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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ŘÍJEN 2022

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 31. 10.
Velká Bystřice 

2. 10.
Přáslavice
7. 10.
Velká Bystřice

8. 10.
Velká Bystřice

Doloplazy
9. 10.
Velká Bystřice

14. 10.
Velká Bystřice

15. 10.
Přáslavice
Bukovany

● KLÁRA SEDLO: NEKONEČNÁ KRAJINA 
– VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

● PODZIMNÍ  BAZÁREK 
(orlovna, 14:00 – 18:00) 

● PODZIMNÍ  BAZÁREK 
(orlovna, 8:00 – 12:00) 
● BESEDA SE ZPĚVÁKEM VIKTOREM SODOMOU

● MYSLIVECKÁ SLAVNOST – HUBERTSKÁ MŠE
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 10:00 – 13:00) 

● KRUH PŘÁTEL HUDBY: 
MILENA STEINMASSLOVÁ – POŘAD SLOVA A HUDBY
(galeriezet, 18:00 – 19:00) 

● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
● DRAKIÁDA

SVOZ ODPAD ŘÍJEN 2022
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)

3. 10. 
24. 10.

4. 10.
18. 10.
25. 10.

6. 10.

21. 10.
Velký Újezd
23. 10.
Velká Bystřice

25. 10.
Velký Újezd

Mrsklesy 
27. 10.
Doloplazy
29. 10.
Bukovany
30. 10.
Velká Bystřice

říjen
Daskabát 
Daskabát 
Hlubočky 
Kozlov

● VEČERNÍ POCHOD - 46. ROČNÍK

● DRAKIÁDA 
(pole u hřbitova, 14:00 – 16:00)
● BYL TO SKŘIVAN - PREMIÉRA 
(KD NADAČNÍ, 18:00 – 20:00)

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● DRAKIÁDA
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD

● HALLOWEEN

● KRUH PŘÁTEL HUDBY
FR. NOVOTNÝ A PRAŽSKÉ KOMORNÍ DUO
(galeriezet, 17:00 – 18:00) 

provedou hasiči v sobotu 15. října 2022 od 8 hod. 
Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, elektroodpad a žele-
zo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky a různé kon-
strukce) po dohodě vyneseme.

Kontakt:  
731 913 327 p. Čepelák
604 180 602 p. Šperka

Do sběru patří i ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní 
drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE
 

POZVÁNKA

Ve středu 26. října 2022 v 17 hod. 
se u pomníku T. G. Masaryka na nádvoří 
Masarykovy základní školy a mateřské 

školy ve Velké Bystřici uskuteční pietní akt 
u příležitosti 104. výročí vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, 
starosta města

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELETROODPADU

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme čtenáře, že Veřejná knihov-
na Jaromíra Balcárka bude v úterý 25. 

a ve čtvrtek 27. října UZAVŘENA. 
Děkujeme za pochopení.

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Rudolf Kadala, zemřel 22. 9. ve věku 81 let

● KNIŽNÍ BLEŠÍ TRH
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
● PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ OBČANŮ KOZLOVA A SLAVKOVA
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ÚVODNÍK
Drazí spoluobčané,

je po volebním víkendu a po šestnácti letech nehledám ve vý-
sledcích své jméno. 

Když jsem si v zářijovém čísle Bystřických novin četl seznamy 
kandidujících, zjistil jsem, že jsem jediným zastupitelem, který 
nehodlá svůj mandát obnovit. Po šestnácti letech jsem již nekan-
didoval. Rozhodnutí jsem neučinil letos, ale už když jsem kan-
didoval před čtyřmi lety, tak jsem věděl, že v případě zvolení to 
bude období poslední. Takže když za mnou přišel letos Čmelda 
z kandidátky Hliník plus (za kterou jsem ta čtyři období kandi-
doval), ani mě moc nepřemlouval, protože znal mou odpověď 
předem. A důvod je jednoduchý. Myslím si, že je čas uvolnit 
místo mladším, kteří budou chtít zastupovat zájmy ostatních 
spoluobčanů.

Pan starosta mě požádal, abych jako odcházející zastupitel zku-
sil napsat pár řádek do tohoto čísla Bystřických novin. Po krát-
kém váhání jsem souhlasil a zkusím stručně zrekapitulovat čtyři 
volební období nezávislého obecního „politika“. Berme tedy 
následujících pár řádek jako můj ryze osobní pohled na práci 
zastupitele.

Takzvaná „politika“ na obecní úrovni je jiná než ta celostátní. 
Při volbách se nehraje na stranické kandidátky, ale voliči vybí-
rají lidi, které osobně znají. Jsem ale přesvědčen, že sebelepší 
vedení (i v našem případě města) potřebuje kvalitní opozici. 
Kvalitní opozicí myslím takovou, která jen nekritizuje, nevykři-
kuje, nebojkotuje vše, co udělá vládnoucí koalice, ale snaží se 
v rámci možností přispět svými návrhy k lepší správě a vedení 
města. Ale také podpořit všechny dobré projekty, které přispí-
vají ke zlepšení života všech občanů. Roli takové konstruktivní 
nezávislé opozice jsem se snažil celou dobu svých mandátů hrát.

A věřte, nebylo to jednoduché. My totiž ve Velké Bystřici 
máme, podle mého názoru, velmi dobré vedení v čele se sta-
rostou Markem Pazderou. Lehce by se kritizovalo, kdyby  
na radnici seděli neschopní lidé. Přesto se občas našla oblast, 
která nebyla tak jednoznačná a vyžadovala diskuzi. Nebudu 
vyjmenovávat všechny otázky, které se řešily. Namátkou mohu 
zmínit rozhodování o rekonstrukci Zámku, opravě kulturního 
domu Nadační, horní školku atd.  A tady musím zase naši dosa-
vadní koalici pochválit. Na rozdíl od celostátní politiky se nikdy 
nesnažila kontroverzní návrhy prosazovat silou většiny svých 
mandátů, ale vždy se snažila dosáhnou všeobecného konsenzu. 
Rozhodnutí, která by měla zásadní vliv na život občanů, byla 
projednávána předem na poradách zastupitelů a na veřejná jed-
nání se většinou dostala až po dosažení shody všech. Tam, kde 
všeobecná shoda nebyla, se rozhodnutí odložilo a jednalo se  
o co nejlepším řešení v zájmu obyvatel Velké Bystřice. A toho 
si opravdu vážím

Když dopisuji tento úvodník, je neděle 25. září a je už jasné, 
kdo mandát obhájil a kdo ne. Když se podíváme na výsledky, je 
zřejmé, že i občané vyhodnotili, že práci stávajícího zastupitel-
stva jako dobrou a není proto třeba revolučních změn. Stávající 
koalice posílila, „opozice“ (bohužel) oslabila.

