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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA NEZVEŘEJŇUJEME

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zuzana Berezová

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

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod 
jednotlivými symboly:

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

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

10. - 27. 5. 
15. 5. • Čištění řeky Bystřice (řeka Bystřice)

• Jsme ze stené planety (Zámecký park)
Zahradní slavnost plánovaná na 18. 6. je přesunuta na 27. 8. 2021.  

29. 5.
12. 6.

• Výstava Martin Mrkva: Bázeň a chvění (galeriezet)

• Výstava prací studentů Institutu malby, umění a pedagogiky Pedagogické univeriverzity v Krakově (17.00 - 19.00 galeriezet)

Velká Bystřice

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

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

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

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

Poplatky je nutné uhradit  
do 30. 6. 2021.

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového 
místa

26,- Kč/m³ vč. DPH směrné 
číslo 36 m³ /osobu/rok

200,- Kč za jednoho psa/
rok 300,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle 
smlouvy

Záloha 936,- Kč/osobu/

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

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

Internetové 
služby

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

Možnost úhrady na období: mě-
síčně (zpětně), čtvrtletně,pololet-
něpopř. na celý rok 2021

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

SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTROODPADU 

provedou hasiči v sobotu 
15. května 2021 od 8 hod.

Prosíme občany o nachystání 
železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy 
jako obvykle, el. odpad a železo 
odděleně. Větší kusy (kotle, 
boilery, myčky, pračky a různé 
konstrukce) po dohodě vyneseme.

Kontakt: 
731 913 327 p. Čepelák
604 180 602 p. Šperka 

Předem děkují 
HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

Do sběru patří i boilery, pračky, 
myčky, ledničky, sporáky, TV, 
mikrovlnky, fény a ostatní drobný 

elektroodpad.





ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

psát úvodníky v této době je opravdu velmi těžké. Naše 
běžné životy zasáhla covidová pandemie a vše s ní spo-
jené. I naše rodina zažívala bohužel těžké chvíle při ztrátě 
milovaného a nenahraditelného tatínka a při onemocnění 
dalších členů rodiny. Celé toto období je pro všechny ná-
ročné, ale nezbývá nám nic jiného než to přijmout, sou-
středit se na současnost a věřit v lepší budoucnost. Naše 
bystřické společenství je zvyklé na bohatý kulturní, spor-
tovní, spolkový a společenský život a já opravdu pev-
ně věřím, že až postoupí vakcinace a budeme se všichni  
odpovědně chovat, brzy se zase k němu vrátíme.

V souvislosti s omezením společenského života jsme se roz-
hodli vydávat Bystřické noviny až ve chvíli, kdy je o čem psát, 
a spojili jsme únor/březen do jednoho čísla a nyní vychází 
trojčíslo duben/květen/červen. Minulý úvodník, který byl celý 
věnován rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2021, napsal 
předseda finančního výboru Ing. Lukáš Jakl. Tradičně si do-
volím přidat krátký komentář a začnu jako vždy tím, co trápí 
občany nejvíce – poplatky.

Pro rok 2021 došlo k navýšení místního poplatku za od-
voz a skládkování odpadu na 750,- Kč na osobu a rok  
(v roce 2020 byl poplatek 650,- Kč na osobu a rok). Důvody 
navýšení jsem vysvětloval ve svém minulém úvodníku, přes-
to je krátce zopakuji:

1. zvýšení poplatku za skládkovné, který přinesl nový zákon  
o odpadech,

2. zdražení služeb,

3. přesto není místní poplatek za odpad stanoven v max. 
výši - skutečné náklady jsou ještě vyšší a doplácí je město.

Abychom udrželi místní poplatek za odvoz a skládkování 
odpadu co nejnižší, musíme splnit podmínku maximálního 
množství tuhého komunálního odpadu (TKO) na občana  
a rok. Pro rok 2021 je toto množství stanoveno na 200 kg/
občan/rok. Pokud bychom toto množství překročili, automa-
ticky by se nám zvýšila sazba poplatku za skládkování o 300 
Kč/t. V dalších letech se bude hranice množství TKO na 
občana a rok dle zákona o odpadech ještě postupně sni-
žovat! Proto dáváme takový důraz na separaci odpadu.

Ve spolupráci s mikroregionem Bystřička jsme připra-
vili dva projekty podpořené 85% dotací z Operačního 
programu životní prostředí (OP ŽP) na další podporu 
separace odpadů. Projekt Doplnění kompostérů pro ob-
čany mikroregionu Bystřička je nyní již u nás ve Vel-
ké Bystřici prakticky ukončen. Od roku 2015 jsme ve 
Velké Bystřici postupně rozdali v rámci projektů OP ŽP 
300 kompostérů. V této etapě jsme rozdávali dalších  
100 a opravdu se po nich jen zaprášilo. Dalším projektem  
podpořeným z OP ŽP je projekt Doplnění separace odpadů  
v mikroregionu Bystřička – II. etapa. V rámci tohoto pro-
gramu nabízíme občanům možnost bezúplatného zapůjčení 
nádob na bioodpad (240 l popelnice a 1100 l kontejnery), 
plasty  (120 l, 240 l popelnice a 1100 l kontejnery) 

a papír (120 l, 240 l popelnice a 1100 l kontejnery).  
Zájemci o popelnice a kontejnery se mohou  
v pracovní dobu dostavit na Kulturní a informační 
centrum k sepsání smlouvy.

