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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - SRPEN / ZÁŘÍ 2018
31. 8.
Velká Bystřice

1. 9.
Velká Bystřice

Daskabát
Přáslavice
2. 9.
Velká Bystřice

8. - 9. 9.
Tršice
15. 9.
Bukovany
Velká Bystřice

• LIDOVÝ ROK – OPERA TVARŮŽKOVÉ ÓDY
(amfiteátr – 20.00 – 21.00)

• LIDOVÝ ROK
(amfi teátr, Zámecké náměs�  – 14.00 – 22.00)
• SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
(hala Na Letné – 8.30 – 17.00)
• POHÁDKOVÝ LES
• DISKOTÉKA

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr, Zámecké náměstí – 10.00 – 18.00)
• SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
(hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

• HODY

• TANEČNÍ ZÁBAVA
• VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST K UCTĚNÍ PAMÁTKY 
PROF. ING. JOSEFA KONŠELA, DR. H. C.
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, KD Nadační – 14.00 – 19.00)

MĚSTSKÝ	INFORMAČNÍ	SERVIS

22. 9.
Velká Bystřice

Mrsklesy
23. 9.
Velká Bystřice

24. 9.
Velká Bystřice

Daskabát
29. 9.
Velká Bystřice

Velký Újezd

• SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
(hřiště Na Letné – 9.30 – 12.00)
• KONCERT – KLENOTY BAROKNÍ ŽIDOVSKÉ HUDBY 
(galeriezet – 19.00 – 20.00)
• HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(náměstí – 8.00 – 12.00)
• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY 
(růžový domeček – 8.00 – 17.00)
• FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
(KD Nadační – 8.00 – 13.00)

• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY 
(růžový domeček – 8.00 – 12.00)
• V. DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA

• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JANA SPĚVÁČKA 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
• POHÁDKOVÝ LES

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách (titulní fotografi e), Martina Žbánková (doprovodné fotografi e) 

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
Doba konání: 10. 9. 2018 od 18.00 hod. 

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

4. 10.

6. 9.

20. 9.

11. 10.

18. 10.

25. 10.

26. 9.

10. 10.

24. 10.

SVOZ ODPADŮ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2018
Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

12. 9.

5. 10.

7. 9.

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

● o uzavření MěÚ Velká Bystřice, KIC a knihovny 
Ve středu 12. září od 12 hod. do pátku 14. září do 18 hod. budou 
městský úřad, knihovna a Kulturní a informační centrum Velká Bystřice 
UZAVŘENY.
● o uzavření odpadového centra 
Odpadové centrum na Tovární ulici bude z provozních důvodů uzavřeno 
v sobotu 1. září. 

OZNÁMENÍ

Slavnostní předání Ceny města Velká Bystřice.
Laureátovi Ceny města Velká Bystřice pro rok 2018 ing. Vladimíru 
Schneiderovi bude ocenění slavnostně předáno v rámci festivalu Lidový 
rok v sobotu 1. září 2018 před hlavním večerním programem, tj, cca 
v 18 hodin.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice
v souhladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních a samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na místo:

vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Velká Bystřice

Místo výkonu: město Velká Bystřice
Platové zařazení: 10. platová třída (zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě)
Pracovní poměr: doba neurčitá, zkušební doba 6 měsíců
Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Bližší informace na webových stánkách města Velká Bystřice

Narození:
Ema Kotrbová       
Barbora Horáková 
Šimon Sedláček        

23. 5. 2018 
   4. 6. 2018

7. 6. 2018

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Jan Prokeš
Agnesa Zemanová 
Václav Miláček

8. 7. 2018  80 let
22. 7. 2018  72 let
12. 8. 2018  56 let 

Děkujeme za pochopení. 
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ÚVODNÍK
Sucho - nová výzva 21. století

