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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ZÁŘÍ 2021

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 26. 9.
Velká Bystřice 

3. – 4. 9.
Velká Bystřice 
3. 9.
Hlubočky

4. – 5. 9.
Velká Bystřice 
5. 9.
Mrsklesy
7. 9.
Velká Bystřice 

10. 9.
Velká Bystřice

Hlubočky

● JAN DOSTÁL – FLYING STAR
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00)

● LIDOVÝ ROK®

● LETNÍ KINO: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 
(20:00, náhr. termín 4. 9.)

● SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
 
● TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

● KONCERT IVANA ŽENATÉHO A IGORA ARDAŠEVA 
(galeriezet, 17:00)

● KINOAMFÍK: GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
(amfiteátr, 20:00)
● LETNÍ KINO: ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
(20:00, náhr. termín 11. 9.)

17. 9.
Velká Bystřice

18. 9.
Velká Bystřice
19. 9.
Velká Bystřice

24. – 25. 9.
Velká Bystřice
25. 9.
Velká Bystřice

26. 9.
Mrsklesy

● DISTANT BELLS PINK FLOYD TRIBUTE BAND 
(amfiteátr, 19:00)

● SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 

● BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí, 8:00 – 12:00)
● PODZIMNÍ VÝSTAVA KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY 
(KD Nadační, 8:00 – 17:00)

● TVARGLE FEST

● LIBOR HŘIVNÁČ: PLACHÝ EXHIBICIONISTA
(vernisáž výstavy objektů, galeriezet, 17:00)

● HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům, že Kulturní a informační centrum 

bude pro výdej nádob na separovaný odpad
v pondělí 27. září 2021 UZAVŘENO z provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení.

Bio odpad
(úterý)

Separovaný odpad 
(čtvrtek)

SVOZ ODPADŮ ZÁŘÍ 2021

každé úterý 15.30 - 18.00
každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

20. 9. 7. 9.
21. 9.

2. 9. 28. 9. ZAVŘENO

Možná si někteří z Vás všimli, že se 17. 5. 2021 ob-
jevila na našem náměstí hromada odpadků a také 
několik podivných osob, které tyto odpadky přebí-
raly a třídily.

Rozhodli jsme se totiž, za pomoci svozové firmy 
SUEZ CZ a. s. a autorizované obalové společnosti 
EKO – KOM, zjistit, co všechno v takové popelnici  
ve Velké Bystřici skončí.

Firma SUEZ svezla náhodně vybrané popelnice  
od rodinných domů i od bytových domů, pracov-
níci agentury odpady poctivě roztřídili a výsledek? 
Na ten se podívejte v klipu, který jsme z této akce 
pořídili a najdete ho zde: https://www.youtube.
com/watch?v=J-rPTJJr0UU

POJĎME TO DOTŘÍDIT
 

Pojďme to dotřídit  

možná si někteří z Vás všimli, že se 17.5.2021 
objevila na našem náměstí hromada odpadků a také 
několik podivných osob, které tyto odpadky 
přebíraly a třídily. 

Rozhodli jsme se totiž,  za pomoci svozové firmy 
SUEZ CZ a.s. a autorizované obalové společnosti 
EKO KOM, zjistit, co všechno v takové popelnici ve 
Velké Bystřici skončí. 

Firma SUEZ svezla náhodně vybrané popelnice od 
rodinných domů i od bytových domů,  pracovníci 
agentury odpady poctivě roztřídili a výsledek?  Na 
ten se podívejte v klipu, který jsme z této akce 
pořídili a najdete ho zde: https://www.youtube.com/watch?v=J-rPTJJr0UU 

 

VÝZVA OBČANŮM
Hledáme vánoční strom

Máte na zahradě vzrostlý jehličnan, který by mohl být letos 
vánoční ozdobou náměstí? Pokud ano, zavolejte nám na městský 
úřad na tel. č. 585 351 371 nebo pošlete e-mail na info@muvb.cz

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

Místo konání: foyer KD Nadační, vchod z náměstí
Termín konání: 20. 9. 2020 v 18 hod.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

po dlouhé době mám pocit, že píšu úvodník v uvolněnější atmosféře. Sa-
mozřejmě všichni máme na paměti těžké covidové jaro a určitě musíme 
být ostražití, ale zatím vše probíhá v jakémsi poklidu. Všechny původně 
naplánované akce se uskutečnily a i přes nutná hygienická a organizační 
opatření všechny zatím proběhly bez vážnějších komplikací a omezení. 
Čeká nás ještě náročný konec léta a začátek podzimu (Lidový rok, selské 
trhy, TvargleFest, letní kino a koncert v amfiteátru), jako životní optimi-
sta ovšem věřím, že když budeme dodržovat všechna nastavená pravidla 
a opatření, už snad toho neviditelného nepřítele konečně porazíme…

Již 11 let jsem jedním ze spoluorganizátorů tradičního rockového fes-
tivalu Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón a musím nám jej  
v Bystřických novinách pochválit. Tak krásně zaplněný amfiteátr již 
prakticky od třetí kapely jsme snad v historii festivalu nikdy neměli. 
Občas nám něco zaskřípalo (hlavně byly letos stížnosti na menší množ-
ství stánků s jídlem), ale když jsme kapelám říkali, že festival děláme 
dobrovolnicky parta kamarádů a rodinných příslušníků bez nároku  
na odměnu, nechtěli tomu věřit. Samozřejmě naší velkou výhodou je 
nádherný areál, pomoc města a technických služeb. Ale úklid po festiva-
lu si děláme sami a není to žádný med do noci balit zvukaře a ráno hned 
zase naběhnout na úklid amfiteátru a okolí. Řekl bych, že s rostoucím 
věkem to někteří z nás snáší čím dál hůře… No jak zpívá letošní největší 
hvězda festivalu Visací Zámek, „K…a drát, 50“ §.

