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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ČERVENEC A SRPEN 2019
6. 7.
Doloplazy
Mrsklesy
Přáslavice
7. 7.
Doloplazy
12. 7.
Velká Bystřice

10. 8.
Svésedlice

• HODOVÁ ZÁBAVA
• MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
• DISKOTÉKA

16. 8.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ – TERORISTKA

• JÍZDA KRÁLŮ

16. - 18. 8.
Velký Újezd
17. 8.
Hlubočky
Přáslavice

• PROMÍTÁNÍ – ŽENY V BĚHU
(amfiteátr – 21.00)

13. 7.
Velká Bystřice • BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
(amfiteátr, Zámecký park, Zámecké náměstí – 15.00 – 24.00)

19. 7.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ – OSM HROZNÝCH
(amfiteátr – 21.00)
20. 7.
Přáslavice
• DISKOTÉKA
Velký Újezd
• MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE – 50. ROČNÍK
21. 7.
Svésedlice
• HASIČSKÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÍ
– O POHÁR STAROSTKY SDH
26. 7.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL

(amfiteátr – 21.00)

• HODOVÉ SLAVNOSTI MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD
• FOLK NA LETNÍM
• PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY
• HODOVÁ ZÁBAVA
• HODOVÁ MŠE V KAPLI SV. ROCHA

22. 8.
Velká Bystřice • SLUHA DVOU PÁNŮ

(amfiteátr – 20.00 – 23.00)

24. 8.
Velká Bystřice •HASIČSKÉ SLAVNOSTI

(Zámecký park, amfiteátr – 9.00 – 14.00 soutěž,
od 19.00 zábava)

24. - 25. 8.
Velká Bystřice • SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP

(hala MZŠ, hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

(amfiteátr – 21.00)

30. 8.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ – BUDE UPŘESNĚNO

(galeriezet – 17.00 – 19.00)

Bukovany
Bystrovany
Mrsklesy

27. 7.
Velká Bystřice • VERNISÁŽ OBRAZŮ LENKY HASNÍKOVÉ JURAČKOVÉ
2. 8.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ – BOHEMIAN RAPSODY
(amfiteátr – 21.00)

3. 8.
Velká Bystřice • HANÁCKÉ WOODSTOCK & BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN
Přáslavice

• SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – FOTBAL MÍSTNÍCH
– ŽENATÍ X SVOBODNÍ

Přáslavice

(amfiteátr – 21.00)

• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
• LETNÍ KINO
• DEN REGIONU BYSTŘIČKA SPOJENÝ
S CYKLISTICKOU JÍZDOU REGIONEM
– DOJEZD V MRSKLESÍCH
• DISKOTÉKA

(amfiteátr – 13.00 – 24.00)

• DISKOTÉKA

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V sobota 6. července bude sběrový
dvůr uzavřen – státní svátek.

V pátek 5. 7. a sobotu 6. 7. bude Informační centrum ve
Velké Bystřici zavřené – státní svátek.

SVOZ ODPADŮ ČERVENEC / SRPEN 2019
Komunální
odpad
(středa)

Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností
(pátek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

3. 7.
17. 7.

11. 7.

31. 7.

25. 7.

14. 8.

8. 8.

28. 8.

22. 8.

12. 7.

každé úterý 15.30 - 18.00
každou sobotu 8.00 - 12.00

9. 8.

Foto na titulní straně: Martina Žbánková (hlavní motiv, cyklisté, hasiči), Zdeněk Bereza (divadlo)

Jízdní řády
– změny od 9. 6. 2019
Spoj z Olomouce, který odjížděl v 18:10,
odjíždí o 5 minut později:
Ol. aut. nádr. 18:15, V.B.cukrovar 18:24,
radnice 18:26, horní konec 18:28
Spoj z Velké Bystřice, který odjížděl 19:18,
odjíždí o 2 minuty později:
V.B. horní konec 19:20, radnice 19:22,
cukrovar 19:23, Ol. aut. nádr. 19:33
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
také se Vám zdá, že ten čas nějak neúprosně a rychle běží? Po
aprílovém květnu a hned tropickém červnu tady totiž znovu
máme červenec, prázdninový čas a s tím spojené dvojčíslo
Bystřických novin. Spousta z nás se chystá na dovolenou
vyrazit mimo Velkou Bystřici, ale co nabízí naše městečko
těm, kteří chtějí zůstat doma? Zkusme nahlédnout do programu
našich bystřických akcí, případně zabrousit k sousedům
z mikroregionu, a uvidíme zda jsme opravdu „kulturní lázně
mikroregionu“.
Hned na začátku prázdnin se v nedalekých Doloplazech
o víkendu 6. – 7. července 2019 koná již 42. ročník Jízdy králů
- nádherné tradiční, folklórní akce. A hned následující víkend
(sobota 13. 7. 2019) nás v amfiteátru čeká Bystřické kulturní
léto (BY-KU-L), mezižánrové kulturní pásmo k zahájení letní
sezóny pod taktovkou našich divadelních ochotníků (Osvětová
beseda z.s.).
Následuje v sobotu 3. srpna 2019 již 9. ročník festivalu
Hanácké Woodstock (HW). Když jsme před 9 lety s partou
kamarádů s tímto festivalem začínali, bylo snem dostat
do Velké Bystřice Michala Pavlíčka (pro mnohé z nás nejlepšího
rockového kytaristu v české historii) a letos se nám náš sen
splní, přijedou Stromboli! A k tomu Hudba Praha s Michalem
Ambrožem… Prostě rockové legendy u nás v amfiteátru!
Když k tomu přidáme letošní změnu dodavatele cateringu
a pivního salónu, čeká nás několik novinek a velké očekávání…
V předvečer této akce k tomu žánrově v pátek (2. srpna 2019)
naše „radniční letní kino“ promítá Bohemian Rapsody ☺, ale
Quenny už jsme do programu HW nesehnali☺.
O kráse našeho zámeckého areálu včetně amfiteátru se konečně
dozvěděli i v daleké Olomouci a Moravské divadlo Olomouc
(MDO) si nás vybralo k zahájení festivalu Moravské divadelní
léto. Ve čtvrtek 22. srpna 2019 od 20.00 hod proběhne u nás
v amfiteátru první představení tohoto festivalu – divadelní
hra Sluha dvou pánů. Vstupenky na představení lze zakoupit
i v našem informačním centru. Já osobně věřím, že nezůstane
jen u tohoto premiérového pokusu a MDO se u nás bude líbit
a stane se z toho krásná tradice.
V sobotu 24. srpna 2019 proběhnou v zámeckém areálu také
již tradiční Hasičské slavnosti. Celou akci pořádá Sbor
dobrovolných hasičů (SDH) Velká Bystřice, během dne bude
probíhat v Zámeckém parku hasičská sportovní soutěž a večer v
amfiteátru zábava, vše doplněné o bohaté občerstvení, vše pod
taktovkou našich „dobráků“.
Hned další sobotu 31. srpna 2019 se uskuteční Den
regionu Bystřička spojený s cyklistickou poznávací jízdou
mikroregionem. Nepovinné zahájení se koná v 9:30 hod.
v amfiteátru v Zámeckém parku u nás ve Velké Bystřici, kde
účastníci obdrží kompletní informace a malé pohoštění. Jinak
si každý účastník volí trasu individuálně přes jednotlivé obce
mikroregionu. Mapky s programem lze získat v informačních
centrech ve Velké Bystřici a v Olomouci a na jednotlivých
obecních úřadech obcí mikroregionu. Závěrečné vyhodnocení
akce spojené s losováním výherců, bohatým občerstvením
a kulturním programem proběhne od 14 hodin ve sportovním
areálu obce Mrsklesy.

