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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA –  ČERVEN 2022

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Petr Palarčík

1. – 30. 6.
Velká Bystřice 

3. 6.
Velká Bystřice

Hlubočky

4. 6.
Bukovany
Doloplazy
Přáslavice
4. – 5. 6.
Hlubočky

5. 6.
Velká Bystřice

10. 6.
Velká Bystřice

11. 6.
Velká Bystřice

11. – 12. 6.
Velká Bystřice

13. 6.
Velká Bystřice

15. 6.
Velká Bystřice

16. 6.
Tršice

● PETR ZLAMAL: PTAČÍ ZPĚVY – výstava obrazů
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 
19:00, po – zavřeno)

● KONCERT KPH: MUCHA TRIO 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)
● PŘÍPAD ČESTNÉ NEVĚSTY 
(komedie, amfiteátr Na Letním)

● DĚTSKÝ DEN
● KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN
● KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN

● ZÁVODY MINIKÁR
 – MISTROVSTVÍ ČR A ZÁVODY ME

● DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA 
(Zámecký park, 15:00 – 17:00)

● NOC KOSTELŮ 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 18:15)
● DOVOLENÁ S RIZIKEM 
(KD Nadační, 19:30)

● JSME ZE STEJNÉ PLANETY 
(Zámecký park, 11:00 – 23:00)

● POHÁREK SČDO 
(KD Nadační)

● BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet, 17:00)

● BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet, 18:00)

● SPORTOVNÍ HRY ZŠ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

Městský úřad bude ve dnech 4. až 8. 7. 2022  UZAVŘEN.

SVOZ ODPADŮ ČERVEN 2022
Bio odpad

(úterý)
Separovaný 

odpad 
(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00
každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

20. 6. 14. 6.
28. 6.

2. 6.

17. 6.
Velká Bystřice

Hlubočky

18. 6.
Bystrovany

Přáslavice
19. 6.
Bukovany
20. 6.
Velká Bystřice

21. 6.
Velká Bystřice

24. 6.
Hlubočky
Tršice
25. 6.
Bystrovany
Hlubočky
Mrsklesy
Přáslavice
Velký Újezd
26. 6.
Tršice
26. – 30. 6.
Velká Bystřice

1. 7.
Hlubočky

● KINOAMFÍK: DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
(amfiteátr)
● VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO 
(koncert písničkáře, amfiteátr Na Letním)

● 150 LET ŠKOLY (10:00 – 12:00 Den otevřených 
dveří ZŠ a kaple, 12:00 – 14:00 sportovní areál: po-
sezení u cimbálu, od 19:00 taneční zábava)
● OSLAVY 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

● DEN OTCŮ

● ZUŠ – ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
(galeriezet, 18:00)

● BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet, 16:00)

● LETNÍ KINO: UBAL A ZMIZ
● TEČKA ZA ŠKOLNÍM ROKEM

● LETNÍ KINO PRO DĚTI
● MARIÁNSKÁ PADESÁTKA – 51. ROČNÍK POCHODU
● HURÁ NA PRÁZDNINY
● SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTKY OBCE PŘÁSLAVICE
● VÝROČÍ 140 LET HASIČŮ

● LETNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

● OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
(hala Na Letné, hala Masarykovy ZŠ)

● LETNÍ KINO: TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

ČERVEN
Velký Újezd
Daskabát
Daskabát

● ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ
● KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN
● DĚTSKÝ DEN S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ A ČTENÁ-
ŘŮ ZŠ A MŠ 

Narození:
Pavel Balhar, nar. 11. 4. 2022
Tadeáš Frainšic, nar. 20. 4. 2022
Karla Lejčenková, nar. 20. 4. 2022
Leontýna Kolečkářová, nar. 22. 4. 2022
Karin Steinerová, nar. 23. 4. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Hana Hroščaníková, zem. 10. 5. 2022 ve věku 73 let
Václav Chodil, zem. 12. 5. 2022 ve věku 79 let
Mojmír Langer, zem. 13. 5. 2022 ve věku 69 let 
Ivo Kropáč, zem. 20. 5. 2022 ve věku 91 let

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE 

Místo konání: sál KD Nadační. 
Termín konání: středa 20. 6. 2020 v 19 hod. 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města
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ÚVODNÍK
STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ

Vážení spoluobčané, je pro mě milou a nevšední povinností po-
starat se o tento úvodník.

Jak většina z vás dobře ví, stal se Mgr. Ivo Slavotínek předloni 
po krajských volbách prvním náměstkem hejtmana Olomouc-
kého kraje a již tehdy chtěl opustit pozici místostarosty Velké 
Bystřice, aby se vyhnul kumulaci funkcí. Panu starostovi se ho 
podařilo přesvědčit, aby ve funkci pokračoval alespoň na částeč-
ný úvazek jako neuvolněný místostarosta. S postupujícím časem 
však pozice náměstka pohltila Ivoše natolik, že došel  k závě-
ru, že se nemůže funkci místostarosty ve Velké Bystřici věno-
vat tak, jak by si představoval. Požádal proto pana starostu, aby 
zkusil nalézt řešení této situace. Ten usoudil, že pro oblasti, kte-
ré měl pan místostarosta ve své kompetenci, potřebuje pomoc,  
i když do voleb zbývá ani ne půlrok. Po delších diskusích jsme 
se nakonec dohodli, že bych se (pokud mě zastupitelé zvolí) 
funkce neuvolněného  místostarosty do  voleb ujal. Tak se i sta-
lo a od 28. dubna jsem funkci místostarosty od Iva Slavotínka 
převzal. Skončila tak pro Velkou Bystřici jedna významná éra. 
Ivo byl ve své pozici osobností zcela mimořádnou a nepřehléd-
nutelnou. Jeho pracovní nasazení, rozsáhlá síť kontaktů a sociál-
ní cit nebude do budoucna jednoduché nahradit. Věřme, že své 
přednosti dokáže ještě lépe zúročit v práci pro Olomoucký kraj.  
Ivo, za celou Velkou Bystřici ještě jedno velké díky za vše, 
cos pro město udělal.

