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Mgr. Marcel ČMIEL

MÍSTOSTAROSTA OBCE

Je absolventem gymnázia v rodném Třinci. 
Vysokoškolská léta strávil v jižních Če-
chách. Zdravotně sociální fakultu na Jiho-
české univerzitě v Českých  Budějovicích 
dostudoval v roce 1994. Další vzdělávání 
pak absolvoval na Univerzitě Palackého 
v Olomouci a na Ostravské univerzitě.

Z širokého portfolia uplatnění od soci-
álního práva až po speciální pedagogiku 
si vybral učitelství na tehdejší Zvláštní 
škole v Třinci na Jablunkovské ulici. Tam 
pracoval až do roku 2014, kdy kromě spe-
ciálně pedagogické práce zastával fu nkci 
výchovného poradce i školního metodika 
prevence rizikového chování.

Již léta je spolumoderátorem hokejo-
vých zápasů Ocelářů. Částečně působí 
také v regionální televizi jako sportovní 
redaktor.

Jeho rodiče a bratr pocházejí z Bystřice. 
Přestože se narodil v Třinci, drtivou vět-
šinu času trávil v oblíbené obci, do které 
se v roce 1994 natrvalo přiženil. Má dvě 
dcery. Starší studuje na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy a mladší na Gymnáziu 
Josefa Božka v Českém Těšíně.

Ing. Radek OLSZAR Ph.D., MBA

ŘEDITEL PRO INVESTICE A STRATEGII, 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 

Studentská léta předznamenala celou 
jeho profesní kariéru. Nejdříve absolvo-
val Střední průmyslovou školu hutnickou 
ve Frýdku-Místku, poté Vysokou školu 
báňskou v Ostravě, kde vystudoval obor 
Hutnictví železa.

V roce 1987 nastoupil do Třineckých 
železáren, konkrétně na provoz Vysokých 
pecí. Tady prošel řadou technických fu nkcí 
od mistra přes technologa až po vedoucího 
směny. V roce 1993 zamířil na investiční 
odbor TŽ a v této sféře setrval dodnes. 
Nyní je již několik let v pozici ředitele 
pro investice a strategii. Odpovídá tak za 
řízení veškerých strategických investičních 
staveb v huti.

Aktivní je rovněž v komunální politice. 
V bystřickém zastupitelstvu působí s pře-
stávkami již 14 let. V posledním volebním 
období zasedal v radě obce. Není členem 
žádné politické strany, stejně jako všichni 
ostatní kandidáti sdružení.

Má dceru Anetu, která se kromě školní 
docházky do bystřické základní školy věnu-
je i orientálním tancům ve zdejším DDM.

Monika POLOKOVÁ

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
ZŠ A MŠ S. HADYNY

Vystudovala Střední pedagogickou školu 
v Přerově. Od roku 1987 pracovala v Ma-
teřské škole s polským jazykem vyučova-
cím ve Vendryni, Třinci a Nýdku. Od roku 
2005 zakotvila v Mateřské škole s pol-
ským jazykem vyučovacím v Bystřici, kde 
v dalším roce převzala fu nkci vedoucího 
pracovníka. Během mateřské dovolené pů-
sobila jako redaktorka v bystřické televizi. 
Má dvě děti, obě v současné době studují 
na vysokých školách.

Díky svému otci, který pracoval v za-
hraničí, mohla navštívit několikrát severní 
Afr iku, kde se seznámila se způsobem 
života a kulturou místních obyvatel. Tyto 
její zážitky a zkušenosti se promítly do 
výchovy její dětí a také do předškolního 
vzdělávání – radovat se i z maličkostí, 
vnímat krásu, nebo samostatně a rozváž-
ně řešit různé problémy. Její současná 
pracovní pozice ji naučila rovněž skvěle 
naslouchat lidem.

Ráda lyžuje, jezdí na kole, účastní se 
i různých zajímavých kulturních akcí. Ve 
volném čase ji baví tvořit kreativní před-
měty a dekorace.
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Ing. Daniel HECZKO

VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
INVESTIC, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Střední školu vystudoval v Českém Těšíně, 
kde navštěvoval Obchodní akademii. 
V oboru takříkajíc zůstal i v případě vysoké 
školy, když jeho další kroky mířily na 
Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské 
univerzity v Karviné.

Pracovní kariéru zahájil v roce 2002, 
a to jako provozní ekonom se zaměřením 
na controlling ve fi rmě Trifi nal, tehdejší 
dceřiné společnosti TŽ ve Veselí.

V roce 2004 nastupuje do třinecké 
hutě na post referenta oddělení Strategie 
TŽ. Poté se stává obchodním manažerem 
oddělení Investic a od roku 2015 je vedou-
cím tohoto obchodního oddělení. Od roku 
2016 je zároveň předsedou představenstva 
dceřiné společnosti TŽ Dalselv Design, jež 
se specializuje na projektovou a konstrukč-
ní činnost v koksárenském a strojním 
průmyslu.

Je ženatý, s manželkou Petrou má dvě 
děti – dceru Nikolu a syna Marka. Mezi jeho 
koníčky patří zejména sport a hudba. Vede 
výuku dospělých a dětí ve hře na kytaru 
v Domě dětí a mládeže v Bystřici.

Mgr. Anna KUBÁTOVÁ

UČITELKA, 
ZŠ BYSTŘICE

Když jako žákyně navštěvovala bystřickou 
základní školu, asi ještě netušila, že s ní 
spojí většinu svého života. Bystřická rodač-
ka po jejím ukončení zamířila na třinecké 
gymnázium, no a odtud její životní pouť 
směřovala do Ostravy.

Během studií na tamější Pedagogické 
fakultě se seznámila se svým budoucím 
manželem Pavlem, kterého si vzala v roce 
1978. Ještě ale rok předtím úspěšně dostu-
dovala pedagogiku.

V roce 1980 se jim narodil syn Martin, 
rodina se tehdy přestěhovala za prací do 
Teplic v severních Čechách. Už v roce 1982 
se ale všichni rádi vrací do Bystřice. V tom-
to období zároveň nastupuje na bystřickou 
základní školu, které už pak zůstala věrná 
po celou svou pracovní kariéru.

V komunální politice je aktivní 
na různých postech již mnoho let, ať už ve 
výborech, či v zastupitelstvu i obecní radě. 
Členkou bystřického zastupitelstva je od 
roku 2006.

Mgr. Ivo KONVIČKA

UČITEL ZŠ BYSTŘICE, 
TRENÉR MODERNÍHO PĚTIBOJE

V roce 1994 úspěšně ukončil studium na 
Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici, 
kde tehdy zároveň působil v klubu moder-
ního pětiboje AŠK Dukla Banská Bystrica. 
Dvanáctiletou kariéru profesionálního 
sportovce uzavřel v roce 1995, kdy se roz-
hodl nastoupit na trenérskou dráhu.

V roce 1998 se vrací do České repub-
liky a iniciuje vznik Sportovního centra 
se zaměřením na moderní pětiboj. To je 
registrováno v prosinci 1998. Po dobudo-
vání krytého bazénu v Bystřici se stal jeho 
základnou sportovní areál u zdejší základní 
školy a sdružení tak získává současný 
název Sportovní centrum (SC) Bystřice. 
Od té doby SC skvěle reprezentuje obec 
a může se pochlubit řadou úspěchů na 
české a mezinárodní scéně i v rámci české 
reprezentace.

Již koncem 90. let nastupuje do učitel-
ského sboru na bystřické základní škole, 
kde učí doposud. Je ženatý, má dvě děti – 
dceru Ivu a syna Martina, jehož sportovní 
doménou se stal rovněž moderní pětiboj. 
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Irena MODEROVÁ

JEDNATELKA, 
VITALITY SLEZSKO

Středoškolské studium absolvovala na 
Gymnáziu v Třinci. Svou pracovní dráhu 
spojila nejdříve s Třineckými železárnami, 
kde působila v obchodním oddělení. Poté 
přešla do akciové společnosti Moravia 
Steel.

V současné době se pracovně věnuje 
zejména sféře regionálních sportovně-
-relaxačních aktivit a služeb i zdejšího 
cestovního ruchu. Zastává pozici jedna-
telky ve společnosti Vitality Slezsko. Je 
zároveň předsedkyní správní rady Tenis 
Hotel Vitality, či předsedkyní výboru SK 
Vitality Slezsko.

Působí rovněž v oblasti charity a dobro-
činnosti. Je předsedkyní Nadačního fondu 
Oceláři, který podporuje nejen sportující 
děti a mládež, ale zároveň se zabývá 
i kvalitou života handicapovaných osob, 
či dlouhodobě nemocných.

Snaží se o aktivní podporu společen-
ského a sportovního dění v Bystřici včetně 
zájmových volnočasových aktivit a zlepšo-
vání zdejší občanské vybavenosti. 

Je vdaná, má tři děti – dvě dcery a jed-
noho syna. 

Ing. Aleš GORYL

VEDOUCÍ – PŘEPRAVNÍ ODDĚLENÍ, 
MORAVIA STEEL

Středoškolské vzdělání získal v letech 1989 
až 1993 na Gymnáziu v Třinci. Vysokou 
školu pak vystudoval v Ostravě, kde na 
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 
navštěvoval ekonomickou fakultu. Studium 
s inženýrským titulem na ní úspěšně završil 
v roce 1998.

Svou profesní kariéru spojil s oblastí 
přepravy a akciovou společností Moravia 
Steel, kde se již řadu let stará o přepravní 
logistiku. Jeho doménou je zabezpečování 
tuzemské a mezinárodní přepravy výrobků 
skupiny TŽ–MS a jejich bezpečné dodání na 
místo určení.