A já po šestnácti letech děkuji za spolupráci všem zastupi-
telům, které jsem za tu dobu poznal. Jsem učitel a pořád se 
rád učím. Z práce v zastupitelstvu jsem si odnesl spoustu 
nových znalostí, zkušeností, zážitků a dovedností. Poznal 
jsem spoustu lidí, kterých si vážím. Procvičil jsem si tole-
ranci k názorům jiných a umění dohodnout se. Věřím, že 
toto vše včetně svých profesních schopností využiji v dal-
ším životě i pro zájmy města. Třeba, pokud bude zájem, 
jako člen školské rady, kde působím ještě déle, než jsem 
byl v zastupitelstvu. 

Novému zastupitelstvu přeji, ať se mu podaří splnit všech-
ny předvolební sliby a plány. Ať mu vítězství nestoupne 
do hlavy a dále pracuje v zájmu všech obyvatel našeho 
města. A samozřejmě mu přeji také konstruktivní opozici 
případně alespoň nějakou opozici.

A na závěr? Svými čtyřmi volebními obdobími lety jsem 
dohnal šestnáct let v zastupitelstvu, které má za sebou 
moje drahá manželka Renata. Takže jako manželé máme 
celkem 32 let služby pro město. A to stačí, co říkáte ☺

Mgr. Jaroslav Zavadil, bývalý zastupitel města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 v úterý  
25. října 
 
 
 
 
 
 
 
     Velká Bystřice 
 
 
 
 
 

- drobný dárek a balonek pro děti 
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Zastupitelstvo města Velká Bystřice na roky 
2022-2026, vzešlé z voleb konaných ve dnech 

23. a 24. září 2022 Znáte dopravní předpisy a značky? Možná dvakrát zbyteč-
ná otázka. 

Za prvé, měl by je znát nejen řidič motorového vozidla, 
ale každý účastník silničního provozu. Konečně, učíme 
se jim už od mateřské školky. A za druhé, možná se otáz-
ka, vzhledem k tématu tohoto zamyšlení, netýká ani tak 
čtenářů Bystřických novin, respektive bystřických občanů.  
K čemu tedy tento zdánlivě dlouhý úvod. Inu k problému, 
který dlouhodobě trápí všechny, kdo využívají náš Kapitulní 
park za řekou Bystřičkou: maminky s kočárky, seniory, pej-
skaře, běžce, hrající si děti… Obecně tedy všechny pěší, 
kterým jediným je pohyb v parku umožněn. To vše zcela 
jasně oznamuje na všech vjezdech umístěná dopravní 
značka C7a „Stezka pro chodce“.

Strohý výklad z vyhlášky: Značka přikazuje chodcům užít  
v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ji-
ným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, 
než pro které jsou tento pruh nebo stezka určeny, je jejich 
užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chce se říct: „co je na tom nepochopitelného?“ A přesto 
dennodenně projedou, přefrčí či doslova přelétnou po par-
kových cestičkách desítky cyklistů. Zpravidla jedou hlava 
nehlava, neuhnuvší chodce „obkrosí“ po trávníku, při slovní 
výtce se můžete od takového bikera dočkat slovního, nedej 
bože i jiného napadení. Přitom je k nepochopení, proč se 
jim vůbec chce cestu přes park absolvovat?! Místo toho, 
aby jeli po rovné cestě za mateřskou školkou, musí kromě 
spáchání dopravního přestupku, absolvovat několik zatá-
ček, překonat pro kolo nepříjemný most, pak slalom mezi 
chodci a pokud nechtějí drncat „kozí“ stezkou kolem třeš-
ňového sadu, stejně se za parkem vrátí na asfaltku…

Do budoucna je řešením chybějící kousek cyklostezky, kte-
rá by mohla vést po navigaci řeky. V tomto směru se zatím 
jedná s majiteli pozemků a rovněž ochránci přírody. Na rad-
nici tak uvažujeme o instalaci nějaké pevné šikany, která by 
jízdu cyklistů znemožnila. Zároveň bychom tím ale nechtěli 
bychom znepříjemnit třeba vjezd kočárků.

Zatím tedy nezbývá než znovu a znovu apelovat na lidskou 
slušnost a ohleduplnost.

Stezka pro chodce v Kapitulním parku

(red)

Zastupitelstvo města Velká Bystřice na roky 2022-2026, vzešlé z voleb konaných ve dnech 
23. a 24. září 2022   

 
Pořadí podle volebních stran: 
 
Volební strana č. 1 - Velkobystřičáci  

poř. 
zvolení  Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Ing. Pavel Kolman, Ph.D.  43 200 
 
Volební strana č. 2-  Hliník plus  

poř. 
zvolení  Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Jiří Čepelák 58 278 
 
Volební strana č. 3 - V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL 

poř. 
zvolení  Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Mgr. Ivo Slavotínek  46 336 

2.  Mgr. Lucie Pazderová  42 335 

3. Petr Nakládal  59 313 
 
 
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT"  

poř. 
zvolení  Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Ing. Marek Pazdera  51 893 
2.  Ing. Martin Seidler  56 793 

3 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 41 766 

4.  Mgr. Vendula Švarcová 45 716 

5. Ing. Kamil Šperka 46 756 

6. Ing. Lukáš Jakl 45 777 

7. Martin Šípek 49 743 

8.  Mgr. Hana Londová 57 774 

9. Ing. Vít Langer 41 706 

10. Ing. Petr Melničuk 26 638 
 
 
 

pořadatel veletrhu
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Zastupitelé města Velká Bystřice na svém červ-
novém zasedání udělili Cenu města Velká Bys-
třice pro rok 2022 dvěma laureátům: Manželům 
Rechovým a Ing. arch. Sborwitzovi.

Předávání ocenění se uskutečnilo v sobotu  
3. září v amfiteátru v rámci programu MFF Lidový 
rok.

Manželé Alena a Václav Rechovi

Paní Alena Rechová je dlouholetá cvičitelka žen, 
byla vedoucí nácviku žen a Věrné gardy na Vše-
sokolské slety v letech 1994, 2000, 2006, 2012  
a 2018. Pan Václav Rech jako mladý reprezento-
val náš region na vrcholové úrovni v ledním ho-
keji a volejbale. Celý život byl aktivním hráčem 
ve volejbale, vedoucím oddílu, podílel se na or-
ganizování i konání soutěží pro děti do vysokého 
věku. Byl dlouholetým správcem sokolovny, pan 
Václav Rech zemřel dne 27. 5. 2022. 