Možná Vám připadám už otravný, ale znovu si v úvodníku dovolím 
otevřít téma odpadového hospodářství. Poslanecká sněmovna schvá-
lila 2. 12. 2020 nový odpadový zákon platný od 1. ledna 2021 (ovšem 
bez prováděcích vyhlášek – ta byla schválena v červenci 2021 L), kte-
rý významně zdražil skládkovací poplatek za SKO (směsný komunální 
odpad) z původních 500,- Kč/t na 800,- Kč/t s tím, že v následujících 
letech se bude poplatek ještě postupně navyšovat až na 1850 Kč/t. U nás 
ve Velké Bystřici došlo k navýšení místního poplatku za odvoz a sklád-
kování odpadu na 750,- Kč na osobu a rok (v roce 2020 byl poplatek 
650,- Kč na osobu a rok). Zde je třeba zdůraznit, že i tato navýšená cena 
je cena dotovaná, protože náklady města Velká Bystřice na nakládání  
s odpady nyní dosahují výše 890,- Kč/občan/rok. A ještě zde není samo-
zřejmě započítané zvýšení skládkovacího poplatku dle nového zákona 
o odpadech. Abychom udrželi místní poplatek za odvoz a skládková-
ní odpadu na přijatelné výši, musíme splnit podmínku maximálního 
množství tuhého komunálního odpadu (SKO) na občana a rok. Pro rok 
2021 je toto množství stanoveno na 200 kg/občan/rok. Pokud bychom 
toto množství překročili, automaticky by se nám zvýšila sazba poplatku  
o 300Kč/t. V dalších letech se bude ještě postupně množství SKO  
na občana a rok snižovat! Proto dáváme takový důraz na separaci  
odpadu. A i proto jsme na konci května ve spolupráci se svozovou fir-
mou SUEZ a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM udělali 
odborný rozbor části SKO.

Náhodně jsme vybrali reprezentativní vzorek odpadů (několik kontej-
nerů a popelnic od bytových domů i od rodinných domků). Tento od-
pad jsme navezli přímo na naše krásné Zámecké náměstí, kde provedla 
odborná firma rozbor. Výsledek nás moc nepotěšil, více než 50% od-
padu by šlo ještě dotřídit! Skoro 20% hmotnosti ze vzorku byl kom-
postovatelný bioodpad, 12,7% plasty, 8.4% sklo, 8% papír…. O tomto 
našem pokusu jsme natočili krátké video, které můžete shlédnout  
na https://www.youtube.com/watch?v=J-rPTJJr0UU&t=42s, odkaz 
je umístěn i na našich webových stránkách. Město Velká Bystřice

bylo za separování odpadu v roce 2020 oceněno  
2. místem v krajském kole soutěže Keramická po-
pelnice pro obce ve velikosti 2-5 tis. obyvatel. Neu-
stále se nám daří snižovat množství SKO/obyvatele/
rok, roste nám také množství separovaného odpadu 
(tím pádem se zvyšuje i odměna ze systému třídění 
odpadu Eko-kom). Přesto máme pořád co zlepšovat. 
Ale musíme každý začít sám u sebe.

Ve spolupráci s mikroregionem Bystřička jsme 
připravili dva projekty podpořené 85% dotací  
z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) 
na další podporu separace odpadů. Projekt Doplnění 
kompostérů pro občany mikroregionu Bystřička je 
nyní již ukončen. Od roku 2015 jsme ve Velké Bys-
třici postupně rozdali v rámci projektů OP ŽP více 
400 kompostérů a opravdu se po nich jen zaprášilo.  
V dalším projektu podpořeným z OP ŽP Doplně-
ní separace odpadů v mikroregionu Bystřička – II. 
etapa stále nabízíme občanům možnost bezúplat-
ného zapůjčení nádob na bioodpad (240 l popelni-
ce a 1100 l kontejnery), plasty (1100 l kontejnery)  
a papír (1100 l kontejnery), sklo (600 l kontejnery). 
Na začátku září ještě bude dodáno 50 ks popelnic 
240 l na plast a 50 ks popelnic 240 l na papír. Zá-
jemci o popelnice a kontejnery se mohou v pracov-
ní dobu dostavit na Kulturní a informační centrum  
k sepsání smlouvy.

Zase jsem se o odpadech tak rozepsal, že mi ani ne-
zbyl prostor na informace o připravovaných inves-
ticích. Tak budeme mít alespoň o čem psát v dalším 
úvodníku. Čeká nás totiž náročný podzim. Pokud 
vše dobře dopadne, zahájíme i díky 20 mil. dotaci  
z ministerstva místního rozvoje rekonstrukci a pří-
stavbu budovy 1. stupně ZŠ. Ale o tom opravdu 
až příště.

Nyní všem přeji krásné babí léto, klidný návrat  
do škol, a hlavně ať se nám vyhne ten „moribundus“ 
COVID.

Marek Pazdera

Narození:
František Pudil, nar. 1. 6. 2021
Sebastian Schwartz, nar. 22. 6. 2021
Šimon Bartík, nar. 1. 7. 2021
Áron Juráň, nar. 6. 7. 2021

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Marie Hošková, 
zem. 9. 7. 2021 ve věku 91 let
Věra Kopřivová, 
zem. 20. 7. 2021 ve věku 64 let
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KULTURA

LIDOVÝ ROK
VELKÁ BYSTŘICE

nenechte si ujít při Lidovém roku

®

Největší folklorní akce v našem městečku proběhne sice opět 
v okleštěné verzi, jak už jsme ostatně psali v prázdninovém 
dvojčísle Bystřických novin, ale přesto věříme, že si návštěvníci 
přijdou na své. Zde jsou naše tipy na programy, které byste si 
určitě neměli nechat ujít:

pátek 20 hod. GOOD WORK – koncert oblíbené pop-gospelo-
vé skupiny Koncerty GOOD WORKu jsou strhujícím zážitkem  
a doslova i pastvou pro oči. Do rytmu dokážou rozhýbat ne-
jen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si rádi zavzpomínají  
na svá mladá léta. GOOD WORK – skupina, která boří mýty  
a zažité představy o škatulkování hudby. Repertoár skupiny je 
důkazem umění o propojování hudebních stylů. Přiznány jsou 
folklorní kořeny řady muzikantů, které se dokonale pojí se sou-
dobým popovým projevem kapely jako celku.

Na závěr je pro diváky připraven bonbónek v podobě hu-
morných čísel z repertoáru souborů a samozřejmě ohňo-
stroj.

Tak neváhejte a přijďte se podívat – všichni účinkující se 
na vás moc těší.

Pozvánku na festival naleznete též na zadní straně obálky 
tohoto vydání Bystřických novin. Vstup na všechny pro-
gramy je letos zcela zdarma.

