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MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice

Místo konání: spolková místnost KD 
Nadační, vchod od radnice

Doba konání: 1. 6. 2020 v 18 hod.  
a 24. 6. 2020 v 18 hod.

POZVÁNKA

SVOZ ODPADŮ ČERVEN 2020
komunální 

odpad 
(pondělí)

1. 6.

22. 6.

4. 6.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

9. 6.

23. 6.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

každé úterý 15:30 – 18:00

každou sobotu 8:00 – 12:00

Rozloučili jsme se:
Pavel Peer
Antonín Poledník
Jarmila Šimarová
Veronika Kubáčová
Ladislav Štych
Jan Ryljak

Společenská rubrika

7. 4. 2020 ve věku 64 let 
23. 4. 2020 ve věku 61 let 

2. 5. 2020 ve věku 73 let
8. 5. 2020 ve věku 92 let

18. 5. 2020 ve věku 84 let
25. 5. 2020 ve věku 47 let

Narození: :
Tobiáš Dostál
Adam Langer
Kristýna Čepeláková
Viktorie Špačková
Vojtěch Mrázek

nar. 1. 3. 2020
nar. 9. 3. 2020

nar. 11. 3. 2020
nar. 1. 5. 2020
nar. 2. 5. 2020

Žádáme občany, aby v rámci omezení přímého kontaktu upřednostnili úhradu poplatků bankovním převodem.
Poplatky je možno platit pouze samostatně pod jednotlivými variabilními symboly.
Čtyřčíslí variabilního symbolu "xxxx" značí číslo popisné,
poslední dvojčíslí "yy" počet osob, za kolik platíte
(př. platba pod VS 232130702 = 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.

Druh poplatku Výše poplatku Nárok na osvobození Variabilní
symbol

Konstantní
symbol

Stočné 2321xxxxyy 0308 1800230319/0800

Odpad

Nárok na osvobození 
dle OZV č. 4/2019 
nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

1340xxxxyy 0308 1800230319/0800

Poplatek ze psa
další pes 300,- Kč / rok 

200,- Kč / rok 
poplatník = 
osoba starší 65 
let

Internet

Dle smlouvy
(info pí Vaculíková, 
odbor tajemníka,
tel. 585 351 371)

číslo smlouvy 0308 2000195062/2010

Informace k poplatkům:     tel. č. 585 351 370, mobil: 602 588 264
                  e-maily: zednikova@muvb.cz; bicova@muvb.cz; bieleszova@muvb.cz

Možnost úhrady na období:
měsíčně (zpětně), čtvrtletně, pololetně, 
popř. na celý rok 2020

Číslo účtu

Záloha 900,- Kč/osoba/rok
Poplatek se týká všech osob 
pobývajících ve Velké Bystřici; není 
vázán na trvalý pobyt.

650,- Kč/osoba/rok

Poplatek ze psa
1 pes

200,- Kč / rok
150,- Kč / rok
poplatník = 
osoba starší 65 
let

Nárok na osvobození 
dle OZV č. 02/2019 
nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

1341xxxxyy 0308 1800230319/0800

POPLATKY NA ROK 2020
Žádáme občany, aby v rámci omezení přímého kontaktu upřednostnili úhradu poplatků bankovním převodem.
Poplatky je možno platit pouze samostatně pod jednotlivými variabilními symboly.
Čtyřčíslí variabilního symbolu "xxxx" značí číslo popisné,
poslední dvojčíslí "yy" počet osob, za kolik platíte
(př. platba pod VS 232130702 = 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.

Druh poplatku Výše poplatku Nárok na osvobození Variabilní
symbol

Konstantní
symbol

Stočné 2321xxxxyy 0308 1800230319/0800

Odpad

Nárok na osvobození 
dle OZV č. 4/2019 
nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

1340xxxxyy 0308 1800230319/0800

Poplatek ze psa
další pes 300,- Kč / rok 

200,- Kč / rok 
poplatník = 
osoba starší 65 
let

Internet

Dle smlouvy
(info pí Vaculíková, 
odbor tajemníka,
tel. 585 351 371)

číslo smlouvy 0308 2000195062/2010

Informace k poplatkům:     tel. č. 585 351 370, mobil: 602 588 264
                  e-maily: zednikova@muvb.cz; bicova@muvb.cz; bieleszova@muvb.cz

Možnost úhrady na období:
měsíčně (zpětně), čtvrtletně, pololetně, 
popř. na celý rok 2020

Číslo účtu

Záloha 900,- Kč/osoba/rok
Poplatek se týká všech osob 
pobývajících ve Velké Bystřici; není 
vázán na trvalý pobyt.

650,- Kč/osoba/rok

Poplatek ze psa
1 pes

200,- Kč / rok
150,- Kč / rok
poplatník = 
osoba starší 65 
let

Nárok na osvobození 
dle OZV č. 02/2019 
nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

1341xxxxyy 0308 1800230319/0800
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

musím se přiznat, že takový zvláštní pocit při psaní 
úvodníku jsem snad nikdy neměl. Na dubnové mediální 
radě před vydáním květnového čísla Bystřických novin 
(které nakonec vůbec nevyšlo      ) jsme konstatovali jen 
samé rušení a přesouvání akcí a současně jsme řešili, 
co  vůbec  do  květnových  Bystřických novin dát. 
Základní   informace   k vyhlášenému nouzovému  
stavu  jsme  stihli  zveřejnit  v dubnovém  čísle,  nabídku  
pomoci  seniorům na dovážku, nákup a roušky jsme 
roznesli přímo do domácností. 

Na konci  dubna  schválila  vláda  ČR  řadu  uvolňujících  
opatření,  která  se  týkala i provozu škol. Vzhledem   
k tomu, že nebylo zcela jasné, jak  a  kdy bude  
zahájena výuka v základních a mateřských školách,  
a protože jsme chtěli podat co nejpřesnější informace, 
dohodli  jsme  se  s paní  ředitelkou  MZŠ a MŠ,  že  
posuneme  vydání  květnového  čísla Bystřických novin  
na pozdější  termín. Ale o  týden později  jsme nebyli 
o  nic moudřejší, informace byly pořád neúplné, trošku 
zmatečné, nevěděli jsme úplně přesně, kdo bude mít 
nárok  na  ošetřovné,  jak  bude  probíhat  stravování, 
kde  se  budou  nosit  roušky  apod. A  vzhledem   
k tomu, že škola byla ve spojení s rodiči přímo, dohodli 
jsme  se, že květnové číslo  Bystřických  novin  prostě  
nevydáme. Moc  se  za  to  omlouváme,  ale  než  
vydávat neověřené a neúplné informace bylo podle nás 
lepší prostě jedno číslo novin vynechat.

