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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – LISTOPAD 2021

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 21. 11.
Velká Bystřice 

5. 11.
Hlubočky 
6. 11.
Velká Bystřice

7. 11.
Velká Bystřice

10. – 12. 11.
Velká Bystřice

11. 11.
Přáslavice

12. 11.
Hlubočky 
13. 11.
Velká Bystřice

Mrsklesy
14. – 21. 11.
Velká Bystřice

● LIBOR HŘIVNÁČ: PLACHÝ EXHIBICIONISTA, VÝSTAVA OBJEKTŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so – ne zavřeno)

● AC/DC REVIVAL (KD Na Letním, 19:00)

● BYSTŘICKÉ BANJO 
(KD Nadační, 16:00)

●  ŠTĚPÁN A JAN MATĚJ RAKOVI: KYTAROVÝ RECITÁL
(galeriezet, 14:00)
 
● PRODEJNÍ VÝSTAVA SPCCH 
(KD Nadační)

● DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
– KLADENÍ VĚNCŮ K POMNÍKU PADLÝCH

● VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO (KD Na Letním, 19:00)

● SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
(Zámecké náměstí, amfiteátr 15:00 - 19:00)
● KAREL GOTT REVIVAL

● VÝSTAVA REGIONÁLNÍCH TVŮRCŮ 
(orlovna)

16. 11.
Hlubočky
18. 11.
Hlubočky

19. – 21. 11.
Velká Bystřice
20. 11.
Přáslavice
22. 11.
Hlubočky

27. 11.
Velká Bystřice

Přáslavice
Bukovany
28. 11.
Velká Bystřice

Mrsklesy

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD

● SETKÁNÍ SENIORŮ – CM FRGÁL 
(KD Na Letním, 16:00)

● POHÁREK SČDO (KD Nadační)

● 9. BĚH SV. KATEŘINY

● DIVADLO LOUDADLO: 
JŮ, HELE, MUF LIVE (KD Na Letním, 16:00)

● KATEŘINA ADAMOVÁ: 
SIMULACE, VERNISÁŽ VÝSTAVY (galeriezet, 17:00)
● PUNČIÁDA
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

● PETROF PIANO TRIO A HOSTÉ 
(galeriezet, 16:00)
● VÁNOČNÍ DÍLNA, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme návštěvníky, 
že Kulturní a informační centrum a galeriezet 

budou ve čtvrtek 4. listopadu z provozních důvodů 
UZAVŘENY.  

Děkujeme za pochopení.

SVOZ ODPADŮ LISTOPAD 2021

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

1. 11.
22. 11.

2. 11.
9. 11.
16. 11.
30. 11.

4. 10.

Nově byly na tato stanoviště sběrných nádob:

■
■
■
■

Popelnice na použité jedlé  
oleje a tuky

ul. Jana Pospíšila – garáže za prodejnou Hruška
ul. Nádražní I – parkoviště u č.p. 748
ul. 8. května - ohrada na odpady naproti prodejně COOP
ul. 8. května – hostinec U Kovárny

Popelnice na použité jedlé oleje a tuky 
 
Nově byly na tato stanoviště sběrných nádob:  

- ul Jana Pospíšila – garáže za prodejnou Hruška 
- ul Nádražní I – parkoviště u č.p. 748 
- ul. 8. května - ohrada na odpady naproti prodejně COOP  
- ul. 8. května – hostinec U Kovárny 
 
přistaveny popelnice na použité jedlé oleje a tuky  

Do těchto sběrných nádob lze odkládat pouze jedlý olej  

neznečištěný nebezpečnými látkami (ne motorové  

či jiné technické oleje)!, a to v jen v PLASTOVÝCH  

LÁHVÍCH pečlivě uzavřených (ne ve skleněných nádobách). 

 

 

přistaveny popelnice na 
použité jedlé oleje a tuky. 

Do těchto sběrných ná-
dob lze odkládat pouze 
jedlý olej neznečištěný 
nebezpečnými látka-
mi (ne motorové či jiné 
technické oleje)!, a to 
v jen v PLASTOVÝCH 
LÁHVÍCH pečlivě uza-
vřených (ne ve skleně-
ných nádobách)
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

v době, kdy píši tento úvodník (neděle 24. 10. 2021), 
je v České republice aktuálně cca 4200 nových po-
zitivně testovaných s nemocí COVID. Všichni jsme 
v očekávání, co se bude dít dále… Na doporučení 
hejtmana Olomouckého kraje a Krajské hygienické 
stanice vyhlásila i naše základní škola na dny 25.  
a 26. října ředitelské volno, čímž se žákům prodlou-
žily podzimní prázdniny na celý týden. Ve škole jsme 
měli v předchozích dnech několik pozitivně testova-
ných žáků, proto doufáme, že delší prázdniny přispějí 
k uklidnění situace a zabrání dalšímu šíření nemo-
ci COVID alespoň u nás ve škole. Je nesporné, že 
se blíží další vlna pandemie, a věřím, že s rozvahou  
a odpovědností celou pandemii přečkáme ve zdraví 
a počet nemocných u nás ve Velké Bystřici výrazně 
neporoste.

Kolega místostarosta v minulém úvodníku zmínil, 
že se připravuje rekonstrukce přední budovy základ-
ní školy. Já si nyní dovolím tuto informaci rozšířit.  
V rámci akce Rekonstrukce a přístavba přední 
budovy Masarykovy základní školy bude zrealizo-
vána kompletní rekonstrukce přední budovy (vnitřní 
omítky, elektroinstalace, stropy atd.) V budově bude 
vybudován výtah, dále pak bude přistavěn dvorní 
trakt směrem k malé tělocvičně, kde budou umís-
těny v přízemí šatny a v patrech další dvě učebny.  
Na přední budově a na nové budově (budova u Vrtův-
ky) bude ještě v rámci této akce zrealizována rekupe-
race. Budou zde osazeny do tříd vzduchotechnické 
jednotky, které zabezpečí výměnu vzduchu během 
výuky bez nutnosti otevírání oken. Stavba již byla 
zahájena, staveniště jsme předali v pondělí 18. října 
2021 dodavatelské firmě INSTA CZ. Na tuto investi-
ci se nám podařilo zajistit dotaci z prostředků Mini-
sterstva místního rozvoje (MMR) ve výši 20 mil. Kč  
a na rekuperaci dotaci EU 4 mil. Kč z prostředků Ope-
račního programu životní prostředí (OP ŽP). Celkové 
náklady na akci jsou 36,893 mil. Kč, dokončeno by 
mělo být do července 2022 tak, aby nový školní rok 
byl již zahájen v rekonstruovaných prostorách.

Další investiční akcí, kterou jsme ještě letos na pod-
zim ve škole zahájili, je projekt Zlepšení podmí-
nek pro sportovní aktivity MZŠ Velká Bystřice 
– II. etapa. Tuto akci provádí stavební firma Zen-
dulka s.r.o. Bude provedena rekonstrukce osvětlení  
ve školní hale, kdy budou nahrazeny poruchové 
halogeny novým špičkovým a především úsporněj-
ším LED osvětlením, dále bude provedeno oplocení  
a výstavba doskočiště a sprinterské rovinky vedle 
haly a současně také zatepleny stěny a stropy malé 
tělocvičny. Na tuto akci jsme získali podporu 1,5 mil. 
Kč z prostředků MMR. Celkové náklady na akci bu-
dou 3 mil. Kč.

