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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ŘÍJEN 2020 
1. – 31. 10.
Velká Bystřice 

1. 10.
Hlubočky

3. 10.
Svésedlice
Přáslavice
4. 10.
Velká Bystřice

Přáslavice
5. 10.
Daskabát
11. 10.
Mrsklesy
Velká Bystřice

16. – 17. 10.
Velká Bystřice

17. 10.
Bukovany 
Přáslavice

● 10 LET GALERIEZET – SPOLEČNÁ VÝSTAVA
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so – ne zavřeno)

● SRDCE NEHASNOU, vzpomínka na písně Karla Gotta. 
Zpívá Honza Mlčoch s kapelou

● SVÉSEDLICKÝ MIX
● PODZIMNÍ BAZÁREK

●KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE KLÁNSKÉHO 
(galeriezet, 16:00 – 17:00)
● VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

● KNIŽNÍ BLEŠÍ TRH

● DRAKIÁDA A OPÉKÁNÍ BRAMBOR
● MYSLIVECKÁ SLAVNOST – HUBERTSKÁ MŠE 
(ŘK kostel, 10:00 – 13:00)

● PODZIMNÍ  BAZÁREK 
(orlovna, pá 14:00 – 18:00, so 8:00 – 12:00)

● DRAKIÁDA 
● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

23. 10.
Svésedlice
Velký Újezd
24. 10.  
Velká Bystřice

25. 10.
Daskabát
Velká Bystřice

27. 10.
Doloplazy
Mrsklesy
31. 10.
Velký Újezd
Přáslavice

říjen
Velký Újezd
Kozlov

● MUZIKOTERAPIE
● VEČERNÍ POCHOD – 44. ROČNÍK

● DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
(KIC, 10:00 – 16:00)

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● DRAKIÁDA 
(pole u hřbitova, 13:00 – 16:00)
● PRAŽSKÉ KOMORNÍ DUO A FR. NOVOTNÝ  
(Husův sbor)

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

● DRAKIÁDA 
● HALLOWEEN
 

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ OBČANŮ KOZLOVA 
    A SLAVKOVA

Narození:
Vivian Ambrožová
Sára Nakládalová
Eliáš Juráň 
Emílie Tomášková 

3. 8. 2020
10.8.2020
19.8.2020
23.8.2020

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

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Lidija Šindýlková 
 

15. 8. 2020 91 let 

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

SVOZ ODPADŮ ŘÍJEN
komunální 

odpad 
(pondělí)

5. 10. 1. 10.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

13. 10.

20. 10.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

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

27. 10.

V úterý 27. října 2020 v 17 hodin se u pomníku T. G. Masaryka 
na nádvoří Masarykovy základní školy a mateřské školy  
ve Velké Bystřici uskuteční pietní akt u příležitosti 102. výročí 
vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

POZVÁNKA 

po
út
st
čt

pá
so 
ne 

Nová provozní doba na poště 

Velká Bystřice - od 1. října 2020:

provedou hasiči v sobotu 24. října 2020 od 8 hod. Prosíme občany o na-
chystání železného odpadu a nepotřebných elektrospotřebičů před své 
domy jako obvykle, elektroodpad a železo odděleně.
Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky a různé konstrukce)  
po dohodě vyneseme.
Kontakt: 731 913 327 p. Čepelák, 604 180 602 p. Šperka K.
Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, 
fény a ostatní drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU  A ELEKTROODPADU
 

26. 10.

11:00 – 12:00     13:00 – 18:00
8:00 – 12:00     13:00 – 15:00

11:00 – 12:00     13:00 – 18:00
8:00 – 12:00     13:00 – 15:00
8:00 – 12:00     13:00 – 15:00