Sobota 18 hod. OZVĚNY GAJDEFESTU – hudební pořad  
s dudáky a gajdoši z Brněnska, Valašska, Řecka i Skotska. 
To se na Hané tak často nevidí.

sobota 10 a 15 hod. KUNOVJAN – spolek mladých nadšených 
lidí, kteří se nebojí ztvárnit folklór originálním způsobem. Dlou-
ho jsme se na ně v Bystřici těšili. JAVOŘINA – dvojnásobný vítěz 
prestižního folklorního festivalu ve francouzském Dijonu. Letos 
slaví 60. výročí.

Sobota 20 hod. ONDRÁŠ – Vojenský umělecký soubor 
Očekávaný vrchol letošního Lidového roku. Jediný pro-
fesionální soubor svého druhu v České republice spustí  
z pódia vodopád lidového tance, hudby a písní z Čech, 
Moravy, Slezska i Slovenska v celosouborovém pořadu 
ONDRÁŠOVSKÉ PUTOVÁNÍ.

Koláž: Zdeněk Polách
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Velká Bystřice – Tvarůžky a pivo k Hané jednoduše patří. Díky 
pivovaru TVARG teď na historickou tradici navazují i ve Velké Bys-
třici. O svých pivovarnických začátcích, o tom, jak je těžké tvarůžky 
vyrobit, ale i o nadcházejícím hudebně-tvarůžkovém festivalu mluví 
v rozhovoru pro Bystřické noviny David Kapsia, ředitel a vrchní slá-
dek pivovaru TVARG.

Vystudoval jste marketing a pracoval na olomoucké Sigmě. 
Jak se stalo, že jste si pivo oblíbil tak, že jste se rozhodl ho  
i vařit?
Přiznávám, že jsem na to šel opačně a k vaření piva jsem se ne-
propil, navíc jsem v té době pil i víc víno než pivo. (smích) Byl jsem 
v litovelském pivovaru, viděl tamní krásné varny a to řemeslo, jako 
takové mě velmi oslovilo. Takže jsem se pak přes několik praxí  
a doplnění vzdělání dostal až k samotnému vaření piva. Oslovil mě 
celý proces výroby, který nějakou dobu trvá a je to náročné. Navíc  
v našem středomoravském prostoru má pivo přece jen větší histo-
rickou tradici než víno. První pivovarnická škola byla v Brně, v kaž-
dé větší vesnici byl buď cukrovar, sladovna nebo pivovar. Češi mají 
hospody v DNA. V hospodách se od nepaměti odehrávaly všech-
ny důležité věci, divadlo, revoluce i obchody. Dnes už ale lidé tolik  
do hospod nechodí, ale možná kdyby chodili, předešlo by se ně-
kterým sousedským sporům. Navíc, co se ležáku týče, nemáme 
konkurenci. Jsme opravdu pivařský národ.

Malé pivovary jsou už pár let trendem, nebál jste se konkuren-
ce?
S pivem Kosířem jsem ve Lhotě pod Kosířem začínal v roce 2014. 
Oboru jsem se ale věnoval už tři roky předtím. Je pravda, že pivo-
varů každým rokem přibývá. Dřív byla spousta minipivovarů velký 
„punk“, teď už jde o smysluplné koncepty, kdy se nešetří na techno-
logiích. Já osobně jsem projektu vybudování minipivovaru na Lho-
tě pod Kosířem věřil, přestože místo je poblíž oblíbené rozhledny 
na Velké Kosíři, šlo hlavně o export piva obchodním partnerům. 
Měl jsem za tu dobu prostor si tu práci dobře osahat, dnes se už  
ve Lhotě pivo Kosíř nevaří, točí se tam TVARG.

Kdy přišel čas posunout se?
Pamatuji si to přesně. Ve Lhotě se otevřel pivovar, začali jsme vařit 
pivo, v roce 2015 se rozšířily ležácké tanky a věděl jsem, že je to 
na hraně. Na jaře dalšího roku jsem si už říkal, že to nestačí a chtěl 
jsem ve Lhotě postavit pivovar na zelené louce. Sehnal jsem skupi-
nu investorů a pak jsem měl schůzku ve Velké Bystřici, pro kterou 
jsme vařili speciál ke stému výročí republiky a starosta Marek Paz-
dera s místostarostou Ivem Slavotínkem mi tehdy mezi řečí řekli, 
že ve městě jsou krásné sklepy. Když jsem do těch prostor vstoupil, 
hned jsem viděl ten obrovský potenciál. Město, které neskutečně 
kulturně žije, vede přes něj cyklostezka, kousek je dálnice, lyžař-
ský areál a taky je kousek od Olomouce, to všechno do sebe za-
padlo. Všechny části, pivovar, sýrárna, restaurace a administrativa, 
všechno to jednoduše dávalo hlavu a patu. Nejsem pověrčivý, ale 
tady si to opravdu sedlo stoprocentně. Ten objekt na nás asi čekal. 

Pivo a tvarůžky, myslel jste na tohle spojení od začátku?
Ano, od začátku jsem věděl, že tady tvarůžky budou. Ale jejich vý-
roba je asi o 60% náročnější než výroba piva, pracujete s tvaro-
hem, který je pokaždé jiný. Když potřebujete zjistit něco k pivu, 
není to problém, ale tvarohářů je v republice jen několik. Nezbylo 
nic jiného, než začít studovat, jak se tvarůžky historicky vyráběly  
a pak jsme našli člověka, který nám pomohl a nave-
dl nás. V Lošticích se to učí stovky let, my jsme na to měli jen 

David Kapsia: 
Češi mají hospody v DNA

pár měsíců a stále se učíme. 

Aromatické zlaté dukátky jsou už v prodeji, jaké  
na ně máte ohlasy?
Tvarůžky jsou neuvěřitelné celospolečenské téma. Buď 
je milujete, nebo nenávidíte, není nic mezi. Je to jediný 
ryze český sýr, který má fáze prozrávání. Datum spo-
třeby je patnáct dnů a během té doby sýr zraje. Když  
ho koupím patnáctý den, je tam takzvané tvarohové 
srdce a když si jej koupím tři dny před koncem data 
minimální trvanlivosti, dá se už mazat na chleba. Ohla-
sy máme dobré, to nás těší. I když stále jejich výrobu 
zdokonalujeme.