Současně jsme v rámci projektu vybavili odpadové 
centrum novými velkoobjemovými kontejnery na zeleň  
a papír. Město Velká Bystřice bylo za separování od-
padu v roce 2020 oceněno 2. místem v krajském kole 
soutěže Keramická popelnice pro obce ve velikosti  
2 - 5 tis. obyvatel. Neustále se nám daří snižovat 
množství TKO/obyvatele/rok, roste nám také množství 
separovaného odpadu (tím pádem se zvyšuje i odmě-
na ze systému třídění odpadu Eko-kom, loni to bylo 
694 tis. Kč). Přesto si myslím, že máme pořád ještě  
co zlepšovat.

Velká změna nás loni čekala ve výběru stočného.  
Od 1. května 2020 došlo ke změně sazby daně z při-
dané hodnoty (DPH) - snížení z 15% na 10%. Sou-
časně jsme v roce 2020 změnili způsob vyúčtování 
stočného. Vyúčtování musí proběhnout v tom roce, 
kdy byla služba poskytnuta. Stočné je stanoveno  
z nákladů za provozování systému kanalizace v před-
chozím roce. Pro rok 2021 je stanoveno ve výši  
26 Kč/m3. U stočného je vybírána záloha 936,- Kč 
za osobu a rok, která bude na konci roku zúčtová-
na dle skutečné spotřeby vody v daném roce. Zá-
loha odpovídá směrnému číslu průměrné spotřeby  
(36 m3/rok). Jen pro porovnání pro reptaly - v Olo-
mouci je výše stočného v roce 2021 stanovena  
48,55 Kč/m3.

Na závěr úvodníku jen krátce doplním kolegu radní-
ho Martina Seidlera, který do minulých Bystřických 
novin napsal článek „Slušní a ti druzí“, který se vě-
noval rozmáhajícímu se vandalismu. Cílem toho-
to článku bylo upozornit na tento nešvar, rozpoutat 
diskuzi a především probudit nás všechny, kterým 
to není jedno. Přece jen upozornit demolujícího mla-
distvého chce někdy odvahu. Na posledním zasedání 
zastupitelstva se k tomuto bodu rozproudila zajíma-
vá debata. Výsledkem budou v blízké době bezpeč-
nostní agenturou prováděné namátkové kontroly, 
jejichž cílem bude monitorovat oblíbená místa van-
dalů (KD Nadační, parky, pumptrack, Šervůd apod.).  
Nikdo nechce nikomu zakazovat se scházet, ale proč 
kolem musí vznikat nepořádek?

Marek Pazdera
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UZAVÍRÁNÍ SMLUV + VÝDEJ 

NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD 
 

pondělí, středa  8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 
úterý, čtvrtek   8:30 – 12:00, 13:00 – 15:15 

 
 
 
 

PRODEJ BYSTŘICKÝCH NOVIN 
v pracovní dny  8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00 
So + Ne     11:00 – 19:00 
 

KIC + galeriezet 
Po zavřeno  

Út – Pá  9:30 – 18:00 hod. 
So a Ne  11:00 – 19:00 hod. 

Kulturní a informační centrum Velká Bystřice
Zámecké náměstí 775, 783 53 Velká Bystřice

UZAVÍRÁNÍ SMLUV + VÝDEJ 

NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD 
 

pondělí, středa  8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 
úterý, čtvrtek   8:30 – 12:00, 13:00 – 15:15 

 
 
 
 

PRODEJ BYSTŘICKÝCH NOVIN 
v pracovní dny  8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00 
So + Ne     11:00 – 19:00 
 

KIC + galeriezet 
Po zavřeno  

Út – Pá  9:30 – 18:00 hod. 
So a Ne  11:00 – 19:00 hod. 



Narození:
Nela Laníková, 
nar. 11.03.2021

Mathias Fišmistr, 
nar. 05.04.2021

Jakub Fiala, 
nar. 06.04.2021

Radim Zich, 
nar. 25.04.2021

 

 

Společenská rubrika

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

ňujeme pouze se souhlasem rodiny.

Zemřelí:
Zdenka Rajhelová, 
zem. 23.03.2021 ve věku 93 let

Zdeňka  Kadalová, 
zem. 13.04.2021 ve věku 70 let

Věra Kadalová, 
zem. 13.04.2021 ve věku 41 let

Miloslava Mlčochová,
zem. 15.04.2021 ve věku 99 let

Dagmar Elsnerová, 
zem. 15.04.2021 ve věku 78 let

Jan Mečíř,
zem. 20.4.2021 ve věku 69 let

Bio odpad
(úterý)

Separovaný odpad 
(čtvrtek)

SVOZ ODPADŮ KVĚTEN A ČERVEN 2021

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

17. 5. 4. 5.
18. 5.

6. 5.

1. 6.
15. 6.
29. 6.

3. 6.7. 6.
28. 6.

KULTURA
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Výstava se koná do 27. 5. 2021.

galeriezet je otevřená:  
Út - Pá 9:30 - 18 hod. 
So a Ne 11 - 19 hod.

V Olomouci 6. 4. 2021

Vážený pane starosto,

dovolte, abych Vám jménem Vojenské nemocnice Olomouc poděkoval 
za dar, který poskytli občané Velké Bystřice a který nám byl doručen 
prostřednictvím vašich dobrovolných hasičů.

