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KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2022
Upozorňujeme na možné rušení akcí a programové změny v souvislosti s aktuální epidemickou situací.

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 28. 2.
Velká Bystřice 

5. 2.
Velká Bystřice

12. 2.
Velká Bystřice

19. 2.
Velká Bystřice

Přáslavice

● BARBORA DOHNALOVÁ: 
ZA ZRCADLEM – VÝSTAVA OBRAZŮ 
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● LO HANÁ CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00)

● VLAŠTOVKIÁDA
 (orlovna, 14:00 – 16:00)

● PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
(KD Nadační, 20:00 – 02:00)
● DĚTSKÝ KARNEVAL

V úterý 22. února 2022 si připomeneme 77. výročí 
vypálení "palírny".

Paměstní deska je umístěná v blízkosti místa, 
kde "palírna" v roce 1945 stála. 

77. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PALÍRNY
SVOZ ODPADŮ ÚNOR 2022

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

14. 2. 22. 2. 3. 2.

26. 2.
Velká Bystřice

Přáslavice
27. 2.
Velká Bystřice

●  BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU
(Zámecké náměstí, 10:00 – 12:00, obchůzka 12:00 – 15:00)
● VAPE CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00)
● HASIČSKÝ PLES

● KRUH PŘÁTEL HUDBY: WIHANOVO KVARTETO 
(galeriezet, 16:00 – 17:00)

POPLATKY NA ROK 2022
Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve  
od 2. 2. 2022.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2022 v níže 
uvedených výších: 

V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pra-
vidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:
Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1345xxxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,
kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo 
popisné a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik 
platíte (př. platba pod VS 2321030702 = stočné k domu 
č. p. 307 za 2 osoby).

Bydlíte-li v bytovém domě a platíte převodem na účet, 
doplňte do poznámky pro příjemce informaci, kterého 
(kterých) z poplatníků se platba týká.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách sta-
novených OZV nebo zákonem o místních poplatcích, 
nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

Internetové služby lze platit na pokladně městského 
úřadu pouze v případě, že se jedná o platby předem na 
celý rok. Pokladna bude platby přijímat od 2. 2. 2022.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený  
u FIO banky, č. ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní 
symbol = číslo smlouvy. 

28,- Kč/m³ vč. DPH
směrné číslo 36 m³ /osobu/rok

800,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 3/2021 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Záloha 1 008,- Kč/osobu/rokStočné

Odpad

Poplatek
za psa 

Pronájem 
hrobového 

místa 

200,- Kč za jednoho psa/
rok 300,- Kč další pes/rok 

Pronájem na 5 let 
dle smlouvy 

150,- Kč - poplatník osoba 
starší 65 let/rok 
200,- Kč další pes - poplatník 
osoba starší 65 let/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 02/2019 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně měst-
ského úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 

Internetové 
služby 

Výše úhrady dle 
smlouvy (info p. 

Vaculíková – odbor 
tajemníka, tel: 585 

351 371)

Možnost úhrady 
na období: měsíčně 
(zpětně), čtvrtletně, 

pololetně, popř. 
na celý rok 2022 
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

rád bych vám představil základní charakteristiky 
rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2022. Pro 
představení použiji již známé každoroční schéma, 
které umožňuje srovnávací schopnost mezi posled-
ními lety.

Rozpočet města pro rok 2022 byl jednomyslně 
schválen na jednání zastupitelstva dne 15. prosince 
2021. Příprava rozpočtu pro rok 2022 reflektuje ak-
tuální situaci, ve které se nachází ekonomika České 
republiky. V roce 2021 se česká ekonomika relativ-
ně dobře vypořádala se situací způsobenou nemocí 
Covid-19 (samozřejmě na úkor velkého zadluže-
ní, ale nutno dodat, že podobný scénář aplikovaly 
všechny vyspělé ekonomiky světa). I proto nedošlo 
k avizovanému výraznému propadu v daňových 
příjmech našeho města, se kterými počítal původně 
schválený rozpočet pro rok 2021. Výpadek daňo-
vých příjmů obcí (z důvodů klesajících daňových 
příjmů státního rozpočtu) byl v roce 2021 rozhod-
nutím vlády nahrazen mimořádným vyplacením 
kompenzačního bonusu. V roce 2021 tedy ve sku-
tečnosti došlo dokonce k nárůstu daňových příjmů 
města Velká Bystřice na 62,5 mil. Kč (z 58,9 mil. 
Kč v roce 2020).

Při přípravě rozpočtu pro rok 2022 se bylo nutné 
nově vypořádat zejména se dvěma velkými novými 
problémy, které zaskočily, a ještě zřejmě zaskočí 
veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty 
světové (či evropské) ekonomiky. Tímto jsou vý-
razný skokový nárůst energií (elektrické energie  
a plynu) a rovněž obecný bezprecedentní nárůst 
spotřebitelských cen (inflace), která začíná prodra-
žovat většinu toho, kam naše město musí nebo je 
připraveno vydávat peníze či investovat.

Přesto je rozpočet města Velká Bystřice na rok 
2022 opět připraven s „péčí řádného hospodáře“. 
To znamená, že rozpočet města je koncipován jako 
„vyrovnaný“. Dle rozpisu schváleného rozpočtu 
jsou celkové příjmy ve výši 122,1 mil. Kč a celko-
vé výdaje ve výši 168,6 mil. Kč. Plánovaný deficit 
46,5 mil. Kč je dostatečně kryt zůstatkem peněž-
ních prostředků na běžném bankovním účtu města. 
Jde o stejný princip, který je v ekonomice našeho 
města aplikován již několik posledních let. Zůsta-
tek peněžních prostředků na účtech našeho města 
byl na konci roku 2021 ve výši 74,1 mil. Kč. Zůsta-
tek na účtech na konci roku 2020 byl 47,6 mil. Kč  
a v roce 2019 36,6 mil. Kč. Dlouhodobý pozvol-
ný růst zůstatků peněžních prostředků v před-
chozích letech je důsledkem promyšlených 
výdajů a dobře připravených investic, u kte-
rých se mimo jiné vyplatí počkat na ten „správ-
ný“ (procentuálně významný) dotační titul.

Hodnoty příjmů jsou očištěny o tzv. převody mezi vlastními účty, kte-
ré v rozpočtu roku 2022 činí 50,9 mil. Kč a v rozpočtu 2021 činily 
30,9 mil. Kč. 

Mezi příjmy rozpočtu pro rok 2022 a skutečností roku 2021 došlo  
k výraznému nárůstu, ale to jen s ohledem na sumu získaných dotací 
(přijaté neinvestiční a investiční transfery). Výše získaných dotací se 
může rok od roku velmi lišit, vždy záleží na počtu vypsaných vhod-
ných dotačních titulů.

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá od svých 
občanů či firem. Poplatek za stočné za 1 m3 vč. DPH se zvýšil  
z 26,00 Kč na 28,00 Kč. Jedná se o meziroční nárůst o 7,7 %, který 
mimo jiné více přispěje k dlouhodobě udržitelné obnově kanalizační 
sítě a objektu ČOV, jež je v majetku našeho města. Rovněž dochází 
pro rok 2022 k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje 
ze 750 Kč na 800 Kč na občana a rok. I letos je nutné konstatovat, že 
uvedená cena stále nepokrývá skutečné náklady, které jsou městem 
vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v po-
sledních letech rostou (a dále i růst budou) zejména vlivem skokově 
rostoucích poplatků za skládkování, které stanovuje stát

Plánované složení výdajů města v r. 2022 ve srovnání s r. 2021 (v mil. 
Kč):

Většina hlavních nákladových položek v rozpočtu zůstává meziroč-
ně podobná. Výrazný rozdíl je u položky investice, kdy celkové in-
vestice dosáhnou v letošním roce částky 94,5 mil. Kč (v roce 2021  
to bylo 43,3 mil. Kč). Na nárůstu investic se výrazně podílí vyšší ob-
jem získaných dotací od státních institucí. V roce 2022 předpokládá-
me získané dotace ve výši 50,3 mil. Kč, v roce 2021 to bylo 16,5 mil. 
Kč.