Marek Pazdera

Narození:
Michael Šrámek, nar. 29. 8. 2021

Společenská rubrika

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách a na vývěskách města zveřejňuje-
me pouze se souhlasem rodiny.

Zemřelí:
Libor Dubský,  zem. 27. 9. 2021 ve věku 60 let
Alena Poláchová,  zem. 28. 9. 2021 ve věku 80 let
Miroslav Zedník, zem. 3. 10. 2021 ve věku 78 let
Libuše Paxová, zem. 24. 10. 2021 ve věku 85 let

Další zajímavou akcí, kterou v současné době řešíme je pořízení 
mobilní monitorovací stanice měření kvality ovzduší. Na její po-
řízení jsme získali 85% dotaci z prostředků OP ŽP a podporu Olo-
mouckého kraje. Naším záměrem je měřit kvalitu ovzduší ve Velké 
Bystřici a na vytipovaných místech Olomouckého kraje a ve spolu-
práci s odbornou firmou pracovat na osvětě. Budeme zde sledovat 
a měřit například benzopyren, který pochází zejména z lokálních 
topenišť. Výsledky měření budou zpracovány zejména na podporu 
aktivit směřujících k výměnám starých kotlů. V současné době vy-
hodnocujeme nabídky v rámci výběrového řízení a stanici bychom 
chtěli pořídit na začátku roku 2022.

Akcí, která také šetří energii a životní prostředí, je v současné době 
dokončovaný projekt výměny svítidel veřejného osvětlení (VO). 
V rámci dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 
Efekt 2021 jsme získali dotaci 2 mil. Kč a v celé Velké Bystřici 
jsme vyměnili sodíková svítidla za nová LED svítidla. Současně 
dochází k výměně rozvaděčů a řídících jednotek celého systému. 
Nově bychom měli mít systém VO, který bude výrazně úspornější, 
s menším množstvím poruch a který budeme schopni efektivněji 
spravovat a provozovat.

Na závěr před nadcházející zimou připomenu, že město Velká Byst-
řice v minulém roce pořídilo mobilní kluziště o rozměrech 15x25m. 
Minulou zimu jsme ho poprvé instalovali a myslím, že to byla vel-
mi úspěšná aktivita. Ledová plocha má mantinely, ochranné sítě za 
brankami a bude pravidelně udržována rolbou. Osvětlení zajistíme 
pomocí hliníkové příhradové konstrukce, kde využijeme prvky  
z našeho podia z amfiteátru. Počítáme, že ve večerních hodinách na-
bídneme pronájem například firmám, spolkům nebo skupinám ob-
čanů na amatérské hokejové zápasy. Vedle ledové plochy postaví-
me stan jako zázemí na přezouvání do bruslí, samozřejmostí budou 
teplé nápoje a přísný správce ☺. A to vše plánujeme odstartovat na 
začátku prosince. Ledovou plochu chceme udržet minimálně do jar-
ních prázdnin (3. týden v únoru 2022). Už se také těšíte na bruslení?

A na úplný závěr velká gratulace bývalé dlouholeté člence rady 
města a předsedkyni finančního výboru Leftě Schrottové, která 
oslavila významné životní jubileum. Lefto, díky za dlouholetou po-
moc městu, přejeme hodně zdraví a doufám, že nám ještě vyrobíš 
spoustu finančních tabulek ☺.
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KULTURA
Bronislava Millá: Zájem o kroj stoupá, 

lidé se vrací k tradicím

Zajímáte se o lidový kroj? Chcete vědět, jak jej správně obléct, 
nosit, ale také jak o něj pečovat? Pak byste neměli minout novou 
publikaci Bronislavy Millé Bečákové a Markéty Hnilicové. Kniha 
nazvaná Hanácký lidový oděv byla veřejnosti představená 28. září 
na tradičním Setkání Hanáků v Tovačově. To, jak vznikla popisuje 
v rozhovoru velkobystřická patriotka a odbornice na hanácký kroj 
Bronislava Millá Bečáková.

Jak dlouho jste na knize pracovaly?
Vlastně to trvalo několik let. Přišly jsme totiž na to, že lidé doslova 
lační po pořizování kroje nebo lidového oděvu obecně, ale neví jak 
na to. Většinou jde o laiky, osoby mimo folklorní soubory a literatu-
ra, která by jim řekla, jak na to, do této chvíle chyběla.

Potvrzovaly to i poradny, které jsou pravidelnou součástí  
Setkání Hanáků?
Ano. Viděly jsme, že dotazů a zájemců přibývá, ale literatura, která 
je dostupná je spíš odbornějšího rázu a začátečník je zahlcený 
množstvím informací, kterým mnohdy ani nerozumí. Proto jsme 
se rozhodly publikaci sepsat. V knize je devadesát procent ná-
vodných fotografií a je určená pro všechny, kteří s krojem zatím 
doposud neměli co do činění. Hlavní myšlenkou je dát zájemcům 
o lidový kroj základní informace a podpořit je v jejich nadšení. Teď 
budou vědět, kde mohou své znalosti prohlubovat, na koho se ob-
rátit, ale také to, že Haná má několik oblastí a několik krojů. V tom, 
kam který zařadit jim pomáhá mapka. Myslím si, že to účel splnilo, 
zatím máme odezvy dobré.

V čem se nejčastěji chybuje?
Nejvíc asi ve škrobení, žehlení a v celkovém pojetí kroje nebo 
krojové linie. Častokrát se nerozlišuje, zda jde o oděv sváteční, 
polosváteční, pracovní, ani se nerespektuje věkové rozdělení – 
tedy, že jde o kroj pro mladá děvčata, který by si neměla obléknout 
zralá žena. Všechno má svá pravidla. Proto v knize odkazujeme 
na folklorní soubory, kde se o kroje starají, rozumí jim a mohli by 
pomoct.

Jak dlouho byl kroj naším běžným oděvem?
Hanácký kroj se odložil okolo let 1860, 1880 a ve 20. století se no-
sil už jen při slavnostních příležitostech. Znalostí v rodinách okolo 
lidového odění ubývalo a pak se stalo, že někdo zdědil části krojů 
po předcích, ale nevěděl, co s nimi. Tak si lidé začali kroje přizpů-
sobovat. Podle svých možností, toho, co se jim hodilo a líbilo, a tak 
se také do krojů dostala řada věcí, které tam vůbec nepatří. Jde 
ale o dlouhou dobu, přerušení tradice na Hané je velmi dlouhé.

Roste zájem o hanácký kroj?
Zájem stoupá. Dokonce bych řekla, že aktuálně jde o velký boom, 
a to nejen na Hané. Lidé se vrací k tradicím, mají zájem o lidovou 
kulturu jako takovou.

Jste odborník na hanácký kroj. Čím vás zaujal a okouzlil?
Jsem velký bystřický patriot, zdejší rodačka. V Bystřici se lidové 
slavnosti vždy konaly a chodilo se v krojích. Měla jsem čtrnáct let, 
když jsem jej poprvé oblékla, tancovala jsem na dožínkách Králov-
ničky a jednoduše mě to chytlo. Kroj je vždy odrazem kraje, místa, 
kde se nosí. Když se podíváte na hanácký kroj, není tak barevně 
divoký, jak ten na jižní Moravě a působí klidným dojmem, stejně 
jako zdejší krajina.