Není to tak trochu drzá odvaha pustit se právě  
do výroby tvarůžků?
V historických záznamech jsme našli informace o tom, 
že tvarůžky se dělaly i ve Velké Bystřici a chceme  
na naše předchůdce navázat. Z mého pohledu je to ob-
rovská výzva. Je to ale opravdu těžká disciplína, musí si 
hrát do noty řada aspektů. Legislativně to není zakáza-
né, ovšem pod názvem tvarůžky se mohou vyrábět jen  
na Hané, jinde by se musely jmenovat jinak. Na co 
jsem ale opravdu hrdý, to jsou naše tvarůžkové ho-
mole, což jsou dlouhozrající tvargle ve formě hoblinek, 
které lze využít na salát či těstoviny místo parmazánu. 
Tím odkazujeme na tvarůžkové homole, které se tady 
na půdách sušily. Chystáme ale i další novinky.

Jaké? Jaké další plány tedy máte?
Teď si hlavně musí všechno spolu sednout, hospoda, 
restaurace, kterou na přelomu září a října otevíráme. 
Koncem září chystáme festival, což bude velká výzva  
a rádi bychom tím odstartovali novou tradici. Bude 
to festival zaměřený na kulturu, jídlo a pití. Vě-
řím, že lidi osloví, protože spojení piva a tvarůžku 
na Hanou vždy patřilo. Kromě toho dokončujeme 
také naši tvarůžkovou tour, už teď nabízíme exkur-
ze do pivovaru a plánujeme, že budeme mít ote-
vřeno i o víkendech – neplánujeme, už máme ote-
vřeno o víkendech. Chceme lidem ukázat výrobu  
a na konci účastníky čeká škola čepování piva. Nápa-
dů je opravdu hodně a osobně se těším na nové výzvy.

Kdo je David Kapsia (* 1988)
- narozen v Olomouci
- srdce doma na Hané
- sládek od r. 2014
- ve volném čase rád cestuje za dobrým jídlem
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Pink Floyd Tribute Band: Distant Bells - informace k předprodeji vstupenek

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 300 Kč.
Předprodej KIC Velká Bystřice, Zámecké náměstí 775, Velká Bystřice: út – pá 9:30  – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00

rezervace na tel. 734 236 506, rezervaci je nutno vyzvednout do 3 pracovních dnů a nejpozději do 16. 9. 2021.
Informační centrum města Olomouce, podloubí radnice, otevřeno denně: 9:00  – 19:00

rezervace na tel 734 236 502.

Srdečně zvou  
Terezka Součková za cukrárnu Galerie 

a Václav Šípek autor. 

15. 6. – 30. 9. 2021 
Cukrárna Galerie Velká Bystřice 

240 portrétů osobností ze 
sportu, kultury, filmu, divadla, 
hudby a literatury 

autoportrét 

Výstava

Václava 
Šípka

240 portrétů osobností ze sportu,
kultury, filmu, divadla, hudby  

a literatury

15. 6. - 30. 9. 2021
Cukrárna Galerie

Velká Bystřice

Srdečně zvou
Terezka Součková za cukrárnu Galerie 

a Václav Šípek, autor.

autoportrét

Srdečně zvou  
Terezka Součková za cukrárnu Galerie 

a Václav Šípek autor. 

15. 6. – 30. 9. 2021 
Cukrárna Galerie Velká Bystřice 

240 portrétů osobností ze 
sportu, kultury, filmu, divadla, 
hudby a literatury 

autoportrét 

Srdečně zvou  

Terezka Součková za cukrárnu Galerie 

a Václav Šípek autor. 

15. 6. – 30. 9. 2021 Cukrárna Galerie Velká Bystřice 

240 portrétů osobností ze 
sportu, kultury, filmu, divadla, 

hudby a literatury 

autoportrét 

Srdečně zvou  

Terezka Součková za cukrárnu Galerie 

a Václav Šípek autor. 

15. 6. – 30. 9. 2021 

Cukrárna Galerie Velká Bystřice 

240 portrétů osobností ze 

sportu, kultury, filmu, divadla, 

hudby a literatury 
autoportrét 
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Velká Bystřice – Speciálně pro Velkou Bystřici je vyrobená 
hvězda olomouckého sochaře Jana Dostála, která je součás-
tí výstavy Flying star v tamní galeriizet. Zhruba půl tunové 
dílo, složené z více než devíti set metrů trubek bude k vidění  
do 23. září. O tom, jak náročná práce to byla, o vnímání umě-
ní ve veřejném prostoru a taky, jestli uděláte Janu Dostálovi 
radost, když ho oslovíte jako uměleckého kováře, se dočtete  
v rozhovoru s devětadvacetiletým umělcem.

Hvězda zavěšená v prostoru galerie působí poměrně mo-
numentálně…
Ano, je to tak. Hvězda je ústředním motivem celé výstavy, dělal 
jsem ji přímo pro tento prostor. Je zavěšená od stropu mezi prv-
ním a druhým patrem, takže když člověk přijde do Infocentra, 
tak mu nad hlavou visí obrovská věc. Výstavu jsme plánovali 
dlouho, ale kvůli koroně se odkládala, takže už před dvěma 
lety jsem měřil dveře, abychom jimi prošli a do prostoru se ve-
šli. Mezitím byla vystavená na třech různých místech a teď se 
konečně dostala tam, kde měla být od začátku. Nicméně v tuto 
chvíli je už prodaná a až výstava skončí, poputuje ke svému 
majiteli.

Skládá se ze čtyř kusů, některé paprsky jsou teleskopické. 
Jak náročná práce to byla?
Kdysi jsem viděl vizualizaci pichlavého objektu, ale ve 3D  
to je strašně jednoduché. Udělá se koule, která se extruduje 
různými směry, ale nikdy jsem to neviděl naživo. Napadlo mě, 
že trubky jsou duté a že by mohly krásně nést světlo. Kousek 
jsem vyzkoušel, fungovalo to a tak jsme se do toho pustili. Vý-
roba trvala docela dlouho, asi čtyři měsíce. Je tam myslím 950 
metrů materiálu, což se nezdá, ale je to docela dost. Vypadá  
to jako banální věc, ale technologicky to nebylo snadné, trubky 
se teplem ze svařování různě kroutily. Samotná hvězda má na-
konec asi 450 kilo, s prodloužením asi 600 kilo.

