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Vážení spoluobčané,
        
 zastupitelstvo města na svém posled-
ním předprázdninovém zasedání schvá-
lilo nositele Ceny města Velká 
Bystřice pro rok 2014, kterým se stal 
Mons. Doc. Mag. Josef Olejník, 
papežský prelát. Cena města Velká 
Bystřice pro rok 2014 mu bude udělena 
in memoriam. Pan Mons. Josef Olejník, 
rodák ze Strání - Květné, který by se 
letos dožil 100 let, byl dlouholetým 
odborníkem na liturgickou hudbu a od 
roku 1973 až do své smrti vedl smíšený 
chrámový sbor ve Velké Bystřici. Letos 
v srpnu mu bude na místním římsko-
katolickém kostele odhalena pamětní 
deska, na kterou finančním darem 
přispěje rovněž město Velká Bystřice. 
 Sdružení obcí mikroregionu Bystřič-
ka uspělo s žádostí o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí (OP 
ŽP) s projektem Nakládání s bioodpa-
dy v mikroregionu Bystřička. V rámci 
této akce budou do několika obcí v mi-
kroregionu nakoupeny kompostéry pro 
občany a kontejnery na bioodpad pro 
potřeby obcí. Jistě si vzpomínáte na 
loňskou dotazníkovou akci, kdy jsme 
zjišťovali, jaký by byl mezi občany 
Velké Bystřice o kompostéry zájem. 
U nás ve Velké Bystřici se jedná o 200 

3ks kompostérů o objemu cca 1m  a 11 ks 
kontejnerů. V současné době máme při-
pravenou dokumentaci na výběrové 
řízení, která ovšem musí být schválena 
na Státním fondu životního prostředí. 
Pokud půjde vše bez komplikací, bude-
me schopni kompostéry nakoupit s 90% 
dotací již v podzimních měsících tohoto 
roku. 
 Ve středu 4. června 2014 proběhlo 
veřejné projednání návrhu nového 
Územního plánu sídelního útvaru 
Velká Bystřice. Nyní došlé připomínky 
a námitky posoudí zpracovatel (Ing. 
Arch. Tempírová) a pořizovatel (vedou-
cí odboru výstavby MěÚ Ing. Štembí-

rek). Pokud budou došlé námitky 
posouzeny jako oprávněné, bude prove-
deno nové veřejné projednání, ovšem 
už jen připomínkovaných lokalit. Po 
ukončení veřejného projednávání bude 
nový územní plán předložen za-
stupitelstvu města Velká Bystřice ke 
schválení. Jen připomenu, že územní 
plán je závazný dokument, který určuje 
urbanistickou koncepci využití ploch 
a jejich uspořádání, vymezuje zastavi-
telné území, určuje zásady uspořádání 
dopravního, technického a občanského 
vybavení, určuje limity využití území. 
Prostě je to zásadní dokument, který na 
dobu cca 15 let určuje závazná pravidla, 
která omezují, vylučují, popřípadě 
podmiňují umísťování staveb, využití 
území a stanovuje zásady pro jejich 
uspořádání. Na novém územním plánu 
se začalo pracovat na začátku roku 
2012. Město Velká Bystřice obdrželo 
100% dotaci na návrhovou část územní-
ho plánu ve výši 506 tis. Kč z integrova-
ného operačního programu (IOP).
 Nyní bych si dovolil jen několik 
informací k právě  probíhajícím inves-
tičním akcím. V plném proudu je 
rekonstrukce hotelu Zámek. Zde je 
investorem společnost Hotel Zámek 
Velká Bystřice s.r.o. (kde je město Velká 
Bystřice 66% vlastníkem). Jedná se 
o rekonstrukci nejvýznamnější památ-
kově chráněné nemovitosti ve Velké 
Bystřici. Po zahájení rekonstrukce se 
objevily technické a konstrukční pro-
blémy, které bylo nutné přehodnotit. 
V projektu navrhovaná řešení nebylo 
možné vzhledem ke stavu budovy 
použít a bylo nutné zvolit jiný postup 
(podlahy, krov, technické instalace). 
V současné době probíhá rekonstrukce 
bez zásadních problémů. Děláme vše 
pro to, aby již na tento Lidový rok byl 
Hotel Zámek otevřen. S budoucím 
provozovatelem nyní vymýšlíme, 
jakým způsobem (nebo jakou akcí) 
umožníme prohlídku rekonstruovaného 
hotelu občanům. 
 Další akcí, která se v měsíci červnu 
pomalu rozbíhala, je stavba Centrem 

