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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ŘÍJEN 2018
7. 10.
Přáslavice
Svésedlice
12. - 13. 10.
Velká Bystřice

20. 10.
Bukovany
Přáslavice

• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY + KOŠT SLIVOVICE
• DRAKIÁDA

• PODZIMNÍ BAZAR 
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)

• DRAKIÁDA
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

21. 10.
Velká Bystřice

Daskabát
24. 10.
Mrsklesy
26. 10.
Velký Újezd
27. 10.
Velká Bystřice

Velký Újezd

• DRAKIÁDA 
(pole u hřbitova – 13.00 – 16.00)
• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

• VEČERNÍ POCHOD – 42. ROČNÍK

• OSLAVA 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA 
(náměstí, KD Nadační, amfiteátr – 13.30 – 22.00)
• DRAKIÁDA

OZNÁMENÍ

SBĚR 
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU 

Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, el. odpad a železo 
odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky a různé 
konstrukce) po dohodě vyneseme.

Kontakt: 731 913 327 p. Čepelák J., 604 180 602 p. Šperka K.
Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, ledničky, sporáky, TV, 
mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

provedou hasiči v sobotu 13. října 2018 od 8 hod.

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta města Velká Bystřice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Zastupitelstva města Velká 

Bystřice se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a
v sobotu dne 6. října 2018 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní a mateřské 
školy, Velká Bystřice 8. května 67 pro voliče bydlící ve Velké Bystřici ulice:

Na boudě, Nádražní I, Nádražní II, ČSA, Kozinova, Tovární, 
Týnecká, Zámecká, Zámecké náměstí, Za parkem, Na Letné, Bří 
Mikolášků, Kopaniny, Pod lesem, Pivovarská, Olomoucká, Kapitulní,  

Na Vyhlídce, Lošovská, Svatokopecká.

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní a mateřské 
školy, Velká Bystřice 8. května 67 pro voliče bydlící ve Velké Bystřici ulice:

8. května, Svésedlická, Husova, Hliník, Hřbitovní, Křížkovského, 
Loučná, Havlíčkova, Jiráskova, Mlýnská, Jana Pospíšila,  
Na Svobodě, Kollárova, Příční, Bratrská, Vyšehradská, Vrtov, 

Žižkova, Ohrada, Nad Skálou, U Pekárny, U Konírny.

Voliči bude nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 2. října 2018, dodán 
hlasovací lístek.

Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

Právo volit do Zastupitelstva města Velká Bystřice má občan města Velké 
Bystřice za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb ve Velké 
Bystřici přihlášen k trvalému pobytu.

Právo volit do Zastupitelstva města Velká Bystřice má také státní občan 
jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je ve Velké 
Bystřici přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu a jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána 
(občan státu Evropské unie). Hlasování mu bude umožněno na základě 
zápisu do dodatku stálého seznamu voličů, který vede Městský úřad 
Velká Bystřice a kam je zapsán na základě své žádosti podané nejpozději 
3. října do 16 hodin.

Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

Každý volič je před hlasováním povinen prokázat okrskové volební 
komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky, popř. 
státní občanství jiného státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič 
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Před hlasováním se musí každý volič odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V případě, 
že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky.

V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič 
požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, k voliči jsou 
pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Telefonní číslo na Městský úřad Velká Bystřice pro nahlášení 
požadavku na zajištění přenosné volební schránky: 585 351 371.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.
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ÚVODNÍK
Zamyšlení nad komunální politikou

Byla jsem oslovena panem starostou, jestli nechci napsat úvodník 
do Bystřických novin. Blíží se komunální volby a v tuto chvíli jsem 
v pořadí stávajících zastupitelů na špici podle věku a na 4. místě podle 
délky mandátu. Proto jsem dostala tuto nabídku a pokusím se zamyslet 
a zrekapitulovat předchozích 12 let.