Co ale vyplynulo z celého tohoto nezvyklého období, 
je velmi pozitivní konstatování, že jsme opravdu skvělé 
společenství v té naší Velké Bystřici. Zvládli jsme u nás 
vše výborně. Poděkování  patří  všem  pracovníkům 
městského  úřadu,  desítkám  dobrovolníků,  kteří  šili 
roušky, nabízeli sousedskou pomoc apod. Poděkovat 
musíme drtivé většině spoluobčanů. Byli jste 
neskutečně vstřícní a ohleduplní! Moooc díky!

Nyní, na konci května, již cítíme uvolnění opatření, 
mohli jsme venku sundat roušky, vyrazit  na  kole či 
zasportovat si na hřiště. Ne, že by se toto červnové 
číslo chystalo zásadně jinak ☺, pořád převažuje rušení 
a překládání akcí, ale přece jen je již vidět, že celá 
společnost pomalu a  jistě znovu začíná  fungovat.  
V červnu  již  také můžeme  navštívit první  akci –
Bystřické selské trhy, které pravděpodobně při větším 
počtu prodejců, z důvodu zachování rozestupů, 
rozšíříme i do Zámeckého parku.

V měsíci  dubnu  2020  jsme  měli  ve  spolupráci  
s naší  zásahovou  jednotkou  Sboru dobrovolných  
hasičů  připravenou  akci Slavnostní  předání  nového  
hasičského  vozu. Bohužel přišel nouzový stav a celou 
jsme museli posunout. Ale nyní již nic nebrání tomu 
(kromě  rozestupu  2  m ☺),  abychom  mohli  konečně  
novou  krásnou   cisternovou automobilovou  stříkačku  
Scania  P440,  6x6  představit  široké  veřejnosti.  Takže   
v sobotu 27. června  od  15:30 hod. proběhne  před  
hasičskou  zbrojnicí  slavnostní  předání  nového hasičského  
vozu  zásahové  jednotce  Sboru  dobrovolných  hasičů  
Velká Bystřice. Přítomen bude i pan farář Josef Opluštil, 
který novému vozu požehná. Naši hasiči se také pochlubí 
opravenou hasičskou zbrojnicí a samozřejmě připraví 
bohaté občerstvení. Přijďte se na tu nádheru podívat!

Marek Pazdera

Informace pro pacienty:

Vaše léky Vám můžeme přichystat předem, 
pokud nám pošlete Identifikátor vašeho E-receptu 
(dvanáctimístný kód písmen a číslic) na náš email: 
lekarna@velkabystrice.cz
Odpovíme Vám, kdy si můžete přijít pro své léky.
Další informace najdete na stránkách: 
lekarna-velka-bystrice.wz.cz

LÉKÁRNA VELKÁ BYSTŘICE

KULTURA
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PODZIMNÍ  
Aprílové divadlení

15. listopadu 2020  18:00 
Rošáda         
DS Frída 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

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

29. listopadu 2020  18:00 

22. listopadu 2020  18:00 

8. listopadu 2020  18:00 

Cena permanentky: 450 Kč 
V ceně permanentky je i doprovodný program = 

pohádka nebo hudební pásmo s písničkami 
Již zakoupené permanentky zůstávají v platnosti. 
Koncert 

Pigs on the wing 

ODLOŽEN
Dovolujeme si vás informovat, 

že koncert Pigs on the wing revivalové skupiny 
PINK FLOYD Slovak Tribute band plánovaný 

na 23. května je z důvodu epidemiologické situace 
odložen. 

O novém termínu vás budeme včas informovat. 

Informujeme majitele vstupenek, 
že prodané vstupenky 

ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 
pro tentýž koncert v náhradním termínu. 

V případě, že by majitel zakoupené vstupenky 
chtěl tuto vrátit oproti vratce kupní ceny, 

ať zavolá na tel. č. 734 236 506 
do Kulturního a informačního centra Velká Bystřice 

a domluví se na postupu vrácení. 

Děkujeme za pochopení 
i za podporu bystřické kultury!

PODZIMNÍ  
Aprílové divadlení

15. listopadu 2020  18:00 
Rošáda         
DS Frída 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

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

29. listopadu 2020  18:00 

22. listopadu 2020  18:00 

8. listopadu 2020  18:00 

Cena permanentky: 450 Kč 
V ceně permanentky je i doprovodný program = 

pohádka nebo hudební pásmo s písničkami 
Již zakoupené permanentky zůstávají v platnosti. 

Aprílové divadlení 
PŘESUNUTO  
na listopad 2020.

Vážení příznivci divadelního umění, 
dovolujeme si vás informovat,  

že seriál divadelních představení  
pod názvem "Aprílové divadlení"  

se přesouvá na podzim tohoto roku. 

Prodané permanentky 
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

V případě, že byste v současné době 
chtěli permanentky vrátit, volejte prosím 

na tel. č. 734 236 506  
do Kulturního a informačního centra 

Velká Bystřice

19:00 mše svatá
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Velikonoce v karanténe
Letos to bylo v celém světě naruby. Zavřené kostely, 
přenosy mší na internetu, rodiny oddělené od sebe obavou 
z nákazy...Ale přesto se některé velikonoční zvyky daly 
realizovat, i když třeba ve změněné podobě. U nás doma 
se v předchozích letech celé dopoledne střídaly skupiny 
koledníků v krojích s tatary, dcera s kamarádkami v krojích 
je čekala s mísami občerstvení a s vyzdobenými vajíčky. Já 
jsem před těmito hordami nejradši utíkala do přírody. Letos 
v rámci karantény bylo najednou dost času umýt okna, 
uklidit doma, napéct (poprvé v životě i beránka), došlo  
i na stromek ozdobený kraslicemi. 