Nová kniha: Hanácký lidový oděv

Kniha v ceně 400 Kč má 256 barevných stran s bohatou 
fotografickou výbavou, je ve formátu 210 x 260 mm a 
samozřejmě v pevné šité vazbě.

Vše o hanáckých 
krojích v jedné kni-
ze... Upřímně - to 
nejspíš ani nejde. 
Ale slibujeme vám, 
že vše podstatné 
pro výběr, nošení, 
údržbu i oblékání 
krojů na Hané se 
v nové publikaci 
autorek Bronisla-
vy Millé Bečákové  
a Markéty Hnilico-
vé dočtete.

Titul vydal hanác-
ký folklorní spolek 
a byl veřejnosti 
představen 28. 
září na Setkání 
Hanáků v Tovačově. Od nynějška jej máte mož-
nost zakoupit např. v eshopu Hanfosu na www.
hanfos.cz/eshop nebo po dohodě na Kultur-
ním a informačním centru, kde si knihu můžete  
i prohlédnout. K zapůjčení je samozřejmě rovněž v naší 
knihovně.
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Psal se rok 1999 a Jerry Koš uspořádal první ročník Bystřic-
kého banja, této legendární akce. U zrodu myšlenky přehlídky 
trampské, folkové, country a bluegrass hudby spolu s ním stáli 
také Přátelé, olomoucká trampská kapela. K Přátelům a dalším 
vystupujícím z nejbližšího okolí se postupně přidávali interpreti 
ze vzdálenějších regionů Česka i Slovenska.

Roky běžely a přišel čas, aby štafetu po Jerrym někdo přebral. 
Tradici se tak snažila rozvíjet Alenka Kafková s podporou své-
ho manžela, dále Ola Mišáková a pak přišla doba covidová  
a vše nasvědčovalo tomu, ze Banjo bude jednou z jeho obětí. 
Díky svým zakladatelům má ale přehlídka tuhý kořínek, a tak 
je tu po dvaceti třech letech Banjo dvacáté druhé, Banjo velmi 
speciální.

Skupina Přátelé, která stála s Jerrym u zrodu tohoto festivalu 
letos slaví pětadvacet let od svého založení a kde jinde toto ju-
bileum oslavit než na Banju. Když Přátelé v dobách ještě zcela 
depresivně covidových začali koketovat s myšlenkou na výroč-
ní koncert, dohodli jsme se s Jerryho přispěním velmi rychle na 
plánu, udělat letošní ročník komorní.

Přátelé, jako hlavní interpret oslaví čtvrtstoletí a jako jejich hos-
té vystoupí pořádající velkobystřický MS Band a olomoucké 
skupiny DC Vocal a THS Brzdaři. Po dlouhých letech se mo-
derátorské role zhostí Sandy Nosek, který přehlídku moderoval 
v jejích pionýrských začátcích. Díky zvolenému formátu bude 
letošní Banjo určitě méně hektické a bude tím správným svát-
kem místních interpretů a jejich příznivců.

V době, kdy vyjde tento článek už bude předprodej vstupenek 
zřejmě u svého konce, ale výše vstupného by tentokrát nemě-
la představovat překážku pro nikoho, kdo by se chtěl letošní-
ho Banja XXII zúčastnit. Věříme, že se čestně popasujeme  
s proticovidovými opatřeními a těšíme se na Vás!

Za pořádající město Velká Bystřice a MS Band

Bystřické banjo po pauze  zpátky ke kořenům

Martin Seidler

  
KKrruuhh  ppřřáátteell  hhuuddbbyy  mměěssttaa  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  uuvvááddíí  
aaddvveennttnníí  kkoonncceerrtt  

PPEETTRROOFF  PPIIAANNOO  TTRRIIOO  
                        aa  jjeehhoo  hhoossttéé  
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nneedděěllee  2288..  lliissttooppaadduu  vv  1166  hhooddiinn  

ggaalleerriieezzeett  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  
vvssttuuppnnéé  8800  KKčč,,    dděěttii  zzddaarrmmaa  

KATEŘINA ADAMOVÁ: 
SIMULACE

Kateřina Adamová (nar. 1977 v Uničově) patří mezi absol-
venty Ateliéru Kresby prof. Jitky Svobodové na pražské 
Akademii výtvarných umění. Od studií na pražské AVU se 
věnuje médiu kresby, které se snaží potvrdit na české i ev-
ropské umělecké scéně jako výrazově samostatné médium.

Mezi nejdůležitější výstavy Adamové rozhodně patří výsta-
va TVOR, kterou uvedla roku 2013 Galerie hlavního města 
Prahy v rámci výstavního cyklu START-UP, nebo výstava 
SIMULACE, uvedená v Galerii Václava Špály v Praze roku 
2019, na kterou bude tematicky navazovat výstavou v gale-
riizet ve Velké Bystřici. Výstava potrvá do 27. 1. 2022.

Vernisáž výstavy se koná 
v sobotu 27. listopadu od 17 hod.

MS Band /Velká Bystřice   T.H.S. Brzdaři /Olomouc

DC Vocal /Olomouc    Přátelé /Olomouc

vstupenky s místenkou v předprodeji od 24. 9. do 31. 10. v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita KD Nadační)
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 KINO 
Velký Týnec – LISTOPAD 2021 

             
                                          
                5. 11. pátek       KAREL                                                                        Produkce: ČR                                       

                       17:30 hod.        Celovečerní dokumentární film Karel přináší               Přístupný                   
                       20:00 hod.        ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.  Vstupné Kč 50,-               

                127 minut                     
                           
 
                                                      
               12. 11. pátek     HURÁ DO DŽUNGLE                                                Produkce: USA  
                18:00 hod.        Když do džungle zavítá návštěvník z vesmíru,             Přístupný  
                84 minut           zvířátka jsou nadšena, protože jim předá                      Vstupné Kč 50,-                                                   
                                          schopnost mluvit. Animovaný. Rodinný film.         
 
 
 
               19.11. pátek      NIKDO                                                                          Produkce: USA 
                19:30 hod.        Filmová lahůdka originálního akčního thrilleru            Přístupný od 15 let 
                92 minut            Hardcore Henry.                                                           Vstupné Kč 50,-                          
      
 
 
               26.11. pátek      JEDINĚ TEREZA                                                        Produkce: ČR 
               18:00 hod.         Příběh lásky,  která se ocitla v nejkritičtějším bodě.      Přístupný  
               102 minut          Co  udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil?             Vstupné Kč 50,-                                                  
                                         Úplně všechno. 
  
                 

 
 

                  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. 
 
 
 

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí

Rak & Rak
Štěpán Jan Matěj

galeriezet Velká Bystřice, neděle 7. listopadu 2021 ve 14 hod.
vstupné dospělí 80 Kč, děti zdarma

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí

Výstava zahájena 14. 11. v 16 hodin
představením autorů a hudebním vystoupením.

Po ‒ Pá: 15:00 - 18:00
So ‒ Ne: 9:00 -17:00

VÝSTAVAXVII.

OBRAZŮ 
a 

FOTOGRAFIÍ
v orlovně ve Velké Bystřici



V historii Knihovny města Velká Bystřice je letošní rok zásadní. Přestě-
hovala se do nových prostor, od dubna ji najdeme naproti radnici, v bu-
dově bývalé spořitelny. Podle Pavlíny Charvátové, která knihovnu už rok 
vede, čtenářů přibývá a zájem o knihy roste.