Vážení spoluobčané, 

rád bych vám představil základní charakteristiky rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2022. Pro 
představení použiji již známé každoroční schéma, které umožňuje srovnávací schopnost mezi 
posledními lety. 

Rozpočet města pro rok 2022 byl jednomyslně schválen na jednání zastupitelstva dne 15. prosince 
2021. Příprava rozpočtu pro rok 2022 reflektuje aktuální situaci, ve které se nachází ekonomika České 
republiky. V roce 2021 se česká ekonomika relativně dobře vypořádala se situací způsobenou nemocí 
Covid-19 (samozřejmě na úkor velkého zadlužení, ale nutno dodat, že podobný scénář aplikovaly 
všechny vyspělé ekonomiky světa). I proto nedošlo k avizovanému výraznému propadu v daňových 
příjmech našeho města, s kterými počítal původně schválený rozpočet pro rok 2021. Výpadek 
daňových příjmů obcí (z důvodů klesajících daňových příjmů státního rozpočtu) byl v roce 2021 
rozhodnutím vlády nahrazen mimořádným vyplacením kompenzačního bonusu. V roce 2021 tedy ve 
skutečnosti došlo dokonce k nárůstu daňových příjmů města Velká Bystřice na 62,5 mil. Kč (z 58,9 mil. 
Kč v roce 2020). 

Při přípravě rozpočtu pro rok 2022 se bylo nutné nově vypořádat zejména s dvěma velkými novými 
problémy, které zaskočily, a ještě zřejmě zaskočí veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty 
světové (či evropské) ekonomiky. Tímto jsou výrazný skokový nárůst energií (elektrické energie a plynu) 
a rovněž obecný bezprecedentní nárůst spotřebitelských cen (inflace), která začíná prodražovat většinu 
toho, kam naše město musí nebo je připraveno vydávat peníze či investovat.  

Přesto je rozpočet města Velká Bystřice na rok 2022 opět připraven s „péčí řádného hospodáře“. To 
znamená, že rozpočet města je koncipován jako „vyrovnaný“. Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou 
celkové příjmy ve výši 122,1 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 168,6 mil. Kč. Plánovaný deficit 46,5 mil. 
Kč je dostatečně kryt zůstatkem peněžních prostředků na běžném bankovním účtu města. Jde o stejný 
princip, který je v ekonomice našeho města aplikován již několik posledních let. Zůstatek peněžních 
prostředků na účtech našeho města byl na konci roku 2021 ve výši 74,1 mil. Kč. Zůstatek na účtech na 
konci roku 2020 byl 47,6 mil. Kč a v roce 2019 36,6 mil. Kč. Dlouhodobý pozvolný růst zůstatků 
peněžních prostředků v předchozích letech je důsledkem promyšlených výdajů a dobře připravených 
investic, u kterých se mimo jiné vyplatí počkat na ten „správný“ (procentuálně významný) dotační titul.  

Vyjádření „vyrovnaný“ rozpočet není zcela přesné. Rozpočet je de jure postaven jako deficitní s tím, že 
výše deficitu je kryta zůstatkem peněžních prostředků na účtech města ke konci roku 2021.  

Plánované složení příjmů města v r. 2022 (v mil. Kč): 

rok Plán 2022 Skut. 2021 Plán 2021  Plán 2020 
Daňové příjmy 64,8 62,5 48,2 58,9 
Nedaňové příjmy 14,6 16,7 14,2 19,9 
Neinv. a inv. přijaté transfery (dotace) 42,7 29,9 19,7 17,1 
Příjmy celkem 122,1 109,1 82,1 95,9 

 

Hodnoty příjmů jsou očištěny o tzv. převody mezi vlastními účty, které v rozpočtu roku 2022 činí 50,9 
mil. Kč a v rozpočtu 2021 činily 30,9 mil. Kč.  

Vyjádření „vyrovnaný“ rozpočet není zcela přesné. Rozpočet je de 
jure postaven jako deficitní s tím, že výše deficitu je kryta zůstatkem 
peněžních prostředků na účtech města ke konci roku 2021.

Plánované složení příjmů města v r. 2022 (v mil. Kč):

Mezi příjmy rozpočtu pro rok 2022 a skutečností roku 2021 došlo k výraznému nárůstu, ale to jen 
s ohledem na sumu získaných dotací (přijaté neinvestiční a investiční transfery). Výše získaných dotací 
se může rok od roku velmi lišit, vždy záleží na počtu vypsaných vhodných dotačních titulů.  

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá od svých občanů či firem. Poplatek za stočné 
za 1 m3 vč. DPH se zvýšil z 26,00 Kč na 28,00 Kč. Jedná se o meziroční nárůst o 7,7 %, který mimo jiné 
více přispěje k dlouhodobě udržitelné obnově kanalizační sítě a objektu ČOV, jež je v majetku našeho 
města. Rovněž dochází pro rok 2022 k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje ze 750 
Kč na 800 Kč na občana a rok. I letos je nutné konstatovat, že uvedená cena stále nepokrývá skutečné 
náklady, které jsou městem vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v posledních 
letech rostou (a dále i růst budou) zejména vlivem skokově rostoucích poplatků za skládkování, které 
stanovuje stát. 

Plánované složení výdajů města v r. 2022 ve srovnání s r. 2021 (v mil. Kč): 

Výdaje 2022 2021 Poznámky 
Investice 94,5 43,3 Investice 2022 – viz následující tabulka 
Provozní náklady města 14,3 12,8 Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 10,5 7,1 Škola, školka, DPS 
Kultura 4,8 5,1 KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 11,6 10,9 Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 3,0 3,0 
Ostatní 14,9 12,6 Byty, hasiči, financování, daně, spolky, 

internet 
Rezerva 15,0 34,9 Rezerva (neočekávatelné ostatní výdaje) 
Celkem 168,6 129,7  

 

Většina hlavních nákladových položek v rozpočtu zůstává meziročně podobná. Výrazný rozdíl je u 
položky investice, kdy celkové investice dosáhnou v letošním roce částky 94,5 mil. Kč (v roce 2021 to 
bylo 43,3 mil. Kč). Na nárůstu investic se výrazně podílí vyšší objem získaných dotací od státních 
institucí. V roce 2022 předpokládáme získané dotace ve výši 50,3 mil. Kč, v roce 2021 to bylo 16,5 mil. 
Kč. 

Tabulka investic na rok 2022 (v tis. Kč): 

Investice Získané dotace Celkové výdaje 
rozpočtu 

MK „Loučná“ 5 665 11 000 
MK „stará Týnecká“ 3 760 5 371 
Veřejné osvětlení  3 100 
Sociální bydlení č.p. 66 5 500 5 000 
Bytový dům 906, 907 – tepelně-technické opatření 2 730 9 100 
MZŠ stavební úpravy, přístavba přední budovy 20 000 32 100 
MZŠ rekuperace 3 912 5 797 
MZŠ zlepšení podmínek pro sportovní aktivity 1 534 3 013 
Stanice měření kvality ovzduší 3 690 4 350 
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Narození:
Vanessa Korpásová, nar. 20. 12. 2021
Nina Pěkná, nar. 22. 12. 2021

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Marie Magdonová, zem. 30. 12. 2021 ve věku 74 let
Antonín Gažar, zem. 31. 12. 2021 ve věku 61 let
Jiřina Směšná, zem. 7. 1. 2022 ve věku 95 let
Jan Baláž, zem. 15. 1. 2022 ve věku 37 let

Nominujte osobnost 
na Cenu města

Víte o někom, kdo si zaslouží získat Cenu 
města Velká Bystřice? Neváhejte a pošlete 
svůj návrh na sekretariát městského úřadu. 
Nominovat lze osobnosti, které výrazně při-
spěly k rozvoji města nebo ho proslavili.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice uděluje 
Cenu města Velká Bystřice za významnou 
činnost nebo dílo mimo jiné v těchto oblas-
tech nebo jejich kombinacích: 

(red)

Nominace mohou zasílat občané, organiza-
ce, spolky i právní subjekty písemnou formou  
do 29. dubna 2022 na adresu Městský úřad 
Velká Bystřice, tajemnice městského úřadu 
Marcela Chumchalová, Zámecké náměstí 
79, nebo elektronicky na adresu chumcha-
lova@muvb.cz.