Velké Bystřice čistou nohou II. etapa. 
V rámci této akce bude provedeno 
celkem 3,091 km komunikací a chodní-
ků (ulice ČSA, Nádražní I, Tovární, 
Kozinova, část 8. května, část ul. Tý-
necká), několik parkovišť (především 
posílení parkování u základní školy!), 
dva mostky přes náhon atd. Na tuto akci 
se nám podařilo získat dotaci 9,999 mil. 
Kč z Regionálního operačního progra-
mu (ROP) Střední Morava. Celkové 
náklady jsou 13,151 mil. Kč a dodavatel 
stavby firma SKANSKA a.s. má termín 
na provedení akce do konce října 2014. 
 V současné době připravujeme 
podpis smlouvy s dodavatelem staveb-
ních prací na akci Přístavba dvou 
oddělení MŠ Zámecké náměstí. 
Pokud nenastanou žádné komplikace, 
budou v průběhu prázdnin naplno 
zahájeny stavební práce, které budou 
během měsíce listopadu ukončeny.  
 Velký prostor a velké úsilí také 
věnujeme přípravě dalších investic. 
Posuďte sami, co nás čeká. Byli jsme 
úspěšní a získali jsme příslib dotací 
z ROP na akce Centrem Velké Bystřice 
čistou nohou III. etapa a na prodloužení 
cyklostezky u vlakové zastávky. Tyto 
akce bychom chtěli v podzimních 
měsících zahájit a dokončit do června 
2015. Dále jsme získali příslib podpory 
z OP ŽP (13,2 mil. Kč) na nový sběrný 
dvůr v lokalitě mezi čistírnou odpad-
ních vod a vlakovým nádražím. Zde 
ovšem nejsme ještě zcela rozhodnuti 
o realizaci a čekáme, jak dopadne 
jednání s církví ohledně zachování 
technických služeb v areálu „za par-
kem“... Pořád věříme v úspěch naší žá-
dosti o dotaci na zateplení a přístavbu 
KD Nadační. Pokud ještě přidáme 
některé další drobnější akce (dětské 
hřiště v centru, chodník kolem Vrtůvky 
u školní haly, oprava zábradlí a zídky v 
ul. 8. května, odvlhčení radnice apod.), 
bude nás čekat opravdu „parné“ léto. 
 Na závěr bych rád popřál nám všem 
pěkné léto a hlavně příjemně strávenou 
zaslouženou dovolenou.

Marek Pazdera

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a designové práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

 1. 12.
Bukovany  - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát  - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy  - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy  - Možná přijde i Mikuláš

 1.-2.12.
Bystrovany  - Vánoční inspirace – prodejní výstava

 2. 12.
Bystrovany  - Rozsvěcování vánočního stromu 
   a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky  - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

   5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 
   stromu
Svésedlice  - Mikulášská nadílka

   8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

   9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice  - Mikulášská besídka

 10. 12.
Bystrovany  - Vánoční posezení se seniory

 13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

 14. 12.
Tršice  - Rozsvícení vánočního stromu

 14.-15.12.
Přáslavice  - Vánoční výstava

 15. 12. 
Přáslavice  - Lampionový průvod sv. Lucie

 15.-16. 12.
Tršice  - Vánoční výstava v muzeu

 18. 12.
Přáslavice  - Vánoční zpívání u stromečku

 20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

 24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá
  - Štědrovečerní troubení z věže kostela

 25. 12.
Přáslavice  - Štěpánská zábava

 26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky  - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

 31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy  - Silvestrovská oslava
Přáslavice  - Ohňostroj
  - Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

 

Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

 Svoz komunálního odpadu  Svoz bio odpadu  Sběrné místo Kapitulní ul. 

 4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

 18. 6. 2014 26. 6. 2014

 2. 7. 2014 10. 7. 2014

 16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

 30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 
 jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika
 nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr
 brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
 k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
 Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
  12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

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

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

SPORT
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 Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo
 odpadu odpadu Kapitulní ulice

 2. 7. 2014 10. 7. 2014

 16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

 30. 7. 2014  

 13. 8. 2014 7. 8. 2014 2. 8. 2014

 27. 8. 2014 21. 8. 2014 

Svoz odpadů červenec - srpen 2014

Narození:Narození:Narození:

 Ella Dombi  7. 5. 2014

 Alžběta Dvořáková  14. 5. 2014

 Šimon Hlaváček  18. 5. 2014

 Kateřina Čepeláková  8. 6. 2014

Společenská rubrikaSpolečenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

 Hana Klimešová   26. 5. 2014 V

 Alice Daliborová   30. 5. 2014 V

 Olga Pospíšilová   7. 6. 2014 V

 Miloslav Rýpar   12. 6. 2014 V

Městský informační servis
Oprava zveřejněných výsledků referenda 

ve Velkobystřických novinách č. 6
 Celkem se dostavilo hlasovat v místním 
 referendu občanů: 765

 Celkem bylo odevzdáno platných hlasů : 745

 Hlasování pro ANO: 330

 Hlasování pro NE: 414

 Zdrželo se hlasování : 1

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka účasti na 
hlasování 35 % t.j. alespoň 882 oprávněných voličů 
z celkového počtu 2521, místní referendum NENÍ PLATNÉ. 