Jak byste velkobystřickou knihovnu popsala?

Naše knihovna má dlouholetou tradici s poměrně bohatým knižním fon-
dem, který ale bylo zapotřebí zaktualizovat, aby byl stále atraktivní i pro 
velké knihomoly. Nastupovala jsem do funkce vedoucí knihovny loni  
v září a slyšela jsem od čtenářů stesky, že už mají vše přečtené, že 
pouze nové tituly je namotivují chodit dál. Díky štědré finanční podpo-
ře ze strany obce jsem mohla vytvořit seznamy a novinky objednat,  
k dnešnímu dni tak máme necelé 4 tisíce výtisků. Ovšem sledovat novou 
produkci není nic snadného. Ani jsem netušila, že každý týden vychází 
desítky nových knih. Je potřeba se tím probrat, zjistit, co čtenáře zajímá, 
co na sebe edičně navazuje. Zaujalo mě například, že za celý rok nikdo 
z dospělých nechtěl fantasy. Děti to milují, japonské komiksy a komiksy 
všeobecně, Deník malého poseroutky, Harryho Pottera, to je stále půjče-
né. Ale dospělé to vůbec neláká.

O co zájem mají?

Detektivky, thrillery a příběhy. Vedou spisovatelky Alena Mornštejnová, 
slovenská autorka Táňa Keleová-Vasilková. Říká se, že každá kniha má 
svého čtenáře, ale obecně je zájem hlavně o to, co má dobrý marketing, 
co je vidět ve výlohách a o čem se mluví na internetu. Přitom úžasné 
knihy jsou i od méně známých autorů. Jsme součástí projektu Česká 
knihovna, který vznikl v Brně, v Zemské knihovně a podporuje české ne-
komerční autory. Právě čtu knihu z tohoto projektu, Barevné podkolenky 
od Michala Novotného a je to skvělé. Řeší česko-německou otázku, je 
to čtivé a napínavé. Je to silný příběh, na který možná běžně nenarazíte. 
Vydávají moc pěkné knihy i pro děti.

Jste knihovna na malém městě, znáte tedy dobře své čtenáře?

To je něco, co mi kolegové z velkých knihoven trochu závidí. Takže ano, 
znám naše čtenáře a mohu jim díky tomu knihy doporučit, řekla bych  
na míru. U nás je komunikace nebo vztah, osobnější' a víc domácký.
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Velká Bystřice

Tracy Rees: Milostný dopis 
Láskyplný i napínavý příběh o síle důvěrných 
citů, vzájemných pout a porozumění jedinečným 
způsobem uvádí čtenáře do nádherného světa 
londýnského okolí ve dvacátých letech minulého 
století. Originální a krásná Blue, nadějná 
mladá spisovatelka, žije v příjemném prostředí  
v kouzelném Richmondu. Přesto pod povrchem 
doutnají nevyřešené záležitosti. Když se rodina 
dojemně ujme ženy prchající před despotickým 
manželem, vývoj události spojí její příslušníky 
nezapomenutelným způsobem. 

Knižní novinky:

Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz

www.knihovna.velkabystrice.cz

Alena Jakoubková: Když ptáčka lapají, 
manželé mu zpívají 
Verena Suková, módní návrhářka a majitelka 
butiku s luxusním oblečením, stojí na životní 
křižovatce. Po desetiletém bezdětném manžel-
ství, které skončilo rozvodem, se musí rozhod-
nout, co si počne. Je jí pětatřicet, práce ji zcela 
pohlcuje, ale ráda by konečně měla děti.
Má prodat butik, nebo přestat navrhovat večerní 
šaty pro celebrity? A kde se vůbec může rozve-
dená žena seznámit s vhodným kandidátem na 
druhého manžela a otce jejích dětí? Kam jinam 
by měla jít pro radu, než ke své nejlepší kama-
rádce Evelině, která se před lety provdala za 
lékaře a odstěhovala se za ním do Stráže nad 
Nežárkou. Možná si uprostřed krásné přírody 
nejen odpočine, ale najde i skutečnou lásku... 

Angela Marsons: Dětské duše 
Na hřišti v Haden Hill Parku byla zavražděna 
Belinda Evansová, bývalá profesorka dětské 
psychologie. Vzadu na krku jí pachatel vyřízl 
písmeno X. Belinda měla poměrně komplikova-
ný vztah se starší sestrou Veronikou, která Kim 
a jejímu týmu odmítá cokoli o sestře i jejich mi-
nulosti vyzradit. Poté co policie objeví další dvě 
oběti se stejným znamením, je jasné, že hledají 
sériového vraha, bezcitného a nemilosrdně kru-
tého. Stopy vedou ke každoroční soutěži talen-
tovaných dětí, na níž se scházejí malí géniové, 
doprovázení někdy velice ambiciózními rodiči. 
Zabíjel snad někdo z nich, kvůli neúspěchu? 
Nebo ze žárlivosti na ostatní? A koho chce ještě 
potrestat?  

Michal Viewegh: Zrušený rok – Deník 
2020
Michal Viewegh po několika letech opět přichá-
zí s nejosobnějším a nejotevřenějším žánrem 
– s deníkem. Rok 2020 byl pro valnou část oby-
vatel této planety zřejmě tím nejpodivnějším,  
a bohužel mnohdy i tím nejbolestivějším obdo-
bím, jaké kdy zažili. Rokem, na který bychom 
možná všichni rádi zapomněli, a přesto toho 
tolik změnil a snad nás i něco naučil. Podívejte 
se na rok 2020 očima nejpopulárnějšího pore-
volučního spisovatele. Tři sta šedesát pět dní  
v životě Michala Viewegha, tři sta šedesát pět 
dní v životě české společnosti.

Knihy umožňují cestování v příbězích i čase

 Foto: Petra Pášová



Řada lidí si myslí, že knihovna je místem, kde 
se „jen půjčují knihy“. Je to tak nebo se její 
funkce proměnila?

Knižní výpůjčky jsou jen jednou ze služeb, které 
nabízíme. Dnes má knihovna celou řadu dalších 
funkcí: je to kulturně-vzdělávací centrum, místo 
pro setkávání, centrum informačních technologií 
a je to konec konců také komunitní centrum. Lidé 
se navzájem znají, u nás se zastaví, popovídají 
si a posedí. Není to tak neosobní jako v instituci  
ve velkém městě.

Mílovými kroky se blíží Vánoce, je podle Vás 
kniha stále vhodným dárkem?

Určitě. Jako dítě jsem byla nejšťastnější, když 
jsem dostávala právě takové dárky. Osm kní-
žek pod stromečkem, to byly nejlepší Vánoce  
a než byl Nový rok měla jsem vše přečtené. Určitě 
bych doporučila Patrika Hartla a jeho novou knihu  
15 roků lásky, hodně je oblíbená Michaela Kle-
visová, která je autorkou českých detektivek.  
Na Vánoce bude vycházet souborná řada všech 
jejích nejúspěšnějších románů: Drak spí, Zmizelá  
v mlze a Sněžný měsíc. Současně vychází také 
její nová kniha Prokletý kraj, který čtenáře zave-
de do Pošumaví. A pak bych ještě zmínila jméno 
Karin Lednická, autorka Šikmého kostela. Teď 
pracuje na třetím dílu této trilogie, která pojednává 
o česko-polských vztazích. Je to těžké téma, ale 
skvěle a poutavě zpracované.

Co Vás osobně na knihách baví?

