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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ZÁŘÍ 2020 
1. – 17. 9.
Velká Bystřice 

2. 9.
Přáslavice
4. 9.
Velká Bystřice

Hlubočky
5. 9.
Velká Bystřice

Bukovany
5 – 6. 9.
Velká Bystřice

Hlubočky
6. 9.
Mrsklesy
11. 9.
Velká Bystřice

12. 9.
Hlubočky

12 – 13. 9.
Tršice

● TIBOR ČERVEŇÁK: DOTEKY – VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00)  

● ZAHRADNÍ SLAVNOST 

● KONCERT: ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
(amfiteátr, 20:00 – 22:00) 
● LETNÍ KINO: Případ mrtvého nebožtíka

● LIDOVÝ ROK 
(amfiteátr, Zámecké náměstí, 9:00 – 22:00) 
● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

● SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP 
(sportovní areál Na Letné, 9:00 – 17:00) 
● MINIKÁRY HLUBOČKY 2020 

● TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA 

● KINOAMFÍK: BOURÁK 
(amfiteátr, 20:30 – 22:00) 

● POHÁDKOVÝ LES 
● KONCERT: Recitál LENKY FILIPOVÉ

● HODY 

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

18. 9.
Velká Bystřice

Svésedlice
Bukovany 
19. 9.  
Velká Bystřice

Velký Újezd
20. 9.
Velká Bystřice

Mrsklesy
20 – 21. 9.
Velká Bystřice

21. 9.
Daskabát
25. 9.
Svésedlice
26. 9.
Velká Bystřice

Velký Újezd

● KINOAMFÍK: ZRODILA SE HVĚZDA 
(amfiteátr, 20:30 – 22:00) 
● SLAVNOSTI VÍNA 
● ZÁBAVA 

● PINK FLOYD: WISH YOU WERE TOUR 
(amfiteátr, 20:00 – 23:00) 
● DĚTSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
(sportovní areál Na Letné, 9:00 – 12:00) 
● OSLAVA 10.  VÝROČÍ GALERIEZET
(15:00 – 19:00) 
● VÝLET DO BESKYD 

● BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí, 8:00 – 12:00) 
● HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA 

● ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 
(KD Nadační, ne 8:00 – 17:00; po 8:00 – 12:00) 

● VII. DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA 

● DRAKIÁDA 

● POŠŤÁCKÁ POHÁDKA 
(KD Nadační 15:00 – 17:00) 
● POHÁDKOVÝ LES 

 

Narození:
Jaromír Mareš
Zoe Kreuziger
Matěj Prokop
Jan Karpiš
Beáta Bieleszová
Nela Schafferová

18. 6. 2020
3. 7. 2020

10. 7. 2020
25. 7. 2020
28. 7. 2020
5. 8. 2020

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických no-
vinách a na vývěskách města zveřejňujeme pouze se 

souhlasem rodiny

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Alena Šudřichová
Zdeněk Kobliha 
 
 

20. 7. 2020 69 let
10. 8. 2020 81 let 

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

SVOZ ODPADŮ ZÁŘÍ
komunální 

odpad 
(pondělí)

14. 9. 3. 9.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

1. 9.

15. 9.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

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

29. 9.

Informace o zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice
Místo konání: foyer KD Nadační, vchod z náměstí
Čas konání: 14. září v 18 hod.
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

POZVÁNKA 

Upozorňujeme rodiče dětí, které se budou chtít přihlásit  
k odebírání stravy ve školní jídelně, že tak mohou učinit  
ve dnech 27. – 31. 8. v době od 13 - 16:30 hodin v kance-
láři školní jídelny. Týká se to především dětí, které přechá-
zí z mateřské školy do 1. třídy a dětí nově nastupujících  
do mateřské školy.

UPOZORNĚNÍ 
K ODBĚRU STRAVY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
úvodník  píši  na  konci  léta  po dvouměsíčních  prázdni-
nách, které  nakonec, i  přes propršený začátek či zmatky 
kolem opatření ke Covidu - 19, zatím  probíhají  jaksi   
v poklidu. Skoro všechny plánované prázdninové akce se 
uskutečnily. Samozřejmě jsme museli přijmout při těchto 
akcích hygienická a organizační opatření, ale myslím, že 
jsme zatím vše zvládli jen s mírnými omezeními, které 
snad návštěvníci ani nezaznamenali. 

Třeba X.ročník  rockového  festivalu  Hanácké  Wood-
stock proběhl  z našeho organizátorského  hlediska abso-
lutně v pohodě. Když jsme před 10 lety s partou kamarádů 
a rockových nadšenců tento festival zakládali, nikdy  by 
nás nenapadlo, že k nám  do Velké Bystřice dostaneme 
opravdové špičky naší rockové hudby. Letos Jasná páka 
(i s Davidem Kollerem),  energická  Gaia  Mesiah  nebo  
špičkový  slovenský  kytarista  René  Lacko, loni Strom-
boli  s Michalem Pavlíčkem a Bárou Basikovou, rok před 
tím zase Wohnout, Kamil Střihavka  a  mnoho  dalších.... 
A  všem  účinkujícím  se  náš  areál  s amfiteátrem  a  do-
mácí prostředí festivalu velmi líbilo. Hanácké Woodstock 
si našel své věrné fanoušky a ve spojení s pivním salónem 
na Zámeckém náměstí patří k velmi oblíbeným akcím 
pro celý region. Teď  jen  ještě  věřme,  že  nenastanou  
komplikace  a  i  zbytek  naší  letos  tak  těžce zkoušené 
kulturní sezóny proběhne bez problémů a omezení. Vždyť 
nás čeká ještě spoustu akcí  (29 a půltý ročník Lidového 
roku, X. výročí galeriezet, koncert Pink  Floyd  Slovak 
Tribute Band, Bystřické Banjo nebo třeba Svatomartin-
ské slavnosti). Tímto bych chtěl poslat všem ochotným  
a obětavým organizátorům poděkování a přání, aby se 
nám všem zákeřný virus vyhýbal ☺.