K tomu přidejme pravidelné promítání letního kina v amfiteátru,
které dobrovolnicky zajišťují zaměstnanci městského úřadu
a různé akce spolků nebo sportovních klubů (ve sportovním
areálu Na Letné probíhá několik sportovních turnajů
a soustředění). Myslím si, že se dají ve Velké Bystřici strávit
opravdu krásné prázdniny.
Co nám (a nejen nám) ovšem chybí, je nějaké větší a bližší
místo na koupání. Záměr výstavby společného koupacího
biotopu obcí Hlubočky, Velká Bystřice a Mrsklesy v lokalitě
Burk v Hlubočkách se pomalu, ale jistě posouvá kupředu.
Zastupitelstva všech zúčastněných obcí schválila memorandum
o společné přípravě investičního záměru, nyní dotahujeme
výkupy pozemků a pokud se vše podaří, tak ještě do konce roku
bychom chtěli zadat vypracování projektové dokumentace.
Na samotnou realizaci si ještě nějakou dobu budeme muset
počkat, protože příprava tak velké a náročné akce je prostě
složitá… Tak nám držte palce a nedočkavcům můžeme zatím
doporučit bystřickou přehradu, zatím bez sinic! Dodavatel
bakteriálního čištění přehrady tvrdí, že to tak bude celou sezónu
a již se tam chodí koupat☺.
Na závěr úvodníku ještě přidám informaci k průběhu akce
„Velká Bystřice – Cisternová automobilová stříkačka
(CAS)“. Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má
v současné době k dispozici CAS Tatra 815, která je již velmi
poruchová, má malou kabinu, nádrž na vodu je ve špatném
stavu a při množství zásahů, které naše JSDH ročně absolvuje,
je prostě nevyhovující. Město Velká Bystřice získalo příslib
dotace 2,5 mil. Kč z prostředků ministerstva vnitra, k tomu nám
Olomoucký kraj přispěl částkou 0,3 mil. Kč, celkové náklady
na pořízení CAS očekáváme cca 8 mil. Kč. Po splnění všech
technických specifikací jsme vyhlásili výběrové řízení, které
nyní úspěšně dokončujeme. Vzhledem k dlouhým dodacím
lhůtám podvozků předpokládáme dodání nové CAS 8 měsíců
od podpisu smlouvy, což vyjde někdy do jarních měsíců roku
2020. A i když se již hasiči těší, tak to prostě budou muset
vydržet ☺.
A nyní mi nezbývá než popřát příjemně strávenou zaslouženou
dovolenou všem čtenářům Bystřických novin.
Marek Pazdera

Společenská rubrika
Narození:
Tomáš Kroupa
Karolína Balharová
Alex Sviták
Nikola Trpišovská
Rozloučili jsme se:
Jarmila Göblová

6. 5. 2019
13. 5. 2019
17. 5. 2019
25. 5. 2019
13. 6. 2019 88 let

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách a na vývěskách
města zveřejňujeme pouze se souhlasem rodiny.
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KULTURA
Město Velká Bystřice • Hanácký folklorní spolek • Folklorní soubor Haná
pod záštitou Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje
za finanční podpory Olomouckého kraje

XXIX. ročník
mezinárodního folklorního festivalu

LIDOVÝ ROK

Účastníci festivalu:

®

VELKÁ BYSTŘICE
MŮŽETE SE TĚŠIT...

Pátek 6. září 2019
20:00 DUNAJEC 60 LET– výroční pořad olomouckého folklorního
souboru

Sobota 7. září 2019

10:00 Olomoucké pozvánka – vystoupení zahraničních FS na Horním
náměstí v Olomouci
14:00 Pořad DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
18:00 V DOBRYM ZME SE ZEŠLI – večerní festivalový program
21:00 SPIRITUÁL KVINTET – koncert legendární skupiny
22:30 ohňostroj

Neděle 8. září 2019
9:00
10:00
13:00
14:00

mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
HRAJEME PRO VÁS – soubory se představují
OSOBNOSTI HANÉ – pořad Hanáckého folklorního spolku
vyhlášení výsledků vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější
okno a předzahrádku“
14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – pořad FS dospělých
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Vždy v pátek ve 21.00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Změna času promítání
a programu vyhrazena.