VZPOMÍNKA
 Dne 15. května 2014 nás navždy opustila ve věku nedoži-
tých 89. narozenin naše maminka, babička a prababička - 
paní Regina Smékalová. Celý svůj život prožila ve Velké 
Bystřici a většina zvláště starších spoluobčanů ji jistě znala. 
 Téměř 40 let svého života věnovala náročné práci pro 
město Velká Bystřice - nejdříve jako poslankyně Místního 
národního výboru, později jako členka zastupitelstva města 
nebo členka různých organizací a spolků. Dnes již nikdo 
přesně nespočítá, kolik novorozených občánků Velké 
Bystřice přivítala při vstupu do jejich života, kolik spokoje-
ných manželských párů oddala nebo kolik obyvatel Velké 
Bystřice doprovodila svým slovem na jejich poslední cestě. 
Mnoho let aktivně a neúnavně jménem Velké Bystřice 
navštěvovala obyvatele u příležitosti jejich významných 
životních výročí. Tuto práci vykonávala ráda, naprosto 
nezištně a ve svém volném čase. 
 Paní Regina Smékalová se mimo svých veřejných aktivit 
se stejným nasazením věnovala své rodině, její milované 
zahrádce a ručním pracím. Každému, kdo k ní přišel pro 
pomoc, vždy ráda pomohla otevřenou náručí, vlídnou radou 
nebo laskavým slovem. Pro každého ve svém srdci našla své 
místo, v její společnosti se nikdy nikdo necítil sám. 
 Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnan-
cům Domu pokojného stáří sv. Anny za neuvěřitelnou pomoc 
v posledních dnech, které zde prožila. 

Za zarmoucenou rodinu Mgr. Tomáš Hroščaník 

http://denik.cz/infocentra_soutez/infocentra-olomoucky-kraj.html

Autobusy:
 U následujících spojů se nemění časy, pouze označení v Poznámce: 
 Směr z Olomouce do Velké Bystřice:

 Ol.-hl. nádraží V. Bystřice V. B.-radnice V. Bystřice Poznámka
 Jeremenkova nádraží zastávka ČD horní konec

 17:30 - 17:42 - X

 19:00 - 19:13 - X

 22:48 - 23:00 - X

Jízdní řády – drobné změny:
Vlaky:

 V době letních prázdnin opět 
 nepojedou tyto spoje:

 vlak 10:33 z Olomouce a

 vlak 12:10 z Velké Bystřice.
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Staré elektro odevzdejte 
k recyklaci, 

je to zadarmo!
 Zdaleka ne všechno, co domácnosti 
už nepotřebují, musí skončit v popelni-
ci a pak na skládce nebo ve spalovně.  
Stále větší důraz se dnes klade na maxi-
mální využití všech materiálů, které lze 
znovu použít. Stručně se tento přístup 
dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je 
ten, který nevznikne“.
 Proto doma odpad třídíme. Je to sice 
o něco pracnější, než všechno smetí 
vysypat na jednu hromadu, přijde nás 
to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen 
za likvidaci směsného komunálního 
odpadu. O obaly nebo třeba staré 
elektro se na konci životního cyklu 
postarají jejich výrobci.
 Vysloužilé elektrospotřebiče v sou-
časnosti celosvětově tvoří asi 5 % 
hmotnosti pevného domácího odpadu, 
tedy zhruba tolik jako plastové obaly. 

Množství elektroodpadu roste
 Všichni Evropané vyprodukují ročně 
na osm milionů tun elektroodpadu, jeho 
množství přitom rok od roku roste. Pro-
to vznikl celý systém sběru, evidence a 
dopravy starých spotřebičů ke zpraco-
vatelům, který končí recyklací a návra-
tem drtivé většiny použitých materiálů 
do výroby. 
 Výrobci a dovozci se v České repub-
lice přiklonili k osvědčenému modelu 
vytvořenému a prověřenému nejprve ve 
skandinávských zemích. Založili 
takzvané kolektivní systémy, neziskové 
společnosti, které zajišťují plnění jejich 
zákonných povinností. 

Míst zpětného odběru stále přibývá
 Díky tomu máme všichni možnost 
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vyslou-
žilý elektrospotřebič na nejbližším 
místě zpětného odběru. Jen největší 
z českých kolektivních systémů, 
ELEKTROWIN, jich za osm let své 

existence vytvořil na 12 000. Další stá-
le přibývají. Jde o to, aby to nikdo 
neměl se svou starou lednicí, pračkou 
nebo třeba elektrickou zahradní sekač-
kou na nejbližší sběrné místo příliš 
daleko. 
Abychom mohli nabízené možnosti 
využít, musíme splnit vlastně jen jednu 
– zato důležitou – podmínku. Ode-
vzdávaný spotřebič nesmí být zbaven 
žádné důležité části. Pokud se totiž 
pustí do demontáže někdo jiný než 
odborník na zpracování disponující 
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KULTURA

   5. 7.
Bystrovany  - Memoriál Marka a Petra (volejbalový  
   turnaj)
Tršice  - Myslivecké setkání na Zatěši
   5. 7. 
Vacanovice  - Hasičská soutěž
 5.-6. 7.
Doloplazy  - Jízda králů
 12. 7.
Velká Bystřice - Bystřické selské trhy
  - Hanácké pupek světa
Přáslavice   - Diskotéka

 19. 7.
Mrsklesy   - Memoriál Františka Řezníčka 
   (fotbalový turnaj)
Velký Újezd - Turnaj Újezdů v kopané
 20. 7.
Svésedlice  - Pohárová soutěž SDH

 26. 7.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy
Přáslavice  - Taneční zábava
Tršice  - Tršický ŽaBaFEST

*********
 2. 8. 
Velká Bystřice - Hanácké Woodstock

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – červenec 2014

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V červnu jsme se ptali na knihu 

Kosprd a Telecí
Odpovídalo 25 dětí a z 19 správných odpovědí 

byla vylosována Tereza Škodová
Příště zase po prázdninách!