Opakovaně se v úvodnících věnujeme odpadovému 
hospodářství a změnám, které nás do  budoucna v této  
oblasti čekají. V současné době musí Česká republi-
ka  splnit recyklační cíle Evropské unie, kdy v roce 
2021 má každá obec mít minimální 45% podíl třídění 
odpadu. Dle návrhu současně projednávaného zákona 
o odpadech, by při splnění této podmínky měla  každá 
jednotlivá obec získat tzv. třídící slevu. Minimální po-
díl tříděných odpadů i výše třídící slevy bude každý rok 
stoupat až na 70% podíl tříděného odpadu v roce 2030 
a třídící slevu  až na 1100 Kč/tunu. Současně, ale také 
významně porostou poplatky za uložení na skládku. 

Dle  analýzy,  kterou  si  nechalo město Velká Bystřice zpra-
covat, jsme  v roce  2019 dosáhli  úrovně  třídění  odpa-
dů  ve  výši  53,1%. Je  prostě  vidět,  že  po  zavedení  sbě-
ru separovaného  odpadu z domácností významně kleslo 
množství tuhého komunálního odpadu.  Bioodpad, plasty 
i papír nekončí na skládce a jejich likvidace tak není zatí-
žena poplatkem za skládkovné, a ještě k tomu získáme vý-
znamný příspěvek ze systému třídění odpadu EKO-KOM 

(na nějž přispívají výrobci obalů a producenti odpadů), 
kterým město snižuje poplatek občanů za odpad. To se 
projevilo  i umístěním Velké Bystřice v soutěži „O  kera-
mickou popelnici“, kdy jsme za minulý rok v kategorii 
2.000 - 15.000 obyvatel získali v krajském kole  soutěže  
2. místo spojené  s odměnou 25.000,- Kč. Zde je nutné 
ještě podotknout, že Olomoucký  kraj vůbec je  v celore-
publikovém porovnání na prvním místě, kdy ze statistik 
společnosti EKO-KOM  vyplývá, že na jednoho obyvate-
le kraje připadá 80 kg vytříděného odpadu, přičemž prů-
měr  v celé  ČR  je  o  zhruba  14  kg  nižší. Informovanost  
a  edukace veřejnosti  o  výhodách  třídění  odpadu  jsou  
důležité a  mohou  předcházet  vzniku  mylných dojmů, 
že třídit odpad je zbytečné, jelikož veškerý odpad stej-
ně skončí na jednom místě. Samozřejmě  vnímáme,  že   
i  u  nás  ve  Velké  Bystřici  je  pořád  co  zlepšovat. Poda-
li  jsme v rámci  mikroregionu Bystřička  novou žádost  
o  dotaci  na  pořízení  dalších  nádob  na separovaný 
odpad. Chtěli bychom získat 1100 l kontejnery pro byto-
vé domy a 240 l nádoby pro  domácnosti  a  pokračovat  
v regulaci  lehce  dostupných  veřejných  míst  na  sepa-
rovaný odpad,  kde  vzniká neustálý nepořádek a hlavně 
nám tam ukládají odpad i občané z jiných obcí, za které 
pak vlastně neseme náklady my všichni...... 

Jako každoročně jsme využili prázdniny k dalším opra-
vám a investicím ve škole. V letošním  roce  jsme  re-
alizovali  i  díky  60%  dotaci z Ministerstva  místního  
rozvoje  akci Zlepšení podmínek pro sportovní aktivity 
Masarykovy ZŠ Velká Bystřice. V rámci  této akce jsme 
vybudovali nový akustický podhled ve sportovní hale zá-
kladní školy a v současné době finišujeme na zcela zásad-
ní rekonstrukci sociálního zázemí malé tělocvičny. Vzhle-
dem k tomu,  že  při  rekonstrukci  nás  čekalo  několik  
změn,  které  trošku  zdržely průběh  prací, probíhá  nyní 
boj s časem, abychom vše úspěšně stihli. Když k tomu 
ještě přidáme, že město Velká Bystřice podpořilo školu  
v projektu zřízení nových dílen ZŠ, je vidět, že se  
ve škole přes prázdniny opravdu nestihli nudit. (K tomu 
ještě rouškové vládní zmatky, no není to v této době jed-
noduché.)  

Z dalších  investičních  akcí  letos konečně  zahájíme  re-
konstrukci  chodníků  v ulici Nádražní  I  a  rozšíření  
chodníku  Na  Letné. Také  čekáme  na  definitivní  potvr-
zení  dotace, abychom mohli zahájit výstavbu sociálních 
bytů po demolici domu č. p. 66. Získali jsme 50%  dotaci  
v rámci  programu  EFEKT  2020  a  v celé Velké Bystřici 
budeme instalovat nové  LED veřejné osvětlení, včetně 
digitálního systému řízení. A k tomu další drobnější akce, 
které zde teď neuvádím, protože o investicích se více ro-
zepíšeme v příštím úvodníku. 

Marek Pazdera   
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Zdroj: novinky.cz 

KULTURA

Nejkrasší kusy
saisóny

uvádějí

21.01.19   16:39

Pátek 4. září 2020 od 20 hod.
Amfiteátr Velká Bystřice

Vstupné 400 Kč v předprodeji (do 31. 8.), 550 Kč na místě
Předprodej Kulturní a informační centrum Velká Bystřice, tel.: 734 236 502
Informační centrum Olomouc, podloubí radnice, tel.: 585 513 392

�2 �������� �.����   1
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číěéž+ččžý 

 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

dovoluje si Vás pozvati 

na premiéru pohádky Karla Čapka 

v divadelní úpravě Tomáše Žaluda 

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA 
 režie František Jakub Denk 

hudba Ivan Kakula 

26. září 2020 v 15 hodin 

Sál KD Nadační Velká Bystřice 

 

 

Vstupné: Děti a senioři 30,- Dospělí 50,- 

Autorská práva zastupuje Dilia Praha 

foto na stránce: archiv MDO

knižní novinky
Jan Svěrák: Bohemia
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se srdcem flout-
ka, rodinou na krku a hlavou v oblacích sní o tom natočit film v Holly-
woodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár let starší britskou produ-
centku, a protože si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné 
obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekaných kul-
turních rozdílů a může dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Nový román Aleny Mornštajnové je odlišný od předchozích. Nejedná 
se o velké historické téma, nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní 
roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako 
u románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný 
příběh, který si čtenáře podmaní od první do poslední stránky.  