Návrh musí obsahovat:

Rozhodnutí o udělení Ceny města Velká 
Bystřice bude vyhlášeno obvyklým způso-
bem ve sdělovacích prostředcích. 

hudba
přírodní vědy
užité umění
architektura a urbanismus
výtvarné umění
technický pokrok
literární pokrok
dramatická umění
společenské vědy
hospodářský rozvoj
sport
žurnalistika a publicistika 

● 
●
●
●
● 
●
●
●
● 
●
●
●

jméno navrhovaného kandidáta, datum 
narození nebo další identifikaci,
zdůvodnění návrhu, oblast činnosti kan-
didáta, přínos pro město apod.,
jméno a adresu navrhovatele.

●
 
●

●

Nejvýznamnější investicí roku 2022 je dokončení přístavby před-
ní budovy Masarykovy základní školy. Celkové letošní investice  
do MZŠ budou více než 40,9 mil. Kč (z toho 25,4 mil. Kč bylo zís-
káno z dotačních titulů, 15,5 mil. Kč tvoří vlastní výdaje města). Ne-
méně důležitými jsou další investice: 16,4 mil. Kč do infrastruktury  
na ulici Loučná a „stará“ Týnecká, 2,0 mil. Kč jako příspěvek na spo-
lečný projekt biotopu nebo 2,0 mil. Kč na zlepšení kvality vypouště-
ných odpadních vod z bystřické ČOV.

Významným prvkem mezi letošními investicemi je rovněž částka  
2,5 mil. Kč, která je určena na vypracování studií a projektových do-
kumentací. Připravené projektové dokumentace, které jsou v souladu 
s dlouhodobým plánem rozvoje města, umožňují našemu městu za-
včas žádat o nově vypsané dotační tituly.

Pokud by vás zajímala detailnější struktura příjmů a nákladů rozpočtu 
našeho města, naleznete ji na webových stránkách https://www.velka-
bystrice.cz/cs/obcan/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocet-2022/.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě roz-
počtu. Všem přeji, opět po roce, hlavně pevné zdraví. 

Mezi příjmy rozpočtu pro rok 2022 a skutečností roku 2021 došlo k výraznému nárůstu, ale to jen 
s ohledem na sumu získaných dotací (přijaté neinvestiční a investiční transfery). Výše získaných dotací 
se může rok od roku velmi lišit, vždy záleží na počtu vypsaných vhodných dotačních titulů.  

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá od svých občanů či firem. Poplatek za stočné 
za 1 m3 vč. DPH se zvýšil z 26,00 Kč na 28,00 Kč. Jedná se o meziroční nárůst o 7,7 %, který mimo jiné 
více přispěje k dlouhodobě udržitelné obnově kanalizační sítě a objektu ČOV, jež je v majetku našeho 
města. Rovněž dochází pro rok 2022 k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje ze 750 
Kč na 800 Kč na občana a rok. I letos je nutné konstatovat, že uvedená cena stále nepokrývá skutečné 
náklady, které jsou městem vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v posledních 
letech rostou (a dále i růst budou) zejména vlivem skokově rostoucích poplatků za skládkování, které 
stanovuje stát. 

Plánované složení výdajů města v r. 2022 ve srovnání s r. 2021 (v mil. Kč): 

Výdaje 2022 2021 Poznámky 
Investice 94,5 43,3 Investice 2022 – viz následující tabulka 
Provozní náklady města 14,3 12,8 Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 10,5 7,1 Škola, školka, DPS 
Kultura 4,8 5,1 KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 11,6 10,9 Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 3,0 3,0 
Ostatní 14,9 12,6 Byty, hasiči, financování, daně, spolky, 

internet 
Rezerva 15,0 34,9 Rezerva (neočekávatelné ostatní výdaje) 
Celkem 168,6 129,7  

 

Většina hlavních nákladových položek v rozpočtu zůstává meziročně podobná. Výrazný rozdíl je u 
položky investice, kdy celkové investice dosáhnou v letošním roce částky 94,5 mil. Kč (v roce 2021 to 
bylo 43,3 mil. Kč). Na nárůstu investic se výrazně podílí vyšší objem získaných dotací od státních 
institucí. V roce 2022 předpokládáme získané dotace ve výši 50,3 mil. Kč, v roce 2021 to bylo 16,5 mil. 
Kč. 

Tabulka investic na rok 2022 (v tis. Kč): 

Investice Získané dotace Celkové výdaje 
rozpočtu 

MK „Loučná“ 5 665 11 000 
MK „stará Týnecká“ 3 760 5 371 
Veřejné osvětlení  3 100 
Sociální bydlení č.p. 66 5 500 5 000 
Bytový dům 906, 907 – tepelně-technické opatření 2 730 9 100 
MZŠ stavební úpravy, přístavba přední budovy 20 000 32 100 
MZŠ rekuperace 3 912 5 797 
MZŠ zlepšení podmínek pro sportovní aktivity 1 534 3 013 
Stanice měření kvality ovzduší 3 690 4 350 
Projektové dokumentace  2 500 
Biotop  2 000 
ČOV dávkovací zařízení fosforu, automat. česla  2 000 
Ostatní investice 3 484  9 156 
Celkem 50 275 94 487 

 

Nejvýznamnější investicí roku 2022 je dokončení přístavby přední budovy Masarykovy základní školy. 
Celkové letošní investice do MZŠ budou více než 40,9 mil. Kč (z toho 25,4 mil. Kč bylo získáno 
z dotačních titulů, 15,5 mil. Kč tvoří vlastní výdaje města). Neméně důležitými jsou další investice: 16,4 
mil. Kč do infrastruktury na ulici Loučná a „stará“ Týnecká, 2,0 mil. Kč jako příspěvek na společný 
projekt biotopu nebo 2,0 mil. Kč na zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod z bystřické ČOV. 

Významným prvkem mezi letošními investicemi je rovněž částka 2,5 mil. Kč, která je určena 
na vypracování studií a projektových dokumentací. Připravené projektové dokumentace, které jsou 
v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města, umožňují našemu městu zavčas žádat o nově vypsané 
dotační tituly.  

Pokud by vás zajímala detailnější struktura příjmů a nákladů rozpočtu našeho města, naleznete ji na 
webových stránkách https://www.velkabystrice.cz/cs/obcan/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocet-
2022/. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu. Všem přeji, opět po roce, 
hlavně pevné zdraví.      

                                                                                                 Lukáš Jakl, předseda finančního výboru  

Lukáš Jakl, předseda finančního výboru 

Tabulka investic na rok 2022 (v tis. Kč):
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KULTURA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní charitativní sbírka u nás opět rekordní

Ve dnech 8. a 9. ledna mohly po dvou letech opět projít uli-
cemi našeho města skupinky tříkrálových koledníků. Zpě-
vem známé koledy a nápisem K+M+B+2022 na vrata navští-
vených domů navazovali na prastarou tradici. Zároveň ale 
do kasiček vybírali prostředky na humanitární sbírku České 
charity.

S velkou radostí a hrdostí oznamujeme, že ve Velké Bystřici 
bylo vybráno 86 383 Kč, čímž se podařilo překonat předloň-
skou rekordní částku!