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Petr Chudožilov – Příliš mnoho andělů 
 fantaskní jímavé příběhy s andělem strážným, 
 domácím, andělem zkázy a mnoha dalšími

… román pro ženy
Nora Roberts  – Dům na útesu
 život v podivném domě obestřeném legendou 
 o pokladu, začíná být pro jeho obyvatele nebezpečný

…z české literatuery 
Jiří Houser – Dům v temnotách
 novinář Filip se místo užívání si dovolené vydává na 
 cestu poznamenanou dávným zločinem a šílenstvím 

Knihovna je otevřena: 

 Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
  12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

KNIHOVNA v době letních prázdnin:
Půjčovní doba – změna v úterý:

 Po 8.00 – 10.00 St 12.15 – 16.450
  12.15 – 16.45 Čt 12.15 – 16.45
 Út Zavřeno  Pá Zavřeno

 Dovolená: 23. června – 4. července
   a 11. – 16. srpna 2014 

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a designové práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

 1. 12.
Bukovany  - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát  - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy  - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy  - Možná přijde i Mikuláš

 1.-2.12.
Bystrovany  - Vánoční inspirace – prodejní výstava

 2. 12.
Bystrovany  - Rozsvěcování vánočního stromu 
   a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky  - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

   5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 
   stromu
Svésedlice  - Mikulášská nadílka

   8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

   9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice  - Mikulášská besídka

 10. 12.
Bystrovany  - Vánoční posezení se seniory

 13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

 14. 12.
Tršice  - Rozsvícení vánočního stromu

 14.-15.12.
Přáslavice  - Vánoční výstava

 15. 12. 
Přáslavice  - Lampionový průvod sv. Lucie

 15.-16. 12.
Tršice  - Vánoční výstava v muzeu

 18. 12.
Přáslavice  - Vánoční zpívání u stromečku

 20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

 24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá
  - Štědrovečerní troubení z věže kostela

 25. 12.
Přáslavice  - Štěpánská zábava

 26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky  - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

 31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy  - Silvestrovská oslava
Přáslavice  - Ohňostroj
  - Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

 

Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

 Svoz komunálního odpadu  Svoz bio odpadu  Sběrné místo Kapitulní ul. 

 4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

 18. 6. 2014 26. 6. 2014

 2. 7. 2014 10. 7. 2014

 16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

 30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 
 jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika
 nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr
 brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
 k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
 Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
  12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

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

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

SPORT
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*********

 2. 8. 
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Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – červen 2014

Vernisáž výstavy obrazů

Šárka Chlupová – Cestou kříže
sobota 26. července 2014 v 17.00 h.

galeriezet Velká Bystřice
Výtvarnice Šárka Chlupová (*1977) je také 

šéfredaktorkou časopisu Rodinný život, ilustrátorkou, 
učí na Základní škole sv. Voršily v Olomouci.

Výstava potrvá do 25. 9. 2014.

Nashville – ohlédnutí
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6. 6. pátek  SAMETOVÍ TERORISTÉ  Produkce: Slovensko
19:30 hod.  Hrdinové dokumentárního filmu žijí 
 Vstupné Kč 50,- 
83 minut   v současnosti, ale ve vzpomínkách  Přístupný od 15 let
  stále bojují s komunistickým režimem.

13. 6. pátek ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2  
Produkce: USA 
18:00 hod.  Animovaná, rodinná komedie.  Vstupné Kč 50,- 
96 minut    Český dabing.  Přístupný 

20. 6. pátek KŘÍDLA VÁNOC   Produkce: ČR
19:30 hod.  R. Krajčo, V. Kerekes, J. Prachař 
 Vstupné Kč 50 
110 minut   a D.Novotný v dramatické komedii,  Přístupný od 12 let
   která se většinu času odehrává 
  v nákupním centru v čase Vánoc. 

27. 6. pátek KRÁSNO    Produkce: ČR 
19:30 hod.  Černá komedie Ondřeje Sokola.  Vstupné Kč 50 
119minut      Přístupný od 12 let

Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – odkaz 
KULTURA A SPORT

Kuličkiáda
Velký Týnec - ČERVEN
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Dětský den a Bystřickou kuličkiádu jsme si užili
Děkujeme našim sponzorům: 

lanovému centru Veverák, Golf resortu Olomouc, velkoobchodu MAKRO, olomouckým geocacherům 
a všem, kteří nám pomohli s organizací Dětského dne ve Velké Bystřici.
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červenec a srpen 2014 – filmové prázdniny
Pokud to dovolí počasí, bude se promítat v areálu Zámecké zahrady. 