Ing. arch. Michal Sborwitz 

Michal Sborowitz je v Praze žijící architekt, jehož 
velkou část prací je možné spatřit na střední Mo-
ravě, za což může jeho dlouhodobý vztah s Mu-
zeem umění Olomouc.  Podstatnou část jeho díla 
zabírají rekonstrukce, je autorem návrhu Revita-
lizace centra města (Zámecké nám, park, amfite-
átr, západní křídlo zámku), spoluautorem návrhu 
přístavby a rekonstrukce MŠ Zámecká a dalších 
staveb ve veřejném prostoru ve Velké Bystřici. 
Mezi jeho další významné realizace patří kaple 
sv. Václava v Mostě, dostavba zámku v Praze – 
Komořanech, obnova kapucínského kláštera 
v Mnichově Hradišti, obnova budovy Muzea 
umění v Olomouci, rekonstrukce tančírny v Ra-
čím údolí u Javorníka, úprava veřejného prostoru 
v Bukovanech a mnoho dalších. Jeho dílo ocenila 
je i odborná architektonická veřejnost a získal ně-
kolik odborných ocenění.

Cena města Velká Bystřice 2022 Michal Sborwitz 
je s Hanou svázaný už čtvrtstoletí 

Sice žije v Praze, přesto ale na střední Moravě zanechal nesmazatelné 
stopy. Architekt Michal Sborwitz je autorem proměny centra Velké Bys-
třice, zdejší mateřské školky, ale i dalších projektů v Olomouckém kraji. 
Teď jej město Velká Bystřice za jeho práci ocenilo. Nejen o tom mluví  
v následujícím rozhovoru.

Vzpomínáte si ještě na první návštěvu Velké Bystřice? Jak na Vás 
centrum města působilo?
Poprvé jsem Velkou Bystřici navštívil v roce 2009. Prošli jsme tehdy se 
starostou a místostarostou prostor před hotelem a park a informovali 
mě o rámcovém programu úprav těchto prostor. Centrum na mě půso-
bilo neurčitým, beztvarým dojmem určeným jen cestičkami a fontánou 
před hotelem.

Co tedy rozhodlo o tom, že se proměny středu městečka chopíte?
O tom, že pomohu při projektu centra města, rozhodla jasná vize  
a zaujetí zadavatelů a po vypracování první studie i vzájemná důvěra.

Co bylo na tomto projektu nejtěžší?
Šibeniční termíny, které se nám podařilo splnit díky nadšení a vzájem-
né důvěře všech zúčastněných.

Od realizace nového centra ve Velké Bystřici je to letos už 12 let, 
jak na vás prostor působí dnes? Změnil byste něco? Jak Vaší op-
tikou zraje?
V centru dochází pouze k drobným změnám a doplněním po vzájem-
ných konzultacích. Zraje tím, jak dobře se užívá a navíc se rozrůstá 
i o nové funkce - školky, galerie, pivovar a tvarůžkárna. To nám dělá 
radost.

V roce 2015 jste pak pracoval i na mateřské škole, jaká byla tato 
práce?
Projekt školky byl pro nás určitě zajímavou prací, především proto, že 
šlo o novostavbu. A musím říct, že to byla velmi příjemná práce.

(red)

Foto: Předávání "Cena města"

(red)

Bystřice není jediným místem v regionu, kde jste pracoval. Jsou 
to nedaleké Bukovany, Olomouc, ale taky to je obnova Tančírny  
v Račím údolí na Jesenicku. Máte tedy Olomoucký kraj rád? Vra-
cíte se k nám?
V roce 1993 mě požádal profesor Zatloukal o pomoc při počínající 
rekonstrukci Muzea umění. Od té doby jsem už čtvrt století částečně 
svázán s Hanou a Olomouc mám rád, nejen proto, že se mi s tamními 
investory a úřady pracuje daleko lépe než v Praze. Hanou mám rád 
pro její vysokou oblohu a pro skvělé lidi se kterými jsem se tam se-
tkal. 
Díky úspěšným a několika oceněným realizacím jsme dostávali další 
zakázky na Olomoucku, Šumpersku a Javornicku.

Získal jste Cenu města 
Velké Bystřice pro rok 
2022. Potěšilo Vás to?
Ano, potěšilo velmi a beru 
to jako uznání za vykona-
nou práci pro město. 

Foto: Michal Sborwitz 
(v popředí) se starostou 
města Markem Pazderou
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Velká Bystřice se umístila na stříbrné příčce mezi obcemi, jejichž občané 
třídí komunální odpad nejlépe v Olomouckém kraji. Slavnostní předávání 
ocenění v soutěži „O keramickou popelnici“ se uskutečnilo v úterý 20. září 
na zámku v Náměšti na Hané na Olomoucku.

V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel obsadil první příčku město 
Jeseník, na druhém místě se umístilo město Velká Bystřice a bronz patří 
obci Lipová-lázně. „Stříbrní ocenění jsme získali už podruhé a velmi nás to 
potěšilo. Chci poděkovat především našim občanům, že odpad třídí, protože 
to je něco, co má opravdu smysl,“ řekl starosta města Marek Pazdera.  

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností 
EKO-KOM, a. s., se zapojilo celkem 399 obcí a měst Olomouckého kraje. 
V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo 
především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet 
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo 
jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria. Nedílnou součástí oce-
nění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodář-
ství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce 
si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 
300 tisíc korun.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Kategorie do 500 obyvatel
Pořadí Obec / město
1. místo Obec Lipina
2. místo Obec Mutkov
3. místo Obec Hradčany-Kobeřice
4. místo Obec Ostružná
5. místo Obec Komárov

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel
Pořadí Obec / město
1. místo Obec Majetín
2. místo Obec Bělá pod Pradědem
3. místo Obec Olšovec
4. místo Městys Velký Újezd
5. místo Městys Brodek u Přerova

Bystřice získala ocenění za třídění odpadu

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
Pořadí Obec / město
1. místo Město Jeseník
2. místo Město Velká Bystřice
3. místo Obec Lipová-lázně
4. místo Obec Bludov
5. místo Obec Bohuňovice

Kategorie obcí nad 15 000 obyvatel
Pořadí Obec / město
1. místo Město Hranice
2. místo Statutární město Olomouc
3. místo Město Šumperk
4. místo Statutární město Prostějov
5. místo Statutární město Přerov

Děkuji jménem rodiny Procházkových 
všem pracovníkům DPS Velká Bystřice, 
kteří se po dobu více jak 13 let a zejména 
pak v posledních dnech jejího života vzor-
ně starali o naši maminku a babičku, paní 
Vlastu Niesnerovou, která se v domově do-
žila 94 let.

