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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ÚNOR 2023

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 28. 2.
Velká Bystřice 

4. 2.
Velká Bystřice

10. 2.
Tršice
11. 2.
Velká Bystřice

Přáslavice
Velký Újezd
14. 2.
Daskabát
17. 2.
Velký Újezd

● VÝSTAVA OBRAZŮ / JAROSŁAW SEBASTIAN PASTUSZAK: 
... A TEMNOTA HO NEPOHLTILA / HORIZONTY SVĚTLA.   
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● LO HANÁ CUP – TURNAJ ML. DOROSTU V HÁZENÉ
 (hala Na Letné, 9:00 – 15:00)
● PLES SRPŠ 
KD Nadační, 20:00 – 02:00)

● PLES SDH TRŠICE 

● VAPE CUP – 4. ROČNÍK TURNAJE TURNAJE V HÁZENÉ 
(hala Na Letné, 9:00 – 15:00)
● DĚTSKÝ KARNEVAL 
● MYSLIVECKÝ PLES 

● BLEŠÍ TRH

● ZDENĚK FIBICH – PŘEDNÁŠKA Z HUDEBNÍ HISTORIE

UPOZORNĚNÍ

18. 2.
Velká Bystřice 

Bukovany
Bystrovany
Daskabát
Doloplazy
Mrsklesy
Hlubočky

24. 2.
Velký Újezd

25. 2.
Přáslavice
28. 2.
Hlubočky

● DUO BOHEMIA BASS – KOMORNÍ KONCERT 
(galeriezet, 19:00 – 20:00)
● BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU 
(Zámecké náměstí, 10:00 – 12:00, obchůzka 12:00 – 15:00)
● DĚTSKÝ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL 
(sokolovna, 15:00 – 17:00)
● PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
(KD Nadační, 20:00 – 02:00)
● VODĚNÍ MEDVĚDA 
● VODĚNÍ MEDVĚDA
● KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE 
● SPORTOVNÍ PLES 
● OBECNÍ PLES 
● PLES ZŠ 
● NÁŠ OTEC JOSÉ 
– OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SPOLKU BUKOVANY  

● PLES SRPŠ 
● DĚTSKÝ KARNEVAL

● HASIČSKÝ PLES 

● ZDENEK IZER – NA PLNÝ COOLE

dále v únoru: 
Svésedlice
Daskabát

● MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
● VODĚNÍ MEDVĚDA

Narození:
Zoe Drahomíra Šedová, nar. 15. 11. 2022
Matěj Faltičko, nar. 3. 12. 2022
Theodor Kmec, nar. 29. 12. 2022    

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Jan Bugno, zem. 21. 12. 2022 ve věku 96 let
Irena Kropáčová, zem. 12. 1. 2023 ve věku 88 let
Alena Lenochová, zem. 15. 1. 2023 ve věku 86 let
Josef Halaš, zem. 16. 1. 2023 ve věku 82 let

78. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PALÍRNY

Ve středu 22. února 2023 si připomeneme 
78. výročí vypálení „palírny“

Pamětní deska je umístěna v blízkosti místa, 
kde „palírna“ v roce 1945 stála.

Místo konání: KD Nadační
Termín konání: pondělí  13. února 2023 v 18 hod.

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, starosta města 

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

SVOZ ODPADŮ ÚNOR 2023

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

6. 2. 

27. 2.

21. 2. 2. 2.
každé úterý 15:30 – 18:00

a každou sobotu 8:00 – 12:00
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka oznamuje,  

že bude ve čtvrtek dopoledne 2. února  
a celý den v úterý 7. února 2023 UZAVŘENA  

z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

rád bych vám představil základní charakteristiku roz-
počtu města Velká Bystřice na rok 2023. Pro předsta-
vení použiji osvědčené schéma, které umožňuje srov-
nání s předchozími lety.

Rozpočet města pro rok 2023 byl jednomyslně schvá-
len na jednání zastupitelstva, jež se konalo v polovině 
prosince 2022. Příprava rozpočtu pro rok 2023 reflektu-
je aktuální ekonomickou situaci, zejména tedy bezpre-
cedentní nárůst cen elektrické energie a plynu. 

Po období pandemie se dostáváme do velmi zajímavé 
ekonomické fáze, kterou evropské (ale i světové) eko-
nomiky a její subjekty dlouho nepamatují. A to je ob-
dobí nejen rostoucích úrokových sazeb, ale zejména 
velkého zdražování všeho, na co se podíváte. V tomto 
období se o všech výdajích, investicích či nastavení na 
straně příjmu (např. zvýšení cen poskytovaných slu-
žeb) vyplatí dvakrát více přemýšlet.

Dovolím si konstatovat, že rozpočet města Velká Bys-
třice na rok 2023 je i v dnešní ekonomické situaci opět 
připraven s „péčí řádného hospodáře“. Rozpočet měs-
ta je již tradičně koncipován de jure jako „schodkový“. 
Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy  
ve výši 124,6 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 137,2 mil. 
Kč. Plánovaný deficit 12,6 mil. Kč je dostatečně kryt zů-
statkem peněžních prostředků na běžném bankovním 
účtu města. Jde o stejný princip, který je v ekonomice 
našeho města aplikován již několik posledních let. Zů-
statek peněžních prostředků na účtech našeho měs-
ta byl na konci roku 2022 ve výši 75,2 mil. Kč (v roce 
2021 byl zůstatek 74,1 mil. Kč, v roce 2020 47,6 mil. Kč  
a v roce 2019 36,6 mil. Kč). Nárůst zůstatků peněžních 
prostředků v předchozích letech je důsledkem promyš-
lených výdajů a dobře připravených investic, u kterých 
se mimo jiné vyplatí počkat na ten „správný“ (procentu-
álně významný) dotační titul. 

Plánované složení příjmů města v r. 2023 (v mil. Kč):

Hodnoty příjmů jsou očištěny o tzv. převody mezi vlast-
ními účty, které v rozpočtu roku 2023 činí 71,5 mil. Kč 
a v rozpočtu 2022 činily 50,9 mil. Kč. 

V rozpočtu pro rok 2022 byly daňové příjmy s ohledem 
na situaci s Covid-19 plánovány dostatečně opatrně, 
viděno dnešní perspektivou (v tehdejší perspektivě 
by se dalo říct plánování s péčí řádného hospodáře). 
Daňové příjmy za rok 2022 dosáhly ve skutečnosti 
hodnoty 76,1 mil. Kč. Druhým podstatných rozdílem 
je suma získaných dotací, a ta je v roce 2023 menší. 
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 
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Plánované složení příjmů města v r. 2023 (v mil. Kč): 

rok Plán 2022 Plán 2023 
Daňové příjmy 65,4 81,6 
Nedaňové příjmy 14,6 19,1 
Neinv. a inv. přijaté transfery (dotace) 42,1 23,9 
Příjmy celkem 122,1 124,6 
 

Hodnoty příjmů jsou očištěny o tzv. převody mezi vlastními účty, které v rozpočtu roku 2023 činí 71,5 
mil. Kč a v rozpočtu 2022 činily 50,9 mil. Kč.  

V rozpočtu pro rok 2022 byly daňové příjmy s ohledem na situaci s Covid-19 plánovány dostatečně 
opatrně, viděno dnešní perspektivou (v tehdejší perspektivě by se dalo říct plánování s péčí řádného 
hospodáře). Daňové příjmy za rok 2022 dosáhly ve skutečnosti hodnoty 76,1 mil. Kč. Druhým 
podstatných rozdílem je suma získaných dotací, a ta je v roce 2023 menší. 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 28,00 Kč na 32,00 Kč. Jedná se o meziroční nárůst o 14,3 %, který 
„prakticky“ ani nestačí na pokrytí meziročního nárůstu nákladů na elektrickou energii. V roce 2023 
dochází opět k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje z 800 Kč na 850 Kč na občana a 
rok. I letos je nutné konstatovat, že uvedená cena nepokrývá skutečné náklady, které jsou městem 

vybírá od svých občanů či firem. Poplatek za stočné za 1 m³  
vč. DPH se zvýšil z 28,00 Kč na 32,00 Kč. Jedná se o meziroční 
nárůst o 14,3 %, který „prakticky“ ani nestačí na pokrytí meziročního 
nárůstu nákladů na elektrickou energii. V roce 2023 dochází opět  
k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje z 800 Kč 
na 850 Kč na občana a rok. I letos je nutné konstatovat, že uvedená 
cena nepokrývá skutečné náklady, které jsou městem vynaloženy  
na svoz odpadu. Tyto celkové náklady jsou po přepočtu na jednoho 
občana více než 1 200 Kč. 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. 2023 ve srovnání s r. 2022  
(v mil. Kč):

vynaloženy na svoz odpadu. Tyto celkové náklady jsou po přepočtu na jednoho občana více než 1 200 
Kč. 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. 2023 ve srovnání s r. 2022 (v mil. Kč): 

Výdaje 2023 2022 Poznámky 
Investice 50,8 94,5 Investice 2023 – viz následující tabulka 
Provozní náklady města a ostatní 38,2 29,2 Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby, 

byty, hasiči, spolky, internet, daně 
Příspěvkové organizace 11,8 10,5 Škola, školka, DPS 
Kultura 6,0 4,8 KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 12,0 11,6 Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 3,6 3,0 
Rezerva 14,8 15,0 Rezerva (neočekávatelné ostatní výdaje) 
Celkem 137,2 168,6  
 

Většina hlavních nákladových položek v rozpočtu zůstává meziročně přibližně podobná. Výrazný 
rozdíl je u položky investice, kdy celkové investice dosáhnou v letošním roce částky 50,8 mil. Kč (v 
roce 2022 to bylo 94,5 mil. Kč). Pokles celkových investic je způsoben nižším objem získaných dotací 
od státních institucí. V roce 2023 předpokládáme získané dotace ve výši 20,1 mil. Kč, v roce 2022 to 
bylo 50,3 mil. Kč. Druhým podstatnějším rozdílem oproti roku 2022 je již zmiňovaný nárůst nákladů 
na elektrickou energii a plyn. Například jen spotřeba elektrické energie na ČOV byla plánována pro 
rok 2022 ve výši 550 tis. Kč, pro rok 2023 je plánováno 2,0 mil. Kč. 