        zavřeno
        zavřeno 
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, 
letošní rok 2020 se do historie zapíše zcela mimořádnou 
zdravotnickou výzvou, jakou je zvládání pandemie no-
vého koronaviru. Po jarní fázi, kterou jsme jako společ-
nost na celostátní i lokální úrovni zvládli po epidemio-
logické, resp. zdravotnické stránce nad očekávání dobře,  
ale za cenu téměř vypnutí ekonomiky, přišla úleva během 
letních prázdnin a s ní odklon od hygienických opatření, 
který způsobil návrat onemocnění Covid 19 v mnohem 
masivnější podobě. Málokdo z nás je odborník, aby byl 
schopen s jistotou říci, jestli všechno to dění kolem Co-
vidu je jen „velká bublina“, jak někteří říkají, nebo sku-
tečně vážná hrozba. Stará zkušenost říká, že v nejistotě, 
v nejednoznačnosti, zda se jedná o hrozbu, je lépe se při-
klonit na stranu bezpečnou a chovat se, jako by to hroz-
ba skutečně byla. Myslím tedy v otázkách hygienických 
opatření. Protože dnes již víme, že další úplné vypnutí 
ekonomiky by mělo fatální důsledky na životní úroveň  
a sociální situaci celé populace a lidské neštěstí úplně 
jiného typu. V oblasti zdravotnických a hygienických 
opatření jistě dojde k řadě omezení a vzhledem k dopadu  
na rizikové skupiny obyvatelstva jsme nuceni je snášet 
i tady u nás ve Velké Bystřici. Vedení školy bude mít 
snahu, při respektu ke všem nařízením a doporučením 
ministerstva zdravotnictví, zachovat prezenční výuku, 
jak to jen bude možné, protože ta distanční přináší velké 
komplikace, jak co se úrovně vzdělání týká, tak i v oblasti 
zaměstnanosti – v případě dětí z nižších ročníků přináší 
rodinám výpadek příjmů. Trochu jiná otázka je to na na-
šem domově pro seniory, protože jeho klienti jsou nejri-
zikovější skupinou obyvatelstva a s jejich zdravím nelze 
hazardovat. Na druhou stranu je pro seniorské uživatele 
služeb Domu pokojného stáří sv. Anny sociální kontakt  
s nejbližšími, tedy s rodinou, zásadní pro psycho-sociál-
ní kondici, takže rozhodování o případných omezeních  
či zákazu návštěv je podobné dilema, jako ve škole. Nic-
méně, přes veškerou snahu o co nejmírnější dopad re-
strikcí na klienty DPS je otázka života a zdraví vždy na 
prvním místě a vzhledem k nepochopitelné nedisciplino-
vanosti některých návštěvníků domova, kteří nerespektují 
přísné nařízení o nošení roušek, je opětovné dočasné uza-
vření domova nevyhnutelné. Pracovníci domova se budou 
snažit svým klientům umožnit kontakt s blízkými alespoň 
přes elektronické audio a videokonferenční služby.

Budeme doufat, že křivky počtu nakažených opět brzy 
poklesnou a my se budeme moci vrátit ke všem nor-
málním, nám milým formám každodenního života. Než 
se tak stane, chceme naše občany ujistit, že v případě 
jakýchkoliv opatření omezujících pohyb, opětovně na-
bídneme seniorům a zdravotně postiženým donáškovou 
službu základních potravin, léků a zdravotnického mate-
riálu. Stejně i v případě jiných obtíží, jako je následný 
dopad pandemie na ekonomickou a sociální situaci rodin 
i jednotlivců, připravujeme ve spolupráci s neziskovým 

sektorem poradenskou a konzultační podporu pro řešení 
různých životních situací. 

Společenský život se v Bystřici snažíme udržet, jak jen  
to závazná opatření umožní. Proto zatím nechceme žád-
nou z oblíbených podzimních akcí předem rušit a udělá-
me to až ve chvíli, kdy by jejich konání bylo v rozporu  
s nařízeními ministerstva zdravotnictví. Máme totiž za to, 
že přes všechny problémy jsme stále lidé, kteří potřebují 
normální, aspoň trochu příjemný život, k němuž ten spo-
lečenský nutně patří. Protože s dobrou náladou se všechny 
ty strasti dnešních dnů zvládají lépe. A protože jsme do-
spělí, zodpovědní lidé, víme, zda je nám dobře, nemáme 
příznaky nebo nám není nahlášen kontakt s nakaženým  
a proto můžeme, byť třeba s rouškou na ústech, vyjít za ra-
dostmi všedních i svátečních dnů. Nebo nám naopak není 
nejlépe, máme příznaky či dokonce vytrasovaný kontakt 
s nakaženým a tak zůstaneme raději doma v karanténě, 
protože bychom již ohrožovali druhé.

Budeme věřit, že nám všechny tyto možnosti volby ne-
seberou nějaká opětovná celoplošná restriktivní opatře-
ní a že se i během podzimu a zimy potkáme na některé  
z krásných bystřických akcí.

Protože po každé bouřce přece vždycky znovu vyjde slun-
ce! ☺

S přáním pevného zdraví
Ivo Slavotínek 

Velká Bystřice obsadila 2. místo
 za třídění odpadu

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají 
každoročně prestižní ocenění v soutěži „O keramickou popelni-
ci“. Vyhodnocení se konalo 11. září na zámku v Plumlově. Soutěž 
je součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu 
sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.

Našemu městu se v letošním ročníku podařilo probojovat  
na 2. místo v kategorii sídel od 2001 do 15 tis. obyvatel. Toto 
umístění svědčí jednak o kvalitní péči představitelů našeho měs-
ta o sledovaný segment ekologie a racionálního nakládání s od-
pady, a též o zvyšujícím se uvědomění a zájmu našich občanů 
o zdravé a udržitelné životní prostředí, které je reprezentováno 
úsilím o co nejlepší třídění odpadů.