Asi to, že se díky nim lze dostat kamkoliv. Může-
me se podívat do různých světů, cestovat v čase 
a stát se součástí různých příběhů. To se mi líbí.

Oslavili jste s námi Den informačních center
25. 10. 2021

ŠKOLA
Škola rekonstrukce

Vážení čtenáři,

je to tady. Dne 18. 10. 2021 byla zahájena celková rekonstrukce a přístavba přední 
– nejstarší budovy školy, která bude trvat celý školní rok 2021/2022. Od 1. 10. 2021 
nás čekal velký úkol. Během následujících čtrnácti dnů jsme museli vystěhovat 
úplně celou budovu. Ani si neumíte představit, kolik věcí se v budově během let na-
shromáždilo a nyní bylo potřeba je přemístit – něco do kulturního domu, něco do in-
formačního centra, něco do centrálního skladu (tělocvičny), třeťácké vybavení do 
místností školních družin, družinové vybavení do nově vytvořeného oddělení ŠD 
v místě bývalého fit centra,….

Prostě akce ,,kulový blesk“.

Vše jsme zvládli a VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za pomoc s vystěhováváním patří 
panu školníkovi, našim silným kolegům mužům, našim žákům, všem vyučujícím 
za vstřícnost při suplování, firmě Ditana za zajištění auta na převoz nábytku, ro-
dičům, technickým službám a v neposlední řadě všem vyučujícím  1.- 3. ročníku 
za vytvoření nových krásných vyučovacích prostor.

Jana Raková
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Petra Pášová

 Foto: Martina Skálová
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Prvňácí se učí v kulturním domě

Druháci se učí v informačním centru  Druháci v Bublince 
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Nové oddělení školní družiny - bývalé fitko 

Třeťáci se učí v místnostech školní družiny

Třeťáci se učí v místnostech školní družiny

Nové oddělení školní družiny - bývalé fitko 

Nové oddělení školní družiny - bývalé fitko Třeťáci se učí v místnostech školní družiny
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Podzimní den v přírodě si užili školáčci, kteří přišli v pondělí 
před 27. září do školy. Prvňáčci se vypravili do parku, kde na ně 
čekala pátračka po ježkovi. Než ho ale mohli jít hledat, museli 
najít další jiná zvířátka a věci, které do podzimního parku patří. 
Všem se však podařilo dohrát do úspěšného konce a snad je-
žek, kterého nakonec schovaného v pařezu všichni objevili, byl 
opravdu kouzelný a plnil přání. Po hře nám pak svačinka o to víc 
chutnala…

V pondělí před 27. 9. 2021 se u nás ve škole neučilo, ale žáci, 
kteří tento den přišli do školy, strávili den v přírodě. Prvňáčci si 
vypravili do parku, kde na ně čekala pátračka po ježkovi. Než 
ale mohli jít hledat ježka, museli najít spoustu dalších zvířátek a 
věcí, které do podzimního parku patří. Všem se podařilo dohrát 
hru do úspěšného konce a snad ježek, kterého nakonec schova-
ného v pařezu všichni objevili, byl opravdu kouzelný a plnil přání. 
Po hře nám pak svačinka o to víc chutnala…

Posíláme pozdravy a několik obrázků z pobytu třeťáků  
na škole v přírodě ve Sluňákově. Ač bylo počasí proměn-
livé, užili jsme si zdejší přírodu a celý areál při zajímavém 
programu nazvaném Zelený ostrov. Bádali jsme, pátrali, 
učili se nové poznatky, "turistikovali", výborně se stravova-
li, užívali si kamarády … a po tom všem spali jak medvědi.

Třídy 3.A a 3.B posílají pozdravy 
ze školy v přírodě

Sylva Kubíčková a Kateřina Pospíšilová

Prvňáčci pátrali po ježkovi

Jaromíra Pazderová a Kateřina Pospíšilová
 

Jaromíra Pazderová a Kateřina Pospíšilová

Foto na stránce: archiv MZŠ VB
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SPORT

Vodnímu slalomáři Václavu Chaloupkovi se koncem září povedl 
doslova mistrovský kousek, na šampionátu v Bratislavě totiž vy-
bojoval titul mistra světa v singl kanoi. O tom, že jde o mimořádný 
úspěch svědčí i to, že podobný titul získali čeští kanoisté napo-
sledy v roce 1977. Jak velkou radost měl, jak těžký sport vodní 
slalom je, a jestli vnímá olympiádu jako kariérní vrchol, popisuje 
třiadvacetiletý sportovec z Velké Bystřice v rozhovoru.

Už je to zhruba měsíc, co jste získal titul mistr světa v singl 
kanoi. Jak Vám vítězství změnilo život?
Myslím a hlavně doufám, že život mi to nijak zásadně nezměni-
lo. Pořád jsem Venca z Velké Bystřice, co dělá vodní slalom a 
baví se tím. Určitě asi přišla zvýšená mediální pozornost, ale to je 
něco, co k tomu patří a nedělalo mi to problém. Naopak je to vel-
mi příjemné. Jinak se vlastně nic nezměnilo. Za chvíli se už opět 
pouštím do plného tréninku, kde nikoho zajímat nebude, že jsem 
měsíc zpátky něco vyhrál. A vlastně ani mě ne. Baví mě ta cesta 
a tohle je „pouze“ nádherný milník. Ale jdeme dál.

Má medaile čestné místo?
Medaili mám vystavenou v bytě v Praze mezi ostatními. Nechci, 
aby nějak vyčnívala ve vitrínce. Vnímám ji jako další krok na mé 
sportovní cestě. Je to splněný sen, ale s kariérou ještě nekončím, 
takže se jí nechci donekonečna opíjet, ale pouze připomínat si 
díky ní ty nádherné okamžiky, které jsem v Bratislavě zažil.

Vynikající sezona se vás drží už od loňského roku, kdy jste se 
poprvé probojoval do seniorské reprezentace a přidal k tomu 
i titul mistra České republiky ve slalomu. Jak velkou radost 
jste měl ze zisku světového titulu?
Zisk světového titulu je určitě největší úspěch v mé dosavadní 
kariéře. O tomto jsem snil, když jsem s vodou začínal a přijde mi 
neuvěřitelné, že se mi to podařilo už ve 23 letech. Takže ta radost 
je obrovská a pořád si to vybavuji ve vzpomínkách, protože to 
opravdu byly nádherné okamžiky, které nezapomenu do konce 
života.

Byla radost o to větší, když jste zjistil, že se Vám povedlo 
zvítězit po dlouhých 44 letech?
Přiznám se, že tohle jsem zjistil až po dojezdu závodu. Řekl mi 
to někdo z českého týmu, když se schválně podívali, kdy to bylo 
naposledy a zjistili, že v roce 1977. Z toho jsem byl vážně překva-
pený a samozřejmě jsem rád, že jsem tento titul po tak dlouhé 
době do České republiky přivezl.

Co si myslíte, že vítězství pomohlo? Věřil jste si na medaili od 
samého začátku závodu?
Myslím, že určitě pomohlo to, že věřím mému týmu a cestě po 
které jdeme. Ta cesta je určitě jiná než u většiny lidí od vody, 
ale právě takto cítím, že by to mělo být. Na medaili jsem si věřil, 
vždycky by měl člověk věřit. Na druhou stranu, vážně jsem neče-
kal, že vyhraji na mém prvním mistrovství světa. Navíc kvalifikace 
mistrovství světa se mi moc nepovedla a medaile v ten moment 
vypadala skoro nereálná, ale právě to mě nakoplo, trošku jsem 
pozměnil strategii závodu, a nakonec si to všechno krásně sedlo 
dohromady.

