


Bio odpad
(úterý)

Separovaný
odpad

(čtvrtek)

18. 2.

SVOZ ODPADŮ ÚNOR 2020

každou sobotu 
8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

6. 2.17. 2.

Strana 2 BYSTŘICKÉ NOVINY 2 / 2020

KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ÚNOR 2020
1. – 29. 2.
Velká Bystřice 

1. 2.
Přáslavice
7. 2.
Velký Újezd
8. 2.
Velká Bystřice

Daskabát
Velký Újezd
12. 2.
Velký Újezd
15. 2.
Velká Bystřice

Daskabát
Doloplazy
Hlubočky
Přáslavice
Tršice

• KATARINA BOHAC LINARES – ŽENY SVĚTA 
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00)
• ANGLIE NENÍ JEN MLHA A DÉŠŤ - VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ 
(KIC, po – pá 8:30 – 17:00)

• OBECNÍ PLES

• PŘEDNÁŠKA BEDŘICH SMETANA

• JMIT CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00)
• VEVERKOVSKÝ BÁL
• PLES MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

• PLES SRPŠ

• PLES SRPŠ 
(KD Nadační, 20:00 – 2:00)
• VAPE CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00)
• DĚTSKÝ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL 
(sokolovna, 14:30 – 17:00)
• KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE
• SPORTOVNÍ PLES
• PLES FOTBALISTŮ
• DĚTSKÝ KARNEVAL
• PLES SDH ZÁKŘOV

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

16. 2.
Velká Bystřice

20. 2.
Hlubočky
21. 2.
Bystrovany

22. 2.
Velká Bystřice

Daskabát
Bukovany
Velký Újezd
Přáslavice
Tršice
23. 2.
Velká Bystřice

25. 2.
Velká Bystřice

29. 2.
Svésedlice
Bystrovany
Hlubočky
29. 2. - 1. 3.
Velká Bystřice

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

• DIVADLO ČOCHTAN VYPRAVUJE

• VODĚNÍ MEDVĚDA, DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, POCHO-
VÁNÍ BASY

• BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU 
(Zámecké náměstí 10:00 – 12:00, obchůzka městem 12:00 – 15:00)

• PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
(KD Nadační, 20:00 – 2:00)
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• DĚTSKÝ KARNEVAL
• HASIČSKÝ PLES
• PLES TJ TRŠICE

• MATĚJ A ŠTĚPÁN RAKOVI 
(galeriezet, 16:00 – 17:00)

• ČERNÁ HODINKA - BESEDA S M. ZACHOU KUČEROU 
(KIC 17:00 - 19:00)

• HASIČSKÝ PLES
• PLES SPORTOVCI
• ROCKOVÝ PLES

• BOBO CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 17:00)

POPLATKY NA ROK 2020

Poplatky (stočné, odpad a poplatek za psa) lze 
uhradit nejdříve od 1. května 2020.

Letošní rok je výjimečný tím, že od 1. května 
dochází ke změně sazby DPH (snížení z 15% 
na 10%), proto byl posunut výběr všech poplatků 
až od tohoto data. Současně, na základě 
kontroly z Ministerstva zemědělství, musí 
dojít ke změně způsobu vyúčtování stočného   
v daném roce, z tohoto důvodu budou majitelům 
objektů v nejbližším termínu distribuovány  
k podpisu nové smlouvy.

Nominujte osobnost na Cenu města VB 

            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 přispěly 
k rozvoji města nebo ho proslavili.

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

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

Návrh musí obsahovat:

· jméno navrhovaného kandidáta, datum 
narození nebo další identifikaci,

· zdůvodnění návrhu, oblast činnosti kan-
didáta, přínos pro město apod.,

· jméno a adresu navrhovatele.

Rozhodnutí o udělení Ceny města Velká 
Bystřice bude vyhlášeno obvyklým  
způsobem ve sdělovacích prostředcích.Foto na titulní straně: Zdeněk Bereza (masopust), Petra Mikulková (karneval)

Nominace mohou zasílat občané, 
organizace, spolky i právní subjekty 
písemnou formou do 28. února 2020  
na adresu Městský úřad Velká Bystřice, 
tajemnice městského úřadu Marcela 
Chumchalová, Zámecké náměstí 79, nebo 
elektronicky na adresu chumchalova@
muvb.cz.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

v následujícím textu bych vám rád představil základní parametry 
rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2020. Rozpočet města byl 
jednomyslně schválen na jednání zastupitelstva dne 11. prosince 
2019. Rozpočet je jako tradičně připraven s „péčí řádného 
hospodáře“. To znamená, že rozpočet města je koncipován 
jako „vyrovnaný“, na straně výdajů je vytvořena rezerva  
na neočekávatelné události, nárůst daňových příjmů je navržen 
velmi konzervativně a součástí výdajové stránky rozpočtu je 
opět vysoký podíl investičních výdajů.

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 
2019. Toto je jedno ze specifik rozpočtů obcí a měst oproti 
klasickému rozpočtu firmy. 

Nyní tedy ke konkrétním číslům rozpočtu našeho města. Dle 
rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 95,9 
mil. Kč a celkové výdaje ve výši 124,9 mil. Kč. Plánovaný 
deficit 29,0 mil. Kč je kryt zůstatkem peněžních prostředků  
na běžném bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu 
byl předpokládaný zůstatek běžného účtu plánován ve výši 
30,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 36,6 mil. Kč. 
Tato částka 6,6 mil. Kč představuje další dodatečnou rezervu  
pro hospodaření města v roce 2020 oproti schválenému rozpočtu.