Za rodinu Procházkovou

syn JUDr. Jiří Procházka

Zajímavou fotografii z počátku minulého sto-
letí poskytla redakci Bystřických novin paní 
Broňa Millá. 

Mezi tehdejší „bystřickou omladinou“ je za-
chycen uprostřed sedící v tmavém obleku i 
její dědeček Bohumil Hubáček, ročník 1885. 

Pokud by někdo ze čtenářů rozpoznal na fo-
tografii někoho ze svých předků, dejte pro-
sím vědět na radnici, Kulturní a informační 
centrum nebo přímo paní Millé.

Foto: Keramická popelnice - Olomoucký kraj

Podekování

HISTORICKÁ 
PERLIČKA

ˇ

(red)
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KULTURA

 KINO 
Velký Týnec –  ŘÍJEN 2022 

        
 
         7. 10. pátek         STŘÍDAVKA                                                                 Produkce: ČR     

                19:30  hod.         Komedie plná rodinných a partnerských zmatků.              Přístupný od 12 let        
 hod.        90 minut                                                                                                      Vstupné Kč  50,-  
 
 
                                                           

        14. 10. pátek        JAN ŽIŽKA                                                                    Produkce: ČR                                  
                17:30 hod.          Film vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce               Přístupný od  15 let                                         
                20:00 hod.          v českých zemích.                                                             Vstupné Kč 50,- 
                125 minut                                

                    
 
  
        21. 10. pátek        ZLOUNI                                                                          Produkce: USA 
        18:30 hod.           Komedie Zlouni dokazuje, že i v na první pohled            Přístupný  
        100 minut             nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.        Vstupné Kč 50,- 
                                        
 
 
        28. 10.  pátek       KINO UZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK 
                                     
 
  

                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení.  

 

 
 

Arnaldur Indridason – Dívka u mostu
Nikdy není pozdě dopřát mrtvému dítěti spravedlnost …
Mladá žena beze stopy zmizela. Její zoufalí prarodiče se obrátí na 
penzionovaného komisaře Konráða, s nímž se znají z dřívějška. 
Vědí, že vnučka pašovala drogy. Nyní je nezvěstná. Konráð se 
svou profesní minulostí sice skoncoval a věnuje se hlavně jedné 
záležitosti z historie své vlastní rodiny. Když však při pátrání narazí 
na malou dívku, která se před desetiletími utopila v malém jezeře 
Tjörnin v Reykjavíku, rozhodne se za každou cenu zjistit pravdu. 
Byla dívenčina smrt skutečně jen tragickou nehodou? A existuje 
souvislost se zmizením té mladé ženy?

B. A. Paris  - Terapie
Když se Alice a Leo přestěhují do exkluzivního obytného komplexu, 
splní se jim celoživotní sen. Existuje však jeden temný důvod, proč 
luxusní rodinnou vilu v uzavřené komunitě mohli koupit tak výhodně 
– a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se s ní přede 
dvěma lety stalo? A proč o tom nikdo ze sousedů nechce mluvit? 
Alicina zvědavost se změní v posedlost a ve zdánlivě dokMorgana 
dokáže kouzlit lusknutím prstů.

Mladá čarodějka - Katy Birchallová
Svěží a vtipný příběh plný kouzel pro fanoušky seriálu Sabrina, 
mladá čarodějnice. Všichni si přejeme v životě někam zapadnout 
a určitě bychom občas rádi někoho, kdo nás štve, proměnili třeba  
v kaktus. Morgana Kouzelná je na tom stejně. Těší se, že půjde po-
prvé do skutečné školy, chce být oblíbená, mít konečně kamarády... 
Má to ale háček! Morgana totiž nikdy nebude normální třináctiletá 
holka, je to nadaná mladá čarodějka, která je doslova magnetem 
na průšvihy.

Knižní novinky na měsíc říjen:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

BYL TO SKŘIVAN

DS Osvětové besedy Velká
Bystřice

uvádí komedii Ephraima Kishona

 Eva Annikki Peltonen

Premiéra  23. října 2022  v  18.00
Kulturní dům Nadační Velká Bystřice

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní,
literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha

překlad: Alex Koenigsmark

 Tomáš Hradil režie:

Pozvání do divadla.

Divadelní soubor Osvětové Besedy Velká Bystřice si vás, 
co nejuctivěji, dovoluje pozvat na premiéru divadelního 

představení:

Ephraima Kishona: Byl to skřivan
v překladu Alexe Koenigsmarka

Premiéru této komedie sehrajeme 
v neděli 23. října 2022 v 18 hod. 

na sále Kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici.

Základní vstupné 150 Kč
Snížené vstupné 80 Kč

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. října v Kulturním  
a informačním centru Velká Bystřice.

Mnozí autoři divadelních her se s menším, či větším 
úspěchem občas pokouší přepsat divadelní hry klasic-
kých autorů do žánru parodie. Ephraim Kishon se ve 
své úspěšné komedii vydal zcela odlišnou cestou a po-
ložil si otázku, jak by mohlo vypadat manželství Shake-
spearovského Romea a Julie po třiceti letech v případě, 
že by toto klasické drama neskončilo smrtí obou milen-
ců. Celou komedii dále ještě okořenil duchem zesnulé-
ho Shakespeara, který tím pádem nemá klid ani po smrti  

a nestačí se divit, co se v rodině Monteků odehrává. 

Těšíme se na vaši návštěvu!
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Po dvou „covidových“ letech, během kterých jsme jen díky letním zmír-
něním mohli festival představit alespoň v jednodenní verzi, se všichni 
příznivci a přátelé Lidového roku konečně dočkali. Koncerty, vystoupení 
dospělých i dětských folklorních souborů, lidové muziky, zahraniční hos-
té a k tomu samozřejmě jarmark, občerstvení, burčák i kolotoče. Zkrátka 
tři nabité festivalové dny.

Festivalové dění zahájila pátečním koncertem valašskomeziříčská kape-
la DOCUKU, která podle svého sloganu hrála opravdu „muziku s gula-
mi“. Za vše vyznání jednoho ze spokojených posluchačů: „Kam se hrabe 
Čechomor…!“

Slunečná festivalová sobota začala vystoupeními na piazzettě před KD 
Nadační, která byla jakousi rozcvičkou před odpoledním hlavním progra-
mem. Amfiteátr se slušně plnil a oceňoval výkony slováckého souboru 
Lipina z Vracova, slezského Vrtku z Opavy a především rokycanské-
ho Rokytí s naprosto dokonalým hudebním doprovodem. Představili se 
samozřejmě i zahraniční hosté: polský soubor Nysa ze stejnojmenného 
slezského města a ze Slovenska vitální a energií sršící Oprášené krpce 
od Žiliny, u kterého by nikdo nevěřil, že se jedná o soubor seniorský.