Nemám to spočítané na minuty, ale hrubým odhadem se dá říci, 
že od dubna t.r. pršelo v Bystřici a okolí možná 1 den v souhrnu.  
A to evidentně není normální. Středověcí kronikáři napříč Evropou 
zmiňují velké sucho v roce 1540 a někteří žijící pamětníci vypráví 
z vlastních prožitků či vzpomínek svých dědů o katastrofálně 
suchých letech 1904, 1921, 1947, 1953, 1983, 1992, 2003 či 2015, 
přičemž za posledních 15 let by takové charakteristiky sneslo  
i několik letních období současně. Člověk nemusí být klimatolog, 
aby viděl, že extrémní projevy podnebí přichází stále častěji a že je 
dost obtížně myslitelné, že by šlo o projevy přirozené, resp. přírodní. 
Jako lidstvo začínáme platit daň za kořistnický přístup ke svěřenému 
„dědictví otců“- k naší planetě. Co s tím? Změna nebude otázkou 
jedné spotřebitelské sezóny. Největší naděje vštípit zásady „trvale 
udržitelného způsobu života“ je pochopitelně u našich nejmenších, 
kteří se budou muset se stavem planety potýkat po celý svůj život. 
Proto na rozumnou environmentální výchovu klademe důraz už  
v naší mateřské škole a poté i v rámci školního vzdělávacího 
programu základní školy. Menší opatření pro zmírnění dopadů 
sucha však můžeme všichni začít dělat už teď: například Státní fond 
životního prostředí ČR (SFŽP) již vloni zahájil v rámci Národního 
programu životní prostředí (NPŽP) poskytování dotací z programu 
Dešťovka. Majitel nemovitosti k bydlení musí zajistit odvádění 
dešťových vod ze všech střech na svém pozemku do centrální 
nádrže, odkud pak rozvede zachycenou dešťovku do zahrady na 
zálivku a do domu na splachování WC. SFŽP po realizaci těchto 
opatření poskytne stavebníkovi max. 50% dotaci na náklady nádrže, 
čerpací technologie a rozvodů, přičemž dotace činí 30.000,- Kč + 
3.500,-/m³ objemu nádrže, jakou spočítá „kalkulačka“ na webových 
stránkách www.dotacedestovka.cz. Stavebník může instalovat  
i nádrž větší, rozdíl ceny však hradí ze svých prostředků. Uvádí 
se, že v některých domácnostech činí splachování WC až 1/3 
spotřeby pitné (!) vody, takže při současné ceně vodného a stočného  
a výši dotace se návratnost spoluúčasti na nákladech této investice 
pohybuje mezi 8-10 lety. Přínos je tedy dvojí - šetříme svoje výdaje 
za domácnost a šetříme si čím dál vzácnější komoditu, jakou je pitná 
voda.

Revitalizace hřbitova

Možná jste před prázdninami zaznamenali na našem hřbitově pohyb 
geodetů s teodolitem a nivelační latí a to bývá obvykle první signál, 
že v dané lokalitě se bude něco dít. Během letošního roku jsme 
se v samosprávě města rozhodli pro celkovou revitalizaci našeho 
hřbitova, který si ji po dlouhých letech víceméně záchovné údržby 
zaslouží. Teď na přelomu září a října převezmeme architektonickou 
studii revitalizace z pera arch. Michala Sborwitze, následně 
zadáme zpracování stavebního projektu, do rozpočtu města  
na rok 2019 budeme alokovat částku odpovídající 1. etapě realizace  
a pokud všechno půjde podle plánu, samotné stavební práce začnou  
na začátku příští stavební sezony - tedy někdy na jaře 2019.  
Celou revitalizaci patrně rozdělíme do 3-4 etap, které budou 
postupně obsahovat: výstavbu zpevněných chodníků na páteřních 
křížných cestách (dláždění ze zatravněných žulových odseků), 
zpevnění ostatní travnaté plochy a pěšin technologií hutněného 
prostupného kameniva s prosetím trávy, obnovu vstupní brány  
a přilehlé severní zdi od parkoviště včetně nástupního prostoru 
před branou, úpravu okolí centrálního kříže (drobná architektura,  
lavičky, památník obětem války), výstavbu nového skladu a WC, 
úpravu vstupu a branky od Přáslavic, veřejné osvětlení páteřních 
křížných cest přízemními svítidly, doplnění veřejného osvětlení  
na parkoviště u hřbitova, instalaci drobného mobiliáře (odpadkové  
koše, lavičky, nástěnka) v ploše hřbitova, zbudování parkového  
posezení na jižním straně, estetickou úpravu (kapotáž) 