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je, že zahrnují na stranu 
příjmů i na stranu výdajů tzv. převody mezi vlastními účty. 
Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které 
nepředstavují skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka 
navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 2020  
o částku 70,9 mil. Kč. Skutečná oficiální výše příjmů letošního 
rozpočtu je tedy 166,8 mil. Kč a výdajů 195,8 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2020:

Ing. Lukáš Jakl – předseda finančního výboru
Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 jsou vyšší 
oproti rozpočtu na rok 2019. Toto porovnání je však ovlivněno  
i vyššími dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2020. Příjmy 
bez vlivu dotací jsou v roce 2020 rovněž vyšší než v roce 
2019. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, které 
naše město získává na základě zákona o rozpočtovém určení 
daní. V roce 2020 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši  
58,9 mil. Kč, v roce 2019 byly rozpočtovány ve výši 53,9 mil. Kč. 

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá  
od svých občanů. Poplatek za stočné za 1 m3 bez DPH se zvýšil 

z 21,74 Kč na 23,00 Kč (od 1. května dochází k poklesu 
DPH na vodné i stočné, proto uvádím hodnoty bez DPH). 
Po započtení snížené DPH se jedná o meziroční nárůst 
pouze o 1 %. Rovněž dochází pro rok 2020 i k navýšení 
poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje z 520 Kč 
na 650 Kč na občana a rok. 

Je nutné konstatovat, že uvedená cena ani nepokrývá 
skutečné náklady, které jsou městem vynaloženy na svoz 
odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v posledních 
letech rostou (a v dalších letech růst budou) zejména díky 
rostoucím poplatkům za skládkování, které stanovuje 
stát.

Významnou plánovanou investicí je pořízení nové 
hasičské cisterny. Celková pořizovací cena bude 
zhruba 8,2 mil. Kč, přičemž příspěvek z rozpočtu 
města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč. Dalšími zdroji 
k pořízení nové cisterny bude dotace ministerstva 
vnitra ve výši 2,5 mil. Kč, příspěvek poskytnutý  
Olomouckým krajem a prostředky získané odprodejem 
staré hasičské cisterny. Dalšími podstatnými 
plánovanými investicemi je výdaj na sociální bydlení 
(7,5 mil. Kč) nebo např. investice do kluziště s umělou 
ledovou plochou (4 mil. Kč).

Významným prvkem mezi investicemi je rovněž částka 
3,7 mil. Kč, která je určena na vypracování projektových 
dokumentací. Připravené projektové dokumentace, které 
jsou v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města, 
umožní městu zavčas žádat o nově vypsané dotační 
tituly.

Pokud by vás zajímala detailnější struktura příjmů 
a nákladů rozpočtu našeho města, naleznete je  
na webových stránkách https://www.velkabystrice.cz/cs/
obcan/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocet-2020/.

Závěrem, podobně jako loni, bych rád poděkoval 
všem pracovníkům městského úřadu, kteří se podíleli 
na přípravě rozpočtu. Zvlášť děkuji paní Elefterii 
Schrottové, člence finančního výboru, která při přípravě 
rozpočtu tradičně odvedla velký kus nezištné práce. 

Narození:
Alexandr Dolinek
Tobiáš Bláha

10. 11. 2019
23. 12. 2019

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

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Jiří Mihalík                              15. 1. 2020 67 let

Vážení spoluobčané, 

V následujícím textu bych vám rád představil základní parametry rozpočtu města Velká Bystřice na 
rok 2020. Rozpočet města byl jednomyslně schválen na jednání zastupitelstva dne 11. prosince 2019. 
Rozpočet je jako tradičně připraven s „péčí řádného hospodáře“. To znamená, že rozpočet města je 
koncipován jako „vyrovnaný“, na straně výdajů je vytvořena rezerva na neočekávatelné události, 
nárůst daňových příjmů je navržen velmi konzervativně a součástí výdajové stránky rozpočtu je opět 
vysoký podíl investičních výdajů. 

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 2019. Toto je 
jedno ze specifik rozpočtů obcí a měst oproti klasickému rozpočtu firmy. Nyní tedy ke konkrétním 
číslům rozpočtu našeho města. 

Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 95,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 
124,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 29,0 mil. Kč je kryt zůstatkem peněžních prostředků na běžném 
bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu byl předpokládaný zůstatek běžného účtu 
plánován ve výši 30,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 36,6 mil. Kč. Tato částka 6,6 mil. Kč 
představuje další dodatečnou rezervu pro hospodaření města v roce 2020 oproti schválenému 
rozpočtu. 

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je, že zahrnují na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2020 o částku 70,9 mil. Kč. Skutečná oficiální výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 166,8 mil. Kč a 
výdajů 195,8 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2020: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 58,9 61 % 
Stočné 4,5 5 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,1 3 % 
Přijaté transfery (různé veřejné dotace) 17,1 18 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 9,9 10 % 
Celkem 95,9 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 jsou vyšší oproti rozpočtu na rok 2019. Toto 
porovnání je však ovlivněno i vyššími dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2020. Příjmy bez vlivu 
dotací jsou v roce 2020 rovněž vyšší než v roce 2019. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, 
které naše město získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2020 jsou daňové 
příjmy rozpočtovány ve výši 58,9 mil. Kč, v roce 2019 byly rozpočtovány ve výši 53,9 mil. Kč. 

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá od svých občanů. Poplatek za stočné za 1 
m3 bez DPH se zvýšil z 21,74 Kč na 23,00 Kč (od 1. května dochází k poklesu DPH na vodné i stočné, 
proto uvádím hodnoty bez DPH). Po započtení snížené DPH se jedná o meziroční nárůst pouze o 1 %. 
Rovněž dochází pro rok 2020 i k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje z 520 Kč na 
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plánován ve výši 30,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 36,6 mil. Kč. Tato částka 6,6 mil. Kč 
představuje další dodatečnou rezervu pro hospodaření města v roce 2020 oproti schválenému 
rozpočtu. 

