


Strana 2 BYSTŘICKÉ NOVINY 2-3 / 2021

KALEDNÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA NEUVEŘEJŇUJEME Z DŮVODU  
ZMĚN V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÝM NOUZOVÝM STAVEM.

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

UPOZORNĚNÍ

Kulturní a informační centrum, 
galeriezet a knihovna jsou nadále 

uzavřeny.

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového místa

26,- 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 936,- Kč/osobu/rok

750,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV  
č. 2/2020 nutno doložit ke dni splat-
nosti poplatku

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

POPLATKY NA ROK 2021
Vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostňujeme platby 
převodem z účtu.
Poplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo na bankovní účet 
města – č.ú. 1800230319/0800. V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato 
pravidla:

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými symboly:

Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1340xxxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,
Pronájem hrobového místa – VS 3632, SSxxxxxx, kde šestičíslí specifického symbolu 
„xxxxxx“ značí číslo hrobového místa.

kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo popisné a poslední dvojčíslí „yy“ 
počet osob, za kolik platíte (př. platba pod VS 2321030702 = stočné k domu č.p. 307 
za 2 osoby).

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

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

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze v případě, že se 
jedná o platby předem na celý rok. Pokladna bude platby přijímat od 1. 2. 2021.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, č. ú.  
2000195062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2021 v níže uvedených 
výších:

Internetové 
služby

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

Možnost úhrady na období: měsíč-
ně (zpětně), čtvrtletně,pololetně-
popř. na celý rok 2021

POTĚŠILO NÁS:

Dovolte mi, abych napsala pár slov 
ohledně krátké únorové návštěvy Va-
šeho města. Bydlím v Orlové, nedaleko 
Ostravy, jezdíme 1x měsíčně za rodiči  
do Obory u Boskovic. O Velké Bystřici 
jsme nikdy přímo neslyšeli, možná tak 
na tabuli na dálnici.

Na Facebooku je skupina, ve které se 
zveřejňují putovní kamínky a jedna Vaše 
občanka tvoří opravdu zajímavé kousky. 
Napadlo nás po cestě od rodičů z dálni-
ce sjet a navštívit Bystřici a nějaké její 
dílo najít. Zůstala jsem v údivu! Počasí 
nepřálo, mlha a nevlídno, ale po 10 mi-
nutách v centru města jsem věděla, že 
tady nejsem naposledy. Krásný park, 
řeka, vlakové koleje, nádherné náměs-
tí… Vše, co mi v mém rodném městě 
chybí. Na náměstí bruslily děti, smály se 
a já si připadala, že je vše normální, žád-
né Covid lapálie. Překvapením bylo ve-
řejné WC, čisté voňavé. S údivem jsme 
koukali na dokonalou školku, chtěla jsem 
mít na pár minut zase 5 let a tu zahradu 
a přilehlé budovy vyzkoušet. Amfiteátr je 
jen třešnička na dortu. 

S manželem jsme se shodli, že se  
k Vám budeme rádi vracet, třeba na ma-
lou procházku po cestě domů anebo za 
rodiči. Už se vidíme, jak v parku sedíme 
na dece anebo v té krásné kavárně na 
rohu. A naše děti budou u vytržení. Jsou 
milovníci vody a vlaků. 

Doba je momentálně zlá a já velmi děku-
ji, že jsem se dnes cítila velmi příjemně  
a úplnou náhodou našla tak krásné mís-
to, které nám roky utíkalo pod prsty. 

Přeji Vám, ať máte spokojené občany  
a turisty, tak jako jsme byli dneska my 
dva s manželem.

S pozdravem a přáním hezkých dnů 

Kamila Podgorná, Orlová
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ÚVODNÍK
daňových příjmů v roce 2021 je způsoben zejména 
útlumem české ekonomiky. Na meziročním propadu 
daňových příjmů o 10,7 mil. Kč má největší podíl 
propad daně z příjmu fyzických osob ze závislé čin-
nosti (meziroční pokles o 6,6 mil. Kč), propad daně 
z příjmů právnických osob a propad daně z přidané 
hodnoty. 

Nepatrně vyšší je v roce 2021 suma získaných 
dotací (přijaté neinvestiční a investiční transfery)  
ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020. 
Výše získaných dotací se může rok od roku velmi 
lišit, vždy záleží na počtu vypsaných vhodných do-
tačních titulů.

Na straně příjmů města jsou i poplatky, které město 
vybírá od svých občanů či firem. Poplatek za stoč-
né za 1 m3 vč. DPH se zvýšil z 25,30 Kč na 26,00 
Kč. Jedná se o meziroční nárůst o 2,8 %. Rovněž 
dochází pro rok 2021 k navýšení poplatku za komu-
nální odpad. Ten se zvyšuje ze 650 Kč na 750 Kč  
na občana a rok. Je nutné konstatovat, že uvedená 
cena stále nepokrývá skutečné náklady, které jsou 
městem vynaloženy na svoz odpadu. Skutečné nákla-
dy na svoz odpadů v posledních letech rostou (a dále  
i růst budou) zejména vlivem skokově rostoucích 
poplatků za skládkování, které stanovuje stát.

(pozn. tabulka výdajů umístěna na straně č. 4)

Z výše uvedených údajů je patrné, že většina výdajů 
za jednotlivé kategorie (zejména pak investice) zů-
stává bez větších změn a nebyla tedy dotčena pláno-
vaným výrazným propadem daňovým příjmů.

(pozn. tabulka investic umístěna na straně č. 4)

Nejvýznamnější investicí letošního roku je obnova 
domu čp. 66 (10,0 mil. Kč) a investice do rekon-
strukce bytových domů čp. 906 a 907 (9,1 mil. Kč). 
Další velkou částku (6,0 mil. Kč) představuje inves-
tice do veřejného osvětlení.

Loňskou nejvýznamnější (či nejviditelnější) inves-
ticí bylo pořízení hasičské cisterny, která se stala 
chloubou našich hasičů. A věřím, že nejen jich. Loň-
skou investici do kluziště s umělou ledovou plochou 
lze považovat rovněž za viditelnou a dle ohlasů vel-
mi povedenou.