Velikonoce pro mě nastaly už o týden dřív, kdy mi jeden 
můj třeťáček s maminkou dopravili přes plot metrové vejce 
vyřezané z palety! S radostí jsem ho trochu kýčovitě přizdobila 
a přidala do předzahrádky pro radost kolemjdoucím. 

Na velikonoční pondělí jsme si trochu přispali, protože 
přece nikdo nepřijde...před devátou mi zazvonil telefon  
a v něm se ozvala koledovací písnička, kterou zpíval kamarád  
z hanáckého souboru. Se smíchem jsem mu děkovala a pak 
následoval rozhovor:

„Tak co dnes naliváš? Lenka mi (virtuálně) nalila slivovicu.“
„Tak ti taky naliju slivovicu, ať to nemicháš.“
„Ale to právě dneska mužu!!!“
„Tak mám tady rum Republiku, jegrmajstra, vodku, vaječ-
ňák.....“
„Dám si Republiku.“
„Tož na zdraví!“
„Na zdraví!“
„Jakou chceš mašlu na tatar?“
„Jakou máš?“
„Červenou, žlutou, zelenou, modrou puntíkatou....“
„Červenou už mám, tak mi dej žlutou.“
„Tož už ti ju vážu...“
„A vajíčko chceš vařeny nebo čokoládovy?“
„Tož obě...Děkuju. Už musim končit, viš, že se nemožu moc 
zdržovat, eště teho mám moc...“

Naživo vlastně manžel vymrskal čerstvě upleteným tatarem 
jen mě a babičku, panáka měl za celé dopoledne jednoho  
a na oběd jsem ho kupodivu z jeho obchůzky už měla doma  
u stolu na rozdíl od předchozích let, kdy došel ve čtyři 
odpoledne a většinou usnul. Jen odpoledne se smutně podíval 
do misky s vařenými vajíčky a zkonstatoval, že z těch tří kusů 
jeho oblíbený vajíčkový salát asi nevyčaruju....

Tak nějak vypadaly naše Velikonoce. A co u vás?

Napište mi, jak jste si s tím poradili, ať je Kronika města Velká 
Bystřice plná zajímavostí. Kontakt je uveden v článku Výzva 
kronikářů. 
                                                  Děkuji předem, Hana Londová

No a tak podobně to probíhalo, když i můj manžel obvolával 
své obvyklé štace a já jsem mu místo příbuzných a kamarádek 
vázala mašle na tatar podle jejich pokynů. Mezitím jsem brala 
telefony svých koledníků, fotila vajíčko a čtvrtku a posílala ji na 
messenger.
 

ˇVýzva kronikářů 
Velké Bystřice

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s prosbou o spolupráci. 
Rádi bychom zachytili a zpracovali pro budoucí 
generace historickou událost (doufáme, že 
se nebude nikdy opakovat) šíření koronaviru  
a následný nouzový stav v naší obci. 

Prosíme vás o příspěvky z vašeho denního 
života během karantény, fotografie, krátká 
videa, písemné zprávy, postřehy, příběhy. 
Zkrátka, chtěli bychom zachytit, v čem bylo 
toto období nenormální a zvláštní, s čím  
se obyvatelé našeho města museli  
vyrovnávat. Po zpracování bude naše 
společné dílo archivováno a zveřejněno  
na webových stránkách města.

K příspěvku prosím uveďte své jméno, 
případně kontakt pro upřesnění a svůj 
souhlas se zveřejněním. Pokud si nepřejete, 
aby vaše jméno bylo zveřejněno, budeme  
to respektovat.

Své příspěvky můžete zasílat:
e-mailem na adresy: 
hanalondova@seznam.cz, kos.jar@volny.cz
telefonem na čísla: 
Londová 728 673 263, Koš 728 737 114

Pokud by např. video bylo příliš velké, 
kontaktujte nás, domluvíme se na způsobu 
jeho předání.

Písemnou formu (papírovou) označenou 
slovem KRONIKA můžete předat do schránky 
na radnici nebo rovnou k nám domů. Pokud 
nejste spisovatelé, můžete mi to popovídat  
do telefonu a já to sepíšu.

Předem děkujeme za vaši spolupráci a těšíme 
se, že s námi vejdete do historie našeho 
města.

Hana Londová – kronikářka města 
 Jaroslav Koš – videokronikář města
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"Korona" Velikonoce 
folklorního souboru Haná Velká Bystřice

Jako všude jinde i u nás nejvíce chyběla společná setkávání. 
Už jsme museli oželet každoroční společné pletení tatarů 
a poprvé v souborové historii nevyrazili v pondělí chlapi 
společně za ženami a děvčaty, aby jim prostřednictvím 
vlastnoručně upletených tatarů z čerstvých proutků vlili do žil 
energii jarní přírody.

Ale určitě jsme si našli každý ve svých rodinách svůj způsob 
oslav. Zůstala nám příprava velikonoční výzdoby, zdobení 
kraslic a velikonočních perníčků, tatary jsme si upletli doma... 
A v každém případě i dnes můžeme  zavzpomínat, jaké to 
bylo při mrskutu v roce 2017, když ho u nás natáčela ČT24 
nebo si prolistovat nejstarší souborové kroniky, které se nám 
podařilo zdigitalizovat a vložit na webové stránky FS Haná.

Petr Nakládal

kostel Stìtí sv. Jana Køtitele

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ   www.ondrejmucha.cz

kostel Stìtí sv. Jana Køtitele

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ   www.ondrejmucha.cz

Letošní chození s jedličkou v Lašťanech

Foto: Robert Šolc 

neděle 14. června 2020 
8 – 12 hod. 

Zámecké náměstí, Zámecký park 

Zdroj obrázků: pixabay.com
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ŠKOLA
Informace ke školní výuce

Vážení rodiče, milí čtenáři,

doba pokročila a my se pomalu vracíme 
k normálu. 11. května do školy nastoupili naši 
deváťáci a 25. května po době delší než běžné 
letní prázdniny žáci prvního stupně.