Již třetím rokem dramaturgie festivalu zařazuje na sobotní podvečer sa-
mostatný hudební pořad. Letos v něm posluchači našli opravdový bon-
bónek – koncert laureátů národního finále soutěže lidových a cimbálo-
vých muzik základních uměleckých škol. Dětské muziky Husličky ZUŠ 
Uherské Hradiště, Strunka ZUŠ Zlín a Hudecká muzika ZUŠ Bohumín 
ukázaly, že jsou nejen naprostou špičkou, ale i skvělou základnou pro 
další rozvoj lidového muzikantství ve svých regionech. Pořad připravený 
Kateřinou Kovaříkovou divákům fundovaně i s citem přiblížila moderátor-
ka Magda Múčková.

Vše pak spělo k očekávanému vyvrcholení festivalové soboty, koncertu 
Slovenského ľudového uměleckého kolektívu – SĽUK – živoucí legendy 
slovenského folkloru. Srdce organizátorů mohlo opravdu zaplesat, když 
jeho tanečnímu, pěveckému i hudebnímu umění nadšeně aplaudoval 
zcela zaplněný amfiteátr, který na výzvu charizmatického moderáto-
ra Martina Rezka ochotně přidal i několik mexických vln a závěrečné 
standing ovation. Nastupující chladno třetí zářijové noci pak ještě zcela 
rozpálily horké africké rytmy hostů z Kapverdských ostrovů a především 
souboru Ugandan dancers band, jehož zpěvačka a tanečnice Joseline 
desítky minut rozdávala svou, snad nevyčerpatelnou, energii.

Ze sobotní euforie všechny vytrhl a nepříjemně zaskočil intenzivní déšť, 
který se v nedělním ránu nečekaně snášel na festivalové dění. A přes-
tože brzy ustal a dál už nezlobil i tak poznamenal návštěvnost, hlav-
ně při dopoledním dětském pořadu. A tady je třeba vyzvednout rodiče  
a příznivce dětí ze souboru Čekanka, kteří vydrželi v hledišti a ze všech 
sil tleskali i výkonům souborů Sluníčko z Rokycan, Kašavjánek ze Zlína 
a Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Ti všichni se pak spolu se zahraničními 
hosty, již před opět slušně zaplněným amfiteátrem, ještě jednou předsta-
vili v galaprogramu „V dobrym zme se zešle“, který celý festival uzavřel.

Na závěr tohoto ohlédnutí dovolte ještě jednou vyjádřit díky Olomouc-
kému kraji za finanční podporu a jeho hejtmanovi Josefu Suchánkovi za 
záštitu nad festivalem. Dále všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k organizaci 
a zdárnému průběhu akce. Největší dík pak vám všem věrným návštěv-
níkům, kteří vytváříte pro účinkující nádhernou diváckou kulisu a burcu-
jete je těm nejlepším výkonům. Věřte, že i díky vám získává celý náš 
festival mezi účinkujícími čím dál lepší zvuk. My se zase vynasnažíme, 
aby příští, tedy 33. ročník festivalu Lidový rok, byl alespoň tak úspěšný 
jako ten letošní.

Petr Nakládal, ředitel festivalu
Foto: Petr Palarčík

Lidový rok zněl opět v plné síle
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Velká událost se konala v Zámecké školce. Poslední 
prázdninové dny patřily přípravám na zahradní slavnost. 
Prostor okolo amfiteátru zaplnilo v pátek 26. srpna zábav-
né odpoledne plné smíchu. Paní učitelky, děti, i někteří od-
vážní rodiče se proměnili v princezny, prince a rytíře. Za-
tímco na pódiu se konalo slavnostní pasování předškoláků 
udatným rytířem, ostatní osazenstvo mohlo využít atrakcí 
jako byl zkrášlovací salon, obří nafukovací skluzavka, jízda 
na ponících, výborné grilované dobroty, pojízdná kavárna, 
prodej šperků a výzbroje pro rytíře a tolik oblíbená tombo-
la. A i když nám předpověď hlásila přeháňky, celou dobu 
nás doprovázelo sluníčko. Děti zhlédly připravenou vtipnou 
pohádku s loutkami a závěr patřil jako vždy vypouštění ba-
lónků přání do nebe.

Michaela Davidová
Foto: Markéta Sedlářová

Zahradní slavnost v mateřince

Známé i zapomenuté písně, básně a citáty
v podání Davida Uličníka
člena vokálního seskupení 4TET.

POŘAD VZNIKL S PODPOROU EXPOZICE KARLA KRYLA V KROMĚŘÍŽI.

www.davidulicnik.cz david.ulicnik

sobota 12. 11. v 19:30
Kulturní dům Nadační 
Velká Bystřice
vstupné 150 Kč v předprodeji,
250 Kč v den koncertu
Předprodej od 10. 10. v Kulturním a informačním 
centru Velká Bystřice

24.9. — 24.11. 2022 klára sedlo 
nekonečná krajina

výstava obrazů

12. listopadu 2022, 15 – 19 hod, Zámecké náměstí

svatomartinská vína • husí a kachní speciality 
 martinské rohlíčky z Domu pokojného stáří sv. Anny 

lampionový průvod se sv. Martinem na koni 
svatomartinské představení a ohňová show

Od 19:30 v kulturním domě Nadační

recitál z písní Karla Kryla 
k 33. výročí „Sametové revoluce“ 17. listopadu 1989

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI

Zveme všechny malé i větší dračí piloty! 
Zkuste si letos postavit doma vlastní originál  

a pojďte si s ním společně zalétat. 
Samozřejmě můžete přijít i s drakem koupeným. 
Určitě bude dobrá nálada i něco na občerstvení.

Neděle 23. října, 14 – 16 hod, pole u hřbitova.

DRAKIÁDA

DAVID ULIČNÍK
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Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí pořad slova a hudby
s Františkem Novotným, Milošem Černým a Evou Šašinkovou

neděle 30. října v 17 hod.
galeriezet Velká Bystřice vstupné 80 Kč, děti ZDARMA

 

      Jsme opravdu národ   
  Jana Amose Komenského? 
 