Aktuální informace najdete na webových stránkách obceVelký Týnec

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zlepšování jazykového vzdělávání 
v základní škole Velká Bystřice

 Znalost cizích jazyků je v dnešním světě stále důležitější 
dovednost. Anglický jazyk se stal světovým univerzálním 
jazykem, proto se na stálý rozvoj jazykového vzdělávání 
zaměřujeme také v Masarykově základní škole ve Velké 
Bystřici. Zvyšování úrovně znalostí žáků i pedagogů je 
jednou z našich priorit. 

 Co pro zvyšování úrovně znalostí cizích jazyků děláme? 
Rozhodli jsme se pro tyto kroky: 1) posílit počet vyučova-
cích hodin angličtiny, 2) zlepšovat dovednosti pedagogů 
a využívat moderní pomůcky, 3) dát angličtině mezinárodní 
rozměr a umožnit žákům cestovat, 4) sledovat výsledky žáků 
a motivovat žáky ke stále lepším výsledkům.
 Na prvním i na druhém stupni jsme využili možnost přidat 
počet vyučovacích hodin angličtiny, dále vyučujeme němči-
nu a ruštinu. Kromě toho škola nabízela mnoho kroužků 
rozšiřující výuku angličtiny už od 1. třídy, ale také například 

Velké události 
ze světa malých lidí...

 Jako vždycky na konci školního 
roku jdou bystřické děti z akce do akce. 
Ještě nevyhodnotíme jednu, už ji střídá 
další. Zatímco na školní výlety nám 
počasí opravdu moc nepřálo, na Za-
hradní slavnosti už jsme měli počasí 
přímo předplacené. Prostředí Zámec-
kého parku se ukázalo jako nejlepší 
možná volba, které se chceme i do 
budoucna držet. A díky dobře nala-
děným lidem, kteří přišli, nás ve finále 
hřál pocit z vydařené akce o to víc! 
Bylo to krásné a moc jsme si to všichni 
užili.
 Ještě jsme ani neuklidili veškeré 
zázemí slavnosti a už jsme měli v za-
hradě školky hasiče. Nehořelo, nebojte 
se... Jen sluníčko mělo ten den na 
svědomí 35 stupňů a nám bylo takové 
horko, že jsme se rádi nechali zavalit 
hromadou mýdlové pěny, ve které se 
chumel dětí ztratí jakoby nic. Další 
zážitek, který je všem bystřickým 
dětem dopřán jen a pouze laskavostí a 
nasazením místních pánů hasičů, kteří 
si na takové akce berou dovolenou ze 
svého zaměstnání. Ani tohle není běžná 
praxe ve všech školkách, to mi věřte. 
Pánům hasičům patří obrovské díky za 
všechny lední medvědy, kteří se před 

závěrečnou sprchou z hasičského auta 
vynořili z bílého oblaku pěny!
 A to ještě nevíte, jak slavné a oceňo-
vané naše děti jsou! Vzhledem k navá-
zané a dobře rozběhnuté spolupráci se 
Střední pedagogickou školou v Přerově 
jsme navštívili interaktivní divadelní 
představení, na kterém v závěru naše 
děti ukázaly budoucím paním učitel-
kám, jak šikovné jsou a jak krásně se 
s nimi dá v návaznosti na shlédnuté 
představení pracovat! Obstály na 
jedničku, pochvalami se nešetřilo.
 Teď nás čeká druhý ročník školkové 
olympiády. Máme svá třídní trička. 

Milí rodiče, chceme vám z celého srdce poděkovat 
za všechno, co jste pro naše děti udělali.
Děkujeme vám za to obrovské nasazení, kterým jste
přispěli k nádherné zahradní slavnosti.

Lucie Pazderová

Poděkování
školek otevřou zase v pondělí 1. září 
2014. 
 Tolik ze světa dětí, kde to opravdu 
žije a kde žádný den není nudný a 
každý je něčím zajímavý.
Mějte krásné léto! 

Lucie Pazderová

Krásná, barevně odli-
šená, na dálku zářící. 
V těch budeme všich-
ni bojovat o cenné 
kovy v běhu, skoku a 
hodu. Medaile nemine 
nikoho, protože ne 
výhra, ale čestný boj 
je to, co u nás ve škol-
kách uznáváme.
 Pak už na nás vše-
chny dýchnou prázd-
niny.  Zasloužené,  
o tom se nebudeme 
přít. Naplno se brány 
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

 1. 12.
Bukovany  - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát  - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy  - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy  - Možná přijde i Mikuláš

 1.-2.12.
Bystrovany  - Vánoční inspirace – prodejní výstava

 2. 12.
Bystrovany  - Rozsvěcování vánočního stromu 
   a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky  - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

   5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 
   stromu
Svésedlice  - Mikulášská nadílka

   8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

   9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice  - Mikulášská besídka

 10. 12.
Bystrovany  - Vánoční posezení se seniory

 13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

 14. 12.
Tršice  - Rozsvícení vánočního stromu

 14.-15.12.
Přáslavice  - Vánoční výstava

 15. 12. 
Přáslavice  - Lampionový průvod sv. Lucie

 15.-16. 12.
Tršice  - Vánoční výstava v muzeu

 18. 12.
Přáslavice  - Vánoční zpívání u stromečku

 20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

 24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá
  - Štědrovečerní troubení z věže kostela

 25. 12.
Přáslavice  - Štěpánská zábava

 26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky  - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

 31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy  - Silvestrovská oslava
Přáslavice  - Ohňostroj
  - Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

 

Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

 Svoz komunálního odpadu  Svoz bio odpadu  Sběrné místo Kapitulní ul. 