Ivan Fíla: Rytec kamejí
Strhující balada o lásce mezi nebem a zemí, kráse a opojení, zločinu 
a trestu. O Čaroději od Divokého jezera, který dokonal dávný sen 
všech alchymistů a stvořil nesmrtelného člověka, o dívce obdařené 
schopností vidět do svých minulých životů, a o milencích, kteří spo-
lu prožili nejkrásnější krásno všech krásen. Kdysi, před sto lety…  
To je kniha , pohádka pro dospělé plná magie a fantazie, kterou 
neodložíte, dokud příběh neopustí čarovnou temnotu. Zavede vás  
na rozkvetlou louku prozářenou jarním sluncem, kde doznívá tajem-
ství života a smrti. 

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Telefon: 734 236 502 
e-mail: knihovna@muvb.cz 
www.knihovna.velkabystrice.cz

Provozní doba knihovny: 
Po 8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00

St 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno 

         

Anna Zonová: Polárník, panovnice a prezident
Polárník, panovnice i prezident, tři ostrozrací vlád-
ci světů s vlastními pravidly, vlastní choreografií  
a vlastním jazykem, mají překvapivé průniky. 
Všichni šermují s mocí a zoufale je přitahuje tvo-
řivost. 
Román Anny Zonové vybízí čtenáře k hledání od-
povědí na otázky, do jaké míry je člověk ovlivněn 
prostředím, v němž se narodí a zda je schopen 
změnit svoje společenské postavení pouze svojí 
vlastní aktivitou

…a něco pro děti:
Klára Smolíková: Pozor, v knihovně je kocour! 
David je náruživý čtenář a každý ví, že při čtení 
běží čas jinak. Zastavuje se, všelijak se kroutí  
a pak se klidně obrátí čelem vzad. Kocour Koniáš 
zálibu svého pána ve čtení zprvu s kočičím nezá-
jmem přehlížel, jenže pak se sám mezi knihami 
ztratil. Na kocoura ztraceného mezi knihami se 
musí David vyptat těch nejpovolanějších – knihov-
níků

Permanentky na všechna představení lze 
zakoupit v Kulturním a informačním centru 

Velká Bystřice 
Cena permanentky: 450 Kč 

V ceně permanentky je i doprovodný 
program. 

Již zakoupené permanentky zůstávají v 
platnosti. 

Kulturní dům Nadační 
 Velká Bystřice 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

29. listopadu  2020   14:00 
Kouzelné hrátky se zvířátky 

Amadis Brno 

12. dubna  2020    14:00 
O sedmi ztracených tečkách  

Dvojice Jepice Dobroslavice 

22. listopadu 2020  18:00 
Královny 

Smotaná hadice Křenovice 

29. listopadu 2020  18:00 
Past na myši 
Stodola Jiříkovice 

8. listopadu 2020  18:00 
Víš, že neslyším, když teče 

voda 
ŠAMU Štítina 

15. listopadu 2020  18:00 
Rošáda         
DS Frída 
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Přihlásit svého psa (staršího 3 měsíců) na úřadě  
a zaplatit za něj poplatek dle Obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2011.

Označit psa Identifikační známkou, na které je vy-
značeno jeho identifikační číslo.

Vždy po psovi na veřejném prostranství uklidit,  
to se bere jako samozřejmost.

Nenechat psa běhat v místech, která slouží pro hru 
dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem 
ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, 
pejsek sem skutečně nepatří.

Neumožnit psovi vstup do záhonů, keřových pro-
storů a jiná místa, která mohou být pohybem psa 
poškozena.

Pro volné běhání psa bez vodítka a náhubku využít 
výhradně prostranství, která jsou k tomu určena.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Uvědomit si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou 
veřejným prostorem využívaným ostatními občany. 
Psa i zde má tedy stále pod dohledem.

Respektovat ostatní spoluobčany a nenechat psa, 
aby někoho v obci „obtěžoval“. Ne každému je psí 
přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí 
obavu o děti, objeví-Ii se vedle nich cizí pes.

Při pohybu po veřejných plochách neumožnit 
psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání  
na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 
Sb. o silničním provozu.

Naučit psa poslušnosti a několika základním 
povelům. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí 
při řešení krizových situací a celkově majiteli 
zjednoduší společné soužití se psem

DESATERO
ZODPOVĚDNÉHO PEJSKAŘE

 KINO 
Velký Týnec – ZÁŘÍ 2020 

             
                                          
                 4. 9. pátek          VLASTNÍCI                                                              Produkce: ČR 
                 19:30 hod.         Vlastníci jsou těmi, kterým patří  byty v jednom       Přístupný od 12 let 
                  96 minut            postarším činžovním domě a právě mají společnou  Vstupné Kč 50,- 
                                            schůzi, na které se musí dohromady na mnohém  
                                            dohodnout a rozhodnout.  
                                