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je, že zahrnují na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
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skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2020 o částku 70,9 mil. Kč. Skutečná oficiální výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 166,8 mil. Kč a 
výdajů 195,8 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2020: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 58,9 61 % 
Stočné 4,5 5 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,1 3 % 
Přijaté transfery (různé veřejné dotace) 17,1 18 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 9,9 10 % 
Celkem 95,9 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 jsou vyšší oproti rozpočtu na rok 2019. Toto 
porovnání je však ovlivněno i vyššími dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2020. Příjmy bez vlivu 
dotací jsou v roce 2020 rovněž vyšší než v roce 2019. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, 
které naše město získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 2020 jsou daňové 
příjmy rozpočtovány ve výši 58,9 mil. Kč, v roce 2019 byly rozpočtovány ve výši 53,9 mil. Kč. 

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město vybírá od svých občanů. Poplatek za stočné za 1 
m3 bez DPH se zvýšil z 21,74 Kč na 23,00 Kč (od 1. května dochází k poklesu DPH na vodné i stočné, 
proto uvádím hodnoty bez DPH). Po započtení snížené DPH se jedná o meziroční nárůst pouze o 1 %. 
Rovněž dochází pro rok 2020 i k navýšení poplatku za komunální odpad. Ten se zvyšuje z 520 Kč na 

 (pokračování na str. 4)
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KULTURA

650 Kč na občana a rok. Je nutné konstatovat, že uvedená cena ani nepokrývá skutečné náklady, 
které jsou městem vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v posledních letech 
rostou (a v dalších letech růst budou) zejména díky rostoucím poplatkům za skládkování, které 
stanovuje stát. 

 

Plánované složení výdajů města v roce 2020: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 43,9 35 % Viz následující tabulka 
Provozní náklady města 12,8 10 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,1 6 % Škola, školka, DPS 
Kultura 5,3 4 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 11,2 9 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 3,0 2 % 
Ostatní 13,7 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 
Rezerva 27,9 23 % Neočekávatelné ostatní výdaje 
Celkem 124,9 100 %  
 

Tabulka investic na rok 2020 

Akce – investice mil. Kč Poznámky 
Nové auto hasiči  CAS Scania  5,4 Dotace  MV + Ol.kraj 2,8 mil.  
Sociální bydlení č.p. 66 7,5  
Chodníky Leader (Nádražní I, Svésedlická , atd.) 4,7 Dotace IROP 2,9 mil 
Místní komunikace opravy  3,0  
Projektové dokumentace  3,7  
MZŠ (akustický pohled hala, sociálky tělocvična) 6,2 Dotace MMR 3,7 mil 
Veřejné osvětlení nová cyklostezka  1,4  
Výsadba nových alejí  1,6 Dotace OP ŽP 0,9 mil.  
Úprava hřbitova – I.etapa  4,0  
Kluziště  4,0  
Domov důchodců - klimatizace 1.0  
Ostatní drobné investice  1,4  
   
   
   
   
   
   

C e l k e m 43,900  

 
Významnou plánovanou investicí je pořízení nové hasičské cisterny. Celková pořizovací cena bude 
zhruba 8,2 mil. Kč, přičemž příspěvek z rozpočtu města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč. Dalšími zdroji 
k pořízení nové cisterny bude dotace ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč, příspěvek poskytnutý 
Olomouckým krajem a prostředky získané odprodejem staré hasičské cisterny. Dalšími podstatnými 

Plánované složení příjmů města v roce 2020:

V pátek 21. února 2020 si připomeneme 
75. výročí vypálení "palírny".

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

prostředky na humanitární sbírku 
České charity.

S velkou radostí a hrdostí oznamu-
jeme, že ve Velké Bystřici padl his-
torický rekord, když bylo vybráno 
81.131 Korun českých.

Srdečný dík patří všem, kteří byli 
ochotni otevřít dveře a přispět na 
dobrou věc  a samozřejmě též sku-
pinkám koledníků.

Tříkrálová sbírka 
opět rekordní!

Tabulka investic na rok 2020
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sbírky

Ve dnech 4. a 5. ledna prošly i ulice-
mi Velké Bystřice skupinky tříkrálo-
vých koledníků. Zpěvem známé koledy  
a nápisem K+M+B+2020 na vrata navští-
vených domů navazovali na prastarou 
tradici. Zároveň ale do kasiček vybírali

75 vypálení palírny
výrocí̌

z vernisáže výstavy Kateriny Bohac Linares 18. ledna

katerina bohac 
ženy světa
vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve  
na zahájení výstavy obrazů kateriny bohac  
dne 18. 1. 2020 v 17.00 hodin v prostorách galeriezet  
zámecké nám. 775, velká bystřice

výstavu uvede jarosław sebastian pastuszak 

výstava potrvá do 26. 3. 2020 
galeriezet je otevřená od pondělí do pátku 8.30 –17.00 hodin   
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Foto: Martina Skálová

Pokračování ze str. 3

650 Kč na občana a rok. Je nutné konstatovat, že uvedená cena ani nepokrývá skutečné náklady, 
které jsou městem vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné náklady na svoz odpadů v posledních letech 
rostou (a v dalších letech růst budou) zejména díky rostoucím poplatkům za skládkování, které 
stanovuje stát. 