Kromě hvězdy jsou na výstavě ještě další díla, jaké jsou 
ohlasy?
Vernisáž byla skvělá, lidé měli ohromnou radost. Poprvé jsem 
nedomlouval další zakázky, ale žil jsem jen z pozitivní energie 
a čisté radosti, že tam lidé mohou být a mohou se mnou umění 
prožít. Byla to určitě zlomová věc a určitě nejvíc specifická vý-
stava, kterou jsem dělal. Všechno se vytvářelo na míru a bylo 
úžasné, že pak i reakce lidí byla skvělá.

Výstava v galeriizet 
očima Jana Dostála: Zlomová věc

Jako pracovní materiál jste si vybral kov, proč právě 
ten?
Kdysi jsem pracoval se dřevem, pak jsem zkoušel lepit 
sklo, abych se vrátil zase ke dřevu. Ale je to poměrně slo-
žitá práce. Nejsou tak velké stromy, jak bych potřeboval,  
a dřevo nejde ohýbat. Proces je to složitý a trvanlivost není 
velká, za dvacet let vám dřevo shnije. Kdežto se železem 
se mám stále kam posouvat a řekl bych, že jsem aktuálně 
tak na 15 procentech toho, co se s ním dá dělat. Škála 
je pestrá, lze jej ohýbat, trhat, stlačovat, deformovat silově  
za studena, lze dělat díry do plechu. Možností je celá řada.

To, že s materiálem pracujete ručně, ale příliš obvyklé 
není …
Sochaři si většinou nechávají jednotlivé části vyrábět  
na míru. Ručně to dělám asi jen já, a co mi říkala kurátor-
ka jedné mé výstavy, tak asi nemám moc konkurence ani  
v Evropě. Mě totiž baví být přímo u výrobního procesu  
a taky dost často měním plány v průběhu tvorby. Což moc 
nejde, když se to jako zakázka zadá firmě a dají se jí vý-
robní dokumenty. Já mám rád živelné věci. Rád dělám vel-
ké věci, protože se mi líbila myšlenka, že když člověk stojí 
před velkým obrazem v určité vzdálenosti, tak se v něm 
úplně ztratí. Teď dělám podchozí sochy, věci do kterých lez 
vlézt, člověka to přenese do jiného světa.

Říkají o Vás lidé, že jste umělecký kovář?
Mezi sochaři a uměleckými kováři je velká válečná zóna  
a některým kolegům to vadí. Lidé mi tak občas říkají, ale  
už jsem si zvyknul a neřeším to (smích). Kováři umí strašně 
dobře řemeslo, umí pracovat s detailem, ale ne s místem  
a proporcemi, s tím co ztvárňují. Mají skvěle zvládnutou 
technologii, řemeslo, ale myšlenka, kterou má socha pře-
dávat tam většinou není.

Před osmi lety ozdobila centrum Velkého Týnce socha 
Klára. Je jednou z vašich prvních soch ve veřejném 
prostoru. Jaký máte spolu vztah dnes?
Já ji mám rád, je to první kovová věc. Vůbec jsem ne-
věděl, jak se to dělá, pustil jsem se do toho a rostlo to.  
S Klárou jsem šťastný. Samozřejmě, už jsem se za tu dobu 
posunul a řeším jiná témata. Dělám organičtější věci, není 
už tak ostré a pichlavé. Teď bych třeba chtěl dělat pětime-
trové zvíře, pod kterým by se dalo chodit. Mohlo by to být 
pro lidi už zase něco trochu konkrétnějšího. Jakmile v tom 
vidí něco konkrétnějšího, působí to na ně jinak a vnímají to 
pozitivněji.

Fotografie z archivu Jana Dostála
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Tak jako vetřelce v Šemberově ulici v Olomouci? Ten vzbu-
dil velký rozruch.
Ano, tam bylo opravdu hodně ohlasů a vesměs pozitivních. 
Ale Olomouc je na umění ve veřejném prostoru, speciál-
ně sochy, trochu složitější. Olomoučané víc ocení sochy  
s konkrétnější podobou, abstraktní zůstávají mnohdy nepocho-
pené. Je potřeba ale také říct, že je velký rozdíl, když je socha 
ve výstavní galerii a ve veřejném prostoru. Když jde člověk  
do galerie, už je většinou nějak poučený, ví na koho  
a co jde a proč. Nebo má alespoň nějaké estetické cítění. Kdežto  
na náměstí se s dílem střetne úplně kdokoliv. Pak jsou krásné 
rozbroje na sociálních sítích (smích).

Co lidé říkají?
Z toho co se ke mně dostane, se mnohdy stává bitevní zóna… 
Je to zajímavé, jak lidé dávají na sociálních sítích průchod 
svým emocím. V Olomouci se například hodně debatovalo  
o Stvůře, která je ve Smetanových sadech. Takže jsem došel 
k tomu, že záleží i na názvu díla. Já jsem stvůru nebral nega-
tivně, jde o stvoření, zvířátko, které je neznámé. Ale lidé to tak 
nevnímají, chápají dílo jako kompaktní celek, který tvoří název 
a to co vidí. Na druhou stranu, umění má budit emoce a to se 
mi daří a za to jsem rád.

Kdo je Jan Dostál (* 1992)
- narodil se v Olomouci, absolvent Gymnázia Hejčín
- absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, pod ve-
dením sochaře Michala Gabriela
- pravidelně vystavuje v Česku i zahraničí, aktuálně pracuje 
v Dubaji na pětadvacetimetrovém díle, které v říjnu ozdobí 
český pavilon světové výstavy EXPO Dubaj 2021

U soch i fotografií Libora Hřivnáče vidíme autentickou výpověď založe-
nou na vnitřním prožitku. Sochy přímo lákají k doteku. Jeho výrazem 
je především hladký, leštěný kámen a jistá hravost. Jeho dílo je může-
me tiše prožívat. Konceptuální umění o sobě říká, že přeneslo vnímání 
umění z očí do mozku. Autor se pokouší zasáhnout mozek, oči, ale také 
ruce, které přímo vybízí k pohlazení.