Oba dny předcházely náročné organizační 
přípravy. Zjistit počet žáků, kteří nastoupí, 
vytvořit patnáctičlenné skupiny, zajistit 
personálně výuku i odpolední volnočasové 
aktivity, vydesinfikovat školu, zkoordinovat 
výuku tak, aby se jednotlivé skupiny 
nepotkávaly ve společných prostorách školy 
a zároveň mohli žáci chodit do školní jídelny, 
vybavit třídy a toalety potřebnými hygienickými 
a desinfekčními prostředky. Zabezpečit vše 
tak, jak nám nařizuje manuál OCHRANA 
ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 
2019/2020.

Před nástupem deváťáků byla situace 
jednodušší. Jejich vzdělávání ve škole je 
zaměřeno na přípravu k přijímacím zkouškám. 
Téměř všichni naši žáci, kteří se hlásí  
na maturitní obory, se do nepovinné prezenční 
výuky zapojili a vytvořili tři studijní skupiny. 
Předměty přijímací zkoušky český jazyk 
a matematiku vyučují ve všech skupinách 
aprobovaní vyučující. S žáky, kteří se 
bohužel nemohli účastnit výuky ve škole, 
učitelé pravidelně komunikují a připravují je  
na přijímací zkoušky distančně.

V případě 1. stupně byla situace složitější. 

Děti se těšily na svoji paní učitelku nebo pana učitele  
a samozřejmě na svoje kamarády, spolužáky. Z celkového 
počtu 255 žáků prvního stupně se do výuky přihlásilo cca 160 
žáků. Protože bylo nutné dodržet maximální počet žáků (15)  
na jednu skupinu a žáci mohou být pouze z jednoho ročníku,  
ne všichni přihlášení žáci mohou být se svou třídní paní 
učitelkou. Pokud to bylo možné, doplnili jsme méně početné 
skupiny v rámci ročníku. Tam, kde to možné nebylo, vytvořili 
jsme skupiny nové.

Ranní nástup do školy je nutné zajistit tak, aby se děti co 
nejméně potkávaly a dodržovaly nařízené rozestupy (byť třeba 
před chvílí společně přijely autobusem). 4. a 5. ročníky vstupují 
do školy průběžně vchodem do hlavní budovy, 1. – 3. ročníky 
přicházejí vstupem do přední budovy v určených časových 
intervalech. Pro dojíždějící žáky je zabezpečen před školou 
pedagogický dozor. 

Paní učitelky a páni učitelé zajišťují dopolední výuku  
a dále pokračují v distančním vzdělávání žáků, kteří do školy  
v posledních týdnech již ze zdravotních nebo jiných důvodů 
nenastoupí. Rozvrh hodin nebude odpovídat rozvrhu, který 
byl platný v období před uzavřením školy. Každý den se žáci 
zúčastní výukových bloků z českého jazyka a matematiky,  
3., 4. a 5. ročníky budou mít možnost procvičovat třikrát týdně 
angličtinu. Pokud bude probíhat výuka v lavicích, žáci i učitelé 
mohou vést výuku bez roušek, pokud budou probíhat společné 
aktivity, všichni si roušky nasadí.

Odpolední volnočasové aktivity pak zabezpečují paní 
vychovatelky a paní asistentky, případně kolegové vyučující 
druhého stupně.

Vyhovět všem kritériím výše zmiňovaného manuálu je velice 
náročné, pravidla pro provoz základních škol jsou přísná. 
Nicméně my si s problémy poradíme a jsme rádi, že se  
s našimi deváťáky i žáky 1. stupně ještě v letošním školním 
roce můžeme setkat.

Jana Raková 
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Vážení rodiče, milí žáci, po obdržení konkrétních 
požadavků MŠMT na zajištění ochrany zdraví  
a provozu ZUŠ poskytujeme podrobnější informace  
k organizaci výuky v naší škole od 11. 5. 2020.

• Kontaktní výuka ve všech oborech a studijních 
zaměřeních bude probíhat podle  rozvrhu  hodin nebo  
dle individuální domluvy s příslušným pedagogem.

• Dle    dokumentu  vydaného  MŠMT je  nutné  
před první vyučovací  hodinou pedagogovi 
dodat: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového onemocnění podepsané zákonným 
zástupcem nebo zletilým žákem. Dokument  
ke stažení je na www.zus-zerotin.cz.

• Pokud žák patří do skupiny osob s rizikovými 
faktory, bude vyučován distančně. O této skutečnosti 
informuje zákonný zástupce nebo zletilý žák 
vyučujícího, se kterým si domluví podrobnosti   
k pokračování distanční výuky.

• Jestliže pedagog patří do skupiny osob s rizikovými 
faktory, má právo vést i nadále výuku distančním 
způsobem. V opačném případě bude učit v přísnějším 
režimu zajištění ochrany zdraví.

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, 
nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Pohyb osob po společných prostorách je možný 
pouze s ochranou dýchacích cest.

• V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně 
nemusí žáci (zejména užitečné pro výuku dechových 
nástrojů a zpěvu) ani pedagogičtí pracovníci 
nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry 
(nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu, musí se roušky nosit i v učebnách.

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu 
do učebny, musí každý použít dezinfekci  
na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

INFO ZUŠ

Školní okénko doby koronavirové
Milí čtenáři Bystřických novin, 

prožíváme období, které se dotýká každého z  nás   
a  které  nemá  srovnatelné  obdoby,  co naše paměť 
sahá.

Jedním z prvních kroků vlády bylo uzavření škol. 
Ze dne na den se doslova ukončila výuka uprostřed 
rozepsané věty. I v naší velkobystřické základní škole se  
10. března dopoledne rozléhal jásot žáků. Doprovázely 
jej tiché rozpaky učitelů.

Některým z nás pamětníků vytanula z mysli zasutá 
vzpomínka na čtrnáctidenní „uhelné prázdniny“ před  
více  jak  čtyřiceti  lety. S těmi  má  ovšem  současná  
situace  pramálo společného.

My učitelé jsme se však z prvotního šoku vzpamatovali 
brzy. Ze školního vzdělávacího programu jsme vybrali 
to nejdůležitější a začali komunikovat s žáky i jejich 
rodiči na dálku. Důležitým krokem bylo nastavení 
pravidel „dálkové výuky“ tak, aby  nikdo  z žáků nebyl 
znevýhodněn. Ne každý má vždy přístup k internetu  
a z toho jsme vycházeli. 

