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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ÚNOR 2019
2. 2.
Daskabát
Doloplazy
9. 2.
Velká Bystřice

Hlubočky
Přáslavice
10. 2.
Tršice
15. 2.
Bystrovany
16. 2.
Velká Bystřice

• VEVERKOVSKÝ BÁL
• SOKOLSKÝ PLES

• LO HANÁ CUP 
(hala MZŠ, hala Na Letné – 9.00 – 17.00)
• ŠKOLNÍ PLES 
(KD Nadační – 20.00 – 2.00)
• PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• HASIČSKÝ PLES

• VODĚNÍ MEDVĚDA, POCHOVÁVÁNÍ BASY

• PLES SPORTOVCI

•DĚTSKÝ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL 
(sokolovna – 14.30 – 17.30)
• TURNAJ MUŽŮ V HÁZENÉ 
(hala Na Letné – 9.00 – 16.00)
• KLAVÍRNÍ KONCERT KATEŘINY POTOCKÉ 
(galeriezet – 18.00 – 19.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

16. 2.
Daskabát
Přáslavice
17. 2.
Velká Bystřice

22. 2.
Velký Újezd
23. 2.
Velká Bystřice

Svésedlice
Hlubočky
Velký Újezd

• KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE
• DĚTSKÝ KARNEVAL

• DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(KD Nadační – 15.00 – 16.00)

• PLES SRPŠ

• KONCERT DUA BEATIFUL STRINGS
(galeriezet – 14.00 – 15.00)
• PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
(KD Nadační – 20.00 – 2.00)
• MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
• PLES SRPŠ
• DĚTSKÝ KARNEVAL

POPLATKY NA ROK 2019
Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2019

Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
12. 12. 2018 schválilo poplatky na rok 2019.
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně městského 
úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 
V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:

Stočné 
Odpad 
Popl. za psa 

kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné  
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte (př. plat-
ba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).

– VS 2321xxxyy, KS 0308
– VS 1340xxxyy, KS 0308
– VS 1341xxxyy, KS 0308

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu 
pouze v případě, že se jedná o platby předem na celý rok. 
Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO 
banky, č. ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = 
číslo smlouvy.

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve 
od 23.1.2019

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených 
OZV č. 2/2018 nebo zákonem o místních poplatcích, nárok 
na osvobození nebo úlevu zaniká.

74. VÝROČÍ VYPÁLENÍ „PALÍRNY“
V pátek 22. února 2019 

si připomeneme 74. výročí vypálení „palírny“. 
Pamětní deska je umístěná v blízkosti místa, 

kde „palírna“ v roce 1945 stála.

CENA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE
Městský úřad přijímá nominace na udělení Ceny města  

na rok 2019. Nominace přijímá tajemnice městského úřadu 
do konce února.

Stočné

Odpad

Poplatek za psa

Pronájem 
hrobového místa

25,- Kč/m³ s DPH 
směrné číslo 35 m³ /osobu/rok

150,- Kč za jednoho psa/rok 

220,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy

875,- Kč/osobu/rok

520,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 2/2018 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

100,- Kč 
- poplatník důchodce/rok 150,- 
Kč další pes
 - poplatník důchodce/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 02/2011 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Zdeněk Polách (hlavní motiv), Petra Mikulková (karneval) 

SVOZ ODPADŮ ÚNOR / BŘEZEN 2019
Komunální

odpad
(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

13. 3.

22. 2.27. 2.

27. 3.

Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

13. 2.

7. 3.

21. 3.

7. 2.

22. 3.

Ve 8. 2. a 15. 2. (pouze dopoledne) bude Kulturní a informační 
centrum Velká Bystřice z provozních důvodů zavřeno. Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách a na vývěskách města  

zveřejňujeme pouze se souhlasem rodiny.

Narození:
Gréta Žáčiková
Ondřej Nehněvajsa
Miroslav Nehněvajsa
Adéla Šudřichová

3. 12. 2018 
27. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018

Rozloučili jsme se:
Amálie Prášilová
Žofia Holazová

 2. 1. 2019  89 let
   9. 1. 2019  82 let

Společenská rubrika

UZAVŘENÍ KIC 8. a 15. ÚNORA
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané

na tomto místě jste pravidelně minimálně 
posledních deset let mohli číst zasvěcený komentář  
předsedkyně finančního výboru paní inženýrky 
Elefterie Schrottové ke schválenému rozpočtu 
Velké Bystřice. Protože paní Schrottová projevila 
zájem snížit své pracovní závazky, v novém 
volebním období (tedy od října 2018) jsem byl 
předsedou finančního výboru zvolen já (autor 
letošního komentáře k rozpočtu). Pokud se 
mohu krátce na tomto místě představit, tak tedy, 
vystudovaný ekonom z VUT Brno, 41 let. Mezi 
dřívější zaměstnavatele, kde jsem jako ekonom  
nabíral zkušenosti, bych jmenoval společnost 
JMIT Jaromíra Musila nebo cukrovar  
v Prosenicích. V současné době pracuji již osm 
let jako finanční ředitel vodáren a kanalizací 
šumperského regionu (ŠPVS).