Ocenění na slav-
nostním ceremo-
niálu na zámku 
v Plumlově pře-
vzal od zástupců 
O lomouckého 
kraje a Autori-
zované obalo-
vé společnosti 
EKO-KOM, a. s. 
starosta města 
ing. Marek Paz-
dera
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KULTURA

Zastupitelstvo města jednalo  
pod širým nebem

Historicky první veřejné jednání Zastupitelstva města Velká 
Bystřice pod širým nebem se uskutečnilo v pondělí 14. září 
2020. Zasedání bylo původně jako vždy plánováno do pro-
stor foyer Kulturního domu Nadační. Příchozí zastupitelé však 
postupně zjišťovali, že je něco jinak. Zasedací stoly, židličky  
i materiály byly připraveny na „piazzettě“ před vstupem do kul-
turního domu. Městský úřad tak operativně zareagoval na nově 
zpřísněná opatření související s onemocněním Covid-19, podle 
kterých by bylo ve vnitřních prostorách nutné použití roušky pro 
všechny zúčastněné osoby. Využilo se tedy příznivého počasí 
„babího léta“ a zasedalo se venku, což bylo zastupiteli i několika 
zástupci občanů v plénu kvitováno s povděkem. Samotné zase-
dání proběhlo bezproblémově; všechny body se podařilo zdár-
ně projednat a odhlasovat. Jako bonus mohli zastupitelé sle-
dovat překvapené pohledy kolemjdoucích a občas též úsměv  
na jejich tvářích. 

foto: Jaroslav Zavadil

Sdružení Hliník zve všechny děti a jejich rodiče

Nekupujte draka v obchodě. Zkuste si letos postavit doma váš vlastní 
originál a přijďte ho vypustit na dračím leteckém dnu. Určitě se pobavíte. 

Akce se koná v rámci Hanáckého roku v Bystřici.

DRAKIÁDA 25. 10. / 13–16 hod. 
pole u hřbitova
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knižní novinky

Iva Procházková: Nekompromisně
Smrt nepohodlného novináře otevírá dramatický pří-
běh odehrávající se v průběhu jediného týdne těsně 
před volbami do Evropského parlamentu. Pozornost 
autorky se přes vnější napětí přenáší především  
k vnitřnímu životu celé škály postav.Překvapivý 
thriller od Ivy Procházkové nabízí tajemství, jejichž 
prozrazení změní mnoho osudů i válku, která je jen 
zdánlivě vzdálená.

Petr Měrka: Realita šílenství
Realita šílenství není jen román o šílenství reality 
psaný osobitým jazykem s notnou dávkou humoru, 
který hraje všemi barvami. Je to hra se světem, hra  
s postavami i se čtenářem. Autor bravurně koman-
duje své vyvrhele, zatracence i světapány ve světě 
nepříliš odlišném od toho našeho.  

Petr Dvořáková: Chirurg
Hynek Grábl, chirurg v příhraniční nemocnici už ani 
nedoufá, že by se jeho život ještě někdy mohl vyvíjet 
příznivěji. Kariéra špičkového odborníka na pražské 
klinice předčasně skončila kvůli jednomu karambolu 
s alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale 
i jeho věčně nespokojená žena a dospívající děti…

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 

         

A. Gravensteen: Pohyby ledu
Po lávce přes Vltavu běží třicetiletý novinář Miroslav 
Hammer, aby stihl slavnostní otevření nového sklení-
ku v trojské botanické zahradě. Mezi hosty slavnosti 
se zatím proplétá tajemná dívka v černém. Za chvíli 
se ti dva potkají a začne příběh o pravdách a lžích, 
o snech a skutečnostech, o manipulaci a svobodné 
vůli, o pomstách a odpuštění. Český román Pohy-
by ledu, jehož autor se skrývá pod pseudonymem  
A. Gravensteen, čtenářům ukazuje, že důležitější je 
to, co na první pohled není vidět a co se tají pod hla-
dinou. 

…a něco pro děti:
Alois Mikulka: Pohádkový výprodej
Žijící klasik české pohádky, malíř a vyhledávaný ilu-
strátor napsal a nakreslil pro děti mladšího školního 
věku spoustu rozverných příběhů. Všichni jejich hr-
dinové vyvádějí kousky, nad kterými zůstává rozum 
stát. Veselé příběhy doprovázejí stejně veselé obráz-
ky.
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 KINO 
 2020 
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                 19:30 hod.          
                                             - 
                                                       
 
                                                      
                9. 10                                                                Produkce: Kanada 
                18:00 hod.           
                 87 minut                           -                   
                                                                      
 
                16. 10.                                                              
                 19:30 hod.              Irsko, Polsko 
                  
                                            -  
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               19:30 hod.          krimi komedie.                                               od 15 let 
               113 -                    
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                - 
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Foto na stránce:  [1] Daniel Schulz, [2] - [7] Petr Palarčík, [8] - [11] TJ Sokol Velká Bystřice, [12] - [14] ZdeněkPolách 

1

2

4

5

7 8

13 14

... Moravské divadlo Olomouc – Starci na chmelu 
27. srpna

3

9

12

... ze Zahradní slavnosti 
28. srpna

6

... z koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers 
4. září

9 11

... ze Závodů zdatnosti 
19. září

10
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... z Lidového roku
5. září