Na setkání u pohárku dobrého burčáku při Lidovém roku se těší 
Ivo Slavotínek

kolem napouštění vody, úpravu (obložení) betonových skruží  
a dosadbu a úpravu zeleně (především zeleného kříže v krajině  
podél páteřních křížných cest). Prvotní návrhy jsme již viděli  
a musím říct, že jsou krásné. A když vydržíme dočasné nepohodlí 
spojené s etapovitou rekonstrukcí, dočkáme se opravdu citlivé 
úpravy našeho hřbitova. Architekt Sborwitz od počátku mluvil 
o záměru zachování původního venkovského rázu krásného 
bystřického hřbitova a zvýšení uživatelského komfortu - tedy 
především chůze po zpevněném povrchu přírodního rázu.  
A já myslím, že krása jako estetická přiměřenost a sounáležitost 
s okolním prostředím (tzv. kontextuální architektura) je 
charakteristika, která jeho práci provází a za kterou naše město  
už získalo nejeden vavřín.

3. etapa páteřní cyklostezky finišuje

Laskavý čtenář Bystřických novin jistě od začátku letošního roku 
sleduje, jak vedle železniční trati vyrůstá rozsahem nevelká, ale ze 
stavebně-technologického hlediska patrně nejnáročnější, 3. etapa 
bystřické páteřní cyklostezky - mezi horní železniční zastávkou 
a mostem u Voglovy pily. Přes počáteční obavy stavba probíhá 
zcela bezkolizně, přičemž je potřeba také objektivně říci, že ač pro 
naši vegetaci je současné sucho devastující, pro tuto stavbu jsme 
ho velmi ocenili. Ale protože dílo finišuje do cílové roviny, bylo 
by dobré, kdyby svatý Petr již otočil kohoutkem…☺Dokončení 
díla proběhne na konci září, uvedení do provozu na začátku 
října. Současně s výstavbou 3. etapy probíhají projektové práce 
a inženýrská příprava poslední 4. etapy, která naváže na výše 
popisovaný úsek od Voglovy pily až na hranici katastru s obcí 
Bystrovany. Na této trase se však musíme vypořádat s dalšími 
výzvami na rozhraní Kapitulního parku a řeky Bystřice, ale to už 
je jiný příběh a také materiál pro jiný úvodník.

Zámecká školka otevírá

Po roce intenzivní výstavby a navazující kompletace vybavení 
prostor mateřské školy přichází den jejího slavnostního otevření.  
Již v sobotu 1. září budete mít možnost prohlédnout si 
rekonstruované prostory v rámci dne otevřených dveří, který 
proběhne od 14.oo do 17.oo hod. Paní učitelky a zaměstnanci 
školky vás provedou objektem a předvedou nově zařízené  
zázemí. V pondělí 3. září se od ranních hodin uskuteční průběžné 
slavnostní otevření objektu - každé dítě bude mít možnost 
„střihnout si pásku“ a otevřít tak školku. A nebylo by to slavnostní 
otevření, kdyby každý střihač nedostal i odpovídající pohoštění – 
takže milí žáčci, těšte se na svůj koktejl a zákusek!

Tím po osmi letech skončí čtyři etapy postupné generální 
rekonstrukce a dostavby školky a my věříme, že naši nejmenší 
mají na několik desítek let odpovídající, moderní, hezké a zdravé 
zázemí a samospráva si může odškrtnout další splněný úkol při 
obnově města.

A protože za měsíc už tu máme komunální volby, dovolte mi, 
abych tímto poděkoval všem kolegům na radnici i v zastupitelstvu 
za činorodou a plodnou spolupráci, která přinesla spoustu 
ovoce a vám občanům za pochopení a podporu při naší práci! 
Samozřejmě, že ne vždy se všechno povede tak, jak bychom si 
přáli a tak děkuji i za vaši trpělivost, například při snášení různých 
omezení plynoucích z našich investic a za věcné a konstruktivní 
připomínky. A děkuji i za občasnou pochvalu a sdílení radosti 
z úspěchů. Je radost pracovat pro naši komunitu! Krásný nejen 
volební, ale především pro republiku sváteční podzim!



BYSTŘICKÉ NOVINY  9 / 2018Strana 4

Prezident republiky vyhlásil 31. května 2018 ve Sbírce zákonů pod č. 
85/2018 své rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí.
Volby se uskuteční ve dvou dnech v pátek 5. října 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin  
do 14.00 hodin.

Podle § 13, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je pro 
volby do Zastupitelstva města Velká Bystřice registračním úřadem 
Městský úřad Velká Bystřice.