Nyní již k rozpočtu. Na jednání zastupitelstva 
dne 12. prosince 2018 byl jednomyslně schválen  
rozpočet našeho města na rok 2019. Dle rozpisu 
schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy  
ve výši 90,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 
107,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 17,0 mil. 
Kč je kryt zůstatkem peněžních prostředků 
na běžném bankovním účtu města. V době 
schválení rozpočtu byl předpokládaný zůstatek 
běžného účtu plánován ve výši 18,0 mil.  
Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2018 byl cca 
22,0 mil. Kč. Z praktického pohledu lze tedy  
minimálně hovořit o vyrovnaném rozpočtu.

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je zahrnutí  
na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní 
převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka 
navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu  
na rok 2019 o částku 20,9 mil. Kč. „Skutečná“ 
výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 70,0 mil. 
Kč a výdajů 87,0 mil. Kč.

Plánované složení příjmů města v roce 2019:

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu 
na rok 2019 jsou nižší než v rozpočtu  
na rok 2018. Toto je však ovlivněno velkými 
dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2018 
(zejména dotace na rekonstrukci školky a dotace  
na cyklostezku). Příjmy bez vlivu dotací jsou 

Ing. Lukáš Jakl – předseda finančního výboru

v roce 2019 vyšší než v roce 2018. Nejlépe to lze deklarovat na daňových 
příjmech, které město získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní. 
V roce 2019 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši 53,8 mil. Kč, v roce 
2018 byly ve výši 47,7 mil. Kč.

Plánované složení výdajů města v roce 2019:

Tabulka investic na rok 2019:

Nejvýznamnější plánovanou investicí je pořízení nové hasičské cisterny. 
Celková pořizovací cena bude zhruba 8,5 mil. Kč, přičemž příspěvek  
z rozpočtu města je plánován ve výši 5,5 mil. Kč. Dalšími zdroji k pořízení 
nové cisterny bude dotace ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč, příspěvek 
poskytnutý Olomouckým krajem a prostředky získané odprodejem staré 
hasičské cisterny.

Významným prvkem mezi investicemi je rovněž částka 3,7 mil. Kč, jež je 
určena k vypracování projektových dokumentací. Připravené projektové 
dokumentace, které jsou v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města, 
umožní městu zavčas žádat o nově vypsané dotační tituly.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníků městského úřadu, kteří 
se podíleli na přípravě rozpočtu. Zvlášť děkuji paní Elefterii Schrottové, 
která při přípravě rozpočtu odvedla tradičně velký kus nezištné práce. Paní 
Schrottová se po dlouhých letech jako předsedkyně finančního výboru stává 
„řadovou“ členkou výboru. Já jí tímto moc děkuji za dosavadní spolupráci  
a přeji jí, aby nám finančníkům ještě dlouho předávala své zkušenosti.

Vážení spoluobčané, 

na tomto místě jste pravidelně minimálně posledních deset let mohli číst zasvěcený komentář 
předsedkyně finančního výboru paní inženýrky Elefterie Schrottové ke schválenému  rozpočtu Velké 
Bystřice. Protože paní Schrottová projevila zájem snížit své pracovní závazky, v novém volebním 
období (tedy od října 2018) jsem byl předsedou finančního výboru zvolen já (autor letošního 
komentáře k rozpočtu). Pokud se mohu krátce na tomto místě představit, tak tedy, vystudovaný 
ekonom z VUT Brno, 41 let. Mezi dřívější zaměstnavatele, kde jsem jako ekonom nabíral zkušenosti, 
bych jmenoval společnost JMIT Jaromíra Musila nebo cukrovar v Prosenicích. V současné době 
pracuji již osm let jako finanční ředitel vodáren a kanalizací šumperského regionu (ŠPVS). 

Nyní již k rozpočtu. Na jednání zastupitelstva dne 12. prosince 2018 byl jednomyslně schválen 
rozpočet našeho města na rok 2019. Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 
90,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 107,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 17,0 mil. Kč je kryt zůstatkem 
peněžních prostředků na běžném bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu byl 
předpokládaný zůstatek běžného účtu plánován ve výši 18,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2018 
byl cca 22,0 mil. Kč. Z praktického pohledu lze tedy minimálně hovořit o vyrovnaném rozpočtu.  

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je zahrnutí na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2019 o částku 20,9 mil. Kč. „Skutečná“ výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 70,0 mil. Kč a výdajů 
87,0 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2019: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 53,8 77 % 
Stočné 4,5 6 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,2 5 % 
Dotace na státní správu a jiné dotace 2,9 4 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 3,2 5 % 
Celkem 70,0 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 jsou nižší než v rozpočtu na rok 2018. Toto je 
však ovlivněno velkými dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2018 (zejména dotace na 
rekonstrukci školky a dotace na cyklostezku). Příjmy bez vlivu dotací jsou v roce 2019 vyšší než v roce 
2018. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, které město získává na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. V roce 2019 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši 53,8 mil. Kč, v roce 
2018 byly ve výši 47,7 mil. Kč. 

Plánované složení výdajů města v roce 2019: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 24,8 29 % Viz další tabulka 
Provozní náklady města 10,8 12 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,2 8 % Škola, školka, DPS 
Kultura 4,9 6 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 10,3 12 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 2,8 3 % 
Ostatní 10,0 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 

Vážení spoluobčané, 

na tomto místě jste pravidelně minimálně posledních deset let mohli číst zasvěcený komentář 
předsedkyně finančního výboru paní inženýrky Elefterie Schrottové ke schválenému  rozpočtu Velké 
Bystřice. Protože paní Schrottová projevila zájem snížit své pracovní závazky, v novém volebním 
období (tedy od října 2018) jsem byl předsedou finančního výboru zvolen já (autor letošního 
komentáře k rozpočtu). Pokud se mohu krátce na tomto místě představit, tak tedy, vystudovaný 
ekonom z VUT Brno, 41 let. Mezi dřívější zaměstnavatele, kde jsem jako ekonom nabíral zkušenosti, 
bych jmenoval společnost JMIT Jaromíra Musila nebo cukrovar v Prosenicích. V současné době 
pracuji již osm let jako finanční ředitel vodáren a kanalizací šumperského regionu (ŠPVS). 