Foto na stránce: Petr Palarčík   

2

4

7

9

11

3

5

8

10

1

6
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... z oslavy 10. výročí galeriezet
19. září

2

4

6 7

9

11

... z koncertu Pink Floyd Distant Bells Brno 
19. září

3

5

8

10

1

Foto na stránce: [1] - [4] Petr Nakládal, [5] - [7] Petr Palarčík, [8] - [11] Petr Nakládal

... z Bystřických selských trhů 
20. září

... ze Zahrádkářské výstavy 
20. září
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Studijní pobyt na Maltě
V rámci projektu Erasmus + se vyslaní pedagogové naší školy zú-
častnili 14-ti denního jazykového kurzu na sluncem vyhřáté Maltě. 
Školu na ostrově zastupovali učitelé Dostál, Koplík a p. učitelka Pol-
crová. I přes aktuální situaci s koronavirem se nám podařilo celkem 
bez problémů vycestovat a dostat se na Maltu.

Po příjezdu na jazykovou školu, jsme se dozvěděli, že většina stu-
dentů na škole již absolvovala 14-ti denní izolaci. Tato zpráva nás 
moc nepotěšila a první dny jsme očekávali, že se i u nás v poslu-
chárně objeví pozitivně testovaný student, který nás pošle na nuce-
nou izolaci. Díky příznivým okolnostem a také díky naší uvědomělosti  
a opatrnosti jsme celým pobytem doslova propluli bez jakýchkoliv 
větších komplikací. Cestovní kancelář, která celý kurz zprostředkova-
la, přirovnala náš pobyt bez komplikace v aktuální situaci k malému 
zázraku. Paradoxně, do některých nepříjemných situací nás přivedla 
samotná cestovní kancelář svou neprofesionální komunikací. I přes 
malé nepříjemnosti jsme se shodli, že pobyt byl pro nás zúčastněné 
přínosem. Ať již z pohledu jazykového, tak i seznámením se se krás-
nou zemí, jakou je Malta. Přiložené fotografie mluví za vše.

Ondřej Dostál

Bystřičtí učitelé přivítali školní rok
Měsíc září tradičně patří školákům, pro prvňáčky znamená velkou ži-
votní změnu a začátek povinností. Učitelé vstupují do nového školní-
ho roku s velkými ideály a každoročně doufají v jejich zdárné naplně-
ní. Letos jsme se všichni sešli po covidové pauze a společně s žáky 
nás čeká nesmělé opakování, radostné nalezení všech vědomostí  
a nadšené vstřebání všeho nového. Po dlouhé době se rádi vidíme  
a užíváme si společných chvilek.

Březnové uzavření škol znamenalo nejen zrušení školní docházky, 
ale také konec všech plánovaných radostí, které zpestřují školní ži-
vot žákům i učitelům. Jednou z akcí, kterou se nepodařilo na jaře 
uskutečnit, bylo připravované setkání učitelů Masarykovy základní  
a mateřské školy s bývalými kolegy. Měla to být třešinka na pomysl-
ném dortu oslavy Dne učitelů. Vše bylo jinak a nouzový stav dovolo-
val kontakty pouze neosobní.

Paní ředitelka naší školy však dluhy nedělá. Bez otálení v rámci 
zahájení nového školního roku setkání s bývalými kolegy zorgani-
zovala. V pátek 4. září jsme společně s představiteli města přivítali  
ve škole naše bývalé pedagogy a provozní zaměstnance. Paní 
ředitelka je provedla třídami, ukázala nově vybudované odbor-
né učebny a představila návštěvníkům běžný vyučovací den. 

Eva Poděbradová

Následovalo malé občerstvení a pan starosta všem hostům nastínil 
smělé plány blízké rekonstrukce školy. Vzhledem k přibývajícímu 
počtu žáků – škola vzdělává 490 dětí – je nutné rozšíření stáva-
jících prostor a jejich modernizace. Pro vedení školy je podpora 
bystřických radních nosným pilířem již dlouhá léta. Vzdělání je pri-
oritou, která se městu vrátí. Jeho představitelé se tímto postojem 
netají. 

Bývalí kolegové se rozpovídali o svých pedagogických začátcích. 
Úsměvné historky pobavily, společně jsme zavzpomínali na to 
dobré i zlé, co školní léta přinesla. Naši hosté vychovali několik 
generací. Bývalí žáci bystřické školy jsou často velmi úspěšnými 
odborníky. Určitě rádi vzpomínají na své učitele, kteří jim vštípili 
základy vědění.

Po příjemném vyprávění následoval slavnostní oběd společně se 
současným učitelským sborem. Setkání s kolegy bylo spontánně 
příjemné a my se moc těšíme, že se stane tradicí.