Tabulka investic na rok 2023 (v tis. Kč): 

Investice Získané dotace 
(příjmy rozpočtu) 

Celkový výdaj 
rozpočtu 

Opravy chodníků a MK   1 000 
MK Loučná, MK Týnecká - dokončení 3 580 10 000 
pěšina Na Letné - Šerwood   1 000 
Veřejné osvětlení   3 500 
MZŠ bud A nedodělky 12 374   
MZŠ stavební úpravy bud.D 1 279 13 000 
DPS - rekonstrukce   2 200 
Elektromobilita 935 2 500 
FVE  

 
2 000 

Náhon - oprava dna na náměstí   500 
Biotop   2 000 
Odpadové centrum Velká Bystřice   800 
Projektové dokumentace   4 000 
ČOV   3 500 
Bezdrátový rozhlas 1 616 2 316 
Ostatní investice 307 2 440 
Celkem 20 091 50 756 
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Tabulka investic na rok 2023 (v tis. Kč): 

Investice Získané dotace 
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MZŠ stavební úpravy bud.D 1 279 13 000 
DPS - rekonstrukce   2 200 
Elektromobilita 935 2 500 
FVE  

 
2 000 
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Projektové dokumentace   4 000 
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Informace k navýšení ceny 
Bystřických novin

Nejvýznamnější investicí roku 2023 (stejně jako roku 2022) 
je dokončení stavebních úprav Masarykovy základní školy. 
Celkové letošní investice do MZŠ budou 13,0 mil. Kč (cel-
ková investice je kryta dotačním titulem). Neméně důleži-
tými jsou další investice: 10,0 mil. Kč na dokončení inves-
tic do infrastruktury na ulici Loučná a Týnecká, 3,5 mil. Kč  
na intenzifikaci bystřické ČOV nebo 2,0 mil. Kč jako další 
příspěvek na společný projekt biotopu.

Významným prvkem mezi letošními investicemi je rovněž 
částka 4,0 mil. Kč, která je určena na vypracování studií  
a projektových dokumentací. V roce 2022 byla tato položka 
ve výši 2,5 mil. Kč. Připravené projektové dokumentace, 
které jsou v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje měs-
ta, umožňují našemu městu zavčas žádat o nově vypsané 
dotační tituly. 

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

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na pří-
pravě rozpočtu. Všem přeji hlavně pevné zdraví, a když 
trochu odlehčím, tak i úspěšný boj s všudypřítomným zdra-
žováním. Při pohledu kousek na východ si však vždycky 
musíme uvědomit, že se máme neskutečně dobře, a toho 
si je potřeba vážit.     

Lukáš Jakl, předseda finančního výboru 

Vážení čtenáři Bystřických novin,

počínaje tímto číslem zvyšujeme cenu výtisku na 30 korun. 
Výše dotace města se postupně zvýšila na úroveň, která je už 
neudržitelná a ekonomicky neospravedlnitelná. Víme, že tiš-
těnou verzi si dnes kupuje převážně starší generace, a proto 
chceme noviny v této podobě zachovat i do budoucna. 

Věříme, že jste zaznamenali postupnou proměnu Bystřických 
novin, ve které budeme i letos pokračovat. Pracujeme však 
také na vylepšení elektronické verze tak, aby si Bystřické no-
viny mohl každý pohodlně přečíst na počítači nebo mobilním 
telefonu a tištěná verze zůstala jako varianta pro ty, kteří ne-
chtějí nebo nemohou číst noviny elektronicky. Předpokládá-
me, že také zachováme distribuce novoročního vydání, včetně 
tradičních příloh, do všech domácností zdarma.

Nicméně je třeba říct, že ani nově stanovená cena výrobní ná-
klady nepokrývá, a proto bude vydávání novin město nadále 
dotovat. Současně však snižujeme počet výtisků, takže po-
kud chcete mít své tištěné noviny, nezapomeňte včas navštívit 
prodejní místo. V případě, že by se noviny rychle vyprodaly, 
jsme připraveni dle potřeby další výtisky dotisknout.

Děkujeme za pochopení.

vedení města Velká Bystřice

Tříkrálová sbírka ve Velké Bystřici 
překonala magickou hranici 100.000 Kč!

Skupinky tříkrálových koledníků se ve dnech 7. a 8. ledna pro-
šly ulicemi Velké Bystřice. Zpěvem známé koledy a nápisem 
K+M+B+2022 na vrata navštívených domů navazovali na prasta-
rou tradici. Zároveň ale do kasiček vybírali prostředky na humani-
tární sbírku České charity.

“S velkou radostí a hrdostí oznamujeme, že ve Velké Bystřici se 
díky vaší štědrosti podařilo vybrat o neuvěřitelných 20 tis. korun 
víc než vloni a rekordní částka se zastavila na čísle 106 408 Kč,” 
říká starosta města Marek Pazdera.

V roce 2023 bude výtěžek z tříkrálových darů věnován na:
• vybudování 4 malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí 
služeb pro lidi s duševním onemocněním   
• důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez do-
mova   
• rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku

Do Tříkrálové sbírky je však možné přispívat i celoročně”
• příspěvkem do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz
• SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

(red)

Srdečný dík patří všem, kteří byli 
ochotni otevřít dveře a přispět na 
dobrou věc a samozřejmě všem ko-
ledníkům i těm, kdo pomohli zdár-
nému průběhu sbírky.
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INFORMACE O PLATBÁCH 
POPLATKŮ NA ROK 2023

Vážení spoluobčané, 

abychom vyhověli zákonným požadavkům, 
a s podporou nového informačního systému, 
bude placení poplatků od letošního roku pro-
bíhat technicky trochu jinak než dosud. 

Každému občanovi je nyní nově přidělen jeho 
vlastní unikátní variabilní symbol (dále jen 
VS), který mu zůstane až do odvolání. Tento 
VS je přidělen zvlášť pro jednotlivé platby 
- za komunální odpad, za psa a za stočné.  
V dalších letech vám VS zůstane, jen částka 
se může změnit dle aktuální výše poplatků. 

Jednotlivé platby si můžete nastavit jako šab-
lony ve svém internetovém bankovnictví a při 
platbách v dalším roce jen měnit částky. 

Poplatek za komunální odpad je nutné pla-
tit jednotlivě za každého člena domácnosti 
zvlášť pod jeho daným VS. Nadále již nelze 
platit za celou rodinu dohromady, jak tomu 
bylo v minulosti.

Stočné se platí jedinou částkou. Občané, 
kteří mají ve smlouvě na stočné uvedeno, že 
využívají pouze vodu z veřejného vodovodu, 
platí platbu jako zálohu na daný kalendářní 
rok. Tato záloha je pak vyúčtována na konci 
daného roku (většinou v období prosinec až 
leden) dle skutečné spotřeby po odečtu Mo-
ravské vodárenské, a.s.

Občané, kteří ve svých smlouvách na stoč-
né uvedli, že využívají vodu ze své studny, 
případně, že využívají vodu ze své studny  
i z veřejného vodovodu, platí platbu za stoč-
né v plné výši stanovené pro daný kalendář-
ní rok. Platí částku násobenou počtem osob  
v domácnosti, který uvedli ve svých smlou-
vách.

Pro ulehčení první platby Vám zasíláme kro-
mě variabilních symbolů i vygenerované QR 
kódy pro bezhotovostní platby. Budete-li chtít 
v dalších letech znovu vygenerovat QR kódy 
s aktuální částkou pro daný typ poplatku, pra-
covníci finančního odboru vám jej vždy ke 
konci ledna na požádání vygenerují a zašlou.
Na možnost požádat si o generování nového 
QR kódu vás včas upozorníme na webových 
stránkách města.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace  
a věříme, že nový systém bude přínosem pro 
nás pro všechny.

Město Velká Bystřice

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve od 1. 2. 2023.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2023 v níže 
uvedených výších: 

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městské-
ho úřadu nebo na bankovní účet města – č. ú. 1800230319/0800. 
Pro bezhotovostní platby vám budou zaslány e-mailem nebo doručeny  
do poštovní schránky nové variabilní symboly.

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového místa

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

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

Pronájem na 5 let dle smlouvy

Záloha 1 152,- Kč/osobu/

850,- Kč/osobu/rok
Nárok na osvobození dle 
OZV č. 1/2022 nutno doložit 
ke dni splatnosti poplatku

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

Internetové 
služby

Výše úhrady dle smlouvy 
(info p. Vaculíková – od-
bor tajemníka, tel: 585 351 
371)

Možnost úhrady na období:
měsíčně (zpětně), čtvrtletně, 
pololetně, popř. na celý rok 
2023

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze v přípa-
dě, že se jedná o platby předem na celý rok. 

Pokladna bude platby přijímat od 1. 2. 2023.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, 
č. ú. 2000195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy.

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

POPLATKY NA ROK 2023

V parku přibydou rozvaděče elektřiny
Pomohou při pořádání akcí 

Proč je rozkopaný zámecký park a co to 
tam trčí ze země? To je možná otázka, 
kterou jste si položili při vaší procházce. 
Vzhledem k tomu že se v parku koná 
stále více akcí jako Lidový tok, Jsme  
z jedné planety, hasičské soutěže a dal-
ší je nutné na tyto akce zajistit i přívody 
elektrické energie. Vždy se to řešilo tahá-
ním prodlužek z amfiteátru, ale toto řeše-
ní naráželo na kapacit jističů v rozvaděči 
a poškozování prodlužovacích kabelů.  
Z tohoto důvodu město v parku rozšiřuje 
síť  elektrických rozvodů. V parku přibu-
de celkem 5 nových sloupků, které budou 
umístěny tak, aby nebránili pohybu a ne-
narušovali estetickou stránku parku. 
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Ve druhém kole prezidentské volby byla volební účast ve Velké Bystřici ještě vyšší než v kole 
prvním, když činila 74, 28 % a opět převýšila celorepublikový průměr, který byl 70,25 %.

Děkujeme všem voličům za aktivní přístup k volbě prezidenta.

Výsledky volby prezidenta České republiky 
za Velkou Bystřici

V 1. kole volby prezidenta České republiky dosáhla ve Velké Bystřici volební účast úctyhodných
73,07 % z celkového počtu oprávněných voličů v našem městě. Celorepublikový průměr byl 
68,24 %.
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Velká Bystřice rozšiřuje odpadové centrum, 
domácnostem bude nabízet kompostéry

Rozšíření odpadového centra se v letošním roce dočká Vel-
ká Bystřice. Obyvatelé města budou mít k dispozici větší počet 
kontejnerů, štěpkovače ale i kompostéry.  

Odpadové centrum má město k dispozici od roku 2015. Vyrost-
lo tehdy vedle čistírny odpadních vod spolu se zbrusu novým 
střediskem technických služeb. „Vzhledem k tomu, že odpadu 
přibývá a tím pádem i nutnost třídit a separovat jej, rozhodli 
jsme se odpadové centrum rozšířit,“ uvedl starosta města Vel-
ká Bystřice Marek Pazdera. Areál se dočká rozšíření cesty až 
k zadní části, kde přibude přístřešek pro kontejnery na různé 
druhy odpadů. „V druhé části projektu jde o dovybavení odpa-
dového centra. Chceme pořídit dva větší štěpkovače, dva men-
ší kontejnery na bioopad na multikáru a jeden velkoobjemový 
lisovací kontejner,“ vysvětlil starosta a poznamenal, že kromě 
toho chce radnice občanům znovu nabídnout kompostéry.  
„V minulosti jsme je místním už nabízeli a vždy o ně byl velký 
zájem,“ podotknul. 