Významným prvkem mezi letošními investicemi je 
rovněž částka 3,3 mil. Kč, která je určena na vypra-
cování studií a projektových dokumentací. Připra-
vené projektové dokumentace, které jsou v souladu 
s dlouhodobým plánem rozvoje města, umožňují 
našemu městu zavčas žádat o nově vypsané dotační 
tituly. Neméně významnou investicí bude částečný 

Vážení spoluobčané,

rád bych vám představil základní charakteristiky rozpočtu města Vel-
ká Bystřice na rok 2021. Rozpočet města byl jednomyslně schválen  
na jednání zastupitelstva dne 17. prosince 2020. Příprava rozpočtu pro 
rok 2021 reflektuje aktuální situaci, v které se již téměř rok nachází eko-
nomika nejen České republiky, ale celého světa. Často v dnešním tisku 
můžete číst o dopadech „Covidu“ na státní rozpočet ČR jak na straně 
příjmů, tak i na straně výdajů. Daňové příjmy rozpočtů měst a obcí jsou 
navázány na celkové daňové příjmy státu na základě zákona o rozpoč-
tovém určení daní. S klesajícími daňovými příjmy státu, klesají rovněž 
příjmy obcí.

I za této situace nebo lépe řečeno zvláště za této situace je rozpočet měs-
ta Velká Bystřice na rok 2021 opět připraven s „péčí řádného hospodá-
ře“. To znamená, že rozpočet města je koncipován jako „vyrovnaný“. 
Pokles daňových příjmů způsobených situací kolem Covid je na výda-
jové straně rozpočtu reflektován účelným vynaložením výdajů. K žád-
nému nenadálému meziročnímu ponižování výdajů nebylo třeba přistu-
povat, protože město Velká Bystřice mělo ke konci roku 2020 zůstatek 
peněžních prostředků na účtech ve výši 48,5 mil. Kč. Zůstatek na účtech  
na konci roku 2019 byl 36,6 mil. Kč. Dlouhodobý pozvolný růst zůstatků 
peněžních prostředků v předchozích letech je důsledkem promyšlených 
výdajů a dobře připravených investic. K růstu zůstatků docházelo v době 
růstu celé české ekonomiky. Nyní, v době poklesu české ekonomiky  
(a tedy i poklesu daňových příjmů, které naše město dostává od státu), 
jsme relativně dobře připraveni na nastalou ekonomickou realitu.

Vyjádření „vyrovnaný“ rozpočet není zcela přesné. Rozpočet je de jure 
postaven jako deficitní s tím, že výše deficitu je kryta zůstatkem peněž-
ních prostředků na účtech města ke konci roku 2020.

Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 82,1 mil. 
Kč a celkové výdaje ve výši 129,7 mil. Kč. Plánovaný deficit 47,6 mil. 
Kč je kryt již zmiňovaným zůstatkem peněžních prostředků na běžném 
bankovním účtu města. Jde o stejný princip, který je v ekonomice naše-
ho města aplikován již několik posledních let.

Plánované složení příjmů města v r. 2021 ve srovnání s r. 2020 (v mil. 
Kč):

Hodnoty příjmů jsou očištěny o tzv. převody mezi vlastními účty, které  
v rozpočtu roku 2021 činí 30,9 mil. Kč a v rozpočtu 2020 činily 70,9 mil. 
Kč. Hodnoty uvedené z roku 2020 jsou ze schváleného rozpočtu (a ne 
tedy z rozpočtu po změnách). Rozpočet je tak trochu „živý organismus“, 
kdy v průběhu roku dochází k některým rozpočtovým změnám, jež jsou 
schvalovány zastupitelstvem města.

Jak bylo napsáno výše, předpokládaný výrazný propad daňových  
příjmů v roce 2021 je způsoben zejména útlumem české ekonomiky.  
Na meziročním propadu daňových příjmů o 10,7 mil. Kč má největší po-
díl propad daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (meziroční 
pokles o 6,6 mil. Kč), propad daně z příjmů právnických osob a propad 
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výdaj na připravovaný biotop (2,0 mil. Kč) či rozšíření optické internetové sítě 
(1,4 mil. Kč).

Pokud by vás zajímala detailnější struktura příjmů a nákladů rozpočtu našeho 
města, naleznete ji na webových stránkách https://www.velkabystrice.cz/cs/ob-
can/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocet-2021/.

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

Lukáš Jakl, předseda finančního výboru 

Plánované složení výdajů města v r. 2021 ve srovnání s r. 2020 (v mil. Kč):

Tabulka investic na rok 2021 (v tis. Kč):

Narození:
Filip Medard Chramosta

nar. 11. 12. 2020

Emma Drexlerová
nar. 16. 12. 2020

Josefína Luisa Šustková
nar. 17. 1. 2021

Luděk Dostál
nar. 29. 1. 2021

Adam Borůvka
nar. 31. 1. 2021

Kristýna Šubová
nar. 1. 2. 2021

Vítek Švancara
nar. 9. 2. 2021

 

 

Společenská rubrika

Informace ve Společenské rubrice v Bystřic-
kých novinách a na vývěskách města zveřej-

ňujeme pouze se souhlasem rodiny.

Zemřelí:
Ladislav Kamarád
8. 1. 2021 ve věku 75 let

Josef Kubíček
14. 1. 2021 ve věku 86 let

Zdeněk Večeřa
18. 1. 2021 ve věku 67 let

Jaroslava Hanzlíková 
26. 1. 2021 ve věku 58 let

Kateřina Stancová
15. 2. 2021 ve věku 84 let

Václav Tégl
14. 3. 2021 ve věku 81 let

Jaroslav Pazdera
15. 3. 2021 ve věku 73 let

Bio odpad
(úterý)

Separovaný odpad 
(čtvrtek)

SVOZ ODPADŮ BŘEZEN A DUBEN 2021

každé úterý 15.30 - 18.00
každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

15. 3. 9. 3.
23. 3.

4. 3.

6. 4.
20. 4.

1. 4.5. 4.
26. 4.







