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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - DUBEN 2020

1. – 30. 4
Velká Bystřice 

5. 4.
Velká Bystřice 

Velký Újezd

7. 4.
Dasabát
8. 4.
Svésedlice
11. 4.
Bukovany
Přáslavice
12. 4.
Velká Bystřice

18. 4.
Přáslavice

● MICHAELA TERČOVÁ: MEZI NEBEM A ZEMÍ 
– VÝSTAVA OBRAZŮ A TEXTILIÍ
(galeriezet, po –pá 8:30  –17:00)

● POSTNÍ ROZJÍMÁNÍ
(ŘK kostel, přenos on-line 17:00 - 18:00) 
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: ROŠÁDA
(KD Nadační, 18:00 –20:00)
● VÍTÁNÍ JARA
 – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI

● VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

● VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

● VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
● VELIKONOČNÍTURNAJ VE FLORBALE

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: 
O SEDMI ZTRACENÝCH TEČKÁCH
(KD Nadační, 14:00 –15:00)
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: VELKÁ ZEBRA 
(KD Nadační, 18:00 –20:00)

● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

19. 4.
Velká Bystřice

25. 4.
Velký Újezd
26. 4.
Velká Bystřice

Daskabát
30. 4.
Velká Bystřice

Daskabát
Hlubočky
Přáslavice
Mrsklesy

Bukovany
Svésedlice
Tršice
Velký Újezd
Bystrovany

● KRUH PŘÁTEL HUDBY: W. HOFBAUER – TRUBKA 
(galeriezet, 14:00 –15:00)
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: KRÁLOVNY 
(KD Nadační, 18:00 –20:00)

● TURISTICKÝ ZÁVOD – MISTROVSTVÍ OL. KRAJE

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: 
KOUZELNÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 
(KD Nadační, 14:00 –15:00)
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: PAST NA MYŠI 
(KD Nadační, 18:00 –20:00)
● ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

●PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJA
(Hliník, 17:00 –22:00)
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● STAVĚNÍ MÁJE
● STAVĚNÍ MÁJKY A DĚTSKÉ ČARODĚJNICE 
(hřiště Kovákov)
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE

Narození:
Valerie Chodilová
Václav Školoud
Ema Matochová

28.01. 2020
18. 02. 2020
25. 02. 2020

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

Společenská rubrika

Rozločili jsme se:
Dagmar Mádrová
 

28. 02. 2020 93 let

SVOZ ODPADŮ DUBEN 2020
komunální 

odpad 
(pondělí)

20. 4. 2. 4.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

Foto na titulní straně: Zdeněk Bereza

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.

POPLATKY NA ROK 2020 

14. 4.

28. 4.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

 SBĚR ŽELEZNÉHO ŽROTU A ELEKTORODPADU 
provedou hasiči v sobotu 18. dubna 2020 od 8 hod.

Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, el. odpad a železo odděleně. 
Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě 
vyneseme.

Upozorňujeme na možné změny termínů všech akcí vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu Vládou ČR.

Poděkování dobrovolníkům
Město Velká Bystřice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se v této 
nelehké době zapojují do pomoci potřebným, pomáhají s nákupy, s šitím  

a distribucí roušek těm, kteří si je nemohou obstarat vlastními silami.

po dobu nouzového stavu  
uzavřeno, 

jinak každé úterý 15:30 – 18:00  
a každou sobotu 8:00 – 12:00

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

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

Do sběru patří boilery, myčky, pračky, ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény  
a ostatní drobný elektroodpad.
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ÚVODNÍK
Vážení laskaví čtenáři Bystřických novin, 

dostává se vám před oči tak trochu jiný úvodník. Již  
14 dní žijeme tak trochu jinou dobu. Zcela jinou životní 
situaci, jakou zažili naposled naši prarodiče a spíš 
jejich rodiče, kteří oslavy vzniku nového, vlastního 
československého státu zakusili ve stínu pandemie 
španělské chřipky. Tedy pardon, i tehdy to byla 
chřipka čínská, stejně jako letos, i když zdomácněl její  
původ na Pyrenejském poloostrově, protože tam 
napáchal pro Evropu nejviditelnější tragédii.

S koncem plesové sezony skončilo na několik příštích 
týdnů, možná spíš měsíců, nejen jakékoliv kulturní 
vyžití, ale především normální život, na jaký jsme 
si v posledních třiceti letech zvykli. Máme izolaci. 
Bez škol, cestování a hlavně bez společenského, 
komunitního života, který zvláště tady u nás v Bystřici 
tak nedělitelně patří k definici kvalitního žití.           

Jaký to bude mít průběh a kdy to skončí, nevíme. 
Možná tušíme nebo spíš doufáme. Rok 2020 se již 
ale nesmazatelně zapíše do dějin jako rok, který bylo 
třeba přežít. Jako prázdný rok, kdy jsme spoustu času 
proseděli doma. Nemám pochyb o tom, že s českým 
relativně vyspělým zdravotnictvím situaci zvládneme. 
Když uděláme maximum pro ochranu našich 
nejstarších, tak mladší a střední generace koronavirus 
s většími či menšími obtížemi přestoná. Proto většina 
pomoci a opatření cílí především na naše seniory.     

Po krizi zdravotnické nevyhnutelně přijde nějaká krize 
ekonomická. O tom, jak moc velký náraz to bude, 
se rozhoduje v těchto hodinách a dnech ve Strakově 
akademii, v sídle vlády. Periodický hospodářský 
pokles se blížil tak jako tak, ale vliv pandemie je tzv. 
„černá labuť“, tedy výrazný vnější faktor, který při 
nejlepší vůli nešlo předpokládat. Prostě vyšší moc. 
Tedy přesněji moc vysoké politiky totalitní země, kde 
nákaza vznikla. Protože podle dnešních informací 
první lékaři v Číně bili na poplach už v čase našich 
oslav Sametové revoluce. Jenže režimu se to nehodilo 
do krámu. Dva měsíce to bylo třeba tutlat. Kdyby 
pozdější tvrdý zásah přišel hned, patrně by virus 
neopustil okolí wuchanského tržiště nebo přesněji 
město či provincii. Teď lidstvo platí cenu tisíců lidských 
životů a zadlužení, které bude sanovat celou dekádu. 