 
                                                      
                11. 9.  pátek         VÝJIMEČNÍ                                                           Produkce: Francie 
                 19:30 hod.          Osobitý příběh ze světa autistických                         Přístupný od 12 let 
                 114 minut            dětí a mladistvých.                                                    Vstupné Kč 50,-                                                   
                                                                      
 
 
                18. 9.pátek           V SÍTI 18+                                                               Produkce: ČR 
                 19:30 hod.           Necenzurovaná verze divákům velmi věrně             Přístupný od 18 let  
                 101 minut             zprostředkovává a pocity a zkušenosti                     Vstupné Kč 50,- 
                                              dětí zneužívaných na internetu.                                                
                    
  
 
               25. 9. pátek          VZPOMÍNKY NA ITÁLII                                     Produkce: VB, Itálie 
                19:30 hod.           Romantická komedie s vůní Toskánska.                   Přístupný od 12 let 
                94 minut                                                                                                 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 – ZÁŘÍ 2020 

             
                                          
                 4. 9. pátek          VLASTNÍCI                                                              Produkce: ČR 
                 19:30 hod.         Vlastníci jsou těmi, kterým patří  byty v jednom       Přístupný od 12 let 
                  96 minut            postarším činžovním domě a právě mají společnou  Vstupné Kč 50,- 
                                            schůzi, na které se musí dohromady na mnohém  
                                            dohodnout a rozhodnout.  
                                
 
                                                      
                11. 9.  pátek         VÝJIMEČNÍ                                                           Produkce: Francie 
                 19:30 hod.          Osobitý příběh ze světa autistických                         Přístupný od 12 let 
                 114 minut            dětí a mladistvých.                                                    Vstupné Kč 50,-                                                   
                                                                      
 
 
                18. 9.pátek           V SÍTI 18+                                                               Produkce: ČR 
                 19:30 hod.           Necenzurovaná verze divákům velmi věrně             Přístupný od 18 let  
                 101 minut             zprostředkovává a pocity a zkušenosti                     Vstupné Kč 50,- 
                                              dětí zneužívaných na internetu.                                                
                    
  
 
               25. 9. pátek          VZPOMÍNKY NA ITÁLII                                     Produkce: VB, Itálie 
                19:30 hod.           Romantická komedie s vůní Toskánska.                   Přístupný od 12 let 
                94 minut                                                                                                 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. 
 

 DOPISY OBČANŮ
Žádáme návštěvníky hřbitova ve Velké Bystřici, aby nevodili 
na posvátné místo psy! Je to nedůstojné, rušit pietní místo 
a znečišťovat místo odpočinku našich zemřelých! Mnozí zde 
byli viděny opakovaně, když je na hlavní bráně vyznačen 
zákaz vodění psů!

Marie Peřinová
(text neprošel redakční úpravou) 
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Olomouc – Zvládání každodenních činností, které jsou pro běžného člověka samozřejmostí, může být pro mnohé se-
niory či tělesně nebo zdravotně postižené velmi náročné. Pečující, kteří se doma starají o své blízké, mnohdy netuší, 
že existují možnosti, jak lze díky správně zvolené kompenzační pomůcce péči usnadnit. Právě pro ně je určena nová 
Edukační místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké městské části Řepčín, kde si lze potřebné 
pomůcky nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet. 

Edukační místnost, která simuluje domácí prostředí, je vybavena elektrickým polohovacím lůžkem a pomůckami denní po-
třeby, jichž lze při péči o člověka se sníženou soběstačností využít. Zájemci si mohou prakticky vyzkoušet pomůcky například
pro přesun nemocného z vozíku na postel a opačně, naučit se, co je dobré využít pro usnadnění pohybu či polohování nemoc-
ného. V Půjčovně kompenzačních pomůcek Charity Olomouc lze zapůjčit polohovací elektrická lůžka s antidekubitní mat-
rací, invalidní mechanické vozíky, různé druhy chodítek, jídelní stolky, schodolezy, sedačky do vany, toaletní židle, či nástavce  
na WC. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: | +420 731 646 903 | Řepčínská 2/39, Olomouc 
Edukační místnost: | +420 736 765 139 | Řepčínská 2/39, Olomouc
https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Potřebujete pomůcku, která vám usnadní pohyb 

nebo péči o vašeho blízkého?  

ź hrazdičku k lůžku

ź jídelní stolek k lůžku

ź elektrické polohovací lůžko

Zapůjčíme vám:

ź toaletní židli, sedačku na vanu

ź nástavec na WC a další pomůcky

ź mechanický vozík, chodítko 

Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu života 
pečovaného i pečujícího

Půjčovna 
kompenzačních pomůcek

Řepčínská 2/39, 

779 00 Olomouc

Kontakty:
+420 731 646 903
www.olomouc.charita.cz

PO, ST, ČT, PÁ  13:00 až 15:00
ÚT 15:00 až 17:00 

Edukační místnost pro pečující

Edukace pečujících:
+420 736 765 139

Dostali jste se do situace, se kterou si nevíte rady?

Vrací se váš blízký z nemocnice nebo se mu horší zdravotní stav?

Naučíme vás:

ź navrhneme vám návazné služby

ź jak podat nemocnému jídlo

ź jak manipulovat s nemocným

ź doporučíme vám kompenzační pomůcky

ź jak pečovat o nemocného

ź jak si poradit s hygienou na lůžku

RUBEŠOVA
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... z Hanáckyho Woodstocku 
1. srpna

Foto na stránce: [1] - [7] Petr Palarčík, [8] - [14] Kateřina Žbánková   

2

4 5

7

8

10 11

13 14

... z Hasičských slavností  
22. srpna
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Co nás čeká v novém školním roce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí čtenáři,

školní rok 2019/2020 byl plný překvapení a situací, které nikdo ne-
čekal a nikdy se s nimi v takové míře nesetkal. Pokusili jsme se  
s nástrahami Covidu vypořádat co nejlépe.

Následující školní rok, který pro žáky začíná 1. 9. 2020, snad bude 
klidnější, ale my ve škole jsme připraveni i na další možné kompli-
kace. Vždy budete včas informováni prostřednictvím hromadného 
mailu a našich webových stránek.

