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Vážení spoluobčané,
tento úvodník vzniká v jakémsi mezi-

čase - v období mezi komunálními 
volbami a ustavujícím zasedáním nové-
ho zastupitelstva. Výsledky komunál-
ních voleb, které proběhly ve dnech 10. 
- 11. října, přinášíme níže v přehledné 
tabulce. My bychom na tomto místě 
chtěli především poděkovat všem obča-
nům, kteří přišli k volbám a projevili 
svůj občanský postoj a účast na správě 
veřejných záležitostí našeho městečka. 
Kandidáti, kteří byli zvolení přímo ve 
volbách, mají nový anebo potvrzený 

mandát a především důvěru občanů 
realizovat svůj program. Získat od ob-
čanů mandát zastupitele je podle našeho 
názoru obrovská čest a závazek a proto 
si myslíme, že je také závazek a čest ho 
vykonávat. A protože několik projektů 
a záměrů bylo připraveno již na sklonku 
minulého volebního období a realizovat 
je budeme nyní po volbách, mohou 
občané očekávat kontinuitu rozvoje 
našeho města. Můžeme slíbit, že zvole-
ní do zastupitelstva chápeme jako záva-
zek k další práci ve prospěch města.

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Velká Bystřice bude svoláno na 
pondělí 10. listopadu 2014 na 18.00 
hod. do divadelního sálu bystřického 

zámku. Protože od voleb již několik 
kandidátů odstoupilo a vrátilo mandát 
získaný od občanů (což se stalo u nás ve 
Velké Bystřici poprvé v polistopadové 
historii), nevíme jistě, v jakém složení 
se ustavující zastupitelstvo nakonec 
sejde. Jisté ale je, že bude mít na výsost 
slavnostní program: bude volit starostu, 
místostarostu, členy městské rady 
a předsedy kontrolního a finančního vý-
boru. Proto prosím přijměte pozvání na 
toto ustavující zasedání zastupitelstva. 
A pokud nebudete moci přijít, těšíme se 
na příjemné setkání na některé z řady 
blížících se krásných předvánočních 
akcí!

Marek Pazdera a Ivo Slavotínek

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Městský informační servis

 I N F O R M A C E 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Městský úřad Velká Bystřice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice, svola-
ného dosavadním starostou města Ing. Markem Pazderou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání: Prostory Hotelu Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773, Velká Bystřice 

Doba konání: 10. 11. 2014 od 18.00 hodin 

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

SLOŽENÍ SLIBU 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitel-

stva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty 
e) volba místostarosty

4. Volba zbývajících členů rady města 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního 

výboru
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva 

7. Určení oddávajících na volební období 2014-2018

8. Diskuse 

Ve Velké Bystřici dne 24. 10. 2014                                   Ing. Marek PAZDERA 
starosta města 
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
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Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 
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Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -
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e-mail: zochjiri@seznam.cz
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POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!
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Zastupitelstvo města Velká Bystřice na roky 2014-2018, 
vzešlé z voleb konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 

se změnami ke dni vydání velkobystřických novin č. 11.

Pořadí podle volebních stran:

Volební strana č. 1 Hliník plus 

poř. zvolení Jméno a příjmení věk počet hlasů

1. Mgr. Andrea Teplá – 21.10.2014 se vzdala mandátu 43 370

2. Jiří Čepelák 50 364

3 Mgr. Jaroslav Zavadil – náhradník  poř. č. 1 - člen zastupitelstva od 22.10.2014 52 333

Volební strana č. 3 Sdružení nezávislých kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT"