Velmi si toho vážíme! Dar jsme okamžitě a velmi rádi předali našim lé-
kařům a sestrám na covidových odděleních a ARO. Jsme rádi, že i díky 
vám nejsme na potlačení pandemie sami. Vaše podpora je velmi milá 
a pro naše zdravotníky opravdu důležitá. Velmi si ceníme, že dárci, ač 
třeba sami v této době neprožívají lehkou situaci, byli ochotni přispět  
- a to ještě v takové míře!

Vážený pane starosto, tlumočte, prosím, mé poděkování všem vašim 
spoluobčanům a členům vašeho Sboru dobrovolných hasičů za jejich 
obětavost, empatii a solidaritu.

S díky a pozdravem

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel nemocnice

Poděkování

Elektrokardiogram:
Jméno:  ...........................................................................

Rodné číslo:  ..................................................................

Pojišťovna:  ....................................................................

Dg:  ..................................................................................

Závěr:  ............................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Datum ...................

Odd. ......................

Tisk: EPAVA Olomouc, a. s., www.epava.cz

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5

779 00 Olomoc, IČ: 60800691
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Knížky, pochodem vchod!
Počátkem letošního roku se k jistě velké lítosti a nelibosti všech kli-
entů, po téměř sto letech, uzavřely dějiny bystřické spořitelny na Zá-
meckém náměstí. Rozhodnutí vedení bankovní firmy ponecháváme 
bez dalšího komentáře…

Místo ovšem naštěstí nezůstalo dlouho opuštěné. K jeho zaplnění 
přispěl požadavek školy, která bude brzy potřebovat původní pro-
story knihovny pro výuku. A tak se bývalá spořitelna naskytla jako 
ideální řešení. Během vynucené coronavirové uzávěry proběhly 
drobné úpravy elektroinstalace, malování a pak rychlý přesun zaří-
zení i samotného knihovního fondu. Čtenáře čekající dlouhé měsíce 
na otevření knihovny tak mohla paní knihovnice 19. dubna přivítat 
v novém.

Prostřednictvím několika fotografií můžete nahlédnout, jak pěkně  
to zde vypadá. A hlavně vás zveme k osobní návštěvě. Přijďte  
si pro svou knížku. Už se konečně může!



ČIŠTĚNÍ ŘEKY 
BYSTŘICE

Vážení spoluobčané,   

pozvání na letní čištění řeky Bystřice se opakuje tak perio-
dicky, že si dovolím k technickým a organizačním informacím 
pouze připsat jakýsi „úvodník“. Po loňské přestávce, kdy jsme  
se rozhodli kvůli nejasné situaci s možnostmi šíření nového viru 
čištění řeky neuspořádat, bychom Vám letos opět rádi nabídli 
příležitost udělat něco pro životní prostředí ve Velké Bystřici. 
Sami se můžete při procházce nebo projížďce kolem řeky pře-
svědčit, že bude co sbírat. 

Za pořadatele: Václav Břeha 

Po krátkém zahájení rozdělíme dobrovolníky na skupiny, které 
jdou po levém a pravém břehu, menší část jde potom přímo 
korytem řeky. Nepořádek, což jsou většinou pet lahve, kusy 
igelitu, polystyren a podobný dobře plovoucí odpad, se sbírá  
do igelitových pytlů. Samozřejmostí jsou ochranné rukavice, 
které dostanete stejně jako pytle na odpad. Plné pytle, případ-
ně větší kusy vyhozených věcí se průběžně odnášejí na cestu, 
po níž jede traktor s vlečkou, na kterou se vše nakládá. A i zde 
je pouze a jen na Vás, kolik  pytlů naplníte, kterou nepatřič-
nou věc v řece necháte na příště, jak daleko pro ni půjdete…
rádi pro Vás tuto akci organizujeme, ale zároveň nemáme rádi  
příliš organizované akce…). 

Informace k letošnímu čištění:     

V sobotu 15. 5. 2021 v 8 hod. je sraz účastníků u vla-
kové zastávky Velká Bystřice. I letos se pokusíme pro-
jít a zbavit odpadků celý úsek řeky, který patří k Velké 
Bystřici. To znamená, že se ráno rozdělíme na dvě stejné 
skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem proti prou-
du až ke splavu v Burku, druhou potom auty odvezeme  
k vlakovému přejezdu na Bystrovany. Obě skupiny dobro-
volníků dojdou zpět k vlakové zastávce, kde si na závěr 
můžete popovídat.     

Rád bych, jako vždy na závěr, rád poděkoval MěÚ Velká 
Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná za každoroční pomoc 
a těšíme se na Vás!   

Dodržovat rozestupy nám jistě nebude činit žádné obtíže, pouze 
si tentokrát, prosím, vezměte s sebou respirátory nebo roušky  
z nanovláken, které nás budou pro jistotu chránit v době zaháje-
ní, přestávek a ukončení. Jsem pevně přesvědčený, že Čištění 
řeky v roce 2021 zvládneme stejně dobře, jako v minulých letech.
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Odpojit či připojit se samozřejmě můžete kdykoliv bě-
hem sobotního dopoledne, vše je opět jen na Vás. Podle 
zkušeností z minulých ročníků, jsme všichni maximálně  
v 13 hod. doma.   