INFORMACE REGISTRAČNÍHO ÚŘADU PRO KANDIDÁTY, 
ZMOCNĚNCE A VOLEBNÍ STRANY 

Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu 
pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů, je třeba 
dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími 
kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů  
na peticích zapsaných ve vztahu k počtu obyvatel města Velká Bystřice  
k 1. lednu 2018 – 3.295 obyvatel:

* Pro nezávislé kandidáty  - 3 % ( min. 120 podpisů) tj. 120 podpisů
* Pro sdružení nezávislých kandidátů  - 7 % tj. 231 podpisů

INFORMACE PRO VOLIČE 
* Informace k volebnímu obvodu Velká Bystřice a počtu členů  
    zastupitelstva města 
*   Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
*   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

SEZNAMY VOLIČŮ
Základní informace
Stálý seznam voličů vede Městský úřad Velká Bystřice pro voliče, kteří 
jsou ve Velké Bystřici přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může 
v úředních hodinách na Městském úřadě odbor, tajemníka - matrika 
ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů 
či provedení oprav.
Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 6. října 2018, dosáhl věku 18 let a je  
v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu

Informace pro cizince – občany EU
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož 
občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena  
ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň  
ve druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den 
voleb v obci přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu. 
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie  
( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, 
Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito 
občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat  
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu  
EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již  
v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden  
a žádat nemusí.

Volby 
do zastupitelstev obcí 
konané na podzim roku 2018

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat 
Městském úřadu Velká Bystřice, odbor tajemníka - matrika nejpozději 
do 3. října 2018 do 16.00 hodin.
Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí 
být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí 
minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší 
identifikaci i místo trvalého, popř. přechodného pobytu (adresa)  
v ČR. 

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, 
hlasovat ve volbách do Zastupitelstva města Velká Bystřice 
nemůže!

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY K DELEGOVÁNÍ ČLENŮ  
DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ VE VELKÉ BYSTŘICI

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž 
kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, 
v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) 
delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové 
volební komise ve městě Velké Bystřici.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam 
osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo  
v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě 
náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě 
jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem 
pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam 
podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste  
u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů (tj. 
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu 
člena, popřípadě náhradníka, pokud možno uváděli i telefonický 
kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty  
a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové 
zařazeni.

Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto 
volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 
bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt  
a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce města 
Velká Bystřice, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení 
na úřední desce.

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa vydalo Město Velká 
Bystřice speciální edici krabičkových zápalek s originálními retro motivy. 
K zakoupení jsou po kuse za 5,- Kč nebo v dárkové sadě  
po 4 krabičkách za 20,- Kč v našem Kulturním a informačním centru. 

Originální suvenýr ke 100. výročí 
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KULTURAKULTURA

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Jo Nesbo – Macbeth
v touze po moci se komisař Macbeth neštítí vůbec ničeho
Nuala Ellwood – Co zbylo z mojí sestry
po návratu z válečné zóny do rodného domu zažívá Kate podivné věci, něco je tady 
zatraceně špatně
Vlastimil Vondruška – Jičínské pole mrtvých
na louce za Jičínem je objeveno zohavené mrtvé tělo velíšského lesmistra a nedlouho 

Knihovna je otevřena:
Po 08.00 - 10.00     12.15 - 16.45     
Út - Čt 12.15 - 16.45 
Pá Zavřeno  

po návratu z válečné zóny do rodného domu zažívá Kate podivné věci, něco je tady 

Po 08.00 - 10.00     12.15 - 16.45     Po 08.00 - 10.00     12.15 - 16.45     

 Rámcový program:
 14:00 - římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele
  ponti� kální mše a odhalení pamětní desky prof. Konšela
  (mši celebruje arcibiskup Jan Graubner) 
 16:00 - KD Nadační 
  udělení Ceny města Velká Bystřice prof. Konšelovi in memoriam
  (s krátkými příspěvky vystoupí zástupci olomouckého arcibiskupství,
  Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, ostravsko - opavského biskupství
  a Lesnické fakulty Mendelovy univerzity)
 17:00  - vernisáž výstavy o životě a díle prof. Konšela a prezentace drobné publikace 
   vydané k této příležitosti

Zástupci Kapitulních lesů a farnosti Velká Bystřice spolu s vedením Města Velká Bystřice

Vás srdečně zvou na vzpomínkovou slavnost k uctění památky 
prof. Ing. Josefa Konšela, dr. h. c.