Ale každá krize je vždycky i příležitost. Pokud udržíme 
větší část zaměstnanosti a ekonomické produkce  
a lidé neztratí víru ve schopnost platit své náklady, 
své závazky, můžeme se zotavit rychle. Dost možná 
i v horizontu jednoho roku. Tou příležitostí by byl 

impulz k modernizaci výrobních procesů, k rozvoji 
efektivnějších forem obchodu, ke zjednodušení 
a elektronizaci státu, ke změně našeho chování 
k planetě a klimatu a v neposlední řadě skutečný 
posun vzdělávání do 21. století. Šance je velká. Ale 
jak říká Marek Orko Vácha - největší příležitost je 
masově překonat zahledění do hmotného blahobytu  
a nenechat si vyprchat současnou neuvěřitelnou  
úroveň mezilidských vztahů, nezištnosti, vzájemného 
ohledu a solidarity. Češi opět potvrzují, že mají  
v pravou chvíli srdce na pravém místě.  A že to ještě 
bude potřeba! Řada lidí bude potřebovat pomoc před 
nezaviněným balancováním na hraně existenční 
propasti. Chytrých řešení bude potřeba: možná se 
například ujme nápad, abychom si u živnostníků, 
jejichž služby využíváme pravidelně, tyto předplatili 
dopředu formou nějakých voucherů a jim tak pomohli 
přežít nejtěžší časy s nulovými příjmy.

Bystřičáci drží prst na tepu doby a pomáhají od prvních 
dnů této krize - kolik žen už našilo stovky, tisíce roušek, 
které nezajistila svým občanům vláda. Kolik jich 
právě nyní šijí pracovnice městského úřadu v zasedací 
místnosti radnice z plátna, které věnovali bystřičtí 
občané. Kolik sousedské pomoci se nyní rozvíjí, 
kolik nabídek na jakoukoliv dobrovolnickou pomoc 
dostáváme na městský úřad. Rodiče si vzájemně hlídají 
děti, vytváří nebo si nabízí výukové videomateriály. 
Všeho toho si jako samospráva našeho města ceníme 
nade vše ostatní. Díky za srdce na pravém místě!

Město Velká Bystřice každým dnem zprovozní 
SMSkový systém krizového informování občanů. Naše 
samospráva hned po vládním doporučení seniorům 
nevycházet z domu zajistila dovážku nákupů, léků  
a roušek. A dalších opatření asi ještě bude třeba.

Ale tak jako každá silná bouřka i tato hrozba se přežene. 
S rozvahou, zodpovědností, klidem a solidaritou 
překonáme i tuto nesnáz. Milí Bystřičáci, děkujeme! 
Za vše. A hlavně za výdrž. 

Na brzké znovu snad osobní setkání v lepších časech  
se těší a pevné zdraví přejí

Marek Pazdera   a   Ivo Slavotínek
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Zdroj: novinky.cz 

Zdroj: novinky.cz 

Zdroj: mzcr.cz 
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KORONAVIRUS, CHŘIPKA, NACHLAZENÍ NEBO ALERGIE?

MÁTE HOREČKU?

ANO NE

MÁTE POTÍŽE
S DÝCHÁNÍM?

SVĚDÍ VÁS 
OČI?

ANO ANO NENE

MŮŽETE MÍT 
COVID-19

MŮŽETE MÍT
CHŘIPKU

MŮŽETE MÍT
ALERGII

MŮŽETE BÝT
NACHLAZENÍ

DALŠÍ SYMPTOMY: DALŠÍ SYMPTOMY: DALŠÍ SYMPTOMY: DALŠÍ SYMPTOMY:

*KAŠEL
*ZÁVRATĚ
*SLABOST
*VYČERPÁNÍ

*KAŠEL
*ZÁVRATĚ
*SLABOST
*VYČERPÁNÍ

*KÝCHÁNÍ
*RÝMA

*KÝCHÁNÍ
*RÝMA
*BOLEST NA 

HRUDNÍKU

TOTO JSOU BĚŽNÉ SYMPTOMY, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT 
ČLOVĚK OD ČLOVĚKA.

POUZE DOKTOR VÁM MŮŽE DÁT PŘESNOU DIAGNÓZU.

2. Jak správně nosit roušku

Během nošení roušky se jí zbytečně nedotýkáme. 
Nikdy bychom neměli sahat na přední část  
roušky, protože může být kontaminována. 
Dotkneme-li se náhodou přední části roušky, 
neprodleně si umyjeme ruce pomocí alkoholu, 
dezinfekčního prostředku nebo mýdla a vody. 
Pokud rouška zvlhne, měli bychom ji ihned 
nahradit novou suchou rouškou. Navlhnutí 
snižuje ochranný účinek roušky.
 
3. Jak správně sundávat roušku

Chceme-li sundat roušku, udělejme to jenom 
pomocí provázků za hlavou. Látkovou roušku 
ideálně hned vypereme či vyvaříme.
 
4. Jak se starat o látkové roušky

Použitou látkovou roušku bychom měli dát 
do velmi horké vody, vyvařit nebo vyprat a dát 
do sušičky, případně ještě vyžehlit, nejlépe 
napařovací žehličkou. Poté je nutné počkat  
do naprostého vyschnutí roušky.

zdroj benu.cz

Potřebujeme
● 1 kus látky ve tvaru čtverce, ideálně kapesníku
● 2 gumičky

Postup
1. Připravíme si 2 gumičky a kapesník.
2. Na gumičkách uděláme očka.
3. Očky provlečeme 2 protilehlé rohy látky.
4. Rohy s gumičkami složíme směrem do středu látky.
5. Směrem ke středu složíme i volné rohy.

Jak na domácí roušku bez šití

Potřebujeme
● 1 větší kus látky ze stoprocentní bavlny – tričko nebo prostěradlo
● nůžky

Postup
1. Látku položíme tak, abychom měli švy po levé 
a pravé straně. V případě, že látka není sešitá, 
přeložíme ji napůl. Z látky odstřihneme po celé 
délce proužek o šířce cca 18 cm.

2. Z každého konce proužku pak vystřihneme 
obdélník. Začneme asi 1–1,5 cm od kraje  
a stříháme tak, aby délka prostřední části byla cca 
20 cm. Vznikne rouška ve tvaru ležícího písmene 
H.
 
3. Konce na každé straně svážeme. 

4. Velikost přizpůsobíme velikosti obličeje.

Domácí roušku už máme, ale jak ji správně 
používat a starat se o ni?

