
Desatero otázek a odpovědí…

Marek Pazdera,
starosta města Velká Bystřice

Co Vám v poslední době udělalo radost?

Zpráva, že jsme dostali příslib dotace na zateplení 
KD Nadační. A tak po dlouhých letech budeme řešit 
rekonstrukci stánku kultury ve Velké Bystřici. A také  
čtvrtý ročník rockového festivalu Hanácké Wood-
stock. 

Máte svoji oblíbenou knihu, knižního hrdinu? 

Přiznám se, že času na čtení mám pořád strašně 
málo, ale nedávno jsem  za dovolenou doslova 
„zhltal“ trilogii – Muži, kteří nenávidí ženy. Poba-
vila mne i Analfabetka, která uměla počítat.

Kde nebo co se Vám ve Velké Bystřici líbí? 

Velká Bystřice má obrovskou výhodu ve velkém 
množství spolků a zájmových organizací, které 
jsou neuvěřitelně aktivní. Rekonstrukcí Zámecké-
ho náměstí, parku  a výstavbou amfiteátru jsme jim  
vytvořili krásné prostředí pro pořádání různých 
akcí a setkání. Tato stavba získala i ocenění Stavba 
roku Olomouckého kraje. 

Bez čeho byste se v životě neobešel? 

Základem pro mě je spokojená a zdravá rodina, 
práce, která mě baví a sport. 

Váš oblíbený citát, životní krédo… 

Hlavně se z toho nepo…

Které vlastnosti si na lidech vážíte, která je 
Vám naopak cizí? 

Nejvíc mi vadí závist a pomluvy, ale jsem pozitivní 
člověk, takže se snažím vnímat hlavně to dobré 
a příjemné.
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Jakou hudbu rád posloucháte? 

Platí to stejné jako u knížek. Času je strašně málo, 
ale naturelem jsem rocker a vášnivý posluchač sku- 
piny Pink Floyd. 

Zaujal Vás v poslední době nějaký film, diva-
delní představení, výstava… 

Doma jsme obdivovatelé Dejvického divadla, u se-
riálu Čtvrtá hvězda jsme učurávali smíchem. Proto 
jsem se těšil na film Díra u Hanušovic a z kina od-
cházel spokojený a uvolněně vysmátý. 

Jaké máte plány? 

To se mě zeptejte za dva měsíce po komunálních 
volbách. Ale plánů a rozdělané práce mám spous-
tu J.

Chcete něco vzkázat našim čtenářům? 

Určitě bych je chtěl  pozvat k nám do Velké Byst-
řice a do mikroregionu Bystřička. Pro příznivce cy-
kloturistiky máme připravené krásné cyklostezky 
a cyklotrasy. Na závěr cyklovýletu mohou posedět 
na zahrádce nově zrekonstruovaného hotelu Zá-
mek. Otevíráme už tento měsíc!

Nezbývá mi než poděkovat za rozhovor a šláp-
nout do pedálů!

Ivana Dosoudilová