BYSTŘICKÉ NOVINY 2-3 / 2021 Strana 5

Vážení spoluobčané,

v tomto období jsem pravidelně 12 roků přispívala do Bystřických no-
vin informací o financích města a schváleném rozpočtu. Po dvouleté 
odmlce se vracím s několika čísly a tabulkami. Tentokrát to budou 
trochu jiná čísla. V březnu to je rok, co žijeme s koronavirem. Dostá-
váme spoustu informací, sledujeme názory odborníků a taky politi-
ků. Všech informací, názorů a opatření je za těch 12 měsíců mnoho  
a mám pocit, že už se těžce orientujeme, co platí, co můžeme a co 
nemůžeme. Celkovou situaci značně komplikují jejich časté změny, 
nejasné formulace a celkové chaotické řízení této krize.

Od počátku vše sleduji a taky si zapisuji některé údaje. Jednou z ta-
bulek, kterou pravidelně doplňuji je vývoj a stav nemocnosti u nás  
ve Velké Bystřici. Sleduji to po dnech, ale pro lepší orientaci jsem pro 
vás připravila tabulku s údaji za měsíce roku 2020 a 2021. Domnívám 
se, že pohled na průběžnou situaci může některé z vás zajímat.

Z čísel v přiložené tabulce je patrné, že první případy nemoci ve Velké 
Bystřici se objevily až v září 2020. V následujících měsících kopíruje 
situace celkový trend v republice. Příznivější byla jen v únoru, kdy  
od západu značně narůstá počet nemocných vlivem britské mutace 
viru, která zatím nepostihla v plné síle Moravu. Vývoj v březnu stá-
vající situaci mění, nemocných přibývá nejvíce za sledované období.  
Za 16 dnů března je počet nových pacientů 72 a aktuální stav 70.

Podle výše uvedených čísel onemocnělo ve Velké Bystřici od břez-
na 2020 do poloviny března 2021 celkem 384 občanů, vyléčeno bylo  
314 a počet aktuálně nemocných je 70. Poměr nemocných k celko-
vému počtu obyvatel města je do 16. 3. 2021 11 %, každý 9 spoluob-
čan se s touto nemocí léčil.

Rada města odsouhlasila nákup většího množství respirátorů pro 
naše občany. Obdivuhodná byla i rychlost jejich zajištění, hlavně  
v návaznosti na nově schválená opatření a povinnost používat  
od 1. 3. 2021 respirátory ve všech uzavřených prostorách. Jejich výdej 
proběhl během soboty 27. 3. a neděle 28. 3. v odpoledních hodinách 
na náměstí. Za tuhle aktivitu je třeba všem, kteří tuto akci vymysleli  
a zajistili nákup vč. distribuce respirátorů, poděkovat. Myslím si, že 
toho v naší Bystřici umíme hodně a hlavně nám nejsou lidé a jejich 
potřeby lhostejné.

Je nutné v této situaci zmínit i vysokou angažovanost a nasazení 

VÝVOJ NEMOCNOSTI COVID-19 
V NAŠEM MĚSTEČKU

mnoha profesí. Výrazný podíl na řešení stávající si-
tuace mají zdravotníci všech profesí. Zasluhují velké 
uznání a poděkování, jejich nasazení je dlouhodobě 
obdivuhodné. Dopad této krize pociťují mnozí živ-
nostníci a podnikatelé. Velkou změnu zažívají i naše 
děti a jejich učitelé. Mnozí z nás si pamatují uhelné 
prázdniny v délce 2 týdnů, ale současnou situaci asi 
nikdo nečekal ani ve snu.

Závěrem ještě jedna poznámka. Když jsem se vypra-
vila v sobotu odpoledne na náměstí pro respirátory, 
nešlo přehlédnout větší skupinu mladých lidí, možná 
i dětí do 15 let u vchodu do KD Nadační. Na lavič-
kách byly odložené láhve s pivem, část jich pokuřo-
vala a nikdo neměl na obličeji roušku. Trochu zvláštní 
pohled a hlavně obava, jestli velká snaha pomoci ne-
může být narušena takto bezohledným a nezodpo-
vědným chováním. V těchto dnech není Covid – 19 
problém jen seniorů, britská mutace postihuje mladší 
ročníky i děti. Nemoc a její léčba je náročná, přibý-
vá těžkých případů, na mnoha místech chybí lůžka  
v nemocnicích.

Asi by bylo dobré se zamyslet, co může udělat 
každý z nás, abychom tuto dobu zvládli a co nej-
rychleji se vrátili k normálnímu životu. Určitě si to 
všichni moc přejeme.

 Elefteria Schrottová

celkem_měsíce

Počáteční Nové případy Vyléčení Konečný
stav – měsíc stav – měsíc

2020
Září 0 5 5
Říjen 5 84 -43 46
Listopad 46 29 -68 7
Prosinec 7 44 -28 23
Rok 2020 celkem 162 -139 23

2021
Leden 23 88 -75 36
Únor 36 62 -67 31
Březen – do 16.3. 31 72 -33 70
Rok 2021 – do 16.3. 222 -175 47

Období celkem 384 -314 70

Vývoj nemocnosti Covid – 19
V e l k á   B y s t ř i c e

Období – měsíc – rok

Stránka 1

Foto: Petr Palarčík
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všimnout, že je opravdu uklizeno. Špatnou zprávou 
a nedobrou vizitkou pro naši společnost je, že tento 
efekt trval jen chvilku. Další týden už byly na mnoha 
místech opět nepěkné pohledy na tu povalující se 
mikrotenový sáček, tu kelímek od kávy, odloženou 
flašku od piva (kdo by stál o 3 Kč za vrácení?!)... 
Proč a jak dlouho ještě to bude většině pořádných  
a pořádkumilovných, ten zbytek nepořádníků, van-
dalů či přímo čuňat kazit?