 

Plánované složení výdajů města v roce 2020: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 43,9 35 % Viz následující tabulka 
Provozní náklady města 12,8 10 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,1 6 % Škola, školka, DPS 
Kultura 5,3 4 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 11,2 9 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 3,0 2 % 
Ostatní 13,7 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 
Rezerva 27,9 23 % Neočekávatelné ostatní výdaje 
Celkem 124,9 100 %  
 

Tabulka investic na rok 2020 

Akce – investice mil. Kč Poznámky 
Nové auto hasiči  CAS Scania  5,4 Dotace  MV + Ol.kraj 2,8 mil.  
Sociální bydlení č.p. 66 7,5  
Chodníky Leader (Nádražní I, Svésedlická , atd.) 4,7 Dotace IROP 2,9 mil 
Místní komunikace opravy  3,0  
Projektové dokumentace  3,7  
MZŠ (akustický pohled hala, sociálky tělocvična) 6,2 Dotace MMR 3,7 mil 
Veřejné osvětlení nová cyklostezka  1,4  
Výsadba nových alejí  1,6 Dotace OP ŽP 0,9 mil.  
Úprava hřbitova – I.etapa  4,0  
Kluziště  4,0  
Domov důchodců - klimatizace 1.0  
Ostatní drobné investice  1,4  
   
   
   
   
   
   

C e l k e m 43,900  

 
Významnou plánovanou investicí je pořízení nové hasičské cisterny. Celková pořizovací cena bude 
zhruba 8,2 mil. Kč, přičemž příspěvek z rozpočtu města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč. Dalšími zdroji 
k pořízení nové cisterny bude dotace ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč, příspěvek poskytnutý 
Olomouckým krajem a prostředky získané odprodejem staré hasičské cisterny. Dalšími podstatnými 

.
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zahájení plesu 
ve 20:00 hodin

předprodej a rezervacE vstupenek:
od 13.1.2020 
na kulturním a informačním centru VB 
tel. 734 236 502

na sále kulturního domu ve Velké Bystřici

15. února 
2020

PLES
Školní

Spolek rodičů a přátel školy při mzš a mš velká bystřice 
zve na tradiční 

Vstupné 100,- Kč

Bohatá tombola a občerstvení

K tanci i poslechu bude hrát skupina Methyl

Grafika: „Designed by rawpixel.com / Freepik“, „Designed by macrovector / Freepik“

Milan 
Zacha Kucera 

je spisovatel, badatel a kreativní ředitel
Československé filmové společnosti.

Je držitelem ceny E.E.Kische za knihu 
literatury faktu Největší tajemství třetí říše.

Věnuje se záhadám druhé světové války, 
zejména poslednímu podzemnímu

velitelství nacistů nedaleko Náchoda, 
zmizení Jantarové komnaty, ale třeba 

bádání v podzemí Čachtic.

Na TV stanici CS Mystery a CS History 
má vlastní pořad Tajemné horizonty.

Žije a narodil se v Olomouci. 

ˇ
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Zve házená Velká Bystřice, z.s.

v sobotu 14. 3. 2020 

od 20 do 02 hod. v KD Nadační 
Zámecké náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice

Prodej přímo na akci (u pokladny v hotovosti):

maska 50,- Kč
ostatní účastníci akce = 100,- Kč

Předprodej :
od pondělí 14. 2. do středy 11. 3. 2020 

(v rámci otevírací doby KIC, Po – Pá 8:30 
až 17 hod.)

V rámci předprodeje bude na KIC prodávána 
vstupenka s místenkou v ceně 50,- Kč.

 Kdo se při vstupu na akci (u pokladny) 
prokáže touto platnou vstupenkou s místenkou 

a přijde jako MASKA, u pokladny již neplatí 
žádnou další finanční částku. 

Ostatní účastníci akce, kteří předloží platnou 
vstupenku s místenkou, doplatí u pokladny 

v hotovosti finanční  částku 50,- Kč. 

V případě telefonické rezervace 
na tel. č. 734 236 502 je nutno rezervaci 

vyzvednout do 3 pracovních dnů.

Sportovní 
Šibřinky

2020

Město Velká Bystřice se prezentovalo na veletrhu GO 
a Regiontour v Brně 16. - 19. ledna 
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KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE
Telefon: 734 236 502 / e-mail: knihovna@muvb.cz
www.knihovna.velkabystrice.cz

Lucinda Riley: Sestra s perlou
Sestra s perlou je čtvrtým dílem rodinné ságy Sedm sester. 
Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově 
ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest 
mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt jejich 
adoptivního otce. Každá ze sester dostává jako dědictví i dopis 
s údaji, podle nichž může najít svou biologickou rodinu. CeCe 
D’Appliese měla vždycky pocit, že nezapadá mezi své…

Julie Caplin: Cukrárna v Paříži
Kdysi vyhlášená pařížská Cukrárna C se brzy zavře, ještě 
zbývá poslední cukrářský kurz. Právě na něj míří z anglického 
venkova i Nina Hadleyová. Kromě odpalovaného těsta se ale 
bude muset vypořádat ještě se Sebastianem, do kterého byla 
kdysi nešťastně zamilovaná. Postaví se Nina konečně za sebe a 
za to, po čem opravdu touží?

knižní novinky

Knihovna je otevřena:

Po 8:00 - 10:00 12:15 - 17:00
St 12:15 - 17:00

Út, Čt, Pá zavřeno

Stephen King: Povznesení
Scott Carey vypadá stále stejně, a přesto neustále ztrácí na 
váze. A je tu pár dalších podivností, například že váží stejně 
v oblečení i bez něj. Kromě toho má Scott problémy i se 
sousedkami, lesbickým párem, jejichž pes pravidelně vykonává 
potřebu na jeho trávníku. Ale nejde jen o něj, celá místní 
komunita je vůči homosexuálnímu páru, který se ve městě 
snaží otevřít restauraci, zaujatá. Zrodí se nepravděpodobné 
spojenectví nebo v sobě lidé nedokážou objevit pochopení?