Během prázdnin byla kromě standardního úklidu, údržby, drob-
ných stavebních úprav a vymalování celé zadní budovy zaháje-
na velká stavební úprava nové učebny dílen díky dotaci, kterou 
získala škola projektem  nazvaným ROZVOJ VZDĚLANOSTI  
NA MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE 
VELKÁ  BYSTŘICE - V  OBLASTECH  TECHNICKÝCH  A  ŘE-
MESLNÝCH  OBORŮ  A  PRÁCE  S  DIGITÁLNÍMI TECHNOLO-
GIEMI podaným  v IROP (Integrovaném regionálním operačním 
programu). Díky úspěšné projektové  činnosti  zřizovatele – města  
Velká  Bystřice  se  podařilo  zrealizovat  úpravu  akustického pod-
hledu ve školní hale a stále ještě probíhá oprava sociálních zaříze-
ní u malé tělocvičny. Velké díky patří  zřizovateli  také  za  pořízení  
a  instalaci  venkovních  žaluzií  na  nové  budově  a  zajištění   
tak příznivého teplotního komfortu pro naše žáky.

Vzhledem k tomu, že v novém školním roce má nastoupit do naší 
školy více než 480 žáků (loni 460) a vznikají opět dvě nové třídy  
(1. C a 6. C), bylo nutné i pro nové žáky vytvořit zázemí – vybave-
ním dvou kmenových  tříd  a výrobou  dalších šatních skříní.  Zvý-
šený počet žáků souvisí také s přijetím šesti nových vyučujících. 

S přihlédnutím k situaci v loňském školním roce dochází ke změ-
ně školního vzdělávacího programu. Navýšíme hodinovou dotaci 
profilových předmětů na 2. stupni a nabídneme volitelné předměty 
tak, abychom řádně probrali a procvičili učivo, na které jsme se za-
měřili v rámci  distanční výuky. Druhá změna nastane v organizaci 
výuky druhého cizího jazyka. Bude realizována v 8. a 9. ročníku  
s dotací 3 hodiny týdně.

Jana Raková

Absolventské okénko
Tak jako každoročně, tak i letos se ohlížíme za posledním rokem 
nejstarších žáků naší školy, kteří opouštějí lavice své třídy, aby  
v září zasedli do těch středoškolských. Tito  studenti  mají  za  se-
bou  snad  nejtěžší  životní  období. Nikdo  znás  takový výjimeč-
ný školní rok nezažil a zapíšeme si jej nesmazatelně do paměti. 
Uzavřením škol kvůli nebezpečné nákaze  Covid  19  se  pro ně 
změnilo snad vše. Skvělí učitelé zvládli distanční způsob výuky  
s opravdovou profesionalitou a červnové konzultace jen  upevnily  
již  perfektně  zvládnutou  látku  k přijímacím  zkouškám.  Bohužel  
kvůli nebezpečí  šíření  koronaviru  ministerstvo  školství  zrušilo  
druhý  termín  přijímacích zkoušek. Proto se pouze  v jediném 
červnovém dni budoucí adepti studia pokusili o co nejlepší výkon 
v matematice a češtině. Testy připravila již tradičně firma Cermat. 
Nervová  soustava  mladých  adeptů  studia  i  jejich  rodičů  do-
stala  pořádně  zabrat. Napjaté  čekání  na  zveřejnění  výsledků  
zkoušek  a  přemýšlení  v katastrofických scénářích – tak  vypadaly 
předprázdninové dny našich deváťáků. Ale vše má svůj konec a já 
doufám, že dobrý. Všichni deváťáci z velkobystřické základní školy 
jsou přijati kdalšímu studiu.

Budoucí  studenti  si  tradičně  podali  přihlášky  na  dvě  střední  
školy.  Proto  se  po odevzdání zápisových lístků mnohá místa do-
datečně uvolnila a během několika dní se situace nepřijatých žáků 
vyřešila k jejich plné spokojenosti.

Eva Poděbradová

Naši školu letos opustilo 45 deváťáků a 1 žák sedmého ročníku, který 
pokračuje ve studiu  na  víceletém  gymnáziu. Na  maturitní  obory  
bylo  přijato  celkem  38  našich absolventů. Posílí  olomoucká  gym-
názia, zasednou  do  lavic  obchodních  akademií  i středních  zdra-
votnických  škol.  Jako  každoročně  bylo obrovský  zájem  o  technic-
ké obory. Chlapci si vybrali střední průmyslovou školu strojírenskou, 
technické lyceum a  náročný  maturitní  obor  mechanik – seřizovač  
na  Sigmundově  SŠ  strojírenské v Lutíně. Na stavební průmyslov-
ku v Lipníku odchází jeden žák a maturitní obory na SŠ  technické  
a  obchodní  Kosinova  si  vybrali  tři hoši. Mezi  našimi  absolventy 
zaznamenáváme  zájem  o  veřejnoprávní  obory,  o  požární  ochra-
nu, o  studium cestovního  ruchu  a hotelnictví. Střední školu logistiky  
a chemie si vybraly dvě naše žákyně  a  střední  školu  zemědělskou  
a  zahradnickou  budou  navštěvovat  tři  naši absolventi. Střední ško-
la polytechnická Rooseveltova letos přijala dva naše žáky do učeb-
ního oboru malíř - lakýrník a my všichni se můžeme těšit na budoucí 
šikovné řemeslníky.  Pouze  jedna dívka  se  rozhodla  studovat  umě-
lecký  obor  podmíněný úspěšným složením  talentové zkoušky. Jde  
o scénickou a výstavní tvorbu.

Učební obory preferuje sedm žáků naší školy, třicet osm vystuduje-
obory maturitní.

Všem budoucím studentům středních škol držíme palce a přejeme 
jim úspěšný start do nového života, výdrž  při pilném studiu a velkou 
dávku optimismu.

I v minulém školním roce jsme byli úspěšní v projektové činnosti.   
V září jsme zahájili nový projekt ERASMUS+  nazvaný  POD  STEJ-
NOU  MODROU  OBLOHOU.  Jsme  koordinátory  celého  projektu  
a budeme spolupracovat se školami v Řecku, Portugalsku, Turecku, 
Litvě a Rumunsku. Projekt potrvá do roku 2021. V rámci tohoto pro-
jektu jsme stihli výjezd do Turecka a Litvy, další musely být odloženy. 
V prosinci 2019 nám byl schválen projekt Erasmus+ KA1, jehož ob-
sahem je jazykové vzdělávání 8 pedagogů. Bohužel dva kurzy měly 
proběhnout na jaře, proto teď hledáme náhradní řešení. 