 4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

 18. 6. 2014 26. 6. 2014

 2. 7. 2014 10. 7. 2014

 16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

 30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 
 jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika
 nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr
 brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
 k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
 Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
  12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

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

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

SPORT
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kroužek pro zkušenější žáky, který je připravoval k meziná-
rodním zkouškám univerzity v Cambridge. Pro výuku jsme 
začali využívat velmi dobré a moderní učebnice, které mají 
spoustu zvukových a interaktivních doplňků. Navíc učitelé 
jazyků stále zvyšují svoji kvalifikaci dalším studiem a 
neustále obohacují výuku jazyků novými prvky. V Masa-
rykově základní škole vyučují na obou stupních velice kvali-
fikovaní učitelé jazyků s výbornými jazykovými a metodic-
kými dovednostmi, často navíc s bohatými zahraničními 
zkušenostmi.
 Důležitým prostředkem, jak motivovat žáky ke studiu 
jazyků, bylo dát jazykům – hlavně angličtině – tzv. meziná-
rodní rozměr. Aby žáci okamžitě viděli užitečnost jejich 
studia. Ve škole dva roky působil zahraniční lektor bez 
znalosti češtiny, proto byla pro žáky nutnost komunikovat 
v angličtině. Škola úspěšně usilovala o vytvoření mezinárod-
ního partnerství škol. To se povedlo, a tak žáci mají možnost 
dopisovat si se svými vrstevníky z Itálie, Polska a Turecka. 
Dokonce mohou cestovat do partnerských škol v těchto 

zemích a navazovat nová přátelství. Před schůzkami v cizích 
školách zpracovávají zajímavá témata, připravují prezentace, 
učí se mluvit před publikem, to vše samozřejmě v angličtině. 
Kromě tohoto zajímavého projektu se ve škole snažíme 
zavést novou tradici cest starších žáků do Anglie.
 V neposlední řadě se zaměřujeme na hodnocení výsledků 
žáků. Motivujeme talentované žáky, snažíme se pomáhat těm 
s horšími výsledky, připravujeme vlastní soutěže, ale také 
provádíme srovnávací testy našich žáků s jejich vrstevníky 
v celé republice. Musíme se pochválit, protože výsledky 
v anglickém jazyce dopadly vloni i letos výborně. Letos byli 
například páťáci hodnoceni v nejlepší desetině všech testo-
vaných tříd. To je skvělý a velice povzbudivý výsledek. 
Navíc výsledky důkladně analyzujeme a snažíme se najít 
silné a slabé stránky našich žáků a našich způsobů výuky. 
Nejdůležitější však je, že se snažíme vést žáky k praktickému 
užívání jazyka.

Ing. Jaroslav Mihal, 
ředitel školy

Návštěva partnerské 
školy v Itálii 

 Několik dětí z naší školy dostalo 
možnost zúčastnit se projektu Come-
nius a navštívit partnerskou školu 
v Itálii ve městě Boloňa, kde jsme se 
setkali s učiteli a našimi vrstevníky 
z Turecka, Itálie a Polska. 
Jsem ráda, že jsem mohla být jedna 
z nich a že jsem mohla projít touto 
zajímavou zkušeností. Na cestu se 
s námi žáky 8. a 9. tříd vydaly paní 
učitelky Teplá a Kolářová. Když jsme 
po několikahodinové jízdě dorazili do 
Vídně na letiště, šlo na nás vidět nadše-
ní. Hodně z nás ještě neletělo letadlem 
nebo se neúčastnilo výměnného po-
bytu. Když jsme dorazili do Itálie, tak 
si nás italské hostitelské rodiny 
„rozebraly“. Řadu aktivit pro nás pak 
po celou dobu pobytu plánovaly právě 
„naše“ rodiny. Moje hostitelka Martina 
mě provedla po okolí, kde mi ukázala 
spoustu parků, cukráren a jiných 
úžasných míst. Další dny jsme si 
užívali krásy Boloně, kde jsme měli 
možnost projít celé historické centrum 
i moderní obchody.  
 Pár dní jsme strávili i ve škole, kde 
mě překvapilo, že nemají školní 
jídelnu, ale jen velký školní bufet. 
Škola se od naší bystřické celkem lišila 
vzhledem a designem. Musím přiznat, 
že naše je hezčí. Několik hodin jsme 
trávili také ve výuce a příjemně mě 
překvapilo, jak k nám učitelé byli 
vstřícní. Snažili se s námi bavit anglic-
ky a zapojovat nás do svých hodin. 
Hlavním smyslem této partnerské 
návštěvy bylo vzájemné poznávání 
nových kultur, o kterých jsme se dozví-
dali zábavným způsobem, formou 
prezentací a her. Italové měli nejvíc 
prezentací - to byl asi jeden z hlavních 
důvodů, proč jsme nestihli předvést 

všechny naše prezentace, které jsme 
si poctivě ještě ve Velké Bystřici 
připravili. 
 Ocenili jsme, že se naši italští přátelé 
snažili podnikat vše tak, abychom byli 

co nejvíc spolu. Úžasný zážitek byl 
z výrobny těstovin, takzvaných tortelli-
ne. Bylo skvělé ochutnat něco z jejich 
lidových jídel, a úžasné na tom bylo 
hlavně to, že tortelliny, které jsme si 
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KROUŽEK 
ANIMÁK