S manželkou Katkou se oženil v roce 
2006. Má s ní dvě dcery – dvanáctiletou 
Antonii a osmiletou Adélku. 

Kromě tradičnějších koníčků jako je 
cyklistika, turistika nebo cestování, našel 
zálibu i v literatuře a historii. Rád si v tom-
to směru přečte nebo i vyslechne od míst-
ních pamětníků různé zajímavé informace 
o rodné Bystřici.

Ing. Tomáš GAJDACZ

SPECIALISTA OCHRANY OVZDUŠÍ, 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Po úspěšném zvládnutí maturitních zkou-
šek nastoupil na Vysokou školu báňskou 
– Technickou univerzitu v Ostravě, kde 
vystudoval obor Tváření oceli na Fakultě 
metalurgie a materiálového inženýrství.

Do Třineckých železáren přišel před 
osmi lety jako absolvent do střediska 
nástupní praxe. Po „odkroucení kolečka“ 
ve všech důležitých provozech hutě nastou-
pil v roce 2010 na odbor Ochrany životního 
prostředí. Zde působí v pozici specialisty 
pro ochranu ovzduší. 

Má dvě děti – čtyřletá dvojčata Fran-
tiška a Elenku. Bydlí v Bystřici v lokalitě 
Na Pasekách. 

K plné spokojenosti by nejen zde, ale 
v rámci celé Bystřice, mimo jiného uvítal 
rozšíření možností relaxačních nebo 
sportovních aktivit. Proto se mu líbí záměr 
vybudovat Na Pasekách vícegenerační 
centrum se zmíněným širším volnočasovým 
zaměřením.
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Mgr. Kateřina DUBSKÁ

PROJEKTY EU – KOORDINÁTORKA, 
OBECNÍ ÚŘAD BYSTŘICE

Je absolventkou Všeobecného gymnázia 
v Českém Těšíně. Od roku 2008 studovala 
na Přírodovědecké fakultě Ostravské uni-
verzity – program ekologie, obor ochrana 
a tvorba krajiny. Studium zde úspěšně za-
končila v roce 2013. Nyní pracuje na Obec-
ním úřadu v Bystřici jako koordinátorka pro 
projekt EU „Bystřice nad Olší – efektivní 
a strategická veřejná správa“.

Již od malička holduje tanci. Nejvíce ji 
ale nadchl orientální břišní tanec, jemuž 
se už od roku 2002 naplno věnuje. V roce 
2010 se stala certifi kovanou lektorkou a již 
4 roky je členkou úspěšné americké taneční 
společnosti Bellydance evolution. S ní 
v roce 2015 zahájila turné po Evropě a ná-
sledující rok i po Číně, Taiwanu a Maroku. 

Trojnásobná Mistryně ČR vede kurzy 
břišního tance pro děti a mládež již od 
roku 2007. Je expertní trenérkou v oblasti 
orientálního tance. Její svěřenkyně letos na 
Mistrovství ČR získaly první místa ve všech 
věkových kategoriích.

Miroslav BENEK

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU, 
TENIS HOTEL VITALITY

Na Odborném učilišti v Třinci se vyučil za 
mechanika elektronických zařízení. V roce 
1979 nastoupil do třinecké Tesly. V letech 
1980 až 1982 si odbyl základní vojenskou 
službu. Po návratu z vojny pracoval v Tesle 
až do roku 1990. 

V tomto období se oženil, s manželkou 
Zdeňkou se vzali v roce 1984. O rok později 
se jim narodil syn Mirek.

V první polovině 90. let se přesunul do 
stavebnictví. Nejdříve to byla fi rma Domy 
Ekols, kde působil jako elektrikář a pak 
vedoucí střediska realizace staveb. Později 
přešel ke společnosti SGI, do pozice vedou-
cího střediska montáží rodinných domů. 
V letech 1997 až 2001 byla jeho působiš-
těm ZŠ Bystřice. Na starosti dostal údržbu 
školního areálu. Pak se stal správcem ZŠ 
a zároveň i sportovního areálu. Od roku 
2011 pracuje jako vedoucí technického 
úseku ve společnosti Tenis Hotel Vitality. 

Působil také v bystřickém zastupitel-
stvu, a to v letech 2002 až 2010.

Jiří MIKULA

JEDNATEL – 
STK, AUTOSALON A SERVIS KARIREAL 

Jeho celoživotní záliba v automobilech se 
projevila již při výběru střední školy. Po 
ukončení základní školy v Bystřici se tak 
přesouvá do vzdáleného Bruntálu, kde 
navštěvoval Střední školu automobilní.

Po jejím absolvování v polovině osmde-
sátých let začal pracovat jako automecha-
nik v Městském podniku služeb v Třinci, 
a to na diagnostice automobilů. Začátkem 
devadesátých let působil v zahraničí jako 
obchodní zprostředkovatel pro české 
fi remní partnery. V roce 1994 nastoupil do 
Stanice technické kontroly v Třinci. V STK 
je doposud, fi guruje v ní jako jednatel. Jeho 
stěžejní aktivitou je provozování autosalo-
nu a servisu Karireal. Je rovněž předsedou 
Autoklubu Třinec v AČR.

Jeho koníčkem jsou autoveterány, za-
měřuje se na Škodovky. Vlastní i populární 
embéčko, nicméně v unikátní dvoudveřové 
verzi s označením 1000 MBX. 

Je ženatý, má tři děti – dva syny a dceru.
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Ing. Wiesław RUSZ

DŮCHODCE

Po absolvování Střední všeobecně vzdělá-
vací školy s polským jazykem vyučovacím 
v Českém Těšíně vystudoval pozemní stavi-
telství v Brně, na Vysokém učení technic-
kém – Fakultě stavební. Po studiích nastou-
pil do Třineckých železáren, kde zastával 
různé pozice od mistra až po vedoucího 
provozu. V nově vzniklé akciové společnos-
ti D5 byl předsedou dozorčí rady a později 
členem představenstva a zároveň fi nančním 
ředitelem, a to až do důchodu. Dlouhá léta 
byl členem představenstva Svazu podnika-
telů ve stavebnictví v ČR a doposud je stále 
členem krajské rady Moravskoslezského 
kraje, kde zastupuje okres Frýdek – Místek. 
Zapojil se rovněž do činnosti Beskydského 
golfového klubu a je i členem dozorčí rady 
Beskydské golfové.

Má autorizaci v oboru pozemního 
stavitelství a je členem České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě.

Je ženatý, má dvě děti a bydlí stále 
v Bystřici v domě, kde se narodil.

Ing. Monika KUPCOVÁ

VEDOUCÍ POŠTY, 
TŘINEC 11 – AREÁL TŽ

Na základní školu chodila v rodné Byst-
řici. Střední školu absolvovala v Třinci, 
kde navštěvovala místní gymnázium. Po 
maturitě její studium dále pokračovalo, a to 
na Podnikatelské fakultě Slezské univerzity 
v Karviné, kde se zaměřila na obor marke-
ting a management. 

Po ukončení vysokoškolského studia 
pracovala v letech 1998 až 2000 jako 
fi nanční poradkyně. Od roku 2000 se 
jejím zaměstnavatelem stala Česká pošta. 
Nejdříve působila v různých pozicích, 
včetně obchodního oddělení pro oblast 
Frýdek-Místek. Poté se stala vedoucí pošty 
Třinec 11, jež se nachází v hutním areálu. 
Její pracovní závazky pak na jistou dobu 
přerušila jiná milá povinnost – mateřská 
dovolená. Po její ukončení se vrátila na 
stejné poštovní pracoviště. 

Spolu s partnerem vychovává dvě děti – 
desetiletého Jiříka a šestiletou Anežku. 

Děti jsou zároveň i její největším život-
ním koníčkem. Ráda relaxuje při ručních 
pracích, zejména pletení. 

PharmDr. Roman MARTYNEK

LÉKÁRNÍK, 
HERBA BYSTŘICE

Středoškolské studium absolvoval na 
Polském gymnáziu v Českém Těšíně. Zde 
odmaturoval v roce 1985. Poté se jeho 
kroky ubíraly do východní části tehdejší 
federativní ČSSR, tedy na Slovensko. V Bra-
tislavě navštěvoval Farmaceutickou fakultu 
Univerzity Komenského, kterou úspěšně 
zakončil promocemi v přelomovém roce 
1989. 

Vysokoškolské studium předurčilo 
celou jeho dosavadní profesní kariéru. 
Hned po něm totiž začal pracovat v oblasti 
lékárnictví. Porevoluční změny jej přivedly 
na myšlenku otevřít si vlastní lékárnu. Díky 
tomu je již léta spolu s manželkou majite-
lem soukromé neřetězcové lékárny Herba, 
která kromě Bystřice nabízí své služby také 
v sousední Vendryni.

Ve volném čase se věnuje rekreační-
mu sportování. Mezi jeho koníčky patří 
cyklistika, ze zimních sportů pak lyžování. 
V oblibě má rovněž folklor, se svými dvěma 
syny si rád zahraje na housle. 
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Kdo jsme?
Jsme sdružením nezávislých kandidátů, které má PRO KLIDNOU A PROSPERUJÍCÍ BYSTŘICI 
těchto 15 hlavních priorit:

Co chceme?
Intenzivně pracovat pro co 
nejbezpečnější, co nejkomplexněji 
vybavenou a co nejlépe 
spravovanou Bystřici. Naše obec 
je pro nás, a to doslova, tím 
nejdůležitějším místem na světě.