Komponovaný pořad věnovaný jednomu z největších českých myslitelů,  
filosofů, spisovatelů a pedagogů J. A. Komenskému, je především dialogem. 
Dialogem mezi námi účinkujícími, s J. A. Komenským, s dobou, ve které žil, 

s hudbou Lenky Kozderkové a doufáme také v dialog s diváky. 
 

Je to pořad složený především z myšlenek J. A. Komenského. 
Pořad, ve kterém si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi, 

například: 
 

Proč poslední biskup Jednoty bratrské nebyl do dneška vyslyšen 
ve svém volání po víře, která spojuje a nerozděluje? 

Proč myšlenky J. A. Komenského vyhledáváme i po 400 letech? 
Proč systém vzdělávání, který J. A. Komenského zaváděl v 17. století, 

jsme nenaplnili ani ve 21. století? 
 

Pátráme po tom, co znamená učení Komenského pro dnešní dobu, 
čím nás inspiruje a čím nás může obohatit. 

 
Komenský by nechtěl, abychom jej pouze obdivovali jako moudrého,  

jehož moudrost je dnes mnohdy vnímaná s lítostí, 
protože si myslíme, že nemá žádný význam. 

Chtěl by však, abychom konali. 
 

Účinkují 
 

 Milena Steinmasslová 
 František Kreuzmann 

 
Hudba 

 

 Lenka Kozderková Šimková - flétna 
       

   

  Milena Steinmasslová 

 

 
    

  
  Lenka Kozderková Šimková - flétna 

  
 

 

Délka pořadu: 80 minut (pořad nemá přestávku) 

studovala na DAMU. Během svého profesního 
života byla členkou nebo hostovala v mnoha divadlech. 
Realistické divadlo Z.N., Činoherní studio, Národní 
divadlo, Divadlo Rokoko, Divadlo Na Zábradlí, Pod 
Palmovkou, Divadlo v Mladé Boleslavi, Činoherní studio 
v Ústí nad Labem, Viola. Posledních 20 let spolupracuje 
se Spolkem Kašpar. Je autorkou několika scénářů. Např. 
O souboji M. A. Bulgakova se Stalinem, O Hildegardě z 
Bingen. Průběžně stála před televizní i filmovou 
kamerou. Ranč u Zelené sedmy, V Erbu lvice. Věnuje se 
komunikaci a rétorice. 

František Kreuzmann 
Absolvent DAMU, obor herectví. Svojí hereckou dráhu začínal 

v divadle v Mostě. Přes deset let hrál v Realistickém divadle (pozdějším 
divadle Labyrint) v Praze. Od roku 1998 je členem divadelního spolku 
Kašpar. Hostoval v Národním divadle, Činoherním studiu v Ústí nad 
Labem, v divadle v Mladé Boleslavi, v Divadle Na Prádle. Přes deset let 
působil v Lyře Pragensis. Věnuje se komorním projektům, které jsou 
zaměřené především na práci se slovem. Je iniciátorem a jedním 
z hlavních organizátorů Benešovského literárního festivalu. Diváci jej 
mohou znát z několika televizních inscenací nebo ze seriálů Chlapci  
a chlapi, Specialisté, Policie Modrava, Ulice. 

            Vyhledávaná interpretka soudobé hudby, v roce 2007 uvedla 
v Carnegie Hall v New Yorku Stockhausenovu Zeitmasse. Vystudovala 
konzervatoř v Ostravě a po dokončení JAMU studovala v letech 1993/94 
jako stipendistka Francouzské vlády na École Normale de Musique Alfred 
Cortot v Paříži u Christiana Lardého. Studium ukončila s Diplomem 
Supérieur. Po návratu z Francie pokračovala v zaměření na současnou 
hudbu, improvizaci a propojení hudby s výtvarným a divadelním uměním. 
Premiérovala desítky skladeb českých i zahraničních autorů. Sólově 
vystoupila mj. na festivalech Pražské Jaro, MusikunterTag Hannover, 
Expozice Nové hudby, ForumNeuer music Koln, Forfest Kroměříž,  
Dartington music festival, aj. V roce 2002 založila Společnost pro soudobou a improvizovanou hudbu, 
v roce 2006 Mezinárodní hudební kurzy Hudba bez hranic. Vyučuje na Mezinárodní konzervatoři 
v Praze. 
 

Kruh přátel hudby Velká Bystřice srdečně zve:
pátek 14. října v 18 hodin, galeriezet 
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SPORT

https://hazena.velkabystrice.cz Miniházená Velká Bystřice 
 

Tradiční Závody zdatnosti se konaly 10. září a vydaři-
ly se. I když to ráno vypadalo, že bude pršet, nenechali 
jsme se odradit a s námi 39 dětí, které si přišly zazávodit. 
Nakonec se ale počasí umoudřilo a vysvitlo i sluníčko. 
Závodů se účastnily děti od předškolního věku až do 
páté třídy. Trasy vedly ze sportovního areálu Na Letné 
přes les až k přehradě a zpátky do areálu. Starší děti 
běžely delší trasu kolem přehrady. Připravená však byla 
i další stanoviště jako skákání v pytli, lovení rybiček, há-
zení kroužků, zdravotní otázky, slalom s míčkem, třídění 
podle barev, házení magnetickými šipkami na terč či tře-
ba poznávání rostlin. 

Děkujeme všem rodičům a dětem za účast a nasazení, 
všichni byli moc šikovní. 

Jaroslava Pechová, T.J. Sokol Velká Bystřice
Foto: Filip a Eva Jungovi

Závody zdatnosti ve Velké Bystřici



ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Mezinárodní den seniorů

Bystřička oslavila svůj den,  
cyklisté se mohli projet mikroregionem 

(red)

Poznat opravené náměstí s amfiteátrem ve Velké Bystřici, 
podívat se do okolí z rozhledny v Přáslavicích nebo si tře-
ba prohlédnout sportovní areály v Hlubočkách a na Hrubé 
Vodě. I to nabízí Den regionu Bystřička, který je spojený 
s veřejnou poznávací cyklojízdou mikroregionem Bystřič-
ka.  Letošní desátý ročník se konal 10. září, pod záštitou 
hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, který trasu  
z Bystřice do Tršic na kole sám projel.

Jde o tradiční celodenní akci, která startuje šlápnutím do 
pedálů a výjezdem vždy z jedné z obcí mikroregionu. Le-
tošní start byl v amfiteátru ve Velké Bystřici, kde účastníci 
obdrželi kompletní informace, malé pohoštění a vydali se 
objevovat obcích mikroregionu v libovolném pořadí. Zakon-
čení sportovně poznávací části se pak konalo v Tršicích,  
v místním fotbalovém areálu “Na kopci.”