Ti, kteří úkoly neplní u počítače, si mohou zadání  
v papírové formě přijít vyzvednout do školy. Předání 
učiva se děje naprosto bezkontaktně, takže dodržujeme 
hygienická pravidla nařízena vládou.

Valná  většina  našich  žáků  však  posílá  mailem  
vypracovaná  zadání  svým  vyučujícím. V mnohých  
případech  se  tak  vyvinula  velmi  hezká  spolupráce 
mezi  námi  a  našimi svěřenci. V nižších třídách funguje 
i komunikace v rámci  sociálních  sítí,  sdílejí  se  fotky, 
zkušenosti  a  děti  rozhodně  necítí  izolovanost,  
nebo  dokonce  osamělost.  Vysvětlování nové látky  
v některých předmětech funguje i formou videovýuky.

 Vše zlé je vždy pro něco dobré, říká stará moudrost. 
Ta platí i v tomto případě. Je až k nevíře, že velká 
většina žáků prokazuje nevídanou samostatnost, kuráž  
a průbojnost při plnění úkolů. Neváhají oslovit své 
učitele a požádat o radu a to i ti, kteří ve školních lavicích  
působí  velmi  stydlivě.  Každá  zkušenost  nás  posouvá  
dopředu  a  bude  nám užitečná.

Pro rodiče je situace nouzového stavu velmi náročná, 
proto jsme výuku omezili pouze na stěžejní předměty 
a preferujeme aktivity, které žáci mohou zvládnout bez 
pomoci. 

Myslíme  i  na  naše  deváťáky,  kteří  velmi  nešťastným  
rozhodnutím  ministerstva  přišli  o jeden termín 
přijímacích zkoušek. Pro ně bude závěr školního roku

obzvlášť náročný. Držme jim palce!

Dnešní  dny  nám  pomalu  přibližují  náhled,  co  bude  
dál. Vláda  nastiňuje  vizi  při optimistickém  výhledu  
šíření  nákazy.  Přesto  nikdo  nevíme,  kdy  se   
ve  školách  zase uvidíme. Přeji nám všem, abychom 
se všichni brzy sešli ve zdraví. Těšíme se na sebe.

Eva Poděbradová
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Už před rokem se děti z prvního stupně seznámily s příběhem 
Tydýta, který nám přineslo Sdružení D. Pan Tydýt je plyšák, 
trochu jiný než ostatní hračky a děti se během prožitkového 
programu učí toleranci a řeší potíže, které s tím mohou nastat.

Plyšák Tydýt zůstal i po programu ve třídě s dětmi, u nás  
ve 3. A se stal milovaným maskotem. Děti si denně losovaly, 
kdo si ho může vzít na noc domů, dobrovolně psaly kroniku 
jeho zážitků, rodiče i prarodiče o něho pečovali, dostal na zimu 
pletenou čepici a šálu….a tak není divu, že když Sdružení  
D v lednu vyhlásilo výtvarnou soutěž, zúčastnili jsme se. Děti 
si vylosovaly zadání, například Tydýt pomáhá kamarádovi, 
Tydýt se ztratil v lese, Tydýt vyhrál soutěž v běhu…a podle toho 
nakreslily obrázek. Odeslali jsme jich do soutěže 23 kusů.

Výtvarná soutěž s Tydýtem Hana Londová

A  najednou po 14 dnech strávených v ka-
ranténě přišla úžasná zpráva – 3. A vyhrá-
la soutěž s Tydýtem ve své kategorii, ob-
rázky čtyř dětí byly vybrány mezi nejlepší  
a budou sloužit Sdružení D k dalšímu hraní  
s dětmi!!!

EMA KRATSCHMEROVÁ 
s obrázkem Tydýt má rád své kamarády

NELLY NAVRÁTILOVÁ 
s obrázkem Tydýt se bojí v noci

ŠTĚPÁN CHALOUPKA 
s obrázkem Tydýt někomu pomáhá

VERONIKA KLOSOVÁ 
s obrázkem Tydýt dostal špatnou známku

Paní učitelka měla obrovskou radost, Tydýt 
nevěděl, na kterém lustru se má houpat 
nejdřív, a tak hned zavolali tu krásnou zprávu 
čtyřem nejlepším a oznámili to na webu všem 
účastníkům soutěže. V té posmutnělé době 
karantény nám to udělalo velikou radost. 
Jenom škoda, že jsme si to zatím nemohli užít 
společně ve škole. Ale doufáme, že se už brzy 
uvidíme a budeme to moct řádně oslavit.

• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu 
osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy 
vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip 
ochrany zdraví. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku  
do sáčku.

• Školní  prostory  budou denně dezinfikovány, exponovaná  
místa  častěji. Na  sociálních  zařízeních  bude zajištěna 
dezinfekce, stejně jako i v učebnách.

Vedení ZUŠ Žerotín Olomouc

• Výuka kolektivních předmětů v hudebním oboru (hudební 
nauka, komorní, souborová, orchestrální hra atp.) vzhledem 
k nemožnosti dostát především hygienickým požadavkům 
se do odvolání nebude organizovat a bude probíhat, 
dle možností, distančně.

• Výuka v nehudebním oboru ve studijních zaměřeních  
s kolektivním způsobem výuky se  organizuje  podle pokynů 
vedoucích oddělení (MgA. Ivana Němečková - literárně 
dramatický obor, Simona Křenková - taneční obor).

• Na pobočkách, kde se vyučuje v budově základní školy, 
bude výuka realizována dle podmínek a  domluvy s řediteli 
škol, ve kterých výuka probíhá. Podrobnější informace 
podají vyučující.
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OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DPS 

Od 25. května 2020 je obnovena možnost návštěv 
v Domě pokojného stáří sv. Anny. Návštěvní 
doba je denně od 9:30 do 11 hod. a od 14:30  
do 17 hod. Koordinace návštěv je organizovaná tak, 
aby nedocházelo k velké koncentraci osob.

Návštěvy probíhají v režimu maximálně dvou osob. 
Výjimku tvoří, když navštěvující osoba potřebuje 
doprovod. Návštěva je povolena osobám starších  
18 let.