12. 7.
Ženy v běhu
Věra prožila s Jindřichem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Dcery mají
ale úplně jiné starosti. Svérázná maminka
Věra proto musí napnout všechny síly,
aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu
překážek a komediálních komplikací
na start Jindřichova vysněného maratonu.

Dětské folklorní soubory: HOŘEŇÁČEK – Lázně
Bělohrad, KYJOVÁNEK – Kyjov, MALÁ OSTRAVICA
– Frýdek-Místek, ONDRÁŠEK – Brno, KRUŠPÁNEK,
ČEKANKA, muziky KRUŠPÁNEK a TOPOL – Velká
Bystřice.
Folklorní soubory dospělých: ČTYŘLÍSTEK – Nové
Strašecí, DUNAJEC – Olomouc, HANÁ – Přerov,
HANAČKA a HANÁCKÁ MOZEKA – Litovel, HANDRLÁK
– Uherské Hradiště, KLAS – Kralice na Hané, MÁNES
– Prostějov, PÚČIK – Brno, ROVINA – Olomouc,
SEDMIKVÍTEK – Frenštát pod Radhoštěm, cimbálová
muzika ZÁLETNÍCI, HANÁ a Str.HANÁ – Velká Bystřice
Zahraniční hosté: Folk Art Troupe of FUCHUAN –
Čína, BODROG – Maďarsko
Doprovodné programy festivalu Lidový rok:
• ŘEMESLNÝ JARMARK a bohaté OBČERSTVENÍ
na Zámeckém náměstí
• VÝSTAVY v kulturním a informačním centru, galeriizet
a cukrárně Galerie
• Regionální gastronomie v místních restauračních
zařízeních
• Pouťové atrakce
Lidový rok - jarmark na náměstí
• Ukázky řemesel – stříhání ovcí, zpracování vlny,
kovářská práce, vazby ze sušených květin, práce
na tkalcovském stavu, drátkování keramiky, pletení
košíků a misek, zdobení perníčků, výroba šperků
s dílničkou pro děti.
• Stánky s ekologickou tematikou, výrobky malých dílen
– ozdoby ze slámy, hračky šité i dřevěné, oblečení
a doplňky pro děti, pergamenová krajka, ručně vyráběná
mýdla, šperky z chirurgické oceli i fimo hmoty, keramika.
• Koření, oříšky, tyčinky, sýrové výrobky, koláčky.

V BYSTŘICKÉM AMFITEÁTRU

19. 7.
Osm hrozných
Amerika pár let po občanské válce. Ve sněhové
bouři se na dostavníkové zastávce v horském
průsmyku sejde osm cizích lidí – různí pistolníci
a hledaná uprchlice. Všichni jsou hrozní
a všichni chtějí přežít.
Film Quentina Tarantina. Nevhodné pro děti
a mládež.
26. 7.
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Další pokračování populární animované série.
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu
kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak chce
zničit magii na celém světě. Podaří se mu
uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel.
Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit
zajatce a udržet pohádková kouzla v našem
světě, je Gerda. Její největší silou totiž není
magie, ale víra v sílu přátelství.

2. 8.
Bohemian Rapsody
Oslava rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal
jedním z nejvýraznějších umělců
na světě.
16. 8.
Teroristka
Hlavní hrdinkou černé komedie je
učitelka na penzi, která si jednou
řekne, že už si nechce připadat jako
kráva. Když jí proti arogantnímu
strůjci lokálního zla nepomůže ani
starostka, sežene si zbraň. Brzy
však zjistí, že vražda je dost složitá
věc.
16. 8.
Bude upřesněno
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MORAVSKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
Také letos nabídne Moravské divadlo populární
inscenace v atraktivních lokalitách pod hvězdnou
oblohou, program však slibuje také jednu novinku.
Vůbec poprvé v historii festivalu budou totiž
herci nejen hrát a zpívat, ale také tančit! Soubory
činohry a opery a operety tak na open-air akci
premiérově doprovodí balet.
Vstupenky na festival jsou v prodeji od 3. června.
Na představení Sluha dvou pánů je jednotné
vstupné 300 Kč. Během letních prázdnin, kdy
bude pokladna uzavřená, je lze zakoupit
v informačním centru v podloubí olomoucké
radnice a v Kulturním a informačním centru Velká
Bystřice.

POZVÁNKA

NA VERNISÁŽ OBRAZŮ
Lenka Hasníková Jurečková – Inspirace folklorem

Přehlídka odstartuje ve čtvrtek 22. srpna
v amfiteátru ve Velké Bystřici
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
V italské komedii řeší tři dvojice z různých
společenských vrstev své milostné problémy
s pomocí sluhy Truffaldina, který slouží dvěma
pánům zároveň a stále víc se zaplétá do svých
lží.
PROGRAM FESTIVALU:
22. 8. Sluha dvou pánů (Velká Bystřice, amfiteátr)
23. 8. Kupec benátský (Fort Křelov)
24. 8. Robin Hood (Fort Křelov)
25. 8. Noc na Karlštejně (Korunní pevnůstka)
26. 8. Starci na chmelu (Korunní pevnůstka)
27. 8. Balet Gala (Korunní pevnůstka)
Všechna festivalová představení budou začínat
ve 20 hodin.

vernisáž výstavy 27. 7. 2019 v 17 hod.
galeriezet Velká Bystřice
Výstava potrvá do 26. 9. 2019
Lenka Jurečková pochází ze Bzence. Žije v Praze. Absolvovala výtvarnou
výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci a PdF MU v Brně.
Folklorní tradice se pro ni stala dominantním námětem
tvorby (kresby a malby) už od dob studií. Inspiraci čerpá
v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravskoslovenského pomezí.
Figurativní motivy s typickými tanci, muzikanty, mužskými
a ženskými sbory na obrazech často doplňují motivy krajinné –
pole, vinohrady, mlýny i kapličky. Doposud připravila více než
40 autorských výstav hlavně na Moravě, ale i v Praze nebo
v zahraničí.
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Knihovna je otevřena:
Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Sabine Durrant – Lži se mnou

všechno začalo jednou malou lží a až se rozhodnete říct pravdu, už může být pozdě

Bernhard Schlink – Olga

příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od konce 19. století
do 70. let 20. století

V době letních prázdnin bude
opět kromě pátku zavřeno i v úterý.