Vaše první sportovní krůčky přitom k vodě vůbec nevedly. Do 
deseti let jste hrál fotbal v olomoucké Sigmě… Jak na tohle 
období vzpomínáte, „zakopete“ si ještě někdy?
Na tohle období vzpomínám moc rád, potkal jsem tam super

Mistr světa Chaloupka: Pořád jsem Venca z Velké 
Bystřice, co dělá vodní slalom a baví se tím

kluky, a hlavně získal tam lásku k fotbalu, kterou mám 
doteď. Mrzí mě, že jsem musel skončit kvůli zranění, ale 
bohužel to tak dopadlo. Těžko říct, jak by se mi dařilo, ale 
alespoň si teď můžu říct, že krok směrem k vodě nebyl 
úplně špatný. A fotbal si stále zahraji moc rád, kdykoli to 
jde. Také jej pravidelně sleduji jako fanoušek. 

Proč jste si tehdy vodní slalom vybral a jak náročný 
sport to je?
Vodní slalom jsem si vybral z jednoduchého důvodu.  
S fotbalem jsem musel skončit kvůli zánětu kyčelního 
kloubu, a tudíž jsme s rodiči hledali sport, kde nohy bu-
dou odpočívat a zátěž bude přenesená na jinou část těla. 
A tento popis splňovala právě kanoistika, ke které jsme 
se přes známou v mých deseti letech dostali. V té době 
jsem nevěděl, jak krásný sport to je a jak mi v budoucnu 
změní život. Také jsem nevěděl, jak velká dřina to bude. 
To mi ale doteď nevadí, naopak mě to ještě více baví.

Sezona Vám skončila, máte volno? Byl jste se podí-
vat i v rodné Velké Bystřici?
Ano, letošní sezóna už je definitivně za námi a následo-
valo měsíční volno, které jsem si perfektně užil. Byli jsme 
s přítelkyní v Londýně a v Krušných Horách a tenhle čas 
jsme tedy strávili skvěle. Na Velkou Bystřici jsem taky ne-
zapomněl. Přece jen jsem tady strávil velkou část mého 
života, bydlí tady rodiče a je to můj domov. Takže i dny  
v Bystřici jsem si moc užil, bohužel jich je nyní méně, než 
bych si představoval.

Jaký je Váš další cíl. Budou to olympijské hry v Paříži 
v roce 2024? A je pro sportovce olympiáda vrcholem 
kariéry?
Snažím se jít postupnými kroky, takže k tomu budu při-
stupovat sezónu po sezóně. Na druhou stranu, teď po 
zisku titulu mistra světa se už před olympiádou nikde ne-
schovám, a hlavně to ani nechci. Takže ano, účast na 
OH v Paříži v roce 2024 je můj cíl. K tomu ale vede těžká 
cesta přes domácí nominaci, která bude prvním krokem 
v účasti na OH. Pro nás, vodní slalomáře, jsou olympij-
ské hry určitě vrcholem kariéry. Přece jen jsme relativně 
malý sport a největší pozornost je na nás upřená právě 
na olympiádě. Takže tento cíl mám v hlavě i já a dělám 
maximum proto, aby se to v budoucnu podařilo.

Foto: archiv Václava Chaloupky

Petra Pášová
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Sladké rohlíčky budou! 

Přípravy jsou už v plném proudu

(paš)

Svatomartinské slavnosti ve Velké Bystřici jsou vyhlášené. Za voňavou husí 
pečínkou se zelím i knedlíky a dobrým vínem jezdí lidé z daleka. Ovšem po 
svatomartinských rohlíčcích se vždy doslova jen zapráší. Pečou je tamní ši-
kovné obyvatelky Domu pokojného stáří sv. Anny a množství každým rokem 
zvyšují. Naposledy napekly přes tisíc rohlíčků a prodaly se všechny.

Letošní slavnosti se konají v sobotu 13. listopadu, přípravy v Domě pokoj-
ného stáří sv. Anny však začínají už o několik týdnů dřív. „Chystáme se tak 
měsíc předem, samotné pečení je však až v den D, kdy se slavnosti konají. 
Personál přijde brzy ráno, aby vše nachystal, okolo osmé hodiny se pak 
přidají i obyvatelky a společně pečeme až do té jedné hodiny odpoledne. 
Slavnosti začínají okolo třetí hodiny a když s prodejem začínáme, rohlíčky 
jsou skoro ještě vlažné,“ usmívá se Kamila Šišková, sociální pracovnice 
Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Současně připomíná, že 
do příprav se zapojují i místní, na pečení jim totiž věnují ořechy ze svých 
zahrádek.

Pečení rohlíčků se u obyvatelek těší velké oblibě. „Začínaly jsme v malém, 
byla to taková doplňková aktivita, ale jak zájem rostl, každý rok se množství 
zvyšovalo. Na posledních slavnostech v roce 2019 jsme pekly ze čtyřiadva-
ceti kilogramů mouky a rohlíčků bylo tehdy asi dvanáct set. A všechno se 
prodalo,“ vysvětluje Kamila Šišková. Na otázku, proč mají takový úspěch 
má jednoduchou odpověď. „Jsou čerstvé a domácí. Pečou je ženy, které 
mají celoživotní zkušenosti,“ uvedla.

Na tři desítky lidí, včetně dvou kočárků  
a jednoho pejska, se zúčastnily v pátek  
15. října veřejné úklidové akce, která se 
konala v rámci celorepublikového projek-
tu 72 hodin. Jednalo se především o členy  
a příznivce pionýrského oddílu Poletušky. 
Startovalo se od zastávky (Pivovar Ničitel), 
šlo po cyklostezce až do oblasti Na Svobodě,  
a protože se postupovalo svižně, prodloužila 
se trasa o ulici Za lesem až ke dřevěnému 
mostu přes řeku Bystřice. Akci jsme zakon-
čili večerním grilováním v prostoru altánu 
zbudovaném městem pro veřejné použití  
v parku, pro který se zažívá výraz „Bystřické 
Sherwood“. Děkuji všem, kteří chtěli pomoct, 
protože se jim líbilo heslo 72 hodin: POMÁ-
HÁM, PROTOŽE CHCI.             

Akce se uskutečnila za finanční podpory 
města a rodičů členů. Těším se na příští po-
dobnou akci.

Více informací: https://poletusky.estranky.cz/ 
https://www.72hodin.cz/

Petr Xˇandy Dvořák      

Poletušky z Velké Bystřice uklíze-
ly cyklostezku „Sherwoodu“

Nejoblíbenější jsou oře-
chové, pak tvarohové  
a makové. Do tvarohu 
přidávají citronovou kůru 
a vanilkový cukr, do ma-
kové náplně zase trochu 
skořice. „Já mám ale nej-
raději ořechové. Kolik jich 
letos bude, to ještě neví-
me. Uvidí se podle toho, 
kolik bude ořechů. Mám 
radost, že lidem chutna-
jí a zájem je velký. Už se  
z toho stala tradice,“ do-
plnila Vlasta Niesnerová, 
jedna ze šikovných peka-
řek.