Po přivítání účastníků předsedou mikroregionu Markem 
Pazderou a starostou Tršic Pavlem Kováčkem tam odstar-
toval společensko – kulturní program. V poledne se ujal 
vedení moderátor Vlasťa Macík s reprodukovanou hudbou, 
po něm následovalo úspěšné vystoupení Mňága a Žďorp. 
Skupina Elán revival rozproudila atmosféru známou a oblí-
benou muzikou. Následovalo závěrečné vyhodnocení cyk-
lojízdy spojené s losováním o ceny a závěr Dne regionu 
Bystřička patřil vystoupení kapel Support Lesbians a Kern. 
Po celou dobu akce byl volný vstup a pro děti byl připraven 
i doprovodný program – malování na obličej, fotobudka, ko-
lotoče či skákací hrad. 

Letos se veřejné poznávací cyklojízdy zúčastnilo přibližně 
620 cyklistů, z toho 401 jich odevzdalo vyplněné účastnické 
listy s razítky. Odpolední a večerní program pak v Tršicích 
navštívilo přibližně 1 500 návštěvníků všech věkových ka-
tegorií.

Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, 
tatínkům, babičkám a dědečkům. Je ale také den, který poukazuje na to, že 
bychom si měli uvědomit s čím se senioři musí potýkat. Jde o mnoho překá-
žek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmen-
ším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme 
všichni staří. 

Jak řekl slavný spisovatel Erich Maria Remarque: „Tu jsem náhle viděl, že 
mohu pro druhého něco znamenat, už jen tím, že tu jsem a že ten druhý je 
šťastný, protože jsem u něho. Je to něco, pro co lze žít.” 

Kamila Šišková

Sobota 1. října patřila seniorům. Jde o datum, kdy si připomínáme Mezinárodní den seniorů, už od roku 1991.  
Svátek má zvyšovat povědomí o problémech, které mají vliv na seniory. Je to také den, kdy si lidé váží přínosů, 
které senioři pro společnost dělají. 
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE
neděle 9. října v 10.00
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Velká Bystřice
Těšit se můžete na:
- trubače VLS a ZUŠ Potštát,
- po mši svaté pohoštění a k poslechu dechovka
- degustaci a možnost zakoupení vín 
                           z arcibiskupských zámeckých sklepů

METROPOLITNÍ
KAPITULA

U SV. VÁCLAVA
V OLOMOUCI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
VELKÁ BYSTŘICE
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Husův sbor ve Velké Bystřici
pořádá humanitární sbírku

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to

ve čtvrtek 13. října 2022
od 9 do 11 a od 13 do 17 hod.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Věci, které přijímáme:
► veškeré dámské, pánské a dětské oblečení,
► lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky,
► vlnu na pletení, bavlnky na vyšívání,
► kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněžen
    ky, 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.
Děkujeme.

Hana Šebíková, tel. 605 970 982.

MILÍ SPOLUOBČANÉ,

darujte prosím vlašské ořechy 
pro benefiční prodej svatomartin-
ských rohlíčků pro DPS sv. Anny.

 Ořechy přijímáme denně 
do 1. listopadu 2022.

Předem děkujeme.
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...Z LIDOVÉHO ROKU 2. - 4. září, foto Petr Palarčík

FOTOSERIÁL
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...Z BYSTŘICKÝCH SELSKÝCH TRHŮ 25. září 2022, foto Martina Skálová
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HASIČI

Milí velkobystřičáci,

rozhodli jsme se, že vám od příštího měsíce přineseme 
novou rubriku, která by přiblížila činnost místní jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (SDH). Není cílem strašit v ní 
tím, co se komu stalo, co komu shořelo či kolik obětí si vy-
žádaly dopravní nehody. Většinou zasahujeme v blízkém 
okolí, takže si myslíme, že by bylo dobré touto formou 
přiblížit, co se odehrává a co všechno řešíme. Občas se 
stane, že důvodem výjezdu je událost, u které by ani nás 
nenapadlo, že by mohla být příčinou nutnosti povolat ha-
sičskou jednotku. Informace, které si v této rubrice budete 
moci přečíst, se budou vztahovat vždy na předchozí mě-
síc. Někdy je výjezdů více, někdy méně. Sami to můžete 
posoudit, protože siréna, která je umístěna na škole je po-
měrně dobře slyšet. V současné době máme naštěstí to 
klidnější období, ale věřte, že i tak jsme už měli i 3 výjezdy 
za jeden den.

Počet vyhlášených událostí pro JSDH Velká Bystřice je 
celkově za letošní rok již 106. V období 15. 8. až 15. 9. 
se jedná o 10 událostí.  Jen pro představu, profesionální 
i dobrovolné jednotky vyjíždějí k událostem podle takzva-
ného poplachového plánu. Požární poplachový plán Olo-
mouckého kraje stanovuje zejména zásady součinnosti 
jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, provádění 
záchranných a likvidačních prací na území kraje, posky-
tování pomoci mezi kraji, případně pomoci do soused-
ního státu. Dále stanovuje úpravu povolávání jednotek 
požární ochrany, způsob vyhlašování stupňů poplachu, 
úpravu činnosti ohlašoven požáru a úpravu činností kraj-
ského operačního a informačního střediska hasičského 
záchranného sboru kraje.

Hasičské okénko Někdy se stane, že se potká u události (pracovně u zásahu) ně-
kolik hasičských jednotek jak dobrovolných, tak profesionálních. 
Občas nás operační středisko HZS odvolá zpět na základnu  při 
cestě k zásahu, občas dorazíme na místo události a zjistíme, že 
vše již vyřešila jednotka, která přijela na místo události před námi, 
někdy se jedná o planý poplach, ale občas je to opravdu náročné. 
To se týká například těžkých dopravních nehod, kdy jde rovněž  
o náročnost psychickou, lesních požárů, požárů hal či například 
zásahů při povodních. Takový zásah pak může trvat i desítky ho-
din. Někdy jsou zásahy smutné, ale mohou být i úsměvné. Někdy 
se jedná o rutinu, někdy se hodně improvizuje a „tečou nervy“. 
Formu dodávaných informací zkusíme zvolit tak, abychom se  
z nich mohli poučit všichni, a nezapomeneme přidat i události, 
které pro nás byly v něčem významné.

Kamil Šperka, velitel JSDH Velká Bystřice  

ŠKOLA

Dostaneme-li se do situace, kdy potřebujeme rychlou zdravotnic-
kou pomoc, určitě si moc přejeme, aby byl v naší blízkosti někdo, 
kdo nám ji poskytne. Někdo, kdo nebude zmateně pobíhat a šířit 
paniku, ale racionálně zhodnotí situaci, jasně rozdělí úkoly ostat-
ním přítomným a přivolá profesionální pomoc. 