Aktuálně musí město dopracovat projektovou dokumentaci, 
aby mohlo ještě během zimy udělat veřejnou zakázku a za-
čít pracovat. Hotovo by mělo být ještě letos. Celkové náklady 
jsou 6 miliónů korun, dotace Státního fondu životního prostředí 
činí 4,7 miliónů korun a město ze své kasy přispěje částkou  
1,2 miliónu korun.

Odpadovou otázkou se však Velká Bystřice zabývá dlouho-
době. O tom, že je se jí v této oblasti daří, svědčí i úspěchy  
v anketě O keramickou popelnici. „Loni v září získala Bystřice 
v kategorii 2001 až 15 000 tisíc obyvatel druhé místo v rámci 
celého Olomouckého kraje. Ocenění jsme získali už podruhé  
a velmi nás to potěšilo. Věnovat se životnímu prostředí je velmi 
důležité a jsem rád, že podobně to vnímají i naši obyvatelé,“ 
doplnil Marek Pazdera.   

„Všichni jsme srdcaři,“ říká bystřická 
zastupitelka Lucie Pazderová

O tom, proč vstoupila do politiky, co obnáší být zastupitel-
kou města Velká Bystřice a také jaké povinnosti s sebou 
tato práce nese, mluví v rozhovoru Lucie Pazderová, zá-
stupkyně ředitelky pro mateřskou školu.

Jak se stalo, že jste do komunální politiky vstoupila?
Byla jsem na mateřské dovolené, zakládala mateřské cen-
trum, když mě oslovil tehdejší pan místostarosta Ivo Slavo-
tínek, jestli bych nechtěla kandidovat. Kývla jsem, nevyšlo 
to, ale v dalších volbách se to už podařilo. Nabídli mi i funk-
ci oddávajícího, což mě tehdy moc potěšilo a vlastně se to 
dodnes nezměnilo. Vždycky se na to těším, oddávání mi 
dělá radost. 

Když se vrátíme ještě o několik let zpět, zvažovala jste 
vstup do politiky hodně?
No jéje. (smích) Vůbec jsem se na to necítila. Netušila 
jsem, jestli bych mohla být nějakým přínosem, ale už tehdy 
se mi líbilo, jak v městečku komunální politika hezky šlape. 
A nejen to, i jednotlivé spolky a složky města spolu skvěle 
fungují.
 
S jakým pocitem jste loni do voleb šla. Věřila jste si, že 
to klapne a opět v zastupitelstvu usednete?
Nebylo to jednoduché. Je to závazek i druh zpětné vazby, 
jestli stále máte důvěru, jestli obstojíte. A proč jsem do toho 
šla? Baví mě to. Na zastupitelstvech vznikají mimo jiné  
i nápady na akce, které spojují lidi v Bystřici napříč všemi 
žánry. Vedoucí skautů, zástupci mateřské i základní školy, 
hasiči, muzikanti, sportovci, dobrovolníci… A když je pak 
třeba Mikuláš nebo zpívání u vánočního stromu na náměs-
tí, všichni jsme tam. Myslím, že u nás to není jen o zvedání 
rukou, aby se něco odhlasovalo. Na rozdíl od větších měst 
se opravdu známe, víme, kdo co umíme a na koho se mů-
žeme s čím obrátit. Tohle propojení mi dává velký smysl.

Lze říct, že bystřický zastupitel musí být i srdcař?
Určitě musí. Jinak by to nešlo.

Jak zastupitelstva vypadají. Hádáte se?
Spolupráce fungovala už před posledními volbami velmi 
dobře a na stejné bázi pracujeme i s novým složením vede-
ní města, kde jsou nově dva páni místostarostové. Pracov-
ní zastupitelstva jsou korektní, každý má prostor pro to, aby 
řekl svůj názor, obhájil jej a rozhodně je vždycky prostor pro 
diskusi.

Jak vypadá zastupitelská práce? 
Pracovní i veřejná jednání zastupitelstva bývají z mého po-
hledu otevřená, přehledná, konstruktivní a velmi dobře při-
pravená. Přesto, že nejsme a ani nemůžeme být odborníky 
na všechna probíraná témata, díky různorodému profesní-
mu složení a spolupráci všech, se nám práce daří. Kromě 
toho mám na starost ještě ty svatební obřady a s dětmi ze 
Zámecké školky také vítání občánků. 

Jste nejčastější oddávající?
Asi ano. Ale není to soutěž, je to radost.

Svatba je velká životní událost, jak se na ni jako oddá-
vající připravujete? Je to těžké?
Nepřináší mi to žádné těžkosti. Naopak, moc mě to baví. 
Ale připravuji se, nepodceňuji to. Nejhezčí je mluvit k nim 

při obřadu v osobní rovině. S některými snoubenci máme před-
svatební sezení, někdo to nechává na mně a pak jsou svatby, 
kdy budoucí novomanžele vůbec neznám. 

Co jim nejčastěji přejete? Kromě lásky…
Vždycky říkám, že se vůbec necítím na to udělovat rady. Přeji 
jim to, co máme asi všichni napříč generacemi a pohlavími stej-
né, a to je to obrovské štěstí najít v životě někoho, na koho se 
můžeme spolehnout, kdo se nezdráhá nás obejmout a zároveň 
někoho, kdo nám nabídne přístav, kotvu a jistotu opravdového 
přítele. To je spolu se zdravím asi to nejvíc důležité.

Co děláte, když nepracujete. 
Čím vyplňujete volný čas?
Dcery odrůstají, mě už potřebují 
méně, a tak mám prostor na to 
zabývat se svým osobním rozvo-
jem.  Chtěla bych se dovzdělat v 
krizové intervenci, což je téma, 
které mě velmi láká. Zajímá mě 
i to, jak moc nás ovlivňuje, co 
jsme prožili a čím jsme si v živo-
tě prošli. Baví mě dávat starým 
věcem nové šance na život, ráda 
je přetvářím. A taky moc ráda vy-
razím ven, ideálně do lesa, nejlíp 
úplně sama. 
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VZPOMÍNKA 

Krátce před Vánoci zemřel v požehnaném věku 96 let býva-
lý dlouholetý ředitel bystřické školy, někdejší místostarosta 
města, laureát Ceny města Velká Bystřice, sportovec, sokol, 
divadelník, výtvarník pan Jan Bugno.

Pan Jan Bugno byl bystřickým rodákem. Narodil se 25. října 
1226 v domě č. 73 (nynější obchodní centrum a restaurace 
u Zedníků). V rodné obci vychodil obecnou a Masarykovu 
měšťanskou školu. Poté se vzdělával na učitelském ústa-
vu v Kroměříži a studia završil na vysoké škole pedagogic-
ké v Olomouci s aprobací pro dějepis, výtvarnou výchovu 
a občanskou nauku. Výuce především těchto předmětů se 
věnoval při svém celoživotním učitelském působení. Zpočát-
ku to bylo na několika místech tehdejšího okresu Šternberk, 
pak na Svatém Kopečku a v roce 1950 přišel na Masarykovu 
základní školu ve Velké Bystřici. Tam učil, vykonával funkci 
zástupce, od roku 1959 ředitele a  to až do roku 1971, kdy 
se při takzvané normalizaci stal pro své výrazně vlastenec-
ké a demokratické postoje tehdejšímu režimu nepohodlným  
a musel ředitelské místo opustit. Do roku 1988 dosloužil jako 
učitel. Stovky žáků si odnesly do života kus jeho pedagogic-
ké, vzdělavatelské a především lidské výchovy.

Pan Jan Bugno měl dvě celoživotní záliby – zdravý pohyb  
a výtvarnou tvorbu. Prvnímu se věnoval při svém dlouhole-
tém cvičitelském i činovnickém působení v Sokole. Nezapo-
menutelným se rovněž stal jako aktivní hráč ve slavné, byť 
zašlé éře bystřického hokeje.

Jako nadaný výtvarník se stal autorem řady grafických děl, 
obrazů a artefaktů určených místním spolkům. Z této čin-
nosti je třeba vyzdvihnou jeho více jak 30letou nezištnou  
a kvalitní práci pro velkobystřické ochotnické divadlo – jeho 
scénografické návrhy, ale i vlastnoručně vytvořené dekorace 
výtvarně dotvořily desítky úspěšných her.

Po roce 1989 se, byť v důchodovém věku, mohl s novým 
elánem zapojit do veřejného dění. Dne 5. prosince 1989 se 
stal jedním z deseti mluvčích s úkolem založit místní Občan-
ské fórum. Následně byl zvolen za OF do zastupitelstva a po 
dobu prvního porevolučního volebního období (1990 – 94) 
zastával funkci zástupce starosty.

Ve všech připomenutých, ale zdaleka ne vyčerpaných akti-
vitách vynikala jeho skromnost, důslednost a především bá-
ječná tvůrčí schopnost.

V roce 2005 rozhodlo zastupitelstvo o udělení Ceny města 
Velká Bystřice panu Janu Bugnovi za přínos v oblasti škol-
ství, sportu a kultury.

Jan Bugno žil se svou ženou Květoslavou na Nádražní ulici 
II, v rodinném domě, který si manželé vybudovali a pečli-
vě udržovali. Těšil se z rozkvětu a prosperity svého města.  
V posledních letech jsme jej mohli potkávat na jeho červe-
ném skútru při pojížďkách po Bystřici nebo v hostinci U Ža-
ludů, kam po smrti milované manželky docházel na obědy  
a na kus řeči s přáteli. Poslední rok svého plodného života 
strávil v péči Domu pokojného stáří sv. Anny.

Mezi divadelníky – příprava inscenace Radůz a Mahulena z r. 1958 
(4. zleva)

50. léta v učitelském sboru bystřické školy (zcela vpravo)

Laureáti Ceny města za rok 2005 – J. Bugno, B. Millá a V. Juráň

Jako 8letý na školní fotografii z r. 1933

Jan Bugno
Táborník v r. 1960
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Vzpomínka na bratra Jana Bugna

Jan Bugno byl se Sokolem spjat od svého mládí. Nejdříve působil 
jako cvičenec a ve sportovních oddílech hokeje a kopané. Postupně 
se stal cvičitelem žáků a následně dospělých, byl náčelníkem a mís-
tostarostou. Dlouhá léta byl stálým členem výboru, v roce 1989 byl  
v přípravném výboru pro osamostatnění sokola z tehdejší tělový-
chovné organizace pod Českou obec Sokolskou. Nato navázala jeho 
činnost vzdělavatele jednoty, během níž seznamoval členy s děním  
v celostátní organizaci Sokol, přibližoval dění v jednotě široké veřej-
nosti, ať již příspěvky do Velkobystřických novin, do župního zpravo-
daje i jiných periodik. 