Proč jsem vstoupila do komunální politiky

Byl červen roku 2006 a pan starosta Marek mě oslovil, jestli bych 
nechtěla do voleb na kandidátku jeho sdružení. Stejnou nabídku jsem 
dostala i v předchozím období od ing. Hradila, ale tu jsem nepřijala. 
Tentokrát si vzal Marek zdatné pomocnice, moje dcery, a  vymysleli, 
že je potřeba maminku nějak smysluplně zaměstnat. Měla jsem 
za sebou nejhorších 8 měsíců mého života, obě dcery ukončily studium 
a začaly si žít svůj život. A co teď...?  Nějakou dobu jsem  nechtěla, 
váhala, ale argumenty byly silné a přesvědčivé. No a zpětně musím 
přiznat, že veřejná angažovanost a práce v různých sdruženích mi 
nebyla dlouhodobě cizí. Téměř vždy jsem byla pokladníkem nebo 
hospodářem, dohlížela jsem na peníze ve VTS, ROH, SRPŠ  a hlavně 
na jejich utrácení.
Tak se stalo, že jsem se stala kandidátkou do voleb do městského 
zastupitelstva.

Co mi tato práce dala a co vzala.

Po sečtení hlasů a přepočítání mandátů bylo jasné, že jsem byla zvolena 
zastupitelkou. Od chvíle přemlouvání a zařazení na kandidátku byla 
volba jednoznačná, budu se věnovat fi nancím. Proběhly veškeré 
procedurální záležitosti a já jsem usedla do pozice předsedkyně 
fi nančního výboru.
Byl listopad a úkol číslo jedna byl připravit rozpočet na rok 2007. Plány 
jsem sestavovala v zaměstnání mnohokrát, ale vždy v podnikatelské 
sféře. A přišlo první zjištění - rozpočet města je jiný, pracuje se 
skutečnými příjmy a výdaji. V tomto období jsem musela hodně 
intenzivně přemýšlet a kombinovat, abych metodiku rychle pochopila. 
Další novinkou bylo organizační uspořádání, vazby na příspěvkové 
organizace a hlavně jejich fi nancování. Nějak to dopadlo, rozpočet 
byl sestaven a zastupitelstvem v prosinci schválen. V tomto volebním 
období jsem nebyla členkou rady města, ale jako předsedkyně fi nančního 
výboru jsem chodila na jednání rady.  A pokračovalo další odhalování 
a poznávání principů komunální politiky. Postupem času bylo nutné 
řešit i jiné problémy a stále bylo co studovat a zkoumat. Při práci 
s čísly a fi nancemi potřebuji mít jasné souvislosti a návaznosti. 
A to mě na té práci hodně baví. Řekla bych, že skoro stejně jako 
SUDOKU.  Při práci v zastupitelstvu a radě města jsem poznala mnoho 
nových lidí. V Bystřici bydlím od roku 1977 a musím se přiznat, že 
jsem znala nejbližší okolí, dolní konec a potom rodiny od vrstevníků 
a spolužáků mých dcer. Určitě neznám ani dnes všechny občany, ale 

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

18. 10.

4. 10.

11. 10.

25. 10

1. 11.

8. 11.

15. 11.

29. 11.

10. 10.

24. 10.

7. 11.

21. 11.

SVOZ ODPADŮ ŘÍJEN A LISTOPAD 2018
Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

2. 11.

5. 10.

30. 11.

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

Narození:
Kateřina Koláčková     
Eliška Friedrichová
Ellen Charvátová
Hynek Procházka

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Magdalena Reichelová
Hana Jiroušová 

okruh známých a mnohdy i přátel se značně rozšířil. A na závěr 
k tomu, co mi tato práce dala, je ještě jedna pro moji osobu podstatná 
záležitost.  Zaměstnala mě tím, co mám ráda, co mě baví a snad byla 
i přínosem pro naši Velkou Bystřici a její občany.

Když přemýšlím, co mi vzala, moc toho není. Určitě čas, ale vzhledem 
k tomu, že první volební období jsem byla ještě zaměstnaná a neplnila 
ještě babičkovské povinnosti, čas strávený na radnici nebo u počítače 
mi nechyběl. Od roku 2010 jsem v důchodu a čas na tuto práci 
mám stále. Zvládnu hlídání a zábavu s vnoučaty i práci s tabulkami 
a čísly. V průběhu těchto dvanácti let nastaly i problémy, někdy pocit 
marnosti, ale restart se zatím dařil.