 ŠKOLNÍ OKÉNKO
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SPORT

Terénní Vrtovská Jedenáctka 
- 6. ročník

Čvachtavé stezky Terénní Vrtovské Jedenáctky letos  
6. září v neděli přivítaly jednatřicet statečných. Vzhle-
dem k sobotní večerní bouřce a rannímu deštíku bylo 
v ceně startovného obsaženo nejen pozávodní občer-
stvení a lístky do tomboly, ale také ozdravný bahenní 
nástřik na nohy. Z očipovaných závodníků první pro-
běhli cílem za muže a ženy z jedenáctky Ondřej Horák 
(40:47) a Kateřina Šišková (54:51) a za další muže a ženy  
z kondiční šestky Pavel Šiška (28:33) a Kristýna Koksová 
(30:13).

"Nebyla ani zima ani vedro - takže na běhání paráda. Je-
nom to trochu klouzalo," říká Kristýna.

Velké díky patří všem sponzorům, organizátorům, pomoc-
níkům a dalším zúčastněným - závodu zdar!

Za pořadatele Viktorie Koksová

Chloubou velkobystřické házené byli koncem 60. a začátkem 
70. let minulého století, dorostenci, kteří v té době úspěšně 
účinkovali v nejvyšší republikové soutěži - 1. dorostenecké lize.

Jména jako Antonín Borek, Horymír Podhorný, Jiří Poledník, 
Jaroslav Kunstler, Jaromil Vyjídák, Radoslav Košťálek, Jan Ne-
uman, Antonín Hynek, Jaroslav Nováček, Vlastimil Vydra, Jarda 
Pazdera, Jirka Jakl, Milan Bugno, Laďa Schneider, Petr Rei-
hel, Norbert Menšík, Pavel Zedník, Petr Zedník, Ka...rel Bečák, 
Lubomír Rech, Milan Svoboda, Dušan Pospíšil, Jiří Vinohrad-
ník, Vladimír Obhlídal, Arsen Logojda, Miroslav Voráč, Laďa 
Logojda, Milan Kufrik, Broňa Hořínek, Zbyněk Voráč, vedoucí 
Mira Štencl , trenér Nickl, Barvíř , mnozí další ☺ jsou součástí 
historie bystřické házené! 

Historické okénko

Autor: Ing. Vladimír Schneider

Kamila Petrová
Foto: archiv 
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SPOLKY

Letos jsme se rozhodli pro změnu a zavítali jsme s našimi skauty na nové 
tábořiště v Horních Studénkách. Důvodem změny byla možnost strávit 
na táboře více dní a jet ve větším počtu. A tak jsme vyrazili v krásném 
počtu 36 dětí a 15 dospělých. Děti bydlely v podsadových stanech, ale 
velkou novinkou byla možnost ubytovat se v teepee. A tak se do teepee 
nastěhovali naši roveři a rangers (starší kluci a holky).

Téma letošního tábora znělo „Pod junáckou vlajkou“ a celý tábor byl pro-
tknut čistě skautskou tematikou. Účastníci tábora byli rozděleni do pěti 
vyrovnaných týmů a vymysleli si názvy svých družin a k nim i bojové 
pokřiky. Etapy celotáborové hry byly například rozdělat oheň a uvařit si 
na něm podle receptu polévku, naplnit děravou studnu vodou a vylovit  
z ní vzkaz, ošetřit zraněného a dopravit ho na nosítkách do „nemocnice“.

Jednou z nejoblíbenějších částí tábora se stalo jednoznačně tzv. „hama-
čení“ tedy nocování mimo tábor v lese ve speciálním závěsném houpa-
cím lehátku, v hamace.

Jako každý rok na táboře získalo několik našich členů nové přezdívky  
a k přezdívkám patří i slavnostní křest. A tak jsme mezi námi skauty při-
vítali naše čerstvě pokřtěné sestry a bratry: Čoči, Maséra, Jeřába, Ivana, 
Svižníka, Rockyho a Meteleska.

Obrovskou gratulaci si zaslouží ti, kteří úspěšně složili náročnou zkoušku 
Tří sasanek (holky) a zkoušku Třech sokolích pírek (kluci). Pro splně-
ní zkoušky musí podstoupit tři nelehké testy v podobě hladovky, mlčení  
a denní a noční samoty. A proto znovu gratulujeme: Ádě, Barče a Kowal-
skimu, kteří vytrvali a tuto nelehkou výzvu zvládli.

A jen, kdyby vás zajímalo, co asi tak skauti na táboře jedí, tak my jsme 
měli takové dobroty, že nám to nebudete věřit. Naše kuchařinka Lenka  
a Kakajo nám uvařili například: sladké knedlíky, svíčkovou, přírodní plá-
tek s bramborem, krupici i asi sto topinek obalených ve vajíčku. Moc jim 
ještě jednou děkujeme.

Tábor to byl jednoznačně nejlepší. Nikdo z nás nechtěl jet domů. Příští 
rok táboru NAZDAR! 

Tábor v Horních Studénkách 
(9. 8. 2020 - 19. 8. 2020)

 

Husův sbor ve Velké Bystřici 

opět pořádá humanitární sbírku  

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to 

ve čtvrtek 8. října 2020 

od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin. 

 

 Věci, které vybíráme: 

☑  Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení 

☑  Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky 

☑ Vlnu na pletení, bavlnky na vyšívání 

☑ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) 

☑  Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře 

☑  Hračky, spací pytle, knihy 

☑ Školní a sportovní potřeby 

☑  Boty 

☑ Dioptrické brýle 

☑ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory 

☑ Funkční malé domácí spotřebiče 

   

 Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích.  

 

S pozdravem 

Hana Šebíková 

tel: 605 970 982 

 

S pozdravem Hana Šebíková, tel: 605 970 982

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Týnecká 10,Velká Bystřice / IČ: 70008922

Přijme na brigádu zdravotní sestru
zástupy v době čerpání dovolené a volna našich pracovnic

Zájemci se mohou kontaktovat na telefonním čísle
602 760 821 / e-mail: lakomy@muvb.cz nebo

774 455 881 paní Magda Janíková / e-mail: janikova@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel DPS sv. Anny
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Hana Šebíková 

tel: 605 970 982 

 



BYSTŘICKÉ NOVINY 10 / 2020 Strana 13

Každý den se na nás obracejí další lidé, kteří se ocitli  
v těžké životní situaci. Jsme tady od toho abychom jim 
pomohli hledat různá řešení a doprovázeli je v těchto 
náročných chvílích. Někdy trvá hledání řešení i léta. Jin-
dy se po vyřešení jednoho problému otevírají problémy 
další. Proto je pro nás vždy velkou radostí, když někdo 
opouští naše služby s tím, že se nám podařilo případ 
uzavřít a situaci vyřešit.

Naše kolegyně Dagmar Schönová vám popisuje konkrétní 
příběh, který ukazuje, jakým způsobem může spolupráce  
s pracovníkem naší organizace vypadat.

„Klient se na naši organizaci obrátil, když už nezvládal platit 
své závazky a nedokázal se sám domluvit na snížení splá-
tek u věřitele Home Credit. Navštívil tedy konzultační hodiny  
v olomoucké kanceláři organizace Člověk v tísni a společně  
s kolegyní sepsal návrh na snížení splátek. Home Credit 
však nechtěl přistoupit na snížení splátek, přestože kli-
ent argumentovat velmi špatným zdravotním stavem, 
který se mu rok od roku zhoršuje.

Klient celý život pracoval, byl i profesionálním sportovcem 
a na stáří mu začalo vypovídat zdraví. Také mu na rakovinu 
umřela manželka a klient se rozhodl odstěhovat na vesnici, 
blízko lesu, který má rád. Půjčku si bral na pokrytí rekon-
strukce domu, ve kterém bydlí. Snažil se tedy s kolegyní pí-
semně vyzvat Home Credit, aby přistoupili na smírné řešení 
a snížili mu splátky, aby mu zůstávalo na léky, ale i na potra-
viny. Klient raději platil svou půjčku, protože nedokázal ustát 
tlak telefonátů, ale poté mu nezbývalo na léky a potraviny.

Do této situace přišel nouzový stav, a klient tak zůstal odříznutý 
od veškerých prostředků. Na vesnici přestala chodit pošta, což 
znamenalo nedoručení starobního důchodu. Kolegyně, která 
zpočátku s klientem spolupracovala, odešla na ošetřovné.  
A případ klienta jsem převzala já.

Když jsem volala klientům a informovala je o současné 
coronavirové situaci, klient mi sdělil, že již několik dní 
nejedl, protože nefunguje pošta a nedošel mu důchod. 
Ihned jsem iniciovala zahájení potravinové pomoci, kte-
rou se podařilo dodat do 24 hod od zavolání. Dozvěděla 
jsem se, že klient nejedl 12 dní, což je pro těžkého diabetika 
a člověka ve špatném zdravotním stavu život ohrožující.

Navrhla jsem klientovi, že by se jeho situace dala řešit za 
pomoci institutu Finančního arbitra a obeznámila jsem 
ho, jakou pomoc poskytují – smírné mimosoudní řešení 
sporu, které je bezplatné. Klient neváhal a brzy jsme vytvo-
řili návrh. Jelikož sociální služby byly v této době poskytovány 
pouze telefonicky, veškeré záležitosti se vyřizovaly po telefonu 
a předání důležitých dokumentů probíhalo při předávce potra-
vinové pomoci, kterou jemu i dalším potřebným vozila kolegy-
ně, protože bylo v té době hodně lidí na vesnicích bez příjmů  
a potřebovali využít tuto pomoc.

Finanční arbitr se do řešení klientovi situace zapojil a za-
počala spolupráce hledání oboustranně výhodného smíru. 
S klientem jsme ještě žádali o odklad splátek z důvodu 
corony, což se podařilo. Toto posunutí splátek však ne-
bylo pro klienta dlouhodobé řešení jeho situace. Klient 
se také snažil volat na call centrum Home Creditu, aby 
mu vyhověli, ale bezúspěšně.