Závěrem si dovolíme apelovat na všechny spo-
luobčany: přispějte prosím k pořádku a uklízejte 
před svými nemovitostmi. I když budete nadávat, 
že zrovna tento nepořádek není váš. Výzva platí  
i pro podnikatele – zvlášť v okolí výdejních okének 
občerstvení se vyskytují spousty nedopalků i jiného 
odpadu. Zde by měl být pravidelný úklid povinností. 
A jako vždy, když se píše o pořádku ve městě, mu-
síme i nyní důrazně připomenout všem vlastníkům 
psů povinnost úklidu po jejich vyvenčení!

Pokud chcete i další motivaci, tak dobrou příležitostí 
je třeba dobrovolnická výzva Ukliďme Česko. Hlavní 
jarní úklidový den je vyhlášen na sobotu 27. března 
2021. Veškeré podrobnosti na webu uklidmecesko.
cz. Obdobnou příležitostí může být i Den Země  
22. dubna nebo Mezinárodní den životního prostře-
dí 5. června.

(redakce)

Zaměstnanci MěÚ uklízeli Bystřici

Velká Bystřice je na tom zatím s počtem nakažených dobře  
a chce zůstat zdravým městem i dál. Město proto nabídlo pomoc  
s rychlým rozběhem používaní respirátorů, které jsou od 1. března  
na určitých místech již povinné. Rada města se rozhodla tuto akci 
podpořit a vydávala svým občanům balení po 5 kusech respirátorů 
během posledního únorového víkendu.

Foto: Petr Palarčík

S posledními únorovými dny přišlo oteplení a obleva vzala s sebou  
i poslední zbytky sporé sněhové pokrývky, kterou nám příroda tuto zimu 
nadělila. A jako vždy se tak odhalily nepořádky, které sněhový příkrov 
dočasně milosrdně skrýval. Aby to v našem městečku nevypadalo jako 
na smetišti, rozhodlo se vedení městského úřadu věnovat jeden ne-
úřední den, tedy pátek, všeobecnému úklidu bystřických ulic, parků  
a veřejných prostranství.

Vybaveni sběracími kleštěmi a ochrannými pomůckami rozešli se pra-
covníci úřadu do všech směrů. Igelitové pytle se záhy začaly utěšeně 
plnit vším, co město hyzdí: papíry, jízdenky, nejrůznější potravinové 
obaly, krabiček od cigaret, PET láhve… Obzvláště odporné a obtížně 
ukliditelné jsou na některých místech závěje cigaretových nedopalků. 
Samozřejmě loňský i letošní „hit“ – použité roušky a respirátory. Oprav-
dovými perlami pak byly třeba nálezy bezdrátového zvonku, komplet-
ního obutí bicyklu, čepice, barevných plastových medvídků či plata  
na vajíčka (bez obsahu). Výrobcům bonbónů bychom po této úklido-
vé akci mohli poskytnout zpětnou vazbu oblíbenosti – suverénně mezi 
ostatními papírky vedou ty od známých hašlerek.

Výsledek páteční radniční brigády byl opravdu vidět. Kdo šel o prv-
ním březnovém víkendu na procházku a díval se kolem sebe, musel si 
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Klasik by možná použil citaci z filmu Pelíšky a důrazně by konsta-
toval: „Rozmáhá se nám tu takový nešvar.“ Mládež se nám nudí  
a ničí...

Bohužel je to tak. V našem městě jsme za uplynulé roky vybudovali 
a upravili celou řadu pěkných míst. Nové parky, hřiště a s nimi sou-
visející mobiliář jako lavičky, odpočívadla a altánky. Vše proto, aby 
se nám všem žilo ve Velké Bystřici lépe a radostněji. Vedení měs-
ta se dlouhodobě drží strategie, že zařízení města by měla být co 
nejpřístupnější, a pokud možno co nejméně regulovaná. Spoléháme 
přitom na základní lidskou slušnost a ohleduplnost. Co tím myslíme? 
Základním očekáváním je, že se budou uživatelé chovat přiměře-
ným rozumným způsobem tak, aby ti, co přišli po nich, našli lavičku, 
houpačku, altánek, park či jakýkoli jiný kousek našeho společného 
prostranství čistý a nepoškozený. A když už něco nechtěně poškodí 
(jako třeba prasklé lano na houpačce), tak to dají vědět vedení měs-
ta, aby to mohlo včas opravit.

Je fajn a normální, že velká většina z nás se takto chová. Bohu-
žel jsou tu i ti druzí, kteří se z nejrůznějších důvodů chovají jinak.  
Na základě dat, která máme k dispozici, můžeme zjednodušeně kon-
statovat, že ti druzí jsou převážně z řad dětí a mládeže. Je smutné 
vidět, co děti, stále ještě základní docházkou povinné, dokáží tropit 
v podloubí kulturního domu, na houpačkách v parku, na dětských 
hřištích, na lavičkách v parcích a poslední době taky v novém altánku 
v Šervůdu. Je smutné vidět, jak se děti z převážně slušných rodin 
dokážou chovat v „tlupě“ (myslím, že je to výstižnější slovo než par-
ta). Je smutné vidět, jak jim k tomu pomáhá alkohol a možná nejen 
on. Je ale bohužel stejně smutné pozorovat, jak je to většině těch 
normálních, slušných lidí kolem jedno. Ono jim to vlastně jedno není, 
drtivé většině to více či méně vadí, ale zároveň s tím nejsou ochotni 
nic dělat. Já vím, není to příjemné ani jednoduché, ale většinu mla-
dých vandalů odradí pouhý fakt, že budou vidět, že si jich okolí vší-
má. Že je někdo napomene, že je uvidí soused, který se třeba zmíní 
rodičům. Že si je třeba vyfotí mobilem (to mimochodem působí velmi 
dobře) nebo třeba, že na ně v extrému někdo zavolá pořádkovou 
službu nebo aspoň příležitostně vytipuje, na které „známé firmy“ by 
bylo vhodné se zaměřit.

Můžeme vymýšlet tuny represivních opatření, regulovat přístup, za-
vádět obecní policii, instalovat kamery atd., ale opravdu to chceme  
v městečku, kde se většinou poměrně slušně známe?