poř. zvolení Jméno a příjmení věk počet hlasů

1. Ing. Marek Pazdera 43 886

2. Ing. Martin Seidler 48 726

3 Ing. Elefteria Schrottová 62 678

4. Michal Hošek 43 616

5. Mgr. Vendula Švarcová 37 532

6. Ing. Kamil Šperka 38 631

7. Martin Šípek 41 588

Volební strana č. 4. Sdružení nezávislých kandidátů JSME TU PRO BYSTŘICI 

poř. zvolení Jméno a příjmení věk počet hlasů

1. Dana Balonová – 16.10.2014 se vzdala mandátu 48 281

2. Ing. Jana Šebestová 35 224

3. Ing. Radek Balon – náhradník poř. č. 1, 16.10.2014 se vzdal mandátu 26 222

4. Renata Melichárková – náhradník  poř. č. 2, člen zastupitelstva od 17.10.2014 49 206

Volební strana č. 5 - V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL 

poř. zvolení Jméno a příjmení věk počet hlasů

1. Mgr. Ivo Slavotínek 38 492

2. Mgr. Lucie Pazderová 34 337

3. Petr Nakládal 51 317

Volební strana č. 6 - Česká strana sociálně demokratická 

poř. zvolení Jméno a příjmení věk počet hlasů

1. Ing. Pavel Kolman Ph.D. 35 175
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Informace o dočasném opatření 
při stavebních pracích v budově radnice
Po dobu stavebních prací izolace budovy radnice 

bude omezen provoz přízemí radnice a to zejména 
stavebního úřadu, který bude od 18. listopadu pře-
místěn do spolkové místnosti radnice. Děkujeme za 
pochopení.

O dalších případných změnách vás budeme infor-
movat.

Narození:Narození:

Barbora Petříková 10. 9. 2014 
Štěpán Tomek 30. 9. 2014 
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Vladimír Vinohradník 14. 10. 2014 84 let
Zdeněk Kaczor 18. 10. 2014 68 let

V
V

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří paní Aleně Salašnyjové, 

která mi 4. 10. vrátila peněženku s 10.000 Kč. 
Zapomněla jsem ji u novinového stánku, kde jsem si 
chtěla koupit noviny, a odjela jsem na kole domů. Ne 
každý by to udělal. Proto velký dík.

Občanka z Velké Bystřice.

 

Chcete se starat o cizí dítě? Jak se 
tedy můžete stát pěstounem? 
Máte nárok na pěstounské dávky? 

Pěstounská péče je jedním z mož-
ných typů náhradní rodinné péče. Na 
rozdíl od osvojení (adopce), se u pěs-
tounské péče nestává pěstoun zákon-
ným zástupcem dítěte. Nemá tedy na 
dítě vyživovací povinnost. Zájemce 
o pěstounskou péči si musí nejprve 
podat žádost na obecním úřadě - oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí. Pě-
stounská péče poté vzniká rozhodnutím 
soudu a jedině soud může také rozhod-
nout o zrušení pěstounské péče. Může 
tak učinit pouze ze závažných důvodů, 
vždy ale musí pěstounskou péči zrušit 
v případě, že o to požádá pěstoun. 
Pěstounská péče zaniká dosažením 

zletilosti dítěte. V případě svěření dítěte 
do pěstounské péče není vyloučen styk 
rodičů s dítětem.

O dávky je možno zažádat na kte-
rémkoli kontaktním pracovišti krajské 
pobočky Úřadu práce ČR. Místní pří-
slušnost krajské pobočky Úřadu práce 
ČR se řídí místem trvalého pobytu 
osoby pečující/v evidenci. Dávky pěs-
tounské péče náleží nejdříve za měsíc, 
ve kterém byl návrh na svěření dítěte do 
pěstounské péče osoby, která má dítě 
v péči na základě předběžného opatření 
soudu, podán.

Mezi dávky pěstounské péče patří: 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 
příspěvek při ukončení pěstounské 
péče, odměna pěstouna, příspěvek 
při převzetí dítěte a příspěvek na 

zakoupení motorového vozidla.
Pokud se potřebujete na něco bližší-

ho zeptat, obraťte se od pondělí do 
pátku na:
DLUHOVOU PORADNU 
CHARITY OLOMOUC, 
Wurmova 5, 779 00 Olomouc 
Email: skp@olomouc.charita.cz, 
Web: www.olomouc.charita.cz, 
Tel.: 585 203 102 
Adéla Adámková, koordinátorka: 
739 249 223, 
Eva Koblihová, sociální pracovnice:
736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat 
SMS s prosbou o zavolání a my Vám 
zavoláme zpět.