Andrew Mayne: Teorie vraždy
Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo Cray dostane 
od FBI neoficiální nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou 
vraždu. Došlo k ní na místě, kde zabiják, kterého Theo 
odhalil dříve, pohřbíval své oběti. Policie jako podezřelého 
zadržela forenzního technika, ten ale nikdy dříve neměl 
sklony k násilí, navíc je v šoku a na nic si nevzpomíná. 
A na skenu jeho mozku se objeví něco zvláštního.  
A abnormálního. Doktor Cray záhy zjistí, že se na místech činu 
pohybuje záhadný muž – muž, který je stejně geniální jako on 
sám…

Knihovna je otevřena i v době jarních prázdnin
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(autor fotek Josef Jedenástík)

 KINO 
Velký Týnec – ÚNOR 2020 

                                                      
                 7. 2. pátek          ŽENSKÁ NA VRCHOLU                                   Produkce: ČR 
                 18:00 hod.         Nová česká komedie s A. Polívkovou                   Přístupný  
                 109 minut          v hlavní roli.                                                           Vstupné Kč 50,- 
                     
 
                 14. 2. pátek       POHÁDKA PRO MŠ                                           Vstupné Kč 20 
                  9:30 hod.                                                                                                          
                                              
                                                      
                 14. 2  pátek        NABARVENÉ  PTÁČE                                       Produkce: ČR, SR 
                 18:00 hod.          Nadčasové poselství o putování a útrapách           Přístupný od 18 let 
                 169 minut            židovského chlapce za druhé světové války.        Vstupné Kč 50,-                                                   
                                                                      
 
 
                21. 2.pátek           PŘES PRSTY                                                        Produkce: ČR 
                 18:00 hod.           Komedie z prostřední volejbalových hřišť.            Přístupný od 12 let  
                 101 minut                                                                                           Vstupné Kč 50,- 
                      
  
 
                28. 2. pátek        ANGRY BIRDS VE FILMU 2                               Produkce: USA 
                18:00 hod.          Animovaný. Dobrodružný. Rodinný film.                Přístupný  
                 97 minut                                                                                               Vstupné Kč 50, -                              
           
              

 
 
 
 

                  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. 
 
 

Aprílové 

5. dubna 2020  18.00 
Rošáda 

12. dubna 2020  18:00 
Velká Zebra 

19. dubna 2020  18:00 
Královny 26. dubna 2020  18:00 

Past na myši 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

Permanentky na všechna představení lze zakoupit 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice 

Permanentka (Rošáda, Velká zebra, 
Královny, Past na myši + 2x volný vstup 
na doprovodný program) 450 Kč

Permanentní vstupenky jsou v prodeji  
v Kulturním  a informačním centru  
ve Velké Bystřici.

Vstupenka je na konkrétní místo (řada  
a sedadlo) a bude platná na všechna 
hlavní představení přehlídky. Současně 
bude opravňovat držitele k bezplatnému 
vstupu na představení doprovodného 
programu.

Permanentní vstupenky budou  
v předprodeji až do 15. března 2020.

 KINO 
Velký Týnec – ÚNOR 2020 

                                                      
                 7. 2. pátek          ŽENSKÁ NA VRCHOLU                                   Produkce: ČR 
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                 109 minut          v hlavní roli.                                                           Vstupné Kč 50,- 
                     
 
                 14. 2. pátek       POHÁDKA PRO MŠ                                           Vstupné Kč 20 
                  9:30 hod.                                                                                                          
                                              
                                                      
                 14. 2  pátek        NABARVENÉ  PTÁČE                                       Produkce: ČR, SR 
                 18:00 hod.          Nadčasové poselství o putování a útrapách           Přístupný od 18 let 
                 169 minut            židovského chlapce za druhé světové války.        Vstupné Kč 50,-                                                   
                                                                      
 
 
                21. 2.pátek           PŘES PRSTY                                                        Produkce: ČR 
                 18:00 hod.           Komedie z prostřední volejbalových hřišť.            Přístupný od 12 let  
                 101 minut                                                                                           Vstupné Kč 50,- 
                      
  
 
                28. 2. pátek        ANGRY BIRDS VE FILMU 2                               Produkce: USA 
                18:00 hod.          Animovaný. Dobrodružný. Rodinný film.                Přístupný  
                 97 minut                                                                                               Vstupné Kč 50, -                              
           
              

 
 
 
 

                  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. 
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Otužilství je také sport
S tímto sloganem by zajisté souhlasili i bystřičtí otužilci, kteří se 
vydali zdolat bystřickou přehradu.

Ve čtvrtek 26. 12. 2019 se ve Velké Bystřici u vodní nádrže 
před 13. hodinou začali scházet jak diváci, tak i místní otužilí 
plavci, aby společně zahájili bystřické Štěpánské plavání.

Ti, co se tak statečně připravovali vrhnout do studené vody, 
se ještě rozehřívali malou rozcvičkou. Ostatní napjatě sledovali 
organizátora, který měřil teplotu vody, ve které se bude plavat. 
Tento rok bylo opravdu teplo. Voda měla 4°C.

Kdo byl prokřehlý ještě před startem, ať už to byl sportovec nebo 
nadšený divák, mohl si zde zakoupit teplý čaj na posilněnou.

Ve 13:15 hod. se všichni začali shlukovat u břehu přehrady, kde 
se naši nebojácní plavci chystali zdolat bystřickou přehradu. 
Bylo celkem 8 účastníků, z toho jedna žena ve středním věku 
a ani ti starší se zimy nezalekli. Nejstaršímu účastníkovi bylo 
79 let.

Všichni se zaujetím sledovali, natáčeli a fotili, jak se plavci 
vrhají do studené vody a plavou na druhý břeh a zpátky. Po 
úspěšném dokončení a zdolání přehrady všemi zúčastněnými 
nastal velký potlesk a focení otužilců při této sváteční místní 
tradici.

Pokud jste tento rok propásli akci Štěpánské plavání ve Velké 
Bystřici nevadí, za rok bude zas. Přijďte se podívat či zúčastnit 
další rok i Vy!