Steve Robinson – Spříznění

Uzavření knihovny
o prázdninách – dovolená:
15. - 26. července / 12. - 16. srpna

pátrání po své minulosti zavede genealoga Tatea až k současným tajným fašistickým
organizacím
foto: [1] - [3] Martina Žbánková

Fotoseriál

1

[1] - [3] Dětský den a Bystřická kuličkiáda 2. 6. 2019

2

3
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foto: [1] - [8] Martina Žbánková, [9] - [10] František Denk
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[1] - [5] Hanácký Nashville 22. 6. 2019
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Brány středních škol otevřeny
Deváťáci z Masarykovy ZŠ mají za sebou jedno velké životní období.
5
Pomalu
se začínají ohlížet za roky minulými a možná i trochu hodnotit
to, na co budou brzy a snad i rádi vzpomínat.
Ještě pár školních dnů a pomyslná vrátka jejich „základky“ se
posledním zvoněním uzavřou. Z dětí se rázem stanou slečny
a mladíci, které po celý život k sobě budou vázat vzpomínky na léta
strávená ve školních lavicích. Nepřeberné množství úsměvných
historek, zážitky radostné i pocity zklamání jim budou vyvstávat
z paměti po mnoho dalších let. Čas uběhne, z mladíků a slečen se
stanou dospělí lidé, kteří svou základní školu ze své mysli nikdy
nevymažou. Budou vzpomínat i na ty, kteří stáli na druhé straně
„školního bojiště“ a snažili se jim vštípit základy vědění, které jako
pevný pilíř ponesou další a další vědomosti.

obory. Přilákaly čtyři hochy, kteří je vystudují na SŠ polytechnické
v Olomouci a Sigmundově střední škole strojnické v Lutíně. Tolik
potřebným řemeslům se vyučí naši tři žáci, a to obor truhlář, malíř – lakýrník
a kuchař – číšník. Za několik let budeme moci svěřit své účesy dvěma
6
dívkám, které své profesní dovednosti získají na středních odborných
školách ve Velkém Újezdě a v Olomouci. Nově otevřený obor rekondiční
a sportovní masér na Střední škole profesora Vejdovského v Olomouci
přilákal jednu naši žákyni. Výtvarný talent budou rozvíjet na střední škole
designu a módy tři naše studentky a jedna dívka se připraví na povolání
reprodukční grafik pro média na Střední polygrafické škole v Olomouci.
Naši vycházející žáci uspěli velmi dobře v přijímacím řízení. 29 studentů je
přijato na maturitní obory a 9 na obory učební.
Na tomto místě bych ráda popřála hodně úspěchů osmi nadaným dětem
z pátých a sedmých ročníků, které byly přijaty na víceletá gymnázia
v Olomouci a v Prostějově.

Poslední školní rok byl pro žáky devátých tříd mimořádně důležitý.
Rozhodovali o svém dalším vzdělání, které jim má zajistit dobrou
pozici na trhu práce. Zvažovali všechny možnosti velmi odpovědně.

Všem budoucím studentům přeji za sebe, za své kolegy i za spolužáky
z nižších tříd úspěšný start do středoškolského studia, trpělivost a píli
v učení a hodně štěstí do života.

Všichni uchazeči o středoškolské studium měli opět možnost podat
si v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Pokud si vybrali
studium maturitní, skládali zkoušku na každý obor zvlášť. Velkou
výhodu představoval fakt, že společnost Cermat, která zadání
vytvářela i vyhodnocovala, středním školám poslala vždy jen lepší
výsledek testu jak z matematiky, tak z češtiny. Střední školy si pak
mezi uchazeči vybíraly podle bodového skóre zkoušky a samozřejmě
podle prospěchu ze základní školy. Až v první polovině května se
žáci postupně dozvídali výsledky o svém přijetí. Opět se potvrdilo,
že čím nižší (to znamená lepší) průměr známek za osmou a devátou
třídu, tím vyšší šance na přijetí.

Eva Poděbradová

No a jak vše dopadlo? Celkem 38 budoucích studentů opustilo
poslední ročník naší školy. Jedna žákyně byla přijata na gymnázium.
Řady středních průmyslových škol, a to strojnické, elektrotechnické
i stavební posílí našich devět chlapců. Obchodní akademie
Olomouckého kraje přijaly tři naše dívky a střední zdravotnické školy
v kraji vystudují čtyři absolventky z Velké Bystřice. Zájem projevili
deváťáci o obor hotelnictví na Střední škole gastronomie a služeb
v Přerově. Odchází sem získat svou profesi tři zájemci.
Obor lesnictví na Střední lesnické škole v Hranicích si vybrala jedna
žákyně, která se při přijímacích zkouškách dostala na jedno z prvních
míst. Střední školu logistiky a chemie vystuduje jeden žák, který si
vybral obor logistické a finanční služby se zaměřením na sportovní
management. Velké popularitě se těšily jako již každoročně technické

Jsou opravdu výborní!
Ptáte se kdo? Naši sedmáci.
V dubnu se naše škola zapojila do projektu Národní testování pro základní
školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které organizuje firma
Scio. Všichni psali celkem tři testy – z českého jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů.
Žáci 7. ročníku dosáhli velmi pěkných celkových výsledků, a to zejména
v českém jazyce. Žákyně Elena Vysloužilová a Eliška Cvrčková (obě
7.A) dosáhly v tomto předmětu výborných výsledků a dostali ocenění
od Scio za nejlepší výsledky v našem kraji.
Eliška s Elenou a s nimi ještě Veronika, Jarda a Ondra (ze 7.A) a Eva
(ze 7.B) budou od září studovat na víceletých gymnáziích – čtyři z nich
na anglické sekci Gymnázia Hejčín, jedna dívka na francouzské větvi
Slovanského gymnázia a jedna dívka na gymnáziu v Prostějově. Bude
se nám po nich stýskat, určitě si na ně mockrát vzpomeneme, ale všichni
si tento úspěch zaslouží a my jsme přesvědčeni, že se na gymnáziích
neztratí a že se ke své základní škole a jejím učitelům budou hrdě hlásit.
Jarmila Štěpánová
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Novinářský kalamář – 5. místo
v republikovém finále mladších žákyň