Vzorově se staral o vedení Sokolské kroniky a dokumentoval sokol-
ské akce. Byl organizátorem různých výstav při sokolských slavnos-
tech a výročích a uplatňoval zde i svůj výtvarný talent. 

V roce 1991 zorganizoval ke 120. výročí založení Sokola Velká Byst-
řice výstavku sokolské historie. V roce 1999 spolupořádal slavnostní 
odpoledne k výročí 120 let od návštěvy zakladatele Dr. Miroslava Tyr-
še v Sokole Velká Bystřice. Byl redaktorem a hlavním zpracovatelem 
publikace 140 let Sokola Velká Bystřice (2011), v níž zpracoval čin-
nost jednoty za posledních 20 let od osamostatnění Sokola.

Za svou práci obdržel tato sokolská vyznamenání: Bronzová medaile 
ČOS – za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí (2006), 
Stříbrná medaile ČOS – za přínos sokolskému hnutí a k jeho životní-
mu jubileu 85 let (2011).

Čest jeho památce.

Za T.J. Sokol Velká Bystřice Barvířová Božena, 
Rechová Alena, Jaromír Šubert. 

Jan Bugno se významně zapsal do velkystřické 
historie i po pádu komunistického systému u nás 
po Listopadu 1989 - a to zejména svou činností  
ve vedení obce. V prvních svobodných komunál-
ních volbách v roce 1990 byl 1.212 hlasy nejúspěš-
nějším kandidátem vítězného Občanského fóra 
a proto byl zvolen do obecní rady, kde vykonával 
funkci zástupce starosty. 

Svými organizátorskými schopnostmi a veřej-
nou autoritou byl velkou oporou starostovi obce  
Ing. Čestmíru Hradilovi v této nelehké postkomu-
nistické době. 

Podporoval obnovení činnosti různých veřejně pro-
spěšných spolků, byl celoživotním propagátorem 
bystřického Sokola a tělovýchovy vůbec. Velkou 
aktivitu vyvíjel na znovupostavení sochy preziden-
ta T.G.Masaryka na původním místě - prostranství 
před bystřickou školou.

Je málo známé i to, že v roce 1994 stál u zrodu 
bystřické akce Bílý kámen, jehož první ročníky  
za radnici jako zástupce starosty s tajemníkem 
obecního úřadu spolupořádal.

Jeho velkou zásluhou pak bylo vypracování do-
konalých písemných podkladů pro podání žádosti  
o určení naší obce městem, o což se tak rozhodu-
jící měrou osobně zasloužil.

Vzpomínka na Jana Bugna 
očima Jaroslava Koše

 

Jaroslav Koš. Hokejisté bystřického Sokola jako vítězové Krajského přeboru 1953 (vpravo nahoře)
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Vodní toky nejsou stoky

Prosíme občany, aby byli ohleduplní ke svému okolí  
a vhazovali odpadky do nádob k tomu určených a ne-
ponechávali je na veřejném prostranství nebo je neod-
hazovali do náhonu apod. Mějme naši Bystřici čistou  
a krásnější!
        (red)

Vážení občané,

každý rok se snažíme vyčistit řeku Bystřici od odpadků, 
které k nám po jejím toku připlavou z výše položených 
měst a vesnic. Tedy většinou připlavou, pochopitelně, 
že jejich, dnes už menší část, je do toku řeky vhozena 
našimi spoluobčany. Každý rok, když si po čištění řeky  
v hlavě srovnávám právě ukončenou akci s těmi před-
chozími, snažím se sám sebe přesvědčit, že ta kaž-
doroční, téměř plná vlečka takových věcí, které vidíte  
na fotografiích, se k nám dostala shora, z „divočej-
ších“, méně kulturních a civilizovaných sídel. Že ten 
celoroční binec přinesla naše řeka, která je nejen 
krásná, ale také, díky své občasné divokosti schopná 
k nám přepravit odpadky z míst vzdálených desítky 
kilometrů. Vždy si pouze povzdechnu a říkám si, že 
je nemožné ovlivnit to, co se děje bůhvíkde nahoře 
po proudu.

Avšak to, co vidíte na fotografiích není aktuální situa-
ce v řece. Náhon, který sice z řeky vychází a do ní se 
vrací protéká jen Velkou Bystřicí. Tentokrát k nám nic 
z horního toku nepřiplavalo, tentokrát je možné ovliv-
nit to, jak vypadá prostředí, ve kterém žijeme. Velmi 
dobře vím, že ta nepochopitelná hromada odpadků  
v náhonu je věc jednotlivců, že je nesmysl obracet se 
s apelem, aby to už konečně přestalo, přímo na ně. 
I kdybych věděl, kdo se domovního odpadu zbavuje 
tímto způsobem, nedělám si iluze o jeho inteligenci, 
přístupnosti k debatě, o tom, že by tento apel vůbec 
četl. Nezbývá tedy nic jiného než se obrátit opět na 
Vás všechny. Za to, co vidíte na fotografiích mohou 
někteří moji i Vaši spoluobčané, možná i kamará-
di, známí, ti, co je znáte jen od vidění, sousedé…
ze zkušenosti z mnoha let čištění řeky vím, že okolí  
o těchto bezohledných jednotlivcích většinou ví, ví, 
že něco takového dělají. Pomozte nám s nimi, pomů-
žete přírodě, životnímu prostředí i sami sobě. Zkuste 
je zastavit vlastními silami, obraťte s žádostí o pomoc 
se na městský úřad, policii.

Když už jsem dostal prostor Vás oslovit, dovolím si 
připomenout, že největší podíl ze všech odpadků, 
které každý rok vylovíme při čištění z řeky Bystřice 
tvoří vlhčené nebo parfémované papírové utěrky  
a kosmetické i běžné kapesníky. Vždy, když odhodíte 
do záchodu (takže do kanalizace) jakýkoliv jiný papí-
rový materiál, než záchodový papír, myslete na to, že 
se nerozpadne ani nerozloží – malou část je nutné 
velmi pracně vytahovat z městské čistírny odpadních 
vod, větší část však skončí v řece Bystřici. Odhodíte-
-li tyto odolné domácí pomocníky do popelnice, tedy 
kam patří, zabere Vám to pár vteřin, pro čistotu řeky 
tím ale uděláte obrovský kus práce!

Václav Břeha

hromada odpadků v korytě náhonu

hromada odpadků v náhonu u Pekárny

Foto: Martina Skálová
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Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí 

Petr Šporcl – violoncello
Eva Šašinková – kontrabas

sobota 18. února | 19 hod. | galeriezet
vstupné 80 Kč | děti ZDARMA

Přijďte si poslechnout skvělé umělce a zažít neob-
vyklé spojení nejhlubších smyčcových nástrojů

 
Petr Šporcl je žádaným sólovým i komorním hráčem. Jeho hra za-
ujme nejen bravurně zvládnutou technikou, ale zejména výjimeč-
ným muzikantským a osobitým projevem. Je bratrem houslového 
virtuosa.
Na violoncello začal hrát v sedmi letech na LŠU v Českých Budějo-
vicích. Ve studiích pokračoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. 
Františka Pišingera a AMU v Praze u prof. Daniela Veise. Během 
studií na AMU byl na základě konkursu vybrán jako jeden ze třiceti 
studentů z celého světa a dostal nabídku stipendia v USA. Poté 5 let 
působil jako koncertní mistr violoncell Pražské komorní filharmonie  
a v r. 1995 byl u zrodu M. Nostitz Quarteta, jehož členem je dopo-
sud.
 
Eva Šašinková se věnuje jako kontrabasistka především komorní 
a sólové činnosti.
Hudbě se začala věnovat na LŠU ve Strážnici. Po studiích na Kon-
zervatoři P. J. Vejvanovského završila své hudební vzdělání na Aka-
demii múzických umění v Praze ve třídě doc. Jiřího Hudce.
Je členkou Pražského smyčcového dua a Českého komorního tria. 
Pravidelně spolupracuje s Miroslavem Vilímcem (koncertní mistr 
ČF), dále spolupracovala s řadou známých osobností (např. Rado-
van Lukavský, Alfred Strejček, Martina Kociánová, Marie Retková, 
Světlana Nálepková, Jitka Hosprová a další). Ve Velké Bystřici již 
několikrát koncertovala s houslistou Milošem Černým a básníkem, 
textařem, publicistou a moderátorem Františkem Novotným.

Duo Bohemia Bass Princové jsou 
na draka

Osvětová beseda Velká Bystřice si vás do-
voluje pozvat na hudební pohádkový příběh 
pro celou rodinu autorů Jiřího Chalupy, Ja-
roslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka: Princové 

jsou na draka.

Neděle 26. února 2023 v 15 hod. 

Kulturní dům Nadační Velká Bystřice

Známou pohádku přijede zahrát Divadelní spo-
lek bratří Mrštíků Boleradice a diváci budou mít 
možnost se na velkobystřické divadelní scéně 
poprvé setkat se souborem, který patří mezi 
nejlepší divadelní soubory, nejen v rámci Jiho-
moravského kraje, ale i celé České republiky.

Vstupné: Děti 50 Kč, dospělí 80 Kč.
Na vaši návštěvu se těší Osvětová beseda 

Velká Bystřice
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Zhosta, chaso, jož je konec Masopusta, 
ale jaké byly jeho začátky?

Je to už neuvěřitelných 40 roků, co ve Velké Bys-
třici zaznívá volání: „Zhosta chaso zhosta, jož je 
konec Masopusta“. Malí i velcí návštěvníci mohou 
zhlédnout Vodění medvěda, pravou vesnickou 
zabíjačku, vystoupení folklórních souborů, kejklí-
řů nebo středověkých válečníků. Starosta symbo-
licky předá právo stárkovi a s tím i možnost soudit 
a udržovat pořádek ve městě, vybírat daně a tres-
tat zločince. Náměstí se zaplní spoustou stánků, 
ve kterých lze nakoupit mnoho dobrot. Ať už jsou 
to masopustní koblihy, koláčky ale především  
to hlavní, co k Masopustu patří -  jitrnice, jelita, 
ovárek a zabíjačková polévka. A zlatým hře-
bem je okamžik, kdy se vytahuje uvařené maso  
z kotle!! Na to se těší spousta lidí a dokážou si na  
tu lahodu vystát dlouhou frontu. 