A jak se říká… Zima nás nezdolá!
Kateřina Žbánková

foto: Kateřina Žbánková



4 7

65

foto: [1 - 4 Julie Londová, [5 - 10] Kateřina Žbánková,  [11] Jaroslav Londa, [12-13] Martina Skálová
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[1] - [4] ze Štěpánského koledování 26. prosince
[5] - [10]  z Divadelního silvestra 31. prosince

[11]  z Tříkrálového koncertu 5.ledna
[12] - [13] Cestovatelská přednáška v íčku 14. ledna

12

Fotoseriál
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9

8

11

13



foto: [1 - 6], [9 - 13] Kateřina Žbánková, [7 - 8] Petr Nakládal
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[1] - [6] ze Zpívání u vánočního stromu a Pouštění lodiček 21. prosince
[7] - [8] ze Štědrovečerního troubení z věže kostela 24. prosince

[9] - [13] z Živého betléma 25. prosince

1 2 3

4 5 6
7 8

9

12 1411

10

Fotoseriál
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Žáci

Ladislav Václavský

V prosinci se konal basketbalový turnaj ve Velkém Újezdě, 
jehož se zúčastnili i naši žáci z druhého stupně. Kluci byli 
rozděleni na dvě kategorie, mladší a starší.

Starší kluci, kteří budou bojovat na přelomu února/března 
o postup od dalších kol, si vedli výborně. Jejich výšková 
převaha a především skvěle zvládnutá hra po stránce 
taktické i herní je odlišovala od ostatních škol. První 
zápas kluci přehráli Velký Týnec 13:2, poté si zastříleli 
proti Tršicím a dokonce díky skvělé práci v obranné fázi 
neinkasovali ani koš a vyhráli 16:0. Poslední zápas hráli 
kluci proti domácímu Velkému Újezdu, týmu, který měl  
ve svém kádru aktivně hrající basketbalisty. Zápas nezačal 
pro naše kluky šťastně, domácí tým hnaný skvělým 
publikem se ujal vedení a trochu naše kluky zaskočil.  
Po našem „TimeOutu“ jsme si to s klukama vyříkali  
a začali hrát naši hru. Utkání jsme otočili a rozdílem třídy 
utkání kontrolovali. Starší kluci si tak vezou 1. místo  
z prvního turnaje v basketbalu a pomýšlí na ty nejvyšší 
cíle, a to je postup na krajské finále.

Starší kluky reprezentovali: Grygar, Salašnyj, Juračka, 
Vodák, Novák, Potůček, Kryštof, Matulík Pavel

Mladší kluci se jeli „učit“. Jejich hra nebyla dobrá a spíše 
připomínala házenou než basketbal. První dvě utkání 
jsme výsledkově zvládli a vyhráli. Poslední utkání jsme  
o koš prohráli a vezeme si tak 3. místo.
Mladší kluky reprezentovali: Moravec, Lolek, Kubíček, 
Bič, Čáp, Nemrava

Vánoční turnaj v šachu – přebor školy 2019
18. prosince 2019 se účastnilo 27 velmi odhodlaných šachistů vánočního turnaje. 
Soutěž proběhla v pohodové atmosféře, všichni účastníci si s chutí zahráli sedm 
partií, poměřili své dovednosti v královské hře a založili novou tradici.

Výsledky nejsou podstatné, ale pro úplnost uvádíme pořadí:

1. Lukáš Vraštil  5,5 b.
2. Filip Langer   5,5 b.
3. Štěpán Nemrava  5,5 b.
4. Viktor Šmejkal  5 b.
5. Jan Grygar   5 b.

A na závěr: 
Ředitel turnaje Mgr. Martin Buršík, asistent Mgr. Miroslav Vohník

První kolo v basketbale jsme odehráli na půdě Velkého 
Újezdu.

Starší žačky nevstoupily do turnaje ideálně a hned  
v prvním utkání podlehly Velkému Týnci. Do druhého 
utkání proti Tršicím jsme si řekli, co je potřeba zlepšit.  
V utkání to hned šlo vidět, bohužel nás zradila koncovka 
a přes hodně šancí nám koš soupeře zůstal zakletý. 
Proto jsme museli opět skousnout porážku. V posledním 
utkání o třetí místo se nám podařilo vyhrát, díky dobré hře  
a konečně přesné koncovce.

Sestava: Moravcová, Koudeláková, Zapletalová, Šimková, 
Auffahrtová B., Košíčková, Matonohová, Havlová 

Mladší žačky odehrály fantastické utkání a svým 
soupeřům nedaly šanci. Jak Velký Újezd, tak Velký Týnec 
přehrály rozdílem třídy. Ve hře předvedla děvčata výborné 
individuální výkony i pěkné kombinace.

Sestava: Švábeníková, Kadalová, Bráblíková, Urbanová, 
Jedenástíková, Vyhnánková, Važanová

Vít Koplík

Žákyně
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Vánoční zpívání v DPS 
Vánoce byly za dveřmi a stalo se už tradicí, že si v tomto čase 
chodíme zazpívat s obyvateli DPS. Hlavně koledy, ale nejenom ty. 
Seniory vždycky potěší, když slyší tóny a písničky, k nimž se váže 
nějaká jejich vzpomínka, zážitek. A pokud zpívají s dětmi, potěšení 
je o to větší.

S paní učitelkou a s kytarou se zpívat vypravily Anička a Elinka 
Vážanovy, Dorotka Dolinek, Kristýnka Tegelová a Dorka Šmalcová. 
Shodli jsme se, že takto příjemně strávený čas přispěl k předvánoční 
pohodě všech zúčastněných.