Každá navštěvující osoba při vstupu do budovy vyplnit 
formulář – Souhlas se seznámením o opatřeních 
spojených s návštěvou v DPS sv. Anny Velká Bystřice 
s ohledem k zamezení či eliminaci onemocnění 
COVID-19. V souhlasu musí navštěvující osoby 
uvést, že v posledních 14 dnech nepřišla vědomě 
do styku s osobou trpícím onemocnění COVID-19, 
ani osobami v karanténě, netrpí žádnými příznaky 
respiračního onemocnění a symptomy koronavirové 
nákazy (rýma, kašel, dušnost, teplota a bolest hrudi).

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Návštěva může proběhnout na pokoji (u jednolůžkového 
pokoje) nebo na jiném vyhrazeném místě (zahrada, 
společenská místnost). Návštěva u uživatele v dvojlůžkovém 
pokoji musí být zajištěna paravánem nebo být zajištěno, aby 
návštěva proběhla na jiném místě.

Návštěva musí mít při vstupu ochrannou roušku, použít 
při vstupu a výstupu z budovy dezinfekci rukou a nazout si 
ochranné návleky na obuv.

Návštěvě je pracovníkem domova při vstupu změřena teplota. 
Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo 
pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby  
v terminálním stádiu.

Je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 metry s výjimkou 
rodinných příslušníků. Doporučujeme omezit přímý kontakt  
s příbuznými v DPS
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Angličák! Kovový model, kopie toho opravdového auta. Dětský sen 
každého kluka na konci 60. let minulého stolení. Žádný bakelitový 
Barkas, ale kovový Jaguar E-Type to byla pro nás 10 leté kluky 
brána na Západ. Pravý angličák od Matchbox by Lesney……  
a pak Formule 1. Jak psali (hodně málo) v tehdejších novinách 
„nejrychlejší rakve na světě“. Černá barva Lotusu 72 s Emersonem 
Fittipaldim za volantem to asi potvrzovala nejvíc.

Doba pokročila, časy se změnily. Z 10letých kluků jsou tátové  
a dědové, ale fandovství u některých zůstalo. Angličáků je plno, 
těch pravých i těch nepravých. Formule 1 už také není co bývala, 
ale vzpomínky na 70. léta 20. století nelze vymazat. Dobrodružství, 
odvaha, riziko, ale i kamarádství a solidarita. To všechno tam bylo.

Koncem června bude ve Velké Bystřici otevřeno muzeum modelů 
závodních automobilů. Je věnováno především modelům 
vozů Formule 1 v měřítku 1:43. Dominantní místo mají vozy F1  
ze 70. let. Značky jako Tyrrell, March, Lotus, Ensign, Hesketh, 
Surtees, Brabham … dnes už na startovních listinách nenajdete, 
zde je však můžete vidět v plné kráse. Stačilo vzít motor Ford 
Cosworth, převodovku Hewland, brzdy Lockheed, pneumatiky 
Goodyear nebo Firestone, obalit to trubkami a hliníkovým plechem 
a jelo se vyhrávat. Samozřejmě s příslušnou reklamou tabákového 
výrobce, kterých se třeba v jedné sezóně sešlo i šest. Tenkrát se 
to prostě tak nebralo. K vidění je legendární Lotus 72, šestikolový 
Tyrrell P34 a také nejkrásnější vůz F1 „black beauty“ Lotus 79. 
Za volanty jsou vymodelováni mistři světa jako Emerson Fittipaldi, 
Jochen Rindt, John Surtees, James Hunt, Jackie Stewart, ale  
i Mikka Hakinen, Ayrton Senna, Michael Schumacher a náš Tomáš 
Enge.

V těchto dávných dobách měly závody svoje nezaměnitelné 
kouzlo. Projet sicilským městečkem Colessano rychlostí 200 
km/hod a pak se stejným vozem absolvovat závod 24 hodin v 
Le Mans to by dnes už nešlo. Chaparral Jima Halla to dokázal. 

Formule 1 ve Velké Bystřici!

Zdeněk Grepl
Velká Bystřice 

Chtělo to kus jezdeckého umění, zručné 
mechaniky a neuvěřitelné nadšení. 
Taková byla Targa Florio, kde se proslavila 
i olomoucká rodačka se svojí žlutou 
Bugatkou Eliška Junková. Část expozice 
je věnována vozům z těchto většinou 
již „zapomenutých“ závodů. Jsou zde 
účastníci série CanAm, Mile Miglia, Targa 
Florio ale i NASCAR a INDY 500. 

Muzeum dostalo název Longford Paddock. 
Longford je malé městečko v australské 
Tasmánii. Přírodní okruh o délce 4,5 míle 
hostil v letech 1964-1968 tzv. Tasmánskou 
sérii. Otevřený motoristický podnik, 
který se pořádal na území Austrálie, 
Nového Zélandu a Tasmánie, každoročně 
hostil významné závodníky, kteří si  
po ukončení sezony F1 chtěli ještě 
zazávodit. Koneckonců byli to závodníci. 
Scházeli se zde Jim Clark, Graham Hill, 
Jochen Rindt, Jack Brabham, Bruce 
McLaren, nebo Jackie Stewart. Longford 
byl prostě nádherný…

Je toho hodně, co ukrývá historie 
závodů automobilů. Některé se již 
mnoho let nejezdí, některé jako závody 
veteránů, některé už vypadají zcela jinak.  
V longfordském parkovišti závodních strojů 
ve Velké Bystřici je k vidění střípek toho 
všeho, byť ve zmenšené podobě. Otevřeno 
bude zatím pouze v průběhu kulturních 
akcí.
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HÁZENKÁŘSKÝ KEMP
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Poděkování z DPS sv. Anny
Jak jinak začít než samozřejmě VELKÝM DÍKEM 
všem šikovným švadlenkám z Velké Bystřice, které 
velmi rychle zareagovaly na potřeby zaměstnanců  
a ušili první roušky, které nám opravdu zachraňovaly 
situaci, jenž vznikla. Dále děkujeme všem, kteří zaslali 
látkové  i jednorázové roušky poštou, pověsili na kliku 
domova nebo prostě zavolali, donesli anonymně. 
Podařilo se nám i vlastními silami ušít roušky, které  
slouží našim obyvatelům.Děkujeme i rodinným 
příslušníkům, kteří na nás v této době myslí a vyjadřují 
podporu. Situace je v našem domově stabilizovaná díky 
všem nařízením a opatřením, které naši zaměstnanci 
dodržují. Proto v tom nejsme sami!

PODĚKOVÁNÍ

Kamila Šišková

EKOSERIÁL

Pomalu si zvykáme, že jaro nepřichází. Zatímco jeden týden 
noční teploty klesají k mínus deseti, další týden naměříme 
přes den 25°C a více. A z oblohy nespadne ani kapka. Jak 
tyto podmínky zvládají mladé ovocné stromy a co bychom 
měli dělat, aby přežily?

Tématem loňského léta byla klimatická změna a s ní spojené 
sucho. Všechny obory se dříve či později budou muset  
s klimatickou změnou nějak vyrovnat a ovocné stromy také. 
Zatímco dříve stačilo mladý stromek zasadit a on s velkou 
pravděpodobností rostl i bez větší zálivky, dnes tomu tak není. 
Déšť je v nedohlednu a z krajiny se stává spíše monokulturní 
poušť, takže se snadno přemnoží kdejaký škůdce.

Sucho, zálivka a mulčování 

Co je zásadní pro ujmutí stromů?

Asi každého napadne, že mladé stromy potřebují dostatek 
vláhy, dokud pořádně nezakoření a nezesílí. 

Mladý strom má velmi těžké podmínky. Ve školce přišel  
při vyorávání o více než 50 % svých vlastních kořenů  
a přesazení mu působí dost značný šok. V prvních letech 
je ale pro dobrý růst a prokořenění naprosto největším 
problémem kolem rostoucí tráva. Ta má hustou síť vlásečnic 
ve svrchní vrstvě půdy a mladý strom nemá šanci v její 
konkurenci obstát. Navíc pokud už nějaká ta kapka z nebe 
spadne, pak je tráva první, která ji zužitkuje a ke kořenům 
stromu se už nic nedostane. Právě proto bychom měli  
v prvních pěti letech udržovat okolo kmínku beztravný drn. 
To lze buď pravidelným okopáváním, pletím motykou nebo 
mulčováním. 

Mulčování
Mulč je jakýkoliv organický materiál, který navrstvíte 
na  zeminu. Ideální varianta mulče je vrstva 20–30 cm

hnoje/kompostu, kterou přikryjete 5–10 cm dřevní  
štěpky (z listnatých dřevin) nebo slámou. Štěpka  
či sláma má především tu funkci, že hnůj  
nevysychá, a samozřejmě obsahuje i dost uhlíku, 
takže se hnůj lépe vstřebává. Zda zvolit kravský, 
koňský či králičí hnůj je v podstatě jedno. Čím více 
uleželý, tím lépe, ale jinak stačí, když je alespoň  
dva měsíce na dešti – úplně čerstvý by mohl 
poškodit kořeny. 

Pokud nemáte možnost zamulčovat touto „ideální 
variantou“, pak nezoufejte, cokoliv je lepší než 
nic. Lze mulčovat i čerstvě posekanou trávou, 
ale jen do vrstvy 5 cm, jinak tráva bude plesnivět. 
Nebo pokud máte jen štěpku či slámu, tak dejte 
alespoň tu.

Ať už zamulčujete čímkoliv, nejdůležitější funkcí 
mulčování je potlačení travní konkurence. Mulč 
navíc udržuje mnohem déle vlhkou zeminu 
pod sebou, přerušuje vzlínání vody z půdy ven 
a zároveň dochází k pozvolnému uvolňování 
živin, což je nejlepší forma hnojení, protože 
podporuje množení půdních mikroorganismů –
tolik důležitých pro zdraví půdy (a tedy i rostlin). 
Kvalitní mulčování nahradí až 50 % zálivky 
a zároveň už po roce dochází k značnému 
zlepšování půdní struktury.

Ale pozor: mulčovacím materiálem nesmíme 
zasypat kmínek. Ten by pak mohl začít uhnívat. 
U kmínku musí být mulč odhrnutý. Vznikne tak 
jakási mísa, která nám pak pomůže při zalévání.

Stromy by měly být zamulčované především 
během vegetace. Zpravidla tedy mulčujeme  
v dubnu. Minimálně prvních pět let po výsadbě. 
V říjnu obvykle zbývá už jen nepatrná vrstva, vše
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Zálivka

V současné době vysazené stromy zálivku ovšem 
potřebují, ať už zamulčujeme sebelépe. Obecně 
se dá doporučit zálivka spíše méně častá (jednou 
za 3 až 4 týdny) ale vydatnější (50 až 100 litrů). 
Chceme totiž adaptovat stromy na podmínky, 
které je čekají. Tedy navodit stav letních bouřek, Jaroslava Pechová

ostatní se vstřebá. Častou námitkou proti 
mulčování jsou problémy s hlodavci. Pokud máte 
lokalitu, kde je opravdu velký výskyt hryzců, pak 
se vyplatí nemulčovat (musíte okopávat a více 
zalévat), protože kyprý materiál je přitahuje). 

DALŠÍ
Recyklace má smysl

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samo-
zřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. 
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo 
být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí  
na sto procent. Starou pračku, televizi nebo 
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit ne-
pokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváhá-
me a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. 
Ale jinak tomu je u tak  běžných  věcí  denní  po-
třeby,  jako  jsou úsporné  žárovky, fény  či  holicí 
strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou 
bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat 
speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme 
každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska  nerostných  surovin  se  postupně  vyčerpávají,  
řada  z nich  se  nachází  na nepřístupných místech, 
kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především 
finančně velmi náročná. Nezbývá než začít  
s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny  
ze starých elektrospotřebičů. 

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy 

včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných 
surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé 
látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou  
do životního prostředí. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu 
v našem městě a nevyhazujte elektrozařízení  
do směsného odpadu.