Co se nám povedlo a co mohlo být lepší

Když se řekne dvanáct roků, je to hodně dlouhá doba. Představa, 
že se dítě narodí, ve třech letech jde do školky, v šesti do školy 
a ve dvanácti letech je v šesté třídě. Umí číst, psát, přemýšlet a začíná 
to být malá osobnost. To miminko toho skutečně stihlo hodně.
A při rekapitulaci stejné doby v komunální politice se toho přihodilo 
a stihlo taky dost. Nebudu vzpomínat na všechny akce a investice. 
Je však dobré si některé významné investice a změny připomenout. 
Máme pro děti krásnou, téměř novou školku. Postupná rekonstrukce, 
dostavba dvou tříd a mimořádně povedená zahrada poskytují našim 
dětem krásné prostředí a jako přidanou hodnotu ještě nenahraditelné 
paní učitelky. Doba her a zábavy rychle skončí a hurá do školy. Tady 
se taky událo mnoho změn. Máme novou halu pro výuku tělocviku 
i mimoškolní sportovní aktivity. Ve všech budovách byly postupně 
opraveny toalety, v přední budově je konečně teplo. Elektrické topení 
bylo vyměněno za plynové. V těchto dnech končí velká rekonstrukce 
školní jídelny. Modernizace vybavení školy, tříd a školních pomůcek 
probíhá průběžně a bude pokračovat.
Hodně se naše město změnilo rekonstrukcí Zámeckého náměstí, 
přilehlého parku a výstavbou amfi teátru. Vznikl veřejný prostor 
s mnoha možnostmi využití. Venkovní prostory doplňuje Kulturní 
a informační centrum s galerií a zázemím pro účinkující a návštěvníky 
kulturních akcí.
Celkový vzhled vylepšil opravený Hotel Zámek a hlavně KD 
Nadační. Vznikl prostor, který nabízí mnoho možností pro zábavu, 
odpočinek i relaxaci. Proměna centra Velké Bystřice se skutečně 
povedla. Krásný pohled je na osvětlené náměstí v nočních hodinách. 
Na Svésedlické ulici byly postaveny 2 bytové domy, 34 bytů pro 
příjmově vymezené občany.  Dobré bydlení za dostupné ceny je 
zajímavé a potřebné hlavně pro mladé lidi. V mnoha případech jim 
poslouží jako startovací byty. A pro seniory byla rozšířena kapacita 
naší DPS U sv. Anny. V současné době je kapacita 40 míst.
Při procházení městem je chůze příjemná. Téměř ve všech ulicích 
máme nové chodníky a pro projíždějící řidiče i nové komunikace. 
V následujících letech se dočkají i tam, kde je ještě stará dlažba, 

Kamila Šišková

MILÍ SPOLUOBČANÉ,

darujte prosím vlašské ořechy pro benefiční prodej svatomartinských 
rohlíčků pro DPS sv. Anny.

Ořechy přijímáme denně do 7. listopadu 2018.

Předem děkuji

   6. 7. 2018 
18. 7. 2018
17.08.2018
28. 8. 2018

24. 8. 2018  91 let 
28. 8. 2018  50 let
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Elefteria Schrottová