Mojí misí je teď dohlédnout do zářijových voleb na oblasti, 
které měl v kompetenci můj předchůdce. To je zejména starost  
o příspěvkové organizace (Masarykova základní a mateřská 
škola a Dům pokojného stáří) a starost o majetek města. Pocho-
pitelně je mou odpovědností zastupovat starostu v době jeho ne-
přítomnosti. Do doby, než bude v říjnu po volbách zvoleno nové 
vedení města, mě tak můžete kontaktovat telefonicky, emailem 
nebo po předchozí domluvě termínu v kanceláři místostarosty 
(funkci vykonávám při svém zaměstnání, takže mě na radnici 
bohužel nenaleznete 8 hodin denně).

Nejeden spoluobčan se zajímal o to, co se to staví v průmyslové 
zóně u Makra vedle areálu Čerozu. Svůj areál tam začala stavět 
společnost Démos, která působí v oblasti velkoobchodu s mate-
riálem pro výrobce nábytku. V naší průmyslové zóně bude nejen 
velmi moderní, automatický velkosklad, ale i rozsáhlé předvá-
děcí centrum, kde si zákazníci mohou prohlédnout vzorové in-
stalace a sami nebo společně se svým dodavatelem si navrhnout 
a objednat materiál pro své vlastní řešení. Příjezd do areálu bude 
od kruhového objezdu od čerpací stanice u Makra. Areál společ-
nosti bude od prostoru přiléhajícího k ulici Nádražní II oddělen 
pásem zeleně, který zabezpečí jeho vizuální a hlukové oddělení. 
Areál Démosu využije poslední volné pozemky původní průmy-
slové zóny.

Blíží se doba dovolených a tak rád využívám této příležitosti  
a přeju vám všem, jak se na „letního místostarostu“ sluší, krásné 
léto a  pohodovou dovolenou s počasím podle vašich představ.

Martin Seidler, místostarosta

Nabídka pronájmu budovy  
bývalé MŠ Na Svobodě.

Na konci května oznámila dosavadní provozovatelka dět-
ské skupiny Baby park z. s., že přesouvá svoje aktivity 
do Přáslavic a neprodlouží dále nájemní smlouvu na ne-
movitost bývalé mateřské školky Na Svobodě. Nájemní 
vztah tak potrvá do 30. 8. 2022.

Hledáme tedy nového zájemce o pronájem. Současně 
upozorňujeme na možnost čerpání dotací z vyhlášených 
výzev č. 141 a 142 na vytvoření kapacit nových dětských 
skupin v ČR (mimo hl. m. Prahu a v Praze). Výzvy jsou 
určeny na podporu veřejných dětských skupin. Žádat 
mohou i příspěvkové organizace, NNO, spolky atd. Pří-
jem žádostí do těchto výzev je však pouze do 8. června 
2022!

Odkaz na webové stránky výzev:
https://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz a https://www.esfcr.
cz/vyzva-142-opz.

Pokud by se našel nový zájemce o provozování dětské 
skupiny v budově bývalé mateřské školky Na Svobodě, 
obraťte se prosím co nejdříve na MěÚ Velká Bystřice, od-
bor výstavby. Času na případné podání žádosti opravdu 
moc není.

Ukončení humanitární finanční sbírky

Vážení spoluobčané, milí dárci,

ukrajinský národ již čtvrt roku trpí a brání se nesmy-
slné ruské invazí. Většina z nás si i díky přítomnosti 
uprchlíků, především žen a dětí v našem městečku 
opět uvědomila, jak moc je v těchto chvílích důležitá 
pomoc a solidarita. Město Velká Bystřice ve spolu-
práci se spolkem Dobré místo pro život vyhlásilo za-
čátkem března finanční sbírku. Vybrané prostředky 
byly zpočátku využity na vybavení 5 nových bytů na 
č. p. 1066, které slouží jako azyl pro ukrajinské rodi-
ny a dále posloužily pro nákup dalších potřebných 
věcí dle aktuálního vývoje situace. Sbírka díky Vaší 
štědrosti již splnila svůj účel a bylo tedy rozhodnuto 
ji ukončit.

Konečná vybraná částka činí 243.600 Kč. 

Vyjadřujeme vřelé díky Vám všem, kteří jste byli 
ochotni přispět jakoukoliv částkou nebo dříve při sbír-
ce materiální.
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POPLATKY NA ROK 2022
Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2022  
v níže uvedených výších: 

V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pra-
vidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivý-
mi symboly:
Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1345xxxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,
kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo 
popisné a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za ko-
lik platíte (př. platba pod VS 2321030702 = 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.

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

Internetové služby lze platit na pokladně městské-
ho úřadu pouze v případě, že se jedná o platby pře-
dem na celý rok. 

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

800,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 3/2021 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Záloha 1 008,- Kč/osobu/rokStočné

Odpad

Poplatek
za psa 

Pronájem 
hrobového 

místa 

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

Pronájem na 5 let 
dle smlouvy 

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

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně měst-
ského úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 

Internetové 
služby 

Výše úhrady dle 
smlouvy (info p. 

Vaculíková – odbor 
tajemníka, tel: 585 

351 371)

Možnost úhrady 
na období: 

měsíčně (zpětně), 
čtvrtletně, 

pololetně, popř. 
na celý rok 2022 

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, č. ú. 
2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy. Poplatky je nutné uhradit 

do 30. 6. 2022!