1. Jak správně nasadit roušku

Nejprve nasadíme vrchní pásek z horní části 
roušky. Ten dáme na hřbet svého nosu, upevníme 
ho kolem nosu a pak uvážeme provázky za hlavou. 
Ubezpečíme se, že rouška dostatečně zahaluje 
náš nos, ústa a bradu. Sklady na roušce by měly 
mířit směrem dolů.
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KULTURA

 

SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez-zdroje.cz 
IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378 
Divize SEVER 

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými 
pomůckami 

 
 

 

 

 

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými 
pomůckami v době koronavirové pandemie. 
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 

1. Veškerý osobní jednorázový odpad (včetně respirátorů, roušek a kapesníků) by měl být 
shromažďován v jednorázovém plastovém pytli (sáčku). 

2. Když je přibližně ze ¾ zaplněn, tak by měl být pevně uzavřen a ponecháno v něm co nejméně 
vzduchu. 

3. Pytel s tímto jednorázovým odpadem by měl být umístěn do druhého ochranného pytle. 
4. Druhý pytel je třeba rovněž uzavřít a nesmí být stlačován z důvodu rizika poškození. 
5. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). 
6. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví 

pracovníků svozových společností. 
7. Lidé by si měli umýt ruce nebo je dezinfikovat před a po manipulaci s odpadními vaky, zejména 

bezprostředně před a po uzavření pytle 2; pokud je to možné, k uzavírání sáčků by měly být použity 
rukavice na jedno použití. 

8. Zvířata by se měla držet mimo odpadní pytle. 
 

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19 

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je 
uvedeno v předchozím odstavci. 

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový 
odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří 
nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a 
jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu. 

Děkujeme za vaši ohleduplnost. 
 
 
Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: 
http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3 
 
Tiskové oddělení MŽP 
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534 
e-mail: tiskove@mzp.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez-zdroje.cz 
IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378 
Divize SEVER 

Dbejte na desinfekci  
 
Podle dostupných vědeckých poznatků je stabilita koronaviru od 24 hodin na papíře až po několik dní 3-9 dní 
pro kovy nebo plasty. Proto je třeba dbát zvýšené hygieny a opatrnosti při nakládání s odpady.  Obdobně jako 
dezinfekci dotykových ploch při nákupech a na veřejných místech (jak už kliky, zábradlí, tak i např. nákupní 
košíky) je nutné věnovat pozornost a provádět dezinfekci dotykových ploch (např. úchytů) veřejně přístupných 
sdílených odpadových nádob (nádoby na separaci, společné nádoby na komunální odpad pro bytové domy, 
atd…).  
Souběžně s tím, je také vhodné věnovat pozornost dezinfekci veřejného prostoru, kde se kumuluje více lidí 
např. zastávky veřejné dopravy, úřady a zdravotní střediska, případně parky, lavičky, odpadové koše atd… 
 
Pro tyto případy jsme Vám schopni nabídnout plošnou desinfekci jak venkovních, tak vnitřních prostor. 
Pro poptávku nás neváhejte kontaktovat u svého obchodního kontaktu. 
 
 
 
Závěrem nám dovolte informaci, že všichni 
zaměstnanci společnosti SUEZ CZ a.s. jsou 
dostatečně vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami a desinfekcí k řádnému zajištění 
poskytovaných služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za důvěru  
SUEZ CZ a.s. 
 
 

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Dbejte na dezinfeci

Podle dostupných věděckých poznatků je stabilita koronaviru od 24 hodiny na papíře až po několik dní, 3 - 9 dní

Římskokatolická farnost Velká Bystřice zve na postní zastavení 

On-line přenos YouTube „josef opluštil favb“ 
 

  

   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 koncertu v 17 hodin 
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Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými 
pomůckami v době koronavirové pandemie. 
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 

1. Veškerý osobní jednorázový odpad (včetně respirátorů, roušek a kapesníků) by měl být 
shromažďován v jednorázovém plastovém pytli (sáčku). 

2. Když je přibližně ze ¾ zaplněn, tak by měl být pevně uzavřen a ponecháno v něm co nejméně 
vzduchu. 

3. Pytel s tímto jednorázovým odpadem by měl být umístěn do druhého ochranného pytle. 
4. Druhý pytel je třeba rovněž uzavřít a nesmí být stlačován z důvodu rizika poškození. 
5. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). 
6. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví 

pracovníků svozových společností. 
7. Lidé by si měli umýt ruce nebo je dezinfikovat před a po manipulaci s odpadními vaky, zejména 

bezprostředně před a po uzavření pytle 2; pokud je to možné, k uzavírání sáčků by měly být použity 
rukavice na jedno použití. 

8. Zvířata by se měla držet mimo odpadní pytle. 
 

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19 

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je 
uvedeno v předchozím odstavci. 

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový 
odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří 
nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a 
jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu. 

Děkujeme za vaši ohleduplnost. 
 
 
Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: 
http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3 
 
Tiskové oddělení MŽP 
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534 
e-mail: tiskove@mzp.cz 
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Město Velká Bystřice 
prezetovalo turistické 
atraktivity městečka 

a plánované akce na rok 2020 
 na veletrhu cestovního ruchu 

Dovolená, který se konal 
v Ostravě 28. - 29. února  
na Výstavišti Černá louka.

Koncert Pigs on the wing revivalové skupiny PINK FLOYD Slovak Tribute 
band v rámci Wish you were tour.
23. 5. (so) 20:00 – 23:00 ● amfiteátr
Pořádá Velkobystřická kulturní společnost, o.s.

Cena vstupenky v předprodeji 150 Kč, v den akce 300 Kč.

 
KIC Velká Bystřice Po-Pá 8:30 – 17 hod., IC Olomouc Po – Ne 9 – 19 hod.

Starci na chmelu (muzikál MDO Olomouc)
27. 8. (čt) 20:00 – 22:30 ● amfiteátr 
Vstupné: 300 Kč (jednotné)

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)

Předprodej vstupenek po otevření Kulturního  
a informačního centra Velká Bystřice: 

Výstava potrvá do 4. června 2020. Jakmile 
podmínky dovolí a galeriezet bude moci být 
znovu otevřena, výstavu můžete navštívit 
Po - Pá 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 (1. 5. 
otevřeno)

Bílý kámen®
1. KVĚTNA 

SE NEUSKUTEČNÍ

Na základě společného rozhodnutí pořadatelů akce a vzhledem k epidemiologické situaci šíření koronavirové infekce se 
letošní cykloturistická akce Bílý kámen   , plánovaná na 1. května 2020, neuskuteční. 