Petra Pášová

Na fotografii třetí zleva p. Vlasta Niesnerová 
Foto: archiv Poletušky
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Základní organizace Svazu postižených civilizačnímu chorobami  
vás zve ve dnech  
 

PRODEJNÍ VÝSTAVKU DOMÁCÍHO 
CUKROVÍ, PERNÍČKŮ  
                 A RUKODĚLNÝCH PRACÍ 
v prostorách KD Nadační v 1. patře, vstup z náměstí 

Srdečně zve výbor ZO SCPCH 
Prodejní exponáty přijímáme ve středu 10. listopadu  
od 10 – 14 hod. na místě výstavy 

2021 

10. – 12. listopadu 2021 od 8 do 17 hodin 

Důstojnost nejen na dušičky
Jako místní farář bych rád do našeho 
městského zpravodaje přispěl námětem, 
který souzní s nadcházejícím dušičko-
vým obdobím. Jakkoliv jsem zde jako 
duchovní správce víceméně dočasně, 
velice mi přirostlo k srdci místo, kde pat-
náct let bydlím, pracuji a snažím se po-
máhat lidem.

Jsem hrdý na to, že mohu bydlet ve Vel-
ké Bystřici. Můj lokální patriotismus vy-
chází z vědomí, že na malé městečko 
za humny Olomouce se zde máme „nad 
poměry“ v mnoha směrech. Dovolte mi, 
abych se pokusil ozřejmit jeden důležitý 
aspekt našeho velkobystřického blaho-
bytu… Neřeknu nyní nic nového, když 
budu konstatovat, že za naši dobrou ad-
resu vděčíme naším předkům. Vděčnost 
se může projevovat různými způsoby  
a jedním z nich je návštěva hrobů na-
šich drahých zesnulých v nadcházejícím 
čase. Napadá mě však ještě další mož-
ný způsob, jak se vracet „ke kořenům“  
i mimo rámec hřbitovní zdi nebo vyhra-
zených dní v roce.

Došel jsem k tomu nepřímou ces-
tou, když jsem musel jako správce 
majetku farnosti řešit otázku vzrůs-
tajícího počtu aut u našeho kostela. 
Parkuje se bohužel tam, kde předtím 
to bylo z různých důvodů nevhodné. 
Jedno z kouzelných starobylých zá-
koutí našeho města, které mělo ješ-
tě nedávno podobu malého parku 
s majestátními staletými lípami se 
během zhruba deseti let postupně 
stalo rozježděným parkovištěm. Při-
tom jde o místo bývalého bystřické-
ho hřbitova. Posvátná půda, do kte-
ré se po mnoho a mnoho generací 
ukládali k poslednímu odpočinku 
naši předkové.

Moje zvláštní dušičkové poselství se 
pojí s potřebou vrátit tomuto pietní-
mu místu jeho bývalou důstojnost. 
Chovejme se proto na tomto místě 
se stejnou ohleduplností jako na 
hřbitově. Prosím i o vaši pomoc, jak 
vést a přivést k respektu i nastupují-
cí generaci.

Otec Josef Opluštil
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ZAJÍMAVOSTI

Velkobystřické Tvargle se mohou pochlubit význam-
ným oceněním. Paří mezi osm producentů z Olo-
mouckého kraje, kteří získali certifikát Regionální 
potravina. Slavnostní předání se uskutečnilo v rámci 
Festivalu gastronomie a nápojů Olima na výstavišti 
Flora Olomouc.

„Naše tvarůžky se vyrábějí ze stoprocentního českého 
tvarohu, který odebíráme z místních mlékáren. Všechny 
produkty děláme řemeslně s velkým podílem ruční práce. 
Specialitou je, že jim na konci procesu dopřejeme koupel  
v černém pivu, která jim dodá nezaměnitelnou chuť. Oce-
nění Regionální potravina vnímám jako prestižní a jsem 
velmi rád, že se nám ho hned napoprvé podařilo získat. 
Věřím, že nám pomůže rozšířit povědomí o našich sý-
rech,“ řekl ředitel společnosti Tavoretus David Kapsia.

Celkem 79 produktů, které se do soutěže Regionální po-
travina v kraji přihlásilo, posuzovala hodnotitelská komise 
na základě komplexních parametrů a zároveň se soustře-
dila na vazbu k danému regionu, kvalitativní charakteris-
tiky, složení samotného výrobku a samozřejmě na senzo-
rické vlastnosti. Komise posuzovala produkty dohromady  
od 36 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné  
na webových stránkách regionalnipotravina.cz. 

(red)

Tvargle získaly ocenění
Regionální potravina  

 

 
 

Hledáme pečovatelku 
 

 
Lenka, Eva, Jana, Andrea, Marie, naše skvělé pečovatelky … 

Co mají společného? 
 
 Jejich ozdobou je milý úsměv a dobrá nálada 

 Vždy mají po ruce laskavá slova pro klienty i kolegy 

 Pomáhají seniorům zvládnout běžný chod domácnosti 

 Nebojí se náročné práce ani víkendových služeb 

 Zvládnou řídit auto i sebe 

 Mají dobrý pocit z práce, která má smysl 

 

Máte podobný přístup a chcete být v týmu stejně naladěných 
kolegyň? Pošlete nám svůj životopis s motivačním dopisem na 

personalni@olomouc.charita.cz 
 

Těšíme se na Vaše odpovědi! 
 
 

 

 

NABÍDKA PRÁCE 
 
Pečovatelská služba hledá kolegu či kolegyni do týmu na klíčovou pozici: 
 

KOORDINÁTOR/KA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 Je Vaší ozdobou úsměv a dobrá nálada?  

 Umíte se rychle rozhodovat a řešit nečekané situace? 

 Zvládáte zorganizovat sebe i naplánovat práci druhým?  

 Držíte si své hranice, ale zároveň umíte naslouchat kolegům?  

 Hledáte práci, která má smysl a chcete vést svůj vlastní tým? 
 

Pak potřebujeme právě Vás! 
 

Vaše denní pracovní náplň: 
 Vedení týmu pečovatelek 
 Plánování a organizování služeb 
 Spolupráce na koncepčních a metodických činnostech služby a na jejím rozvoji 
 Jednání se zájemci o služby, s klienty i s jejich rodinami  
 Uzavírání smluv a zabezpečení sociální agendy  

 

Abyste vše zvládli, potřebujete: 
 VŠ nebo VOŠ vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 Otevřené a lidské jednání s klienty i kolegy 
 Uživatelskou znalost PC (MS Office – Word, Excel, Outlook) 
 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 Psychickou odolnost vůči stresovým situacím  

 

Co u nás získáte? 
 Pestrou, kreativní práci, která má smysl 
 Zázemí stabilní neziskové organizace 
 Přátelský tým, který si vzájemně pomáhá a doplňuje se 
 Duchovní podporu a pravidelnou supervizi 
 Podporu dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 
 Hlavní pracovní poměr s možností zkráceného úvazku 
 Pět týdnů dovolené a další dny volna pro duchovní cvičení, sick day apod. 
 Nástupní mzdu  

 
Přihláškou do výběrového řízení je Váš životopis a motivační dopis, které zašlete na adresu 
personalni@olomouc.charita.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení Koordinátor/ka pečovatelské 
služby“. Těšíme se na Vaše přihlášky. 

 

 

 
 

Hledáme pečovatelku 
 

 
Lenka, Eva, Jana, Andrea, Marie, naše skvělé pečovatelky … 

Co mají společného? 
 