Nyní již k rozpočtu. Na jednání zastupitelstva dne 12. prosince 2018 byl jednomyslně schválen 
rozpočet našeho města na rok 2019. Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 
90,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 107,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 17,0 mil. Kč je kryt zůstatkem 
peněžních prostředků na běžném bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu byl 
předpokládaný zůstatek běžného účtu plánován ve výši 18,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2018 
byl cca 22,0 mil. Kč. Z praktického pohledu lze tedy minimálně hovořit o vyrovnaném rozpočtu.  

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je zahrnutí na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2019 o částku 20,9 mil. Kč. „Skutečná“ výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 70,0 mil. Kč a výdajů 
87,0 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2019: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 53,8 77 % 
Stočné 4,5 6 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,2 5 % 
Dotace na státní správu a jiné dotace 2,9 4 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 3,2 5 % 
Celkem 70,0 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 jsou nižší než v rozpočtu na rok 2018. Toto je 
však ovlivněno velkými dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2018 (zejména dotace na 
rekonstrukci školky a dotace na cyklostezku). Příjmy bez vlivu dotací jsou v roce 2019 vyšší než v roce 
2018. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, které město získává na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. V roce 2019 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši 53,8 mil. Kč, v roce 
2018 byly ve výši 47,7 mil. Kč. 

Plánované složení výdajů města v roce 2019: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 24,8 29 % Viz další tabulka 
Provozní náklady města 10,8 12 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,2 8 % Škola, školka, DPS 
Kultura 4,9 6 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 10,3 12 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 2,8 3 % 
Ostatní 10,0 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 

Vážení spoluobčané, 

na tomto místě jste pravidelně minimálně posledních deset let mohli číst zasvěcený komentář 
předsedkyně finančního výboru paní inženýrky Elefterie Schrottové ke schválenému  rozpočtu Velké 
Bystřice. Protože paní Schrottová projevila zájem snížit své pracovní závazky, v novém volebním 
období (tedy od října 2018) jsem byl předsedou finančního výboru zvolen já (autor letošního 
komentáře k rozpočtu). Pokud se mohu krátce na tomto místě představit, tak tedy, vystudovaný 
ekonom z VUT Brno, 41 let. Mezi dřívější zaměstnavatele, kde jsem jako ekonom nabíral zkušenosti, 
bych jmenoval společnost JMIT Jaromíra Musila nebo cukrovar v Prosenicích. V současné době 
pracuji již osm let jako finanční ředitel vodáren a kanalizací šumperského regionu (ŠPVS). 

Nyní již k rozpočtu. Na jednání zastupitelstva dne 12. prosince 2018 byl jednomyslně schválen 
rozpočet našeho města na rok 2019. Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 
90,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 107,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 17,0 mil. Kč je kryt zůstatkem 
peněžních prostředků na běžném bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu byl 
předpokládaný zůstatek běžného účtu plánován ve výši 18,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2018 
byl cca 22,0 mil. Kč. Z praktického pohledu lze tedy minimálně hovořit o vyrovnaném rozpočtu.  

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je zahrnutí na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2019 o částku 20,9 mil. Kč. „Skutečná“ výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 70,0 mil. Kč a výdajů 
87,0 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2019: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 53,8 77 % 
Stočné 4,5 6 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,2 5 % 
Dotace na státní správu a jiné dotace 2,9 4 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 3,2 5 % 
Celkem 70,0 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 jsou nižší než v rozpočtu na rok 2018. Toto je 
však ovlivněno velkými dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2018 (zejména dotace na 
rekonstrukci školky a dotace na cyklostezku). Příjmy bez vlivu dotací jsou v roce 2019 vyšší než v roce 
2018. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, které město získává na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. V roce 2019 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši 53,8 mil. Kč, v roce 
2018 byly ve výši 47,7 mil. Kč. 

Plánované složení výdajů města v roce 2019: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 24,8 29 % Viz další tabulka 
Provozní náklady města 10,8 12 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,2 8 % Škola, školka, DPS 
Kultura 4,9 6 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 10,3 12 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 2,8 3 % 
Ostatní 10,0 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 

Vážení spoluobčané, 

na tomto místě jste pravidelně minimálně posledních deset let mohli číst zasvěcený komentář 
předsedkyně finančního výboru paní inženýrky Elefterie Schrottové ke schválenému  rozpočtu Velké 
Bystřice. Protože paní Schrottová projevila zájem snížit své pracovní závazky, v novém volebním 
období (tedy od října 2018) jsem byl předsedou finančního výboru zvolen já (autor letošního 
komentáře k rozpočtu). Pokud se mohu krátce na tomto místě představit, tak tedy, vystudovaný 
ekonom z VUT Brno, 41 let. Mezi dřívější zaměstnavatele, kde jsem jako ekonom nabíral zkušenosti, 
bych jmenoval společnost JMIT Jaromíra Musila nebo cukrovar v Prosenicích. V současné době 
pracuji již osm let jako finanční ředitel vodáren a kanalizací šumperského regionu (ŠPVS). 