Ale vždycky tomu tak nebylo. Naše první ob-
chůzka Velkou Bystřicí byla jako bychom šli 
opuštěným městem. Lidé před průvodem utíkali  
do bočních uliček a na oknech se pohybovaly jen 
záclony. Na usilovné zvonění nikdo neotevřel! 
Jen paní Schwarzová. Měla nasmažené koblihy  
a pan Leo nám nabídl něco ostřejšího. Mrze-
lo nás to, protože obchůzce předcházela velmi 
dlouhá příprava. Snažili jsme se napodobit masky 
dle staré fotografie z vodění medvěda ve Velké 
Bystřici z třicátých let minulého století. A to mám 
dalo opravdu zabrat. Tehdejší členové souboru 
překvapili ohromným množstvím nápadů a ře-
meslným zpracováním masek. A tak se zrodily již 
dnes legendární masky smrtky s kosou, cigánky, 
vojáka, medvědáře, hřebenáře, medvěda a ko-
byly.  Nejhorší ale bylo vyrobit masku medvěda. 
Naštěstí se našly ochotné ruce na pomoc.  Paní 
Procházková ušila kožich a hlavu medvěda jsem 
uplácal ze sněhu a pokryl novinami se sádrou.  
Ta se nám z hlavy sypala ještě několik let, než 
jsem ji opravil.

Naštěstí nás první obchůzka neodradila a pokra-
čovali jsme dál. Chápu, že lidé měli strach z toho, 
co je čeká, když se odváží vyjít ven mezi průvod 
masek. Každý z nás má určité obavy z něčeho 
nového, neprozkoumaného. Navrhnul jsem, aby-
chom zkusili vytáhnout lidi z vyhřátých domovů 
za námi na ulici. Zkoušeli jsme to různým způ-
sobem, až se to podařilo. Nejprve jsme zapojili 
naše rodiny, pak přátele a kamarády, které jsme 
mohli navštívit. Rádi si s námi zatančili a nabídli 
něco dobrého! Moc jim za to děkujeme, protože 
bez nich by tradice Masopustu už dávno zanikla. 
A to by byla velká škoda. 

Za uplynulých 40 Masopustů se toho událo hodně 
a každý byl svým způsobem jiný. Vzpomínám si 
na jeden, kdy jsem v průvodu napočítal neuvěři-
telných 86 masek! Jindy jsme zase šli kratičkou 
obchůzkou jen po Loučné a dál jsme se nedostali. 
Obyvatelé ulice nás zvali skoro do každého dru-
hého domu a skončili jsme až pozdě večer, když 
už dechovka odmítala déle hrát. A to dá člověku 
opravdu zabrat! Když dnes připravujeme další

Masopust, tak si rádi zavzpomínáme. Co všechno jsme při obchůzce 
zažili a každému z nás se vybaví spousta zážitků. Třeba jak jsme bavili 
pasažéry vlaku, když jsme jeli načerno z nádraží na zastávku, jak to bylo 
fajn, když jsme vozili děcka tramvají po Bystřici nebo jak jsme útočili dě-
lem na starostův dům. Jaká to byla dřina, když jsme táhli krávu na sídliště 
Nad Skálou! Jak s námi chodily kadibudky anebo jak Klub přátel pátého 
ročního období tančil na náměstí Kankán.

S Masopustem jsme zažili spoustu legrace, mnoho pěkného, ale samo-
zřejmě máme i nepříjemné vzpomínky. Na ty ale všichni raději zapomíná-
me a vzpomínáme jen na to, co bylo pěkné. Masopust byl vždy součástí 
života našich předků zde ve Velké Bystřici i na celé Hané a já doufám, 
že se nám společně podaří udržet tradici Masopustu i pro naše děti  
i vnoučata.  

Josef Langer, Folklorní soubor Haná Velké Bystřice
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Jízda na saních, karneval i dřevěné masky. 
I tak vypadá masopust u našich sousedů

Hostina, masky, průvod a všeobecné veselí. Masopust není 
tradičním zvykem pouze České republiky, slaví se po celém 
světě, liší se jen regionálními zvyklostmi. „Například maso-
pust na západním Slovensku je velice podobný tomu, co zná-
me my. To znamená, že hlavním a nejviditelnějším prvkem 
zvyku je maskovaná obchůzka vesnicí. Oslavy se však liší re-
gion od regionu. Obecně lze říci, že v celé Evropě mají osla-
vy společné nejrůznější maskované postavy, jídlo, pití, tanec  
a všeobecné veselí,“ vysvětluje Josef Urban, etnolog Hanác-
kého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku.

V Polsku je podle něj jednou z velmi oblíbených tradic maso-
pustu jízda na saních zasněženou krajinou, takzvaný Kulig. 
„V Rusku slaví masopust v závislosti na pravoslavných Váno-
cích a začíná týden před postním obdobím. Zvláštností je, že 
se nesmí jíst maso, jinak se lidé účastní průvodu, obchůzek, 
a to i v tradičních krojích. Poslední den před postním obdobím 
pálí slaměnou figurínu coby obětního beránka, jako symbol 
odcházející zimy. Což my u nás vlastně děláme většinou až 
na smrtnou neděli dva týdny před Velikonocemi,“ pokračuje 
etnograf. 

Naproti tomu v chorvatské obdobě masopustu jsou už patrné 
středomořské vlivy. Vyhlášená přehlídka kostýmů a masek, 
která se už hodně podobá karnevalu, se koná pravidelně  
v Rijece. „Chodí v ní i takzvaní zvončaři, což jsou muži pře-
vlečení za zvířata a na sobě mají velké zvony, které dělají 
hluk. Snaží se rámusem zahnat zlé duchy zimy, aby jaro ko-
nečně mohlo získat nadvládu. Velmi zajímavý je i karneval  
v Rakousku, kdy se největší festival koná v tyrolském Imstu  
a je dokonce zapsaný do seznamu nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO, podobně jako u nás masopust na Hlinec-
ku,“ popisuje Josef Urban. Účastníky u veřejnosti velmi ob-
líbeného průvodu jsou pouze místní muži a chlapci, masky 
vyrábí ze dřeva a hlavní dvě postavy představují zimu a jaro. 

V německém Kolíně nad Rýnem pak masopust s přestávka-
mi trvá už od 11. listopadu. Lidé se tam převlečou za šašky  
a blázny, zpívají a mohou dělat to, co jim je v jiných obdobích 
zapovězeno. „Poslední den pálí slaměnou figurínu coby obět-
ního beránka, což je opět symbol odcházející zimy a návrat 
jara, resp. start nového vegetačního cyklu. Dnes už tento roz-
měr se úplně nereflektujeme, protože potravin máme během 
celého roku naštěstí dostatek,“ zamýšlí se.

Zřejmě nejznámější oslavou masopustního období na starém 
kontinentu je karneval v italských Benátkách. Koná se krátce 
před Popeleční středou a jde o přehlídku trvající bezmála dva 
týdny. V průvodu jsou k vidění tradiční masky z různých mate-
riálů, nechybí však i divadelní představení, ohňostroje a volba 
nejlepší masky. „Je to snad nejslavnější oslava masopustu  
v Evropě,“ upozorňuje Josef Urban. To karneval v belgickém 
městě Binche je zase známý tím, že v něm najdeme kromě 
tradičních masek i maškary, které reagují na současné poli-
tické, společenské a kulturní dění. „Jsou to masky a převleky 
hodně kreativní. A právě propojení tradičních i současných 
masek dělá masopust masopustem. Je to totiž zvyk živý, kte-
rý se neustále proměňuje. V tomto kontextu masky ovlivněné 
dnešní masovou kulturou jsou jednoznačným plusem,“ dopl-
ňuje etnolog. 
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Knižní novinky:

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

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

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE Po bitvě je každý manžel generál – Alena 
Jakoubková
Lada i její manžel Luděk pracují jako léka-
ři ve venkovské nemocnici. Seznámili se 
spolu už během studií, hned po promoci 
se vzali, vychovávají dvě děti. Jejich man-
želství poklidně plyne a Ladě připadá, že 
to tak bude napořád. Jenže jednoho dne 
vstoupí do nemocnice nová lékařka Olga, 
jejímuž půvabu Luděk brzy podlehne. Na-
víc Ladě její sedmnáctiletá dcera sdělí, 
že je těhotná. To už je na Ladu opravdu 
příliš. Nyní se musí rozhodnout, zda její 
manželství stojí za to, aby o ně bojovala…

Hrad ve Skotsku – Julie Caplinová
Další novinky od oblíbené spisovatelky.  
Na Skotskou vysočinu se pomalu snášejí 
první sněhové vločky a předvánoční závod 
s časem začíná. Izzy McBrideové se ani ne-
snilo, že zdědí skutečný hrad. A teď se z ní 
díky odkazu prastrýce Billa stala hradní paní 
s velkými plány a mizivou hotovostí. Její mat-
ka Xanthe naštěstí sehnala první dobře platící 
hosty, jejichž peníze pomohou prostory zvele-
bit. Střechou sice stále ještě zatéká, ale po-
čet obyvatel hradu nečekaně roste. Zbývá už 
jen maličkost – během pár týdnů před Vánoci 
proměnit chátrající hrad v kouzelný hotel. Na-
štěstí má k ruce pár pomocníků, kteří se pustí  
do renovace spolu s ní. Jedním z nich je i Ross, 
na kterého Izzy myslí víc, než by se jí líbilo.  

Nové sny – Lilly Luca
Pokračování knih Nové začátky a Nové sliby. Když se Elara po-
hádá s mámou, rozhodne se utéct za babičkou do Green Va-
lley. V noci ji ale ve Skalistých horách překvapí sněhová bouře  
a ona ve snaze vyhnout se obrovskému zvířeti na cestě hava-
ruje. Naštěstí se objeví Noah, který ji zachrání a odveze tam, 
kam mířila. V malém městečku uprostřed Skalistých hor se chce 
Elara postavit na vlastní nohy a bojovat za svou budoucnost. 