Zpracovala: Eva Koblihová

KULTURA
VERNISÁŽ  VÝSTAVY 

OBRAZŮ – DINA  ATENCIO
Sobota 29. listopadu 2014 v 17.00

galeriezet, Velká Bystřice

Dina Atencio se specializuje na ženskou 
figurální malbu. Narodila se v srpnu 
roku 1981 ve městě Maracaibo ve Vene-
zuele. Absolvovala kurz kresby a malby 
v Domě kultury ve městě La Concepci-
ón v Zulii. V následujících čtyřech 
letech (2002-2006) studovala Národní 
školu výtvarných umění Julia Arragy se 
specializací na oblast klasického umění. 
V roce 2006 vystavovala svá díla pod 
názvem „Labyrinty samoty“ v galerii 
Julia Arragy. Následují další autorské 
výstavy, včetně té pod názvem „Cesta 
ke svátosti“, která se konala v prosto-
rách Aula Magna Univerzity v Mara-
caibo. Dina Atencio spolupracuje s dal-
šími umělci a její díla jsou zastoupena 
na uměleckých veletrzích, v několika 
galeriích a centrech umění na národní 

i mezinárodní 
úrovni. V břez-
nu roku 2006 
by l a  D ině  
Atencio uděle-
na první cena 
v rámci „Saló-
nu Intercam-
bio“ v Maraca-
ibu. V listopa-
du 2007 pak 
obdržela čestné
uznání v oblasti malířství na osmém 
ročníku soutěže Bienal de San José de 
La Mantilla konaném v Kulturním 
centru ve městě La Concepción v Zulii.

Galeriezet je otevřená:
Út - Pá 8.30 - 17 hod., So, Ne 13 – 17 h.

Svoz odpadů listopad 2014
Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo

odpadu odpadu Kapitulní ulice

1. 11.

5. 11. 6. 11. mimořádný

13. 11.

19. 11. 27.11.
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1. 11.
Velká Bystřice - Dušičková pobožnost
 - Folklorum (koncert) 
Velký Újezd - Poslední leč

5. 11.
Velká Bystřice - Divadelní komedie Kšanda
Přáslavice - Výstava ovoce a zeleniny 

8. 11.
Velká Bystřice - Banjo 

8.-9. 11.
Přáslavice - Taneční soutěž

11. 11.
Přáslavice - Den veteránů

15. 11.
Velká Bystřice - Svatomartinské odpoledne
Mrsklesy - Operetka
Tršice - Odpolední setkání – TJ Tršice

16. 11.
Velká Bystřice - Výstava obrazů a fotografií

22. 11.
Velká Bystřice - Derniéra komedie Mátový nebo citron
Bystrovany - Návrat k tradicím – dílnička
Doloplazy - Skautský country bál
Přáslavice - 3. běh sv. Kateřiny

27. 11.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark (ZŠ)

28.-30.
Bystrovany - Vánoční inspirace - výstava

29. 11.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy obrazů (galeriezet)

- Turnaj mikroregionu v malé kopané
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Vánoční dílničky ZŠ
Velký Újezd - Poslední leč

30. 11. 
Bystrovany - Den otevřených dveří 

- Vánoční dílna v ZŠ
- Rozsvícení vánočního stromu

Mrsklesy - Vánoční dílna
- Rozsvícení vánočního stromu

Malá upoutávka na začátek prosince:
3. 12. - Vánoční jarmark v Mateřské škole 

Zámecké náměstí
5. 12. - Mikulášská nadílka a Rozsvícení 

vánočního stromu
6. 12. - Výstava fotografií řeky Bystřice
7. 12. - Adventní koncert hanáckého mužského
 sboru Rovina 

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – listopad 2014

Ke kořenům lidové písně
Hanácký mužský sbor ROVINA z Olomouce a širo-
kého okolí zve na tradiční setkání přátel lidové muzi-
ky a zpěvu, festival KE KOŘENŮM, v jehož rámci 
sbor oslaví také 10. výročí existence.