Nyní již k rozpočtu. Na jednání zastupitelstva dne 12. prosince 2018 byl jednomyslně schválen 
rozpočet našeho města na rok 2019. Dle rozpisu schváleného rozpočtu jsou celkové příjmy ve výši 
90,9 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 107,9 mil. Kč. Plánovaný deficit 17,0 mil. Kč je kryt zůstatkem 
peněžních prostředků na běžném bankovním účtu města. V době schválení rozpočtu byl 
předpokládaný zůstatek běžného účtu plánován ve výši 18,0 mil. Kč, skutečný zůstatek k 31. 12. 2018 
byl cca 22,0 mil. Kč. Z praktického pohledu lze tedy minimálně hovořit o vyrovnaném rozpočtu.  

Dalším specifikem rozpočtů samospráv je zahrnutí na stranu příjmů i na stranu výdajů tzv. převody 
mezi vlastními účty. Jedná se o specifické interní převody finančních částek, které nepředstavují 
skutečné nové příjmy ani výdaje. Tato položka navyšuje stranu příjmů i stranu výdajů rozpočtu na rok 
2019 o částku 20,9 mil. Kč. „Skutečná“ výše příjmů letošního rozpočtu je tedy 70,0 mil. Kč a výdajů 
87,0 mil. Kč. 

Plánované složení příjmů města v roce 2019: 

Příjmy mil. Kč % 
Daňové příjmy 53,8 77 % 
Stočné 4,5 6 % 
Nájmy bytových a nebytových prostor 3,2 5 % 
Dotace na státní správu a jiné dotace 2,9 4 % 
Příjem z internetu 2,4 3 % 
Ostatní příjmy 3,2 5 % 
Celkem 70,0 100 % 
 

Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 jsou nižší než v rozpočtu na rok 2018. Toto je 
však ovlivněno velkými dotacemi zahrnutými do rozpočtu na rok 2018 (zejména dotace na 
rekonstrukci školky a dotace na cyklostezku). Příjmy bez vlivu dotací jsou v roce 2019 vyšší než v roce 
2018. Nejlépe to lze deklarovat na daňových příjmech, které město získává na základě zákona o 
rozpočtovém určení daní. V roce 2019 jsou daňové příjmy rozpočtovány ve výši 53,8 mil. Kč, v roce 
2018 byly ve výši 47,7 mil. Kč. 

Plánované složení výdajů města v roce 2019: 

Výdaje mil. Kč % Poznámky 
Investice 24,8 29 % Viz další tabulka 
Provozní náklady města 10,8 12 % Osvětlení, odpad, kanalizace, techn. služby 
Příspěvkové organizace 7,2 8 % Škola, školka, DPS 
Kultura 4,9 6 % KIC, kulturní akce, knihovna, provoz KD 
Místní správa 10,3 12 % Provoz městského úřadu a zastupitelstva 
Zastupitelstvo 2,8 3 % 
Ostatní 10,0 11 % Byty, hasiči, financování, daně, spolky, internet 

Rezerva 16,2 19 % Rezerva na projekt MZŠ; nečekané ost. výdaje 
Celkem 87,0 100 %  
 

Tabulka investic na rok 2019 

Akce – investice mil.Kč Poznámky 
Oprava chodníků, místní komunikace 1 ,200 drobné opravy 
Chodníky LEADER 3 ,500 nové chodníky, bude dotace Leader cca 3mil. Kč 
Křižovatka Na Letné Bukovany x 
Lošov 0,300 náklady města – přeložky, akce SSOK 
Pumptrack, odpočívadlo 0,500 doplnění nové cyklostezky 
Projektová dokumentace 3, 700 projekty již rozpracované, nové investice 
Vodní toky – náhon, přehrada 0,700 dílčí opravy, příspěvky na náhon, čištění přehrady 
Veřejné osvětlení 0,500 běžné opravy a nutná výměna svítidel 
KD Nadační, vybavení 0,800 navijáky, nový osvětlovací digitální systém 
Budova radnice – klimatizace 1 ,200 opakovaně rozpočtovaná investice 
Západní křídlo – oprava 0,300 havarijní oprava , výměna dřevěných prvků 
Mobiliář, sezení zmrzlina 0,400 výměna a doplnění sezení 
Údržba zeleně – výsadba 0,500 nová alej Týnecká, Svésedlická ulice 
Výkup pozemků 0,300 záměr cyklostezka Přáslavice 
Úprava hřbitova 3 ,000 oprava chodníků na hřbitově 
Požární ochrana – nová cisterna 5 ,500  v rozpočtu spoluúčast, dotace 2,5 mil. MV 
Investice MZŠMŠ celkem 1 ,300 jmenovitý seznam podle schváleného požadavku 
ITI program MZŠ, dotace ITI 0,600 část spoluúčasti, ve financování půjčka 7 200 tis.Kč 

Investiční příspěvek spolkům 0,500 
pomoc spolkům při financování investic podle 
pravidel 

C e l k e m 24,800 vlastní náklady 
 
Nejvýznamnější plánovanou investicí je pořízení nové hasičské cisterny. Celková pořizovací cena bude 
zhruba 8,5 mil. Kč, přičemž příspěvek z rozpočtu města je plánován ve výši 5,5 mil. Kč. Dalšími zdroji 
k pořízení nové cisterny bude dotace ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč,  příspěvek poskytnutý 
Olomouckým krajem a prostředky získané odprodejem staré hasičské cisterny.  