případně chodníky chybí. Pozornosti neunikla potřeba cyklistů 
a postupně je budována cyklostezka kolem řeky Bystřice. Výčet 
všech akcí a změn je daleko větší, ale účelem tohoto zamyšlení není 
položková inventura, úvodník by byl dlouhý a možná i nudný.
Nedílnou součástí všech změn, budování a rekonstrukcí je jejich 
fi nancování. Jenom malá bilance. Za dvanáct roků prošlo účty 
na opravy, rekonstrukce a nové investice celkem 430 mil. Kč, 
z toho 250 mil. Kč dotací, 180 mil. Kč vlastních zdrojů a 19 mil. 
Kč úvěrů. Výše úvěru je v tuto chvíli cca 4 mil. Kč . Tento úvěr byl 
čerpán v roce 2007 na fi nancování bytových domů a jeho splátka 
je zajištěna vybraným nájemným. Na dostavbu KD Nadační byl 
v roce 2016 čerpán úvěr ve výši 8 mil. Kč a v předchozích měsících 
letošního roku předčasně splacen. Na konci tohoto volebního období 
je možné konstatovat, že fi nanční situace města je dobrá, zadluženost 
minimální, závazky žádné a disponibilní hotovost přiměřená. 
V oblasti fi nancí jsme se chovali vždy zodpovědně, rozhodovali 
v rámci reálných možností a taky mysleli na budoucnost.
Za dobu mého působení v komunální politice se nepovedlo úplně 
všechno. Rekonstrukci komunikace včetně nových chodníků si 
určitě zaslouží i ulice Nádražní II. V této lokalitě se velice těžce 
hledá řešení majetkoprávních záležitostí, které jsou nezbytnou 
podmínkou pro investici města. Určitě nevypadá dobře torzo domu 
v blízkosti restaurace U Žaludů. Jedná se o soukromý majetek, 
vlastníků je mnoho a nejsou všichni k zastižení, případně dohledání. 
Rada rozhodla o odkoupení této nemovitosti od vlastníků, část 
se již povedla, ale bude to asi běh na dlouhou trať. Samostatnou 
kapitolou je doprava a parkování. Vytížení hlavní komunikace je 
velké, přímo kritické jsou časy kolem doby cesty do a ze zaměstnání. 
K počtu aut je potřeba přidat ještě spoustu parkujících aut na okraji 
komunikace a mnohdy nedodržení předepsané rychlosti řidiči. 

Tyto faktory přispívají k tomu, že páteřní komunikace ve Velké 
Bystřici je riziková oblast. Řešení se hledá i ve spolupráci s odbornými 
institucemi, okamžité zlepšení by možná přineslo i respektování 
předepsané rychlosti.
Z oblasti nemajetkových záležitostí považuji za záležitost, která se 
nepovedla, jeden soudní spor v oblasti pracovně – právních vztahů.  Bylo 
to soudní řízení na mnoho let, rozdílných soudních rozhodnutí, odvolání 
k vyšším soudním institucím a konečné rozhodnutí o prohře a náhradě 
ušlé mzdy. Vyčíslená náhrada nebyla v porovnání s celkovými výdaji 
vysoká, neohrozila fi nance města, ale byla a určitě nikoho netěšila. Snad 
je možné tuto záležitost považovat za „riziko podnikání“, i v komunální 
politice může taková situace nastat. Na straně nepovedených rozhodnutí 
a akcí by se určitě našlo více případů, taky záleží na názoru jednotlivce, 
co je a není dobré, co se mi líbí a co ne. Nelze vyhovět a realizovat 
všechny představy a přání.

Před čím hluboce smekám a co obdivuji.

Za základ každé společnosti a komunity považuji lidi, kteří ji spravují 
a budují. Stále se zamýšlím nad tím, kde se ve městě s počtem obyvatel 
těsně nad 3000 našlo tolik aktivních lidí ochotných pracovat ve spolcích 
a klubech. Na tuto skutečnost jsem vždy narazila v době rozdělování 
grantů a dotací a žasla nad počtem žadatelů. Myslím, že v této oblasti 
nemáme v okolí srovnatelnou konkurenci. Je to velice příjemné zjištění 
a všem sportovcům, umělcům, ochráncům přírody a spolkům fandím 
a obdivuji je.
Pro mnohé to je zábava, která má velký vliv a význam i pro budoucnost. 
Nenásilnou formou kultivuje a vychovává děti a mladé lidi a určitě 
buduje velice silnou vazbu ke svému městu, bydlišti. Přejme si, aby to 
bylo ve Velké Bystřici pořád tak bezva a možná ještě i lepší.