  
Provozní doba KIC

a galeriezet od 1. listopadu 2014

Út - Pá: 8.30 - 17 hod.  So, Ne: 13 - 17 hod.

Agentura Nordproduction uvádí:
skvělou komedii

známého komika Jaroslava Sypala
ze současnosti, nabitou humorem.

Hrají herci pražských divadel,
které máte rádi. 

Vzestup a pád malého českého človíčka
vám zaručeně provětrá bránici

a zbaví všech nemocí, 

protože smích léčí!
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Letošní XVI. Banjo se vzpomínkou na Michala Tučného

Léto je minulostí a opět se blíží čas, kdy většina z nás 
alespoň občas uvítá možnost prožít něco hezkého pěkně 
v teple. Jednu z takových příležitostí nabídne v sobotu 8. 
listopadu jako tradičně Bystřické banjo. Konat se bude ve 
stařičkém bystřickém kulturáku a při té příležitosti máme 
dobrou zprávu. Vše nasvědčuje tomu, že se sejdeme v těchto 
zubem času značně poznamenaných prostorách naposledy, 
protože pokud se nestane nic mimořádného, měl by náš kultu-
rák do příštího Banja projít tolik očekávanou rekonstrukcí. 

A kdo bude mít tedy letos možnost rozvířit na Banju napo-
sledy prach na pódiu, pamatujícím všech předchozích XV. 
ročníků?

Předně to bude dcera Michala Tučného Michaela, která 
zazpívá ty nejznámější skladby legendy české country hudby, 
svého otce Michala Tučného za doprovodu skupiny Fešáci. Ti 
jako hosté ukončí svým téměř dvouhodinovým koncertem 
s názvem „Tam u nebeských bran“ letošní Banjo. Zazní písně 
Poslední kovboj, Tam u nebeských bran, Pověste ho vejš, 
Cesty toulavý, Všichni jsou už v Mexiku, samozřejmě Paní 
má se má, Šéfe, Buráky...   

Této bystřické premiéře ale bude samozřejmě předcházet 
hlavní program – tradiční přehlídka kapel hrajících tramp-
skou, folkovou, country a bluegrass muziku. Letos se vám 
představí bruntálská bluegrassová kapela Arrest, zavítá k nám 
už ne zdaleka ortodoxně jednostranně na bluegrass zaměřená 

kapela BG Styl, opět rádi uslyšíme Domino i brněnskou 
trampskou skupinu F.T.Prim a z Přerova tentokrát dojede 
tramp-folková kapela Špunt. Samozřejmostí je účast vítěze 
loňského Banja – folkové Švédovy trojky z Moravského 
Krumlova.

Zapište si tedy do svého kalendáře, že v sobotu 8. listopa-
du odpoledne a večer můžete strávit „odpolední směnu“ 
v přátelském prostředí naplněném krásnou hudbou. Budete-li 
chtít mít své místo jisté a ušetřit na vstupném nemalý peníz, 
nečekejte a zakupte vstupenku v Kulturním a informačním 
centru na Zámeckém náměstí. Vstupenky jsou v předprodeji 
od 30. září za cenu 120 Kč, v den konání za 160 Kč, děti do 
15 let zdarma. Rezervace je možná na telefonu 734 236 502, 
vstupenky je nutno vyzvednout do tří pracovních dnů.

Těšíme se na vás, MS Band

Přehlídka trampských,country, bluegrassových a folkových  skupin

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

Hledá se Nemo
V říjnu jsme se ptali na knihu 

Odpovídalo 32 dětí a z 29 správných odpovědí 
byl vylosovn Štěpán Dvořáká

Otázky na listopad najdete jako obvykle v knihovně.