Významným prvkem mezi investicemi je rovněž částka 3,7 mil. Kč, jež je určena k vypracování 
projektových dokumentací. Připravené projektové dokumentace, které jsou v souladu 
s dlouhodobým plánem rozvoje města, umožní městu zavčas žádat o nově vypsané dotační tituly. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníků městského úřadu, kteří se podíleli na přípravě 
rozpočtu. Zvlášť děkuji paní Elefterii Schrottové, která při přípravě rozpočtu odvedla tradičně velký 
kus nezištné práce. Paní Schrottová se po dlouhých letech jako předsedkyně finančního výboru stává 
„řadovou“ členkou výboru. Já jí tímto moc děkuji za dosavadní spolupráci a přeji jí, aby nám 
finančníkům ještě dlouho předávala své zkušenosti.      

                                                                                                 Ing. Lukáš Jakl – předseda finančního výboru  
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k zasílání návrhů na udělení 
Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2018

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen 
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana 
    slávy).
2) Výjimečný počin roku 2018 v oblasti umění.
3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany 
    a popularizace kulturních hodnot.
4) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin 
    v oblasti kultury.

Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou 
podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 24. ledna 
do 4. února 2019 na adresu:

OLOMOUCKÝ KRAJ,
 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

odbor sportu, kultury a památkové péče
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc.

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého 
kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna 
včetně všech potřebných informací na webu Olomouckého 
kraje.

Milá Broňo Millá a Jarko Vitoslavská,
Milí Hanáci,
Milí přátelé z Velké Bystřice,

když jsem dostal možnost vystavovat ve Výstavní síni Senátu, 
přemýšlel jsem, jak v Praze nejlépe uvést naši Hanou. Nemohla 
mě napadnout lepší myšlenka, než Ti, Broni, zavolat, protože 
Hanou nejen poctivě reprezentuješ, ale Ty Hanou žiješ celý svým 
srdcem. Společně s Jarkou Vitoslavskou tvoříte sehraný tým 
velmi pracovitých, nadšených Hanaček s neustále plnýma rukama 
paličkovaných krajek a vzácných látek, a tak nemohla vzniknout 
unikátnější expozice než „Hanáci republice.“

Pod patronací Hanáckého folklorního spolku (HANFOS) jsme 
navázali na sto let starou historickou událost, která připomněla 
cestu Hanáků do Prahy k pozdravení prezidenta Masaryka. 
Radost ze vzniku republiky nám však zůstala dodnes, a proto se 
18. října 2018 vypravilo více než 50 krojovaných z vás na cestu 
do Prahy. Slavnostně jste prošli Prahou a zamířili do Senátu,  
kde jsme otevřeli výstavu národního pokladu, hanáckých krojů. 
Všichni si tak dva měsíce mohli prohlédnout slavnostní i pracovní 
blaťácké a zábečvácké kroje, zimní a letní součást oděvu či další 
doplňky.

Ukazovat na krásu a tradice Hané je pro mě velkou radostí. Děkuji 
Broni a Jarko, že jste daly do příprav všechen svůj čas a lásku. 
Věřím, že to na výstavě každý poznal.

Lumír Kantor / Senátor

Prezentovali jsme Město Velká Bystřice a naše akce  
na stánku Olomouckého kraje na brněnském veletrhu GO  
a Regiontour, který se konal 17. - 20. ledna.

Tříkrálová sbírka se letos konala již po devatenácté
Ve dnech 5. a 6. ledna prošly i ulicemi Velké Bystřice skupinky 
tříkrálových koledníků. Zpěvem známé koledy a nápisem 
K+M+B+2019 na vrata navštívených domů navazovali  
na prastarou tradici. Zároveň do kasiček vybírali prostředky  
na humanitární sbírku České charity.
S velkou radostí a hrdostí oznamujeme, že ve Velké Bystřici padl 
historický rekord, když bylo vybráno 80.204 Kč.
Srdečný dík patří všem, kteří byli ochotni otevřít dveře a přispět  
na dobrou věc a samozřejmě též skupinkám koledníků.

Tříkrálová 
sbírka 2019

Osobní poděkování senátora

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE SE 
PREZENTOVALO NA VELETRHU

Výzva 



Kronika města Velká Bystřice 2017
Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych veřejně poděkovala všem spolupracovníkům, kteří mi pomohli dát 
dohromady Kroniku města Velká Bystřice za rok 2017. Velmi si vážím toho, že ve svém 
volném čase napíší příspěvek o svém spolku, firmě, práci nebo události, která stojí  
za zápis do historie. Kompletní seznam jejich jmen si můžete přečíst v kronice, 
která je zveřejněna na webových stránkách města. Není to překlep, opravdu jde  
o kroniku za rok 2017, protože odborníci doporučují, že kronikář má sepisovat 
události s určitým časovým odstupem, aby lépe vyhodnotil, co je důležité. Myslím,  
že k nahlédnutí na stránky kroniky může bystřické patrioty nalákat následující krásný 
článek, který do kroniky napsal Ing. Milan Svoboda. A pokud máte pocit, že byste  
do kroniky za rok 2018 mohli také přispět, noví dopisovatelé jsou vřele vítáni.