KULTURA

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch
bolestné otázky viny, odplaty a odpuštění mezi 
Čechy a Němci

Barbara Hannay – Farmářova žena
příběh tří žen, které spojuje farma Ruthven 
Downs v Austrálii

Tim Kinsey – Záhadná smrt na venkově
svérázná lady Hardcastleová se svou důvěrnicí 
řeší případ zavražděného muže a ukradeného 
diamantu

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

 / e-mail: knihovna@muvb.cz 
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aní Jarmila Možíšová
Příční 362

aní Marie Gogolínová
Na Letné 789

aní Renáta Sommerová 
a pan Bohumil Šimek

Nádražní I

aní Mária Dubská
Nádražní I

anželé Schneiderovi
Loučná 128

anželé Grygarovi
Svésedlická 1000

anželé Vysloužilovi
Nad Skálou 817

anželé Vysoudilovi
Svatokopecká 968

anželé 
anželé Navrátilovi

manželé 
paní Marie Střeláková

Hliník 615

PARNÍM 
VLAKEM 

DO BYSTŘICE! 
Na oslavy 100. výročí vzniku 
Československa 27. října můžete 
do Velké Bystřice přijet PARNÍM 
VLAKEM vypraveným ve 14:00 hod. 
z hlavního nádraží v Olomouci. Prodej 
jízdenek na místě odjezdu vlaku. Máte 
možnost nastoupit do vlaku i ve stanici 
Velká Bystřice nádraží ve 14:15 hod. 
a svézt se na zastávku. 
Kromě programu se na Zámeckém 
náměstí se můžete těšit na speciální 
edici bystřického piva HOBLA!, které 
můžete ochutnat jako točené nebo si 
ho zakoupit v originálních skleněných 
lahvích 0,7l. Velkobystřický pivní speciál 
pro nás uvaří pivovar Kosíř.
K němu si můžete zakoupit i sběratelský krýgl. Uzené maso bude servírované z udírenského vláčku, guláš a párky z polní kuchyně a dále buchty 
a koláče, Goldovy tyčinky, kvašáky, cukrovinky, turecký med, oříšky a další dobroty. V prodeji bude sada historických pohlednic, které si můžete 
orazítkovat v místní Poštovně, bystřické retrozápalky a kameloti budou roznášet aktuální vydání Bystřických novin. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, PŘEDZAHRÁDKA, ULICE 2018
Nejkrásnější balkon

1. místo 2. místo 3. místo

manželé Vysloužilovi
Nad Skálou 817

paní Marie Gogolínová
Na Letné 789

paní Renáta Sommerová
a pan Bohumi Šímek

Nádražní I./700

Nejkrásnější okno
1. místo 2. místo 3. místo

paní Mária Dubská
Nádražní I./201

manželé Grygarovi 
Svésedlická 1000

manželé Schneiderovi
Loučná 128

XIV.ROČNÍK SOUTĚŽE
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Čestné uznání
BALKÓN OKNO

manželé Breginovi, manželé Navrátilovi, manžele Nitschovi, 
paní Marie Střeláková - Hliník 615

manželé Vysoudilovi
Svatokopecká 968

paní Jarmila Možíšová
Příční 362

Nejkrásnější předzahrádka

manželé Kučerovi
8. Května

manželé Polzerovi
Tovární 52

manželé Zdražilovi
ČSA 88

Ceny zahrádkářů

manželé Hajní
Kopaniny 659

pan Tomáš Patrmann
Loučná 124

paní Věra Pospíšilová
Svésedlická 419

Péče o veřejný prostor

manželé Dubovi
Kopaniny 674

paní Helena Vychodilová
Zámecké náměstí 

manželé Martiníkovi
Na Letné 626
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1514
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5 8

12

1311
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[1] Lipovjan, [2] Čarovné ostrohy, [3] Tvarůžkové ódy, [4] CM Valášek, [5] Str.Haná, [6] Čekanka, [7] Vršatec, Slovensko, [8] Slezan, 
[9] noční vyhrávání , [10] Klobučánek, [12] Rožmarin, Slovinsko, [13] Kohoutek, [14] Vsacan, [15] Jedinstvo, Černá Hora 
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ŠKOLA