u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí (    18. 7. 1958 Velká Bystřice) 

Akce se koná v sobotu 15. 9. 2018 ve Velké Bystřici

Jan SPĚVÁČEK 
V letním rozmaru

Jan Spěváček se narodil 8. 9. 1973 v Teplicích, od roku 1994 žije 
a pracuje v Brně. Střední umělecké školy studoval v Praze 
a Kamenickém Šenově, aniž by jej sklářské školení odklonilo 
od malířské dráhy. V letech 1994-2000 studoval v malířském 
ateliéru Jiřího Načeradského na FaVU VUT v Brně, kde se usídlil 
a stal se jedním z nejznámějších malířů střední generace. S dodnes 
soudržným společenstvím spolužáků jej spojuje nekompromisní 
zaujetí pro klasickou malířskou formu. Občas vznikají ambicióznější 
velkoformátové fi gurální kompozice, promyšleně pracující s různými 
malířskými prostředky. Po letech jeho malířské zkušenosti dozrály 
v mistrovství krajináře, který dokáže pracovat s tématem krajin, především 
s vodní hladinou, jako abstrakcionista, pozorováním barevných skladeb 
odlesků, ale také jako následník českých krajinářů konce 19. století.

sobota 29. září 2018 v 17 hodin
galeriezet Velká Bystřice

Výstavu můžete zhlédnout do 22. 11. 2018.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

Předprodej vstupenek s místenkou na Bystřické banjo, které 
proběhne 3. listopadu v KD Nadační zahajujeme 1. září. 
Cena 200,- Kč platí do 31. 10., od 1. 11. a na místě 250,- Kč.

Pozvánka na koncert
Klenoty barokní židovské hudby

sobota 22. září 2018 v 19 hodin
galeriezet Velká Bystřice
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Byl sobotní letní parní den půl hodiny po poledni 4. srpna 2018. „Na tuhle akci  
se chytáme už rok předem, vybíráme z 20 – 30 kapel, zužujeme počty  
a vybereme osm, které jsou nejvíc v oblibě u lidí,“ řekl místostarosta Velké Bystřice 
Ivo Slavotínek. Osmý ročník, osm kapel, tohle k sobě zkrátka patří. „Něco tady na 
Hané chybělo, sestavili jsme skupinu lidí a nějak se nám zalíbila myšlenka big beatu 
v Bystřici. Takže jsme v roce 2011 udělali první Hanácké Woodstock,“ pousmál 
se pan místostarosta. Kořeny rocku nesahají sice tak daleko, ale ty kořeny jsou 
hodně hluboké. „K big beatu jsem si našel cestu až na vysoké, když jsme chodili 
s ostatními na různé párty, tehdy mě to oslovilo,“ pokračoval místostarosta Ivo 
Slavotínek.

První návštěvníci venkovního festivalu Hanáckého Woodstocku zpozorněli, když 
zazněly první tóny polské skupiny Grzegorz Kapolka Trio. Kytarové trio rozvířilo  
po Zámeckém parku psychadelické blues. Ve složitých rytmických divizích 
rozpoznáte jejich plně autonomní styl, kde si hrají nejen se zvukem ale s i barvami.

Před druhou hodinou polední nastoupila na pódium kapela Pumpa s patrně 
nejdelší hudební historií v jejich žánru, která ohromila svým jižanským rockem. 
Kytarové hardrockové riffy či kytarová sóla s vtipnými texty pobavila i mírně 
šokovala publikum.

Po napumpované hodině nakráčeli členové Dark Gambale, připravení ukázat 
své hity, a tak vytáhli své zbraně vybroušených zvuků metalu, špičkových výkonů  
a obrovskou rozmanitost spojenou s fantazií. Nechyběl ani precizní výkon hlavního 
vokála 10.

Jakmile metalová skupina Dark Gambale skončila, nastala půlhodinová pauza. 
Nedočkaví fanoušci se připravovali to rozjet při olomoucké Everlasting Dark, 
která má své kořeny u nás…ve Velké Bystřici! Amfiteátr ovládla hudba sympho/
gothic metalu s doomovými základy, kdy se posluchači nestačili divit jejich 
velkolepému výkonu a taky nepopiratelnému gothickému vzhledu účinkujících 
a i přes neustupující žár slunce se lidé ponořili do hlubin chladné hudby  
a Everlasting Dark dosáhli svého, osvěžili své fanoušky.