Bude to za chvilku už dvacet let, co vedení města tvoří koalice pod 
vedením sdružení nezávislých kandidátů „Za příjemný život“. Mys-
lím, že se nám všem ve Velké Bystřici daří budovat místo, kde se 
opravdu příjemně žije. Každá mince má ale i druhou stanu. Příjemný 
život si občas žádá nepříjemné chvilky, aby mohl být zase příjem-
ný. Prosím Vás všechny, nebuďme slepí vůči chování těch několika 
málo spoluobčanů, kteří nám život znepříjemňují. Příjemné to není, 
ale dejme jim najevo, že je vidíme a že nám to není jedno. Pořád 
věřím tomu, že je lepší použít městské peníze na něco hezkého než 
na placení městských strážníků.

A vy, co patříte mezi ty druhé, zkuste se nad sebou zamyslet. Fakt si 
myslíte, že je třeba, aby po vás zůstávaly lahve a plechovky, krabice 
od pizzy a rozbitý inventář? Připadá vám cool rozbít ohniště v altán-
ku? Připadá vám cool fotit se na střeše altánku a ještě fotku veřejně 
sdílet? Připadá vám cool lámat mladé stromky? Zkoušeli jste někdy 
popřemýšlet nad tím, jak vaše chování vnímá okolí? Většina z vás 
jsou slušní kluci a holky, co se jen předvádějí v partě. Je to sice při-
rozené, ale musí to mít rozumné meze... 

Slušní a „ti druzí“

Martin Seidler (člen rady města)
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Trikralova
sbirka

www.trikralovasbirka.cz

,,Hvězda, kterou viděli mudrci na východě, je předcházela, 
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 
Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.“

Evangelium podle Matouše

Děkujeme za vaši štědrost.

Tříkrálová sbírka v době koronavirové 

Informace o výnosu letošní charitativní sbírky

Zpěv "My tři králové jdeme k vám..." se ze známých důvodů nemohl nést uli-
cemi našeho městečka, na vratech letos bude chybět K+M+B+2021... Přesto 
největší charitativní sbírková akce pořádaná Charitou České republiky pro-
běhla. 
Skupinky s pokladničkami byly o tříkrálovém víkendu dárcům k dispozici 
alespoň před bystřickými obchody a na Zámeckém náměstí. Do "pevných" 
kasiček bylo možno obnos vložit v římskokatolickém kostele, na radnici  
a v Kulturním a informačním centru. I přes velká omezení se podařilo vybrat 
krásných 57.673 Kč. 
Další příspěvky pro potřebné jistě putovaly i virtuálním prostorem: přes online 
kasičku, dárcovskými SMS či platbami na účet.. Těchto posledně zmíněných 
možností je ostatně možné využít až do 30. dubna. 
Upřímné díky vám všem, kteří jste byli ochotni přispět na dobrou věc a samo-
zřejmě těm, kteří se na průběhu sbírky nezištně podíleli.

Přispívat můžete až do 30. dubna:

●

●

●

●

bankovním převodem na sbírkový 
účet: 66008822/0800, variabilní symbol 
77707019

zasláním dárcovské SMS na číslo  
87 777 s textem: DMS KOLEDA 30  
(60 nebo 90) 

do online kasičky

přes QR kód: 

KULTURA

KNIHOVNA
Velká Bystřice

Anthony Horowitz: Mnoho strak věští vraždu
Fanoušci Agathy Christie přivítají tuto velmi nápaditou poctu autorce 
a nejdůmyslnější hádanku – vlastně dvě hádanky – roku. Brilantní, 
strhující thriller od autora románů Moriarty, Dům hedvábí a bondovek 
Modrý diamant, Navždy a den propojuje klasickou detektivku se stejně 
geniální moderní zápletkou, díky níž se čtenář stává detektivem. 

Paulina Świst: Prokurátor
Třicetiletá a mimořádně atraktivní Kinga Błońská je šťastná žena. 
Dlouhá léta žila po boku jednoho muže a jako brilantní advokátka 
dosahovala řady úspěchů v soudní síni. Teď jí však štěstí přestalo být 
nakloněno. Nestačilo, že přistihla svého muže při nevěře, ale navíc 
se musela zhostit případu nebezpečného zločince… 

knižní novinky

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

…a 2x Vlastimil Vondruška ze série Letopisy 
královské komory: Ulička hanby 
Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal 
s ženou, která se později vypracovala na majitelku jednoho 
z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě pražském. 
Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo  
v jejím domě kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného 
člena královského dvora. Při vyšetřování záhy půjde všem 
zúčastněným o život, protože proti nim stojí bezohledný 
zločinec. 

Manželské zrcadlo
Hospodyně Jiřího Adama z Dobronína obdrží jako dárek knihu 
Manželské zrcadlo, která obsahuje různé rady pro život vdané 
ženy a také poučné příběhy. Diskutuje o ní se svou přítelkyní 
ze sousedství a ta si vzpomene, že zaslechla o případu, který 
tahle kniha popisuje. Obě napadne, že může jít o utajený 
zločin.

Provozní doba knihovny: 
Dočasně uzavřena

Nová adresa knihovny: 
Zámecké náměstí 19, Velká Bystřice
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Likvidace partyzánské skupiny 
ve Velké Bystřici

Před rokem vyšla v nakladatelství Svět křídel Cheb publikace 
„Pod svícnem tma“, v níž se podrobně a na základě velkého 
množství archivních pramenů i literatury zabývám odbojovou 
skupinou, která měla centrum ve Velké Bystřici a Bukova-
nech. Nejpozději od března 1944 přistoupila na radikálnější 
formy odboje a stala se tak z ní partyzánská skupina.

Od listopadu 1944 spolupracovala s partyzány z okolí Va-
lašského Meziříčí a stala se jakousi olomouckou odnoží  
1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. V lednu a únoru 1945 
provedla „velkobystřická“ skupina několik povedených akcí, 
např. přepadení četnické stanice ve Vacanovicích (22. 1.), 
diverze na železniční trati poblíž Přerova (25. 1. a 7. 2.), či 
odebrání velkého množství zimního šatstva a obuvi (účelem 
bylo získat kvalitní oblečení pro partyzánskou brigádu) v Bo-
huňovicích (31. 1 a 9. 2.).