Za každým kamenem je myšlenka. Myšlenka, jež musí být silnější než 
únava, kamenný prach, nikdy nekončící chlad otevřeného ateliéru.  
Při pohledu na sochy Libora Hřivnáče pozorovatel brzy zjistí, že se autor 
střídavě pohybuje ve dvou protichůdných polohách. Jeden svět je plný 
nejistoty, rozervanosti. Skrývá se za svými maskami. Skrývá se před 
lidmi ve svém těle. Osamělost dává vzniknout básním a sochám s po-
selstvím tajemna, rozporů a smutku.

Některé sochy jsou ze dřeva, jiné z kamene. Na první pohled je zřejmé, 
že autor léta sbírá různé kameny a přetváří je. Proto můžeme v jeho 
dílech rozpoznat pískovec, žulu, čedič, trachyt, ale také zlatý onyx, ala-
bastr, mramor ze Supíkovic, Albánie, Maďarska či pražský zvaný slive-
necký. Miluje ale také jemně mramorovaný bílý mramor carrarský.

Vernisáž výstavy objektů Libora Hřivnáče s názvem 
Plachý exhibicionista 

se uskuteční v sobotu 25. 9. v 17 hod. 

Výstava potrvá do 25. 11. 2021.

Pozvánka do galeriezet

Mramor je kámen tradičně vyžadující po sochaři preciznost opracová-
ní a myšlenkového záměru. Hřivnáčovy sochy jsou výsledkem splynutí 
mezi sochařem a jeho vyjadřovacím materiálem. Výsledkem rezonance 
myšlenek a mystérií, záhad o kterých ví pouze autor. 

Básník, fotograf a sochař  
a jeho vnitřní svět

Fotografie a text pořízeny z webových stránek https://www.liborhrivnac.cz
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KNIHOVNA
Velká Bystřice

Helga Hošková – Weissová: Nikdo nás nečekal 
Autobiografie akademické malířky, přeživší holocaustu, 
Helgy Hoškové-Weissové je  fascinující čtení. Vzpomíná 
na své idylické dětství v předválečné Praze, na své rodiče, 
prarodiče a širší rodinu. Vypráví příběhy těch, kteří se již 
nikdy nevrátili z nacistických táborů a pochodů smrti. Kteří, 
stejně jako její tatínek, zahynuli neznámo kde. 
Autorka se v knize vrací do období návratu. Do poválečné 
Prahy, ve které na ní a její maminku nikdo nečekal. Píše  
o lidech, kteří jim pomohli, ale i o těch, kteří se k nim obrátili 
zády. Popisuje atmosféru v poválečném Československu, 
údiv sousedů z jejich návratu a nepochopení jejich příběhu, 
toho, čím prošly. Provádí čtenáře svým poválečným 
životem, studiem dvou středních škol a školy vysoké, 
vzpomíná na své ideály a snahu začlenit se plnohodnotně 
do společnosti, která ji ale odmítá. Po překonání největších 
těžkostí ale dostuduje, vdá se, porodí děti. Cele se ponoří 
do malování, vyrovnává se s traumatem holocaustu vlastní 
tvorbou. Po roce 1989 spoluzakládá Terezínskou iniciativu, 
cestuje po světě, přednáší.

Knižní novinky:

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

Lucy Score: Na vlásku  
Dominic Russo. Na pohled odtažitý, zádumčivý, nepřístup-
ný muž, ctižádostivý šéf, kolem kterého podřízení chodí  
po špičkách. Ally Moralesová. Nezávislá, otevřená, op-
timistická a kurážná žena, která se umí postavit za sebe  
i za druhé a nenechá se odradit neúspěchem. Co se stane, 
když se tyto dva živly střetnou, navíc na jednom pracoviš-
ti, v redakci exkluzivního módního magazínu? Zdá se, že  
to nemůže dopadnout jinak, než že se začnou vzájemně 
nenávidět až za hrob. Anebo přesně naopak… 

Klára Smolíková: Knihožrouti - Kdo se zakousl 
do knih?
V knihovně se děje něco podivného! Paní Růžence, která 
zde pracuje, se ztrácí knihy. Do pátrání se pustí Aleš se 
Zorkou, dva zvědaví prvňáci. Stopují knihy v regálech, 
poslouchají rozhovory čtenářů, pozorují, co podezřelého 
se v knihovně šustne. Aby záhadu rozluštili, nechají se 
dokonce v knihovně zamknout. Hravé vyprávění o čtení  
a tajemství ukrytém v temných koutech knihovny. 

Helena Hrstková: Dovnitř 
Kdybyste teď zemřeli, hledal by vás někdo?
Igor je bez práce a bez vize. Jediný pevný bod jeho života 
tvoří pravidelné návštěvy bratra v psychiatrické léčebně. 
Po večerech vysedává v baru, kam chodí i jeho sousedka 
Zuza. Ta jedné noci zemře ve svém bytě a Igyho vratký život 
se začne ještě víc komplikovat. Nevyjasněné úmrtí spouš-
tí koloběh vzpomínek a traumat. Kdo ve skutečnosti může  
za Zuzinu smrt a kdo je krásná dívka z tramvaje, kterou by 
Igor rád zachránil? A jak vlastně vypadá láska? 

Pro malé čtenáře:

BYSTŘICKÉ NOVINY 9 / 2021

neděle 19. září 2021 
8 – 12 hod. 

Zámecké náměstí, Velká Bystřice 
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Velká Bystřice 2021
letní promítání v bystřickém amfiteátru

Gump - pes, který naučil lidi žít

■ vstupné dobrovolné ■ obřestvení zajištěno ■ změna programu vyhrazena ■ 
■ v případě nepříznivého počasí se nepromítá ■

10. 9. / 20:00

KINOAMFÍK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném 
očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mno-
ho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata  a jak je 
ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává 
domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný 
příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Ho-
lubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodko-
vá, Richard Krajčo, Anna Šulcová, FattyPillow a další. 
(text a foto: Bioscop)

 KINO 
Velký Týnec – ZÁŘÍ 2021 

             
                                          
                3. 9. pátek          PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL                Produkce: ČR                                       
                19:30 hod.         Film natočený podle stejnojmenného  knižního          Přístupný od 12 let 
                115 minut           hitu Patrika Hartla.                                                      Vstupné Kč 50,- 
                                             
                                
 
                                                      
                10. 9.  pátek        GUMP- PES,  KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT          Produkce: ČR                                             
                 18:00 hod.         Jsem Gump a byl jsem toulavej pes.                          Přístupný  
                 92 minut             Příběh psí pravdy, naděje a lásky.                             Vstupné Kč 50,-                                                   
                                                                          
 
 
                17. 9.pátek           MATKY                                                                    Produkce: ČR 
                 19:30 hod.           Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom,       Přístupný od 12let  
                 95 minut              jako to opravdu je být v dnešní době mámou            Vstupné Kč 50,- 
                                              malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou                                        
                                              a kamarádkou. 
  