Nevýhodou bývá závislost akce na počasí, snažíme se pra-
covat i za poměrně nepříznivého počasí, ale při případné vel-
ké vodě nebo silném dešti se o novém termínu včas dozvíte  
z Facebooku (řeka Bystřice), z místního rozhlasu nebo  
e-mailem.  Berete-li s sebou děti, nezapomeňte, že ve vodě,  
či na březích mohou být ostré věci, takže je potřeba si své 
ratolesti ohlídat.       

sobota 15. května
sraz v 8 hod. u vlakové zastávky Velká Bystřice

Předpokládané ukončení akce ve 12 hod. 
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Výstava prací studentů Institutu malby, umění 
a pedagogiky Pedagogické univeriverzity v Krakově 

(Instytut Malarstwa oraz Sztuki i Edukacji
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Vernisáž: 29. 5. 2021 v 17 hod.

Umělecké a vědecké sdružení studentů Institutu malby, 
umění a pedagogiky Pedagogické univerzity je skupinou 
nadšených a vášnivých mladých umělců pracujících pod 
vedením doc. Marka Batorského. Bylo založeno v letech 
1982/83 profesorkou Pedagogické univerzity Graży-
nou Borowik a funguje dodnes, dokonce i v této těžké 
pandemické době. Členové sdružení mají za úkol šířit 
umění kolem nás a nadchnout naši společnost k jejímu 
přijetí. Za tímto účelem se aktivně účastní uměleckých 
akcí, spolupracují s uměleckými galeriemi a komunitními 
centry, pořádají výstavy, výtvarné dílny pro děti a mládež, 
různé tématické soutěže (včetně Kresba měsíce) a spo-
lupracují s dalšími vědeckými kluby, vytváří multižánro-
vé projekty. Kromě toho se aktivně účastní celostátních 
vědeckých konferencí a jejich činnost byla oceněna při 
soutěžích různých vědeckých sdružení.

svetlo

^

cinnost umeleckeho 
a vedeckeho sdruzeni

^^
^ `

`

^

`

Jana Poncarová – Alžběta a Nina 
Příběh o Alžbětině rodině nás zavádí do pochmurných  
a zároveň krásných Sudet. Nedorozumění a nepochopení 
rozdělí rodinu na desítky let. Alžbětina vnučka Nina se 
rozhodne, že mlčení už bylo dost. Vyrazí spolu na výlet 
do míst, kde Alžběta strávila dětství a mládí. Jen pokud 
odhalí rodinné tajemství, může vykročit za splněním 
vlastních snů. 

Christina McDonald – Osudný pád 
Ve tři ráno vzbudí svobodnou matku Abi telefonát - její 
sedmnáctiletá dcera utrpěla vážná zranění po pádu 
z mostu. Policie případ moc nevyšetřuje, proto se Abi 
rozhodne pátrat na vlastní pěst. Brzy se k ní přidává  
i Anthony, psychologický poradce policie v Seattlu. Jak se 
vším souvisí kandidát na senátora Gavin Montgomery?

Patricia Scanlan – Dar přátelství 
Kam až sahá přátelství? Hilary a Colette jsou dlouholeté 
přítelkyně, jejichž přátelství je však velmi nevyvážené. 
Zatímco Hilary je ochotná kdykoliv pomoci, Colette 
svou kamarádku dlouhá léta využívá. Hilary má naštěstí  
i skutečného přítele a proto ví, jak má skutečné přátelství 
vypadat, přesto se k radikálnímu řezu odhodlává velmi 
dlouho. 

Jana Bernášková – Jak přežít svého muže 
Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží 
vrátit ke své herecké kariéře, ale setkává se s běžnými 
starostmi svobodných matek. Hrdinku na její životní cestě 
nedoprovází jen její extrovertní a potrhlé kamarádky, ale  
i Šedivka, její vnitřní hlas. Skrze příběh čtenář nahlédne 
do světa mateřství, filmu a sexuality. 

Eva Hotovcová 
 – Zachariáš a tajemství stříbrných tenisek
Dobrodružství, díky kterému poznáte Prahu a strašidla, 
která se tam vyskytují. Sourozenci Lí a Ráďa se přistěhovali 
do Prahy a cítí se zde trochu ztraceni. Když potkají ducha 
Zachariáše, který jim nabídne, že je Prahou provede, mají 
velkou radost. To však ještě netuší, že součástí prohlídky 
bude i osobní setkání s dalšími pražskými strašidly  
a duchy známých osobností. 

Knižní novinky

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

Pro děti 

Provozní doba knihovny: 
Po
Út  
St                         
Čt
Pá

08.00 - 10.00     12.15 - 17.00
zavřeno

       12.15 - 17.00 
zavřeno
zavřeno

KNIHOVNA
Velká Bystřice
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Po mnoho let studenti Sdružení prezentovali Fakultu umění 
na každoročním festivalu vědy na Hlavním náměstí v Krako-
vě, účastnili se Dnů otevřených dveří univerzity. V roce 2015 
zvítězili v soutěži „Vědecké inspirace“ organizované úřadem 
města Krakova. Ve stejném roce uspořádali mezinárodní 
výstavu umění a vědecký seminář s názvem „Moje místo“  
v Zemské knihovně v Krakově.

Členové sdružení však nejsou jen tvůrčími aktivisty a orga-
nizátory uměleckých podniků. Studenti se kromě své aktivní 
umělecké činnosti a navazování dialogu se společností sta-
rají také o vzájemnou podporu v tvůrčích procesech, výměnu 
názorů a myšlenek, vzájemnou inspiraci při týdenních setká-
ních klubu, jakož i společné pořádání Štědrého dne či dalších 
integračních událostí. V dnešní době jejich aktivita sestoupi-
la do virtuálního prostoru, ale ani tyto překážky nezastavily 
nadšení milovníků umění pro kreativní práci, proto po měsí-
cích příprav pořádají na letošním ročníku výstavu svých děl  
na téma světla v galeriezet ve Velké Bystřici.

U PŘÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÍHO JUBILEA 

JAROSLAWA SEBASTIANA 
PASTUSZAKA 

MĚSTSKÁ GALERIE V OLOMOUCI VÁS ZVE 
NA VÝSTAVU JEHO DĚL

Jsme ze stejné planety
 tentokrát ve znamení Velké Británie a Irska

Letošní ročník bude! Chystáme ho pod laskavým patro-
nátem britské a irské ambasády a jako obvykle, s velkou 
pomocí vedení obce a podporou místních spolků.

Chystáme ukázky tradičních ostrovních sportů, představí-
me hudebníky z Irska a Velké Británie a přivážíme do par-
ku divadelní představení významného pražského souboru 
Cirk La Putyka. 

Na představení, které plánujeme na 16. hodinu budeme 
prodávat omezený počet vstupenek, a to pouze v před-
prodeji, u kterého budeme evidovat číslo bankovního účtu 
kupujícího a mailový kontakt - pro případ, že by se před-
stavení z neplánovaných důvodů neuskutečnilo. 

Prodej vstupenek na místě v den konání akce nebude 
možný. 

Celý den bude provázet akci zajímavé občerstvení. Pomů-
že nám s ním i místní firma Tvarg.

Jsme si vědomi současné složité situace a tak jsme při-
praveni celou organizaci akce upravit tak, abychom si užili 
společného setkání, ale zároveň dodrželi všechna rozum-
ná opatření, která budou v danou chvíli platná. 

Dobrovolné vstupné
Připravili jsme slosovatelné placky. Jejich koupí nás fi-
nančně podpoříte a ještě můžete vyhrát některou se za-
jímavých cen. Všechny placky slosujeme už před akcí,  
a tak si zajímavé ceny užijete rovnou v parku (poukázky 
na konzumaci, ochutnávky, vstupenky na divadelní před-
stavení atd.). Nevyzvednuté výhry bude možné odebrat  
po vzájemné dohodě na určeném místě i po skončení 
akce. Výherní listina bude vyvěšena v parku a na našich 
webových stránkách. Zde naleznete i další podrobnos-
ti o prodeji a seznam prodejních míst. Jedním z míst je  
i Kulturní a informační centrum - prodej zde zahájíme 18. 
května.

Sobota 12. června 2021– Zámecký park

Návrat ke kořenům
Chceme připomenout atmosféru prvního ročníku, kdy 
jsme v parku vysadili naše stromy. Letos vysadíme dal-
ších 29 stromů po celé obci. Stromy na veřejných místech 
budou sázet místní spolu s čestnými patrony. Celé sázení 
jsme naplánovali do 3 termínů:
První sázení - pátek 28. května od 16 hodin
Patronem sázení bude milý host, arch. David Vávra. Na 
chvíli změníme Kozinovu ulici Abbey Raod. Tak jako Beatles 
se můžete projít a vyfotit na přechodu s legendárním brou-
kem. Část výsadby bude také probíhat v Kapitulním parku.  
Na závěr plánujeme London Calling – přednášku a bese-
du s Davidem Vávrou o Londýně. 
Druhé sázení - sobota 5. června od 10 hodin
Budeme sázet po celém území Velké Bystřice. Na závěr 
společně opečeme špekáčky v parku, při kterém nám 



Těšte se spolu s námi na 28. 5., 5. 6.  
a hlavně na sobotu 12. června!

Více informací najdete: www.jzsp.cz  
a fb:JZSP2

Autor fotografie: Martina Štěpánová
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Orli připraví nějakou sportovní akti-
vitu. A na úplný závěr nainstalujeme 
do parku výstavu fotografií Jindřicha 
Štreita - budeme rádi za každou po-
mocnou ruku. 
Třetí sázení - sobota 12. června  
od 12 hodin
Posledních 6 stromů slavnostně slav-
nostně v hlavním programu letošního 
ročníku. Výsadba proběhne v areálu 
parku.

Vysazení stromu by mělo mít vždy ně-
jaký smysl. A my bychom chtěli udělat 
z každého sázení malý svátek, příleži-
tost k malému setkání se starými zná-
mými nebo i těmi novými. Někdy při 
popisování našeho projektu používá-
me zbytečně vzletná slova, ten návrat 
ke kořenům by měl symbolizovat i ná-
vrat k obyčejným věcem a radostem.

ŠKOLA

Z ÁZ Á  PP  II  SS  
DO MATEŘSKÉDO MATEŘSKÉ  ŠKOLYŠKOLY
NA  ŠKOLNÍ  ROK NA  ŠKOLNÍ  ROK   2021-20222021-2022

                        

                          MŠ Zámecké náměstí 83, Velká BystřiceMŠ Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice

      ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD 7. 4. 2021 ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS OD 7. 4. 2021 
         ZÁPIS ON-LINE OD 2. - 14. 5. 2021         ZÁPIS ON-LINE OD 2. - 14. 5. 2021

Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, Děti budou přijímány v souladu s kritérii vydanými ředitelstvím MZŠMŠ, 
která jsou veřejně přístupná nakterá jsou veřejně přístupná na  www.msvb.czwww.msvb.cz. . Tam jsou k dispozici takéTam jsou k dispozici také
VEŠKERÉ POVINNÉ DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ/  KE  STAŽENÍ.  KompletníVEŠKERÉ POVINNÉ DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ/  KE  STAŽENÍ.  Kompletní
přihlášku  lze  následně  zaslat  emailem,  poštou,  datovou  schránkou,přihlášku  lze  následně  zaslat  emailem,  poštou,  datovou  schránkou,
předat  osobně  či  vložit  do   schránky   MŠ   Zámecké   náměstí  83 předat  osobně  či  vložit  do   schránky   MŠ   Zámecké   náměstí  83 
nejpozději do 14. 5. 2021. nejpozději do 14. 5. 2021. 