V současné době probíhají intenzivní jednání s Armádou ČR o případném náhradním termínu jejího konání.

Akci Bílý kámen   pořádá město Velká Bystřice, FS Haná Velká Bystřice a Okrašlovací spolek Lubavia, kteří spolupracují 
s dalšími obecními úřady přilehlých obcí, armádními složkami Vojenského újezdu Libavá, Vojenskými lesy a statky ČR, 
Vojenskou policií a Policií ČR.

®  

®  

Předprodej vstupenek pokračuje po otevření Kulturního a informačního 
centra takto: 



BYSTŘICKÉ NOVINY 4 / 2020Strana 8

Z bystřické knihovny 

Provozní doba po otevření knihovny:
 

Po 8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00
St 12:15 - 17:00

Út, Čt, Pá zavřeno 
         

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE Telefon: 734 236 502 

e-mail: knihovna@muvb.cz 
www.knihovna.velkabystrice.cz

Vážení čtenáři, jak jste jistě zaznamenali, na podzim 
loňského roku odešla do důchodu dlouholetá bystřická 
knihovnice paní Lenka Lakomá. Od ledna pak tuto 
službu převzala paní Eva Dohnalová, někdejší 
učitelka bystřické základní školy. Po úvaze byla též 
zkrácena půjčovní doba na 2 dny v týdnu – pondělí 
a středu, což se po půlroce provozu ukazuje jako 
naprosto dostačující potřebám čtenářů. Nyní nadešel 
čas k dalším změnám: Začátkem března u nás byly 
na několikadenní návštěvě pracovnice olomoucké 
knihovny. Provedly především revizi knižního 
fondu, ale poskytly též mnoho rad a doporučení 
pro oživení knihovny. Jejich návštěvu jsme vřele 
uvítali. Do zaprášených knižních regálů totiž vnesla 
opravdu svěží vítr, ne-li vichřici. Náš knižní byl fond 
shledán jako naddimenzovaný a tudíž nepřehledný. 
V regálech plných starých knih se obtížně hledaly 
novější tituly. 
Olomoucké knihovnice s profesionalitou energicky 
protřídily a vyřadily stovky svazků knih zastaralých, 
neaktuálních, dlouhodobě nepůjčovaných nebo 
poškozených. Náhradou za vyřazené nám olomoucká 
knihovna přislíbila předisponovat dostatečnou 
náhradu z jejich fondu.

Naši čtenáři se tak mohu těšit na spoustu nových titulů všech 
žánrů. Touto probírkou se pravděpodobně uvolní i několik knižních 
regálů. O trošku víc místa by tak mohlo mít dětské oddělení, které 
je také už několik týdnů vybaveno novými, atraktivními sedacími 
prvky. Uvolníme spodní patra polic, do kterých se špatně ohýbá.  
A snad by mohlo dojít i k celkovému „provzdušnění“ prostoru. 
Při vaší příští návštěvě knihovny také asi budete překvapeni,  
že nenajdete vše tak, jak jste byli zvyklí. I to je jakýmsi záměrem, 
který vás, návštěvníky má přimět k nové prohlídce a zkoumání. 
Věříme, že při něm najdete knižní tituly, které vám budou blízké. 



!
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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

Strana 9

Upozorňujeme na možné změny termínů 
divadelních představení vzhledem k vyhlášenému 

nouzovému stavu Vládou ČR.
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Největší záhady a tajemství 

světa
Třída 6. A se na jeden den stala lovci záhad, kteří se 
vydali do Vlastivědného muzea Olomouc rozluštit  
jedny z největších záhad světa. Do muzea jsme s celou 
badatelskou skupinou dorazili kolem 10 hodiny a i přes 
poměrně brzkou hodinu bylo muzeum zalidněno. Celá 
expozice přitahuje svou tajemnou atmosférou, která 
pohltila i naši třídu. Největší zájem o rozluštění záhady 
přitáhlo Turinské plátno.

Ondřej Dostál

Sherlock Holmes a ti druzí
Pod tímto poutavým názvem si jistě všichni představíme vyšetřování zločinu  
a usvědčení pachatelů pod tíhou důkazů.

Ano, to všechno absolvovala 7. A na besedě v dětském oddělení Knihovny 
města Olomouce. Ujasnili jsme si, co dělá detektivku opravdovým napínavým 
dobrodružstvím, jakých chyb se občas spisovatel dopustí a v čem spočívá 
práce úspěšného kriminalisty. Dobrovolníci měli možnost prožít část zločinu 
na vlastní kůži a poznat tak úskalí vyšetřování. Dostali jsme tipy na zajímavé 
knížky našich i zahraničních autorů a někteří možná i nápad na vlastní tvorbu. 
Paní knihovnici moc děkujeme za poutavou besedu zpestřenou zločineckými 
aktivitkami.

7. A a Eva Poděbradová

Z ÁZ Á  PP  II  SS  
DO MATEŘSKÉDO MATEŘSKÉ  ŠKOLYŠKOLY
NA  ŠKOLNÍ  ROK NA  ŠKOLNÍ  ROK   2020-20212020-2021

                        

MŠ Zámecké náměstí 83, Velká BystřiceMŠ Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice

            VE ČTVRTEK 14. KVĚTNA 2020 VE ČTVRTEK 14. KVĚTNA 2020 
od 16.00 do 17.30 hodinod 16.00 do 17.30 hodin

Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, 
která jsou veřejně přístupná nakterá jsou veřejně přístupná na  www.msvb.czwww.msvb.cz.  .  Tam je k dispozici takéTam je k dispozici také
TISKOPIS PŘIHLÁŠKY. Vše vyplněné a lékařem potvrzené pak společněTISKOPIS PŘIHLÁŠKY. Vše vyplněné a lékařem potvrzené pak společně
s rodným listem dítěte předložíte u zápisu k předškolnímu  vzdělávání.s rodným listem dítěte předložíte u zápisu k předškolnímu  vzdělávání.

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

zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021  - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

 Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 
některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v 
termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE. 

 

1. Pro koho? 

• Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy 
děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014. 

• Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve 
školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad. 

• Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít 
doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP poradny a 
vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014) 

3. Co je potřeba? 

Vyplněné dokumenty, které naleznete níže - žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, zápisní list, 
případně žádost o odklad (doplněnou o zprávu z PPP a doporučení lékaře nebo SPC + žádost o 
přijetí) - lze podávat ihned.  
 