Belinda střídavou péči zkrátka nesnáší. 
Jeden týden žije u mámy, jeden zase  
u táty. Má pocit, že není nikde doma. 
Její maminka Jasmína ji po dlouhém 
váhání vezme o letních prázdninách 
na tajemný výlet do krajiny svého mlá-
dí. Do poklidného světa, který nezná 
mobilní telefony, internet ani televizi, 
ale zato je v něm spousta neobyčej-
ných bytostí a nádherná příroda, se 
kterou lidé harmonicky souzní. Platí 
tam ovšem přísná pravidla – kdo z to-
hoto světa jednou odejde, nesmí do něj 
už nikdy vkročit. Jasmína se ale přece 

Anděl smrti – Vlastimil Vondruška
Jubilejní třicátý román s Oldřichem z Chlumu, 
panošem Otou a Divišem zavede čtenáře 
opět na Bezděz a do jeho okolí. Neprostupné 
lesy a skalní strže, které se táhnou od Housky 
ke Kokořínu, však skrývají mnoho tajemství. 
Pohanství jako by z této pochmurné krajiny 
nikdy neodešlo a pokud je sem přidělen kněz, 
je to vždycky jen za trest. Zpočátku se jedná 
o banální záležitost, když se z lesa nevrátí 
zeman Smil z Tubože. Jenže nikdo o tom ne-
chce mluvit, a kdyby neměl povinnosti mana, 
na Bezdězu by se to snad ani nedozvěděli. 
Nepochopitelné události se však začnou vršit. 
Jaký smysl má erb s harpyjí, kde se nachází 
Čertova rokle a proč se zjevuje anděl smrti?

Osudné svědectví – Robert Brynza
Detektiv Erika Fosterová se během večer-
ní procházky v okolí svého nového domu  
v Blackheath ocitá na místě činu. Brutálně za-
vražděná žena je Vicky Clarkeová, která měla 
svůj vlastní podcast o skutečných zločinech.
Poté co se Erika připojí k vyšetřování pří-
padu, zjistí, že Vicky pracovala na nové 
epizodě podcastu o sexuálním predátoro-
vi, který loví mladé studentky v okolí jižního 
Londýna, a než se v hluboké noci vloupá  
k nim domů, dlouho je sleduje. Jakmile Eri-
ka zjistí, že všechny Vickyiny poznámky  
a zvukové nahrávky z jejího bytu v době její 
vraždy zmizely, začíná jí být jasné, že Vicky 
byla jen krok od odhalení útočníka, jenž ji za-
vraždil proto, aby nebyl odhalen a dopaden.
Pak ale přijde šok a Erika musí přehodnotit 
vše, co si do té doby o Vicky myslela a věděla. 
A s omezeným množstvím indicií a téměř žád-
nými důkazy musí najít vraha, než udeří znovu.

jen rozhodne vrátit a vezme s sebou také svou dcerku. Stihne 
ji však krutý trest. Dokáže Belinda spolu s novými přáteli svou 
maminku zachránit a zlomit kouzlo, které proti ní kdosi vyslal? 

Přitom se opět setkává s Noahem, je-
hož velkým snem je stát se astronau-
tem. Osud tomu chtěl, aby se oba potkali  
v Hankově autodílně, kde se postupně 
sbližují. Alespoň to tak vypadá, proto-
že Noah se snaží i přes jejich vzájemné 
sympatie udržovat od Elary odstup. Elara 
neví, co si má myslet, dokud se nedozví, 
že jeho expřítelkyně leží v kómatu po au-
tonehodě, kterou si Noah klade za vinu. 
Zvítězí láska nad pocitem viny?

Belinda a tajemný výlet – Jolka Krásná
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ŠKOLA

V prosinci se žáci 5.B vypravili se svojí paní učitelkou na návštěvu  
do DPS ve Velké Bystřici. S kytarou a housličkami přišli přispět k před-
vánoční náladě jeho klientů. Babičky v doprovodu jednoho dědečka se 
sešli v hojném počtu, a všichni se rádi připojili ke zpěvu dětí. Spoustu 
lidových písniček znali, potěšili je ale i neznámé kousky jiných žánrů. 
Strávili jsme společně příjemné odpoledne a věříme, že naši tradici už 
nic podobného, jako byl v minulých letech covid, nenaruší.

Páťáci navštívili DPS

 tel.  585 351 134 | www.mzs-vb.cz

Pro předškoláky narozené
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, 

jimž byl v loňském roce udě len odklad. 
S sebou rodný list dítěte, OP, 

vyplněný zápisní list, 
žádost o př i jetí nebo o odklad.

ZÁPIS

VE STŘEDU 12. DUBNA 2023
OD 13 DO 18 HODIN

PRVŇÁČKŮ
Anna Fryštacká

Rok se s rokem sešel, rekonstrukce přední budovy je 
úspěšně ukončená a my, žáci a pedagogičtí pracov-
níci, se s velkou radostí vracíme zpět. Děti se těšily 
na krásné nové třídy, kolegyně na zmodernizova-
nou celou budovu. Určitě ale budou dlouho (a rádi) 
vzpomínat na výuku v informačním centru, kulturním 
domě, bývalém fitku i v prostorách školních družin.

A jsme zase zpět!

Jana Raková
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Barbora Šilcová

Dne 8. prosince se na naší škole uskutečnila olympiáda v anglic-
kém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to v kategorii I. 
A (šesté a sedmé třídy) a II.A (třídy osmé a deváté). Obě kate-
gorie jsou postupové – pro mladší žáky je organizováno okresní 
kolo a pro starší žáky kolo okresní, krajské a ústřední. Vítězové 
školního kola se v jarních měsících utkají o další postup s vrstev-
níky  škol z Olomouce a okolí. 

Školního kola se zúčastnilo celkem 22 vybraných žáků. V první 
části soutěže žáci absolvovali poslechovou část a čtení s poro-
zuměním, druhá část soutěže byla zaměřená na mluvený projev. 
Výkony žáků byly velmi vyrovnané, žáci ve dvojicích diskutovali 
na zadaná témata a snažili se dojít ke společnému závěru. Všich-
ni soutěžící podali svůj maximální výkon a za to jim děkujeme. 

Výsledky:

Mladší kategorie: 
1. místo – Ondřej Hirsh (postupové místo)
2. místo – Nela Beinlová 
3. místo – Adam Ladman 

Starší kategorie:
1. místo – Jan Holub (postupové místo)
2. místo – Helena Peterová
3. místo – Natálie Wagnerová

Vítězům gratulujeme a přejeme jim úspěch v okresním kole. 

Za anglickou sekci p. uč. Dobrodějová, 
Švarcová, Nováková M. a Janošková.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE NA 2. STUPNI

Dějepisná olympiáda se ve svém 52. ročníku zaměřila  
na velmi aktuální téma, jež bylo nazváno: „Rozdělený 
svět a Československo v něm – 1945–1992“. Školního 
kola se každoročně účastní žáci naší školy, výjimkou ne-
byl ani tento rok. Pět žáků devátých tříd prokázalo hlubo-
ké znalosti a velký zájem o československé dějiny. První 
místo obsadil Štěpán Urva, druhou příčku Erik Zemánek  
a bronzový stupínek získal Jan Korček. Štěpán Urva bude 
díky svým výborným výsledkům reprezentovat naši školu 
v okresním kole. 

Dějepisná olympiáda 
ve znamení úspěchu našich žáků
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

DĚTSKÝ KARNEVAL

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
pořádá

SOBOTA 18. ÚNORA 2023
OD 15:00 HODIN

SOKOLOVNA

VSTUPNÉ 30 KČ, DĚTI A MASKY ZDARMA

zábava  hry  tančení
občerstvení pro děti i rodiče

tombola rybolov
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FOTOSERIÁL
...ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU A POUŠTĚNÍ LODIČEK 21. prosince 2022, foto Petr Palarčík
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ZAJÍMAVOSTI

V minulém roce jsem v Bystřických novinách publikoval článek 
Likvidace partyzánské skupiny ve Velké Bystřici (č. 2-3/2021,  
s. 9-10). Údaje v článku byly čerpány z mé publikace Pod svíc-
nem tma – historie partyzánské skupiny z Velké Bystřice (nakla-
datelství Svět křídel, Cheb 2020). Od té doby jsem zjistil několik 
dalších informací o historii této odbojové skupiny, která přešla na 
jaře 1944 k diverzním činům. Nejpodstatnější údaje byly zjištěny 
ze dvou spisů uložených v Moravském zemském archivu v Brně, 
konkrétně se jedná o spisy z archivního fondu Gestapo Brno.  
O existenci obou spisů, vedených na Petro Romaňuka a Makara 
Švedova, jsem se bohužel dozvěděl až v létě 2021.

Obsah spisů se týká událostí, jež jsem v knize Pod svícnem tma 
popsal v kapitolách „Výprava do železničního tunelu u Smilova“  
a „Tragické události z konce dubna 1944“. Článek lze uvést za-
čátkem první zmíněné kapitoly mé publikace: „Na začátku jara 
1944 se skupina z Velké Bystřice, pod dočasným Typnerovým 
vedením a posílená několika uprchlými sovětskými zajatci, pře-
sunula do lesů v okolí Jestřabí, kde byl zřízen podzemní bunkr 
(rozměry 5 x 3 x 1,8 metru). Partyzáni si zvolili pro umístění 
bunkru skutečně riskantní místo, poněvadž se jednalo o území 
říšské župy Sudety. Skupina měla celou existenci ztíženou mís-
tem působnosti, které leželo na hranicích protektorátu se sudet-
skou župou, avšak přece jen to byl pořád protektorát a ve Velké 
Bystřici žili převážně Češi. Brzy se ukázalo, že myšlenka vést 
účinně boj proti nacistům na území obývaném převážně Něm-
ci (většinou vůči nacismu loajálními) není reálná.“ (s. 35) To se 
také po několika dnech potvrdilo, poněvadž 18. dubna 1944 češ-
tí partyzáni i uprchlí sovětští zajatci podnikli neúspěšný pokus 
o diverzní akci ve smilovském tunelu na území tehdejší říšské 
župy Sudety a o šest dní později bylo v domě u Hynků (Velká 
Bystřice č. p. 477) protektorátními četníky zatčeno šest Sovětů 
a čtyři Češi. 

V Moravském zemském archivu v Brně se dochovaly archivá-
lie olomoucké služebny gestapa (patřila pod řídící úřadovnu 
gestapa v Brně) týkající se dvou sovětských občanů, kteří byli  
24. dubna 1944 zatčeni v Hynkově domě. Petro Romaňuk (narozen  
25. května 1923, Stepaška) začal v jedenácti letech po vycho-
zení školy v rodné obci pracovat v zemědělství. Po obsazení 
bydliště německými vojsky se přihlásil na práci do Německa. 
Na začátku roku 1942 přijel do Děčína (byl součástí říšské župy 
Sudety), kde pracoval čtyři měsíce. Poté odešel do železáren  
v Mariánském Údolí, kde pracoval až do 12. dubna 1944. Přesto-
že pocházel z Ukrajiny (Vinická oblast), píše o něm gestapo jako 
o Bělorusovi. Stejnou národnost měl Makar Švedov (narozen  
2. července 1906, Nova Belica), jenž po absolvování obecné 
školy nastoupil do zednického učení a poté pracoval dvanáct let 
jako zedník. Na rozdíl od Romaňuka byl ženatý a měl celkem tři 
děti. Nedlouho poté, co 14. dubna 1942 němečtí vojáci obsadili 
jeho město, se vydal na práci do Německa. Nejprve pracoval 
půl roku v Děčíně a pak až do 12. dubna 1944 v železárnách  
v Mariánském Údolí. 