                    KOMPLETNÍ INFORMACE NA WWW.MSVB.CZKOMPLETNÍ INFORMACE NA WWW.MSVB.CZ

Recitační soutěž

Jaromíra Pazderová

Když se chce, všechno jde. Toto heslo by mohlo být motem le-
tošního ročníku recitační soutěže 1. stupňů ZŠ mikroregionu.  
Ta byla vyhlášena distanční výuce navzdory. Nejprve 
proběhla třídní kola, videa vítězů potom hodnotila po-
rota vyučujících z naší školy a vybrala pět recitátorů, 
kteří postoupili do recitační soutěže mikroregionu Bys-
třička, kterou takto netradičně letos pro všechny organi-
zovala ZŠ Přáslavice. A zde už hodnotila porota složená  
z pedagogů celého mikroregionu. A jak to dopadlo?

Naši školu reprezentovali Dorotka Voláková a Jon 
Mička z 2.B, Viki Lovásová z 3.B, Julie Stoppe-
nová a Lucas Balog z 5.A. A musíme je všechny 
moc pochválit už jen za to, že v těchto podmínkách  
do soutěže vůbec šli… A nakonec se to i vyplatilo. Julie 
vyhrála ve starší kategorii 1. místo! Lucas byl 4., Viki  
v mladší kategorii 7. Ale ani Jon s Dorotkou se neztratili… 

Všichni byli skvělí. Čekají je diplomy a různé ceny. Škola do-
stane dokonce i pohár!
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ON - LINE 

VYUKA
Milí čtenáři,

po delší době Vás chceme informovat o dění v naší 
škole. Přinášíme pár postřehů z uplynulé, nelehké 
doby. O průběhu on-line výuky, setkání ve škole, tes-
tování…

Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, prarodi-
čům, tetám, strýcům, sourozencům, prostě všem, kteří 
žákům s on-line výukou pomáhají. Bez Vás bychom 
určitě takto téměř bezproblémově vše nezvládli.

Jana Raková, ředitelka MZŠ a MŠ

-

On-line výuka:

Problémy:

Tento styl výuky klade větší nároky na jejich samo-
statnost. Děti si byly dobře vědomy složitosti této 
výuky a jejich technických problémů, jejich přístup 
byl až příkladný.

Jako „neviditelní“ ostatním napovídají. Nejlepší je, 
když si nevypnou mikrofon, ale přísahají, že tam 
vůbec nebyli☺

I během této výuky se snažíme velmi často vklá-
dat tělocvičné prvky - poskoky, protahování, posi-
lování břišních a zádových svalů.

2. C měla před Velikonocemi i dobrovolné odpo-
lední velikonoční tvoření. Připojilo se deset dětí 
(polovina třídy).

Paní učitelka od páťáků se jednou nemoh-
la do schůzky přihlásit. Napsala tedy dvěma 
žákyním, které cvičení mají obvyklým způso-
bem procvičovat. Po úspěšném přihlášení se,  
se kterým mi pomáhal zeť, tento vyvalil oči  
na obrazovku a dění „třídě“ komentoval slovy:  
„To si teď klidně dej kafe, tady to šlape samo!“ ☺ 
☺

Žádné on-line vyučování nenahradí láskyplnou 
náruč milých učitelů☺

●

●

●

●

●

●

Při opětovném uzavření škol žáci pár dní bojova-
li s připojením na hodiny. Dětem vadí, že se jim 
seká připojení, špatně rozumí.

Na dětech je bohužel velmi patrné, jak jim chybí 
tělocvik.

●

●

Sem tam jsou při této výuce potíže se soustředě-
ním, pozorností dětí a s „točícími“ židličkami v do-
mácím prostředí.

●

Některé děti se velice zlepšily ve čtení, protože většina z nich 
reprodukuje znovu rodičům to, co jsme četli při výuce.

Děti jsou daleko více samostatné, dokáží lépe reagovat 
na neznámé situace, on-line výuka je posílila v trpělivosti  
a empatii.

Děti si velmi prakticky rozšířily prostor pro práci s IT technologií, 
poznaly nové prostředí „Teams“, umí komunikovat prostřednic-
tvím videohovoru, odesílat práce, plnit kvízy a testy a také regu-
lovat svůj čas na tuto práci – hlídat si deadline.

Byly posíleny i schopnosti žáků v oblasti např. „čtení s porozu-
měním“, kdy se o tuto schopnost musely opírat intenzivněji než 
v prostředí třídy.

●

●

●

●

Přínosy:



Spolupráce s rodiči a poděkování:

On-line výuce z velké části byli přítomni rodiče nebo  
i prarodiče, kteří pomáhali s orientací v učebnici, s do-
vysvětlením zadání, obsluhou sekajících se počítačů 
a podobně. Po ukončení „přímého přenosu“ od paní 
učitelky nastoupili ještě do role pedagoga nad dalšími 
domácími úkoly.