Hana Londová, kronikářka města

Proč žiju rád ve Velké Bystřici
Stále jsme bombardováni různými seriózními i méně seriózními a úplně neseriózními 
anketami, jak se kde žije, jaká je kde kvalita života, kde je nejlepší místo pro život  
a podobně. Jedna z těch serióznějších anket již několik let tvrdí, že nejlepším hlavním 
městem pro život je rakouská metropole Vídeň. Ne, vůbec s tím nechci polemizovat, 
jen to uvádím, abych mohl navázat další text. Já jen chci říct, že pro mne je nejlepším 
místem pro život právě naše městečko, i když Velká Bystřice není metropolí ani jí 
nikdy nebude, pominu-li mikroregion Bystřička, což zase není žádný státní útvar. 
Ptáte se asi proč.

Pro mne a pro ty, kteří netouží po ruchu a překotném životě metropolí, velkoměst 
natož megapolí a na druhé straně ani netouží žít na samotě daleko od civilizace, 
je pro život naše městečko svou velikostí a polohou v centru naší krásné Moravy 
téměř ideální. Zimy jsou zde až na výjimky mírné, léta teplá (někdy až příliš), 
přírodní katastrofy se nám vyhýbají, zemětřesení ani tornádo zde pravděpodobně  
nezažijeme, činné sopky jsou tisíce kilometrů daleko. I ty povodně se nám zatím 
poměrně vyhýbají (už to raději klepu na dřevo, aby to tak zůstalo). Lidé zde žijí 
činorodí, měřeno přehršlí spolků, hlavně sportovních a kulturních, které zde máme, 
takže každý si může vybrat i aktivně se zapojit. Málokteré městečko či obec 
srovnatelné velikosti má tak bohatý sportovní, kulturní i společenský život. Vedení 
města v čele se starostou se poctivě stará a snaží se vytvářet podmínky, aby to  
tak bylo i nadále. Pokud někdo zatouží po větší kultuře a vrcholovém sportu, je to  
do Olomouce pár kilometrů a pár minut cesty. A pokud někdo zatouží prozkoumat, 
jak se tedy žije v té Vídni, nasedne do auta či vlaku a za 3 hodiny je tam, stejně tak  
i v Praze, o hodinu déle mu to bude trvat do Bratislavy a ještě trochu déle  
do Budapešti, když už si bude chtít porovnat život v těchto metropolích. 

Bystřičák, milovník vycházek nebo běhání v přírodě je za 10 minut v parku nebo  
za čtvrt hodiny v lese, kde občas i houby rostou a když se chováte tiše, tak hlavně  
v zimě narazíte i na nějakou tu srnku a jinou lesní havěť. Kdo má raději cizokrajná 
zvířata udělá si pětikilometrovou procházku do ZOO na Svatém Kopečku. 

Ing. Milan Svoboda
předseda stavební komise
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Zve házená Velká Bystřice

v sobotu 23. 3. 2019 

od 20.00 do 02.00 hodin do KD Nadační
Prodej přímo na akci (u pokladny v hotovosti):

maska 50,- Kč
ostatní účastníci akce = 100,- Kč

Předprodej v Kulturním a informačním centru 
Velká Bystřice na Zámeckém náměstí od středy 

20. 2. 2019 do středy 20. 3. 2019 v rámci 
otevírací doby:

Út – Pá 8.30 až 17 hod.
So – Ne 13 až 17 hod.

v pondělí zavřeno

V rámci předprodeje bude na KIC prodávána 
vstupenka s místenkou v ceně 50,- Kč.

 Kdo se při vstupu na akci (u pokladny) prokáže 
touto platnou vstupenkou s místenkou 

a přijde jako MASKA, u pokladny již neplatí 
žádnou další finanční částku. 

Ostatní účastníci akce, kteří předloží platnou 
vstupenku s místenkou, doplatí u pokladny 

v hotovosti finanční částku 50,- Kč.
 V případě telefonické rezervace je nutno 

rezervaci vyzvednout do 3 pracovních dnů.

  

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice 

uvádí 

Duo beautiful strings 
 

Monika Urbanová – housle 

Hedvika Mousa Bacha – harfa 

 

 

sobota 23. února 2019 ve 14 hodin 

galeriezet Velká Bystřice 

 vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma 

 
 

Bystřičtí občané, kteří rádi létají  
na dovolenou, to mají na letiště  
do Brna či Ostravy Mošnova 
hodinku autem, na velká 
mezinárodní letiště do Prahy  
či Vídně se dá dostat za 3 hodiny 
a odtud už mají spojení opravdu 
do celého světa. No řekněte, který  
z občanů jiných podobně velkých 
obcí to má?

A teď to nejdůležitější nakonec. 
Máme zde poměrně klidno  
a bezpečno. Aby taky ne, když nám 
pomáhají a chrání nás příslušníci 
místní služebny Policie České 
republiky.