Následovala tento rok nejstarší kapela Synkopy 61, která překvapila svou až 
popovou hudbou inspirovanou The Beach Boys, ovšem členové nezůstali jen  
u tohoto žánru a přidali i své art-rockové skladby. Byly to impozantní momenty, 
které se promíchaly atmosféru surového rocku.

V 19:40 hod. zazářila revivalová skupina Distant Bells. I přes deštivou přeháňku, 
kapela svým uměním přivedla posluchače zpět do bouřlivého období Pink Floydů. 
Obdivuhodný výkon, dobové kytary a zápal pro rock v mnoha podobách dle  
známé skupiny, takhle bychom mohli shrnout zážitky z této kapely.

 

Rockové peklo ovládlo 
Velkou Bystřici

Kamil Střihavka & Leaders! Tuto skupinu snad ani nemusím 
představovat, kdo by neznal zpěváka s tak úchvatným 
hlasem, který se pro rock snad narodil. S jeho kapelou v rytmu 
písní tancovalo i publikum, davy se mačkaly, aby byly blíže  
k pódiu, kde „lídři“ rozpalovali své okolí pekelně vyšperkovanou 
muzikou. 

Wohnout, kapela, jenž se stala třešničkou na dortu Hanáckého 
Woodstocku. Skupina vsadila na tvrdé, melodické kytary, 
koncerty napnuté energií a klasické české texty. Toto kvarteto 
se stalo velmi populární a spousta lidí právě na ně čekala!  
Punk, rock nebo dokonce i poprock? Tato kapela splňuje  
všechno, co právě potřebujete! Neodolatelnými zvuky  
a několika přídavky skončil tento rockový open-air festival.

S letním osvěžením čekal Bystřické pivní salón, který byl 
nejlepším vybraným místem pro zchlazení. Celý den byl  
do pivního salonu vstup zdarma a kolem 2 tisíc návštěvníků 
ochutnávalo a srovnávalo chutě 24 regionálních i světových 
značek. Nechyběla nabídka nealkoholických nápojů  
a míchaných drinků.

Rockový festival Hanácké Woodstock pořádala Velkobystřic-
ká kulturní společnost, o. s. v amfiteátru v Zámeckém parku  
ve Velké Bystřici. Tož si zase zapaříme na HWéčku příští rok!

Rocku zdar! Kateřina Žbánková
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[1] - [5]  Sokolský slet 1. - 6. 7. 2018
[6] - [9] Bystřické kulturní léto 14. 7. 2018
[10] - [14] Veteráni v Bystřici 21. 7. 2018
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foto na stránce Zdeněk Bereza [1] - [7], Martina Žbánková [8] - [11]
[1] - [7] Hanácké Woodstock 4. 8. 2018
[8] - [11] Cyklojízda Mikroregionem Bystřička 11. 8. 2018
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	 ZÁJMOVÉ	SPOLKY	A	ORGANIZACE
Krušpánek ve Strážnici

Když mě na jaře oslovila režisérka dětského pořadu pro Strážnici 
2018 s nabídkou na účinkování Krušpánku, neváhala jsem ani chvíli, 
protože takové nabídky se neodmítají - Strážnice je folklorní Olymp, 
obrovská zkušenost a nádherné zážitky. Doufala jsem, že takové 
pocity budou mít po festivalu i děti. Takže místo odlehčených zkoušek 
před prázdninami, jsme finišovali s nácvikem. Společně jsme překonali 
občasné prosby jako „půjdeme ven“, „budeme hrát hry“ a podobné 
nápady. I když bylo předčasné léto a nikomu se už nechtělo znovu  
a znovu opakovat pásma (znám to z vlastní zkušenosti), přece jen  
jsme to zvládli. Ve Strážnici nás čekala páteční čtyřhodinová 
generálka, sobotní vystoupení a náročný průvod. Při vystoupení  
nás v hledišti podporovali rodiče (obětavě přijeli dokonce i vlakem)  
a mile nás překvapili i členové Hané, kteří se přišli podívat a zatleskat. 
Průvod byl nádherný, děti si ho užívaly, zpívaly a tancovaly celou 
cestu, která byla po obou stranách lemovaná od začátku až do konce 
diváky, kteří neúnavně tleskali všem souborům. Jak moc jsme toho 
nachodili, jsem zjistila až na mobilu, který mi napočítal v pátek 12 km 
a v sobotu 13 km. A to jsem netancovala!
 Lenka Langerová