V roce 2022 chce Charita Olomouc z tříkrálových darů pod-
pořit:

vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem  
s duševním onemocněním a lidem bez domova,
rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku,
důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi 
bez domova.

● 

●
●

Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 30. 4. 2022.

příspěvkem do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz
SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 
87 777 

● 
●

Srdečný dík patří všem, kteří byli ochotni otevřít dveře a při-
spět na dobrou věc a samozřejmě všem koledníkům i těm, 
kdo pomohli zdárnému průběhu sbírky. 

(red)

Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí 
 

WIHANOVO KVARTETO 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neděle 27. února 2022 v 16 hod. 
galeriezet Velká Bystřice | vstupné 80 Kč, děti zdarma 

Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, 

 12. oddíl Velká Bystřice a Hlubočky  

  

VLAŠTOVKIÁDA 
 

Přijďte si s námi zazávodit v hodu vlastnoručně 

vyrobenou vlaštovkou. 

Přiveďte rodiče i kamarády. 
 

KDY: 12. 2. 2022 v Orlovně ve Velké 

Bystřici (bývalé kino, naproti školy) 

ČAS: 14:00 - 16:00 
 

Registrace soutěžících od 14:00 – 14:20 

 
Kontaktní osoba: Vít Langer, tel.: 608 820 114, email: 

skautvb@email.cz  
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Velká Bystřice

Michaela Klevisová: Prokletý kraj 
Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti 
a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes 
není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem 
přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz. Z jednotvárnosti 
ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po 
minulosti své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici za podivných 
okolností někdo zemře. 
Michaela Klevisová tentokrát opustila kriminalistu Josefa 
Bergmana a v románu z Pošumaví nahlíží na zločin 
pohledem dvou mladých žen, jejichž životy jsou provázány 
s místy, kudy se opakovaně prohnaly dramatické dějiny. 
Zapadlá vesnička Jelení Hora má temnou minulost  
a dodnes to není ideální místo k životu. Není divu, že 
odsud Gerda vždycky chtěla odejít a uniknout minulosti. 
Teď se ale rozvedla, je bez peněz a nezbylo jí nic jiného, 
než se s dcerou vrátit do nuzného domku po rodičích. 
Linda na stejné místo přijíždí na dovolenou, aby pátrala 
po minulosti své rodiny, která se před čtyřiceti lety 
odstěhovala. Vzápětí ve vesnici dojde k úmrtí a obě ženy 
odhalí přísně střežené tajemství související s krajem, kde 
nikomu nebylo souzeno být šťastný.
Autorka úspěšné detektivní série se v této knize místo 
krimi zápletky soustředí na mezilidské vztahy v prostředí 
sousedícím s národním parkem a vojenským prostorem. 
Přes minulost zdejších obyvatel odhaluje historii plnou 
zvratů, která někomu zabránila v těchto místech naplno 
zakořenit a jiné k Pošumaví neplánovaně připoutala. 

Julia Caplinová: Chata ve Švýcarsku
Zabalte si kufry a vypravte se k zasněženým vrcholkům 
švýcarských Alp. Je načase si užít výhled do krásné 
krajiny a vychutnat si přitom sametovou horkou čokoládu, 
výborné sýry a úžasnou romantiku. 
Mina věří, že šálek horké čokolády dokáže vyřešit všechny 
trable. A právě to teď potřebuje. Má za sebou totiž 
pořádný trapas – její poslední milostná eskapáda se stala 
okamžitým hitem internetu. Se sbalenými kufry a jasným 
cílem dát si do pořádku život se Mina rozhodne utopit svůj 
žal v té nejlepší horké čokoládě na světě. A Mina moc 
dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě své kmotry, která se 
nachází ve Švýcarsku.

Patrik Hartl: 15 roků lásky
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy 
působí nepravděpodobně. Aleš by do svých třiceti dvou let 
nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si 
ho úplně jinak.Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 
se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci 
lásky, že by to porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, 
co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.

Dav Pilkey: Dogman: Volání kočičiny 
Premiéra velkolepého dogmaního bijáku se blíží! Jen-
že kdesi v tmách už číhají zloduši – konkrétně BLECHY  
z předchozího dílu –, kteří chtějí Dogmanovi jeho slávu 
překazit. Narafičí to tak, že náš hrdina s psí hlavou je obvi-
něn z loupeže a jde kňučet za mříže. Naštěstí má Dogman 
kámoše, ba dokonce Superkámoše, kteří neváhají a jdou 
ho z té šlamastyky vysekat. Jak to všechno dopadne? 
Čtěte další díl světově proslulé série o nejlepším psolicaj-
tovi ve vesmíru!

Knižní novinky:

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

O masopustu se smělo i to, co by jindy neprošlo. 
Dnes jde o jedinečný soubor obyčejů

„Zhosta chaso, zhosta, konec masopusta, ostatke se krátijó, jož 
se nenavrátijó!“ zní obvykle koncem února centrem Velké Bystřice. 
Jaká je ale historie masopustní tradice ve Velké Bystřici i na Hané, 
a jaké postavy nesmí v průvodu určitě chybět? „V průběhu staletí 
se na Hané konec masopustu vyvinul v pozoruhodný a jedinečný 
soubor obyčejů, který je z celkového pohledu českého lidového 
prostředí do jisté míry unikátní,“ popisuje v rozhovoru Josef Urban, 
etnograf a kurátor sbírky Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech. 

Co to vlastně masopust je? 
Výraz masopust pochází z překladu italského „carne levare“ neboli 
maso opustit. Je to doba hodů, zábav, veselí, zabíjaček i svateb, 
které vygradovaly právě v poslední dny masopustního období. Je 
to také jeden z lidových obyčejů, které církev v průběhu staletí ne-
dokázala zcela potlačit. Koneckonců v těžkém životě vesnického 
člověka bylo jen málo radostných okamžiků, takže se, i přes různé 
tlaky mravokárců, tohoto „světa naruby“ nikdy nevzdal. Tento čas 
totiž bylo v rámci zábavy dovoleno prakticky cokoliv, co by v jiné 
části roku neprošlo a stalo se předmětem kritiky, zákazu či dokon-
ce trestu. 

Na Hané se však tomuto svátku říká i jinak… 
Poslední dny masopustu na Hané se nazývaly a dodnes na-
zývají „ostatky“ a byly vyvrcholením celého masopustního ob-
dobí. Ostatky proto, že značí to, co ještě z masopustu ostá-
vá, zbývá a zůstává. Od toho se odvíjí také název hlavního 
atributu masopustních průvodů, ostatkové, respektive hanácké 
právo. Nejčastěji je představováno holí, na kterou jsou připevněny  
a patřičně nazdobeny ženské části hanáckého lidového kroje. 

Kdy si tento svátek připomínáme, má pevné datum?
Obdobím masopustu je nazývána v širším smyslu doba po svátku 
Tří králů do masopustního úterý, které předchází Popeleční středě. 
Tato středa je zároveň prvním dnem několikatýdenního předveli-
konočního půstu. Termín masopustního úterý není pevný a odvíjí 
se od data Velikonoc. Může tedy připadnou na kterýkoliv termín 
mezi 3. únorem až 9. březnem. Z praktických důvodů se v dnešní 
době oslavy konce masopustu konají pouze jeden den, většinou  
v sobotu před Popeleční středou. Což je příklad i oslav masopustu 
ve Velké Bystřici.