Vybudovat nové vícegenerační 
centrum relaxace, sportu a zdraví 
– v lokalitě Na Pasekách.

Dále dotvářet centrum obce. 
Zrealizujme nové pochozí plochy 
v centru obce kolem obchodů 
a v návaznosti na oba přístupové 
směry k nádraží.

Věnovat patřičnou pozornost 
vzdělávání a výchově dětí 
a mládeže. Podporujme 
smysluplné občanské aktivity, 
společenské a sportovní dění, 
rozvoj našich dětí a mládeže ve 
všech oblastech života.

Plynule zajišťovat důstojné 
životní podmínky pro naše 
seniory. Podílejme se na jejich 
společensky aktivním stáří.

Průhledně, účelně a efektivně 
hospodařit s veřejnými 
prostředky. Občany v dostatečné 
míře a včas informujme o dění ve 
veřejné správě a samosprávě.

Vytvářet novou občanskou 
vybavenost a obecní 
infr astrukturu ve všech lokalitách 
obce. O tu stávající se musíme 
efektivně starat.

Významně podporovat a pozitivně 
ovlivňovat komunitní život 
v obci – činnost všech spolků, 
neziskových organizací 
a zájmových i jiných skupin, které 
vytvářejí kolorit naší obce a dávají 
Bystřici pozitivní životní energii.

Zachovat původní ráz Bystřice. 
Rozvážně, v rámci dodržování 
zákona, pracujme s územním 
plánem obce. Individuálně 
a zodpovědně posuzujme žádosti 
o změny i s ohledem na využití 
rodinných pozemků.

Naplňovat výstupy strategického 
plánu obce, který jsme zpracovali 
a připravili ve spolupráci 
s Vámi občany ve střednědobém 
horizontu do roku 2023 i do 
dalších let.

Zavádět moderní SMART strategie 
do veřejné správy a obezřetně 
transformovat obec Bystřici na 
chytře udržitelné a prosperující 
místo pro náš spokojený 
a plnohodnotný život.

Citlivě reagovat na změny 
životních podmínek, s ohledem 
k potřebám občanů a s důrazem na 
ochranu životního prostředí.

Být součástí společné Evropy. 
Přemýšlejme v praktických 
evropských souvislostech 
a vytvářejme pozitivní 
mezinárodní vztahy se vstřícnými 
zahraničními partnery. Díky 
obecním aktivitám vtahujme 
naše děti a mládež do rozumně 
pojatého života ve společné 
Evropě.

Co nechceme?
Nechceme rozdělovat, chceme 
spojovat. Nepřipouštíme žádné 
konfl ikty v soužití jednotlivých 
národností, protože jen silná 
a jednotná komunita může zajistit 
plynulou existenci Bystřice 
i v těžkých dobách.

Dávat nesplnitelné 
a plané sliby.
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Zajišťujme 
důstojné životní 
podmínky 
pro naše seniory
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Kim jesteśmy?
Jesteśmy komitetem wyborczym niezależnych kandydatów, które ma DLA SPOKOJNEJ I PROSPERUJĄCEJ 
BYSTRZYCY następujących 15 głównych priorytetów:

Co chcemy robić?
Intensywnie pracować na rzecz jak 
najbezpieczniejszej, kompleksowo 
wyposażonej i jak najlepiej 
zarządzanej Bystrzycy. Nasza 
gmina jest dla nas – i to dosłownie 
– najważniejszym miejscem na 
świecie.

Wybudować nowy 
wielopokoleniowy ośrodek 
relaksu, sportu i zdrowia w części 
gminy Na Pasiekach.

Dalej kształtować centrum gminy. 
Zrealizujemy nowe powierzchnie 
dla pieszych w centrum gminy, 
wokół sklepów oraz w nawiązaniu 
do tras z obu stron prowadzących 
do dworca.

Poświęcać należytą uwagę 
kształceniu i wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Wspieramy sensowne 
inicjatywy obywatelskie, 
działalność społeczną i sportową, 
rozwój naszych dzieci i młodzieży 
we wszystkich dziedzinach życia.

Na bieżąco zapewniać godne 
warunki życia naszym seniorom. 
Uczestniczmy w ich aktywnie 
spędzanej starości.

W sposób przejrzysty, celowy 
i efektywny zarządzać fu nduszami 
publicznymi. Informujmy 
mieszkańców w dostatecznym 
stopniu i na czas o nowościach 
w zakresie administracji 
państwowej i samorządowej.

Tworzyć nową infr astrukturę 
gminną służącą mieszkańcom 
we wszystkich częściach gminy. 
Intensywnie musimy troszczyć się 
o istniejącą.

W znaczący sposób wspierać 
i pozytywnie wpływać na 
życie gminnej społeczności 
– działalność wszystkich 
stowarzyszeń, organizacji non 
profi t oraz grup interesu i innych 
grup, które formują charakter 
naszej gminy i dostarczają 
Bystrzycy pozytywnej energii 
życiowej.

Chronić pierwotny charakter 
Bystrzycy. Rozsądnie, w ramach 
przestrzegania ustawy, pracujmy 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
Indywidualnie i odpowiedzialnie 
ocieniajmy wnioski o zmiany, 
biorąc także pod uwagę 
wykorzystanie działek rodzinnych.

Realizować założenia planu 
strategicznego gminy, który 
opracowaliśmy przy współpracy 
z Wami, mieszkańcami, 
w horyzoncie średniookresowym 
do 2023 roku oraz na kolejne lata.

Wprowadzać nowoczesne 
strategie SMART do 
administracji publicznej 
i ostrożnie przekształcać 
Bystrzycę w sprytnie działające, 
prosperujące miejsce do 
naszego satysfakcjonującego 
i wartościowego życia.

Z wrażliwością reagować 
na zmiany warunków życia, 
z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców oraz kłaść nacisk 
na ochronę środowiska. 

Być częścią wspólnej 
Europy. Bierzmy pod uwagę 
praktyczny kontekst europejski 
i twórzmy pozytywne relacje 
międzynarodowe z przychylnie 
odnoszącymi się do nas 
partnerami zagranicznymi.

Czego nie chcemy?
Nie chcemy dzielić, chcemy łączyć. 
Nie dopuszczamy możliwości 
żadnych konfl iktów we współżyciu 
poszczególnych narodowości, 
ponieważ tylko silna i jednolita 
wspólnota może zapewnić trwałą 
egzystencję Bystrzycy także 
w trudnych czasach.

Dawać obietnic nie do spełniania 
i bez pokrycia. 
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Věnujme patřičnou 
pozornost vzdělávání 
a výchově dětí 
a mládeže
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Současné volební období končí, je na místě jej 
vyhodnotit. Co Vám osobně přineslo?
Zkušenost jako člen zastupitelstva jsem již za se-
bou měl, ale i přesto nebylo jednoduché přijmout 
nabídku na post místostarosty, kterou jsem dostal 
v rámci koaličních vyjednávání po volbách v roce 
2014, navíc v nepříliš přátelské atmosféře. Někde 
jsem v této souvislosti nedávno zaznamenal voleb-
ní heslo: Chceme politiku bez podrazů a faulů. 
Hrával jsem dlouhé roky fotbal a přiznám se, že za 
celou sportovní kariéru jsem tolik záludných faulů 
a zbytečných podrazů, jako během tohoto volební-
ho období, nezažil. Byly to nicméně velké osobní 
a pracovní zkušenosti. 

Jsem moc rád, že jsem mohl post místostarosty 
zastávat. Odpracoval jsem čtyři roky pro obec 
a bystřické občany, se vztyčenou hlavou na krku, 
posílen všemi udáními, žalobami, policejními 
vyšetřováními – přesto je za námi, zaměstnanci 
úřadu i obce, vidět velký kus odvedené práce. 
Velice rád bych poděkoval všem zaměstnancům 
obecního úřadu za to, že přijali naše pracovní 
tempo, nechali se v pozitivním duchu nasměrovat 
k perfekcionistickému myšlení, a že přistoupili 
na každodenní dřinu, díky které spolu a postupně 
posouváme Bystřici k přívlastkům jako nejlépe 
vybavená, nejbezpečnější, či nejlépe spravovaná. 

MARCEL ČMIEL: ČTYŘI ROKY MÍSTOSTAROSTOU

Převládají dobré 
zkušenosti s lidmi, 
nechyběly však 
ani fauly a podrazy

Bystřice je pro 
nás všechny tím 
nejdůležitějším 
místem na světě
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Co se v obci za poslední čtyři roky podařilo?
Je toho mnoho, co bych mohl vyjmenovat, 
nestačila by na to hora papíru. Naštěstí je 
to vidět, a to je to podstatné. Se starostou, 
zaměstnanci, jsme vytvořili spolupracující 
tým, který šlapal jako dobře trénované 
a hlavně hodně dobře sestavené fotbalové 
družstvo. 

Zkusme to tedy pojmout fotbalově…
V útoku starosta s neuvěřitelným tahem na 
branku, s velkou touhou skórovat, se schop-
nostmi získat vnější fi nanční zdroje a hlavně 
s nekonečným portfoliem vztahů na všech 
úrovních veřejného i neveřejného života. 
Bavilo mě být středním záložníkem s velkým 
přehledem, který mohl díky technické 
vyspělosti podporovat svými přihrávkami 
dravý útok a při tvorbě hry úzce spolupraco-
vat s ostatními spoluhráči. 