 Jejich ozdobou je milý úsměv a dobrá nálada 

 Vždy mají po ruce laskavá slova pro klienty i kolegy 

 Pomáhají seniorům zvládnout běžný chod domácnosti 

 Nebojí se náročné práce ani víkendových služeb 

 Zvládnou řídit auto i sebe 

 Mají dobrý pocit z práce, která má smysl 

 

Máte podobný přístup a chcete být v týmu stejně naladěných 
kolegyň? Pošlete nám svůj životopis s motivačním dopisem na 

personalni@olomouc.charita.cz 
 

Těšíme se na Vaše odpovědi! 
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Podle posledních odhadů Exekutorské komory jsou v Česku vedeny exekuce proti zhruba 720 tisícům lidí. 
Domníváme se, že tohoto zákonem schváleného odlehčení z dluhů, takzvaného Milostivého léta, by mohlo 
využít až 200 tisíc lidí. „Pokud by byl využit plný potenciál akce, mohlo by dojít k odpisu dluhů až ve výši šesti 
nebo sedmi miliard korun,“ míní odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. 
„Bavíme se opravu o naprosto bezprecedentní příležitosti, jak se zbavit části svých dluhů,“ dodal Hůle

Příčiny zadluženosti v ČR

„Do roku 2000 prakticky nebyly regulovány úvěry – někdo vám mohl půjčit 5 tisíc korun a za pár let z toho bylo 
200 tisíc. Zároveň Pavel Němec zvedl extrémním způsobem odměny advokátů u bagatelních dluhů,“ vysvětlil 
Hůle a dodal: „To jsou všechny ty slavné dluhy, třeba za jízdu na černo, kdy za pět jízd bez jízdenky mají dnes 
lidé exekuce v řádu 120 nebo 150 tisíc korun. A toto všechno je možné Milostivým létem řešit,“ říká k akci, která 
potrvá od 28. října do 28. ledna příštího roku, tedy přesně tři měsíce, Daniel Hůle.

Komu akce pomůže?

Akce zvaná Milostivé léto je určena všem, kteří mají soudní exekuce u veřejnoprávních institucí. „Je tam pod-
mínkou, že musí být doplacena jistina dluhu a příslušenství, na kterém se doplatí 908 korun. A tím je dluh za-
placen,“ uvedla dluhová poradkyně Ladislava Kubišová z organizace Člověk v tísni – Olomoucký kraj. Jednou 
z osob, které akce Milostivé léto výrazně uleví, je paní Miluše. Té už přes rok pomáhají v organizaci Člověk  
v tísni řešit finanční potíže syna, kterému vznikl dluh u zdravotní pojišťovny, naši kolegové z jesenické poboč-
ky. A protože zdravotní pojišťovna je jednou z institucí, na kterou se Milostivé léto vztahuje, bude si moci paní 
Miluše i její syn už brzy oddychnout - z původních 300 tisíc korun se synův dluh vyšplhal na více než 700 tisíc. 
Díky Milostivému létu proto dojde k jeho výraznému snížení. 

 
Vyskytli jste se i vy v tíživé situaci? Chtěli byste se poradit, jak na dluhy? Zavolejte dluhovým poradkyním  
a poradcům z organizace Člověk v tísni v Olomouckém kraji. Služby jsou poskytovány zdarma. 

Hranice (+Lipník n/B) 
Lucie Mikšíková lucie.miksikova@clovekvtisni.cz 778 425 956

Jeseník 
Petr Kabelík petr.kabelik@clovekvtisni.cz 
Ladislava Kubišová ladislava.kubisova@clovekvtisni.cz , 775 436 753

Olomouc (+Šumperk) 
Lucie Holubcová Jirušková lucie.holubcova@clovekvtisni.cz, 777 782 078 
Vendula Kroupová vendula.kroupova@clovekvtisni.cz, 777 367 873 
Natálie Lisová natalie.lisova@clovekvtisni.cz, 777 782 078

Prostějov (+Konice) 
Monika Bartoníková monika.bartonikova@clovekvtisni.cz, 770 190 854 
Eva Vyhlídalová eva.vyhlidalova@clovekvtisni.cz, 778 485 352

Přerov 
Monika Osmanová monika.osmanova@clovekvtisni.cz, 775 871 533 
Monika Vinklárková monika.vinklarkova@clovekvtisni.cz, 770 101 152

 
Clovekvtisni.cz/olomouc

Autor textu: Člověk v tísni

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI ODEPSAT SVÉ DLUHY V RÁMCI MILOSTIVÉHO LÉTA

Každý jedenáctý obyvatel České republiky má dluhy. V tomto ohledu je 
zadluženost přibližně na úrovni Německa či jiných okolních zemí. V čem 
se ale lišíme, je daleko vyšší počet exekucí. Podle odborníka na dluhovou 
problematiku Daniela Hůleho jsou příčinou dnešní situace zákony a vy-
hlášky, které v Česku platily přibližně do přelomu tisíciletí. Právě teď při-
chází jedinečná příležitost pro zadlužené obyvatele zbavit se části svých 
dluhů.
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Svatomartinské menu v bystřických restauracích

Restaurace Mlýn
13. - 14. 11. 2021

Předkrm: Kachní paštika s brusinkami

Polévka: Kachní vývar s masem a nudlemi

Hlavní chod: 1/4 kachny, pečené s jablky, červené  
a bíle zelí, variace knedlíků

Dezert: medovník

k menu 2dc růžového vína

Otevřeno bude od 12 hod. 
Nutná rezervace na čísle: 732 602 208

Hospůdka Na faře 
13. – 14. 11. 2021

Předkrm: Husí paštika s brusinkami, domácí bagetka 59,-

Polévka: Husí kaldoun 59,-

Hlavní chod: Dozlatova pečené husí stehno s červeným a 
bílým zelím, domácí houskový a karlovarský knedlík 249,-

Dezert: Domácí jablečný štrůdl 49,-

Nutná rezervace na tel. čísle: 775 611 165

Restaurace U Zedníků 
13. 11. 2021

Těšíme se na vaši návštěvu!

Hotel Zámek 
11. – 14. 11. 2021

Předkrm: Husí terina, směs zeleninových listů, čes-
neková bageta 85,-

Polévka: Zámecký husí kaldoun, opečené krutony 
60,-

Hlavní chod: Dozlatova upečené husí stehno s bílým 
a červeným zelím s jablky, bramborovými a housko-
vými knedlíky 249,-

Dezert: Marinovaná hruška v cherry pálence s ovoc-
nou omáčkou a perníkovou drobenkou 80,-

KOMPLETNÍ MENU ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 
550,- Kč. 
Nutná rezervace na tel. čísle: 585 351 451

Pivovarská restaurace TVARG 
11. – 14. 11. 2021

Předkrm: Husí paštika, brioška u nás pečená

Polévka: Husí kaldoun, celestýnské nudle

Hlavní chod: Dozlatova upečené husí stehno s bystročic-
kým zelím a houskovými knedlíky

Dezert: Svatomartinské koláčky

Na čepu: Svatomartinský speciál, mladé víno z Vinařství 
Trpelka a Oulehla

Rezervace stolu na tel. čísle: 739 619 039 
Otevřeno: 11 – 22 hod.

REKLAMA
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zdroj obrázku: pixabay.com
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		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	
									

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

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz
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Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 12. 11. 2021. 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.

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
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