V září  zahájíme  nově  schválený  projekt  Erasmus+  KA1,  který  
se  týká  výukového  pobytu  dvou pedagogů na naší bývalé partner-
ské škole na okraji Istanbulu zaměřeného na asijské metody výuky 
jazyků. 

Společně se Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci  
a Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnic-
kou E. Pöttinga a JŠ se SJZ Olomouc spolupracujeme na přípravě 
projektu IKAP 2 zaměřeném na sdílenou výuku a kroužky pro zájem-
ce. Tento projekt by měl být zahájen v lednu 2021.

Nadále bude probíhat projekt Sportuj ve škole.

S nabídkou zájmových kroužků se 
můžete seznámit v průběhu září  
na školním webu. Kroužky zahá-
jí svou činnost od října. Jménem 
všech zaměstnanců školy chci vy-
slovit přání, aby následující školní 
rok byl rokem klidným a úspěšným.  
Kvalitní  prací,  velkým  pracovním  
úsilím,  spoluprací  s Vámi,  mimo-
školní  aktivitou  a spoustou akcí, 
které pro děti pořádáme, chceme 
udělat maximum pro to, abyste byli 
se vzděláváním vašich dětí spokoje-
ni a i nadále nám zachovali přízeň.
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Projekty Erasmus+ v naší škole

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014 –2020,  
který  podporuje  spolupráci  a  mobilitu  ve  všech  sférách vzdělává-
ní,  v odborné  přípravě  a  v oblasti  sportu,  mládeže  a neformálního 
vzdělávání.

Společně k dalšímu vzdělávání v angličtině – Projekt Erasmus+ KA1

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, zá-
kladní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich 
dalšího profesního rozvoje. 

Od   ledna   2020   realizuje  naše  škola  projekt  „Společně  k dalšímu 
vzdělávání v angličtině“, jehož obsahem jsou výjezdy učitelů a který se 
zaměřuje na cizí jazyky. Zahrnuje celkem 9 mobilit: 8 jazykových kurzů  
(ve  Velké  Británii,  na  Maltě  a  Kypru)  a  1  metodický  kurz v Ox-
fordu.  Do  realizace zasáhla současná situace v Evropě, bohužel nám 
byly zrušeny plánované kurzy na Kypru a v Oxfordu. Na přelomu srpna  
a září absolvují 3 naší učitelé kurz anglického jazyka na Maltě. Snažíme 
se o zrealizování zrušených kurzů v jiném termínu, proto jsme požádali 
o prodloužení projektu do srpna 2021.

Mgr. Libuše Sandrová

Projekty Erasmus Učme se od evropských partnerů – Projekt Erasmus+ KA1

V rámci Klíčové akce 1 jsme v únoru napsali  a podali nový pro-
jekt profesního rozvoje pedagogů, který nám byl v červnu schvá-
len. Právě se řeší podpisy smluv  s Národní agenturou, abychom 
od září mohli navázat  spolupráci  s naší  bývalou  partnerskou  
školou  na  okraji Istanbulu.   Pokud   to   situace   v Evropě  dovo-
lí,  vycestují  dva  naši pedagogové do Turecka, kde se seznámí 
s tamními metodami výuky jazyků a následně tam budou i učit.

Under the same blue sky – Projekt Erasmus+ KA229

Od září 2019 realizujeme projekt spolupráce šesti evropských 
škol. Našimi partnery jsou Litva, Turecko, Portugalsko, Rumun-
sko a Řecko. V říjnu 2019 jsme navštívili partnerskou školu  
na jihovýchodě Turecka a  v lednu jsme stihli výjezd žáků 8. tříd 
pod vedením pana učitele Dostála do Litvy. Další plánovaný let  
s žáky do Rumunska, který měl proběhnout  v dubnu,  se  už  bo-
hužel  neuskutečnil. Návštěva Rumunska, Portugalska a Řecka 
je zatím nejistá,čekáme, jaká bude situace po zahájení školního 
roku u nás a v partnerských zemích. Pokud nebude možné reali-
zovat všechny plánované výjezdy v tomto školním roce, požádá-
me Národní agenturu o prodloužení projektu.

SPORT

Den Hodina Kategorie Soupeři
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Karviná
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
11:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Zubří
13:30 st.dorost * HA Olomouckého kraje - Holešov
15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Žeravice

26.09.2020 9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Centrum Haná B
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Uničov

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Žeravice
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Bystřice p. H.
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Bystřice p. H.
11:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Lovosice
13:30 st.dorost * HA Olomouckého kraje - Nové Bránice
13:30 st.žáci Házená Velká Bystřice - Uničov
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - HBC Olomouc
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Náchod

11.10.2020 15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Nový Jičín
17.10.2020 9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Hranice

11:30 ml.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Uničov
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Třinec
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Nový Jičín

25.10.2020 17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Strakonice
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Bohumín
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Rožnov p. R.

15.11.2020 17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Chodov
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Prostějov

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - HBC Olomouc
13:30 st.žáci Házená Velká Bystřice - Centrum Haná B
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

13:30 nl.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Zora Olomouc A
15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Hodonín B
13:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Jičín
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Hranice
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Vsetín
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici

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

04.10.2020

08.11.2020

06.12.2020

29.11.2020

24.10.2020

14.11.2020

28.11.2020

22.11.2020

21.11.2020

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

PODZIM 2020 - září až prosinec

03.10.2020

10.10.2020

19.09.2020

20.09.2020

*   Družstvo mladšího dorostu HA Olomouckého kraje jsou složeno  i s hráčů našeho oddílu a  
některé domácí zápasy hraje ve Velké Bystřici.  

*   Společné družstva ml.a st. žaček Žeravic a Velké Bystřice.  