 V Animáku jsme s dětmi společ-
ně objevovali možnosti, které ani-
mace nabízí. 
 Využili jsme naši bohatou fanta-
zii a pomocí filmu jsme se učili 
vyprávět příběh. Společně jsme 
prošli celým procesem přípravy 
animovaného filmu - od námětu, 
přes vytvoření storyboardu, vý-
tvarného pozadí a postav, koneč-
nou animací až po ozvučení a do-
končovací práce v počítači. 
 Děti si tak vyzkoušely role reži-
sérů, scénáristů, výtvarníků, foto-

grafů, animátorů, ozvučovacích 
techniků a vytvořily si vlastní ani-
mované filmy.
 Používali jsme především techni-
ku ploškové animace, dále také 
dokreslovací techniku a animaci 
předmětů. 
Děti zjistily, kolik práce se schová-
vá za filmem trvajícím pár vteřin – 
potřebovaly hodně trpělivosti, po-
hrály si s filmovým střihem, učily 
se smyslu pro detail. Při tvorbě 
svých filmů spolupracovaly v týmu, 
někteří zvládli dokonce celý proces 
výroby úplně sami!

Petra Polcrová, 
vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku 

Poslední zvonění pro 
velkobystřické deváťáky

 Pro všechny děti jsou nadcházející 
prázdniny odpočinkem zaslouženým a 
snad i trochu očistným. Po celé dva 
měsíce se budou zotavovat z každoden-
ních školních povinností. Ale ruku na 
srdce – kdo z nás se už v srpnu netěšil 
na spolužáky, které znovu 1. září 
potká? Nakonec si přiznáme, že září je 
vlastně měsícem příjemným, kdy si 
sdělujeme prázdninové zážitky, nadepi-
sujeme nové sešity a i ti učitelé jsou na 
začátku roku celkem snesitelní. Vítáme 
mezi sebou prvňáčky, kteří se těší na 
školu jako na nový život, ale málokdo 
z nás si vzpomene na děti, které základ-
ní školu opustily. Ano – jsou to deváťá-
ci, kteří zasednou do lavic středních 
škol. Z dětí se stanou mladí lidé. Právě 
končící školní rok byl pro vycházející 
žáky stěžejní a velmi náročný. Rozho-
dovaly o svém dalším vzdělání, které  
jim má zajistit dobrou pozici na trhu 
práce a tím i v životě.
 Jako již několik předchozích let si 
žáci podávali přihlášky na dvě střední 
školy. První kolo přijímacího řízení 
proběhlo v dubnu. Opět se potvrdilo, že 
čím nižší (to znamená lepší) průměr 
známek za osmou a devátou třídu, tím 

vyšší šance na přijetí. Nejnáročnější 
požadavky přijímacího řízení čekaly 
tradičně na budoucí gymnazisty, stu-
denty obchodních akademií, zdra-
votnických škol, středních průmyslo-
vých škol, na zájemce o umělecké 
obory a na adepty některých dalších 
maturitních oborů.
 Mnozí žáci uspěli při přijímacím 
řízení tak dobře, že si mohli vybrat 
z obou zvolených škol. Jiným se poda-
řilo dostat se na školu jednu. Důležité 
však je, že všichni naši absolventi 
budou pokračovat ve studiu tam, kde 
po zralé úvaze studovat chtěli.
 Kam tedy odejdou po prázdninách 
velkobystřičtí žáci? Devět z nich se 
stane studenty gymnázií, tři usednou do 
lavic obchodní akademie a dvě další 
dívky se stanou posluchačkami střední 
školy zdravotnické. Mezi chlapci jako 
již každoročně neklesl zájem o střední 
průmyslové školy. Na SPŠ strojnickou 
odchází snad rekordních 6 našich žáků, 
na SPŠ elektrotechnickou 1 nadějný 
adept a řady studentů SPŠ stavební 
posílí jeden náš absolvent.
 Technické obory Sigmundovy střed-
ní školy strojírenské v Lutíně vystuduje 
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Eva Poděbradová

vyrobili, jsme ten den hned snědli a to 
dokonce v několika chodech. Poslední 
den před odletem zpět do ČR jsme jeli 
do Benátek. Byla to dlouhá cesta, ale 
stála za to. I když nám půl dne pršelo, 
na kráse Benátek to neubralo. Je to 
opravdu nádherné město a byl to silný 
zážitek.  
 Den odletu byl pak pro všechny 
nejhorší. I když jsme se těšili zpátky 
domů, loučení bylo těžké a nevyhnuli 
jsme se ani slzám. Je neuvěřitelné, 
kolik nových přátel jsme si v Itálii 
našli a mít tu možnost, ráda tam jedu 
znovu.