Oba Sověti byli vyslýcháni v ruském jazyce Aloisem Bartlem, kri-
minálním asistentem olomouckého gestapa – Švedov 27. a 29. 
dubna 1944 a Romaňuk 28. dubna 1944. 

Romaňuk zmínil, že se již delší dobu zabýval myšlenkou vrátit 
se do vlasti. V březnu 1944 se domluvil s Ivanišenem, že společ-
ně přejdou slovenské hranice, aby se dostali až domů. Když jim  
12. dubna 1944 skončila pracovní doba, chtěli se vydat

Nově zjištěné informace o partyzánské 
skupině z Velké Bystřice a okolí

do Droždína koupit si chleba, poté chtěli zahájit cestu  
na Slovensko. Ještě nebyli daleko, když z lesa vyšel Čech, 
který se jich zeptal, kam jdou. Odpověděli, že pro chleba. 
Poté je vyzval, aby šli za ním do lesa, kde bylo několik 
jejich krajanů. Romaňuk spatřil v lese kromě dvou Čechů 
také následující Sověty: Bočkarova, Švedova, Katjelniko-
va, Abramova, Kirpičenka, Rachmanina, Pacekina a Šubi-
na. Čech Rajmund (Typner) nabídl Romaňukovi a Ivaniše-
novi, že se k nim mohou připojit. Nejdříve se oba najedli  
a pak dostali zbraně – Romaňuk kulovnici s 18 náboji, 
Ivanišen browning. Když se začínalo stmívat, šli lesem 
směrem na východ. Po dvou dnech nalezl Typner místo, 
kde se rozhodl vybudovat bunkr. Před cestou do vlasti měli 
Sověti provádět různé sabotážní činy, např. ničení tunelů, 
rozebírání kolejí apod. Všichni s tím byli srozuměni. Brzy 
však „ztratili“ ruského kamaráda Bočkarova, jenž s nimi 
byl pouze den a pak utekl. Typner slíbil Sovětům, že jim po 
provedení sabotáží umožní odchod do jejich vlasti (zde se 
opět projevilo Typnerovo velikášství – pozn. autora). Druhý 
den jim však sdělil, že neodejdou do Sovětského svazu, 
nýbrž k partyzánům na Slovensko. Čtyři dny budoval Ro-
maňuk spolu s dalšími v lese bunkr asi pro 15 osob. Bunkr 
se měl stát jejich základnou, odkud měly být podnikány 
diverzní akce. Typner údajně dokonce prohlásil, že lesní 
bunkr nebude nikým objeven.

Švedov vypověděl, že 12. dubna 1944 obdržel jeho ka-
marád Ivan Bočkarov (případně Bočkorov) kousek chle-
ba, v němž byl lístek od jeho známého Karla (Hynka) se 
sdělením „přijď dnes večer“ (Při druhém výslechu Švedov 
uvedl, že o útěku do Sovětského svazu se začalo mluvit již 
v zimě 1943/1944. Bočkarov byl ve spojení s jedním Če-
chem a tvrdil, že na začátku roku 1944 uprchnou z tábora 
v Mariánském Údolí.). Hynek již dříve Švedovovi řekl, že 
může pro něho i jiné Sověty zajistit jejich odchod do vlas-
ti. Švedov souhlasil, poněvadž se chtěl vrátit za rodinou. 
Připravil se na útěk a večer 12. dubna 1944 přišel do lesa  
u Mariánského Údolí, kde na něj čekali tři Češi a násle-
dující Sověti: Abramov, Ivanišen, Katjelnikov, Pacekin, Ra-
chmanin, Romaňuk, Šubin, Kirpičenko, Bočkarov a Dut-
kevič. Švedov dostal od Hynka kulovnici s deseti náboji. 
Poté šli lesem ve směru na východ, asi po dvou hodinách 
narazili na další dva Čechy.

Druhý den brzy ráno se dva Češi vydali do vesnice, odkud 
se vrátili asi za tři hodiny. Řekli ostatním, že musí oblast 
co nejrychleji opustit. V okolí se totiž pracovalo a skupinka 
neznámých mužů mohla vzbudit podezření. Vydali se tedy 
do dalšího lesa, kde nechali sušit některé věci, zatímco 
střídavě spali. Další den ráno našli místo, kde měli postavit 
bunkr. Tento úkol jim zadal Typner, zatímco další dva Češi 
se vydali do vesnice pro nářadí. Bunkr byl hotový asi za tři 
dny. Sovětům se situace přestala líbit, poněvadž se chtěli 
vydat na cestu domů. Z toho důvodu od nich již po jednom 
dni odešel Bočkarov. Stáňa (Stanislav Mikolášek) a ještě 
jeden Čech Sovětům údajně řekli, že v případě odmítnu-
tí spolupráce budou zastřeleni. Při druhém výslechu však 
Švedov řekl, že Sověti souhlasili s prováděním diverzí.

Po vybudování bunkru měla být zahájena diverzní činnost. 
Nejprve o tom nechme „promluvit“ Romaňuka. Sověti  
a tři Češi se vydali pod vedením Stanislava Mikoláška do 
smilovského tunelu, kde chtěli rozšroubovat kolejnice.  
V bunkru zůstali pouze Ivanišen, Pacekin a Rachma-
nin (posledně jmenovaný byl 21. dubna 1944 postřelen  
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a zatčen četníkem ze stanice ve Velkém Újezdě, poté byl 
předán přerovskému gestapu). Když přišli k tunelu, museli 
čekat na Karla Hynka, jenž jim měl přinést nářadí. Na mís-
tě byli již od brzkých ranních hodin 18. dubna 1944. Když 
byl okolo poledne jeden z nich zastaven v lese neznámým 
civilistou, Stanislav Mikolášek rozkázal střílet. Rovněž Ro-
maňuk jednou vystřelil, aniž by viděl nepřítele. Po střelbě 
vyskočili a dali se na útěk. Nevěděl, zda byl někdo zraně-
ný. Vydali se směrem na jih a skončili až u Svatého Kopeč-
ka. Plán s diverzí ve smilovském tunelu tedy ztroskotal. 
Stanislav Mikolášek se stáhl se svými lidmi do lesa u Velké 
Bystřice, aby se vzdálili od místa přestřelky, kde se dalo 
očekávat rozsáhlé pátrání. Poblíž Velké Bystřice je však 
Mikolášek opustil a už se k nim nevrátil. Druhý den ráno se 
u Sovětů objevil Karel Hynek a rozkázal jim, aby šli všichni 
s ním. Přivedl je do Velké Bystřice, kde jim přikázal ukrýt 
se na půdě hospodářského stavení jeho domu. Toto místo 
Sověti neopustili až do svého zatčení v ranních hodinách 
24. dubna 1944. V úkrytu byli skoro týden, jídlo jim nosil 
Zdeněk (Matěj). Přestože měli u sebe zbraně, nekladli při 
zatýkání českým četníkům odpor, poněvadž je k tomu vy-
zval Karel Hynek. Tomu se pak během zatýkání povedlo 
spolu se Zdeňkem Matějem utéct (Karel Hynek byl však 
později dopaden a v roce 1945 zemřel na pochodu smrti). 
     
Výpravy do smilovského tunelu se zúčastnil rovněž Šve-
dov. Potvrdil, že se v místě zdržovali dlouhé hodiny – do-
konce i střídavě spali, poněvadž byli moc unavení. Když 
se v poledne ozval výstřel, také vypálil ze zbraně, aniž by 
někoho viděl. Po krátké přestřelce čeští partyzáni a Sověti 
utekli do Velké Bystřice. Stanislav Mikolášek a ještě jeden 
Čech řekli Sovětům, aby zatím počkali v lese, zatímco se 
sami vydali pro potraviny a také hledat místo úkrytu. Dru-
hý den ve čtyři hodiny ráno přinesl Mikolášek potraviny  
a řekl Sovětům, že našel místo, kde se můžou ukrýt. Poté 
se vydali do domu Karla Hynka. K večeru přišel Abramov, 
který ostatním řekl, co se dále dělo poblíž místa přestřelky 
– bylo tam mnoho vojska a nedalo se tam již nic „podnik-
nout“. Hynek varoval Sověty, aby se chovali velmi opatrně, 
protože v domě bydlela kromě Hynků ještě jedna rodina 
(Böhmova, právě Jan Böhm udal četníkům výskyt pode-
zřelých osob v domě). Hynek se spolu s Matějem zároveň 
staral o jejich stravování. Sověti ukrytí u Hynka chtěli po-
čkat, až skončí pátrací akce v okolí, poté se chtěli vydat 
na Slovensko, avšak ráno 24. dubna 1944 byli zatčeni (na 
základě zmíněného udání Jana Böhma). Při zatýkání se 
Sověti drželi Hynkova rozkazu či prosby nestřílet a vzdát 
se. Švedov i Romaňuk byli zatčeni pouhých dvanáct dní  
od doby, kdy utekli z pracovního tábora v Mariánském 
Údolí.
    
Tolik z výslechů Romaňuka a Švedova. U obou z nich 
gestapo uvedlo: „Utekl z tábora, aby vedl život „bandity“  
v lese. Byl ozbrojen střelnou zbraní, zamýšlel provést 
sabotážní čin a postřelil dřevaře v lese poblíž Smilova.“  
Ve skutečnosti partyzáni během přestřelky usmrtili ně-
meckého hajného a postřelili dalšího Němce. Podle toho,  
co jsem již dříve zjistil, zastřelil hajného Stanislav Miko-
lášek, zatímco lesního dělníka postřelil jeden ze Sovětů.

Dne 9. května 1944 byli Romaňuk i Švedov převezeni 
na řídící úřadovnu gestapa v Brně. Údaje o jejich dalším 
osudu nejsou v archiváliích gestapa uvedeny. Ani jeden  
z nich s největší pravděpodobností nepřežil válku, totéž 
platí o jejich sovětských kamarádech, kteří byli zatčeni 
spolu s nimi. Partyzánskou skupinu čekaly na začátku 
května 1944 další dramatické události, avšak také z nich

Prameny a literatura: 
Moravský zemský archiv v Brně, fond Gestapo Brno (B 340), 
sign. 100-145-3 (P. Romaňuk), sign. 100-200-1 (M. Švedov).
JIRÁK, Petr: Pod svícnem tma – historie partyzánské skupiny  
z Velké Bystřice. Cheb 2020.

se dokázala vzpamatovat. Na přelomu let 1944/1945 provedla 
několik úspěšných činů včetně diverzních, teprve zatčení party-
zánů Igora Kravčenka a Jana Bednáře 21. února 1945 a násled-
ná německá razie ve Velké Bystřici během dalšího dne zname-
naly zánik partyzánské skupiny z Velké Bystřice. Její zbývající 
členové odešli do okolí Valašského Meziříčí, kde v řadách 1. čs. 
partyzánské brigády Jana Žižky, konkrétně v oddílu vedeném 
Moskalenkem, bojovali do konce války.