Eva Poděbradová

Projekt Erasmus - Istanbul, 
Tuecko 2018

2. mezinárodní meeting členů projektu Mladých podnikatelů se 
odehrál na půdě Istanbulu. Tento meeting byl zaměřen, stejně 
jako jiné mezinárodní návštěvy na seznámení s tamní kulturou 
a užší spolupráci mezi jednotlivými členy projektu. Celý pobyt 
byl naplánován na 5 dní, které jsme využili k poznávání města 
a k práci na různých workshopech mezi jednotlivými členy.  
Do Turecka jsem jako zástupce naší školy bohužel odlétal 
sám, o to víc jsem mohl načerpat atmosféru tohoto kouzelného 
města. Prolínání jednotlivých kultur, architektura, historie, místní  
kuchyně, všudypřítomné mešity a temperament místních obyvatel 
na mě udělal silný dojem. Ondřej Dostál

Projekt Edison pokračuje
Letošní začátek školního roku měl netradiční formu. Stal se pro 
naše žáky zdrojem skutečného poznání světových kultur.
V rámci mezinárodního projektu Edison, který se vloni na naší 
škole úspěšně rozběhl, k nám na celý týden zavítali tři zahraniční 
studenti se svým programem. Každý z nich si připravil prezentaci 
o své domovině, zajímavá videa místních tradic a nechyběly 
interaktivní úkoly pro děti.

No a co nejzajímavějšího ocenili právě naši žáci?
Ajushi – studentka z indického Nového Dillí nejvíce zaujala 
historií tradic své země: indické tečky na čele - tzv. BINDI, 
ženského oděvu SÁRÍ a typickým městským taxi vozítkem 
RIKŠOU. Vysvětlila i příčiny přílivu mnoha náboženství do své 
země. Společně s dětmi srovnávala naše tradice se zvyky Indie  
a nechyběla ani praktická výuka indických tanečních kreací.

Tamta – budoucí psycholožka z Gruzie nás ve svém programu 
provedla hlavním městem Tbilisi, z něhož naše děti asi nejvíc 
překvapil skvost moderní architektury – most Míru, které 
dětským očím nejprve připomínal jakési drátěné potrubí, ale 
v záběru zblízka žáci přehodnotili svůj úhel pohledu a dokázali 
ocenit důmyslnost stavby. Studentka přilákala také mnohé z nás 
krásným černomořským pobřežím a prozradila, že místní ceny 
pobytů nejsou vůbec nedostupné Tamta nám ukázala tradiční 
gruzínský oděv, národní tance, zvyky i jídlo. Měla připravené  
i testy pozornosti svých diváků a všichni zkusili zapsat své jméno 
gruzínským písmem zvaným Mchedruli.

Jediným mužem v tříčlenné skupině stážistů byl rodák z tureckého 
Istanbulu – Batuhan. Představil rodnou bránu Orientu dokonale. Seznámil 
s nejzajímavějšími památkami jako je Modrá mešita, Galatská věž  
a neopomněl nás virtuálně provést po slavném Grand Bazzaru. Děti 
překvapila a snad i potěšila všudypřítomnost krásných koček, které k městu 
Istanbul nejspíš patří.

Studenti rozdílných oborů z různých částí světa prezentovali své země 
samozřejmě v angličtině. Naši žáci neměli tudíž jinou šanci, než se 
přizpůsobit. A šlo jim to po prvotních rozpacích velmi dobře. Zapomněli  
na ostych a ptali se na vše, co je zajímalo. Konverzace se rozproudila 
velmi rychle a všichni si netradiční setkání užili a budou dlouho vzpomínat.  
Těšíme se na příští rok, kdy bude pokračovat již třetí setkání v rámci projektu 
Edison.