Co při masopustu nesmí chybět? Jaké postavy? 
V obecné podobě by neměla chybět hlavně dobrá nálada a do-
statek pití a jídla, jako je slivovice, svatební či hanácké koláčky 
nebo koblihy. A samozřejmě účastníci, maškary. V drtivé vět-
šině obcí na Olomoucku je hlavní postavou medvěd. Medvěd  
v tomto smyslu představuje plodnost, sílu i rozvernost a dnes má 
za úkol především tančit s paní domácí. Například ve Skrbeni však 
tuto úlohu nahrazuje maska vesnického kozla, která se snaží bě-
hem obchůzky kopulačními pohyby „oplodnit“ co nejvíce místních 

foto Slávek Londa
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žen a dívek. Mezi další tradiční masky patří bába v nůši, 
policajt, kominík, kobyla, nevěsta s ženichem, smrtka 
či příslušníci etnických a národnostních menšin, Židé  
a Cikáni. Obecně však platí, že ostatky je obyčej stále živý, 
proměňuje se a také reaguje na aktuální místní, politické, 
kulturní a společenské události, čehož je důkazem i šká-
la nových a rychle se měnících maškar. Takže se objevují 
například Šmoulové, Pipi Dlouhá punčocha, mimozemšťan, 
kosmonaut, bezdomovec či železničář.

Je masopust obyčej typický pro oblast Hané?
Ano, zcela určitě. V průběhu staletí se na Hané konec ma-
sopustu vyvinul v pozoruhodný a jedinečný soubor obyče-
jů, zvyklostí, zábav, taškařic, který je z celkového pohledu 
českého lidového prostředí do jisté míry unikátní. Podstatou 
obyčeje je hra. Vesničtí mládenci v čele se stárkem či stár-
kovským výborem si od představitelů obce vymohou atribu-
ty obecního a rychtářského práva a na několik dní převez-
mou vládu nad obcí. Organizují nejen zábavu a soudy „pod 
právem“ nad domnělými nepoctivci, ale zároveň musejí 
zajistit muziku, občerstvení či pořádek v obci nejen během 
obchůzky či večerního pochovávání basy. Z tohoto pohledu 
lze usuzovat, že to pro mládence, jakožto hlavní aktéry, byla 
dobrá průprava do dospělého života, a zároveň stmelovala 
a upevňovala mezigenerační sociální a společenské vazby 
jednotlivých obyvatel obce. 

Jak se udržuje dnes? Je masopust běžnou součástí ha-
náckého venkova?
Dle mých výzkumů výročních obyčejů a jejich současné po-
doby, které jsem na Olomoucku v letech 2017 a 2018 prová-
děl, se oslavy masopustu konají v pravidelných intervalech 
zhruba ve třetině obcí na Olomoucku. Mezi nejznámější 
oslavy masopustu patří ty v Třebčíně, Skrbeni nebo Hynko-
vě. Tady jsou oslavy zasazeny do vesnické komunity, hlavní 
aktéři ostatkového průvodu a následného pochování basy 
se rekrutují v drtivé většině z obyvatel dané lokality. Naopak 
ostatky například v Příkazích či Velké Bystřici jsou přece jen 
orientovány nejen na místní obyvatele, ale také návštěvníky 
ze širokého okolí. Při organizaci těchto akcí je pak v tako-
vém případě nezbytné zakomponovat více „hraných“ a pře-
dem připravených prvků. Trochu s napětím budu očekávat, 
co z oslav ostatků udělají aktuální hygienická opatření, ale 
i celospolečenská atmosféra posledních dvou letech, která 
byla výrazně ovlivněna pandemií Covid-19. 

Petra Pášová

 KINO 
Velký Týnec –  ÚNOR 2022 

        
 
              4. 2. pátek              KINO UZAVŘENO 
 
 
 
 
 
              11. 2. pátek             MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK                       Produkce: USA                                    

                     18:00 hod.              Animovaná rodinná komedie.                                 Přístupný                   
                     108 minut                                                                                                Vstupné Kč 50,- 

 
 
                                 
 
             18. 2. pátek             BÁBOVKY                                                            Produkce: ČR 
              18:00 hod.              Příběh hrdinů Bábovek nám ukáže, že některá      Přístupný od 12 let 
              97 minut                  setkání dokáží navěky změnit život.                     Vstupné Kč 50,-                                                                                                                       
                                              Romantická komedie.  
            
 
 
              25. 2. pátek             PAŘÍŽ, 13. OBVOD                                              Produkce: Francie                                    

                     18:00 hod.               Dynamicky natočený černobílý snímek citlivě       Přístupný od 15 let                                                
              105 minut                a s porozuměním sleduje krátké období v životě    Vstupné Kč 50,- 
                                                      současných třicátníků, kteří se vyhýbají závazkům  
                                              a samotu zahánějí veřírky, povrchními známostmi  
                                                      a náhodným sexem. Drama. 
 
 
 
                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
 
 
 

Foto na stránce: Radek Opluštil
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Loňský rok byl pro dobrovolné hasiče z Velké Bystřice náročný 
hned v několika ohledech. Do jejich práce zasáhla koronavirová 
pandemie, která jim znemožnila ve sboru pracovat tak, jak byli 
zvyklí a za pochodu měnila i chod výjezdové jednotky. Zásahů 
však neubylo, naopak rok 2021 se do kroniky zapsal číslem vyso-
kým. O tom, jaký loňský rok z pohledu hasičů byl, mluví v rozho-
voru velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bystřici 
Kamil Šperka. 

Jaký tedy byl rok 2021? 
Byl podobně hektický jako rok 2020. Sice se do něj už nepromítla 
příprava na novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS, což 
nám zabralo zhruba dva až tři roky, ale ovlivňovalo jej onemocnění 
Covid-19. Začátkem roku 2021 stále ještě nebylo úplně jasné o co 
jde a existovaly obavy různého druhu. Záchranný hasičský sbor 
vydával určitá doporučení, bylo nutné omezit kontakty na hasičské 
zbrojnici na minimum, a to nám částečně narušilo náš program, 
který se skládá z pravidelných setkání. Nemění to samozřejmě nic 
na připravenosti jednotky, ale průběžné pracovní činnosti se nám 
troch u narušily.

Jak to ovlivnilo vaši další činnost, nejste jen výjezdová jed-
notka…
Máme sbor dobrovolných hasičů a jednotku sboru dobrovolných 
hasičů. Všichni členové jednotky jsou současně členové sboru  
a jedná se o kulturní, společenské a sportovní akce, které má  
na starost právě sbor. Samozřejmě jsme museli dodržovat všech-
na ustanovení a předpisy, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví 
ČR a tudíž se neuskutečnil hasičský ples a nekonal se sběr žele-
za, který za běžných okolností děláme dvakrát za rok. To přináší  
i díru do našeho rozpočtu, ze kterého financujeme například spor-
tovní družstvo, různé rekonstrukce a nákupy. 

Covid limitoval i výjezdovou činnost? Kolik zásahů jste měli?
Jeden okamžik jsme byli na hraně, ale všechno jsme zvládli  
a zásahová činnost pandemií nebyla nijak dotčená. Loni jsme ab-
solvovali 83 výjezdových účastí. Když to rozdělíme do kategorií, 
tak jsme vyjížděli k 21 dopravním nehodám, železniční byla 1,  
k planému poplachu jsme vyjížděli 2krát, požár jsme řešili 32krát, 
technickou pomoc 35krát a 2krát jsme vyjížděli k úniku ropných lá-
tek. Na jednotku sboru dobrovolných hasičů je tohle číslo nestan-
dardně vysoké. Už předloni jsme měli něco okolo stovky zásahů, 
a to už se obávám, bylo na hraně únosnosti. Hlavně proto, že 
nároky, které na nás klade Záchranný hasičský sbor, jsou čím dál 
vyšší a to, jak po administrativní, tak provozní i pracovní stránce. 
Je to náročné. Jsme proto velmi rádi, že město Velká Bystřice nám 
v provozních záležitostech maximálně vychází vstříc.