Přihlášky je možno podat: 
- do datové schránky: ID datové schránky: y26b2yy  
- mailem: mail@mzs-vb.cz  
- do poštovní schránky u hlavního vstupu do školy (zaslat poštou, vhodit osobně) 
 
V případě nejasností volejte: 585351134  
 
 

 Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na 
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

    Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálu 
MŠMT Desatero pro rodiče.   

Každému dítěti, bude přiděleno registrační číslo, které bude předem oznámeno rodičům. 
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se 
oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na 
webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy do 4. 5. 2020. 

Předpokládáme otevření minimálně dvou tříd prvního ročníku. 

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky. 
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Lyžařské kurzy sedmých tříd
Reportáže z obou nezapomenutelných lyžařských kurzů napsaly samy 
účastnice.

 „Tak, a už je to za námi! Lyžařský kurz 2020. Byla to neuvěřitelná 
zábava a doteď vzpomínám s úsměvem na tváři. Jsem ráda za náš 
kolektiv. První den, hned po obědě následovala procházka po okolí. 
Všichni se koulovali, shazovali do sněhu a celkově si užívali krásnou 
krajinu Stříbrnic. Druhý den bylo na programu lyžování. Z rozřazování  
do týmů jsme byli nervozní, ale nakonec byl každý rád. Večerní  
programy mě bavily nejvíc. Hráli jsme úžasné hry, které pro nás vymýšleli 
učitelé. Další dny probíhaly podobně. Děkuji všem za skvělé zážitky.“

Za 7. A Barbora Skálová:

 „V první polovině ledna jsme odpočítávali den po dni a těšili se na tolik 
očekávaný odjezd na lyžařský kurz do Stříbrnic. Dny plynuly a byla 
tu neděle 19. ledna. Sešli jsme se před školou, naložili do autobusu 
zavazadla s výbavou a vyrazili. Pocity se mísily. Na jedné straně plno 
očekávání, na straně druhé obava z toho, že týden je moc dlouhá 
doba. Cesta uběhla rychle a ocitli jsme se na místě. Po ubytování jsme 
poobědvali. Hned bylo jasné, že strava bude perfektní. Chutnalo nám.

Po obědě jsme se vydali na procházku prozkoumat okolí. Slunce opíralo 
své paprsky o čerstvě zasněženou krajinu, která působila až pohádkově.
V pondělí po snídani vše propuklo. Lyžáky, lyže a hurá na svah! Začátky 
byly těžké, moc nám to nešlo, ale každou jízdou jsme se zdokonalovali 
víc a víc. S přibývajícími dny byly naše výkony zdařilejší a zdařilejší. 

Po návratu ze svahu a odpočinku nás čekaly večery plné zábavy. 
Program pro nás připravovali učitelé. Super! 

Ve čtvrtek jsme se prošli na chatu Návrší. Mráz zjemna maloval, kmeny 
stromů byly přizdobeny drobnými svítícími vločkami, bílá mračna 
připomínala nadýchanou peřinu, čerstvý vzduch. Prostě nádhera! 
Počasí nám přálo po celý pobyt. 

Konec lyžáku se pomalu, ale jistě blížil. A protože máme sportovního 
ducha, v závěru kurzu uměli dobře lyžovat i ti z nás, kteří v neděli stáli 
na lyžích poprvé.

Pobytem jsme byli nadšeni, toužili jsme po prodloužení. Bohužel, nedalo 
se nic dělat, a tak plni zážitků a dojmů jsme v sobotu ráno zase všichni 
seděli v autobuse, ale tentokrát na cestě zpět. Nezapomenutelné! 
Úžasné!“
 Za 7. B Anna Urbanová a Aneta Švábeníková

Novoroční turnaj
Tradiční novoroční turnaj proti zá-
kladní škole z Hluboček se letos 
uskutečnil v únorovém termínu, a 
to z důvodu lyžařských kurzů a jar-
ních prázdnin. Letos jsme vyzkoušeli 
nový formát turnaje a můžeme říct, 
že jsme byli všichni spokojeni. Žáci 
se utkali ve dvou sportech, a to ve 
fotbale a florbale. Hrálo se systé-
mem 3+1 a vsadili jsme na fair-play, 
tudíž se hrálo bez rozhodčích a žáci 
sami si ve hře pravidla korigovali a 
dodržovali. Tři hodiny „pláckového“ 
sportování bylo velice příjemným 
zpestřením pro žáky a konečné 
umístění nebylo až tak důležité. I 
když všechny týmy chtěly urvat ví-
tězství pro sebe.

Dík patří všem, kteří se účastnili a i 
žákům, kteří nás z tribuny povzbu-
zovali.

Výsledky fotbal:
1. Velká Bystřice starší
2. Hlubočky starší
3. Velká Bystřice mladší
4. Hlubočky mladší

Sestava starší: Vodák, Drešl 
F.,Drešl A.,Čáp, Juračka, Ná-
dvorník
Sestava mladší: Kubíček, Ho-
rák, Těthal, Bič, Nemrava, San-
dr

Výsledky florbal
1. Hlubočky starší
2. Velká Bystřice mladší
3. Hlubočky mladší
4. Velká Bystřice starší

Sestava starší: Novák, Nevr-
lý, Tomek, Pospíšil, Burianek, 
Švábeník
Sestava mladší: Moravec, Ko-
márek, Řezníček, Rybka, Cha-
loupka
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Překvapivý úspěch v přehazované
Na okresní kolo v přehazované jsme se vypravili tak nějak na zkoušku. 
Nebylo jednoduché 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, přesto, 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.
Druhý tým („náhradníků“) ve složení Ema Martinů, Julie Stoppenová, 
Tomáš Tomanec a Radim Koreczki vybojoval krásné 3. místo!

Všem výše zmíněným patří pochvala za vzornou reprezentaci 
školy a za ukázkové sportovní chování a nasazení pro tým Tomovi 
a Radimovi. Zuzce pak děkuji za férový a zodpovědný přístup před 
samotným turnajem.

Anna Fryštacká

Zprávy od čtvrťáků
Konec ledna měli čtvrťáci plný zážitků. Prima den strávili díky 
panu Zavadilovi u Hasičského záchranného sboru v Olomouci. 
Bylo to nejen zábavné, zajímavé, ale taky akční. Všechna ta 
technika v garážích, práce operátorů a nakonec i vyzkoušení 
si záchranářského vybavení nebo první pomoci zanechaly  
ve všech plno dojmů.

Příjemnou kompenzací akčnosti u hasičů byla pak beseda  
v olomoucké knihovně.