Zájezd do Anglie,
15. – 19. května 2019

Na konci května se naše škola účastnila republikového finále v házené
mladších žákyň Novinářského kalamáře. Postup do finálového turnaje,
který se konal v Lázních Kynžvart, si náš tým dívek vybojoval jednoznačným
vítězstvím v krajském kole, kde jsme porazili ZŠ Za Mlýnem Přerov. V první
části turnaje jsme hned na úvod porazili domácí ZŠ Hleďsebe, poté jsme
odehráli utkání se silným Zlínem, který nám nedal šanci. Havlíčkův Brod
jsme dokázali po urputném boji porazit. V posledním utkání nás čekala
výborná Plzeň, se kterou jsme předvedli nejhezčí výkon v turnaji. Děvčata
dokázala ke konci utkání obrátit nepříznivý stav, kdy jsme již prohrávali o tři
branky. V poslední minutě ovšem Plzeň srovnala. Nás čekal ještě poslední
útok, který jsme nedokázali zakončit, utkání skončilo tedy remízou. Bohužel
nám tak utekl postup do semifinále pouze o skóre. V boji o 5. místo jsme
přehráli školy z Ostravy a Prahy. Ve velmi silné konkurenci jsme nakonec
obsadili 5. místo a historicky tak získali nejlepší umístění naší školy v tomto
turnaji. Za předvedené výkony patří holkám velká pochvala. A pochvala patří
i holkám, které pomohly vybojovat postup z krajského kola, ale finále se
bohužel účastnit nemohly. Pro mě jako vedoucího týmu skvělý zážitek.

I v letošním školním roce vycestovalo 30 žáků osmého ročníku
naší školy a 5 žáků ze ZŠ Tršice s CK Jana Hudková na poznávací
zájezd do Anglie.

Sestava: Horáčková, Havlová, Babišová, Půbalová, Hrbková, Roušalová
(7.B), Švábeníková, Jedenástíková, Kadalová, Bráblíková, Studentská,
Urbanová (6.B)
Vít Koplík

O pohár rozhlasu
V květnu jsme se účastnili atletických závodů O Pohár Rozhlasu. Naši žáci
a žákyně předvedli zajímavé výkony. V kategorii starších žáků náš tým
vybojoval 5. místo. Za zmínku stojí výkon Katingera, který vyhrál soutěž
ve vrhu koulí a Stratila, který obsadil celkové 5. místo na 60 metrů. Velice
nepříjemné pro nás bylo nesložení týmu starších žákyň. Tato kategorie se
dříve vždy umístila na předních příčkách. Nominované žákyně se ovšem
z nejrůznějších důvodů omluvily. Smutné je, že některé kvůli nepříznivému
počasí. (Holky jsou asi z cukru.) Vyzdvihnout tak je potřeba ty, co se
zúčastnily, a druhé místo Moravcové v běhu na 800 metrů.
Mladším žáků se tolik nedařilo. Kluci podali průměrné výkony, což stačilo
pouze na 12. místo. Za zmínku snad stojí jen 2. místo Kučery v rozběhu na
1000 metrů. Mladší žačky nám udělaly velkou radost a výbornými výkony
si zajistily celkové 4. místo. Nejlépe si vedly ve štafetě, kde holky obsadily
1. místo v rozběhu. Osobák si skočila na výšce Havlová, což stačilo na 5.
místo a svůj rozběh na 60 metrů vyhrála Bráblíková.
Všem účastníkům gratuluji k dosaženým výkonům.
Vít Koplík

Zde jsme první den na okraji Londýna v části Leavesden
navštívili Warner Bros studia Harryho Pottera věnované sérii
o kouzelnickém světě, která celých deset let pomáhala všem
tvůrcům, filmařům, režisérům a hercům vytvořit tajuplný příběh
magie. Prohlédli jsme si dechberoucí sál Bradavického hradu,
Brumbálovu pracovnu, kuchyň Weasleyových, Nebelvírské
společenské místnosti a chlapecké ložnice, čarodějnické banky
skřetů Gringottových, Snapeovu učebnu lektvarů a kancelář
profesorky Umbridgové. Na vlastní oči jsme viděli koště Nimbus
2000 a další novější typy, kostýmy hlavních hrdinů, kouzelnické
hůlky všech herců a jiné zajímavé rekvizity. Nezapomenutelným
zážitkem byla i procházka Příčnou ulicí. Po prohlídce studií jsme
se autobusem přemístili do Londýna, kde jsme se prošli okolo
pevnosti Tower a spatřili zvedající se Tower Bridge. Druhý den
jsme vyrazili na mystické místo Stonehenge – útvar z obrovských
kamenů. Počasí bylo sice chladné a větrné, přesto to bylo super
a načerpali jsme spoustu pozitivní energie. Poté jsme se jeli
podívat do historického městečka Winchester na jihu Anglie, kde
se nachází nejdelší katedrála Evropy a hrad s velkou síní, kde
je umístěn kulatý stůl krále Artuše. Den jsme zakončili nákupy
suvenýrů. Třetí den jsme se lodí vydali do centra Londýna.
Zde jsme si zašli k Westminsterskému opatství se zakrytou
věží BigBen, která se opravuje, poté přes Downing Street
k Buckinghamskému paláci, dále na Piccadily Circle a Trafalgar
Square. Po zakoupení posledních suvenýrů a jídla na zpáteční
cestu jsme se opět lodí přepravili do Greenwiche. Prošli jsme
okolo jednoho z posledních čajových kliprů Cutty Sark, navštívili
námořní muzeum a parkem přišli ke královské observatoři
a nultému poledníku. Poté nás již čekala cesta zpět do ČR, která
všem velmi rychle utekla.
A co říci závěrem?
Vše proběhlo bez komplikací, řidiči Tonda a Jirka jeli naprosto
bezpečně a spolehlivě a průvodkyně Helena byla „studnicí
informací“ nejen o historii a památkách v Anglii a v Londýně, ale
i o běžném životě ve Velké Británii. A toto vše se nám snažila říci,
dokonce žáky i hravou formou zkoušela a za správné odpovědi
rozdávala žákům malé, ale o to více ceněné odměny. Program byl
velmi zajímavý a všem se líbil, z ubytování v anglických rodinách
byli žáci nadšení. Chování našich žáků bylo perfektní a nemuseli
jsme řešit ani jeden problém, dokonce jsme je nemuseli jedinkrát
napomenout.
Postřehy od dětí:
I liked our program very much.
The Harry Potter studio was very well done.
Shopping was also super, I think all girls liked shopping mainly
in Primark.
I liked Tower Bridge, when we were just there it was getting up
and passing the ship.
Mgr. Jitka Minářová