Tříkrálové koledování
Tak jako každý rok, i letos se vydaly děti ze Zámecké školky koledovat 
při příležitosti oslavy Tří králů. Všech 150 koledníků mělo na hlavě 
vyrobenou papírovou korunu a usilovně zpívali v ulicích Velké Bystřice. 
Navštívili jsme radnici i Masarykovu základní školu, pozdravili jsme 
kamarády a sourozence a moc jsme si to užili. Těšíme se na příští rok!

Markéta Sedlářová

Anna Fryštacká
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SPORT
Z Velké Bystřice 

do české reprezentace! 

Veronika Verďa Mikulášková 

Kdyby komiksoví hrdinové dělali nábor do „super týmu“, tak do fronty 
by se mohla postavit i házenkářka Veronika Mikulášková. Hubená 
holka je pořádný tvrďák. Narazit do Mikuláškové je podobné jako 
neubrzdit kolo proti betonové zdi.

Verďa započala svou kariéru právě u nás ve Velké Bystřici! Holka - 
kluk byla od našich miniků jasným házenkářským talentem! Svou pílí 
se postupně vyšvihla do top házenkářské elity!

Fanoušci házené si jí mohou pamatovat se sádrou na noze nebo 
s velkým monoklem pod okem. Reprezentační trenér Jan Bašný 
houževnatou Mikuláškovou premiérově nasadil vloni na mistrovství 
Evropy v obraně i na rumunskou superstar Cristinu Neaguovou.  
A spoluhráčka Sára Kovářová se při vyhlášení nejlepších 
sportovců zmínila: „Skončila sice Káťa Dvořáková, která byla  
v obraně nezastupitelná, ale máme Veroniku Mikuláškovou, která 
je také skvělá.“ Mikulášková zkrátka umí nakoupit, ale i rozdat! 
Její tvrdá obrana soupeřkám nechutná, často je naživo „seznámí“  
s povrchem hřiště.

Kamila Petrová

foto: házenkářský archiv

„Já a tvrďák? Spíš se snažím, aby nám to fungovalo, abychom si 

Třeťáci ve Sluňákově
Ve středu 8. 1. čekaly ve Sluňákově na třeťáky dva výukové programy: 3.A Vypečená houska, 
3.B Seznamte se s netopýrem. Byl to pro všechny krásný návrat a vzpomínka na podzimní školu 
v přírodě. Dokonce nás čekali stejní lektoři, takže jsme se cítili jako doma. Dozvěděli jsme se, jak 
vzniká pečivo od práce na poli, přes zrníčko a mouku až k pečení. Zkusili jsme si mlátit cepem, 
mlít obilí, osívat, míchat těsto, uplést a upéct housku, která náramně chutnala! Druhá skupina 
se dozvěděla nejen spoustu zajímavého o netopýrech, ale jednoho ze záchranné stanice jsme 
si mohli dokonce pohladit a byli jsme svědky, jak se netopýr krmí červy. Na závěr jsme neodolali  
a udělali si krátkou vycházku po oblíbených místech v okolí Sluňákova.

Hana Londová a Kateřina Kovalová

vzájemně pomáhaly, a z toho už to tak nějak vyplyne. 
Je pravda, že to sice bolí a vstávání druhý den cítím, 
ale na to už si člověk zvykne,“ říká osmnáctiletá 
Mikulášková, jedna z nejúspěšnějších házenkářek 
bystřické krve. 

☺
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Kamila Šišková

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Střípky z Domova sv. Anny

V měsíci listopadu jsme vyráběli benefiční adventní 
věnce. Výtěžek ve výši 5.397,- Kč z tohoto prodeje 
byl věnován rodině z Velké Bystřice k zajištění péče  
o zdravotně postiženého syna. Všem, kteří se podíleli  
na této „dobré akci“ patří dík.

Rovněž v měsíci listopadu navštívili domov zástupci 
krajského ředitelství Policie ČR, aby obdarovali 
obyvatele domova sv. Anny „Vánoční hvězdou“.

V prosinci obdaroval každého obyvatele ježíšek  
z Globusu prostřednictvím svých zákazníků, ať se 
jednalo o individuální dárky či teplé ručně pletené 
ponožky, a nejen to, zaměstnanci Globusu mezi sebou 
uspořádali sbírku a za vybrané peníze byly pro náš 
domov zakoupené polohovací pomůcky, chodítko a WC 
židle.

Dalším milým překvapením bylo, když jsem na Štědrý 
den přišla do domova na společnou štědrovečerní 
večeři a pod stromečkem byly dárky, které nám poslal 
kolektiv zdravotníků Intenzivní péče chirurgických oborů 
Fakultní nemocnice Olomouc.

Po celý měsíc prosinec probíhal kulturní program, který 
zpříjemnily děti a žáci z Masarykovy základní a mateřské 
školy ve Velké Bystřici a žáci základní umělecké školy.
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EKOSERIÁL

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP používá zejména jako technický materiál. 
Znovu je tak možné pro další výrobu použít 
více než 90 % materiálu, ze kterého byly 
světelné zdroje vyrobeny.

Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou 
nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat  
k recyklaci, rádi vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světel-
ný zdroj v elektro obchodě při nákupu nového 
nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která 
je umístěna v přízemí Městského úřadu Velká 
Bystřice.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu  
s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného

Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří  
do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně 
využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé množství 
rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla 
uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté 
rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví  
i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena  
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné 
znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty 
a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se

zdroj: bezobalu.org
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Najdete je?