Děti ze 4. A navíc ještě navštívila ve škole ilustrátorka Carol 
Wellart, se kterou besedovaly a pak malovaly pod jejím 
dohledem.

A. Fryštacká a P. Polcrová

Den mateřského jazyka

Eva Poděbradová

21. únor se stal před jednadvaceti lety Mezinárodním dnem 
mateřského jazyka na doporučení světové organizace 
UNESCO. Na světě existuje asi 7000 živých jazyků, ale více 
jak polovině hrozí brzký zánik. 

Všichni lidé by měli svůj mateřský jazyk chránit. Je to svědectví 
jedinečných zkušeností, které se vztahují ke kultuře národa, 
mytologii a historii. Právě tento základ činí lidstvo vzdělaným.

Vzácné dědictví češtiny jsme si ve škole připomenuli i my. 
Žáci každé třídy na 2. stupni připravili prezentaci o osobnosti, 
která přispěla svým dílem o zvelebení naší mateřštiny. Všichni 
víme, co utlačovaná čeština zakusila na své pouti historií. 
Můžeme považovat za zázrak, že se z ní stal krásný jazyk. 
Náš národ i v dnešní hektické době patří k národu vášnivých 
čtenářů. Čeština pulsuje, rozkvétá a plodí nádherná literární 
díla, která se hojně překládají i do světových jazyků.

Po pečlivém zvážení vybrali vyučující pro podrobné zkoumání 
osobnosti z minulosti i ze současnosti: Václava Čtvrtka, Karla 
Jaromíra Erbena, Zdeňka Svěráka, Jiřího Wolkera, Ivonu 
Březinovou, Karla Čapka, Boženu Němcovou, Jiřího Žáčka 
a Jaroslava Foglara. Zhlédli jsme fantastické výkony žáků, 
kteří si vyzkoušeli, jaké to je upoutat, předvést a zaujmout.  
V hlavách aktivních diváků utkvěla fakta i otázky, na které 
mnozí hledají odpovědi. Závěrečným přípitkem každé 
prezentace se stala malá jazyková aktivitka. Žáci si vyzkoušeli 
pestrost češtiny na jazykolamech, slovních hříčkách, 
hádankách a dalších lexikálních rozmanitostech.

Doufáme, že se v naší škole stane připomínka Mezinárodního 
dne českého jazyka tradicí, na kterou se budeme všichni těšit.
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ERASMUS + 
cesta do Litvy z pohledu učitele

V rámci projektu Erasmus+ vyrazila skupina 2 učitelů a 5 žáků 
na týdenní pobyt do Litvy. Než začnu se stručným popisem 
našeho dobrodružství, musím vyzdvihnout výběr našich žáků 
a jejich reprezentaci na této akci. Opět se ukázali jako skupina 
bezproblémová, plnící pokyny jak organizátorů, tak i nás učitelů. 
Týdenní program ve 3. největším městě Litvy (Siauliai) se 
od prvního dne zdál skvěle naplánovaný, ale to vše se mělo 
změnit. Druhý den začaly docela velké komplikace s organizací  
a rozdělováním informací vedoucím jednotlivých zemí, 
celou situaci umocňovalo studené počasí, které si vyžádalo 
onemocnění 2 našich děvčat v průběhu pobytu. S přibývající 
teplotou následujících dní se situace uklidňovala a i program byl 
dobře zorganizován. Z pohledu učitele anglického jazyka musím 
říci, že interakce mezi jednotlivými dětmi z cizích zemí naplnila 
svoji podstatu do posledního bodu. Všechny děti mezi sebou 
po celou dobu pobytu aktivně komunikovaly a nemusely být 
pobízeny. I přes počáteční problémy beru tento pobyt jako zdařilý, 
je namístě zmínit, že organizovat skupinu o více jak 80 lidech není 
nic snadného. Litva nám nabídla skvělou životní zkušenost, jak 
pro děti, tak pro pedagogy. 

Mgr. Ondřej Dostál

ERASMUS + 
cesta do Litvy z pohledu žáků

V sobotu kolem poledne jsme měli sraz na nádraží v Olomouci 
a jeli vlakem do Prahy, kde jsme přespali. Druhý den ráno jsme 
vyrazili autobusem na letiště. Na letišti jsme čekali asi 2 hodiny, 
než nás pustili do letadla. Jak jsme byli v letadle, pilot oznámil, 
že budeme 30 minut stát kvůli husté mlze. V ten moment letušky 
začaly rozdávat dobrou snídani. Po 30 minutách kapitán ohlásil, 
že jdeme na start a za necelou hodinu jsme byli ve Frankfurtu, 
kde jsme měli 2 hodiny na přesun na letadlo do Rigy. I při druhém 
letu jsme hodinu čekali, než budeme moct vzlétnout  kvůli provozu 
na letišti. Konečně jsme vzlétli a za 2 hodiny jsme byli v Rize. 
Když jsme přistávali tak byli nějaké malé turbulence a propady, 
ale přistáli jsme bezpečně. Když jsme dostali kufry, tak pan učitel 
zjistil, že má kufr poškozený. Tak ho musel reklamovat. Na letišti 
jsme se potkali se skupinou z Řecka a Portugalska. Společně 
jsme se autobusem dopravili do Siauliai. Cesta zpět už byla bez 
zpoždění, opět přes Frankfurt. Cestování se nám velmi líbilo, 
někteří letěli poprvé. Máme spoustu silných zážitků a zkušeností.

Za skupinu Aleš Čáp

Nová přátelství

Ačkoliv na setkání byla velká spousta lidí  
z odlišných krajin, jedna věc všechny krásně 
spojovala, a to byla dobrá nálada. Na všech 
šla vidět touha po seznámení s někým novým. 
Všichni účastníci projektu měli na tvářích celý 
týden úsměv, který roznášel okolo sebe velmi 
přátelskou atmosféru. A díky tomu netrvalo 
dlouho, všichni se dali do řeči a rázem byli  
ze všech přátelé. Potkali jsme se s vrstevníky 
a učiteli z Rumunska, Řecka, Portugalska, 
Turecka a samozřejmě s místními z Litvy. Se 
studenty, u kterých jsme měli týden bydlet, jsme 
se seznámili ještě před tím, než jsme do Litvy 
přijeli, a to pomocí Instagramu. S Řeky jsme měli 
možnost se spřátelit po cestě letadlem do Rigy. 
A kompletně jsme se viděli se všemi až v Litvě 
na druhý den. Pobyt v Litvě nás stmelil natolik, 
že některá přátelství s výměnnými studenty 
pokračují doteď přes sociální sítě.