Vodnický dětský den
V úterý 4. června pro naše nejmladší školáky připravily děti ze
3.B s paní učitelkou Pospíšilovou Den dětí s každoročním letním
otevíráním Vodnické stezky. Tento rok se za námi přijeli podívat
na opravdického živého vodníka i kamarádi z tršické školy. Když
jsme si dosyta prohlédli všechny nové vodníky a přepočítali je,
přešli jsme na dětské hřiště, kde už pro nás děti ze 3. B měly
připraveny hry a soutěže. Třeťáci zaslouží velkou pochvalu.
A také všichni výrobci krásných nových přírůstků do vodnické
party. Příští rok zase…
Jaromíra Pazderová
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13. ročník Sportovních her
mikroregionu Bystřička
13. ročník her mikroregionu po 3 letech opět zavítal na naši školu. Počasí
nám opět přálo a celý program se nesl v pohodové atmosféře. Zaplněny
byly všechny sportovní plochy a také naše školní hala. Soutěžilo se ve 14
disciplínách a celkový počet zúčastněných sportovců čítal neuvěřitelných
510! Stojí proto za zmínku skvělá organizace celé akce, obětavá práce
pomáhajících učitelů a žáků z naší školy. Přiložené fotografie jen potvrzují,
v jakém duchu se nesl tento ročník her.
Ondřej Dostál

Příběh pana Tydýta
Do prvních a druhých tříd přijely lektorky z Dramacentra
s úžasným programem. Rozehrály pro děti příběh plyšáka, který
je v pokojíčku nový a který je tak trochu jiný… Děti se nechaly
vtáhnout do děje, zapojily se do dobrodružství a pomáhaly ze
všech sil tomu, aby příběh dobře skončil. Přitom si připomínaly,
že každý z nás je trochu jiný (ale to neznamená, že by někdo byl
horší a jiný lepší), jak je důležité se vzájemně tolerovat, chovat se
k sobě hezky, umět si pomáhat, umět se omluvit a odpouštět si,
vážit si sami sebe.
A protože vše dobře dopadlo a plyšáku Tydýtovi se u nás moc
líbilo, zůstal u nás ve všech třídách a děti s ním určitě zažijí ještě
spoustu legrace a dalších dobrodružství.
Jaromíra Pazderová

Projekt YEA Erasmus+
Rozpočti si to!
V rámci projektu YEA Erasmus+ (Mladí podnikatelé v akci) se žáci 8. tříd
zapojili do několika projektových dnů zaměřených na finanční gramotnost.
Zajímavou formou a zážitkovým způsobem si vštípili základní principy
finanční gramotnosti.
První projektový den s názvem Rozpočti si to! byl zaměřen na oblast
rozpočtu domácnosti, hodnotu peněz s principem tvorby finančních
rezerv. Čtyřčlenné skupiny dětí (domácnosti) se musely postarat
o základní životní potřeby. Žáci počítali příjmy a výdaje domácnosti,
propočítávali položky na jídlo, bydlení, dopravu, domácnost, pravidelné
výdaje i jednorázové výdaje, zabývali se tvorbou finanční rezervy
a spoření. Vybírali si, kde budou bydlet, jaké auto si koupí, jak budou
tyto nákupy financovat pomocí půjček a jak budou splácet. Podle těchto
pravidel prožili měsíc svého života, v druhé části dne si zkusili prožít celý
rok. Druhý projektový den se konal o pár týdnů později, tentokrát byl celý
veden v anglickém jazyce. Skupiny jsme měli smíšené – jeden český
žák byl doplněn několika žáky z partnerských zemí našeho projektu –
Turecka, Chorvatska, Portugalska a Itálie.
Nákup mimo kamenné prodejny
Poslední letošní projektový den mezinárodního programu YEA Erasmus+
byl zaměřen na téma Nákup mimo kamenné prodejny – nákup přes
internet. Žáci pracovali opět ve skupinách, získali během dopoledne
spoustu zajímavých a užitečných informací z praktického finančního
života (druhy platebních karet a jejich použití, výhody a nevýhody nákupu
zboží přes internet, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu
nebo nechvalně známé úskalí prodeje a nákupu na výjezdních akcích).
Soustředili se na spotřebitelská práva, vyzkoušeli si, jak využívat právo
na odstoupení od smlouvy, co je to odpovědnost za vady a jak řešit
reklamace. Výsledkem bylo vytvoření společného portfolia. Na závěr
proběhlo několik soutěží na dané téma a zhodnocení této akce ze strany
žáků a lektora.