Naši osmáci ve čtvrtek 22. září prožili opravdový „ ZÁCHRANÁŘ-
SKÝ DEN“ pod vedením Nadšených moravských záchranářů, je-
jichž denním chlebem je řešit nenadálé situace lidského selhání, 
nešťastných náhod, porušení předpisů s následky leckdy nedo-
zírnými. Oni sami vědí, jak moc důležitá je rychlá pomoc člověka, 
který ví, co má dělat a velmi často jednoduchým zásahem zachrá-
ní lidský život. 

Žáci osmých tříd si vyzkoušeli první pomoc na věrohodně simu-
lovaných případech zástavy srdce, tržných a řezných ran, tepen-
ného krvácení, vyzkoušeli si rozpoznat příčinu bezvědomí a co 
nejrychleji reagovat. Poznávali i nebezpečí pro sebe, když za-
chraňují. Dnes už vědí, že nesmí při záchraně jiných ohrozit sebe, 
dokážou vyhodnotit situaci, orientují se v aplikaci Záchranka  
a dokážou plnit pokyny dispečera záchranné služby přes telefon. 

Den s nadšenými moravskými záchranáři Po celých šest vyučovacích hodin byli naši „čtrnáctiletí“  
v prostředí netradičním a výjimečném. Na stanovištích 
pod vedením profesionálů se naučili, jak málo někdy sta-
čí k záchraně. Vědí také, že nejhorší setkání je s lidskou 
lhostejností, která mnohdy bývá příčinou nejhorších kon-
ců situací, kdy je třeba lidské pomoci.

Jsme rádi, že se daří naše žáky v první pomoci profesi-
onálně vést. Den byl náročný, ale víc než smysluplný. 
V říjnu čeká stejný program i deváťáky a my jsme velmi 
rádi, že se akce Záchranářských dnů daří realizovat. 

Děkujeme Nadšeným moravským záchranářům za skvě-
le připravený program a věříme, že naše spolupráce 
bude pokračovat.

Eva Poděbradová

Více fotografií ke článku 
na následující stránce.



konzultovat s vedením základní a mateřské školy. Věřím, 
že se všem nová skladba jídelního lístku bude líbit.

Pestrost bylo vůbec to hlavní slovo, kterým jsme se při 
tvorbě nové nabídky řídili. Zapojujeme nejrůznější nové 
suroviny, na jejichž využití doma třeba někdy není čas  
a prostor, ale ony přitom mají velkou nutriční hodnotu  
a umí jídlo chuťově skvěle obohatit. Využíváme také ne-
tradiční způsoby úpravy – například noční pomalé vaře-
ní masa, aby si zachovalo svoji chuť a živiny. Díky tomu 
všemu jsme navíc snížili množství soli, na které se zvlášť  
u dětí musí dávat pozor. 

To všechno proto, aby se Vašim dětem díky jídlu vedlo co 
nejlépe. Moc si přejeme, aby jim u nás ve Scolarestu chut-
nalo a aby měly dost energie na všechno to objevování, 
které každý den podnikají.

Rádi bychom společně s vámi měli jistotu, že přechod na 
nové, pestřejší menu zvládneme k vaší plné spokojenosti. 
V případě jakéhokoliv dalších dotazů se na nás obracejte  
i prostřednictvím mailové adresy: 
restaurace.scolarest@compass-group.cz.

Věřím, že s pestrou nabídkou v jídelním lístku budete spo-
kojeni a společně s námi ochutnáte nové receptury.

Lucie Lopatková, Lucie Olivíková 
a tým z Velké Bystřice
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Scholarest – novinky školního roku 2022 / 23
Milí rodiče,

denně se staráme o stravování vašich dětí, které se teď výraz-
ně promění. Rádi bychom vám tuto proměnu představili.

Sami doma s dětmi pravděpodobně řešíte, aby jedly zdravě, 
ale zároveň, aby jim jídlo chutnalo. Přesně o tom nám jde také 
ve Scolarestu, a tak jsme v profesionálním týmu kolem naší 
výživové poradkyně Kristýny Ostratické  připravili nové menu, 
které všechno zmíněné přináší a začali jsme podle něj vařit od 
1. září. Kristýna je k tomu ta nejpovolanější, sama má doma 
školou povinného syna a všechny debaty nad dětským talířem, 
které tak dobře znáte i Vy, denně absolvuje. 

Co bude nového? Ve zkratce řečeno bude menu ještě ba-
revnější, zdravější a zelenější. Každý den budete moct 
Vy a Vaše děti vybírat ze tří variant: české klasiky, zahra-
ničního jídla, které děti vezme na výlet, ale přitom je při-
způsobené jejich potřebám (není například tolik kořeně-
né), a jídla bezmasého, vegetariánského. Děti se seznámí  
s novými chutěmi a vůněmi, budou se bavit barvami  
na talíři, hravou formou a přirozeně se učí pestrosti ve stra-
vování. Pro ně i pro Vás rodiče menu navíc znamená větší 
přehlednost, předvídatelnost a kontrolu nad jídelníčkem. 

V mateřské školce bude nabídka jednoho menu a budeme 
se snažit jej zkombinovat s českou klasikou. Vše budeme 
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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
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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

															

1
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

 Advokátní kancelář  

 JUDr. Eva Vojtková 
 § Lokální právník poskytující právní služby § 

• Právo rodinné 
• Občansko-právní spory 
• Sepisování smluv 
• Zápisy do katastru nemovitostí 

 Individuální přístup 

 Konzultace, Zastupování 

Advokátní kancelář: 
Ohrada 1043, Velká Bystřice 
Tel.: 777 021 130 
e-mail: eva@ak-evojtkova.cz 
www.ak-evojtkova.cz  

BYSTŘICKÉ NOVINY  10 / 2022

REKLAMA



MALINA BROTHERS
MS Band / T.H.S. Brzdaři / Přátelé 

vstupenky s místenkou v předprodeji od 1. 10. do 31. 10. v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita KD Nadační)

občerstvení jako vždy zajištěno / tradiční společné závěrečné zpívání

Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské a country hudby na XXIII. ročník přehlídky BYSTŘICKÉBANJO 
KD NADAČNÍVELKÁ BYSTŘICE

5/11
v 16 hodin

vstupné 250 Kč /na místě

150 Kč /v předprodeji

2022

Vystoupí skupiny