KULTURA
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Jindy střežený vojenský prostor Libavá se po 
dvouleté odmlce 1. května opět otevřel veřej-
nosti. Podle pořadatelů se XXVIII. ročník Bílé-
ho kamene povedl skvěle. „Hlavně díky nád-
hernému počasí, cyklistům šitého na míru, se 
podařil na výbornou. Nová trasa se ukázala, 
jako velmi krásná a obdivovaná, a jelikož se 
nestal žádný vážný úraz a z hlediska vojenské 
policie nebyly žádné problémy, tak bych řekl, 
že všechno dopadlo na výbornou,“ uvedl hlavní 
pořadatel tradiční akce Milan Heřman.

Nová trasa, byla hlavní novinkou?
Ano, trasa byla hlavní a už dlouho očekávaná 
novinka. Vede z Libavé podél Odry až k poutní-
mu kostelu svaté Anny a svatého Jakuba Vět-
šího ve Staré Vodě. Kromě toho byl letošní roč-
ník mimořádný i tím, že celý výtěžek věnujeme 
na podporu Ukrajiny.

Jaká byla účast po dvouleté covidové pře-
stávce?
Letošního Bílého kamene se zúčastnilo 3455 
platících cyklistů, turistů, koloběžkářů a 2 au-
tokary. Rekord to nebyl, ten jsme měli zhruba 
před osmi lety a je pravda, že od té doby účast 
stále mírně klesá. Závisí hodně na počasí, ale 
myslím si, že už to tady má dost lidí projeté. 
Takže teď se objevují vzdálenější účastníci. 
Volají nám z Hradce Králové, Brna, Ostravy, 
dokonce i z Polska. Jsou mezi nimi i lidé, kteří 
k tomuto místu mají vztah a rádi se po letech 
podívají tam, kde třeba jako vojáci sloužili.

V čem je tato akce výjimečná?
Je výjimečná v tom, že se lidem otevírá pro-
stor, kam se běžně nemohou podívat a taky jde  
o svým způsobem nedotčený kus přírody. Na-
víc narozdíl od Hané, což je rovina, tato část 
našeho regionu patří k Oderským vrchům, 
Jeseníku a je to náhorní plošina. Vystoupáte  
o nějakých dvě stě metrů výš a člověk se rá-
zem ocitne v úplně jiné přírodě. Rozdíl je pa-
trný zvlášť na jaře, kdy tady je ještě sníh a na 
Hané už máme hnědá pole.

Co chystáte na příští rok?
Rádi bychom návštěvníkům něco nového opět 
přinesli a námět už máme. Ale debaty nad dal-
ším ročníkem jsou ještě daleko. Sejdeme se 
až v lednu, kdy spolu s Armádou ČR budeme 
řešit, co lze a co ne, jaké jsou možnosti a okol-
nosti. Ale máme příslib pro další ročník, že jej 
budeme pořádat.

Bílý Kámen 
vylákal přes tři tisíce návštěvníků. 
Po Libavé se prošli novou trasou.

(red)

Symbolický šek, kterým pořadatelé prostřednictvím ministryně obrany Jany Černochové předá-
vají výtěžek ze vstupného ve výši 250 tis. Kč na podporu Ukrajiny.

Kč 250.000,-

Pozn.: fotogalerie k akci naleznete na straně č.12.



BYSTŘICKÉ NOVINY  6 / 2022Strana 6

Celostátní přehlídka se koná o víkendu 11. a 12. června, jaká 
letos bude?
Z oblastních kol k nám postupují ti nejlepší soutěžící a letos jich  
do Bystřice přijede okolo třinácti. Což je vzhledem k časovému roz-
ložení soutěže ideální počet. Podle propozic bude odborná porota 
hodnotit čistě herecké provedení výstupu, na tom se nic nemění.

Soutěž trvá už padesát let, jaká je její historie?
Velkou zásluhu na vzniku má dr. Zdeněk Kokta, velký příznivec 
amatérského divadla. Soutěž velmi podporoval. Pominu-li jeden 
rok, který se kvůli covidu nekonal, tak Memoriál dr. Zdeňka Kokty 
opravdu trvá nepřetržitě padesát let. Soutěž prošla různými městy, 
před řadou let jsme ji přebírali od Přerova. Dneska k nám soutěžící 
velmi rádi jezdí, s Velkou Bystřicí je tato přehlídka v podstatě ne-
odlučitelně spjatá.

V čem je soutěž zajímavá?
Je to soutěž monologů a dialogů a zajímavé je to, že je individuální. 
Určená je pro ty, kteří by chtěli zkusit něco většího nebo si zahrát 
nějakou roli v divadle a nemají šanci, protože ji třeba soubor ne-
zkouší. Tady má každý možnost vybrat si, co chce a s tím soutěžit. 
V dialogu mohou být až tři postavy. Mimořádná je soutěž ale i tím, 
že se sejdou lidé z celé republiky, popovídají si o divadle, o svých 
výstupech a pak to v neděli dopoledne po odborné stránce roze-
bere ještě porota. Je to pro herce možnost individuálně se rozvíjet  
a zlepšovat své herecké kvality. Současně mohou nabírat zkuše-
nosti a inspiraci od ostatních kolegů.

Měli jste nějaká zajímavá vystoupení, na která dodnes vzpo-
mínáte?
Takových vystoupení byla samozřejmě spousta a většinou to jsou 
velmi špičkové věci. Například na Kuřáka v podání Václava Vašá-
ka vzpomínáme dodnes, to byl opravdu nádherný kus. Jsou tady 
herci, kteří za námi přijíždí pravidelně a jsou jednoduše výborní.