Tak teď víte, proč zde rád žiji (i když 
tu chybí koupaliště a hlavní ulice je 
někdy až moc dopravně „živá“)


Sportovní 

Šibřinky
2019
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KULTURA

 KINO 
Velký Týnec – ÚNOR 2019 

                    
                                                                                                                                                                                                          

1. 2. pátek       3 DNY V QUIBERONU                                           Produkce: Německo, 
                 18:00 hod.       Velmi působivý portrét slavné herečky Romy           Rakousko, Francie   
                 115 minut         Schneider. Drama.                                                      Přístupný od 15 let 
                                                                                                                                                   Vstupné Kč 50,-                  
 
 
                 8. 2. pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                             Produkce: ČR 
                 9:30 hod.        Animované pásmo pro děti.                                         Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                                                                                                           
                
                                                                                                   
                8. 2. pátek        BALÓN                                                                       Produkce: Německo 
                18:00 hod.       Téměř neproniknutelná hranice mezi rozděleným       Přístupný  od 12 let  
                120 minut         Německem v roce 1979 lákala jednotlivce i celé        Vstupné Kč 50,- 
                                         rodiny k hledání cesty do svobodného světa. 
 
 
                15. 2. pátek     MALÁ ČARODĚJNICE                                            Produkce: Německo,        
                 18:00 hod.      Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce           Švýcarsko 
                 103 minut        podívat na slavný sabat. Rodinný. Pohádka.                Přístupný                                            
                                                                                                                               Vstupné Kč 50,- 
 
                 22. 2. pátek      HOVORY S TGM                                                      Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Příběh jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší          Přístupný  
                 80 minut          historie. Drama.                                                            Vstupné Kč 50,-         
                                                                        
       
 
                 

                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
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 Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 

 klavírní recitál 

 KATEŘINY  POTOCKÉ 
 
 
 

sobota 16. února 2019 v 18 hodin 

galeriezet Velká Bystřice 

 vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma 

 
 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE
knižní novinky
Hana Whitton – Kněžna Ludmila
vznešená, milovaná a zrazená – někdo touží nejen po knížecím  titulu 
jejího manžela Bořivoje, ale i krásné Ludmile 

Louise Penny – Krásné tajemství
prastarý klášter v kanadském Quebecu, obývaný mnichy řádu Gilbertýnů, 
skrývá nejedno tajemství 

Elizabeth Haran – Za jasné noci
Emily uteče před nechtěným sňatkem na farmu, ale brzy propuká válka  
a ženy zůstávají na všechno samy  

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  
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foto: [1], [3] - [9] Martina Žbánková, [2], [10] -  [14] Zuzana Purkytová

1

[1] – [9] – Zpívání u vánočního stromu a pouštění lodiček 22. 12. 2018
[10] – [14] – Živý betlém 25. 12. 2018 
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foto na stránce:  [15] -  [19] Zuzana Purkytová, [22] -  [24] Julie Londová , [25] - [28] Martina Žbánková [20] -  [21] Pavel Kolman, [29] -  [31] Martin Šípek
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[15] – [19] – Vánoční plavání 26. 12. 2018
[22] – [24] – Štěpánské koledování 26. 12. 2018

[25] – [28] – Divadelní silvestr 31. 12. 2018
[20] – [21] – Tříkrálový koncert 6. 1. 2019

[29] – [31] – Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 12. 1. 2019
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Ondřej Dostál

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Již v prosinci se proto dvě zástupkyně  
z naší školy zúčastnily konference v Náměšti  
nad Oslavou, kde si pro naši školu vyzvedly 
4 sady vzdělávacích pomůcek. Každá sada 
obsahuje badatelský batůžek do přírody, 
stavebnici iTriangle s různými senzory  
pro měření fyzikálních veličin, sadu PASCO 
Sensorium pro realizaci experimentů  
s bezdrátovými senzory, tablet Acer  
s klávesnicí a LEGO MINDSTORMS 
EV3, kombinující stavební systém LEGO  
s programovatelnou elektronikou.

Nový projekt ve škole

Mgr. Jitka Minářová

Tříkrálový pochod
V pátek 4. ledna jsme my všichni ze Zámecké školky vyrazili na již tradiční 
tříkrálový pochod Velkou Bystřicí. Letos se k nám poprvé přidala třída nejmladších 
Žabiček, proto jsme si jistí, že to byl opravdu světový rekord v počtu koledníků. 
Naše symbolická pouť vedla na radnici a pak také základní školu, kde už na nás 
čekali naši starší kamarádi. Na těchto místech jsme spolu s tříkrálovou koledou 
popřáli šťastný nový rok a rozdali společně přes sto úsměvů.

Mgr. Vendula Kristová

výcvikový kurz 7. A
1. turnus lyžařského kurzu v tomto školním 
roce se náramně vyvedl. Stříbrnice byly  
po našem příjezdu již ukryty pod sněhovou 
peřinou a na sjezdovkách byla nemalá vrstva 
sněhu. Každý den přinesl jak nové zážitky, 
tak nové centimetry čerstvé sněhové nadílky.  
Minulé ročníky lyžařských kurzů bez 
zasněžených sjezdovek byly zapomenuty 
s prvním výjezdem na vrchol svahu. 
Během celého pobytu se nestala žádná 
závažná situace, která by narušila 
poklidný pobyt všech zúčastněných.  
Za zmínku stojí zejména chování celého 
kolektivu, který svým vybraným a slušným 
chováním dělal radost nejen našim učitelům, 
ale i obyvatelům Stříbrnic.

Lyžařský 

Od 1. 1. 2019 se naše škola zapojila do projektu “Centra vzdělávání  
pro udržitelnou budoucnost”. Cílem projektu je rozvoj badatelsky orientované 
výuky ve školách (BOV), spolupráce mezi centry kolegiální podpory, spolupráce  
s okolními školami a sdílení příkladů dobré praxe formou videí.
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Práci v jednom z bezpečnostních sborů – 
Policie České republiky je vhodné chápat 
jako celoživotní povolání se všemi zákonnými  
a morálními pravidly.