Den Hodina Kategorie Soupeři
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Karviná
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel
11:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Zubří
13:30 st.dorost * HA Olomouckého kraje - Holešov
15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Žeravice

26.09.2020 9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Centrum Haná B
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Uničov

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Žeravice
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Bystřice p. H.
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Bystřice p. H.
11:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Lovosice
13:30 st.dorost * HA Olomouckého kraje - Nové Bránice
13:30 st.žáci Házená Velká Bystřice - Uničov
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - HBC Olomouc
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Náchod

11.10.2020 15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Nový Jičín
17.10.2020 9:00 st.žáci Házená Velká Bystřice - Hranice

11:30 ml.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Uničov
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Třinec
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Nový Jičín

25.10.2020 17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Strakonice
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici
13:30 st.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Bohumín
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Rožnov p. R.

15.11.2020 17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Chodov
9:00 ml.žáci Házená Velká Bystřice - Prostějov

11:30 ml.žáci Házená Velká Bystřice - HBC Olomouc
13:30 st.žáci Házená Velká Bystřice - Centrum Haná B
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

13:30 nl.žačky * Žeravice/Velká Bystřice - Zora Olomouc A
15:30 ženy Házená Velká Bystřice - Hodonín B
13:30 1.liga ml.dorost * HA Olomouckého kraje - Jičín
15:30 ml.dorost Házená Velká Bystřice - Hranice
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici
17:30 1.liga muži Házená Velká Bystřice - Vsetín
9:00 mini ml. Turnaj ve Velké Bystřici

11:00 mini st. Turnaj ve Velké Bystřici

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

04.10.2020

08.11.2020

06.12.2020

29.11.2020

24.10.2020

14.11.2020

28.11.2020

22.11.2020

21.11.2020

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

PODZIM 2020 - září až prosinec

03.10.2020

10.10.2020

19.09.2020

20.09.2020
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Rozpis utkání mužů na sezónu 2020/2021

Lion sport 1. B. třída skupina B

1.kolo Sobota 8. 8. 2020 17:00 Haná Prostějov - FK Velká Bystřice

2.kolo Neděle 16. 8. 2020 17:00 FK Velká Bystřice - Sokol Velký Týnec

3. kolo Neděle 23. 8. 2020 10:00 Slovan Černovír - FK Velká Bystřice

4.kolo Neděle 30. 8. 2020 16:30 FK Velká Bystřice - SK Zvole

5.kolo Neděle 6. 9. 2020 16:00 Sokol Doloplazy - FK Velká Bystřice

6.kolo Neděle 13. 9. 2020 16:00 FK Velká Bystřice - Sokol Kožušany

7.kolo Sobota 19. 9. 2020 15:30 TJ Smržice - FK Velká Bystřice

8.kolo Neděle 27. 9. 2020 15:30 FK Velká Bystřice - SK Loštice 1923

9.kolo Neděle 4. 10. 2020 15:00 SK Slatinice - FK Velká Bystřice

10.kolo Sobota 10.10. 2020 15:00 FC Hněvotín - FK Velká Bystřice

11.kolo Neděle 18.10. 2020 14:30 FK Velká Bystřice - FK ŠTERNBERK "B"

12.kolo Neděle 25.10. 2020 14:30 Jesenec-Dzbel - FK Velká Bystřice

13.kolo Neděle 1. 11. 2020 14:00 FK Velká Bystřice - Moravský Beroun

14.kolo Neděle 8. 11. 2020 14:00 FK Velká Bystřice - Haná Prostějov

16.kolo Neděle 28. 3. 2021 15:00 FK Velká Bystřice - Slovan Černovír

17.kolo Sobota 3. 4. 2021 15:30 SK Zvole - FK Velká Bystřice

18.kolo Neděle 11. 4. 2021 15:30 FK Velká Bystřice - Sokol Doloplazy

19.kolo Neděle 18. 4. 2021 16:00 Sokol Kožušany - FK Velká Bystřice

20.kolo Neděle 25. 4. 2021 16:00 FK Velká Bystřice - TJ Smržice

21.kolo Neděle 2. 5. 2021 16:30 SK Loštice 1923 - FK Velká Bystřice

22.kolo Neděle 9. 5. 2021 16:30 FK Velká Bystřice - SK Slatinice

23.kolo Neděle 16. 5. 2021 17:00 FK Velká Bystřice - FC Hněvotín

24.kolo Neděle 23. 5. 2021 17:00 FK ŠTERNBERK "B" - FK Velká Bystřice

25.kolo Neděle 30. 5. 2021 17:00 FK Velká Bystřice - Jesenec-Dzbel

26.kolo Sobota 5. 6. 2021 17:00 Moravský Beroun - FK Velká Bystřice

15.kolo Neděle 13. 6. 2021 17:00 Sokol Velký Týnec - FK Velká Bystřice

Pro pamětníky bystřické házené...

Házená ve Velké Bystřici má dlouholetou tradici. Začala se hrát již  
v roce 1922. Byla to česká házená a hrávala se v Sokole až do roku 
1927, kdy se kroužek házené osamostatnil a založil Sportovní klub 
Velká Bystřice. Rok 1927 lze tedy považovat za oficiální začátek há-
zené v Bystřici. Házená je v celé své historii jedním z nejaktivnějších 
článků nejen sportovního, ale i společenského dění v našem městě.