Největší moje obava byla, aby se nám nikdo neztratil. Kdo byl někdy  
ve Strážnici, tak to chápe – tisíce lidí chodí sem a tam, postávají, 
zpívají, … a pak se přidá tma… Ale co naplat, dárky se nakoupit musí. 
Děti si proběhly stánky, a když jsme se konečně všichni sešli, začalo 
se stmívat. Chytili jsme se za ruce, udělali dlouhého hada a tak jsme 
bezpečně prošli celým areálem až k autobusu. Dětem se to v pátek 
tak moc líbilo, že nechtěly v sobotu odjet domů, ale chtěly znovu 
zažít noční pochod. Děti svůj nekonečný elán dokázaly zpíváním  
v autobusu. Vydržely zpívat po celou cestu až domů.

Na zkoušce jsem požádala děti, aby napsaly svoje největší zážitky  
a dojmy ze Strážnice. Jediná otázka k tomu byla: „Můžeme jich napsat 
víc?“.

Tady jsou ty, které se nejčastěji opakovaly: „divácká mexická vlna na 
Bludníku“, „náš had přes Strážnický park jak jsme se drželi za ruce 
a šli“, „zpívání v autobuse“, „strašně moc průvod a taky to, že jsme 
slavní“, „že nám všichni v průvodu tleskali“, „celý ten festival“, „soubory 
a jejich tance“, „stánky“, „naše trička, protože jsme je měli nejhezčí“  
a „nanuky od paní učitelky“.

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
neděle 23. září 2018 od 8.00 do 12.00 hodin

● BUCHTY, KOLÁČE, KVÁSKOVÝ CHLÉB I DROBNÉ PEČIVO  ● BEZCUKROVINKY – SLADKOSTI BEZ 
PŘIDANÉHO CUKRU  ● MINIPIVOVAR VELKÁ BYSTŘICE ● ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY ● ZAHRADNÍ A 
BALKONOVÁ KERAMIKA ● NAKLÁDANÉ SÝRY, ČERSTVÁ BRYNDZA, JOGURTY ● OVOCE, ZELENINA, 
VEJCE, MED, DOMÁCÍ UTOPENCI ● VIA DELICI – KONZERVOVANÉ MASO, PAŠTIKA S TVARŮŽKEM ● 
KRUŠOVO UZENÉ – ČESKÉ MASO BEZ KONZERVANTŮ A RYCHLOSOLI ● FARMA ČEHOVICE – ZAVAŘENINY, 
MARMELÁDY, CIBULOVÉ KROUŽKY V SÁDLE, BRAMBORY ● FOJTSTVÍ GRUČOVICE – CHLAZENÁ KUŘATA, 
KOHOUTI, KACHNY ● BALKONOVÉ KVĚTINY, KVĚTINOVÉ A ZELENINOVÉ PŘÍSADY ● MÁSLOVÉ 
TRUBIČKY, SVATEBNÍ KOLÁČKY, MRKVÁNKY ● PALLAS MORAVIA – ITALSKÉ I ČESKÉ TĚSTOVINY 
S RŮZNÝMI PŘÍCHUTĚMI ● DAMODARA – RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ZDRAVÉ LUŠTĚNINOVÉ POCHOUTKY BEZ 
KONZERVANTŮ A BARVIV, POHANKOVÉ KŘUPKY… ● ŠKVARKOVÉ TYČINKY, MEDOVINA, SIRUPY 
OD RADHOŠTĚ ● OSÁZENÉ ZÁVĚSY, BYLINKY ●  ZDRAVÉ PRODUKTY ZE STUDIA SLUNÍČKO

Proutěné výrobky, koření, rakytník, oříšky
Občerstvení: maso a uzenina na grilu, langoše, grilované oštiepky, pivo, káva, nealko
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ŠKOLA

Provoz školní jídelny v době 
rekonstrukce

Vážení rodiče, žáci, strávníci školní jídelny,

po dobu rekonstrukce školní jídelny bude strava vydávána v přízemí 
kulturního domu. Připraveno bude pouze menu č. 1. Přihlašovat 
a odhlašovat obědy můžete jen elektronicky na www.strava.cz. Kancelář 
jídelny se nachází v přízemí základní školy. Otevřeno pro veřejnost bude 
od 27. srpna od 9:00 do 15:00 hod.