V pozdních hodinách 21. 2. 1945 měli partyzáni Jan Bednář 
a Igor Kravčenko vyhodit do vzduchu stožár s vedením vyso-
kého napětí u Týnečka, avšak již na silnici mezi Velkou Bys-
třicí a obcí Bukovany byli zadrženi dvanáctičlenným oddílem 
německé organizace Volkssturm z Velké Bystřice. Přes míst-
ní četníky se oba partyzáni dostali po dvaadvacáté hodině 
do rukou olomouckého gestapa. Příslušníci německé tajné 
policie následně provedli zřejmě brutální výslechy zatčených 
partyzánů.

Na základě výpovědí Kravčenka a Bednáře (ve vězení se do-
čkal konce války) minimálně desítka příslušníků olomoucké-
ho gestapa a dvě desítky esesáckých vojáků obklíčilo násle-
dujícího dne v sedm hodin ráno budovu tzv. palírny ve Velké 
Bystřici (č. p. 84), kde se u rodiny Nyklovy zdržovali party-
záni. Po příjezdu na místo němečtí vojáci obklíčili dům, ke 
kterému se vydal Franz Langer, zástupce velitele olomouc-
kého gestapa a zároveň velitel akce, s několika podřízenými. 
Po delším klepání otevřely dveře Cecílie Nyklová a její dcera 
Jiřina (narozena 24. 4. 1924 ve Velké Bystřici), které popíraly 
přítomnost partyzánů.

Dramatické události po válce popsalo několik příslušníků ge-
stapa (jejich výpovědi se lišily, často se snažili svalit vlast-
ní vinu na druhé apod.), Cecílie Nyklová a několik dalších 
Čechů, kteří byli svědky nacistické razie. Když C. Nyklová 
spatřila příjezd německých ozbrojenců, zamkla dům a šla 
varovat čtyři ukryté partyzány. Zatímco se ozbrojili a vydali 
na půdu, šla C. Nyklová otevřít gestapu dveře. Po důklad-
né prohlídce bytu Langer nařídil prohlídku půdních prostor. 
Tam šli i se zatčeným partyzánem Kravčenkem. Na rozlehlou 
půdu vstoupili jen gestapáci Johann Schlesinger a Kurt Rau-
ner. Při prohledávání půdy prvně jmenovaný několikrát vy-
pálil do sena dávku ze samopalu. Najednou se ozvala salva  
z partyzánského automatu, jež zasáhla Schlesingera do pr-
sou. Rauner vystřílel zásobník své zbraně a prchal k výcho-
du.

Poté Langer nařídil Jiřině Nyklové, aby přiměla ukryté osoby 
ke kapitulaci. Její matka naléhala na gestapáky, aby šetřili její 
těhotnou dceru. Jeden z nich jí řekl, že je to jedno, poněvadž 
všichni partyzáni a jejich pomocníci budou zastřeleni. Obě 
Nyklové musely postupovat s gestapáky, Jiřina byla na kon-
ci půdy zasažena dvěma projektily, zřejmě vypálenými ge-
stapem. Cecílie byla po opuštění půdy zmlácena Johannem

Kukelkou, řidičem gestapa. Na Langerův příkaz bylo vikýřem 
vhozeno na půdu několik granátů, v čemž byl velmi aktivní 
Kukelka. Po nějaké době seskočil z hořící půdy bosý muž  
v modrém pyžamu – Walter Knappe (narozen 23. 1. 1922  
v Petrovicích), jeden ze čtyř ukrytých partyzánů a shodou 
okolností přítel Jiřiny Nyklové, která s ním čekala dítě. Knappe 
byl sice tzv. sudetský Němec, avšak zároveň osoba krajně 
protinacistického smýšlení. Po seskoku z půdy ho gestapák 
Hauser postřelil do břicha.

Po požáru byly v troskách domu nalezeny tři silně ohořelé mrt-
voly, jež byly dopraveny do krematoria v Olomouci. Langer 
odešel v průběhu protipartyzánské akce na četnickou stanici, 
odkud se telefonicky spojil s Richardem Heidanem, velitelem 
olomouckého gestapa. Krátce poté se Heidan osobně dostavil 
do Velké Bystřice. Po převzetí Schlesingerovy mrtvoly odjel  
v doprovodu několika podřízených zpět do Olomouce, kam 
byli ve stejném autě odvezeni i postřelení milenci Walter Kna-
ppe a Jiřina Nyklová.

Kdo byli tři partyzáni zahynuvší 22. 2. 1945 na půdě tzv. pa-
lírny? Jednalo se o Alexandra Michajloviče Nikolského ali-
as „Nikolajčika“ (narozen 1919 v Moskvě), velitele skupiny, 
Valentinu Najkornovou (narozena 1925 ve Feodosii) a Vác-
lava Mikoláška (narozen 24. 7. 1921 ve Velici), jenž patřil  
v roce 1940 k zakládajícím členům odbojové skupiny. To-
též platilo o jeho bratru Stanislavovi Mikoláškovi (narozen  
10. 3. 1923 ve Strahovicích), kterého Němci oběsili 11. 5. 
1944 v Poličné. Není známo, kdo z tří padlých partyzánů 
zastřelil na půdě Schlesingera. Většinou se v této souvis-
losti píše o Václavu Mikoláškovi. Každopádně byl Schle-
singer jediný příslušník olomoucké služebny gestapa, který  
za války padl v boji s protinacistickým hnutím odporu. Je té-
měř jisté, že se V. Mikolášek, Nikolskij a Najkornová na půdě 
zastřelili. Proč by čekali v beznadějné situaci na trýznivou smrt  
v plamenech? Jejich výzbroj během posledního boje byla 
velmi solidní. Disponovali totiž dvěma samopaly, vojenskou 
puškou s 20 ostrými náboji, dvěma revolvery, pistolí značky 
Steyer a další pistolí.

Na místo požáru se později dostavil olomoucký krajský vedou-
cí NSDAP, okresní hejtman a další osoby. Stříkačka místních 
hasičů nefungovala, proto byli přivoláni hasiči z Olomouce.

Úmrtí Nikolského, Najkornové a V. Mikoláška i zatčení zraně-
ných Knappeho a J. Nyklové (oba zemřeli v následujících dnech  
ve věznici olomouckého gestapa) znamenalo likvidaci party-
zánské skupiny z Velké Bystřice. Členové skupiny, kteří nebyli 
během protipartyzánské akce v tzv. palírně přítomni, se větši-
nou připojili k partyzánům v okolí Valašského Meziříčí. Patřili 
mezi ně mj. Josef Jedlička (narozen 5. 1. 1923 v Bukovanech) 
a Božena Nyklová (narozena 16. 9. 1922 ve Velké Bystřici), 
sestra Jiřiny.

Německé represivní složky zatkly dne  22. 2. 1945 ve Velké  
Bystřici několik osob, skutečné i domnělé pomocníky  
partyzánů. K zatčeným patřila Cecílie Nyklová i její manžel 
Florián, jehož zatklo gestapo v zaměstnání v Mariánském 
Údolí. Oba se dožili na Pankráci konce války, ale Florián ze-
mřel již 11. 5. 1945.

Již v polovině července 1945 se o skupině kladně vyjádřil Ri-
chard Heidan. Někdejší velitel olomoucké služebny gestapa 
mluvil o marném úsilí nasadit do „velkobystřické“ skupiny kon-
fidenty. Likvidační akci z 22. 2. 1945 označil za dílo okolností 
a náhod.
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Obohacení bystřického kulturního zázemí
Vážení příznivci kultury a hudby zvlášť, chtěli bychom se  
s vámi v těchto (nejen) pro kulturu zlých časech podělit alespoň 
o jednu, zato velkou radost: Na sklonku loňského roku se naše 
město stalo majitelem koncertního klavíru PETROF.

V našem městě působí více jak 30 let Kruh přátel hudby, v je-
hož rámci se koná cca 10 koncertů komorní hudby za sezónu. 
Vystupují při nich nezřídka klavíristé světového věhlasu – prof. 
Ivan Klánský, jeho syn Lukáš, Igor Ardašev, Boris Krajný, Mi-
roslav Sekera... Až doposud si museli vystačit s letitým piani-
nem z roku 1968, které mj. přežilo i desítky plesů a mládež-
nických zábav v kulturním domě Nadační. A my jsme se jako 
pořadatelé vždycky trochu styděli, protože již v žádném ohledu 
nesplňovalo požadavky pro koncertní hru. Umělci to ale brali  
s pochopením…

Nyní již tedy k nástroji novému: Celková cena činila 320 tis. 
Kč a při rozhodování o nákupu bylo jistě otázkou, zda takto 
investovat v čase nutného utahování kohoutků městského roz-
počtu. Na nákup se ovšem podařilo získat dotaci 100 tis. Kč

V sedmi trestních případech rozsudky Mimořádného lidového 
soudu v Olomouci uvádí mj. protipartyzánskou operaci ve Velké 
Bystřici, během níž zahynuli tři partyzáni. Jednalo se o trestní pří-
pady sedmi příslušníků gestapa (R. Heidan, F. Langer, K. Rauner, 
Karel Duchoň, Richard Hardt, Franz Jeschke, J. Kukelka), kteří se 
akce zúčastnili, případně (Heidan) ji nařídili. Všichni byli popra-
veni v průběhu let 1946 a 1947 v Olomouci (jako první Hardt dne  
5. 11. 1946 a jako poslední 17. 4. 1947 Heidan).

Německý zásah ve Velké Bystřici je jednou z dlouhé řady pro-
tipartyzánských akcí provedených v posledních měsících války 
na území okupovaných Čech a Moravy. Obdobnými tragickými 
událostmi byly nacistické akce namířené proti štábu partyzánské

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

Ohořelé trosky budovy, následek událostí z 22. 2. 1945 (zdroj: SOkA Olomouc)

brigády Jermak (7. 12. 1944 ve Žďárné a 26. 2. 1945  
v Šerkovicích), případně likvidace partyzánské skupiny  
v Míkovicích (v současné době část Uherského Hradiště) 
v poslední lednový den roku 1945.

Bližší popis protipartyzánské operace ve Velké Bystřici 
viz JIRÁK, Petr: Pod svícnem tma. Historie partyzán-
ské skupiny z Velké Bystřice. Svět křídel Cheb 2020,  
s. 131-140

z Olomouckého kraje v rámci projektu „Obnova kulturního 
zázemí Velké Bystřici“ a dalším argumentem bylo, že se jed-
ná o investici na dalších nejméně 50 let. Samozřejmě ani  
s daným finančním limitem nebylo možné pomýšlet
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na nástroj nový. Cena takového by atakovala 
sedmicifernou částku. Zakoupený klavír je tedy 
použitý (ale mohli bychom říct, že i dobře „za-
hraný“), ale po celkové generální repasi, včetně 
nádherného, zcela nového laku, realizovaného 
přímo ve výrobním závodě PETROF. Dodava-
telem bylo klavírnictví manželů Langerových  
z Prostějova.

Nástroj bude vedle zmíněné sólové hry využí-
ván při koncertech jako doprovodný k dalším 
hudebníkům či pěvcům nebo při vernisážích  
v galeriizet, kde bude trvale umístěn. A nesmí-
me zapomenout, že bude sloužit při žákov-
ských koncertech a besídkách místní pobočky 
ZUŠ "Žerotín". Rodiče se tak mohou těšit, jak 
to bude malým muzikantům slušet za krásným 
koncertním nástrojem.

Věříme, že už se stejně jako my nemůžete  
dočkat, až do jeho kláves sáhne některý z na-
šich klavírních virtuózů a až si budeme moci 
jeho zvuk moci vychutnat naživo. Přejme si 
všichni, aby se dobré časy vrátily co nejdříve  
a my se ve zdraví mohli společně setkat  
i s krásnou hudbou.

(redakce)

Výročí měsíce
Jméno Oldřiška Čočková zřejmě není  
v obecném povědomí bystřických občanů 
až tak zažité. I proto se sluší u příležitosti 
jubileí – 100. výročí narození a 30. výročí 
úmrtí – tuto osobnost etnografky, sběra-
telky lidových písní a tanců i její vazby  
na Velkou Bystřici připomenout.

V důsledku německé okupace se ale musela rodina vrátit zpět na Přerov-
sko, do Veselíčka. 

V roce 1948 založila při Tělovýchovné jednotě Sokol taneční soubor, který 
se zpočátku věnoval společenskému tanci. Od roku 1952 se repertoár 
zaměřil na lidovou píseň, tanec a zvyky Lipenského Záhoří. Vedle souboru 
dospělých tanečníků po třech letech vznikl i dětský taneční soubor.

Pro tyto soubory bylo potřeba dohledat, zaznamenat a zapsat dochované 
písně, tance, zvyky. Čočková společně s učitelkou hudby a vedoucí lido-
vé muziky Marií Mrvovou od poloviny padesátých let jezdily (na jízdních 

Foto z archivu rodiny Čočkovy: soubor Veselíčko při vystoupení (50. léta), Oldřiška Čočková

Oldřiška Čočková, se narodila v Radvanicích  
u Přerova 30. března 1921. Mládí 
prožila v Kopřivnici, kde byl její otec zkušebním automobilovým řidi-
čem továrny Tatra. Při studiu na gymnáziu jezdila do baletních kurzů 
ostravského divadla, měla dokonce nastoupit do baletního souboru.  

kolech!) po záhorských 
vesnicích, navštěvovaly 
pamětníky a písně, tance, 
zvyky, obyčeje i podobu 
záhorského kroje zapiso-
valy.

Tance regionu Záhoří té-
měř nikdo v republice ne-
znal, proto na soutěžích 
soubor z Veselíčka pře-
kvapoval nejen diváky, ale 
i odborné poroty. Vystu-
poval po celé naší vlasti  
a začal vyjíždět i do kapi-
talistické ciziny, což byla  
v té době věc nevídaná.  
V roce 1960 tak repre-
zentoval Českosloven-
sko na 6. mezinárodním 
folkloristickém festivalu 
ve francouzském Rhodes, 
vystupoval v Monaku i zá-
padním Německu. V roce

1955 soubor Veselíčko získal od prezidenta Zápotockého vyznamenání Za vynikající práci. Paradoxně, ale na tu dobu „logic-
ky“, vedly všechny a zejména ty zahraniční, úspěchy souboru k jeho vynucenému administrativnímu zániku v r. 1964.

V roce 1985 začala paní Čočková na popud brněnské etnografky prof. Zdeňky Jelínkové dojíždět do Velké Bystřice, aby zde 
se souborem Haná, ve spolupráci s choreografem Jiřím Čadou, obnovila tance ze Záhoří. I zde se Záhorské tance staly mezi 
tanečníky velice oblíbenými a díky Oldřišce Čočkové se natrvalo zařadily do kmenového repertoáru souboru Haná. V Bystřici 
stála jako blízká spolupracovnice Heleny Lisické i u zrodu festivalu Lidový rok.

Oldřiška Čočková zemřela v Lipníku nad Bečvou 18. května 1991, aniž se dočkala souborného vydání tanců a písní, kterým 
věnovala více než třicet let usilovné sběratelské činnosti v terénu Záhoří. Publikaci „Záhorské tance“ Oldřišky Čočkové a Marie 
Mrvové vydalo Muzeum Komenského v Přerově až v roce 2004.

(Petr Nakládal s použitím záznamů Heleny Lisické a webu TIC Lipník)
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SK Řetězárna, z.s.SK Řetězárna, z.s.
Taneční škola Anety KratochvílovéTaneční škola Anety Kratochvílové

pořádápořádá

LETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBORLETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
  

přih
lášky:

tanecniskolaak@seznam.cz

 

  Princeznovský bál a korunovace s přespáním,Princeznovský bál a korunovace s přespáním,
kosmetický a kadeřnický salón,kosmetický a kadeřnický salón,

šití vlastních princeznovských šatů na míru,šití vlastních princeznovských šatů na míru,
zábavný program, legrace a skvělé zážitky!zábavný program, legrace a skvělé zážitky!

9.8. - 13.8.2021

  Můžete se těšit na nezapomenutelný animační program.Můžete se těšit na nezapomenutelný animační program.
  

KDE: ZŠ Velká Bystřice (8. května 67, 783 53 Velká Bystřice)
Celodenní program: od 8:00 do 16:30

Stravování: ALL INCLUSIVE

3190 Kč
3190 Kč

Pro všechna děvčátka od 3 let.

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

jednodenní spaní ve škole 
možnost vypůjčení fotbalového vybavení 
návštěva aquaparku
2x brankářský trénink
závěrečný turnaj o ceny, turnaj dvojic                                           
trénink plážového fotbalu
vyhodnocení nejlepší hráč kempu
talent kempu, showman kempu
online přenosy na Facebook

            Pavel       
Zifčák

PATRON KEMPU

 V AREÁL SPORTU 
 VELKÁ BYSTŘICE

www.bavsefotbalem.cz

Bav se fotbalem
@bavsefotbalem_

CENA

příměstský

12.-16.7. 2021 

OD 8:30-16:00

3190 KČ

Přihláška na
www.bavsefotbalem.cz

včetně trička s
přezdívkou, celodenní

stravou, pitným
režimem a všemi

aktivitami
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KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (27 Kč/kg) a  ostatního kovového 
odpadu . Odběr bílého a drobného elektra                                              

Stálý  výkup  autobaterií    
  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 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 2-3/2021, vychází 23. 3. 2021. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. 
Tel.: 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 15. 4. 2021. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna.
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

REKLAMA



Hledáme 
rodinný dům k pronájmu ve Velké Bystřici, 

ideálně v lokalitě nad přehradou (Kopaniny), 
ale muže být i kdekoliv jinde. 

Měl by být min. 3+kk, ideálně 4-5+kk. 
Solidní jednání. Děkujeme za nabídku.  

Kontakt: 734 184 510