 SPORT

Velká Bystřice – Solidarita a podpora byla hlavním mottem 
benefičního fotbalového utkání, které se odehrálo 19. srpna 
2018 ve sportovním areálu Letná ve Velké Bystřici. Před zraky 
zhruba 150 diváků se na zdejším travnatém hřišti utkaly místní 
týmy Mlha Team a Hurikáni, akci ozdobily o přestávce mažoretky 
z Lošova a diváky čekalo i dovednostní kopání na bránu. 
Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek z akce společně s příspěvky 
hráčů zúčastněných týmů byl předán zástupcům hemato - 
onkologického oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci, kde se v současné době léčí jeden z nejmenších 
fanoušků zdejších fotbalových týmů. Symbolický šek čítal 
částku 42.235 korun.
Na počátku celé akce byla snaha podpořit rodinu pětiletého Kryštůfka 
Sámela, který se na hemato-onkologickém oddělení léčí s leukémií. 
„Myšlenka benefičního zápasu byla taková, že fotbalové týmy mezi 
sebou vyberou peníze a Kryštůfkovi, který dva dny před utkáním 
oslavil páté narozeniny, koupíme dárek jako vyjádření podpory 
rodičům v této těžké situaci. Poté  jsme se rozhodli, že pokud se 
podaří vybrat peněz více, odkážeme je přímo tomuto dětskému 
oddělení, kde o Kryštůfka pečují,“ uvedl spoluorganizátor akce David 
Losert. Kromě symbolického šeku, který přímo na hřišti převzala
 

Benefiční fotbalové utkání 
vyneslo 42.000 korun

sestra dětské kliniky a zároveň členka správní rady sdružení Šance Eva 
Hůlková, dostal malý fotbalový fanoušek jako dárek fotbalovou bránu  
a fotbalový dres s podpisem Zinédina Zidana z Realu Madrid. Druhý dres 
mu věnovali fotbalisté Sigmy Olomouc. Nechybělo ani sladké překvapení 
v podobě dortu. Symbolicky byla zahájena i samotná akce, kdy Rádio 
Haná zahrálo malému oslavenci písničku na přání od kapely Mirai: Když 
nemůžeš, tak přidej.
Organizátoři benefičního zápasu byli výtěžkem akce překvapeni. „Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem zúčastněným divákům za podporu 
a solidaritu, SK Velká Bystřice za zapůjčení  fotbalového hřiště a kolektivu 
Sport baru na Letné za občerstvovací zázemí,“ doplnil David Losert.
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 SPORT

Letos v červenci se stal bystřický mladík Václav Chaloupka mistrem 
světa v kanoistice na divoké vodě v kategorii C1 do 23 let. Vašek 
Chaloupka žije ve Velké Bystřici od roku 2010, momentálně mu je 20 
let a kvůli sportu a studiu odešel přechodně do Prahy, ale do Velké 
Bystřice se vždy rád vrací, hlavně kvůli klidu, tichu a taky okolním 
krásným lesům, kam chodí rád běhat. Protože je Vašek skromný  
a nikde se svým velkým úspěchem moc nechlubí, požádal jsme ho, 
aby čtenářům Bystřických novin popsal zatím největší úspěch své 
kariéry.

„Mistrovství světa do 23 let se uskutečnilo v italské Ivrei, malém 
městečku kousek od Turína na konci července. Byl to můj vrchol 
sezóny. Díky nepovedené nominaci do seniorské reprezentace jsem 
se nemohl účastnit seniorských akcí, a tudíž se všechna má pozornost 
upírala právě na tuhle akci. Výsledkově dosavadní průběh sezony 
taky nebyl nijak oslnivý, takže jsem žádné velké očekávání neměl. 
Nehledě na to, že jsem obhajoval stříbro z loňského šampionátu. 
Závody začaly soutěží týmů, kde jsme s klukama bohužel neustáli 
roli jasných favoritů a skončili až na 4. místě. To jsem ale musel hned 
hodit za hlavu, jelikož druhý den už se jela individuální kvalifikace.  
V té jsem skončil s těsným odstupem druhý, což mi dodalo značnou 
dávku sebejistoty a chuť do dalších bojů. Následovaly dva dny 
bez závodů, během nichž jsem jen ladil formu a pozoroval ostatní 
závodníky z jiných kategorií, kteří zrovna závodili. V sobotu 21. 7. 
přišel den D. 