Bystřická přehlídka amatérských divadelníků  
v monolozích a dialozích slaví půl století

Petra Pášová

PROGRAM
50. ročníku Pohárku SČDO – Memoriálu Dr. Zdeňka Kokty:

Pátek 10. 6.
19:30 Dave Freeman: Dovolená s rizikem

Divadelní souboru Osvětové besedy Velká Bystřice

Sobota 11. 6.
12:30 zahájení + jednotlivé soutěžní bloky

20:00 vyhlášení výsledků, defilé vítězů

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat na tento svátek ochotnického divadla.

Jubilejní ročník čeká na ochotníky, kteří letos přije-
dou předvést svůj talent v celostátním finále soutěže 
monologů a dialogů ve Velké Bystřici. „Pominu-li je-
den rok, který se kvůli covidu nekonal, tak Memoriál  
dr. Zdeňka Kokty opravdu trvá nepřetržitě padesát let,“ 
řekl ředitel přehlídky Tomáš Hradil.
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Táňa Keleová – Vasilková: Slzy a smích
Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás všech 
se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka 
na základní škole, žije ve spokojeném manželství a zdá se, že 
jí ke štěstí nic nechybí. Kamila je na mateřské dovolené, má 
dvě nádherné dcerky a skromné sny, které jako by se jí čím dál 
víc vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom místě se jejich 
životy protnou a posléze se z nich stanou kamarádky. Na první 
pohled úplně odlišné a přitom v mnohém tolik podobné…

J.D.Robb: Než udeří stín
Eva Dallasová je pod tlakem. Na jedné straně musí vyřešit 
šokující vraždu bohaté matky, na straně druhé jí dělá starosti 
manžel Roarke, který v davu okolo mrtvoly zahlédne ke svému 
velkému znepokojení stín z minulosti. Eva si rychle uvědomí, že 
tento případ bude úplně jiný než ostatní a že její role lovce se 
může v mžiku obrátit a zvrhnout v nebezpečnou hru.

Karin Lednická: Životice
Tragický příběh obce Životice ve své nové knize napsané v žánru 
literatury faktu. Kombinuje přepis vyprávění pamětníků a doku-
mentární část, při níž čerpá z pečlivých rešerší. Text doprovází 
bohatá obrazová příloha, která podtrhuje autentičnost zazname-
naného. V atmosféře všudypřítomného strachu se Životičtí sna-
žili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to. V noci ze 4.  
na 5. srpna 1944 zastřelili partyzáni v místním hostinci tři přísluš-
níky gestapa. Následovalo tragické ráno 6. srpna, během které-
ho gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. Někteří 
z nich zemřeli před očima svých blízkých. Jiní opodál, protože 
je gestapáci nutili běžet. „Zastřelen na útěku“, stálo v hlášení…

Knižní novinky:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

Karla Kubínová: Hájovna
Píše se rok 1985. Linda žije na hájovně, která je součástí vojen-
ského prostoru, v němž jsou umístěni ruští vojáci. Nemá je ráda 
a obává se jich, ale se svým osobním životem mladé manželky  
a matky je spokojená. Jedné noci změní hloupá legrace ne-
zvaných hostů její osud v tragédii a Linda se ocitne ve vězení. 
Musí se vyrovnat s tvrdým trestem a mnohaletým odloučením od 
manžela Vojtěcha a teprve čtyřměsíční dcery Aničky. Oporou jí 
je mimo manžela i kamarádka Hanka. Po propuštění z vězení 
se vrací na hájovnu, na které ji pomalu, ale definitivně nahradila 
Hanka. Rozhodne se bojovat o manžela i dceru, ale tento boj  
s nejistým výsledkem je ze všech nejtěžší.

Jitka Saniová: Pohádky kocoura Šikuly
Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho kama-
rády. Poznáte zlomyslného skřítka Nezbedu, dozvíte se, za co šel 
na maškarní beránek Filda, nebo zjistíte, jak deštník Artík zachrá-
nil Šikulu před nebezpečnou zmijí. Krátké pohádky s krásnými ilu-
stracemi jsou přizpůsobeny začínajícím čtenářů, kteří se učí číst 
genetickou metodou. Celý text knihy je vytištěn velkými písmeny 
a jednoduché věty usnadňují první samostatné pokusy o čtení.

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

zábavný program pro děti i celé rodiny
hry a soutěže o odměny

kornout zmrzliny pro soutěžící děti zdarma

Zámecký park, Velká Bystřice

neděle 5. června 15 – 17 hod.

Klub přátel hudby města Velká Bystřice uvádí
závěrečný koncert sezóny 2022 / 23

pátek 3. června | 17 hodin | galeriezet Velká Bystřice
vstupné dospělí 80 Kč | děti zdarma

MUCHA 
TRIO
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ŠKOLA
DĚTI SOUPEŘILY V ČETBĚ KNIH

V rámci kampaně Rosteme s knihou vyhlásil Svět knihy 
13. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídají-
cího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu 
knih, SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2022. V naší škole byly za-
pojeny všechny tři šesté třídy. V rámci třídního kolekti-
vu měly děti za úkol přečíst některou ze zadaných 
knih, které si mezi sebou rozdělily. Děti, které četly stej-
ný titul, tvořily čtenářskou skupinu.

Žáci četli samostatně doma a jednou týdně jsme  
ve třídách v hodinách literatury trénovali na online kolo 
- každý soutěžící žák si připravil pro ostatní členy své 
skupiny 3 otázky z přečteného úseku. Ostatní listova-
li svými čtenářskými deníky a hledali správnou odpo-
věď. Tím se učili „vyhmátnout“ v textu hlavní myšlenky, 
hledat podstatné údaje i určité detaily, vytvářet si pře-
hledné výpisky, rychle se ve svých zápiscích orientovat  
a samozřejmě také spolupracovat ve skupině. Kromě 
toho trénovali i vytrvalost a zodpovědnost. Pro šesťáky 
není vůbec jednoduché čtyři měsíce vydržet pracovat 
na jednom zadání.