Libuše Sandrová,
Drahomíra Kozáková

Mezinárodní setkání učitelů v Rijece
Na konci května se dva zástupci našeho pedagogického sboru
vydali na 4 dny do Rijeky, kde se setkali s kolegy z partnerských
zemí našeho projektu YEA Erasmus+. Bylo to poslední setkání
této dvouleté spolupráce. Poznali jsme pátou zahraniční školu
a mohli srovnávat. V této škole musí všichni rodiče svým dětem
v páté třídě koupit Apple iPad, se kterým děti pracují po celou dobu
vyučování. Nemají učebnice, pracovní sešity, píší, kreslí a rýsují
minimálně, čtou převážně z obrazovky. I výuka geometrie probíhala
bez pravítek, kružítek a tužky. Také jsme se zúčastnili konference
MIPRO v Opatii, kde jsme krátce prezentovali projektovou práci
našich žáků
Libuše Sandrová, Ondřej Dostál
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Netradiční výlet
V dubnu letošního roku jsme se s obyvateli DPS sv. Anny vypravili
na výlet do Globusu. Někoho to může překvapit, proč zrovna do
Globusu a jak to vlastně vzniklo.
V listopadu minulého roku nás oslavila pracovnice propagačního
oddělení Globusu, který se prostřednictvím svých zákazníků
rozhodl nadělit dárky všem našim obyvatelům, ale tím
to neskončilo. Zároveň nás pozvali i na návštěvu Globusu, ta se
uskutečnila v dubnu.
Když jsme přijeli, přivítala nás pracovnice propagace pí. Toběrná,
měli jsme rezervované stolečky v kavárně, jako pozornost jsme
dostali zákusek a poté se naši obyvatelé „rozprchli“ na nákupy,
které si náležitě užili.
Kamila Šišková

Pozvánka

na slavnost sv. Anny
v Domě pokojného stáří
Svatoanenské odpoledne, tak zní název již
tradičního setkání. Přijměte prosím naše
pozvání na společenské odpoledne obyvatel,
rodinných příslušníků a zaměstnanců. Setkání
zahájíme mší svatou a poté při pěkné muzice,
občerstvení, domácích koláčcích, které připraví
obyvatelé domova, společně posedíme
a oslavíme tento svátek v úterý
16. července 2019 od 14.00 hod.

si Vás tímto dovoluje pozvat

na XVII. Svatoanenské odpoledne
v úterý 16. července 2019
ve 14:00 hod
Program:
Zahájení, slavnostní mše svatá, zahradní slavnost,
k poslechu hraje hudební skupina Magnet,
občerstvení
V případě nepříznivého počasí proběhne program
ve společenské místnosti

Stromy
pro Velkou Bystřici
Rádi bychom poděkovaly všem, kteří přišli k našim
stánkům s environmentální tématikou na selských
trzích 12. 5. 2019 (Látkové, Bez obalu, ukázka výroby
tekutého pracího prášku a ochutnávka limonád z Tibi
krystalů) a něco zakoupili či nechali příspěvek. Díky
Vám se nám podařilo vybrat částku ve výši 2.700 Kč.
Tato částka nemusí být konečná, určitě bude ještě
příležitost, jak ji navýšit. Jak jsme již avizovali, bude
celá částka použita na výsadbu původních ovocných
odrůd dřevin na území města Velká Bystřice.
S městem Velká Bystřice nyní domlouváme místo,
kam bychom na podzim stromy vysadili. Pokud Vás
napadá, jaké stromy by se mohly vysadit a na jakém
místě, budeme rádi za Vaše náměty a připomínky,
které můžete písemně odevzdat v našem Kulturním
a informačním centru.
Děkujeme předem.

Za organizátory Jarka Pechová
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EKOSERIÁL

Hmyz a další
živočichové kolem nás

Z příslušníků hmyzí říše se v průběhu posledních let pomalu,
ale jistě stávají bezdomovci. Prostředí, kde by mohli přebývat
a množit se, z krajiny rychle mizí, a tak ubývá například motýlů,
čmeláků, brouků, včel samotářek či slunéček sedmitečných.
Přispět k jejich záchraně můžeme třeba tím, že jim postavíme
hotel.

Hmyzí hotely a jejich obyvatelé
Lidé si začínají dramatický úbytek hmyzu uvědomovat a mnozí
se také rozhodli pro jeho záchranu něco udělat. V posledních
letech rychle roste popularita takzvaných hmyzích hotelů, uměle
vytvořených skrýší pro různé druhy hmyzu. Nacházejí využití
nejen v zahradách, ale i na balkoně, terase, ve vnitrobloku,
v parku nebo na školním pozemku.
V domečcích můžeme najít desítky druhů včelek samotářek,
slunéčka, zlatoočky, škvory, motýly a další a další užitečné
tvory. Složení obyvatel samozřejmě záleží na lokalitě, konstrukci
domečku i okolním prostředí.

Jak vyrobit hmyzí hotel?
Domečky můžete koupit hotové, s minimem času a za zlomek
nákladů je lze vyrobit i doma. Sežeňte různé druhy materiálu:
dřevěné hranoly nebo polena, nejrůznější suché rostliny, slámu,
chomáče sena, dutá stébla, kusy kůry, šišky, větve a klacíky,
nepálené cihly, hlínu nebo třeba jíl. Cílem je umožnit hmyzu,
aby si vytvořil nejrůznější otvory, dutinky a chodbičky, ve kterých
se ubytuje a přivede na svět další generace. Vytvořte konstrukci
– může být dřevěná (využít lze třeba staré palety, stlučená
prkna apod.), zděná, kovová. Dřevo a cihly provrtejte, ostatním
materiálem konstrukci vyplňte. Přední stranu hmyzího příbytku
potáhněte pletivem, jinak hrozí, že jeho obyvatelé poslouží jako
krmivo pro ptáky, kteří se je z chodbiček budou snažit vytahovat.