Pro mě osobně to nejpozitivnější zjištění 
je skutečnost, že po čtyřech letech necítím 
uspokojení, ale naopak cítím ještě větší 
chuť pracovat na dalších již rozpracovaných 
malých nebo větších projektech. Čím více 
člověk pronikne do veřejné správy, do života 
lidí v obci, tím více věcí chce zlepšovat 
a zdokonalovat.

Pojďme ke konkrétním věcem – na starosti 
jste měl mimo jiného také technické služby. 
Jaká to byla zkušenost?
Jen ta nejpozitivnější. Osobně jsem hrdý, že 
jsem mohl vést a pracovat s tak pracovitými 
a ochotnými lidmi, kteří jsou na technickém 
úseku obce Bystřice. Běžný občan si snad 
ani nedokáže představit rozsah prací, které 
musí zvládnout zaměstnanci technického 
úseku. V létě, v zimě, v žádném ročním 
období neexistuje okurková sezóna. Denně 
řešíme desítky menších či větších pracov-
ních úkolů, které jsou pro oko běžného 
občana mnohdy neviditelné, ale v konečném 
důsledku vytvářejí obraz obce, s jehož hod-
nocením se setkáváme u turistů, návštěvní-
ků, občanů nebo jen kolemjdoucích a hostů 

– a který je podle mých osobních zkušeností 
veskrze pozitivní. Vždyť vyjádření, že máme 
krásnou obec, potěší každého. Je to také 
ohodnocení práce nás všech bez jakéhokoliv 
rozdílu, ať už to je doslova někde v kanálu 
nebo třeba v terénu s motorovou pilou. Taky 
je velmi důležité, že i přes naprosto zásadní 
změny na trhu práce a nedostatek sezonních 
pracovníků veřejně prospěšných prací, udr-
žujeme Bystřici čistou i přitažlivou.

Jak vnímáte česko-polskou otázku, kterou 
někteří s oblibou využívají před volbami?
Považuji se za hrdého občana Slezska a to 
je pro mě podstatné. Nerozděluji občany na 
Poláky, Čechy, Slováky… Jednám se všemi 
a otevřeně bez rozdílu. Jestli je někdo horší, 
nebo lepší, se nerozděluje podle národnosti. 
Toto by si měl každý alespoň trochu soudný 
člověk uvědomit a podle toho se také chovat. 

Snažím se spíše prosazovat ideu 
vytváření komunity – silného společenství 
lidí, které bude držet ve složitých situacích 
pospolu. Jsem přesvědčen, že jen soudržné 
komunity budou mít v budoucnosti šanci 
přežít. Neuvědomujeme si velmi často, že 
příroda nás nepotřebuje, ale my přírodu 
ano – a není daleko doba, kdy se podle mě 
příroda proti necitlivým zásahům začne brá-
nit drastičtějšími způsoby. Pak bude jedno, 
jestli máte polské, české, slovenské, nebo 
třeba i čínské kořeny. Šanci přežít bude mít 
jen silná komunita. Úkolem nás dospělých 
by mělo být učit naše děti a děti našich dětí 
žít ve shodě, porozumění a vytvářet sou-
držné společenství lidí, ve kterém se bude 
mnohem více spojovat, než rozdělovat. 

Jaký bude tedy další vývoj v Bystřici?
Do určité míry je dán strategickým plánem 
do roku 2023. Ale už teď je jisté, že projek-
tů, včetně využití dotací, je mnohem víc a že 
se rodí plynule právě s životními potřebami. 

Vybudujeme relaxační zónu kolem řeky 
Hluchové – vybavení lavičkami, řešení do-
pravní situace, osvětlení i rozšíření o další 

sportovně-relaxační infr astrukturu. Velkým 
tématem je zpomalování dopravy na území 
obce z důvodu bezpečnosti, kde je rozděla-
ných hned několik projektů. Máme připra-
veny rovněž projekty na výstavbu nových 
chodníků, projekčně dotahujeme revitalizaci 
prostranství před nádražím a také centrum 
obce s připojenými chodníky a parkováním. 
V lokalitě Na Pasekách pak počítáme s více-
generační sportovně-relaxační zónou. 

Připravena je revitalizace čističky 
odpadních vod, revitalizace potoka Žabinec, 
velké investiční akce na školních budovách. 
Chceme dokončit celkovou rekonstrukci 
bazénu a ve výčtu dalších projektů bychom 
mohli pokračovat. 

Zůstaňme ještě u bazénu. Komu všemu by 
měl sloužit? 
Vnímám toto zařízení jako nezbytnou sou-
část regionu. V oblasti výuky plavání jsou na 
bystřickém bazénu závislé všechny okolní 
obce z Jablunkovska. Bystřický bazén je také 
nezbytným zázemím špičkových pětibojařů 
včetně českých reprezentantů. Spolupracu-
jeme i s různými zájmovými skupinami na 
výcviku plavání pro děti všech věkových 
kategorií. 

Jsem rád, že mohu být u celkové revita-
lizace tohoto zařízení. Věřím, že po celkové 
rekonstrukci technologie si na bazén najde 
cestu více klientů, protože jim budeme moci 
nabídnout příjemné prostředí. To všechno, 
co jsem teď uvedl, by mělo přispívat i k dob-
rému ekonomickému chodu bystřického 
bazénu.

Jak byste zhodnotil sebe a svou práci?
Pokud dělám nějakou práci, tak ji dělám 
vždy, jak nejlépe umím. Jako workoholika, 
respektive pracovitého člověka, mě práce 
s lidmi svou pestrostí a intenzitou, hodně 
baví. Mé vnitřní nastavení má jen jeden 
směr, a to posouvat věci kupředu. 
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Investiční akce a opravy 
realizované obcí v období 
od roku 2015
— Chodník: Na Pasekách I. etapa
— Chodník a veřejné osvětlení: starý hřbitov
— Oprava smuteční síně
— Chodník: Škubňa
— Chodník: pošta k bytovkám
— Chodník: pošta – nádraží
— Zateplení bytových domů č.p. 700 a 701
—  Zahrada plná tajemství a dobrých nápadů 

při MŠ
— Hřiště pro školní družinu
— Hřiště u DPS
— Beach-volejbal u Hluchové
— Workoutová plocha 1 a 2
— Senior pétanque park u DPS

Akce v rozmezí 
let 2017 – 2020 podle 
Strategického plánu obce
Strategický plán Bystřice byl zpracován ve 
spolupráci s Vámi, občany. Dále uvedené 
akce už vycházejí právě z tohoto plánu, 
přičemž je v něm počítáno s rozsáhlým vy-
užitím fi nančních prostředků formou dotací 
z různých českých či evropských zdrojů.

Digitální protipovodňový plán 
a varovný systém
2017–2018 / 7 milionů Kč

Systém předcházení a likvidace mimořádných 
událostí zahrnoval zpracování digitálního 
protipovodňového plánu, pořízení 
elektrocentrály, instalaci vodních měřičů, 
čidel, 150 bezdrátových hlásičů, datalogeru, 
srážkoměru, soft ware a řídicího pracoviště.

Muzeum s informačním centrem 
v budově kina – MUZIC
2017–2018 / 29 milionů Kč 

Nové reprezentativní informační centrum 
s prostory pro komunitní setkávání a muzeem, 
které se zaměřuje na prezentaci bohaté historie 
i současnosti Bystřice, a to formou stálé 
expozice i periodických výstav či workshopů 
pro naše občany a návštěvníky. 

Nová mateřská škola
2017–2018 / 22 milionů Kč

Situaci s nedostatečnou kapacitou či 
nevyhovujícím stavem předškolních zařízení 
obec řeší stavbou nové multifu nkční modulární 
školky. Významně se tím podporuje možnost 
reagovat na potřeby občanů i v závislosti na 
dalším demografi ckém vývoji.

Rozšíření parkoviště naproti poště 
a podzemní kontejnery
2017–2018 / 2 miliony Kč

Rozšíření stávajícího parkoviště v centru obce 
– naproti poště, a to o 13 míst. Zabudování 
nových podzemních kontejnerů na separovaný 
odpad namísto dosavadních nevzhledných 
kontejnerů.

Chodník na Farském
2017–2018 / 2 miliony Kč

Je vybudovaný podél nové komunikace směrem 
k DPS. Chodník o délce 287 metrů je včetně 
veřejného osvětlení významným přínosem 
k zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně školáků. 
Projekt bude dále ještě řešen spojovací lávkou. 

Parkoviště u nádraží
2018 / 5 milionů Kč

Úprava stávajícího parkoviště v této lokalitě. 
Novým uspořádáním a rozšířením vzniklo 
namísto dosavadních 44 až 56 parkovacích 
míst. Systém „park and drive“ umožňuje 
parkovat zejména občanům dojíždějícím 
vlakem za prací.

Chodník Na Pasekách II. etapa
2018 / 2,5 milionu Kč

Pokračování již v I. etapě vybudovaného 
chodníku v lokalitě podél silnice III/01144 
s návazností na chodník k podchodu pod 
silnicí I/11. 

Vodovod V Pasekách
2018 / 1 milion Kč

Vodovod převzala obec od místního sdružení 
občanů. Zásobuje 11 rodinných domů a 11 chat. 
Investice do posílení jímání anebo zprovoznění 
úpravny vod mají přispět ke zlepšené kvalitě 
a dostupnosti pitné vody pro místní obyvatele. 

Dešťová kanalizace ze školního areálu 
a DPS Senior v Bystřici
2018 / 2 miliony Kč

Projekt řeší nevyhovující stav odvodnění 
zpevněných ploch a střech v dotčené lokalitě. 
Dešťová kanalizace o délce 350 metrů směřuje 
do vodního toku Prašivka a v nemalé míře tím 
i odlehčí dosavadní velmi velkou zatíženost 
obecní ČOV.