Na jaký zásah nikdy nezapomenete? 
Pamatuji si svůj první zásah, kdy jsem v dýchacím přístroji zasa-
hoval u požáru domu ve Velké Bystřici. Když jsme přišli, požár byl 
už rozvinutý, ale na těch lidech bylo strašně vidět, jak se jim ulevi-
lo. Přitom na mě to spadlo, byl jsem ve strašném stresu, naštěstí 
ale všechno dopadlo dobře. Loni v říjnu byl velký požár na skládce 
v Mrsklesích, byli jsme tam skoro tři dny a použili jsme kompletní 
sadu pěny z cisterny, což byla škola a zkušenost. Pěnidlo se totiž 
málokdy používá, to jsou zásahy, u kterých člověk nabírá zkuše-
nosti. Když jedete k nahlášené dopravní nehodě, musíte být při-
pravena na všechno. I na nejhorší. Na psychiku hasiče logicky 
vyvíjí největší tlak děti, jakožto účastníci dopravní nehody. Z úhlu 
tohoto pohledu se nám hodně uleví, když dopravní nehoda skončí

„Cítím úlevu pokaždé, když dopravní nehoda skončí 
pouze lehkým zraněním, nejhorší je vidět smrt,“ 

říká hasič Kamil Šperka 

pouze pomačkanými plechy, či lehčím zraněním. Ne vždy 
to tak ale bohužel je. 

Když by se chtěl někdo stát hasičem, co pro to má 
udělat? 
Na jaře plánujeme velkou náborovou kampaň nových 
hasičů do jednotky. Ale je možné se za námi kdyko-
liv zastavit nebo zavolat. Kontakty na nás jsou všude  
na webových stránkách, na obecním úřadě.Zájemce o vstup  
do jednotky hledáme, dveře jsou stále otevřeny. Kdo se 
chce realizovat v pomoci ostatním, záchranářství, even-
tuelně přemýšlí nad vstupem do profesionálního záchran-
ného sboru HZS, účast v jednotce JSDH Velká Bystřice 
může být dobrou průpravou a rozhodně může zvýšit prav-
děpodobnost úspěchu u vstupních testů a pohovorů.

Petra Pášová

Bystřičtí dobrovolní hasiči mají k dispozici novou cisternu. 
Foto: 3x archiv SDH Velká Bystřice
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Hanácké pečivo pojmenované podle obra Drásala. 
To jsou bystřické hubance

Tradiční, trvanlivé, jemně kořeněné, sladké pečivo z Hané s ječ-
ným sladem? Přesně takové jsou Drásalovy hubance. Peče je 
Tereza Součková ve Velké Bystřici a koupit se nedají jinde než  
v její Cukrárně Galerii nedaleko centra městečka. 

Kde nápad na Drásalovy hubance vznikl?
U nás ve Velké Bystřici se každoročně koná přehlídka folklórních 
souborů Lidový rok a k nám chodila řada návštěvníků, kteří se 
ptali po něčem, co by si od nás rádi s sebou odvezli na památku. 
Přemýšlela jsem nad tím a listovala v sešitě receptů mé babičky. 
Hledala jsem něco tradičního, v paměti jsem totiž měla vzpomín-
ku na to, že se tady kdysi pekly hubance. V Bystřici byl pivovar 
a slad, který zůstal při výrobě piva se do těsta přidával. Ječmen 
se namáčí, nechá se klíčit a pak se praží ve velkých pražírnách. 
Krásně to voní. Ostatně některé pekárny zdravého pečiva slad 
do těsta přidávají i dnes.

Babička takové pečivo pekla?
Vyprávěla mi o něm, ale nikdy jsme ten recept nezkoušely. My-
slím si, že to bylo jednoduše proto, že slad nebyl tehdy k dispo-
zici. Nedalo mi to a začala jsem po tom receptu pátrat, ale bez 
úspěchu, dostaly se ke mně jen kusé zprávy o tom, jak se těsto 
asi dělalo. Je to perníkové těsto, které se chystalo několik dní 
předem, cukr v něm nahrazoval slad. Přidávalo se do něj perní-
kové koření a anýz. Rozhodla jsem se, že to zkusím. Manžel mi 
nakoupil ingredience na výrobu piva, kde byl sladový koncentrát.

Jak se vám dařilo?
Když na to vzpomínám, začátky úplně slavné nebyly (smích). Po 
několika pokusech, se mi to ale nakonec povedlo. S těstem se 
začalo dobře pracovat a při pečení jsem viděla, jak hezky vysko-
čilo a tehdy jsem si poprvé radostně a s nadějí říkala, že to asi 
bude ono!

Proč jste pečivo pojmenovala Drásalovy hubance?
Když babička něco pekla, bylo to velké nebo těsto hodně vysko-
čilo, tak říkala, že to je jak Drásalovo.
Přirovnání Drásalovo se tenkrát běžně používalo „pro všechno vel-
ké“ a to podle hanáckého obra Josefa Drásala, který měřil dvě stě 
čtyřicet dva centimetrů. Proto jsem pečivo pojmenovala Drásalovy 
hubance. Chtěla jsem něco tradičního, hanáckého a to se myslím 
nakonec povedlo. Všechno jsem to konzultovala i s etnografkou 
Vlastivědného muzea v Olomouci. Ráda na to období vzpomínám. 

Jaké tedy jsou Drásalovy hubance?
Velmi zjednodušeně řečeno je to takové perníkové těs-
to, do kterého se přidává slad, anýz i rozinky. Perníko-
vé těsto je samo o sobě velmi zajímavé. Když jej uděláte  
a odložíte třeba i na několik dnů, upečené kousky jsou 
ještě lepší než z čerstvě založeného těsta. Perníkáři říkají, 
že když se do rodiny narodila dcera udělalo se těsto, které 
se nechalo zaležet až do doby její svatby.

Kde se dají koupit?
Jen v naší cukrárně, nikde jinde. Zákazníci se vrací, kupu-
jí naše pečivo i jako dárek. Už jsem si i říkala, že nakres-
lím mapu, kam všude se hubance dostaly. Říkají nám, že 
je vezou dceři do Kanady, druzí s nimi zase letí do Austrá-
lie. Cestují po světě a mám z toho velkou radost. Radost 
mi udělalo i označení Haná – regionální produkt. To bylo 
ocenění za naši poctivou, ruční práci. Od roku 2016 je pak 
výrobek registrován i Ochrannou známkou ®.

(red)

Hubance Terezy Součkové je možné koupit jen v její Cukrárně 
Galerii. 
Foto: Petra Pášová
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V životě je spousta věcí, které fungují automaticky.  
Ve Velké Bystřici jsme si zvykli na to, že v podstatě 
„od nepaměti“ vznikají videozáznamy nejrůznějších 
společenských, kulturních či sportovních akcí. Znalí 
ví, že je po celou dobu pořizuje a zpracovává Jaro-
slav Jerry Koš a všichni to už desetiletí bereme jako 
automatickou samozřejmost. Málo co ale trvá věcně  
a i Jerry uznal, že už nastal čas videokronikaření 
opustit. Definitivně se tak stalo s koncem loňského 
roku. Jen málo zasvěcených dokáže ocenit kolik  
času a energie Jerry za ty roky do této činnosti  
vkládal. Jerry, ještě jednou velké díky!

Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo 
bude ochoten a schopen pořizovat a zpracová-
vat videozáznamy z akcí, na kterých se s měs-
tem dohodne. Rozhodně to nemusí být jeden 
člověk, mohou být dva, tři, či dokonce celý tým 
lidí, který se o natáčení a zpracovávaní videodo-
kumentů podělí. Město je v tomto směru otevře-
né jakýmkoli smysluplným návrhům a nápadům. 
Tuto práci nechceme zadarmo (ale na uživení  
to není) a jsme připraveni podle potřeb a dohody 
zabezpečit i potřebnou techniku a školení. Práce je 
vhodná pro aktivní důchodce, studenty či kohokoli  
v aktivním věku. Spíš než práce je to ale hobby.

Pokud máte zájem se pobavit o možné spolupráci  
v této oblasti, neváhejte kontaktovat kohokoli z ve-
dení města. Rádi si s vámi sedneme a probereme 
možné varianty. Těšíme se na vaše podněty! 

Město Velká Bystřice 
hledá nové videokronikáře!

Martin Seidler
člen rady města

Když v roce 1998 určil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Miloš Zeman Velkou Bystřici městem, 
Jaroslav Koš byl u toho. Slavnostní akt zaznamenal na videoka-
meru. Tehdy ale ještě netušil, že s kamerou v ruce bude všechny 
velké události života ve Velké Bystřici sledovat celé čtvrtstoletí. 
V archivu města je více než tři sta jeho videozáznamů, teď chce 
funkci předat někomu dalšímu.

„V roce 1998 jsem na radnici zastával funkci tajemníka měst-
ského úřadu a měl jsem k dění v našem městečku velmi 
blízko. Když jsme po několika letech dosáhli toho, že naše 
obec byla jmenována městem, s tehdejším starostou Čest-
mírem Hradilem jsme jeli do Prahy a předání onoho význam-
ného dekretu jsem natočil. Tehdy vlastně začalo mé bys-
třické videokronikaření,“ popisuje Jaroslav Koš, mezi přáteli  
a ve městě známý jako Jerry a vzpomíná, že první videozáznamy 
vznikly už o rok dřív, s nákupem videokamery. „Postupně jsem si 
pořídil potřebné počítačové programy a učil se s nimi pracovat. 
Celou dobu mi byl ochotným učitelem a spolupracovníkem přítel 
Milan Heřman, kterému vděčím za vše, co jsem se naučil a s jeho 
pomocí vytvořil. Video se stalo mým velkým koníčkem,“ usmívá 
se.

Jaroslav Koš sepisoval tři roky kroniku města, a když byla v roce 
2006 oficiálně ustanovená funkce videokronikáře, začal se věno-
vat pouze kameře. Správu kroniky města přenechal své dceři Han-
ce Londové. Za důležité považuje i to, že starosta Marek Pazdera  
a místostarosta Ivo Slavotínek vnímají natáčení historie města za 
krok správným směrem. Právě díky nim se koupila i poloprofesio-
nální kamera, která umožňuje zhotovit záznamy vysoké technické 
kvality. „Nevím to přesně, nepočítám to, ale za ta léta jsem zpra-
coval a do archivu města uložil přes tři sta třicet projektů. Dnes 
se snažím digitální podoby převést i starší záznamy z VHS kazet. 
Využíváme také online server YouTube, což je doslova požehnání, 
a to nejen pro vysokou kvalitu a prakticky neomezenou životnost 
záznamů,“ míní Jaroslav Koš.

Za dobu svého působení zpracoval stovky videoprojektů ze života 
rodiny, svých přátel, kamarádů trampů, bystřického Autoveloklubu, 
všechny ročníky přehlídky Bystřické banja, Lidového roku, libav-
ského Bílého kamene a dalších velkých akcí. „Online umístění má  
na rozdíl od fyzických nosičů tu výhodu, že můžeme ze dne na 
den rozeslat odkaz na otevření a zhlédnutí projektu stovkám zá-
jemcům na jejich e-mailové adresy. Odměnou je to, že mnozí lidé, 
zejména ti starší, děkují za to, že si mohou události na vlastní 
oči prožít, když už jim tělo neslouží a nemohou se jich zúčastnit 
osobně,“ říká.

Letos oslaví třiaosmdesáté narozeniny, a přestože ho práce na vi-
deoprojektech stále baví, už jim nemůže věnovat tolik času. Proto se 
rozhodnul, že kameru předá někomu dalšímu. „Naše městečko do-
slova překypuje nejrůznějšími akcemi, má desítky skvělých spolků 
a zájmových skupin, které produkují neuvěřitelný počet akcí v kaž-
dém roce. Za ta léta jsem se nedokázal smířit s tím, kolik krásných  
a zajímavých dějů zůstává videokronikářem nezachyceno. Pro 
svého nástupce mám jen jednu radu: najít v těchto spolcích spo-
lupracovníky, kteří by byli ochotni to nejzajímavější občas nato-
čit třebas jen na mobil a předat to videokronikáři ke zpracování  
a zveřejnění. Moc bych mu přál, aby se to alespoň z části podaři-
lo,“ dodává Jaroslav Koš. 

Bystřici sleduje okem kamery. 
Jaroslav Koš natočil přes tři stovky záznamů 

o dění ve městě, teď štafetu předává

Petra Pášová

Jaroslav Jerry Koš, kameraman, zakladatel Bílého kame-
ne a bystřický tramp.
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(red)

Při rekonstrukci školy čekalo na řemeslníky 
překvapení. Vzkaz z roku 1892 

Více než sto let starý poklad vydala v závěru loňského roku Zá-
kladní škola ve Velké Bystřici. Při rekonstrukci její budovy totiž 
řemeslníci v útrobách stropu našli vzkaz od tehdejších stavitelů. 
Škola teď chystá podobnou zprávu pro další generace.

Na podzim loňského roku se naplno rozjela rekonstrukce přední 
části budovy bystřické školy. Ta se datuje k roku 1873 a nadstav-
ba 2. patra pak k roku 1892. Když se teď začaly stropy demo-
lovat, na řemeslníky čekalo překvapení. „Tehdejší stavitelé nám 
nechali na trámech přibitý vzkaz. Připevnili jej zespodu trámu, 
které zakryl strop, takže nebyly vidět a objevili jsme je opravdu 
až v momentě, kdy se začal demolovat,“ popsal velkobystřický 
starosta Marek Pazdera. Dva listy papíru se jmény řemeslníků, 
kteří na škole pracovali, ukrývala krabice od hřebíků z fabriky  
v Hlubočkách. „Uvažujeme, že bychom vzkazy nechali vyčistit  
a vyrobit faksimilie, které by se do školy vrátily. Škola přišla  
s návrhem, že by žáčci něco namalovali a spolu s bystřickými 
novinami a kopií těchto listů, se jako vzkaz budoucím generacím 
schránka do stropu opět vrátila,“ doplnil starosta.

Budova školy doposud procházela pouze drobnými dílčími opra-
vami. Podle Ivany Lolkové z Odboru výstavby bystřického měst-
ského úřadu byly nejpalčivějšími problémy pružné stropy, zvětra-
lé omítky a poruchová elektroinstalace. „Vyvstal také požadavek 
na rozšíření kapacity. Vznikl tak projekt stavebních úprav stáva-
jící budovy školy a západní přístavby směrem do nevyužívaného 
dvorku. V budově byly zatím osekány omítky, odtěženy násypy 
stropů, v přístavbě se dokončuje zdivo 1. patra a připravuje se 
betonáž stropu,“ uvedla Ivana Lolková.

Oprava školy přijde na téměř 37 miliónů korun včetně DPH. 
„Získali jsme dvaceti miliónovou dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj a další čtyři milióny korun z Operačního programu životní 
prostředí na rekuperaci,“ doplnil Marek Pazdera s tím, že kvůli 
rekonstrukci se část školáků přesunula do jiných tříd ve škole, 
část do Kulturního domu Nadační v centru městečka a zbýva-
jící děti se učí v prostorách, které slouží jako zázemí místního 
amfiteátru.