Johana Součková

Přespání v Praze a ubytování v rodinách

Protože jsme měli letět z Prahy brzy ráno, bylo nutné přespat přímo  
v Praze. Zajištěn byl velmi pěkný apartmán blízko nádraží. Paní 
majitelka byla moc milá, předala nám klíče a my jsme si tedy nechali 
věci na pokoji a vydali se na krátkou procházku noční Prahou. 
Apartmán byl velmi hezky a  moderně zařízený, nechyběla krásná 
čistá koupelna ,několik ložnic a kuchyňka. Za mě tedy skvěle vyřešeno 
a zařízeno.
  
Co se ubytování v rodinách týče , myslím,  že všichni jsme byli zvědaví 
a trochu nervózní. Ve všech případech se ale jednalo o zbytečné 
strachování ,  protože všechny rodiny nás přijaly jako vlastní a také se 
tak o nás staraly.  Někteří z nás bydleli v bytech ,  někteří v domech. 
Nikdo si však nestěžoval například na nepořádek nebo nepříjemné 
prostředí. Rodiny nám všem dávaly řádně najíst a na dlouhé výlety  
po Litvě nás vybavovaly svačinami. Několik z nás dostalo i národní 
jídlo třeba k večeři. Pokud jde o volné večery, povětšinou jsme hráli hry 
nebo si povídali. Stručné shrnutí za mě je tedy, že jsem byla velmi mile 
překvapena a je to úžasná zkušenost. Velmi zajímavá byla i obrovská 
pohostinnost litevských rodin, s tou se člověk v Česku ne vždy setká.

A teď i pár poznatků od ostatních spolužáků:

„Kristi byla ochotná a šlo vidět, že doma to lehké nemá. Ale i tak se  
o mě zvládla postarat na jedničku. Nicméně nevlastní táta se o mě 
moc nezajímal a mamka bývala na dlouhých směnách.“

„Táta byl voják a nebýval moc doma, ale byla tam jeho mamka, která 
vždy upekla něco dobrého. Měl taky super bráchu,  ale jinak všichni 
byli příjemní a milí.“

„Všichni byli sympatičtí a milí, cítila jsem se u nich hrozně fajn, co se 
týče jídla, vše bylo v pořádku. Za ten týden jsem si k nim vytvořila moc 
pěkný vztah a budou mi chybět.“

„Milá a obětavá rodina, která mě hned přijala jako člena rodiny. I když 
plynule anglicky mluvila jen Urte, tak i zbytek rodiny se snažil prohodit 
alespoň pár slov denně.“

Eliška Pazderová
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BOBO CUP 29. 2. – 1. 3. 2020 
TURNAJ V MINIHÁZENÉ

Poslední únorový víkend se konal 8. ročník domácího turnaje nejmladších 
házenkářů BOBO-CUP 2020. Turnaj probíhal ve dvou kategoriích a to mini 
mladší (ročník nar. 2011 a mladší) a mini starší (ročník nar. 2009 - 2010). 
Turnaj se uskutečnil v našem areálu Na Letné.

Všechny zápasy probíhaly v hale Na Letné, občerstvení ve Sportbaru  
Na Letné, večeře, snídaně a obědy pak ve školní jídelně. Družstva  
z větších vzdáleností byla ubytována ve třídách Masarykovy ZŠ  
a v ubytovně Na Letné.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev v každé kategorii. Hrací doba byla 
1x12minut, turnaj probíhal v sobotu od 9 - 16 hod. a v neděli od 9:15 - 
13:30 hod. Nejprve hráli každý s každým. Podle výsledků se pak udělaly 
dvě skupiny družstev, která se umístila na 1. - 4. místě a 5. - 8. místě  
a hráli ještě každý s každým, přičemž se hrálo znovu - předešlé výsledky  
se nezapočítávaly. Každé družstvo odehrálo celkem 10 zápasů.

Mladší minici hráli v sestavě: Tonda Šmalec, Pavel Slepica, David Peter, 
Kuba Tlačbaba, Mates Müller, Adam Tomanec, Jarda Kucián, Julča Zichová, 
Barča Jurášková a Anička Fantová.

Za starší hráli: Tom Tomanec, Štěpa Müller, Radim Koreczki, Kryštof 
Potůček, Denis Miklík, Kuba Mader, Kryštof Flasar, Matěj Schneider a Vojta 
Urban.

Mini mladší první zápas smolně remizovali s Náchodem 17:17, když ještě 
dvě minuty před koncem vedli o dvě branky. Další zápas a opět remíza 
s Holešovem 12:12. Následovala prohra s Ivančicemi 4:11 a Bratislavou 
11:13. S Porubou první vítězství 17:11. Další zápasy s Telnicí a Sokolnicí 
naši prohráli 10:14 a 16:18. Tím skončili na 5. místě a hráli ve skupině  
o 5 - 8. místo. Postupně hráli s Bratislavou - výhra 16:12, Porubou - prohra 
16:17 a nakonec výhra s Holešovem 9:6.

Mini starší začínali turnaj s Litovlí, kterou porazili 15:5. Dále následovaly 
výhry s Holešovem 17:9, Ivančicemi 13:12, Bratislavou 20:8, Porubou 16:9, 
Telnicí 15:11 a Žeravicemi 19:9. Bez ztráty bodu základní skupinu vyhráli  
a postoupili do skupiny o 1. - 4. místo. 

Ing. Vladimír Schneider 

Konečné pořadí MINI MLADŠÍ:
1. HK IVANČICE
2. SOKOL SOKOLNICE
3. SOKOL TELNICE
4. HÁZENÁ NÁCHOD
5. ŠKP BRATISLAVA
6. HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE
7. SOKOL PORUBA
8. HÁZENÁ HOLEŠOV

Konečné pořadí MINI STARŠÍ:
1. HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE
2. SOKOL TELNICE
3. TATRAN LITOVEL
4. HÁZENÁ HOLEŠOV
5. HK IVANČICE
6. SK ŽERAVICE
7. ŠKP BRATISLAVA
8. SOKOL PORUBA

SPORT
První zápas nastoupili proti Litovli a porazili ji 17:12, 
následoval zápas proti Telnici se stejným výsledkem, jako 
v základní skupině 15:11. V posledním zápase porazili 
Holešov 17:10 a celý turnaj vyhráli bez porážky. 