Historické okénko

Autor: V. Schneider a K. Petrová
Foto: Archiv

Rozpis utkání starších žáků podzim 2020 a výsledky

1.kolo Sobota 5. 9. 2020 13:30 FK Velká Bystřice - SK Město Libavá
2.kolo Sobota 12. 9. 2020 09:30 Hněvotín/Lutín - FK Velká Bystřice
3.kolo Sobota 19. 9. 2020 11:15 FK Velká Bystřice - FK Hlubočky
4.kolo Sobota 26. 9. 2020 10:30 FC Sigma Hodolany - FK Velká Bystřice
5.kolo Sobota 3. 10. 2020 10:45 FK Velká Bystřice - FK Nové Sady "B"
6.kolo Sobota 10. 10. 2020 10:45 FK Velká Bystřice - FC Dolany
7.kolo Neděle 18. 10. 2020 12:00 Kožušany/Drahlov - FK Velká Bystřice
8.kolo Sobota 24. 10. 2020 12:00 FK Velká Bystřice - FK Slavonín "B"
9.kolo Neděle 1. 11. 2020 11:30 Slatinice/Drahanovice - FK Velká Bystřice
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SPOLKY

Český zahrádkářský svaz 
Základní organizace Velká Bystřice  
 
 

 
KD Nadační, spolková místnost  

(vchod od radnice) 

neděle 20. září     8 – 17 hod. 
pondělí 21. září    8 – 12 hod

Srdečně zve výbor ČSZ Velká Bystřice 
  

Výstavní vzorky se budou 
vybírat v pátek  
18. září od 14 – 17 hod. 
(v KD Nadační ve spolkové 
místnosti) 

Jak se zrodila pečovatelská služba 
ve Velké Bystřici

Vznik charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v roce 
1992 byl jedním ze zásadních a nejvýznamnějších rozhod-
nutí, které určilo dopředu další cestu charitních služeb. Zří-
zení pečovatelské služby nastartovalo změnu v humanizaci 
sociálních služeb tím, že umožnilo žít důstojný život starým 
a nemocným lidem až do závěru svého života v přirozeném 
domácím prostředí. „Myšlenka vybudovat pečovatelskou 
službu ve Velké Bystřici se zrodila roku 2009. Mimo Vel-
kou Bystřici vznikla v té době střediska pečovatelské služby 
také v Tršicích, Těšeticích a Věrovanech,“vypráví Mirosla-
va Koutská, vedoucí Střediska psychosociálních služeb 
Charity Olomouc, která stála u zrodu středisek pečovatel-
ské služby v roce 2010.

Na faře ve Velké Bystřici tehdy vznikly kanceláře se so-
ciálním zařízením, kde dodnes sídlí pečovatelská služba 
Charity Olomouc a kde se nachází i sklad a komunitní 
místnost. „Spuštění plného provozu služby předcházela 
výběrová řízení pracovníků na pozice sociální pracovnice  
a pečovatelky. V obcích tak byly vytvořeny nové pracov-
ní příležitosti, kterých místní v několika případech využili. 
V roce 2010 kdy služba vznikla, bylo přijato 18 uživatelů, 
kterým byla poskytována pečovatelská služba,“doplňuje 
Miroslava Koutská.

Každý člověk je pro nás důležitý.
V dalších letech se středisko postupně rozrůstalo, byly při-
jaty další pečovatelky a přijímáni noví uživatelé. V minu-
lém roce pečovalo bystřické středisko o 51 uživatelů, letos 
službu využívá 44 seniorů a zdravotně postižených osob.  
„V současné době působí na středisku ve Velké Bystřici 
koordinátorka, která má na starosti všechna venkovská 
střediska, pět pečovatelek se stálým úvazkem a jedna pra-
covnice na dohodu. Nejčastěji poskytovanými úkony jsou: 
hygiena, pomoc při úklidu domácnosti, příprava a podání 
jídla a nákupy,“ vypočítává Renata Vidrasová, zástupkyně 
vedoucí Střediska pečovatelské služby Charity Olomouc. 

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi.
Kromě pečovatelské služby se Charita Olomouc věnuje 
dalším potřebným cílovým skupinám, jako jsou lidé bez 
domova, lidé s duševním onemocněním, nevyléčitelně ne-
mocní a umírající, rodiny s dětmi ocitající se v krizi. Mezi 
další aktivity patří dobrovolnictví a sbírková činnost, z níž 
je nejznámější Tříkrálová sbírka svíce než dvacetiletou 
celorepublikovou působností. Charita Olomouc rozvíjí spo-
lupráci s jednotlivými farními středisky olomouckého děka-
nátu, provozuje dobročinný šatník, charitní obchůdek Dob-
rodruhá a prodejnu U Samaritána na Wurmově ulici. 

Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě 
Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých.
Pečovatelská služba střediska Velká Bystřice působí  
v těchto obcích: Velká Bystřice, Svésedlice, Přáslavice 
(Kocourovec), Bystrovany, Bukovany, Mrsklesy, Hlubočky 
(Mariánské Údolí, Hrubá Voda), Dolany (Véska, Pohořany), 
Bělkovice - Laštany, Tovéř, Samotišky. Sídlo: Velká Bystři-
ce, Křížkovského 38. Kontakt: Mgr. Alena Pírková, tel. +420 
734 435 073. Další informace: www.olomouc.charita.cz

Eva Štefková, Charita Olomouc
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EKOSERIÁL

– módní záležitost nebo správná 
věc pro naši budoucnost ?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, 
ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných 
odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. 
Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí úto-
čí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, 
které člověk nerozumným chováním přírodě způ-
sobuje. 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou 
nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Tří-
dění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost pla-
nety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. 
A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme 
do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například  
i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného 
odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recy-
klaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů mů-
žeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, 
ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými 
jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě,  
a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírod-
ních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc za-
brání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, 
pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly 
do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elek-
trozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře  
– odpadovém centru Velká Bystřice, Tovární 1002, 
nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co 
již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou 
likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí 
městům a obcím zcela zdarma.

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

www.elektrowin.cz

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM 
A STABILNÍM PARTNEREM!

chladicí 
medium a olej
a jiné škodlivé 

látky

nevyužitelné 
součásti

neželezné kovy 
(hliník, měď)

železné kovy

plasty

sklo

60 %

4 %

2 %

26 %

2 %

6 %

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více 
než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České re-
publice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa 
jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektroza-
řízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

Recyklace

autor Jiří Kopáč
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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

REKLAMA
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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. 09/2020, vychází 27. 8. 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 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 9. 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. 

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 
 
 
                
 
 

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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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
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vše dobré do dalšího roku. 
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www.velkytynec.cz
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