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   POPRVÉ 
na Banju ve Velké Bystřici!
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… psychologický román
Hilary Boyd – Čtvrtky v parku 

hřejivý příběh o milostném vztahu v pokročilejším 
věku

… z českých dějin
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej

1. díl sedmidílné historické ságy mapující husitské 
období našich dějin

…fantasy 
Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové

bizarní román o tajemném sirotčinci, podivných dětech 
a jejich boji se stvůrami 

7. 11. pátek KRTEK A VÍKEND Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

7. 11. pátek VŠIVÁCI Produkce: ČR
19:30 hod. Příběh dvou bratrů, které rozdělila Vstupné Kč 50,-
98 minut jedna žena. J. Langmajer a O. Vetchý Přístupný od 12 let

14. 11. pátek RANHOJIČ Produkce: Německo
19:30 hod. Historický velkofilm podle extrémně Vstupné Kč 50,- 
150 minut populárního románu Noaha Gordona Přístupný od 12 let

z období 11. století. Dobrodružné drama.

21. 11. pátek INTIMITY Produkce: ČR
19:30 hod. Romantický film, složený ze sedmi Vstupné Kč 50,-
104 minut příběhů o lásce, které se vzájemně 

prolínají. Přístupný od 12 let

28.11. pátek GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ Produkce: USA
18:00 hod. Příběh hollywoodské hvězdy Grace Vstupné Kč 50,-
103 minut Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry 

a odešla do zcela neznámého světa. Přístupný

Kuličkiáda
Velký Týnec - LISTOPAD

DRAKIÁDA 2014
ohlédnutí

DRAKIÁDA 2014
ohlédnutí

Divadelní soubor
 Osvětové B

Velká Bystřice

www.obvb.cz

esedy

Napsali

Patrick 
Haudeco

eur

Danielle
 Nacaro

-Haudec
oeur

V překladu Jaromíra JanečkaNositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární,audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9”

„

Kdy: 22. listopadu 2014 v 19.00 hod
Kde: Sál kulturního domu Ve Velké Bystřici
Vstupné: 80,- Kč, důchodci a děti 40,- Kč

Derniéra – Derniéra – Derniéra

Uvádí

derniéru komedie

Od 1. listopadu 2014 bude v KIC ve Velké Bystřici 
zahájen předprodej vstupenek na 

3. Silvestr v divadle, aneb „My slavíme první“, 
který bude ukončen 20. prosince 2014.

„Mátový n
ebo cit

ron?”
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11. VÝSTAVA OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ
v orlovně ve Velké Bystřici

16.-23.11.2014

VYSTAVUJÍ: P. Juráň, I. Foretová, D. Elsnerová, M. Vojáček, 
P. Vojáček, J. Balcárek, K. Beranová, J. Navrátil, 
R. Janka, L. Peřinová, L. Dittmerová, J. Kroupa, 
M. Coufal, P. Langer, M. Lakomý, Z. Beran, 
N. Klementová 

Při zahájení výstavy 16.11.2014 v 16.00 hod. vystoupí Chrámový sbor 
Velká Bystřice pod vedením I. Juráňové.

Program zaměřen k výročí 100 let od narození Mons. J. Olejníka.
Srdečně zveme na toto „setkání umění“!

Výstava otevřena: Po – So:  15.00 – 18.00 hod., Ne:  9.00 – 17.00 hod.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vitamínový den

Projektový „Vitamínový den“ 
proběhl v celé škole v pátek 10. 10. 
2014. Snažíme se být zdravou ško-
lou, podporujeme sport a tentokrát 
jsme se zaměřili také na zdravou 
výživu a znalosti o vitamínech. 