Knihy, které porota vybrala, byly zajímavé, ale prá-
ce s nimi vůbec nebyla jednoduchá.

Vybrané knihy :

V soutěži pak celý kolektiv odpovídal co nejpřesněji na kvízové 
otázky. Ke každé knize jich porota připravila 5. Odpovědi na ně 
žáci mohli ve své čtenářské skupině konzultovat. Během 30 minut,  
ve kterých se odpovědi musely odeslat, panovala v počítačové 
učebně opravdu soustředěná pracovní atmosféra. Byla radost sle-
dovat všechny soutěžící, jak listují svými deníky, vzpomínají, vzá-
jemně se radí nad co nejpřesnější odpovědí.

Online kolo se konalo v pondělí 9. května a my velmi chválíme 
všechny soutěžící žáky, protože v konkurenci 88 škol z celé re-
publiky se umístili na nádherném 11. místě. A na úplný závěr ještě 
poznámka jednoho žáka z 6. A: „Škoda, že ta soutěž je jen pro 
šesťáky!“

Jana Jašová: Psí dny (Meander)
Ondřej Neff: Barbora Zlatý robot (Albatros)
Petra Hůlová: Liščí oči (Argo)
Klára Smolíková: S Komenským do komiksu (Portál)
Petr Sís: Nicky &amp; Věra. Příběh Nicolase Wintona a jeho 
dětí (Labyrint)

►
►
►
►
►

Jarmila Štěpánová, 
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

KINOAMFÍK Velká Bystřice 2022 
letní promítání v bystřickém amfiteátru 

ČERVEN 
17. 6. Deníček moderního fotra 

ČERVENEC 
1. 7. Myši patří do nebe 
15. 7. Přání Ježíškovi 
29. 7. Klan Gucci 
 
SRPEN 
12. 8. Zátopek 
26. 8. film vybíráme 
 
ZÁŘÍ 
9. 9. Známí neznámí 
 
 změna programu vyhrazena 
 začátky představení budou upřesněny 
 vstupné dobrovolné 
 v případě nepříznivého počasí se nepromítá 
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DĚTI SI VYZKOUŠELY ROZDĚLAT OHEŇ POMOCÍ 
KŘESADEL

Žáci šestých a sedmých tříd navštívili v úterý 17. květ-
na vojenský prostor 73. mechanizovaného praporu  
v Přáslavicích v rámci projektu Příprava občanů k obra-
ně státu (POKOS). Cílem tohoto projektu je přiblížit dě-
tem poslání a úkoly armády a předat žákům praktické 
rady, jak se chovat v různých krizových situacích.

Pro naše žáky byl připraven pestrý program. Formou 
návštěv jednotlivých stanovišť, výkladů, besed a prak-
tických ukázek se dozvěděli, jak vypadá běžný den vo-
jáka, vojenský výcvik, jak funguje naše armáda, jaké 
má poslání a úkoly, proč je naše republika členem 
NATO apod. Z každého stanoviště děti odcházely s ra-
zítkem na kartě a po absolvování všech 9 aktivit byly 
odměněny užitečnými dárky. 

Nejvíce žáky zaujaly praktické ukázky, ve kterých si 
mohli vyzkoušet co nejrychleji rozdělat oheň pomocí 
křesadel, poskytnout první pomoc a zažít si na vlast-
ní kůži krátký kondiční trénink. Největším zážitkem pro 
děti bylo záchranné armádní vozidlo IVECO, ve kterém 
si všichni vyzkoušeli zapnutí majáků, komunikaci pomo-
cí vysílaček a manipulaci se záchranným elektrickým 
lehátkem. I přes občasný déšť si žáci tento projektový 
den plný zážitků užili a odjížděli s úsměvem na tváři.

Pavel Čureček, Masarykova základní 
škola Velká Bystřice

Víte, jak se žije u 73. tankového praporu? V rámci akce POKOS 
Vám to ukážeme!  

V rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) jez-
dí většinou vojáci za studenty na školy, tentokrát to bylo na-
opak. Stovky dětí zamířily v úterý 17. 5. na vojenskou základnu  
k 73. tankovému praporu do Přáslavic. Zástupci odboru komu-
nikace ministerstva obrany jim společně s vojáky připravili de-
vět disciplín, a tak si kromě zážitků odvezly i znalosti, které jim 
jednou mohou pomoci zachránit život.

Propršenou návštěvu plnou zajímavostí, zábavy, soutěží, a hlavně 
praktických ukázek ze života vojáků od 73. tankového praporu si 
užili žáci z Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici a Střední 
zdravotnické školy v Hranicích. „Vítejte u jediného tankového pra-
poru naší armády. Jsem rád, že jste se tu sešli v tak hojném po-
čtu. Připravili jsme pro vás den plný nových informací a zkušeností. 
Doufám, že se vám u nás bude líbit. Třeba se jednou rozhodnete 
pro kariéru profesionálního vojáka. Užijte si den u tankistů na sto 
procent,“ přivítal děti v posádce velitel praporu podplukovník Vít 
Ducháček.