Veronika Vojáčková, 8. A
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FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a designové práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

 1. 12.
Bukovany  - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát  - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy  - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy  - Možná přijde i Mikuláš

 1.-2.12.
Bystrovany  - Vánoční inspirace – prodejní výstava

 2. 12.
Bystrovany  - Rozsvěcování vánočního stromu 
   a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky  - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

   5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 
   stromu
Svésedlice  - Mikulášská nadílka

   8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

   9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice  - Mikulášská besídka

 10. 12.
Bystrovany  - Vánoční posezení se seniory

 13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

 14. 12.
Tršice  - Rozsvícení vánočního stromu

 14.-15.12.
Přáslavice  - Vánoční výstava

 15. 12. 
Přáslavice  - Lampionový průvod sv. Lucie

 15.-16. 12.
Tršice  - Vánoční výstava v muzeu

 18. 12.
Přáslavice  - Vánoční zpívání u stromečku

 20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

 24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá
  - Štědrovečerní troubení z věže kostela

 25. 12.
Přáslavice  - Štěpánská zábava

 26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky  - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

 31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy  - Silvestrovská oslava
Přáslavice  - Ohňostroj
  - Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

ŠKOLNÍ OKÉNKO

 

Kultura

Městský informační servis
Svoz odpadů červen - červenec 2014

 Svoz komunálního odpadu  Svoz bio odpadu  Sběrné místo Kapitulní ul. 

 4. 6. 2014 12. 6. 2014 7. 6. 2014

 18. 6. 2014 26. 6. 2014

 2. 7. 2014 10. 7. 2014

 16. 7. 2014 24. 7. 2014 12. 7. 2014

 30. 7. 2014

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Tereza Říčanová – Velikonoční knížka 
 jednoduchou formou vyprávěný průběh Velikonoc
...román pro ženy
Ashley Carrington – Jesika
 nevinně odsouzenou Jesiku deportují do australské 
kolonie, ale boj o přežití začíná už v londýnském vězení
…kriminální román 
James Patterson – Černý tygr
 brutální vražda přivádí detektiva Alexe Crosse až 
 k vazbám na nigerijské podsvětí 

Knihovna je otevřena: 
 Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
  12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

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

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

SPORT
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Memoriál Jana Kratiny 
2014 

 Město Velká Bystřice u Olomouce 
známé mnoha kulturními programy 
a zájmovou folklorní aktivitou dětí i 
dospělých – přivítalo 10. ročník mezi-
národního turnaje v miniházené 4+1 
nově pojmenovaného po jeho zaklada-
teli  -  Memoriál Jana Kratiny .  
 Sešlo se 42 družstev z Chorvatska, 
Slovenska a Moravy, tedy kolem 350 
dětí ve věku od 6 do 12 let. Malí, ale 
zdatní házenkáři, se utkali ve dvou 
halách. Děti se mohly v mezičasech 
mezi zápasy odreagovat v bohatém 
doprovodném programu: zajezdit si na 
tříkolkách, skákat na nafukovacích 

1. místo – ZŠ Velká Bystřice A
2. místo – ZŠ Prosenice
3. místo – Sokol Újezd u Brna B
 Blahopřejeme hlavním vítězům a  
všem družstvům děkujeme za sportovní 
výkony. Máme velkou radost z úspěchu 
našich házenkářů.  
 Děkujeme Mgr. Ivo Šenkovi – hlav-
nímu organizátoru turnaje, Mgr. Jitce 
Minářové, Mgr. Andrei Teplé a Mgr. 
Ondřeji Dostálovi – především díky 
jejich nasazení a spolupráci proběhl 
turnaj poprvé v nových podmínkách 
úspěšně.
 Svátek házené se vydařil. Těšíme se 
na další ročník. Připojte se k nám. 

Zpracoval Mgr. Ivo Šenk

hradech, nechat si pomalovat obličej, 
hrát si na venkovních hřištích, pobavit 
se na představení kouzelníka, užít si 
dětský film (pro hosty s chorvatskými 
titulky).
Výsledky:
Kategorie A  –  ročník  2006
   9 družstev
1. místo – Sokol Sokolnice
2. místo – Sokol Nové Bránice
3. místo – SK Pećine (CRO)
Kategorie B  – r očn ík  2005 /2 0 0 4
   18 družstev
1. místo – ZŠ Telnice A
2. místo – ZŠ Heyrovského Olomouc
3. místo – ZŠ Holečkova Olomouc
Katergorie C – ročník  2003/2002
   15 družstev

REKLAMA
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

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

www.autovrakac.cz

Velkoobchodní firma 
s provozovnou ve Velké Bystřici 

vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici: 

Skladový dělník / Skladová dělnice

Požadujeme:

w min. střední odborné vzdělání, 

w trestní bezúhonnost, 

w zodpovědnost, 

w min. roční praxi na obdobné pozici, 

w průkaz řidiče motorových vozíků 
NV či VZV výhodou.

Nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na email 

personalni.nabor@email.cz
a

petrachmel@seznam.cz
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