Třídy na 1. stupni se všechny 
důkladně věnovaly zdravé výživě 
a vitamínům, žáci uspořádali vý-
stavku zeleniny a ovoce, povídali si 
o vlivu jídla na naše zdraví a hra-
vou formou se blíže seznamovali 
s důležitými vitamíny. Páťáci se pak 
vypravili na zajímavou exkurzi do 
nového skladu ovoce ve Velké By-
střici, kde zjistili, jak např. dozrávají 
banány či jak se skladuje zelenina. 

Žáci 2. stupně měli zadání složi-
tější. Jejich úkolem bylo vytvořit 
plakáty a prezentace o různých vita-
mínech. Každá třída na 2. stupni 
měla za úkol nejen zjistit informace, 
ale také připravit si zajímavou 
prezentaci jednoho vitamínu. Do 
svého vitamínového „stánku“ pak 
zvali své spolužáky z ostatních tříd 
a předvedli jim, co všechno se jim 
podařilo o důležitosti vitamínů 
a o jejich pozitivních vlivech na náš 
organismus zjistit. Některé prezen-
tace byly přímo divadelními před-
staveními včetně kostýmů. Došlo 
samozřejmě také na výživová dopo-
ručení a ochutnávky. K vitamínové-
mu dni se zdravým obědem připoji-
la také školní jídelna.

Jaroslav Mihal
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S projektem Comenius v Polsku
S novým školním  rokem pokračujeme i v mezinárodním 

projektu partnerství škol Comenius. Začátkem října vyjela 
další skupina dětí v doprovodu třech vyučujících na několika-
denní pobyt do Polska. Hostitelskou institucí se tentokrát 
stala základní a střední škola v malém lázeňském městečku 
Rabka Zdrój v podhůří Polských Tater.

Hned první den všechny přivítalo krásné počasí, které nás 
vůbec neopustilo. Sluníčkově se totiž vyvíjelo i vše další.

Krásné přivítání v místní škole nám bralo dech, neboť 
Poláci jsou národem velmi srdečným a dávají upřímně najevo 
vřelou náklonnost k hostům. Přichystali pro nás krásný uvíta-
cí ceremoniál, pásmo písní a „školních scének“. Děti se podí-
valy do vyučovacích hodin a zakusily trošku polské matema-
tiky. Obhlédli jsme si odborné učebny a srovnávali s naším 
bystřickým zázemím. Čekala nás také prohlídka městečka 
Rabky, které je v Polsku proslulé tím, že navrací zdraví 
malým pacientům s dýchacími potížemi. Procházeli jsme 
téměř nekonečným kouzelným parkem, zhluboka jsme se 
nadýchali ze "solanky“, no a duševně jsme se tak připravili na 
práci, která nás čekala vzápětí. V projektu se přece věnujeme 
zdravé výživě a do Polska jsme přijeli také šířit tradici české 
klasické kuchyně. A tak se vařilo. Z Česka jsme vezli poctivé 
pravé ingredience jako zelí z Bystročic, tvarůžky z Loštic, 
jogurt z Olmy Olomouc a českou zeleninu s kořením. Vůně 
se za námi linula a my se s vervou hrnuli ke sporáku. Ten 
jsme sdíleli s italskými kolegy, kteří připravovali své domácí 
těstoviny s tajemstvím masa a zeleniny. My jsme představili 
českou zelňačku, jogurtové koblížky a tvarůžkovou po-
choutku. Nejspíš jsme si nevedli nejhůř, protože naše české 
speciality nestačily ani vychladnout a mizely před našimi  
zraky v útrobách spokojených strávníků. Naše děti prezento-
valy všem přítomným jedlíkům recepty včetně nutričních rad 
a vyzkoušely si kromě vaření i řečnické dovednosti v anglič-
tině. Také jsme ochutnali specialitu Italů a polské lahůdky.

Další den nás čekal výlet do podtatranského střediska 
Zakopané. V tamním muzeu jsme obdivovali horskou zvíře-
nu a pak se šlo na prohlídku městečkem. Míjeli jsme skokan-
ské můstky, které pomalu očekávají zdatné lyžaře, 

a všímali si tradičních lidových výrobků, kterými se hemžily 
stánky po celé trase.