 
                24. 9. pátek          DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA                       Produkce: ČR 
                19:30 hod.           Nová česká komedie podle stejnojmenného               Přístupný  
                101 minut             knižního bestselleru D. Landsmana.                          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. 
 
 

Kruh přátel hudby města Velké Bystřice 
uvádí zahajovací koncert sezóny 2021/22

IVAN ŽENATÝ
housle

IGOR ARDAŠEV
klavír

útarý 7. září 2021 v 17 hodin
galeriezet Velká Bystřice

vstupné dospělí 80 Kč, děti zdarma
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Co nás čeká ve školním roce 2021-2022
ŠKOLA

Vážení rodiče, milí žáci,

konec prázdnin je za rohem a nový školní rok nám klepe na dveře. 
Pevně věřím, že bude více poklidný a hlavně více ŠKOLNÍ. Někteří 
se těší na kamarády, možná i na učitele a my učitelé Vás všechny  
po letních prázdninách opět rádi přivítáme v naší bystřické škole.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Možná nás 
opět v průběhu roku zaskočí Covid, ale jsme připraveni a vždy bu-
dete včas informováni prostřednictvím hromadného mailu a našich 
webových stránek.

V novém školním roce bude naši školu navštěvovat téměř 520 žáků, 
(loni 490) a proto se náš pedagogický sbor rozroste o pět nových 
kolegyň a kolegů a čtyři nové asistenty pedagogů. S tím souvisí  
i vytvoření zázemí – rozšíření šaten pro žáky v zadní budově a vy-
tvoření nového kabinetu pro vyučující.

Již na podzim nás čeká velká akce – díky úspěšné projektové čin-
nosti zřizovatele školy města Velká Bystřice byla poskytnuta dotace 
na kompletní rekonstrukci nejstarší přední budovy školy. S tím sou-
visí velké organizační komplikace, se kterými si ale poradíme. Výuka 
prvňáčků a druháčků bude probíhat v prostorách mimo školu, vý-
uka dělených hodin, zejména na druhém stupni, pak bude probíhat  
v netradičních prostorách – školní jídelně, bývalém fit centru, učebně 
výtvarného kroužku,…. Bude to pro všechny hodně náročné, ale už 
teď se těšíme na nové krásné třídy a chodby, rozšířený prostor šaten 
a nově vytvořený malý vstupní vestibul.

I v dalším školním roce budeme opět pokračovat v realizaci projektů 
Erasmus+.

V rámci Klíčové aktivity 1 jsme loni v únoru napsali a podali nový 
projekt profesního rozvoje pedagogů, který nám byl schválen. Jana Raková

Bohužel se v loňském školním roce nedalo vyces-
tovat. Navázali jsme spolupráci s naší bývalou part-
nerskou školou na okraji Istanbulu. Účastnili jsme se 
jejich on-line výuky, sdíleli jsme náměty a materiály. 
Pokud to situace v Evropě dovolí, vycestují během 
následujícího školního roku dva naši pedagogové  
do Turecka, kde se seznámí s tamními metodami vý-
uky jazyků a následně tam budou i učit.

Od září 2019 realizujeme projekt spolupráce šesti 
evropských škol. Našimi partnery jsou Litva, Turec-
ko, Portugalsko, Rumunsko a Řecko. Před vypuknu-
tím pandemie jsme stihli výjezd na východ Turecka  
a do Litvy. Museli jsme požádat o prodloužení projektu 
a doufáme, že žáci navštíví Rumunsko, Portugalsko  
a Řecko. Na jaře by měli všichni přijet na týden k nám.

Společně se Střední průmyslovou školou strojnickou 
v Olomouci a Střední zdravotnickou školou a vyšší 
odbornou školou zdravotnickou E. Pöttinga a JŠ se 
SJZ Olomouc spolupracujeme v projektu IKAP 2 za-
měřeném na sdílenou výuku a kroužky pro zájemce.

Od 1. 8. 2021 začínáme realizovat nový projekt Šab-
lony III., zaměřený nejen na personální pozice (školní 
asistenti, školní psycholog), ale také na realizaci pro-
jektových dnů.

I bez covidových opatření nás čeká opět ,,akční“ škol-
ní rok velice náročný jak pro žáky, tak i pro učitele  
a samozřejmě i pro vás rodiče.

Děkuji vám všem za vaši dosavadní spolupráci a vě-
řím, že se zodpovědným přístupem k celé současné 
situaci vše společně zvládneme.

SPORT

16:00
16:00
15:30 
10:00
15:00 
15:00 
14:30
14:30
14:30

Rozlosování Fotbal Velká Bystřice – podzim 2021

05. 9. 
11. 9.  
19. 9.  
26. 9.  
2. 10.

10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10. 

FK Velká Bystřice - Haná Prostějov
TJ Smržice - Fotbal Velká Bystřice
FK Velká Bystřice - Sokol Kožušany
Slovan Černovír - FK Velká Bystřice

FC Hněvotín - FK Velká Bystřice 
FK Velká Bystřice - FK ŠTERNBERK "B"

Jesenec-Dzbel - FK Velká Bystřice
FK Velká Bystřice - Moravský Beroun
Sokol Mostkovice - FK Velká Bystřiceai
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Český zahrádkářský svaz 
Základní organizace Velká Bystřice  
vás zve na 

ve foyer KD Nadační  
(vchod  z hlavní ulice) 

Srdečně zve výbor ČSZ Velká Bystřice. 
  

Výstavní vzorky se budou vybírat  
v sobotu 18. září  
od 8 – 12 hod. ve foyer KD Nadační 

Pozvánka na 7 . ročn ík běžeckého závodu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka

Kdy: 5. září 2021neděle, 5. září 2021

Kde: Sportovní Areál Mrsklesy

Registrace: před závodem - online na www.TV .cz11
startovné 120 Kč          (do 1.9. 2021)

v den závodu -  Sportovní areál Mrsklesy
startovné 150 Kč, 9.00 - 10.30 hod.

Informace:

e-mail: vrtovska @seznam.cz11
fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka

telefon: +420 605 966 433

www.TV .cz11www.TV .cz11

 Pod záštitou a za podpory:

Start: hod. hod.1111

Trasa:              (kondiční běh 6 km)
lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

km km1111

Pořadatel:  (z.s.)sebou

Těšíme se na vás!
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FOTOSERIÁL
CYKLOJÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA 21. srpna
foto: Kateřina Žbánková

X. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV 21. srpna
foto: Kateřina Žbánková
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HANÁCKÝ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 7. srpna
foto: Petr Pliska

X. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV 21. srpna
foto: Kateřina Žbánková

foto: Kateřina Žbánková
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HANÁCKÝ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 7. srpna
foto: Petr Palarčík
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HANÁCKÝ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 7. srpna
foto: Petr Palarčík
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 27. srpna
Foto: Petr Palarčík

EKOSERIÁL

Úklid domácnosti. Týden, co týden si při něm bereme na pomoc nejrůz-
nější čističe, spreje, odstraňovače či gely. Možná přitom ale ani netuší-
me, že bychom s nimi mohli nějak škodit sobě či přírodě.

Klasické úklidové prostředky však běžně obsahují škodlivé látky, 
o jejichž účincích nemusíme mít vůbec ponětí. Fosfáty, triclosan, 
ropné deriváty, syntetické vůně a konzervanty, chlor, formaldehyd, 
EDTA, umělá barviva, optické zjasňovače a stovky dalších. Tyto lát-
ky mohou být často toxické či přímo karcinogenní, ale představují 
také obrovskou zátěž pro životní prostředí.

Že to jde i jinak, věděly už naše babičky. Vyloudili jsme proto od nich

sedm rad na jednoduchou výrobu domácích čisti-
čů. Umícháte si je raz dva a zdraví vaše i planety 
bude v bezpečí. 

Čím na špínu zeleně a bez škodlivin?
Jak tedy na to, aby se vám domů nezatoulaly zby-
tečné škodlivé chemikálie? Pokud se jim chcete 
zaručeně vyhnout, zkuste svatou trojici domácího 
úklidu – citron, ocet a sodu.
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Jak tedy na to, aby se vám domů nezatoulaly zbytečné škodlivé che-
mikálie? Pokud se jim chcete zaručeně vyhnout, zkuste svatou trojici 
domácího úklidu – citron, ocet a sodu.

Jsou to neméně účinní pomocníci, kteří navíc šetří přírodu, vaše zdraví 
i peněženku.

1. Univerzální čistič povrchů
Smíchejte 500 ml octa, 250 ml vody a 20 kapek přírodního esenciálního 
oleje. Nalijte do lahve s rozprašovačem a bakterie nebudou mít šanci.

2. Pasta místo čisticího písku
Jednoduše smíchejte citronovou šťávu s takovým množstvím jedlé sody, 
aby vznikla hustší pasta. Namočte do směsi houbičku a začněte drh-
nout. Kyselina z citronu má antibakteriální a dezinfekční účinky a působí 
jako přírodní bělidlo.

Moje zkušenost: 

Soda, ocet a kyselina citronová jsou i mí oblíbení 
pomocníci v domácnosti. Protože octu spotřebuji 
opravdu hodně, jsem ráda, že ho můžu nakou-
pit v prodejně Olomouc Bezobalu ve dvoře  
v Kateřinské ulici, kde si můžu natočit do svých 
lahví bez zbytečného obalu. Stejně tak tam mů-
žete nakoupit i jedlou sodu a kyselinu citrono-
vou do vlastních nádob na váhu. Nebo je nabízí  
i další bezobalová prodejna v Olomouci na 
Litovelské ulici, GRAM. V obou prodejnách 
můžete koupit i stáčené výrobky, jako je jar, pra-
cí prášek, univerzální čistič, čistič WC, apod.  
od výrobců, kterým záleží na tom, s jakými látka-
mi denně přicházíme do styku a co z našich odpa-
dů putuje do přírody. Naštěstí je jich čím dál víc ☺
 
Do prodejen jezdím pravidelně, takže pokud 
nemíváte cestu a chtěli byste výrobky vyzkou-
šet, můžeme se domluvit a můžu vám je na-
koupit. Stačí napsat na mail: jarka.tomkova@
email.cz

Zdroj: https://www.econea.cz, foto: pixabay

7. Podlaha, ze které se dá jíst
Z povrchu zaručeně odstraníte všechny nežádou-
cí bakterie, když do kyblíku s teplou vodou přidáte 
čtvrt šálku octa. Pozor ale, pokud máte podlahu 
dřevěnou, na ni raději ocet nepoužívejte.

Tak. Teď už máte všechny potřebnosti pro šetrný 
domácí úklid po ruce, tak hurá do práce. ☺

6. Leštěnka na nábytek
Smíchejte 1 šálek olivového oleje a ½ šálku cit-
ronové šťávy, naplňte rozprašovač a leštěte. Ci-
tronová šťáva působí proti špíně a olej dodává 
nábytku lesk.

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 

3. Vodní kámen to je prevít
Pro odstranění kamene z pračky nalijte do výlevky jeden plný šálek octa 
a zapněte ji na prázdno na 60 stupňů. Rychlovarnou konvici zase vy-
čistíte roztokem vody a octa v poměru 1 : 1. Nalijte do konvice a nechte 
přejít varem.

4. Čistič odpadů
Nasypte do odpadu 1 hrnek jedlé sody, zalijte ohřátým bílým octem  
a nechte působit tak 15 – 30 minut. Pak už jen spláchněte horkou vodou 
z kohoutku.

5. Mytí oken
Pro zářivá okna smíchejte v rozprašovači ocet a vodu v poměru 1 : 1
a šplíchejte, jak je libo. Jen si pak dejte pozor, abyste poznali, kdy je 
okno zavřené a kdy otevřené.☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

Jaroslava Pechová
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	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

															

1

Bystřické noviny č. 9/2021, vychází 31. 8. 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 10. 9. 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