Dne 3. 9. 2018 budou obědy vydávány v době od 9.30 hod. do 11.30 hod. 
Žáci 1. stupně přejdou do kulturního domu vždy za dohledu pedagogů 
a odcházet budou sami, nebo v doprovodu vychovatelky školní družiny 
(pokud chodí do ŠD). Žáci 2. stupně chodí na obědy samostatně.

Děkujeme za pochopení.
Jana Raková - ředitelka MZŠMŠ Velká Bystřice

Školní rok 2018
Vážení rodiče, milí žáci, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítala na prahu 
nového školního roku 2018-2019. Doufám, že jste všichni 
prožili pohodové prázdniny, odpočinuli si a načerpali nové síly 
k zajištění jeho zdárného průběhu.

V letošním školním roce nezačínám své působení 
na Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice 
jen já, ale také noví kolegové: Mgr. Marie Šímová – učitelka 
1. stupně ZŠ, Mgr. Jan Spurný – učitel matematiky a fyziky, 
Mgr. Ladislav Václavský – učitel tělesné výchovy a paní 
Pavlína Mahrová – vychovatelka ve školní družině. Přeji novým 
vyučujícím, aby ve škole našli příjemné prostředí, vnímavé 
a poslušné žáky a spoustu elánu do náročné práce s dětmi.

Všem prvňáčkům i ostatním novým žákům přeji, aby se jim 
u nás líbilo a našli si nové kamarády.

Během prázdnin byla na základní škole realizována řada oprav 
a úprav, i letos se tedy zlepšila kultura prostředí, které naší 
žáci navštěvují. Jde nejen o rekonstrukci několika sociálních 
zařízení, ale zejména o celkovou rekonstrukci školní jídelny.

Samostatnou kapitolou je naše téměř úplně nová mateřská 
škola, kam zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří 
1. 9. 2018 od 14.00 hodin.

V novém školním roce nás čeká nejen učení, ale i soutěže, 
olympiády, exkurze, výuka plavání, lyžařský výcvik, práce 
a setkávání s kolegy a dětmi z Chorvatska, Itálie, Turecka 
a Portugalska v projektu Erasmus+, realizování projektu ITI 
a Šablony I, příprava projektu Šablony 2, zapojení do projektu 
010 Badatelsky orientovaná výuka a mnoho dalších aktivit, 
proto bych byla velmi ráda, aby na naší škole vládla příjemná 
pracovní atmosféra, vzájemný respekt a úcta jeden k druhému, 
ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. Vás rodiče prosím 
o maximální spolupráci. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte 
se. Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za Vaše názory, 
podněty či připomínky.

Jana Raková - ředitelka MZŠMŠ Velká Bystřice

Přeji všem úspěšný start do nového školního roku plného pohody a elánu 
při získávání dalších vědomostí.
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	 SPORT
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REKLAMA

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

přijme:

REKLAMA

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

zdravotní sestru na trvalý pracovní úvazek. Zájemci se mohou kontaktovat na tel. čísle 585 154 488 nebo 774 455 881 - 
vrchní sestra p. Magda Janíková 

pracovníka v sociálních službách na zástup a na výpomoc v době čerpání  dovolených a  v době nemocí. 
Zájemci se mohou kontaktovat na tel. čísle 58 53 51 991 nebo 602 760 821. Mgr. Zdeněk Lakomý Ředitel DPS sv. Anny

Benefi ční utkání 19. 8. 2018 Mlha team vs. Hurikáni
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Náklad 320 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 9. 2018. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna. 
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografi e, 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

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s 
izolací a  ostatního kovového odpadu . Odběr 

bílého a drobného elektra                                              
 Výkup  autobaterií až 16 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100m od kruhového objezdu vedle dřevo 
prodeje  v plechové hale  

                             Otvírací doba: 
                     

 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

OCHUTNÁVKA MÍSTNÍCH SPECIALIT

Jak chutná
LOŠOV

Parkování: Pod hvězdárnou 

SOBOTA 15. 9. 2018 11,00 - 22,00 hodin
Hřiště SK LOŠOV

Živá hudba    Atrakce pro děti

Výborná káva

Sladkosti

Burčák

Dobroty z kotlíku 

Lahůdky z grilu

Piva z malých pivovarů

Regionální  speciality