Home Credit navrhl klientovi smírné řešení, které klient pode-
psal a ihned odeslal. Za pár dní však přišel jiný smír, který 
měl jiné podmínky a dle klienta i částky k zaplacení. Kli-
ent byl frustrovaný, zmatený a nevěřil, že se situace po-
daří vyřešit, aby mu zbývaly peníze na potraviny a léky. 

 
 

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010697 
 „Krotitelé dluhů ve Středočeském a Olomouckém kraji“ 

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 
Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010697 

 „Krotitelé dluhů ve Středočeském a Olomouckém kraji“ 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

 

 
 

PROJEKT KROTITELÉ DLUHŮ 
VE STŘEDOČESKÉM 

A OLOMOUCKÉM KRAJI 

PROJEKT KROTITELÉ DLUHŮ 
 VE STŘEDOČESKÉM  

A OLOMOUCKÉM KRAJI 

 

 Máte dluhy, s kterými si nevíte rady? 
 Byla na Vás uvalena exekuce? 
 Zajímá Vás insolvence? 

 
Projekt je určen všem lidem, kteří se ocitli v tíživé 
finanční situaci a nedokáží najít způsob, jak se z této 
situace dostat. 

 
Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ. 

 Máte dluhy, s kterými si nevíte rady? 
 Byla na Vás uvalena exekuce? 
 Zajímá Vás insolvence? 

 
Projekt je určen všem lidem, kteří se ocitli v tíživé 
finanční situaci a nedokáží najít způsob, jak se z této  
situace dostat. 

 
Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ. 

 CÍLE PROJEKTU CÍLE PROJEKTU 

 

 zlepšení/stabilizace finanční situace  
předlužených lidí 

 posílení spravedlivého vymáhacího procesu  
snížením počtu nezákonně prováděných exekucí 

 snížení rizika dluhové recidivy díky kvalitnímu 
zmapování individuálních příčin předlužení 

 zlepšení/stabilizace finanční situace  
předlužených lidí 

 posílení spravedlivého vymáhacího procesu  
snížením počtu nezákonně prováděných exekucí 

 snížení rizika dluhové recidivy díky kvalitnímu 
zmapování individuálních příčin předlužení 

 CO NABÍZÍME? CO NABÍZÍME? 

 

 mapování individuálních příčin předlužení 
 pomoc se zastavováním exekucí 
 pomoc s posouzením a přípravou insolvenčních 

návrhů 
 asistenci v procesu oddlužení 

 mapování individuálních příčin předlužení 
 pomoc se zastavováním exekucí 
 pomoc s posouzením a přípravou insolvenčních 

návrhů 
 asistenci v procesu oddlužení 

 KONTAKT KONTAKT 

 

 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Programy sociální integrace  
pobočka Olomoucký kraj 

 

Člověk v tísni, o.p.s.  
Programy sociální integrace  
pobočka Olomoucký kraj 

 

 

Adresa: Litovelská 14, 779 00 Olomouc 
Kontakty na pracovníky projektu: 
Mgr. Natálie Lisová 
+420 777 782 078 
natalie.lisova@clovekvtisni.cz 

Adresa: Litovelská 14, 779 00 Olomouc 
Kontakty na pracovníky projektu: 
Mgr. Natálie Lisová 
+420 777 782 078 
natalie.lisova@clovekvtisni.cz 

 www.clovekvtisni.cz/olomouc    www.clovekvtisni.cz/olomouc 

 

www.facebook.com/ClovekVTisniPobockaOlomouc/ 
www.jakprezitdluhy.cz 
www.dolozkomat.cz 

   www.facebook.com/ClovekVTisniPobockaOlomouc/ 
   www.jakprezitdluhy.cz 
   www.dolozkomat.cz 
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Dárci kostní dřeně

V České republice každoročně onemocní leukémii a nemocemi 
krve ca 1 300 dětí a dospělých. Pro mnohé z nich je jedinou ces-
tou k záchraně života a uzdravení transplantace kostní dřeně. Pro 
1/4 z nich se nenajde vhodný dárce nikdy. A proč? Registr má stá-
le nedostatek zaregistrovaných dárců. Důvodem je nedostateč-
ná informovanost, omezená věková hranice pro vstup, a to věk 
18 - 40 let a dobrý zdravotní stav bez trvalé medikace. Snad nej-
větší překážkou je přetrvávající strach z darování kostní dřeně.  
V současnosti se odběr dá provést i novější bezbolestnou me-
todou, a to separací kmenových buněk přímo z žilní krve. Zís-
kávání potřebných buněk z krve dárce se podobá odběru krve  
na transfuzních stanicích, jen trvá déle. Často také panuje mylná 
představa, že registrace znamená ihned dárcovství. Jen 1 % za-
psaných v registru se stane dárcem, protože shoda HLA znaků dár-
ce a příjemce je vzácná, je to jako najít jehlu v kupce sena. Právě 
proto je potřeba, aby v registru bylo co nejvíce lidí, aby se pro ka-
ždého nemocného našel vhodný dárce. Zatím se tak neděje, přes-
tože registr je celosvětový, mnoho z nich čeká na záchranu marně.  
U nás existují 2 registry: v Plzni pro dárce 18 - 35 let  
a v Praze v IKEMu pro dárce 18 - 40 let.