Skláním se s úctou a velkým poděkováním za jejich 
trpělivost a snahu s přihlédnutím k jejich povinnostem 
v zaměstnání, péči o domácnost, která se rozšířila  
o celodenní přítomnost potomků, starosti o další děti, 
případně o nemocné seniory. Navíc každý týden nosili 
do školy hromady úkolů k opravení a pak si pro ně 
zase chodili.

Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem rodičům 
mých dětí ze 2. A. a pokud by bylo možné i jim vystavit 
alespoň pochvalná vysvědčení, tak bych vůbec nevá-
hala.

●

●

●

Znovu ve škole:

Prvňáčci si v porovnání s vyššími ročníky užívali ten luxus, 
že mohli chodit do školy delší dobu než starší spolužáci. 
Při nástupu do školy byly některé děti velice nervózní, pro-
tože se se svými kamarády ani s paní učitelkou neviděly 
téměř dva měsíce.

Děti byly moc nadšené, že jdeme do školy. Při dotazu, kolik 
z dětí se do školy těšilo, zvedlo ruku 15 ze 17.

Některým se sice nechce vstávat, ale raději se učí ve škole 
než přes PC.

První den bych přirovnala k jednomu velkému a veselému 
mraveništi.

Ve 2. B si první den ve škole každý donesl oblíbenou hrač-
ku a udělali jsme si den plný her. Byli moc rádi, že se vidí  
s kamarády a všichni si den pěkně užili.

Třeťáci se moc těšili, až půjdou v rámci tělocviku ven  
a hlavně na pana učitele Koplíka.

Po dlouhé době jsme i mohli užít společné výtvarné tvoření 
a k tomu hru i poslech hudby o planetách, Zemi a Slunci.

●

●

●

●

●

●

●

Dovětek: Společně s videokronikářem a některými kolegy 
chystáme projekt – video a foto záznam tohoto nelehkého 
období, který už snad brzy budete moci zhlédnout.

Za reportáž děkujeme učitelkám Haně Londová a Aleně 
Trávníčkové od prvňáků, Sylvě Kubíčkové, Kateřině Po-
spíšilové a Marii Šímové od druháků, Kateřině Pospíšilové  
od třeťáků a Anně Fryštacké od páťáků.
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Testování:

Testování se hodně dětí bálo; že něco pokazí, že bu-
dou mít pozitivní test, že to bude bolet… Paní asistent-
ka ukazovala názorně dětem přesně to, co mají dělat  
a všechny děti pozorně sledovaly, jak postupovat.

Všichni zvládli „šťourání“ bravurně, samostatně  
a v dobré náladě.

Nikdo nic nerozlil a ani nám nepadaly tyčinky ze stolu 
na zem.

Při testování jsme si udělali ze třídy jednu velkou che-
mickou laboratoř.

●

●

●

●



Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE
2020 17 460

208,37

10 236,20

105 373,47

81

383

105 374

10 043,20

412

354,48

63 020

437,91

29 194

12.03.2021

EKOSERIÁL

Příklad správné 
výchovy? 

Založte záhonek 
pro děti

Existuje nějaká věková hranice pro zahradniče-
ní dětí? Vlastně ne. Je jasné, že roční dítě toho 
samo ještě moc nevypěstuje, ale kolem dvou let 
už se dokáže velice dobře hrabat v hlíně, nosit 
malou konvičku s vodou a celkově vám být ná-
pomocné. První záhonek můžete vypěstovat tře-
ba spolu. V následujícím roce už to určitě zvlád-
ne i samo jen s malou pomocí.

Vlastní záhonek a věková hranice?

Zahrada a děti, to je rovnice, která k sobě 
neodmyslitelně patří. A nemusí to být jen 
o hraní. Někdy se může zábava skloubit 
s prací a výchovou. Proč nezapojit děti  
do zahradních činností a nenechat je, aby 
si založily svůj vlastní záhonek. Stačí je jen 
správně zaujmout a motivovat.
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Vyslyšte přání dětí
Pokud má děti zahrada a práce na ní bavit, měly 
by si také rozhodnout, co chtějí pěstovat. Vytvoř-
te s nimi tabulku přání, kam si každý napíše své 
představy. Menší dětičky mohou nakreslit jen 
obrázky nebo vám to řeknou a vy názvy do ta-
bulky napíšete sami. Důležité je, aby každý měl 
na zahrádce něco, co má rád.



Kam umístit záhonky pro děti?
Vybírejte teplé slunné místo v závětří, nejlépe takové, aby 
na něj děti viděly dobře z okna a mohly se tak hned po probu-
zení trochu pokochat, jak jim rostlinky rostou. Nezakládejte je 
někde daleko od domu, kde nebude vidět. Snadno pak může-
te zapomenout a děti jakbysmet. Další důležitý faktor pro vý-
běr stanoviště je dostupnost vody. Také sluneční svit alespoň 
několik hodin denně je dost důležitý. Vyhněte se příliš suchým 
částem vaší zahrady.

Jak by měly být záhonky veliké?
Lepší je začít s menšími záhonky, a když děti pěstování 
vlastních plodin bude bavit, můžete postupně rozšiřovat. Je 
to lepší než pak s konvemi běhat kolem hromady obřích zá-
honů, které vaše ratolesti nezvládají opečovávat nebo je to 
zkrátka a dobře už nebaví.

Nezapomeňte kolem záhonů vytvořit pěšinky, dostatečně ši-
roké, aby se tam děti vešly a nešlapaly v záhonech. Okraje 
mohou ozdobit kamínky a kameny. Hlínu řádně prokypřete, 
prohnojte a může se sázet. Samozřejmě vše za pomoci dětí.