Úkolem příslušníka Policie České republiky 
je především chránit bezpečnost a pořádek 
ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit 
práva a svobody osob a preventivně působit 
proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat  
ji a usilovat o trvalou podporu veřejnosti.

Podle zákona o Policii České republiky se jedná 
zejména o úkoly v oblasti ochrany života, zdraví 
a majetku, odhalování a prevence trestných 
činů, zajišťování veřejného pořádku, boje 
proti terorismu a organizovanému zločinu, ale  
i dohledu nad bezpečnostní a plynulostí 
silničního provozu.

Policistou by se měl stát takový občan, který 
chce ve svém životě zastávat a prosazovat 
zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke 
každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti  
a odbornou kvalifikaci.

NABÍDKA 
PERSPEKTIVNÍHO 

POVOLÁNÍ 
PRO CELÝ ŽIVOT

POVOLÁNÍ PRO TOHO, 
KOMU NA BEZPEČÍ ZÁLEŽÍ.

V případě zájmu o bližší informace se 
můžete obrátit přímo na vedoucího 
Obvodního oddělení Policie České 
republiky ve Velké Bystřici npor. 
Mgr. Pavla Chrudinu, tel.: 974 766 
760 (761), se sídlem na Zámeckém 
náměstí č. 17 ve Velké Bystřici, 
případně na oddělení výkonu 
personálních činností Územního 
odboru Olomouc na tel.: 974 766 400 
(405) na adrese Žižkovo nám. č. 4, 
Olomouc.

V pondělí 21. ledna 2019 jsme mohli v naší 
zeměpisné oblasti v ranních hodinách pozorovat 
poměrně vzácný přírodní úkaz, kterým je úplné 
zatmění Měsíce. Nyní došlo navíc k souběhu 
zatmění a tzv. superúplňku, kdy je kotouč 
Měsíce opticky největší a při jasné obloze 
podívaná ve Velké Bystřici stála opravdu za to. 
Zatmění Měsíce vzniká tak, že se Slunce, Země 
a Měsíc dostanou do jedné přímky, kde Země 
je uprostřed. Její stín pak dopadá na Měsíc a je 
příčinou jeho zatmění. Při částečném zatmění 
na začátku a konci tohoto zajímavého úkazu 
je na Měsíci vidět ostré rozhraní mezi stínem  
a světlem. Při maximu úplného zatmění pak 
Měsíc dostává díky lomu světla hnědočervené 
zbarvení a v jeho horní části můžeme pozorovat 
světlý proužek, tzv. tyrkysový jev. Ten je způsoben 
světlem procházejícím zemským ozónem. 

Na příští úplné zatmění měsíce si musíme počkat 
až do roku 2025.

Čestmír Číhalík 
Velká Bystřice 

Událost roku 2019

Chcete si splnit svůj sen a stát 
se příslušníkem Policie České 
republiky?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ 
VÁS!P O L I C I S T A

Úplné zatmění měsíce 

uchazeč o přijetí do služebního poměru 
může být občan ČR starší 18 let, který  
o přijetí požádá
je bezúhonný a plně svéprávný
má dokončené středoškolské vzdělání 
s maturitou
je zdravotně, osobnostně a fyzicky 
způsobilý k výkonu služby
nesmí být při přijetí členem politické 
strany nebo politického hnutí
nesmí vykonávat živnostenskou nebo 
jinou výdělečnou činnost

náborový příspěvek pro Krajské 
ředitelství policie Olomouckého kraje 
činí  75.000,- Kč
stabilní zaměstnání u prestižní organi-
zace
jistota pravidelného služebního příjmu
6 týdnů dovolené
možnost zvyšování kvalifikace a odbor-
nosti
reálná možnost kariérního růstu
možnost využívání resortních sportov-
ních zařízení a ubytoven
příspěvky FKSP na dovolenou, sportovní 
či kulturní akce a na penzijní připojištění
ozdravný (lázeňský) pobyt v délce 14 dnů  
k upevnění tělesného a duševního 
zdraví

●

Uchazeč o práci musí splňovat 
následující podmínky:

Benefity:

●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

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

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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

Týnecká 10, Velká Bystřice, IČ: 70008922
Příjme : Zdravotní sestru do trvalého pracovního poměru

Zájemci se mohou kontaktovat na tel. čísle 585 154 488 nebo  774 455 881 vrchní sestra p. Magda Janíková
Mgr. Zdeněk Lakomý  / Ředitel DPS sv. Anny
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HOSTINSKÁ ČINNOST 
Rauty · Firemní večírky · Svatební hostiny

Smuteční hostiny · Rodinné oslavy a akce · Teplá/studená kuchyně
Občerstvení na sportovní akce · Kompletní služby v oblasti gastronomie

Velká Bystřice, ČSA 573, IČ: 012 26 329
Tel.: 736 407 312, e-mail: doktor0.0.7@seznam.cz

Jaroslav Žaluda
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ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA  
Veškerá stavební činnost
• zednické a obkladačské práce 

• výstavba rodinných domů na klíč 
• přestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných domů 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
 

mobil 607 545 575 

 

       www.pavlitaa.estranky.cz 
 




