
Smůlou bylo zranění Aničky Vážky, kterou úder 
do hlavy a nosu na posledních 5 minut vyřadil  
ze hry. Minutu před koncem vedlo družstvo 
Hradce 12:11. Pár vteřin před koncem se sice 
míč ocitl v brance soupeře, ale nebyl uznán, 
protože byl po odpískání faulu. Prohra 11:12 
naše holky rozesmutnila, ukáplo i pár slziček. Ale 
bylo to skutečně krásně odehráno. Nezbylo než 
po tomto zápase holky jen a jen chválit. Toho se
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Holky mají medaile, pohár a spoustu skvělých zážitků. Fanoušků  
Bystřice nebylo mnoho, ale slyšet rozhodně byli. 

Turnaj považujeme za velice vydařený, všichni si to užili. Ukázalo se 
nejen to, na čem je potřeba v tréninku zapracovat, ale i to, že máme 
skvělý tým! Jen tak dál! 

Sestava: 

Souhrn zápasů: 
                        

Pořadí: 

Lubomír Urban, Jiří Jakl, trenéři

Ve čtvrtém zápase nastoupily Žaby 
proti týmu Slavie Praha. Opět házená 
na vysoké úrovni. Výsledek v poločase 
3:4 ve prospěch Slavie svědčí opět  
o kvalitní obraně Bystřice. Na pohybu 
i ve tvářích hráček byla postupně vidět 
čím dál větší únava. Ale rozhodně 
zápas dohrály se ctí. Proti Slavii 
nastoupily opět všechny hráčky, což je 
hlavně pro ty mladší cenná zkušenost. 
Za konečný výsledek 6:10 pro Slavii se 
rozhodně  nemusíme stydět. Závěrečný 
pokřik „Žaby, žaby, žaby,…“ se nesl 
celou halou a všichni viděli, že jsou to 
opravdu správné baby! 

Než se turnaj dohrál do konce,  
tak se Žaby pobalily, posvačily a už  
tu bylo vyhlášení. V konečném součtu 
to bylo pro tým Velké Bystřice krásné  
3. místo! Naše hráčka Anička Urbanová 
byla navíc oceněna jako jedna ze tří 
nejužitečnější hráček turnaje. 

perfektně zhostili trenéři, holky uklidnili 
a namotivovali na závěrečný zápas. 

19:
12:
11: 
6:

14 
8
12 
10

Marešová Evča, Buriánková Valča, Hadačová Beátka, 
Zichová Kájka, Vážanová Anička, Škvorová Pavča, Laufová 
Nikča, Laufová Nelča, Krutilová Terka, Jedenástíková 
Anička, Urbanová Anička

Velká Bystřice : Jindřichův Hradec B           
Velká Bystřice : České Budějovice               
Velká Bystřice : Jindřichův Hradec A            
Velká Bystřice : Slavia Praha    

1. Slavia Praha
2. Jindřichův Hradec A
3. Házená Velká Bystřice
4. Lokomotiva České Budějovice
5. Jindřichův Hradec B
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EKOSERIÁL

Biologické jaro začíná už v půlce února. Podle 
čínské medicíny spadá jaro, tzv. malý jang,  
do elementu dřeva. Je tedy ovlivňováno 
dynamickou čchi, která směřuje vzhůru. V praxi 
to znamená, že máme šanci se na jaře zbavit 
všeho starého a nepotřebného, zároveň máme 
dost síly postavit se čelem k novým výzvám. 
To platí o našem životě jako o celku. Je to tedy 
výborné období i pro očistu našeho trávení. 
Nejvíce ohroženým orgánem je v březnu žlučník 
a v dubnu játra.

Jaro a naše zdraví

Máte v pořádku žlučník?
Potíže se žlučníkem se nejčastěji projevují tlakem 
v břiše po jídle, říháním, tlakem pod hrudní kostí. 
Bolesti se mohou projevit i formou tenisového 
lokte a bolestmi kyčlí. Na emociální úrovni nás 
pak potkávají záchvaty hněvu, jsme podráždění, 
bez nálady.

A jak jsou na tom játra?
Pokud máme vyčerpaná játra, bude to vidět  
na špatném stavu pokožky, budeme mít potíže se 
zažíváním, s pálením žáhy a se záněty. V emoci-
ální rovině nás pak bude sžírat vnitřní hněv.

Co jíst
Žlučníku i játrům udělá dobře sklenice teplé 
vody s čerstvou citronovou šťávou vypitá  
po ránu. Stejně tak jablka, jablečná šťáva  
či mošt. Jako po celý rok, tak i na jaře jíme 
sezónní, čerstvou stravu z podnebí našeho 
pásma, vařené obiloviny a trochu luštěnin.  
Po zimě je potřeba doplnit čerstvé vitamíny, 
abychom nebyli unavení a nepodléhali chřipkám 
a rýmám. K tepelně upravenému jídlu, které 
stále slouží jako základ stravy, přidáváme  
co nejvíce zelených natí. Kromě vitamínů 
 obsahují také velmi cenné enzymy. Patří mezi 
ně pažitka, petržel, řeřicha setá, mladé listy 
pampelišek, sedmikrásky, ptačinec, popenec, 
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Co pít
K pití je i na jaře nejlepší neperlivá, neslazená voda. Ideálně  
teplá nebo alespoň „odražená“. Pokud se chceme pročistit, 
pijeme na jaře bylinné čaje. Udělají nám dobře všechny 
pročišťovací a močopudné. Lékem a prevencí na potíže 
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Masopust
Už jste někdy drželi masopůst? Tak to musíte vyzkoušet! 
Jestli celý život jíte maso a nikdy nebyla od něj pauza, bude 
vám tělo nesmírně vděčné, když mu dáte šanci si odpočinout 
a trochu se vyčistit. Maso je pro nás poměrně těžce stravitel-
né, mražené skoro nestravitelné. Navíc se masem většinou 

neochladili zažívání. Plané zeleniny jako jsou kopřivy, 
ptačinec žabinec nebo kozlíček polníček upravujeme tepelně 
do polévek, omelet, karbanátků a špenátů.

Prevencí všech možných nemocí, chřipkou počínaje, 
rakovinou konče, je lžíce kvašené zeleniny. Dá se koupit  
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a přínosnější je vyrobit si ji snadno a rychle sám doma. Naše 
babičky by vám recept určitě daly. Nakládaná cibule, mrkev, 
zelí nebo jejich kombinace byly donedávna docela běžnou 
potravinou na českém stole. Bylo tak dostatek vitamínů  
a enzymů celou zimu i na začátku jara, když ještě nic 
nerostlo. Nikdo pak nemusel shánět laktobacily v jogurtech  
a céčko v tabletkách.

Na jaře omezíme tuky, smažené a grilované pochutiny, příliš 
slaná a kořeněná jídla, abychom nezatěžovali játra. Také 
méně pečeme a více vaříme ve vodě, dusíme a  napařujeme. 
Alespoň na 14 dní vysadíme všechny živočišné produkty 
(maso, mléčné výrobky). Strava je odlehčená a jíme menší 
porce.
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krmíme víc, než na kolik je náš metabolizmus uzpůsoben. 
Přetěžujeme si tak trávení, následně trpí celá imunita.

Zkuste dát tedy tělu šanci na očistu. V březnu  
a dubnu jsou navíc velmi v oslabení játra a žlučník. 
Pokud vynecháte maso, odpočinou si a další rok vám 
budou dobře sloužit. Postní období s bezmasou stravou 
se podle našich tradic dodržovalo 40 dní od konce 
Masopůstu do Velikonoční soboty.

Základem postního jídelníčku jsou vařené obiloviny, 
luštěniny, pučálka, domácí celozrnné pečivo, vařená 
zelenina, kvašené zelí a čerstvé bylinky. Pokud tedy 
seberete odvahu a vůli a vynecháte i sladkosti a mléčné 
výrobky, uděláte pro sebe to nejlepší. Po Velikonocích 
se maso jedlo jen 1x týdně. Není to zas tak dávno, co 
jsme ještě věděli, co je pro nás dobré…

Jaro v pohybu
Jaro však není jen o jídle, ale také o pohybu. Pohyb 
nám přináší pružnost, což souvisí s jarem i játry.  
V tomto období je skvělé zvýšit pohyb, vyrazit do přírody 
a načerpat její probouzející se energii. To nás posílí, 
osvěží, očistí a dodá nám přesně to, co potřebujeme. 

Zapomeňte na zimní lenost a vydejme se na procházky, 
běhejme a radujme se ze všeho, co je kolem nás.

Zdroj: www.jimejinak.cz

Foto na stránce: pixabay.com

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz

BYSTŘICKÉ NOVINY 1 / 2020Strana 14

REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz

BYSTŘICKÉ NOVINY 1 / 2020Strana 14

REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz

BYSTŘICKÉ NOVINY 1 / 2020Strana 14

REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Jaroslava Pechová
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Bystřické noviny č. 3/2020, vychází 28. 2. 2020. 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 Skálová, 

Petr Nakládal. Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 3. 2020. 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.

Prodejna stavebnin PAMIRO.CZ  přijme skladníka na HPP do své provozovny ve Velké Bystřici.
Informace na tel. č. 777 768 672 nebo přímo na prodejně (ul. ČSA 729) .

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost 
brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu. 

- jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí
- v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin
- práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech
- se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

- navýšena na 6,30 Kč za jednu rostlinu
- výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je 

v rozmezí 448 až 640 kusů (2822,- Kč až 4032,- Kč za řádek)
- této odměny lze dosáhnou pouze při splnění podmínek uvedených 

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

- pouze osobně v pracovní dny i o víkendech 
- od 3. února do 2. března 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin 
- na vr‡tnici Þrmy Agrospol Velk‡ Bystřice s.r.o., ulice Svésedlická 

740, Velká Bystřice 

Odměna

Nabídka práce - Navádění chmele

Zájemci se mohou přihlásit 

Základní infromace

Více informací na www.agrospolvb.cz
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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

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 
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