Pokud patříte k těm, kteří chtějí pomoci a jsou schopni  
a ochotni zapsat se do registru, a tak darovat šanci na život, máte 
možnost kdykoliv v Olomouci. Odběr vzorků krve nebo slin je pro-
váděn ve FN Olomouc, v Ústavu imunologie, který sídlí na Teoretic-
kých ústavech ve staré budově ve 3. patře. Přesnější informace lze 
získat na tel. 585 632 375 mob. 602 516 871, e-mail: OL-DC@fnol.
cz Dárci nad 35 let mají ještě možnost se zaregistrovat do dovršení  
41 let v IKEMu, a to tak, že mohou požádat o zaslání sady na odběr 
DNA ze slin a po vlastním výtěru pošlou sadu zpět. Informace: tel. 
261 362 354, 236 055 582, e-mail: darci@ikem.cz. Nábor dárců pro-
bíhá někdy i při různých kulturních akcích po celé České republice.

Kdo chce vědět o dárcovství víc, informace najde na: https://registr.
kostnidren.cz/o-registru/videa/.

Hledáme BRIGÁDNÍKY 
na pracovní pozici

OBSLUHA restaurace a společenských akcí 
v Hotelu Zámek Velká Bystřice

Nabízíme
- přátelský kolektiv - dlouhodobé brigády na DPP

- zajímavé mzdové ohodnocení
Požadujeme

- flexibilitu - pečlivost - spolehlivost

Kontakt: provozni@hotel-zamek.cz nebo tel.:727 969 811

52 zemí na celém světě slaví každoroč-
ně 3. sobotu v září Světový den dárců 
kostní dřeně. Letos připadl na 19. září. 
Tento den oslavujeme a děkujeme všem 
dárcům, kteří darovali svou kostní dřeň,  
a tím nezištně pomohli zachránit lid-
ské životy, ale dík patří i těm zapsaným  
v registru, kteří jsou teprve připraveni po-
moci.

Na jeho žádost jsem tedy volala do call centra Home 
Credit a snažila se vysvětlit klientovu situaci, ale bylo mi 
řečeno, že toto řeší právní oddělení a ozvou se mi, jak 
to půjde. 

Druhý den mi volal ombudsman společnosti Home 
Credit, který navrhl společnou schůzku v zázemí or-
ganizace Člověk v tísni za účasti mne, jako sociální 
pracovnice klienta, a samotného klienta. Sdělila jsem 
mu, že to považuji za dobrý návrh, ale nejdůležitější je 
souhlas a zájem klienta. Ten se schůzkou souhlasil a se-
šli jsme se v naší kanceláři v Olomouci. Na schůzce byl 
klient, já jakožto sociální pracovnice a za Člověka v tísni 
také metodička a také advokát a ombudsman z Home 
Creditu.

Návrh od ombudsmana na smírné řešení klientovy 
situace byl více než velkorysý. Navrhli, že klientovi 
odpustí veškeré pokuty, úroky a chtějí zaplatit jis-
tinu, kterou si zapůjčil. Reagují tak na jeho těžkou 
životní situaci a zdravotní stav, který byl na osobní 
schůzce více než zřejmý. Klient jejich nabídku přijal 
a projevil vděčnost za jejich vstřícný a také naprosto 
jedinečný krok v historii Home Creditu.

S klientem jsem se rozloučila, protože naše spolupráce 
tímto jednáním skončila. Jeho vděčnost se nedala popsat 
slovy. Protože vědomí, že má snížené splátky a tím pádem 
mu budou zůstávat peníze i na potraviny a léky, to byla  
ta největší výhra."

Mgr. Dagmar Schönová, terénní sociální pracovnice

Farnost Velká Bystřice 
a Metropolitní kapitula 

u sv. Václava v Olomouci

 srdečně zvou na

MYSLIVECKOU SLAVNOST
v neděli 11. října 2020

ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
a na farním dvoře

Program:
od 10:00 slavnostní Hubertská mše, 

kterou doprovodí trubačský sbor Vojenských lesů 
a statků Lipník nad Bečvou a ZUŠ Potštát

od 11:30 bude na farním dvoře připraveno bohaté 
zvěřinové i jiné občerstvení
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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. 10/2020, vychází 30. 9. 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 12. 10. 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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                  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 
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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

Minipivovar Ničitel
si vás dovoluje pozvat do své nové 

hospůdky v prostorách bývalé zastávky 
Českých drah na Loučné ulici 739.

Otvřeno je útery až pátek od 16 do 21 hod. 
o víkendech od 14 do 21 hod.

Na čepu jedenáctka "Pecivál"  a dvanácka 
"Lenoch", k pivu pak drobné pochutiny,  

o víkendu u nás můžete pochutnat  
na dobrotách z udírny, v případě chladného 

počasí také na punči a svařeném víně.
Těšíme se na vaši návštěvu.

REKLAMA
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