 

Velká Bystřice 
má mistra světa!!

Čekalo mě semifinále, z nějž postupovalo nejlepších 10 do finále, kde 
už se jede o medaile. Nervozita před semifinále byla šílená, vážně bych 
to nikomu nepřál. Naštěstí se mi ji ale podařilo ukočírovat a postoupit ze  
7. místa do velkého finále. Po vydřeném postupu ze mě všechno spadlo. 
Navíc hodně favoritů nepostoupilo a já si věřil. Nešel jsem pro medaili,  
i když jsem věděl, že na to mám, ale chtěl jsem si jízdu maximálně užít. 
Finálová jízda mi sedla od začátku do konce, a když jsem dojel do cíle  
a průběžně jsem vedl, tak jsem měl nádherný pocit. Měl jsem jen radost,  
že jsem sjel tak dobrou jízdu. Na výsledek jsem vůbec nemyslel. To až  
za pár minut, když jsem s napětím sledoval, jak dojíždějí ostatní závodníci. 
Když o chvíli později projel poslední závodník a zařadil se na druhé místo, 
mohl jsem začít slavit titul mistra světa. Dlouho mi trvalo, než mi to došlo.  
A byl to rozhodně nejhezčí zážitek mé dosavadní kariéry.

Ještě nějaká fakta. Za mnou skončili: 2. Raffaelo Ivaldi (Itálie), 3. Cedric 
Joly (Francie). Vyhrál jsem s časem 80,57s. V mé kategorii startovalo  
55 závodníků. V kategorii do 23 let jsem druhým rokem, 3 roky mě zde  
ještě čekají. Na loňském MS jsem ujel stříbro.“

Marek Pazdera

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Náboženská obec 

Církve československé 
husitské ve Velké Bystřici
Vážení přátelé, sestry a bratři,

zanedlouho budeme navštěvovat místa 
posledního odpočinku našich zesnulých  
a ve dnech zasvěcených jejich památce  
vděčně vzpomínat na vše, čím se provždy 
zapsali do našich srdcí – na jejich lásku, práci  
a svědectví víry…

Dovolujeme si vás proto i letos pozvat  
do shromáždění, v němž vzpomeneme všech, 
jejichž popel je uložen v kolumbáriu Husova 
sboru.

Shromáždění se bude konat v Husově sboru  
v neděli 4. listopadu 2018 v 15.30 hod.

Na shledání se těší

Hana Šebíková / duchovní.
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                  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 
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 REKLAMA

POZVÁNKA 
na 10. ročník týdne sociálních služeb

V letošním roce se Dům pokojného stáří sv. Anny již po desáté 
zapojí do „akce“ Týden sociálních služeb.
Je to období, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb 
s odborníky, představiteli města a širokou veřejností. Proto 
i v letošním roce přijměte pozvání na několik akcí, které se budou 
konat v průběhu měsíce října.

Středa 10. 10. 2018
v 10:00 ukázková hodina tréninku paměti pro seniorskou veřejnost, 
malé občerstvení

od 14:00 do 17:00 posezení s hudební skupinou Magnet. 
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne.

Ve čtvrtek 11. 10. 2018
od 10:00 – 16:00 „Den otevřených dveří“ DPS sv. Anny

Husův sbor ve Velké Bystřici opět pořádá 
humanitární sbírku 

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

a to ve čtvrtek 11. října 2018 od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.
Věci, které vybíráme:

Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích

 ● Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení
 ● Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky

● Vlnu na pletení, bavlnky na vyšívání
● Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)

● Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře
● Hračky, spací pytle, knihy

● Školní a sportovní potřeby
● Boty

● Dioptrické brýle
● Nádobí - talíře, hrníčky, nože, příbory

● Funkční malé spotřebiče

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

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 
 
 
                
 
 