S O Ú E D L B D S K K E

A P D A K R O P S Ú O D

G Ř Ž P N O F Č I H N R

K Í E O A K K V S T T Ž

L R C C Ř D E O I J E Z

O O A É M J C D U Š J O

L D L F T A Í S N T N P

T A K V I Ř Á Z R R E G

Ě U Y Y T R S T B Ě R K

V E C P Z V A N M A B K

S Á E K O L A M P L M S

Z T R H J A K V O R Á Ž

EKOKOUTEK

EKOLAMP

KONTEJNER

ODPAD

PŘÍRODA

RECYKLACE

SBĚR

SVĚTLO

TŘÍDIT

ÚSPORKA

ZÁŘIVKA

ŽÁROVKA

Používáte doma úsporné světelné zdroje? Jestli ano, dobře děláte. Jejich 
používáním šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když doslouží, je však potře-
ba odnést je na sběrné místo, jen odtud se totiž dostanou k recyklaci. Nej-
bližší sběrné místo vám pomůže najít mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si 
můžete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo tabletu.  
Slova v naší osmisměrce ale musíte najít sami. Je jich celkem 12 a jsou ve-
psána různými směry - vodorovně, svisle i šikmo.

dvora - odpadového centra Velká Bystřice, 
Tovární 1002, každé úterý 15:30 hod – 18:00 hod, 
každou sobotu 8:00 hod - 12:00 hod). Obsluha 
sběrného dvora je zdarma převezme a vloží  
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbily.

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších 
elektrozařízení pro naše město zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť 
sběrných míst, přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetří město Velká Bystřice 
finanční prostředky, které bychom jinak museli 
vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními 
dočtete na www.ekolamp.cz.
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REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

„Z dluhů se dá dostat. Nejdůležitější je před nimi nezavírat oči,“ říká 
insolvenční poradkyně Vendula Kroupová

Jen v Olomouci se v exekucích nachází každý desátý člověk  
nad 15 let. Do insolvence se ročně dostane přibližně 400 z nich. 
Jak se s takovými životními situacemi mohou lidé vypořádávat  
a co je v této situaci nejtěžší? O tom jsme si povídali s insolvenčními 
poradkyněmi Ivanou Vyleťalovou a Vendulou Kroupovou  
z organizace Člověk v tísni.

V červnu tohoto roku začala platit nová pravidla oddlužení. I když 
se podmínky vstupu do insolvence zlepšily, dluhy stále nejsou  
pro mnoho obyvatel vyřešené téma. Pokud si lidé neví rady, mohou 
se obrátit například na pracovníky v organizaci Člověk v tísni. Ti tyto 
problémy se svými klienty řeší denně.

„Některá zadlužení přicházejí z nezodpovědného zadlužování, 
jako jsou například nákupy na splátky. Zároveň k nám ale přichází 
lidé, kteří se do dluhů dostali kvůli závažné životní situaci. Třeba je 
opustil partner a životní náklady zůstaly na jednom živiteli,“ popisuje 
typy klientských příběhů insolvenční poradkyně Ivana Vyleťalová. 
Občas se také setkává s dluhy, které vzniknou tak, že na ně člověk 
zapomene, nebo o nich ani neví. „Mnoho lidí přichází do dluhů kvůli 
neznalosti. Například proto, že neví, že mají platit zdravotní pojištění, 
nebo zapomenou na poplatky za odpady,“ dodává Vyleťalová.

Nejčastějším problémem, se kterým klienti do dluhové poradny 
Člověka v tísni přichází, jsou exekuce. „Exekuce je pro lidi likvidační 
a demotivační a vede je často ke krajním řešením. Například 
práce v šedé zóně, závislost na dávkách nebo třeba reálná ztráta 
bydlení,“ říká Vendula Kroupová. Proč tomu tak je? Dluhy jsou 
podle insolvenční poradkyně v naší společnosti ještě stále tabu  
a lidé proto nejsou dostatečně informovaní o tom, jak je řešit: 

„Často o těchto problémech neříkáme ani své nejbližší 
rodině. Lidé potřebují sebrat odvahu na to, je řešit.“  
A to jedině tím způsobem, že o nich začnou mluvit. 

Začít mluvit o dluzích může člověk právě s odborníky 
z organizace Člověk v tísni. Pracovníci se pokoušejí 
spolu s klientem hledat příčiny ale i řešení. Pomohou 
mu zmapovat situaci a například připravit člověka  
na oddlužení. „Insolvence je krok, který ovlivní 
fungování rodiny. Proto je dobré být připraven  
na všechny možné situace, které mohou nastat. 
Důležité je zmapovat celou životní situaci, nejen 
příjmy a výdaje, ale rodinné zázemí, zdravotní stav, 
práci apod.,“ říká Vendula Kroupová. S ní i s jejími 
kolegyněmi si můžete zavolat, poradit se a domluvit 
schůzku. Služby fungují bezplatně a pracovníci vás 
mohou navštívit i u vás doma, a to nejen v Olomouci  
a okolí, ale i na Litovelsku a Uničovsku.

V Olomouci můžete navštívit kancelář Člověka v tísni 
bez objednání v konzultačních hodinách ve čtvrtky 
od 8 do 12 hodin na adrese Litovelská 14. Nebo se 
domluvit na schůzce s insolvenční poradkyní: 
Vendula Kroupová 
vendula.kroupova@clovekvtisni.cz 
777 367 873

Clovekvtisni.cz/olomouc

Autor textu Barbora Kurdzielová
Mediální koordinátor

Týnecká 10, Velká Bystřice

Přijme

na dohodu
 brigádníky

Pracovník v sociálních službách

zdravotní setra
(všeobecná sestra)

Zájemci se mohou kontaktovat 
na tel. čísle 585 154 488 

nebo 774 455 881 vrchní sestra p. Magda Janíková

Mgr. Zdeněk Lakomý
ředitel DPS sv. Anny

INSOLVENČNÍ PORADKYNĚ INFORMUJE
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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

KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

Nově výkup starých nefunkčních mobilů   
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (25 Kč/kg) a  ostatního kovového 
odpadu. Odběr bílého a drobného elektra                                              

 Výkup  autobaterií  od 14 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

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

                             Otvírací doba:                  
 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
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585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, Petr Nakládal. 

Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 2. 2020. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna.
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