Z teorie rovnou do praxe
Tankistický devítiboj začali žáci přímo na zastávce POKOS.   
„Na vystavených panelech nasáli co nejvíce informací o historii i 
současnosti naší armády, krizových stavech či mezinárodních orga-
nizacích. Jejich znalosti jsme si hned prověřili v zábavném kvízu,“ 
prozradila Eva Zítková z odboru komunikace. 
Druhou zastávkou bylo přežití. Survival, Evasion, Resistance, Ex-
traction ve zkratce S.E.R.E. Do češtiny ji lze přeložit jako přežití, 
vyhýbání se zajetí, odolávání nátlaku a záchrana. Zastávka, kte-
ré deštivé počasí opravdu přálo, například při rozdělávání ohně  
v dešti. Kromě toho se děti dozvěděly, jak má vypadat přístřešek, 
aby jim do něj neteklo, a hlavně jak zůstat v teple v nepříznivých 
podmínkách.

Co dělat, když „teče do bot“
Děti se dozvěděly i to, co dělat, když se dostanou do svízel-
né situace. „Pokud se ztratíte v lese a musíte se spolehnout jen  
na svoje schopnosti, tak vám orientace v mapě přijde vhod,“ vysvět-
lil vojenský topograf z Přáslavic. Topografie je užitečná nejen ve vo-
jenském, ale i v běžném životě. „Orientace v mapě, pomocí hvězd 
či práce s busolou vždy usnadní, jak najít ten správný směr, kterým
se máte vydat,“ poznamenala Eva Zítková.

Největším lákadlem byla vojenská technika
Stanovišti s technikou dominoval tank T-72 M4 CZ. Sednout si pří-
mo do těžké vojenské techniky je neopakovatelný zážitek. Podle 
všech zúčastněných, šlo o jedno z nejlepších stanovišť. „Úsměvy  
a nadšení spokojených dětí jsou pro nás největší odměnou. Těšíme 
se na další návštěvu,“ shodli se tankisté. Při návštěvě vojenského 
útvaru pak nelze pominout ani výstroj a výzbroj vojáků. Pro děti 
vždy bylo připravené stanoviště, na kterém si ji mohly podrobně 
prohlédnout, osahat a vyzkoušet. „Vojáci, kteří své vybavení před-
stavují, studentům vysvětlili funkce jednotlivých ochranných prvků 
i technické parametry výzbroje. Velmi často je překvapilo, jak moc 
těžkou výstroj voják má. Od vesty až po batoh to často přesahuje 
hranici 30 kilogramů,“ upozornila Zítková.

První pomoc a chemická ochrana k projektu POKOS neodmy-
slitelně patří
První pomoc na bojišti s sebou nese svá specifika. Jak správně vo-
jáka ošetřit se děti dozvěděly přímo od profesionálních vojenských 
záchranářů. Teď už je nic nepřekvapí. Ví, jak se zorientovat v za-
kouřeném prostoru, poznají, že se nachází v prostředí, kde byly po-
užity škodlivé chemické látky a také už ví, jak si rychle mají nasadit 
ochrannou masku. 
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Leo Dvořák

PÁŤÁCI MĚLI „ŠPRTEC“ TURNAJ

Školní přestávky – jak se při nich zabavit? Šprtec  
s upravenými pravidly ve dvojicích je také jedno z řeše-
ní. Zúčastnila se celá třída, kluci i holky. A naše pravi-
dla? Například: „Když se strefíš hráčem do protihráče 
místo puku, tak je to faul. A faulovaný má dva tahy.“

Ivo Šenk

Vojenský devítiboj zakončila sportovní stanoviště. Kru-
hový trénink, lezení na lanovém žebříku, slaňování  
a uzlování. Žáci si tak vyzkoušeli, jak náročný je trénink 
a příprava vojáků, aby zvládali unést svou těžkou výba-
vu a k tomu plnit zadané úkoly.
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ERASMUS V RUMUNSKU 

Po covidové odmlce se naše škola zúčastnila 
zahraniční mobility v rámci projektu, který záro-
veň koordinuje. Projekt nese název UNDER THE 
SAME BLUE SKY (Pod stejnou modrou oblohou) 
a spolupracují na něm školy z  Turecka, Řecka, 
Litvy, Portugalska a Rumunska. Na začátku květ-
na jsme se tedy s kolegou Čurečkem a čtyřmi vy-
branými děvčaty vydali na naše společné dobro-
družství do země medvědů - Rumunska.

Ondřej Dostál, 
Masarykova základní škola Velká Bystřice

V neděli 8. května jsme se vydali do Vídně na le-
tiště, zde jsme nějakou dobu pobyli a nastoupili  
do letadla. Pro některé z nás to byl první let, 
proto jsme byly trochu nervózní. Let nebyl příliš 
dlouhý, ale za to následná cesta na náš hotel 
byla nekonečná. Na hotel ve městě Tecuci jsme 
se dostali autobusem z hlavního města Bukurešť 
po dlouhých 3,5 hodinách. Měli jsme před sebou 
doopravdy nabitý týden. První den jsme měli pro-
hlídku školy a navštívili jsme muzeum, zde jsme si 
některé na chvíli zdřímly. Ve středu jsme navštívili 
observatoř v Bacau a večer pro nás byla nachys-
tána diskotéka v místní restauraci. Tam jsme se 
skvěle najedli a dokonce jsme se naučili tančit tra-
diční rumunské tance. Ve čtvrtek jsme dopoledne 
trávili ve škole, kde jsme prezentovali naše pre-
zentace v anglickém jazyce a odpoledne jsme byly 
rozděleny do místních rodin. S rodinami jsme strá-
vily zbytek dne. V pátek brzy ráno jsme nastoupili  
do autobusu směr Bukurešť, tady jsme navštívili 
nádherný Palác Parlamentu a se všemi se rozlou-
čili. Poté následovala poklidná cesta domů. Celý 
týden jsme si moc užily a moc děkujeme za skvělý 
doprovod našich učitelů, kteří pro nás byli v někte-
rých situacích oporou. Zažili jsme mnoho zážitků, 
které nám utkvěly v paměti, některé nám otevřely 
oči a začaly jsme si něčeho více vážit. Nebude-
me lhát, když řekneme, že zprvu jsme měly obavy 
z našeho týdenního pobytu, ale nakonec jsme si 
přály, abychom v Rumunsku zůstaly déle.