List se jmény řemeslníků z roku 1892. 
Foto na stránce: MÚ Velká Bystřice
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Centrum Bystřice zaplnili 
malí králové

Obvykle chodí králové tři, to ale bylo pro žáčky první  
a druhé třídy bystřické základní školy málo. Děti se ve 
svých třídách velmi pečlivě celý týden věnovali tříkrálové-
mu tématu při čtení, psaní, počítání, zpívání či cvičení, aby 
nakonec ve vlastnoručně vyrobených korunách zaplnili 
Zámecké náměstí velkým královským setkáním. Společně 
si s chutí zazpívali „My tři kráááálovéééé...“, vykoledovali 
i něco dobrého, vyfotili se u betléma a také si vzájemně 
poobdivovali královské koruny… 

Jaromíra Pazderová 

ŠKOLA
Lyžák přinesl napínavé souboje  

i nové lásky
Po více než roční odmlce se na naší škole opět naplno rozjely 
lyžařské kurzy. První z celkového počtu tří turnusů odstartova-
ly třídy, které díky distanční výuce, trvající déle než 8 měsíců,  
o lyžařský kurz v minulém školním roce přišly. Konkrétně to byly 
třídy 8. A a 8. B.

Poprvé v historii odjížděli učitelé na lyžařský kurz se žáky  
8. ročníků a v dost obsazené kapacitě, penzion U Kampů byl 
využit téměř do posledního místa. Sněhové podmínky vypadaly 
na samotném začátku kalendářního roku dost pozitivně, nicmé-
ně při odjezdu na kurz přišla velká obleva, která zúčastněným 
učitelům naháněla obavy.

Situace se zhoršila nepřetržitým třídenním deštěm, ale to byla 
asi poslední negativní skutečnost tohoto lyžařského turnusu. 
Skvělý kolektiv obou tříd, skvělé klima na chatě, díky těmto dvě-
ma hlavním faktorům se i přes velmi těžké lyžařské podmínky 
celý kurz nesl v pohodové atmosféře. Lyžaři nefňukali, nestěžo-
vali si a poslouchali kantory ve smyslu kázně i výcviku lyžování. 
Osobně hodnotím tento kurz za jeden z nejzdařilejších.

Co chybělo a umocnilo by celkový pocit pro všechny zúčastně-
né, by bylo jen více sněhu. Hodnocení kurzu slovy žáků: 

„Týden uběhl jako voda a najednou byl pátek, den, na který 
jsme se zrovna netěšili, protože to byl den odjezdu. Když jsme 
přijížděli do Bystřice, všem se nám začalo stýskat z jednoho 
z nejlepších zážitků.“ „Na lyžáku jsme zažili spoustu nových 
zážitků, jako třeba několik napínavých soubojů ve hře Jenga, 
různé hry, karneval a senzační diskotéku, ale i mnoho sázek 
s učiteli.“

„I když nám počasí nepřálo, odnesli jsme si spoustu skvělých 
zážitků, jako třeba: karneval, skvělá diskotéka, nové lásky  
a spoustu dalšího.“

Ondřej Dostál

Druháci připravili pro ptáčky 
vánoční nadílku

Při stěhování do „Růžovky“ kvůli rekonstrukci školy jsme 
si vzali s sebou krmítko, které na okně třídy už několik 
let marně čekalo na ptáčky. V listopadu jsme ho pověsili 
na strom vedle školky a nasypali do něho zobání. Slétlo 
se plno ptáčků, i veverky chodily mlsat. Paní asistentka 
Seidlerová se doma zmínila, že bychom uživili v parku  
u amfiteátru krmítek víc a pan Seidler nám vyrobil čtyři 
další. Aby se zapojily i děti, sehnal materiál, kterým děti 
krmítka polepily a vyzdobily. S jeho pomocí jsme je těs-
ně před Vánocemi instalovali na stromy kolem chodníku 
a chodíme ptáčkům sypat. Moc děkujeme panu Seidlerovi 
za nápad a velkou pomoc při jeho realizaci. Pokud by měl 
kdokoliv chuť přidat své krmítko do naší Ptačí aleje nebo 
nasypat ptáčkům, budeme jenom rádi ☺

 Hana Londová

Foto: 4x Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bys-
třice
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FOTOSERIÁL
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU A POUŠTĚNÍ LODIČEK 22. prosince 2021

Foto: Petr Palarčík
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DALŠÍ
Kam s nefunkční žárovkou?

(red)

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky 
a ekologicky šetrnější druhy. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji LED 
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.

Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které 
lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba 
odborně zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře Tovární 1002, Velká 
Bystřice Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. 
Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro ¨město Velká Bystřice zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. 
Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci 
nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že 
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz. 

Lampička, sporák, fén nebo úsporná žárovka - všechny tyto věci 

a veškeré další elektro patří do tříděného odpadu! Zrecyklovat 

a znovu použít jde totiž víc než 90 % materiálů. Elektrozařízení 

navíc často obsahují i nebezpečné látky (zářivky třeba rtuť) a do 

popelnice zkrátka nepatří. Zbytečně zatěžují přírodu. Mohou 

poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.

Sběrná místa jsou přitom přístupná všem. Společnost EKOLAMP, 

která zpětný odběr a recyklaci v Česku zajišťuje, jich provozuje 

přes 4400. Vysloužilá elektrozařízení lze vrátit v jakémkoli 

obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do sběrných 

nádob v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě 

firem.

S recyklací elektrozařízení pomáhá i nová mobilní hra Zrecykluj to! 

Jejím cílem je zábavnou formou vysvětlit, že elektroodpad nepatří 

do popelnice, ale na sběrné místo, odkud se dostane k recyklaci. 

Hru si můžete zdarma stáhnout pro platformy Apple (iOS) 

a Android.

PROJDI DŮM A POSBÍREJ VŠECHNA
ELEKTROZAŘÍZENÍ K RECYKLACI
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Tajenou křížovky je výrok Charlieho Chaplina 
(1889 - 1977), slavného komika němých filmů 
a filmaře.
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REKLAMA

Nabídka práce – zapichování chmele
AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost

brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu.

Základní informace

• jedná se o zapichování drátků k rostlinám chmele

• v měsících březen a duben dle vzrůstu chmelových rostlin

• práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech

• se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

Zájemci se mohou přihlásit

• od 1. února do 1. března 2022

• ideálně přes webové stránky firmy Agrospol

(www.agrospolvb.cz/brigady/zapichovani)

• v ostatních případech na telefonním čísle

+420 734 264 447 (7:00–17:00)

Odměna

• navýšena na 2,20 Kč za jednu rostlinu

• výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je

v rozmezí 448 až 664 kusů (986,– Kč až 1461,– Kč za řádek)

• této odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených

ve smlouvě a v návodu na zapichování drátků

Více informací na www.agrospolvb.cz.

Nabídka práce – navádění chmele
AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost

brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu.

Základní informace

• jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí

• v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin

• práci je nutné zahájit nejpozději do 2 dnů od oznámení, ale je možné

ji vykonávat po pracovní době, popř. o víkendech

• se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

Zájemci se mohou přihlásit

• od 1. února do 1. března 2022

• ideálně přes webové stránky firmy Agrospol

(www.agrospolvb.cz/brigady/navadeni)

• v ostatních případech na telefonním čísle

+420 734 264 447 (7:00–17:00)

Odměna

• navýšena na 6,60 Kč za jednu rostlinu

• výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je

v rozmezí 448 až 664 kusů (2957,– Kč až 4382,– Kč za řádek)

• této odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

Více informací na www.agrospolvb.cz.
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,

e-mail: zochjiri@seznam.cz
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nové studio krásy

Exkluzivní 
kosmetika 

LARENS

Barvení obočí:
Brow Classic 
Brow Henna

Brow Filler 
laminace obočí 

+ hloubková výživa

Malina Studio Krásy

Lash Filler
 laminace řas 

+ hloubková výživa

malina.studio.krasy

ˇVeronika Krejcí
objednávky na tel.: +420 732 267 134

www.malinastudiokrasy.cz

Kosmetické
 ošetření 

INTENSIVE COLLAGEN
ANTI ACNE

EXLUSIVE FACE LIFT 
/s bioplacentou/

LIPOCOLL EXCELLENT

Velká Bystřice, Kollárova 735

Sledujte NOVINKY Malina STUDIO KRÁSY na

„Více krásy pro Vás...“

Těší se na Vás

Veronika