Večer nás překvapil. Byli jsme pozváni do vesničky 
Kóscielisko na regionální večeři. Ochutnali jsme snad všech-
ny místní speciality včetně pirožků, placek, ovčích sýrů, re-
stované zeleniny a někteří odvážlivci se pokusili ulovit rybu.

V sobotu jsme se vydali do unikátního solného dolu ve 
Weliczce a 300 metrů pod zemí jsme obdivovali sochy  
vytvořené z nerostu nad zlato vzácnějšího.

Odpoledne nás čekal historicky známý Krakov. Královský 
hrad Wawel nás okouzlil svou velkolepostí a vylákal nás ke 
krátké procházce po nádvoří. Podívali jsme se na krakovský 
rynk a obdivovali Mariánskou baziliku a starobylou tržnici 
Sukiennici.

Poslední večer proběhl v naší téměř domácí Rabce venku 
při opékání špekáčků. Děti utužily vztahy s polskými a ital-
skými kamarády a všichni jsme začali pomýšlet na návrat 
domů.

Vraceli jsme se do Čech plni krásných zážitků a vzpomí-
nek na Polsko a na prima nové kamarády, které jsme poznali. 
Tyto dny nám budou podnětnou inspirací k poslednímu setká-
ní v projektu Comenius, které proběhne ve Velké Bystřici 
v březnu příštího roku.

Eva Poděbradová

Dopravní den
Na konci září se v naší škole vždy koná dopravní den. Do 

tohoto projektového dne se zapojily všechny třídy školy 
– každá po svém, ale všechny se společným cílem: posílit 
bezpečné chování chodců a cyklistů.

Nejmladší děti od 1. do 5. třídy si opakovaly dopravní 
značky, povídaly si o bezpečném chování na silnici a při 
přecházení cest, probíraly povinnou výbavu cyklisty a jeho 
kola a samozřejmě nezapomněly ani na různé problémové 
situace na křižovatkách se semafory i bez nich. Paní učitelky 
jim k této tematice připravily řadu videí, interaktivních pro-
gramů, her v reálných situacích a skupinových prací s pracov-
ními listy. Přišlo také na testy. Nejmladší žáci toho už hodně 
znali a něco dalšího se přiučili, věříme proto, že cesta do 
školy a ze školy bude zase o něco bezpečnější.

Starší děti se také věnovaly dopravní tématice. Zopako-
valy si pravidla bezpečného chování na silnici, chodníku 
i cyklostezce. Vše procvičovaly v rozmanitých situacích, kte-
ré každého mohou nečekaně potkat. Navíc pozvání do školy 
na besedu přijali policisté z Dopravního inspektorátu Olo-
mouc, kteří žákům ukázali vybavení služebního auta a své 
osobní vybavení – neprůstřelné vesty, zbraň, odznak a pouta. 
Žáci se věnovali také zásadám poskytování první pomoci.
     Dopravní den se nejen všem žákům líbil, ale co žáky baví, 
v nich zanechá také největší stopu. Oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví je velice důležitá. Proto se snažíme třeba 
i tímto způsobem navíc přispět k lepší orientaci žáků v silnič-
ním provozu a k předcházení úrazů.

Jaroslav Mihal

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
zve všechny spoluobčany a žáky MŠ a ZŠ na svoji tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVKU
ve čtvrtek a pátek 13. a 14. listopadu 2014 

od 8.00 do 18.00. Přízemí radnice, vchod proti poště.
Na hojnou účast prodávajících i kupujících, či jen těch, kteří 

se přijdou jen inspirovat a podívat, se velice těší členové ZO SPCCH. 
Domácí cukroví a perníčky všech tvarů budou zase k prodeji. Prodejní exponáty 

přijímáme ve středu 12. 11. v prodejní místnosti od 10.00 do 12.00 hod.
Srdečně zve výbor ZO SPCCH.