Erasmus v RUMUNSKU z pohledu účastníků

Julianna Mikisková, Karolína Zavadilová,  
Julie Šmejkalová, Silvie Šrámková

Erasmus v RUMUNSKU z pohledu vyučujícího
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FOTOSERIÁL
Z CYKLO-TURISTICKÉ AKCE BÍLÝ KÁMEN 1. května 2022

45 LET SOUBORU HANÁ 7. kětna 2022

Foto: Jaroslav Jerry Koš a Hana Londová

Foto: Petr Palarčík
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ZÁVOD KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL 15. května 2022

Foto: Pavel Kolman

Foto: Miroslav Pech

CYKLOJÍZDA MIKROREGIONEM 20. května 2022
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ZE SEČENI LÓKE 21. května 2022

Foto: Petr Palarčík

Foto: Hana Londová a Petr Nakládal

Z ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE 21. května 2022

autor fotografie: Zdeněk Polách
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Celý měsíc duben probíhala celorepubliková výzva „10000 kroků“. Za-
městnanci městského úřadu už v roce 2021 v říjnu vytvořili tým MA-
RAkeckyVB a přihlásili se za Velkou Bystřici do této výzvy. Letos jsme 
chtěli zapojit ještě více lidí z našeho městečka, a tak jsme vyhlásili 
„podvýzvu“ pro jednotlivce i týmy. Celkově se zapojilo 6 týmů a cel-
kem 50 krokujících závodníků. Někteří se vyhecovali k maximálnímu 
výkonu, nastavili si hranice hodně vysoko a překonali sami sebe. Je-
nom pro zajímavost, nejvíce nachozených bylo 742 km, tj. 1 003 781 
kroků. Všechny týmy dohromady nachodily 14.575 km. Tato celore-
publiková akce může být motivací pro každého, takže trénujte, choď-
te, zlepšujte si kondici, protože v říjnu bude další Výzva 10000 kroků 
a náš tým MARAkeckyVB vás určitě vyzve na souboj. Pro nejlepší 
týmy i jednotlivce připravila bystřická radnice pěkné odměny, kte-
ré předali starosta Marek Pazdera a místostarosta Martin Seidler  
18. května na Zámeckém náměstí.

Celorepublikové slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 14. 5. na zám-
ku v Dobříši, protože ale řada lidí, zejména z Moravy, nemohla přijet, 
uskutečnilo se druhé kolo vyhlášení 31. 5. v našem bystřickém zámec-
kém parku.

Výsledky:

Výzva 10000 kroků - vyhodnocení

Máte chytré hodinky nebo telefon a sledujete kolik kro-
ků za den ujdete? Třeba 5, 7, 10 nebo 20 tisíc? Filip 
Štembírek jich za letošní duben ušel rovný milión. Spo-
lu s kolegy z bystřického městského úřadu se zúčastnil 
Výzvy 10 000 kroků pro zdraví a cíl měl jasný. 

Pracovníci městského úřadu ve Velké Bystřici se akce, 
jejímž cílem podle pořadatelů není ujít každý den 10 
tisíc kroků, ale jednoduše chodit, účastní už poněkoli-
káté. Loni na podzim Filip Štembírek za měsíc chůze 
nasčítal 940 tisíc kroků, ale teď svůj rekord překonal. 
„Moc jsem do toho jít nechtěl, ale nechal jsem se uke-
cat,“ usmívá se.

Pokořit loňský rekord původně nechtěl, chtěl totiž tým 
jen doplnit. „Ale pak se to ve mně nějak zlomilo, a když 
jsem jeden den ušel sto kilometrů, tak jsem najednou 
zjistil, jak to poskočilo a řekl jsem si, že milión zkusím 
ujít,“ vysvětluje Filip Štembírek.

Za jak dlouho se dá 100 kilometrů ujít? „Čistého času 
to jde za devatenáct hodin, ale já to zvládnul za jeden-
advacet. Šel jsem z Mariánského údolí do Olomouce  
a zpátky, několikrát. Chůze mě baví, člověk nemusí 
přemýšlet, odpočinul jsem si. Těžké je jen to, že musíte 
vyrazit po půlnoci, jinak to nemůžete stihnout. Nejtěžší 
je tak ta část, než vyjde slunce. To se vám honí hlavou, 
jestli nepůjdete raději spát, ale pak se rozední a už je 
to dobré,“ směje se.

Milión kroků pak vychází na čtyři až pět hodin chůze 
denně. „Zdá se, že toho je hodně, ale není. Když si 
milión vydělíte třiceti, zjistíte, že je to nějakých třicettři 
a půl tisíce kroků denně. Chodil jsem přes polední pau-
zu, za hodinku máte přes osm tisíc kroků, něco nasbí-
ráte doma, okolo domu. Ale pak jsem na konci měsí-
ce potřeboval mít čtyřicet tisíc kroků za den, tak jsem 
vždycky po práci šel do Olomouce a zpátky,“ popisuje 
chodec.

A co je potřeba při plnění takové výzvy? Hlavní jsou 
prý dobré boty a pevná vůle. „Chce to rozchozené boty. 
Proto jsem si dal stovku v zimním obutí, bylo měkčí, 
letní boty mají tvrdé podrážky. A pak nesmí chybět 
chuť, odhodlání a vůle. O té to je především,“ uzavírá 
Filip Štembírek. 

Jak na milión kroků za měsíc? 
Pevná vůle! 