Rekonstrukce bazénu
2018 / 5 milionů Kč

Komplexní oprava technologie, šaten 
a vzduchotechniky s cílem modernizovat, 
zefektivnit a rozvíjet školské, sportovní 
a rekreační využití pro děti, sportovce a širší 
veřejnost ve spádové oblasti kolem Bystřice.

Stavební úpravy a nové odborné 
učebny ve staré české ZŠ č.p. 402
2018–2019 / 28 milionů Kč

Kromě nových odborných učeben v půdní 
části objektu ZŠ, budou vybudovány kabinety, 
kmenová třída, poradenské pracoviště, sklad 
učebních pomůcek, bezbariérový přístup 
a provedeny venkovní úpravy.

Investiční akce v obci



13 /

Hřiště V Pasekách
2018 / 0,5 milionu Kč

V Pasekách jde o menší multifu nkční hřiště 
s umělým povrchem, cvičebními prvky 
a mobiliářem pro děti. 

Sportovně relaxační centrum 
Na Pasekách
2020

Na Pasekách by mělo vzniknout špičkové 
komunitní multigenerační sportovní a relaxační 
centrum nejmodernějších parametrů. 

Oáza klidu Hluchová
2018–2019 / 5 milionů Kč

Využití rekreačního potenciálu přírodního 
prostředí podél řeky Hluchové. Úprava 
veřejného prostranství pro sportovně-rekreační 
a oddechové aktivity všech generací, včetně 
veřejného osvětlení, laviček a dalšího zařízení 
včetně nových atrakcí… 

Připravenost obce na digitalizaci
2018–2019 / 1,5 milionu Kč

Podpora rozvoje digitálních kompetencí 
úřadu a obyvatel v Bystřici, připravenost 
infr astruktury pro vysokorychlostní internet, 
či bezdrátové sítě, možnost využití mobilních 
a online aplikací.

Oprava komunikací, mostů 
a propustků ve vlastnictví obce
2018–2020 / 12 milionů Kč 

Průběžná rekonstrukce a oprava opotřebených 
komunikací, mostů a propustků ve vlastnictví 
obce tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb 
občanů i účastníků provozu. 

Obecní byty
2019 / 3 miliony Kč

Pro mateřskou školu hygienicky nevyhovující 
objekt v č.p. 295 bude zrekonstruován 
a vzniknou v něm čtyři nové malometrážní 
bytové jednotky pro nízkopříjmové domácnosti. 

Úpravy přednádražního prostoru
2019 / 4 miliony Kč

Úpravy, včetně zkulturnění celého prostoru, se 
týkají komunikací, autobusových zálivů, zeleně 
i obecního mobiliáře. Navazují na zdejší nové 
parkoviště a již dokončený spojovací chodník. 

Vybudování sítě veřejné wi-fi 
2019 / 3 miliony Kč

Záměrem projektu je dostupné veřejné 
připojení na internet pro občany i návštěvníky, 
a to instalací wi-fi  hotspotů na vybraných 
veřejných místech v centrální části obce.

Půdní vestavba v polské 
mateřské škole
2019 / 8 milionů Kč

Demografi cký vývoj a poptávka po kvalitním 
a dostupném předškolním vzdělávání i přes 
dosavadní růst kapacity stále nestačí a je 
potřebné další navýšení až na 80 míst, které je 
řešeno půdní vestavbou. 

Kanalizace Karpentská
2019 / 3 miliony Kč

Odkanalizování části obce na hranici katastrů 
Bystřice a Vendryně, přispěje i ke zvýšení 
kvality životního prostředí v této bystřické 
lokalitě.

Zvýšení kapacity a účinnosti 
Čistírny odpadních vod
2019–2020 / 15 milionů Kč

V souvislosti s nárůstem napojovaných objektů 
na splaškovou kanalizaci či změnám legislativy 
je připravena modernizace technologie 
stávající ČOV, bez zásadních stavebních úprav 
a s cílem zvýšit kapacitu a účinnost čistírny.

Revitalizace potoka Žabinec
2019–2020 / 10 milionů Kč

Úpravy v části vodního toku ve správě obce. 
Cílem projektu je jeho vyčištění od nánosů, 
odstranit neodborné zásahy do břehů, provést 
protipovodňové úpravy a také zajistit vhodné 
prostředí pro vodní živočichy. 

Vybudování chodníku směrem 
na Nýdek
2020 / 8 milionů Kč

Výstavba chodníku od pekárny Lisztwan po 
hranici s Nýdkem podél silnice III/01446. 
Délka chodníku činí 1500 metrů, včetně řešení 
odvodnění. Bude navazovat na budování 
chodníku už přímo v Nýdku.

Další plánované akce
—  Revitalizace centra obce kolem obchodů 

s chodníky u pekárny Bajusz a ZUŠ 
—  Chodník k čerpací stanici MOL
—  Chodníky kolem stadionu a workoutové 

plochy od DPS
—  Výstavba obecních bytů v č.p. 1005 

V Pasekách
—  Výstavba parkoviště u smuteční síně 

U Hluchové
—  Lávka na chodníku Farské
—  Rekontrukce mostů na řece Hluchové 

u Chewalu a u Špičáka s dořešením 
dopravy v zóně Hluchová

Zkvalitňujme 
občanskou 
vybavenost 
a infr astrukturu ve 
všech lokalitách
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Nová mateřská škola Chodník Škubňa

Chceme vybudovat 
vícegenerační 
centrum relaxace, 
sportu a zdraví 
Na Pasekách

Investiční akce v obci

Rozšíření parkoviště naproti poště a podzemní kontejnery

Zahrada plná tajemství a dobrých nápadů při MŠ

Smuteční síňZateplení bytových domů

Senior pétanque park Workoutová plocha



15 /

Vzorový model centra – „Řešení pro aktivní život“
Dokonalé místo pro všechny generace, kde se všichni společně, od batolat po seniory, 
mohou pobavit, potkávat a zažít radost z pohybu.

ZÓNA 1 BATOLATA Bezpečné místo pro hry s batolaty a jejich doprovod
ZÓNA 2 HRA Podnětný hrací prostor pro předškoláky a jejich kamarády
ZÓNA 3  HRY PRO DĚTI 8+ Prostor pro děti 8+ s cílem maximálního využití jejich fy zického, poznávacího 

a sociálního potenciálu
ZÓNA 4  SPORT Hravý způsob sportování a socializace plný legrace a tvořivosti, rozvíjející emoční zdatnost 

a učení se pravidlům hry
ZÓNA 5 SPORT A FITNESS Funkční a efektivní trénink pro všechny věkové kategorie, schopnosti a úrovně fi tness
ZÓNA 6 AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Bezpečný, sociální a intuitivní trénink pro aktivní seniory
ZÓNA 7  MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ Ideální pro odpočinek, šálek kávy, či ukončení dne grilováním 

s rodinou nebo přáteli

Chodník Na PasekáchPolyfu nkční důmHřiště V Pasekách Muzeum s informačním centrem



Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku 
není zase až tak jednoznačná a záleží na tom, 
jak se budeme na užití tohoto názvu dívat. 

Pokud půjde o krystalický název Bystřice a bude se jednat výhradně 
o obec nebo město, tak jsou pouze tři. Dvě se nacházejí v Čechách. 
V okrese Benešov, tedy ve středních Čechách, leží městečko stejného 
názvu s počtem 4 370 obyvatel. Další vesnička Bystřice s pouhými 
332 obyvateli je na Jičínsku, které patří pod Královehradecký kraj. Naše 
Bystřice má podle údajů z počátku letošního roku 5281 obyvatel a je 
tedy i přesto, že je pouze obcí, z této trojice největší.

Jestli pomyslný úhel pohledu rozšíříme i na části obcí a měst, objeví 
se další čtyři Bystřice. Všechny přitom najdeme opět v Čechách. Jedna 
je částí města Bělá pod Radbuzou v okrese Domažlice, druhá patří 
pod město Dubí v okrese Teplice. Další dvě jsou součástí obcí, a to 
Včelákova v okrese Chrudim a Hroznětína na Karlovarsku. Pro úplnost 
si uveďme i dvě zaniklé osady – jedna Bystřice přináležela k městysu 
Mladé Buky na Trutnovsku a druhá k obci Česká Kubice v okrese 
Domažlice.

Další obšírnější pohled se týká obcí a měst s rozšířeným názvem. 
Takových je celkem sedm. Největší z nich je s počtem 8175 obyvatel 
město Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž. Jen o něco málo nižší 
počet – 8 112 obyvatel, má město Bystřice nad Pernštejnem, jež se 
nalézá v okrese Žďár nad Sázavou. Statut města mají ještě Nová Bystřice 
(3 309 obyvatel) na Jindřichohradecku a Velká Bystřice (3 295 obyvatel) 
v okrese Olomouc. Obec Bystřice pod Lopeníkem má 808 obyvatel a leží 
v okrese Uherské Hradiště. Zbylé dvě obce jsou na Vsetínsku – Valašská 
Bystřice (2 234 obyvatel) a Malá Bystřice (306 obyvatel). 

Kdysi existovala také Bystřice u Kadaně (německy Wistritz), 
dnes jde samozřejmě o zaniklou obec. No a pro pořádek si ještě 
uveďme, že ve městě Nýrsko, nacházejícím se v okrese Klatovy, 
je místní část zvaná Bystřice nad Úhlavou.

Kolik je v ČR vlastně 
Bystřic?
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332 obyvateli je na Jičínsku, které patří pod Královehradecký kraj. Naše 332 obyvateli je na Jičínsku, které patří pod Královehradecký kraj. Naše 

Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku 

DOBOVÉ SNÍMKY: ARCHIV ONDŘEJE GORYLA



Sepsáním „Střípků z bys-
třické historie“ si zcela 
jistě vůbec neklademe za 
cíl systematicky zmapovat 
historické dění v obci, ale 
pouze vypíchnout méně 
i více významné či zajímavé 
události, které dokreslují 
běžný život bystřických 
obyvatel v určitých časo-
vých obdobích…

1423
Jaká je nejstarší doložená pí-
semná zpráva o obci? Má datum 
4. května 1423 a je obsažena 
v opise listiny vydané knížetem 
Boleslavem I. Od tohoto data, 
v rozmezí 15. až 18. století, pak 
zde proběhly celkem čtyři etapy 
kolonizace, při nichž se rozšiřova-
lo, upravovalo a osídlovalo další 
a další místní území – se záměrem 
rozvíjet zemědělství, ať už šlo 
o pěstování obilovin, či chov 
dobytka a pastevectví. Proces 
kolonizace začal v 15. století na 
pozemcích mezi řekou Hluchovou 
a potokem Prašivkou, počát-
kem 18. století pak vyvrcholil 
založením dnešní osady Paseky 
i osídlením za potokem Jatný.

1577
Uveďme pár zajímavých 
vypovídajících údajů o tomto 
období. V roce 1577 měla obec 
podle dobových zdrojů zhruba 
300 obyvatel, mezi nimi bylo 
22 sedláků, 6 malorolníků – 
zahradníků a ovocnářů, jeden 
mlynář a fojt. Obec tvořilo 
celkem 30 tzv. osedlí. 

1619
V roce 1619, tedy době 
bělohorské, již v obci odhadem 
žilo 715 obyvatel. O necelých 
30 let později jsou už zde 
registrováni i dva poloviční 
tkalci, jeden celý tkadlec a kovář. 
V roce 1647 je pak v dobových 
zdrojích konstatováno, že 
v obci chovají 339 krav, 
127 telat a 1018 ovcí a koz. 

17. století
Koncem 17. století je stav 
obyvatelstva nižší – 546 osob, 
mezi nimi je uvedených 
36 sedláků, 16 domkařů, 
jeden mlynář a fojt, celkem 
54 osedlí. 

1782
Poslední fáze 18. století předzna-
menává rozvoj Bystřice ve století 
následujícím. V roce 1782 se 
v obci zakládá první škola, ve 
vazbě na započatou činnost 
evangelického sboru. V této sou-
vislosti je vhodné připomenout 
stěžejní roli prvního bystřického 
evangelického pastora Andrea-
se Pauliniho. 

1837
Rok 1837 a jsme svědky probíha-
jícího vývoje v řemeslech a služ-
bách – v obci jsou tři kováři, 
dva krejčí, dva obuvníci, jeden 
kolář, truhlář, řezník a hrnčíř. 
O osm let později se dozvídáme, 
kolik má obec obyvatel – přesně 
1843! V roce 1851 je k dispozici 
další údaj, dokreslující rozvoj Bys-
třice – je zde 118 domů. Rok 1858 
a s jistotou víme o zděném domě 
č. p. 1, a to v lokalitě „U Mroza“, 
což dodnes dokládá letopočet vy-
tesaný nad vchodem do sklepních 
prostor. Již od roku 1811 ale v obci 
stojí jiný zděný objekt – evange-
lický kostel. Přesně v polovině 
století je k němu dobudována věž 
a zavěšeny 2 zvony.

1871
To už je ale „století páry“ v plném 
rozmachu a po několikaletém roz-
sáhlém budování je v roce 1871 
uvedena do provozu jednokolejní 
železniční trať. O čtyři roky 
později je v Bystřici postavena 
provizorní dřevěná zastávka, 
která ale v roce 1890 vyhořela. 
Zděná zastávka však nenechala 
na sebe dlouho čekat a je předána 
k využití již od roku 1892.

1877
Čitelnou vazbu na železniční trať 
má přestěhování poštovního 
úřadu z Vendryně do Bystřice, a to 
v říjnu 1877. Rok 1880 – a výčet 
živností v obci je opravdu pestrý: 
pekárna, prodejna potravin, 
krejčí, 3 tkalci, knihař, 7 kovářů, 
stolařská dílna, pila a až 8 krčem. 

1889
Přelom 19. a 20. století se nese 
v duchu vzniku různých význam-
ných spolků i družstev. Do roku 
1889 se datuje vznik Čtenářského 
spolku. O rok později je na řadě 
Rolnický spolek I. a v roce 1893 
vzniká Družstevní mlékárna. V roce 

Střípky z bystřické historie
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cíl systematicky zmapovat 
historické dění v obci, ale 
pouze vypíchnout méně 
i více významné či zajímavé 
události, které dokreslují 
běžný život bystřických 
obyvatel v určitých časo-
vých obdobích…

1423
Jaká je nejstarší doložená pí-
semná zpráva o obci? Má datum 
4. května 1423 a je obsažena 
v opise listiny vydané knížetem 
Boleslavem I. Od tohoto data, 
v rozmezí 15. až 18. století, pak 
zde proběhly celkem čtyři etapy 
kolonizace, při nichž se rozšiřova-

Zachovejme 
původní ráz 
Bystřice



1897 byl pak v obci ustaven Spo-
řitelní a záloženský spolek. Sym-
bolickým vyvrcholením rozvoje 
spolkových aktivit je o rok později 
založení Hasičského sboru.

1899
Je vysvěcen nový katolický kostel 
Povýšení svatého Kříže.

1901
Počátek 20. století lze charakte-
rizovat také rozvojem podnikání 
v Bystřici. Podívejme se opět na 
pár mezníků hodných zazname-
nání. Rok 1901 – otvírá se místní 
cihelna na pozemku Pavla Kowaly. 
V roce 1904 rekonstruuje „Uli-
chovský mlýn“ jeho nový majitel 
Jan Rakowski na vodní pilu a dva 
roky na to je v obci rovněž poboč-
ka těšínské Kohnovy továrny na 
ohýbaný nábytek. 

1908
Rozrůstající se regionální fenomén 
– Třinecké železárny, začíná stále 
významněji ovlivňovat i život 
v Bystřici. V rozmezí let 1908 až 
1910 se tak uvádí, že ve „werku“ 
dělá zhruba 200 zdejších obyvatel. 

1915
Celá tato éra je završena v roce 
1915 zahájením dvoukolejného 

provozu na Košicko-bohumínské 
železnici. To je už ale v nezadrži-
telném proudu 1. světová válka, 
která výrazně zasáhla i do dějin 
Bystřice, potažmo celého Těšín-
ského Slezska. 

1918
Válka končí v roce 1918, vzniká 
Československo. O tom, že Bys-
třice definitivně připadne nově 
vzniklému státu, se však rozhodlo 
až 28. července 1920. 

1919
Obec se dál vyvíjí a již v roce 
1919 v obci ordinuje první lékař 
– MUDr. Oskar Niemczyk. V srpnu 
1920 je zde zřízena českosloven-
ská četnická stanice a ve stejném 
roce odkupuje třinecké sdružení 
od Siegfrieda Klappholze hospodu 
v centru, aby tady otevřelo poboč-
ku Dělnického domu. Rok 1923, 
v Bystřici jsou zřízeny služby 
i stánkové prodejny: holičství 
Farnik, novinový stánek Grygová 
u nádraží, dva stánky Pod topo-
lem (na křižovatce) a prodejna 
Pekárek. Červenec 1925 a další 
významný posun v nabídce – je 
založeno kino! 

1925
V roce 1925, konkrétně 25. červ-
na, dochází díky místní poště 

k zavedení telefonu a telegrafu. 
Po třech letech fungování je v obci 
již devět účastníků – jedná se 
o čtyři obchody, které patří Šimo-
nu Windholzovi, Felixi Hornbei-
novi, Quido Kohnovi a K. Ruszovi, 
dále českou a polskou školu, Děl-
nický dům, pilu Jana Rakowského 
a četnickou stanici.

1928
S rokem 1928 je spojena další 
zásadní událost, zavedení elek-
trického proudu. Elektrifikaci 
provedla firma Slezsko – Morav-
ská Elektrárna Moravská Ostrava. 
Proud byl přitom zaveden i do 
evangelického kostela. Přeskočme 
při této příležitosti trochu čas 
a doplňme, že osada Paseky byla 
elektrifikována až v roce 1956…

1929
Rok 1929 – mezi Bystřicí a Nýd-
kem začíná fungovat autobusová 
doprava, kterou zajišťuje Edvard 
Ciahotny. Další údaj o zaměst-
nanosti Bystřičanů v třinecké 
huti – úctyhodných 425 zdejších 
obyvatel! Skočme o dva roky 
dále a máme informaci o počtu 
domů – je jich v obci uváděno 
celkem 476. Rok 1932 a je zde 
dostavěn zděný dům č.p. 500. 
Čím je atypický? Jako první v obci 
má ústřední topení a splachovací 
záchod. Majitelem domu je  

MUDr. Jaroslav Míček. V první 
polovině 30. let přibývá nabídka 
dalších zajímavých služeb – pro-
dejna obuvi Baťa, nebo cukrárna 
U Jelínka.

1931
Světová krize z počátku 
30. let se však nevyhnula ani 
Bystřici a širšímu okolí. V roce 
1931 je tak zde evidováno 
122 nezaměstnaných. 

To už se ale pomalu a postupně 
blíží rozpad Československa  
a 2. světová válka. 

1938
V říjnu 1938 do obce vstupují 
jednotky Polské armády 
a o necelý rok později je střídají 
Němci. V prosinci 1939 byla 
v Bystřici provedena policejní 
registrace obyvatel „palcówka“. 
V evidenci je podle dostupných 
údajů uváděno 874 osob polské 
národnosti, až 2667 slezské 
národnosti a pak také 29 české, 
16 německé a 11 jiné národnosti. 

1945
Ponuré vojnové období v obci 
končí až 2. května 1945, kdy 
do Bystřice vstupují sovětští 
vojáci. Tento symbolický fakt 
předznamenává další mnohaletý 
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vývoj v regionu i celé republice 
až do konce 80. let 20. století.

1946
Květen 1946 a celostátní 
volby – jak se volilo v Bystřici? 
Vyhrála KSČ s 964 hlasy. Druhá 
byla Národně socialistická 
strana s 530 hlasy, těsně za ní 
Sociálně demokratická strana 
s 505 hlasy. Lidová strana 
obdržela 67 hlasů.

1948
Po únoru 1948 došlo v Bystřici 
stejně jako v řadě jiných obcí po 
celém Československu k založení 
Jednotného zemědělského 
družstva (JZD). Stalo se tak 
v roce 1955. V roce 1957 je v obci 
zřízena Státní traktorová stanice 
a o rok později dobudován kravín 
pro 60 krav na palouku Roberta 
Matuschka. V roce 1959 pak byla 
tato zemědělská budovatelská 
etapa zakončena stavbou 
drůbežárny „U Mroza“.

1955
Padesátá léta však přinášela 
kromě událostí tohoto charakteru 
i poněkud uvolněnější sdělení 
– v roce 1955 registrujeme 
v Bystřici první televizi! Její 
majitelem byl podle dobových 
údajů pan J. Sventek. O rok 

později už je v obci televizí 
osm, přičemž statistika zmiňuje 
i vlastnictví 970 rádií. Skočíme 
v čase až do průlomového roku 
1989, kdy zdejší občané disponují 
celkem 1100 televizními 
přijímači. 

1958
Návrat k roku 1958 – Bystřice 
se totiž dostává přes hranici 
4 tisíc obyvatel, přesné číslo zní 
4138 osob! Meta 5 000 je pak 
překročena až relativně nedávno 
– v tomto století, v roce 2002, 
kdy byl v obci registrován počet 
5016 obyvatel.

Tímto srovnáním, sahajícím 
až do nedávné doby, naši 
pomyslnou jízdu časem 
ukončíme. Ne proto, že by se 
v období posledních cca 60 let 
nenašla celá řada zajímavých 
událostí, ale prostě proto, 
že zpětně od současnosti 
až do poválečných let sahá 
živá paměť nás – obyvatelů 
Bystřice. Na toto období 
a jednotlivé události už tak 
bude mít každý z nás, ať už 
starší, nebo i mladší, svůj 
osobní pohled či zkušenost… 
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Zlot? Znám, bývá
v Parku Karola Śliwky 
KDO TO BYL?

Samozřejmě se jedná o bystřického rodáka, jenž se zde 
narodil 13. března 1894, v rodině hutnického dělníka. 
Po ukončení pěti tříd zdejší základní školy studoval na 
Polském gymnáziu v Cieszyně.

Pak přichází první světová válka, v níž se však 
po několika měsících dostal do ruského zajetí. Podle 
dostupných informací v něm byl až do roku 1918. 

 Již od mladosti se aktivně zajímal o politiku. Nejdříve 
se angažoval v Polské sociálně demokratické straně Haliče 
a Slezska, po vzniku KSČ byl představitelem polské části 
této celostátní politické strany. Působil rovněž jako editor 
v listu „Głos Robotniczy“.

Bystřický rodák byl 13 let poslancem Národního 
shromáždění.

V parlamentních volbách v roce 1925 se stal za KSČ 
poslancem Národního shromáždění. Mandát obhájil také 
v parlamentních volbách v letech 1929 a 1935. Poslanecké 
křeslo ztratil až na podzim roku 1938, a to v souvislosti 
s Mnichovskou dohodou a rozpadem Československa. 

Jako profesi si uváděl pozici úředníka, podle údajů 
z roku 1935 už bydlel v Doubravě. 

Za nacistické okupace, v roce 1940, byl zatčen 
Gestapem a uvězněn. Zemřel 19. března 1943 
v koncentračním táboru v Mauthausenu.
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Bystřické příběhy

Cihelna a její spletitá 
historie
Cihelnu Ringhofen se Pavel Kowala rozhodl v roce 
1901postavit na svém pozemku v Bystřici – 
U Haže. Z fi nančních důvodů však nebyl schopen 
zabezpečovat její chod. Cihelnu a také celou usedlost 
proto v roce 1910 prodal společnosti, kterou tvořili: 
Jiří Heczko, Albert Ciahotny, Paweł Łabaj a Paweł 
Rusz. Cihelna byla rozšířena a v roce 1917 se už o ní 
uvádí, že výroba jede naplno. Navíc si v tomto roce 
majitelé od Košicko-bohumínské dráhy pronajímají 
kolej na dobu pěti let. 

I po uplynutí nájmu byla cihelna v provozu až do 
roku 1925, kdy v ní ale musely být kvůli soudním 
sporům zastaveny veškeré práce. Výroba se 
plnohodnotně obnovila až v roce 1928, kdy se zde 
podle dobových údajů vyrábělo na 200 tisíc kusů 
kvalitních cihel.

V poválečném období práce v cihelně pokračovala 
a zdálo se, že ji čekají v duchu tehdejší budovatelské 
propagandy světlé zítřky. V padesátých letech 
minulého století patřila cihelna k oblastnímu 
komunálnímu podniku v Českém Těšíně. 

Během srpna 1955 v ní ale dochází k provozním 
potížím, způsobeným nařízením o podmínkách práce 
brigádníků, což byli stěžejní pracovníci cihelny. 
Všech dvaadvacet brigádníků totiž dělalo za cihly – 
a protože došlo ke zrušení tohoto stylu odměňování, 
přerušili práci. Vedoucí cihelny Jiří Heczko musel 
žádat o pomoc až u správy kombinátu. Nařízení bylo 
nakonec po dlouhém vyjednávání zrušeno.

Od 1. ledna 1957 byla cihelna převzata Krajským 
podnikem stavebních hmot v Opavě. Dosažené vý-

sledky byly hodnoceny jako obdivuhodné: surových 
cihel bylo vyrobeno 2.134.000 kusů (plán splněn na 
110,8 %) a pálených 2.112.000 kusů (104,03 %).

Rok 1958 a další změna názvu – Slezské cihelny 
n.p. Hlučín, provozovna Bystřice. Zaměstnávala 
28 dělníků, z nich jen 8 stálých. Výdělek stálých 
zaměstnanců v úkolu byl průměrně u žen 5 korun, 
u mužů 8 až 10 korun na hodinu.

Pro rok 1960 se plánovala rekonstrukce závodu, 
která však byla výhledově přesunuta až do roku 
1964, počítalo se také s výstavbou čtyř bytových 
jednotek pro zaměstnance. Ještě v roce 1961 byla 
cihelna vyznamenána standartou jako nejlepší 
provozovna na Ostravsku.

Od 1. ledna 1962 nicméně přišla další organizační 
změna – cihelna se stala provozovnou Severomorav-
ských cihelen n. p. se sídlem v Hranicích. 

Následující rok 1963 byl ještě hodnocen jako 
úspěšný, v Bystřici se vyrobilo 3.029.000 surových 
a 2.902.000 pálených cihel. Výroba už však nebyla 
bezproblémová. Jednak šlo o potíže s pracovními 
silami, kdy v provozovně bylo pouze sedm stálých 
zaměstnanců, o nichž se v dobových zdrojích tvrdí, 
že údajně neoplývali zrovna nejideálnější pracovní 
morálkou. Zařízení cihelny navíc začalo být zastaralé 
i nerentabilní, problémy byly rovněž se stavem 
hliniště a jakostí hlíny.

V dalších letech to tak začalo s bystřickou 
cihelnou vypadat zjevně špatně, což potvrdil 
i výhledový plán, který počítal s její likvidací v roce 
1965. K zastavení veškeré výroby v cihelně však 
došlo až o deset let později – 1. ledna 1974.

Areál cihelny zanikl, je však stále identifi kovatel-
ný. Vedle něj se nachází nový bystřický hřbitov.
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Četnická stanice
Vznik četnické stanice se v obci datuje do roku 1918. 
Jelikož ale Bystřice Československu defi nitivně 
připadla až v červenci 1920 a do té doby byla pod 
správou Polska, úřadovali zde nejdříve polští četníci. 
Jejich náčelníkem byl poručík Szczurek, původním 
povoláním učitel polské školy z Líštné. 

Československá četnická stanice byla zřízena 
10. srpna 1920. Umístili ji do budovy s č.p. 298 na 
Szkubni, kde sídlila až do německé okupace v roce 
1939. Prvním velitelem a vrchním strážmistrem byl 
Josef Hasser, kterého už koncem roku 1920 nahradil 
Rudolf Peschke, jenž zde působil až do poloviny roku 
1925, kdy odešel do trvalé výslužby. Po něm fu nkci 
velitele zastávali další čtyři vrchní strážmistři, tím 
posledním do roku 1938 byl Jan Matula. 

Počátkem října 1938, kdy obec zabrala polská 
armáda, se na stanici vrací polští četníci, spadající 

pod Policii Slezského vojvodství. Velitel a vrchní 
strážmistr Józef Macoszek, nadstrážník Jakub Kiczka 
a strážník Rudolf Lisztwan zde ale moc dlouho 
nepůsobili – po německém obsazení byli odsunuti do 
Polska a pak je potkal tragický osud – na jaře 1940 
byli zavražděni v Katyni.

Po skončení války byla československá četnická 
stanice v Bystřici obnovena již 13. května 1945. Sídlo 
měla v prvním patře dřívějšího domu obchodníka 
s textilem Felixe Hornbeina, č.p. 365 (v současné 
době objekt známe jako penzion Doktor).

Následná komunistická éra už ale zdejší četnické 
stanici z dlouhodobého hlediska moc nepřála, pozděj-
ší oddělení Veřejné bezpečnosti bylo zrušeno 1. říj-
na 1981 a jeho pracovníci byli přiřazeni do Třince.

K obnovení místní činnosti došlo až zcela ne-
dávno, a to v podobě Obecní policie – její vznik je 
datován na 1. června 2017.
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Zatímco jedna část 
budovy na Škubni, 
v níž za první 
republiky sídlila 
četnická stanice, žije 
dál svým životem, 
v té druhé jako kdyby 
se zastavil čas...
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Bystřický 
pětiboj má 
mistra světa!
Moderní pětiboj v Bystřici dělá obci opravdu 
skvělou reklamu – jak jinak lze označit 
nedávný obrovský úspěch Marka Grycze na 
juniorském Mistrovství světa v Kladně?

Spolu s Martinem Vlachem zde totiž vyhrál štafetový závod 
dvojic. „Fantastické. První juniorský titul mistra světa, navíc 
v Česku, před domácím publikem. O to je to krásnější,“ podělil 
se o své pocity s médii šťastný Grycz. 

Česká dvojice na kladenském Sletišti ovládla šermířskou 
část, oba zaplavali osobní rekordy. Parkúr pak Markovi moc 
nevyšel, nicméně v závěrečné kombinaci běhu a střelby se 
dvojice propracovala ze třetího místa až do čela závodu. Grycz 
nejdříve předběhl italského reprezentanta a poté úspěšný fi niš 
završil Vlach, který po poslední střelbě předstihl i korejského 
konkurenta. 

„Martin je velmi rychlý. Věřil jsem, že ho doběhne,“ podotkl 
Grycz. „Na začátku druhého úseku jsem viděl, jak tuhne. Tu 
šanci už jsem si vzít nenechal,“ dodal natěšený Vlach. Dvojice 
získala pro ČR první juniorský světový titul od roku 2007, kdy 
v individuálním závodě vyhrál Ondřej Polívka. 

Už na loňském a předloňském evropském šampionátu přitom 
společně ve štafetě vybojovali stříbrné medaile. Marek Grycz 
pak v loňském roce na juniorském MS obsadil druhou příčku 
a stal se zároveň juniorským mistrem Evropy. 

Co je vlastně moderní pětiboj
Moderní pětiboj, jak již samotný název napovídá, 

se skládá z pěti disciplín a je od roku 1912 tradičním 

olympijským sportem. Oproti jiným vícebojům je 

odlišný v tom, že disciplíny jsou velmi různorodé 

a vyžadují od sportovce všestranné schopnosti.

Šerm kordem

Utkání se odehrávají na planši o rozměrech 14×1,5 metru. 

V individuálním závodě probíhá soutěž systémem „každý 

s každým“ na jeden vítězný zásah. Pokud v časovém 

limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři 

považováni za poražené. Ve štafetovém závodě má každý 

člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze 

se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na 

1 až 4 zásahy podle počtu zúčastněných týmů. 

Plavání

Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 metrů volný 

způsob podle pravidel plavecké federace FINA. V závodě 

štafet se plave disciplína 3×100 metrů. Ve smíšené 

štafetě se pak plave 2×100 metrů. 

Jízda na koni

Obsahem této disciplíny je parkúrové skákání. 

Závodník má v rámci soutěže za úkol překonat parkúr 

s 12 překážkami, respektive 15 skoky. Koně dodává do 

soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. 

V závodě štafet obsahuje parkúr 9 samostatných skoků, 

které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném 

koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou 

v předávacím území. 

Kombinovaná část: střelba + běh

Spojuje dvě disciplíny, střelbu z laserové pistole a běh, 

do jedné společné části. Závodníci startují handicapovým 

systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě 

výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách. 

Celková délka běžecké tratě je 3 200 metrů a je rozdělena 

do čtyř osmisetmetrových úseků. Před každým běžeckým 

úsekem absolvují závodníci na speciálně zkonstruované 

střelnici střeleckou položku do terče o průměru 59,5 mm 

a vzdáleného 10 metrů. Ve štafetových soutěžích 

absolvuje každý člen týmu vždy trať 2×800 metrů se 

dvěma střeleckými položkami.
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a stal se zároveň juniorským mistrem Evropy. 

Mgr. Ivo KONVIČKA
trenér moderního pětiboje
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POMŮCKA: 
APA, APAR, 
CHALA, KIR, 

TEK

STAŘEC SPOLEČEN-
STVÍ VČEL PŘEDLOŽKA ÚKAZ NOVOTVAR ÚTOK PŘEDLOŽKA ANGLICKY 

"UMĚNÍ"

NADEZDÍVKA 
NAD HLAVNÍ 
ŘÍMSOU

ŘECKÉ 
PÍSMENO

3. ČÁST 
TAJENKY USAZENINA

KRAJOVÝ     
ODĚV

USEŇ NA 
RUKAVICE STAROVĚKÁ 

POČETNÍ 
TABULKAUMĚLÝ     

ČLOVĚK

PRŮVODCE 
POŘADEM

TROPICKÝ 
STROM

MANŽELKA 
(nářečně)

CITOSLOVCE 
PŘEKVAPENÍ

KAPALINA TRHAVINA

LÉČEBNÝ 
PROCES PRVNÍ MUŽ

SIBIŘSKÝ 
KOZOROŽEC

ZÁTOKA RÝNA ČESKÝ 
HOKEJISTA                  

(2009-2014     
HC Oceláři)POBÍDNUTÍ KOPIE

ZÁMOTEK 
HOUSENKY

MĚSÍC ČAS ZNAČKA 
YTTERBIA

DIVADELNÍ 
ZÁVĚS POCHOD MILOSRDNÍ              

LIDÉ

OSYCHAT                      
NA POVRCHU

ČÁST                        
ATLASU

ZÁKLADNÍ 
ČÍSLOVKA

FYZIKÁLNÍ 
VELIČINA PŘIJEMNÍ

PŘEDSTAV. 
MUŽSKÉHO 
KLÁŠTERA

OSAMOCENI NĚMECKÝ 
PROZAIK     
(Thomas)

HESLO HONY

KOMORNÍ 
ORCHESTR 
(zkratka)

ARABSKÝ               
KNÍŽE

MĚKKÝŠ                            
BEZ ULITY

ZABÍJAČKOVÁ 
POCHOUTKA

ŘECKÝ            
BAJKAŘ

OSOBNÍ      
ZÁJMENO

1. ČÁST 
TAJENKY

DOMÁCKY       
OLGA MĚNOVÁ 

JEDNOTKA 
MACAA

TÍM 
ZPŮSOBEMRADIKÁL       

ETANU
DRUH 

PÁSOVCE

VÝBRUS 
DRAHÝCH 
KAMENŮ

UVĚZŇOVAT

ŠAŠEK

ZÁMOŘSKÁ 
VELMOC

A SICE KOPNUTÍ ŽENSKÉ                      
JMÉNO

2. ČÁST 
TAJENKY

BÝVALÉ 
OBCHODNÍ       

DOMY
SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

UHERSKO
FRANCOVKA OPUCHLINA

AVALISTA OZNÁMITI

INICIÁLY 
POLSKÉHO 

AUTORA                     
SCI-FI  LEMA

KOVBOJSKÉ 
POTŘEBY

TMAVĚ 
ČERVENÁ

PRIMÁT
ŽIVOČICH 

MUŽSKÉHO 
POHLAVÍZNIČENÍ 

NAJETÍM
LYRICKÁ                    
BÁSEŇ 

ZÁMEZÍ

MUŽSKÁ 
OZDOBA      
TVÁŘE

DOSAH 
(zastarale)

PLAZIRUSKÁ ŘEKA

ŽIDOVSKÝ 
CHLÉB

KONČETINA ASFALTOVÁ 
LEPENKARAKOUSKÁ 

TISKOVÁ 
AGENTURA

DÝMKOVÝ 
TABÁK

ZRAKOVÝ 
ORGÁN

PAPOUŠEK

POTÉ ŘÍMSKY 999

ZNAČKA                    
RADONU

ZNAČKA 
ASTATU

POSTAVA                   
Z MRAZÍKA PŘISOUZENÍ

ÚDER PROTI                                   
(z latiny) TÁTA

1

Na soutoku kterých tří vodních toků leží obec Bystřice?



www.probystrici.cz

Přijďte ke komunálním volbám, 
které v obci proběhnou 5. a 6. října!
ROZHODNETE TAK O VÝVOJI A DĚNÍ V BYSTŘICI NA DALŠÍ 4 ROKY

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO KLIDNOU A PROSPERUJÍCÍ BYSTŘICI

4
NAŠE VOLBA Č.