Jak funguje hmyzí hotel?
Drobný hmyz si hledá své místo, bezpečnou dutinku, skulinku,
kam naklade další pokolení. Každá včela samotářka naklade
do vybrané dutinky v hmyzímu domečku svá vajíčka (obvykle
každé do zvláštní komůrky), zásobí je potravou (pylomedovým
těstem) a dutinu uzavře vhodným materiálem (hlínou, úkrojky
listů, každý druh používá svůj oblíbený materiál). Z vajíček se
vylíhnou larvičky, živí se připravenou potravou, po nějaké době
se zakuklí a nakonec se z nich vylíhne nová generace. Samičky
se spáří se samečky a celý cyklus se opakuje.

Kdy a kam hotel umístit?
Hmyzí
hotel
umisťujeme
nejčastěji
na slunnou stranu, na kmen stromu,
na kůl do bylinkového záhonu či ideálně
zeď domu či altánu, kde bude krytý před
deštěm. Hotel můžeme pověsit kdykoliv
během roku, ale nejlépe brzy na jaře
a ponecháme jej tam až do podzimu:
postupně se v něm objevují různé druhy.
My
jsme
vyráběli
hmyzí
domeček
v květnu a hned druhý den po připevnění
na stěnu se v něm ubytovali první nájemníci.
Na zimu jej můžeme schovat do stodoly
nebo ponechat venku pod stříškou: mějme
však na paměti, že včely většinou právě
v těchto hnízdech přezimují, buďte opatrní.

Přirozené prostředí pro hmyz
Hmyzí hotely však nejsou samospásné. Ani sebekrásnější příbytek
nemůže zcela nahradit jeden starý spadlý, trouchnivějící strom.
Nejvhodnější pro užitečný hmyz je zahrádka neudržovaná. Pravidelně
sekaný trávník, vybetonované cestičky, do čista odplevelené záhonky,
absence spadaného listí – zahrádka jako ze škatulky je pro hmyz hotová
poušť. Zde se potřeby a představy člověka a hmyzu nejvíce rozcházejí.
Samozřejmostí je pak co největší omezení na zahrádkách používané
chemie. Důležitá je i výsadba původních rostlin, zahrada, kde něco
kvete od jara do podzimu. Nejlepší je vyměnit kus anglického trávníku za
bylinky nebo květnatou louku. Když přidáme pítko, aby i v období sucha
měli zvířecí sousedé možnost se napít, bude to báječné.
V dobře udělaných a umístěných hmyzích hotelech může najít bezpečný
úkryt velké množství hmyzu, který má jinak v dnešní krajině, plné
sterilních trávníků a chemického zemědělství, doslova problém, kam
hlavu složit
V posledních desetiletích všech opylovačů rapidně ubývá v důsledku
likvidace jejich biotopů a používáním pesticidů. Je jen na nás, zda se
počty našich důležitých pomocníků zase zvýší.

Do zahrady nalákejte i motýly
Kdo by si nepřál, aby mu zahradu zkrášlili poletující motýli? Těch také
z krajiny ubývá kvůli nevhodným životním podmínkám. Tomu můžeme
trochu pomoct třeba tím, že vysadíme na zahradě keře, které je lákají,
například motýlí keř (komule davidova), šeřík, kalinu, ptačí zob nebo
hloh.

Misky s vodou pro volně žijící zvířata
Díky suchu trpí nedostatkem vody mnoho zvířecích druhů, hlavně
ve městech. A dopad je o to závažnější, že v této době mnozí pečují
o mláďata. Dávejte proto na trávníky do stinných míst misku s vodou pro
volně žijící zvířata a vodu pravidelně obměňujte. Na zemi ji využijí kromě
ptáků také třeba ježci, veverky či někteří brouci.
Katastrofální sucho, které se týká celého území republiky, bude zřejmě
pokračovat celý rok a jak ochranáři varují, v jeho důsledku dojde
k výrazným proměnám našich zvířecích populací. Na některých zvířatech
jsou problémy znatelné už nyní.
Snažme se proto udělat všechno, co je v našich silách pro to, abychom
našim milým zvířecím kamarádům v této nelehké situaci pomohli.
Jarka Pechová
Zdroj:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sucho-zvirata-voda-priroda-miska/
https://www.lidovky.cz
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REKLAMA

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Týnecká 10,Velká Bystřice

AUTOVRAKOVIŠTĚ
AUTOVRAKOVIŠTĚ
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Velká Bystřice

IČ: 70008922

Velká Bystřice
Velká Bystřice
--------------------------------------------------------------------- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA
----------------------------------ODTAH ZDARMA
- -EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE ZDARMA
EKOLOGICKÁ
LIKVIDACEOZDARMA
VYSTAVENÍ
PROTOKOLU
LIKVIDACI
---ODTAH
ZDARMA
ODTAH
ZDARMA
- VYSTAVENÍ
PROTOKOLU
O LIKVIDACI
prodej
použitých N.
D.
- VYSTAVENÍ
LIKVIDACI
prodejPROTOKOLU
použitých N.O D.

Výkup baterií: 13 Kč/kg
prodejbaterií:
použitých
N. D.
Výkup
13 Kč/kg
Výkup baterií: 13 Kč/kg

Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy)
Žižkova
502, Velká
(směrSo
Mrsklesy)
Otevírací
doba:Bystřice,
Po-Pá 9-17,
9-12
Žižkova
502, doba:
Velká Bystřice,
(směr
Otevírací
Po-Pá 9-17,
SoMrsklesy)
9-12

Tel.: 608 800 361
OtevíracíTel.:
doba:
Po-Pá
9-17, So 9-12
608
800 361
www.autovrak.eu
Tel.:
608
800
361
www.autovrak.eu
www.autovrak.eu

Přijme uklízečku
brigáda na dohodu
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

KOVOŠROT

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 -

BYSTŘICE

VELKÁ

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
Tel.:

723 105 222

So: 9.00 – 12.00
www.kovovb.cz

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,
e-mail: zochjiri@seznam.cz
Bystřické noviny č. 7-8/2019, vychází 28. 6. 2019. 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 Žbánková,
Lenka Lakomá, Petr Nakládal. Náklad 320 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 8. 8. 2019. 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.