ZÁJMOVÉ SPOLKY
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SPORT

Sobota 29. listopadu 2014, sportovní hala 
základní školy Velká Bystřice

(za zdravotním střediskem, ul. 8.května – skupina A 
a boje o umístění) a sportovní hala SK Velká Bystřice 

- Na Letné (skupina B).

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

Pořadatel: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
Účastníci: Každá obec mikroregionu bude zastoupena 

jedním družstvem, max. počet hráčů 10
Termín konání: Sobota 29. listopadu 2014, sportovní hala 

MZŠ Velká Bystřice (skupina A) od 8 hod. 
a hala SK Velká Bystřice Na Letné (skupina B) 
od 8 hod.

Ukončení a slavnostní vyhodnocení dle počtu účastníků 
(očekáváme kolem 16.00 hod.)
Disciplíny: 4+1 – dle pravidel malé kopané, hráči musí mít 
trvalý pobyt v obci, za kterou nastoupí!
Doprovodný program: Bohaté občerstvení a přátelské pose-
zení v prostorách tělocvičny.

Na setkání se těší: Starostové obcí mikroregionu Bystřička

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. Žoch Jiří - AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz
Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou, tel. 606 724 755, e-mail: zochjiri@seznam.cz

REKLAMA

Shrnutí zážitků ze skautského 
tábora v Žibřidovicích 2014
Skautský oddíl Velká Bystřice společ-

ně s oddílem z Hluboček uspořádal 
o prázdninách 9. – 16. 8. 2014 stanový 
tábor na louce u Vysokých Žibřidovic, 
kousek za Hanušovicemi. 

Tábora se účastnilo čtrnáct dětí, které 
byly ubytovány v podsadových stanech, 
kterým vznešeně přezdívaly ,,chatky“. 
K dispozici měli jídelnu, velké teepee, ve 
kterém mohl být rozdělán oheň, toalety, 
sprchu i umývárku. 

Tématem letošního tábora byly kouzla 
a čáry. Kouzelný mluvící klobouk rozdě-
lil děti do dvou kolejí, ve kterých celý 
týden spolupracovali a soutěžili.  

Nejvíce se našim skautům líbily ztráty 
a nálezy, stezka odvahy, táborák a zpívá-
ní či získání originální přezdívky a slav-
nostní křest, který je s přezdívkami neod-
myslitelně spjat.

Článek v plném znění najdete na: 
http://www.velkabystrice.cz/cs/obcan/-
velkobystricke-noviny/rok-2014.html

Vít Langer

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika
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Otto Bechník 27. 7. 2014V

DRAKIÁDA 

Velká Bystřice neděle
12. října 2014 

od 13.00 hodin
Hliník – u hřbitova

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.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

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!
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KURZ KRESLENÍ PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU 

15.11.2014 v Olomouci
Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, 
že nemáte talent? Ale máte! Každý, kdo 
umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalu-
jete za jeden den takovýto portrét. 
Ukážeme Vám jak na to – ukážeme Vám, 
jak aktivovat Vaši pravou mozkovou 
hemisféru, ve které máte tyto dovednosti 
uloženy. Vhodné pro všechny věkové 
skupiny, pro dyslektiky, i jako příprava 
na uměleckou školu. Na profesi ani po-
hlaví nezáleží. Cena: 1700,-Kč/osobu 
/kurz. 

Ve stejný den proběhne také KURZ 
OLEJOMALBY TECHNIKOU BOBA 
ROSSE.  Kurz je vhodný i pro naprosté 
začátečníky. Malovat můžete květinu 
nebo krajinu. Více informací naleznete 
na internetových stránkách nebo na uve-
deném tel. čísle. V případě zájmu si 
napište o výukové video zdarma na 
info@atelier-zebra.eu.

Další nabízené kurzy: malování suchým 
štětcem, kurz malování pastelkami, malo-
vání uhlem, pastelem, malování akry-
lem…

www.atelier-zebra.eu
Tel: 773 07 08 08
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