Po celou dobu turnaje se o nás vzorně staral Sportbar, kde 
se dalo občerstvit i najíst. Školní jídelna, kam téměř všichni 
chodili na dohodnuté snídaně, obědy a večeře, vařila 
znamenitě. V sobotu všichni, kteří zde spali, mohli zhlédnout 
utkání první ligy mužů Velká Bystřice - Zlín a večer zhlédnout 
v hale promítání filmu.

Poděkování patří všem organizátorům a pomocníkům  
z řad členů oddílu házené a rodičů dětí, které hráli a rovněž 
rozhodčím. V rámci turnaje proběhlo školení rozhodčích 
licence D a bylo zde 10 mladých rozhodčích, které hlídali  
a školili tři zkušení dospělí rozhodčí.
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Zájemci se mohou přihlásit zde:
http://rhc-olk.cz/product/hazenkarsky-kemp-pavla-horaka/  
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EKOSERIÁL

Žijeme v konzumní době, obklopujeme se věcmi, 
které nepotřebujeme, jsme zavaleni prací, která nás 
mnohdy nebaví,  informacemi,  které  nás  zatěžují   
a udržujeme  vztahy, které  nás  nenaplňují.  Jak  
ztoho  ven?  Všechno trochu omezit.
Ekologický a skromný životní styl, tak by se dal 
označit dnes tolik populární minimalismus. Může 
to být reakce na přebujelou konzumní kulturu, ale 
možná je to jen móda. Každopádně je minimalismus 
jako životní styl docela sympatický. Minimalisté se 
soustředí jen na to podstatné a vědomě si kolem 
sebe tvoří prázdný prostor. Nejde pouze  o to žít  
s minimem věcí, hlavní myšlenkou je soustředit se 
na to, co je pro nás v životě opravdu důležité a získat 
více času na to, co nás naplňuje. Žít minimalisticky 
nevyřeší všechny naše problémy, ale může nám 
pomoct žít kvalitnější a plnohodnotnější život.

Minimalismus jako životní styl

3. Dárky: Zážitky místo věcí

Jaké oblasti života lze zjednodušit ?

1. Předměty denní potřeby: Neslužte věcem

Nejen pro šatní skříň platí pravidlo Paretovo pravidlo 
80/20. Když se poctivě zamyslíte, dojdete většinou 
k tomu, že v 80 % případů využíváte jen 20 % věcí, 
které vlastníte. Spoustu předmětů schraňujete 
zbytečně. Jsou to dárky, suvenýry z cest, rozbité 
spotřebiče, výhodné nákupy, věci, které se ještě 
někdy budou hodit, a podobně.

Nepotřebné věci můžete samozřejmě prodat. 
Můžete jim ale také vdechnout nový život tím, že je 
přetvoříte, upcyklujete. Věci, které vás netěší, mohou 
udělat radost někomu jinému. 

2. Jídlo a vaření: Zdravěji a bezodpadu

Nakupování bez rozmyslu, do zásoby, ve slevách, 
polotovary a hory obalů. Když budete kupovat 
především primární  potraviny  vmnožství,  které  

4. Sport a koníčky: Po hlavě na vlastní pěst

Sportovní aktivity se nemusí odehrávat ve fitness centrech.  
Na víkendové akce sdětmi nemusíte do zábavních parků.  
K cestování nepotřebujete cestovní kanceláře. K provozování 
koníčků není třeba drahé vybavení. Pusťte se do všeho po hlavě  
a na vlastní pěst. Využívejte při tom to, co máte kdispozici.
Neodkládejte sportování na chvíli, kdy budete mít konečně lepší 
běžecké boty nebo peníze na permanentku do fitka. Hýbat se 
můžete i vparku, na dvoře nebo vlese. Prvním krokem nemá být 
nákup špičkového vybavení, ale nadšení.

5. Přátelé a volný čas: Naučte se říkat „ne“

Zjednodušit se dá nejen materiální sféra, ale také vztahy  
a organizace volného času. Udržujete vztahy, které vás emočně 
vysávají? Naučte se říkat „ne“ a stýkejte se slidmi, se kterými 
opravdu chcete být. Věnujete se ze setrvačnosti činnostem, které 
vás již nenaplňují? Přestaňte stím a budete mít víc času na to, co 
chcete skutečně dělat.

Sešla se vám pod stromečkem spousta věcí, které nikdy nevyužijete, 
nelíbí se vám, nepadnou, nehodí se? Sami jste utratili velkou sumu 
za dárky, které jste kupovali jen z povinnosti? Domluvte se, že příště 
si srodinou nebo spřáteli  darujete  zážitky  namísto  věcí.  Vstupenky  
na  koncert,  wellness  pobyt,  poukaz  na  večeři  voblíbené restauraci 
nebo lekci nějaké dovednosti:www.naucmese.cz.

REKLAMA

Jaroslava Pechová

Zdrojtextu: 
http://www.radcenafinance.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
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                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 
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nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
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pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
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www.velkytynec.cz
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jste  schopni  spotřebovat,  ušetříte  a  budete  žít  zdravěji. 
Minimalismus v nakupování  potravin souvisí  i  s redukcí  odpadů  v 
domácnosti,  kterou  můžete  přispět  k ochraně  životního prostředí.
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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

Bystřické noviny č. 4/2020, vychází 31. 3. 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 14. 4. 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. 

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

Firma Agrospol Velká Bystřice nabízí občanům mimořádnou brigádu při jarních pracích ve chmelnici. Jedná se zejména  
o zapichování drátků a pozdější navádění chmele. Více informací naleznete na internetových stránkách www.agrospolvb.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                              
Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100m od kruhového objezdu vedle dřevo 
prodeje  v plechové hale  

                             Otvírací doba:                  
 

 Út – Pá:  9.00 – 16.00       So:  9.00 – 12.00                      
 

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Prodám dětskou postýlku, světlé dřevo lakované, 
68x124x100 cm, výškové nastavení roštu +/- 15 cm, 
letní a zimní matrace, posuvný přední díl, kolečka. 

Cena 600,- Kč. Volejte 722 231 582

Koupím staré filmové plakáty (ale i další: hudební, 
divadelní, reklamní…). Můžete volat, prozvonit 

(zavolám zpět), případně sms nebo e-mail: 
strapec1@email.cz, tel. 704 404 825

Prodám skládací kolo ESKA 
+ 1 ks nový plášť, cena 600,-  

Volejte 722 231 582



AKCE SE NEKONAJÍ