Mgr. Petr Jirák, 
archivář a historik Státního okresního archivu Přerov

Makar Švedov, MZA v Brně, fond B 340

Petro Romaňuk. MZA v Brně, fond B 340

Knihu Petra Jiráka 
“Pod svícnem tma: 

Historie partyzánské skupi-
ny z Velké Bystřice”

zakoupíte např. v Knihy 
Dobrovský za zvýhodněnou 

cenu 260 Kč.



BYSTŘICKÉ NOVINY  02 / 2023Strana 21

Co je to zkratka MAS a co znamená mikroregion? Co ta-
kové organizace dělají, jaké obce sdružují a jak mohou 
pomoct konkrétně i vám? Nejen o tom mluví v rozhovoru 
Petra Janišová, vedoucí strategie MAS Bystřička a pro-
jektová manažerka Mikroregionu Bystřička.

Od kdy MAS Bystřička, tedy Místní akční skupina 
Bystřička funguje?
Vznikla v roce 2006, ale samotná činnost se začala roz-
víjet až od roku 2008, kdy byla naše MAS vybraná k pod-
poře strategie rozvoje území. Naše území se postupně 
proměňovalo, začínali jsme s jedenácti obcemi a celým 
vojenským prostorem Libavá, později jsme ovšem z roz-
hodnutí ministerstva o tento prostor přišli.  Následně se  
k nám připojily i některé obce z Moravskoberounska – 
Moravský Beroun, Norberčany, Domašov nad Bystřicí 
a Jívová. V roce 2019 přistoupily obce Kozlov a Město 
Libavá, které vznikly o tři roky dříve zcivilněním části vo-
jenského prostoru Libavá. Dnes působíme na území se-
dmnácti obcí. 
 
Co je hlavní náplní takzvané masky a kde pomáháte?
„Masky“ na rozdíl od mikroregionů propojují všechny sféry 
života. Naši členskou neboli partnerskou základnu tvoří 
podnikatelé, zemědělci, spolky, fyzické osoby a všech 
sedmnáct obcí. Naším úkolem je zajistit rozvoj území  
a současně propojit činnost subjektů, které v území jsou. 
Například připravujeme akce pro školy, do jejichž realiza-
ce zapojujeme i neziskové organizace nebo obce. Důle-
žité je, aby si všichni našli oblast, ve které mohou spolu-
pracovat a dále už mohou být v kontaktu i bez přispění 
MAS.  Samotná MAS potom nabízí další aktivity na rozvoj 
života v území – realizovali jsme projekt zaměřený na pří-
městské tábory, dlouhodobě poskytujeme podporu ško-
lám, organizujeme společné setkání ředitelů a pedagogů. 
Všechny tyto akce mají velice kladný ohlas. 

Jak se vám to daří?
Spolupráce v rámci škol a neziskovek funguje velmi dobře. 
Aktuálně například administrujeme program Nová zelená 
úsporám light, ve kterém můžeme občanům pomoct s pří-
pravou dotace na výměnu oken, dveří či zateplením jejich 
rodinného domu a současně jim můžeme nabídnout firmy 
v regionu, o kterých třeba ani neví. Jednoduše řečeno, 
pomůžeme jim s administrací žádosti o dotaci a případ-
ně je nasměrujeme na odborníky, kteří jim mohou pomoct  
i prakticky a práce zrealizovat. Současně spolupracujeme 
s obcemi, které ve svých obcích mohou oslovovat poten-
ciální žadatele a předávat jim kontakt na naši MAS. 

Jaký je o tento program zájem?
Velký a většinu občanů nemusíme odmítat, podmínky 
splňují. Administrujeme zatím cca čtyřicet  žádostí a část  
z nich je již podaná. Žádosti se přijímají od 9. ledna  
do konce srpna roku 2024, takže čas je a nikdo nemusí 
vyloženě spěchat, aby se na něj dostalo. Dotace je určena 
nízkopříjmovým domácnostem – starobním důchodcům, 
invalidům III. stupně a domácnostem pobírajícím příspěvek  
na bydlení. Žádat je možné na zateplení rodinných domů 
ve vlastnictví žadatele a je možné podpořit různá opatření 
– zateplení fasády, podlah, stropu, střechy, výměnu oken 
a vchodových dveří, vždy ovšem při dodržení stanove-
ných podmínek. Podporu tedy nezíská automaticky každý.  

MAS Bystřička, podporuje obce 
i jejich obyvatele k rozvoji území

Většina obcí je také součástí Sdružení obcí mikroregionu 
Bystřička, který je jediným zakladatelem MAS. Co tedy mik-
roregion dělá?
Členy jsou pouze obce a cílem sdružení je podporovat všechny 
vrstvy obyvatel, které v nich žijí. Konkrétně mikroregion Bystřička 
sdružuje 12 obcí.  Ty jsou velmi aktivní a schází se minimálně 
jednou měsíčně. Absolvují školení, připravují společné projekty  
na odpadové hospodářství, protipovodňová opatření, infrastruktu-
ru pro cyklisty, apod. Tento způsob spolupráce je efektivní, přináší 
výsledky do všech obcí, které tak získají například štěpkovače, 
kontejnery na tříděný odpad, cyklodopočívky, nabíječky na kola, 
rozhlas atd. Obce i organizace v území si také mohou půjčovat 
stany, lavice a další vybavení pro pořádání kulturních akcí. Mikro-
region má i sdílený systém týkající se právních záležitostí, který 
společně využívají.  V rámci mikroregionu obce spolupracují ze 
sedmdesáti procent na věcech, které občan ani nemusí vidět, ale 
výsledek se pak promítne do obecních aktivit, do života obyvatel. 

Kromě toho je důležité asi i sdílení zkušeností…
To je velmi důležité, na každém zasedání někdo ze starostů ote-
vře otázku aktuálního problému, se kterým se potýká a společně 
se hledá řešení, nabízí se nápady jak na to. To je myslím hodně 
důležité a spolupráce i sdílení zkušeností obcím velmi usnadňuje 
jejich činnost. 

mapa MAS
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Ve znamení „jednodušších“ typů zása-
hu se nesl přelom roku. Přesto bystřičtí 
dobrovolní hasiči smutně doplňují, že se 
naplnila jejich očekávání. Tedy, že lidé za-
čnou opět topit kotly na tuhá paliva. „Zá-
sadní problém není v topení tuhými palivy, 
pokud jsou kvalitní. Primární problém je 
v tom, že lidé neřeší údržbu spalinových 
cest. „Za posledních třicet dnů jsme čty-
řikrát vyjeli k zahoření sazí v komíně. 
Tento typ požáru nemusí nutně vždy do-
padnout katastrofou, ale člověk musí za-
chovat chladnou hlavu. Je potřeba okamži-
tě uzavřít přístup vzduchu do kotle a pokud  
to situace umožní, vybrat hořící palivo. 
Rozhodně do kotle nelejte vodu a samo-
zřejmě volat číslo 150,“ upozorňuje veli-
tel jednotky sboru dobrovolných hasičů  
ve Velké Bystřici Kamil Šperka. 

Je zima, sněží, a přesto řada řidičů není 
na takové podmínky připravena. „Naštěstí, 
všechny dopravní nehody, kde jsme po-
máhali, byly s lehčím zraněním. Dbejme 
ale na přizpůsobení rychlosti podmínkám, 
které v zimě panují na silnici a v provozu. 
Je lepší přijet o pár minut později než vů-
bec,“ zdůrazňuje Kamil Šperka a přidává 
radu: „Osobně, pokud to situace dovolí  
a chci otestovat přilnavost pneumatik,  
v malé rychlosti na přehledném, rovném 
úseku prudčeji přibrzdím. Tím zjistím, 
jak se automobil zachová. Samozřejmě  
za předpokladu, že v mé blízkosti není jiné 
vozidlo.“

Začátkem roku hasiči ve Velké Bystřici za-
znamenali požár kontejneru na plastový 
odpad. „Prosíme, dejte pozor, co do kontej-
neru odhazujete, mimochodem, občas se 
setkáme s tím, že zahoří plastová popelni-
ce, do které lidé vysypou ještě žhavý popel 
z kotle,“ apeluje velitel jednotky.

Připomíná, že opět začala fungovat rotač-
ní siréna umístěná na škole. „S vedením 
města jsme diskutovali nad tím, zda sirénu 
úplně zrušit. Přece jen její zvuk, obzvláště 
v noci, příjemný není a hasiči se svolávají 
pomocí systému instalovaného do mobil-
ních telefonů hasičů. Nicméně došli jsme 
ale k názoru, že siréna je pro nás důležitá. 
Jsou okamžiky, kdy telefon u sebe nemá-
me. Ověřili jsme si, že v mnoha případech 
se hasiči dostaví k výjezdu ne na základě 
SMS zprávy, ale díky siréně. Proto tedy 
tento hlásič bude fungovat nadále a my 
prosíme občany o shovívavost,“ uzavírá 
Kamil Šperka.

Bystřicí opět zní hasičská siréna. 
Hasiči prosí o shovívavost



BYSTŘICKÉ NOVINY   02 / 2023Strana 23



BYSTŘICKÉ NOVINY  02 / 2023 Strana 24

REKLAMA

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 2023

• 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 6,70 Kč za jednu rostlinu

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

v rozmezí 448 až 664 kusů (3002,– Kč až 4449,– 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.

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 2023

• 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 2,40 Kč za jednu rostlinu

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

v rozmezí 448 až 664 kusů (1075,– Kč až 1594,– 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.
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KOVOŠROT  
VELKÁ BYSTŘICE

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

                                     
Stálý výkup autobaterií od 15 Kč/kg  

  Peníze  posílány na účet nebo poštovní poukázkou na adresu v den výkupu

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

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

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

bílého a drobného elektra                                             
Stálý  výkup  autobaterií od 15 Kč/kg   

  Peníze  posílány na účet nebo poštovní 
poukázkou na adresu v den výkupu 

 

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

 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Út -  Pá:  9.00 – 16.00      So:  9.00 – 12.00       
            
Tel.: 723 105 222          
www.kovovb.cz
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