V našem  městě  můžete vysloužilá elektrozařízení 
odevzdat  ve  sběrném  dvoře – odpadovém centru, 
Tovární 1002, (otevírací doba: úterý: 15:30–18:00 hod., 
sobota: 8:00-12:00 hod). Světelné zdroje pak můžete 
zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna  
v přízemí Městského úřadu Velká Bystřice.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších 
elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již 
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí 
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy  
i samotnou  recyklaci.  Díky  tomu ušetříme finanční  
prostředky,  které  bychom  jinak museli zaplatit  
za recyklaci nebezpečných odpadů. 

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

kdy je delší období sucha, a pak spadne najednou větší  
množství srážek. Voda by v ideálním případě neměla být příliš 
chladná a chlorovaná – ideálně tedy dešťová. Abyste mohli 
najednou rychle zalít větším množstvím vody, tak doporučuji 
vytvořit dostatečnou závlahovou mísu při výsadbě – tedy 
sázet stromek nepatrně pod úroveň terénu (kořenový krček, 
ale musí být v úrovni zeminy), aby vznikla prohlubeň, kterou 
navíc zvýrazníte pak mulčovacím materiálem. Vznikne tak 
poměrně velká mísa, která najednou pojme několik desítek 
litrů vody.

A kdo ještě nezamulčoval, běžte do toho! A na zálivku 
pamatujme všichni.

REKLAMA

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz
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REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

Zdroj: http://www.potulnysadar.cz
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Bystřické noviny č. 5-6/2020, vychází 29. 5. 2020. 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 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 12. 6. 2020. 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. 

BYSTŘICKÉ NOVINY  1 / 2020Strana 15

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KOVOŠROT VELKÁ 
BYSTŘICE 

Nově výkup starých nefunkčních mobilů   
 

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

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

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

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

                             Otvírací doba:                  
 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost 
brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu. 

- jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí
- v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin
- práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech
- se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

- navýšena na 6,30 Kč za jednu rostlinu
- výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je 

v rozmezí 448 až 640 kusů (2822,- Kč až 4032,- Kč za řádek)
- této odměny lze dosáhnou pouze při splnění podmínek uvedených 

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

- pouze osobně v pracovní dny i o víkendech 
- od 3. února do 2. března 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin 
- na vr‡tnici Þrmy Agrospol Velk‡ Bystřice s.r.o., ulice Svésedlická 

740, Velká Bystřice 

Odměna

Nabídka práce - Navádění chmele

Zájemci se mohou přihlásit 

Základní infromace

Více informací na www.agrospolvb.cz

Bystřické noviny č. 1/2020, vychází 19. 12. 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, Petr Nakládal. 

Náklad 1.500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 1. 2020. 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.

Firma VOGL – Pila pro svoji provozovnu ve Velké Bystřici 
přijme 1 až 2 zaměstnance na pozici dělník dřevovýroby.

Nástup možný ihned. 
Zájemci volejte: Lubomír Vogl, 603 477 137.

Koupím staré filmové plakáty 
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní…). 

Můžete volat, prozvonit 
(zavolám zpět), případně sms nebo e-mail: 

strapec1@email.cz, tel. 704 404 825 

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci nabízí k pronájmu skladovací haly a budovy 
v areálu statku ve Velké Bystřici v ul. Kapitulní. Areál je oplocený a uzavřený. Možnost pronájmu  
i ploch kolem budov. Prohlídka možná po domluvě.  

Kontakt: email  kapitula@ado.cz    tel.  733 742 037 

HALA          SKLAD              BUDOVA  
Plocha skladu je 296 m2. Je to 
část haly. Prostor je oddělen 
pletivem. Cena 250 Kč m2/ rok. 
Samostatný, uzavíratelný vjezd 
z ulice Zámecká. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

Plocha skladu je 60,0 m2, jedná 
se dvě místnosti propojené  
spolu otvorem šířky  1,9m. Cena  
700 Kč m2/ rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celková plocha budovy je 305,9 
m2. Plocha skladu 237,6 m2 - 
dvoje vrata, dveře do zázemí. Do 
zázemí je i samostatný vchod 
zvenku. Chodba, kuchyňka 
(zařízená), šatna, wc , sprcha, 
kancelář (sklad), kotelna. Cena 
850 Kč m2/rok. 
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ

Horka nad Moravou
www.autovrakhorka.cz

Ekologická likvidace vozidel,
šrotování autovraků,

vystavení dokladu o likvidaci vozidla,
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755 / e-mail: zochjiri@seznam.cz

Bystřické noviny č. 4/2020, vychází 31. 3. 2020. 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 14. 4. 2020. 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. 

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost 
brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu. 

- jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí
- v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin
- práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech
- se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

- navýšena na 6,30 Kč za jednu rostlinu
- výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je 

v rozmezí 448 až 640 kusů (2822,- Kč až 4032,- Kč za řádek)
- této odměny lze dosáhnou pouze při splnění podmínek uvedených 

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

- pouze osobně v pracovní dny i o víkendech 
- od 3. února do 2. března 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin 
- na vr‡tnici Þrmy Agrospol Velk‡ Bystřice s.r.o., ulice Svésedlická 

740, Velká Bystřice 

Odměna

Nabídka práce - Navádění chmele

Zájemci se mohou přihlásit 

Základní infromace

Více informací na www.agrospolvb.cz

Firma Agrospol Velká Bystřice nabízí občanům mimořádnou brigádu při jarních pracích ve chmelnici. Jedná se zejména  
o zapichování drátků a pozdější navádění chmele. Více informací naleznete na internetových stránkách www.agrospolvb.cz.

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
Nově výkup starých nefunkčních mobilů   

 

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

 Výkup  autobaterií                              
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  

                             Otvírací doba:                  
 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Prodám dětskou postýlku, světlé dřevo lakované, 
68x124x100 cm, výškové nastavení roštu +/- 15 cm, 
letní a zimní matrace, posuvný přední díl, kolečka. 

Cena 600,- Kč. Volejte 722 231 582

Koupím staré filmové plakáty (ale i další: hudební, 
divadelní, reklamní…). Můžete volat, prozvonit 

(zavolám zpět), případně sms nebo e-mail: 
strapec1@email.cz, tel. 704 404 825

Prodám skládací kolo ESKA 
+ 1 ks nový plášť, cena 600,-  

Volejte 722 231 582