Co pěstovat?
To je samozřejmě otázka. Obvykle chtějí děti pěstovat to,  
co mají rády. Často jsou to ředkvičky, kedlubny, hrášek, 
mrkev, cuketa. K oblíbeným patří jahody, borůvky, maliny či 
mišpule. Nezapomeňte na voňavé bylinky, nejlépe takové, 
které hezky kvetou. Pokud by děti chtěly i něco kvetoucího  
a hezkého, můžete si zasadit motýlí keř, který má krásné kvě-
ty a láká motýly z celého širokého okolí.

Označte záhonky

Ke každému záhonku přidejte jmenovku se jménem jeho vlastníka. 
Pro děti je to ohromně motivující. Najednou ví, že tohle je jejich kousek 
půdy, za který nesou zodpovědnost, kde si pěstují to, co chtějí. A když 
se dobře nepostarají, nic jim nevyroste. Jmenovky je nejlepší vyrobit  
z dřevěného prkénka, kam jména vyryjete.

Důležitou součástí značení by měly být značkovací kolíky, které se 
píchají do země na začátku a konci každého osetého řádku. Na kolík 
můžete přidělat pytlík od semínek kvůli lepší orientaci na záhonech. 
Vyrobit se dají z nejrůznějších proutků

Moje zkušenost
Máme zahradu u domu a pěstujeme na ní různé druhy zeleniny. Děti 
vždycky chtějí mít svůj vlastní záhonek a každý si sází a seje to, co se 
mu líbí. Pravidelně pěstujeme saláty, kedlubny, hrášek, červenou řepu, 
mrkev a špenát. Vloni jsme zryli kousek našeho pole a vysázeli jsme 
dýně a cukety. Na podzim sázíme česnek. Na části pole jsme zasadili 
ovocné stromy – jabloně, hrušeň, meruňku a černou jeřabinu. Letos 
jsem dala poslední šanci malinám a koupila pět sazenic, malinám se  
u nás kupodivu nedaří.

Ráda vedu k zahradničení děti a mám radost, když znají názvy rostlin. 
Na jaře chodíme trhat kopřivu na čaj, bršlici kozí nohu a pampelišky. 
Předloni jsme se po dohodě s paní ředitelkou naší školy vyrobili dřevě-
né záhony a spolu s dětmi jsme je osázeli bylinkami a zeleninou. Děti je 
chodily pravidelně zalévat a okopávat.

Líbí se mi, když si děti pěstují vztah k přírodě a k půdě a vidí, kde se 
zelenina a ovoce bere a vědí, že neroste v obchodě ☺.

Jarka Pechová
Zdroj: 
https://udrzitelnyzivot.cz/priklad-spravne-vychovy-zalozte-zahonek-
pro-deti/

BYSTŘICKÉ NOVINY 4, 5, 6 / 2021 Strana 13



SK Řetězárna, z.s.SK Řetězárna, z.s.
Taneční škola Anety KratochvílovéTaneční škola Anety Kratochvílové

pořádápořádá

LETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBORLETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
  

přih
lášky:

tanecniskolaak@seznam.cz

 

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

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

9.8. - 13.8.2021

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

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

Stravování: ALL INCLUSIVE

3190 Kč
3190 Kč

Pro všechna děvčátka od 3 let.

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

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

            Pavel       
Zifčák

PATRON KEMPU

 V AREÁL SPORTU 
 VELKÁ BYSTŘICE

www.bavsefotbalem.cz

Bav se fotbalem
@bavsefotbalem_

CENA

příměstský

12.-16.7. 2021 

OD 8:30-16:00

3190 KČ

Přihláška na
www.bavsefotbalem.cz

včetně trička s
přezdívkou, celodenní

stravou, pitným
režimem a všemi

aktivitami
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KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

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

Stálý  výkup  autobaterií    
  Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

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

 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 4, 5, 6/2021, vychází 11. 5. 2021. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. 
Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, Petr 

Nakládal. Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 15. 6. 2021. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna.
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

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

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

REKLAMA
Bílý kruh bezpečí nabízí odbor-
nou pomoc obětem trestných 
činů již 30 let. Pomoc můžeme 
klientům v nouzi poskytnout dvě-
ma způsoby: osobně na pobočce 

Přijme na brigádu pracovníka v sociálních službách
na zástup a na výpomoc v době čerpání dovolených a v době nemocí

Zájemci se mohou kontaktovat na telefonním čísle
774 655 881 / e-mail: janikova@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel DPS sv. Anny

Přijme na brigádu zdravotní sestru
na zástupy v době čerpání dovolené a volna našich pracovnic
Zájemci se mohou kontaktovat na telefonním čísle

Mgr. Zdeněk Lakomý
602 760 821 / e-mail: lakomy@muvb.cz

nebo paní Magda Janíková
774 455 881 / e-mail: janikova@muvb.cz

BYSTŘICKÉ NOVINY 4, 5, 6 / 2021 Strana 15

Týnecká 10,Velká Bystřice, IČ: 70008922

na Palachově náměstí 1 v Olomouci, telefon pro objednání 
732 700 533, nebo přes bezplatnou nonstop linku 116 006, 
která je určena obětem kriminality a domácího násilí. Neza-
pomínejte, prosím, že na řešení problémů nejste nikdy sami. 
Více o Bílém kruhu bezpečí na www.bkb.cz a na www.doma-
cinasili.cz .
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