 (red)



Díky házené se Velká Bystřice už brzy stane součástí 
olympijského dění. V Olomouckém kraji se totiž kon-
cem června uskuteční desátý ročník letní Olympiády 
dětí a mládeže. 

V Bystřici se odehraje celá skupina, kromě finálových 
kol. O první místo se pak ti nejlepší utkají v Žeravicích 
u Přerova a to kvůli televiznímu přenosu. „U nás se 
bude hrát chlapecká soutěž. Je to velká příležitost, za-
sloužený vrchol sezóny, kdy mají hráči šanci porovnat 
své schopnosti a dovednosti s ostatními, se kterými se 
běžně nepotkají. Je to velký turnaj a těším se na něj,“ 
řekla Michaela Kaczmarczyková, šéftrenérka Háze-
né Velká Bystřice. Doplnila, že bystřický házenkářský 
klub bude zastupovat hned několik hráčů. „Jsem moc 
ráda, že se do výběru dostali,“ doplnila.

Na programu jsou soutěže ve dvaceti sportovních ka-
tegoriích, které budou probíhat na území celého kraje. 
Akce začíná 26. června a potrvá čtyři dny. „Původně 
se měla olympiáda uskutečnit už loni, ale kvůli covidu 
to nešlo. O to více jsou letos sportovci natěšení, a po-
kud mohu mluvit za sebe, jako divák a fanoušek se cí-
tím úplně stejně. Věřím, že sportovce i jejich fanoušky 
čekají mimořádné zážitky,“ řekl Michal Zácha, náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu.

Sportovci poměří síly například v kopané, atletice,  
i na vodě s kajaky, také na tanečním parketu při spor-
tovních tancích. S vyhrnutými rukávy půjdou do boje 
džudisté, zajímavou podívanou slibuje i šerm a spor-
tovní střelba. 

Celkem se na olympiádu v Olomouckém kraji přihlási-
ly na čtyři tisíce sportovců, kteří si mezi sebe rozdělí 
686 sad medailí. Seznam sportovišť, kde budete moci 
fandit, nabízí webové stránky https://odm.olympic.cz. 
Tam najdete také program her a další podrobnosti. 

Krajská olympiáda je za dveřmi, v Bystřici 
se předvedou mladí házenkáři

 (red)
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EKOLOGIE
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se 
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou vý-
robu.

Konkrétní přínos obyvatel našeho města vyčíslují Osvědčení  
o podílu na zlepšení životního prostředí a Certifikát envi-
ronmentálního vyúčtování, které na základě dosažených vý-
sledků vystavily kolektivní systémy pro sběr a recyklaci vyslou-
žilých spotřebičů Elektrowin a ASEKOL.

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně 
životního prostředí?

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Město Velká Bystřice 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 5 889 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

85,11 MWh 
elektrické energie 

351,91 m3 

vody** 
7 843,41 l 
ropy* 

306,69 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

3,79 t 
primárních surovin 

 

6,77 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
115 299 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 4 724 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE
2021 19 400

228,26

11 373,55

117 081,64

88

426

117 082

11 168,74

458

393,54

69 963

477,63

31 842

22.03.2022

ZÁJMOVÉ SPOKLY A ORGANIZACE

Díky svým obyvatelům se Velká Bystřice může za uplynulý 
rok pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpět-
nému odběru a recyklaci o celkové hmotnosti 25,289 t.  
Na každého obyvatele tak připadá cca 7 kg. Byla tím uspo-
řena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
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Petr Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 250 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

Požadujeme:
min. SOU ■ dobrou fyzickou kondici ■ zodpovědnost  
■ časovou flexibilitu ■ samostatnost ■ praxe ve skladu vítána ■ 

průkaz řidiče manipulační vozíků výhodou
 

Nabízíme:
režim práce krátký / dlouhý týden, 11hod. směny ■ dotova-
né stravování (široký výběr menu) ■ možnost nákupu ovoce  
a zeleniny za snížené ceny ■ zaškolení a zácvik na pracovišti 
(práci v přátelském kolektivu) ■ po zaškolení zaručujeme zvý-
šení mzdy ■ možnost absolvování kurzu na obsluhu manipu-

lačních vozíků ■ možnost kariérního růstu

Nástupní plat:  33.000 Kč/měsíc   
Volejte ČEROZFRUCHT s.r.o. / Hana Mazurková – personální 
oddělení / +420 585 504 132, 602 762 076 nebo nám rovnou 
pošlete životopis na e-mail: hana.mazurkova@ceroz.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 
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REKLAMA

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
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		výkup		autobaterií			

		Peníze		posílány	na	účet	nebo	poštovní	poukázkou	na	
adresu	v den	výkupu

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

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

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz

															

1

Bystřické noviny č. 12/2021+01/2022, vychází 22. 12. 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, Bc. Petra Pášová. Náklad 1 500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2022. 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
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přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

Firma Čerozfrucht, sklad ovoce a zeleniny ve Velké 
Bystřici u Olomouce přijme skladové dělníky.

Přijmeme Pickery na HPP. Doba neurčitá, mzda každý měsíc 
do 7. dne na účtu, stravenkový paušál, 10% sleva na nákup 
v Makru, sleva na pohonné hmoty, mnoho dalších benefitů. 
Pracovní doba je 8 hod./směna - stálá noční, popř. ranní 

směna s nástupem od 4:00 hod., odpolední směna.
Nástup možný ihned. Zájemci volejte: 603 850 904



sobota 
11. června 2022

PARK
BUDE

VONĚT
KÁVOU!

7. ročník

tradičně od 0011

BRAZÍLIE - EKVÁDOR - KOLUMBIE - UGANDA - VIETNAM

park u zámku 
Velká Bystřice

více info: jzsp.cz/@JZSP2
Na akci spolupracují a finančně podporují:


