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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - BŘEZEN 2019
2. 3.
Velká Bystřice

Bukovany
Daskabát
Doloplazy
9. 3.
Velká Bystřice

Velký Újezd
10. 3.
Velká Bystřice

15. 3.
Daskabát
16. 3.
Svésedlice
Hlubočky
16. - 17. 3.
Velká Bystřice

• BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU 
(náměstí – 10.00 – 12.00, průvod 12.00 – 15.00)
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• VODĚNÍ MEDVĚDA
• HASIČSKÝ PLES

• VLAŠTOVKIÁDA 
(orlovna – 14.00 – 16.00)
• PLES ODDÍLU MALÉ KOPANÉ

• KRAKONOŠŮV KLOBOUK - POHÁDKA S PÍSNIČKAMI 
(KD Nadační – 14.00 – 15.00)

• SETKÁNÍ SENIORŮ

• TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• HASIČSKÝ PLES

• BOBO CUP 
(hala Na Letné – 9.00 – 16.30, 9.00 – 13.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

17. 3.
Doloplazy
20. 3.
Velký Újezd
21. 3
Velká Bystřice

22. 3.
Bukovany
22. - 23. 3.
Přáslavice
23. 3
Velká Bystřice

24. 3.
Tršice
30. 3
Velká Bystřice

Svésedlice

• DĚTSKÝ KARNEVAL

• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ

• IMUNITA – ZÁKLAD NAŠEHO ZDRAVÍ 
(knihovna – 17.00 – 18.00)

• TANEČNÍ VEČER S VĚROVANKOU

• JARNÍ VÝSTAVA

• JOSEFOVSKÉ ŠIBŘINKY 
(KD Nadační – 20.00 – 2.00)

• VÍTÁNÍ JARA

• VERNISÁŽ JANA DEMERCIHO
(galeriezet – 17.00 – 18.00)
• OBECNÍ BRIGÁDA

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. platba 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.

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.

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

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

SVOZ ODPADŮ 
BŘEZEN / DUBEN 2019

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 
15.30 - 18.00

každou sobotu 
8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

27. 3.

25. 4.

Plasty 
a papíry

z domácností
(pátek)

4. 4.

18. 4. 

7. 3.

19. 4.

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

Narození:
Jakub Raždík
Lukáš Cáb 
Inna Jaklová

   9. 1. 2019  
18. 1. 2019 
28. 1. 2019

Rozloučili jsme se:
Alena Petrová
Milan Kocian
Jan Mahr
Antonín Mistr
Marie Kunáčková 
Věra Miláčková

 20. 1. 2019  76 let 
   24. 1. 2019  94 let

27. 1. 2019  85 let
28. 1. 2019  85 let
30. 1. 2019  86 let
15. 2. 2019  76 let 

Společenská rubrika

21. 3. 22. 3.

čtvrtek

Poplatky bude možné uhradit na pokladně 
MěÚ nově i platební kartou. Tento způsob 
úhrady bude zprovozněn na začátku března 
2019.◄

13. 3.

10. 4.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané

únorový úvodník, který byl celý věnován rozpočtu města Velká 
Bystřice na rok 2019, napsal poprvé nový předseda finančního 
výboru Ing. Lukáš Jakl. Já si tradičně dovolím přidat krátký 
komentář především k poplatkům i v návaznosti na změny  
v odpadovém hospodářství, které na nás v budoucnosti čekají.
Poplatek za odpad je stanoven z nákladů předcházejícího roku 
za odvoz, shromažďování a skládkování veškerého odpadu. 
Pro rok 2019 došlo k navýšení místního poplatku za odvoz  
a skládkování odpadu na 520,- Kč na osobu a rok (v roce 2018 
byl poplatek 450,- Kč na osobu a rok). Zde je třeba zdůraznit, 
že i tato navýšená cena je cena dotovaná, protože nový dodatek 
smlouvy s Technickými službami (TS) města Olomouce na rok 
2019 stanovil cenu až na cca 980 Kč/občan/rok!! To znamená, 
že v příštích letech musíme počítat s nárůstem poplatku  
za odpad a budeme se současně velmi snažit nacházet úsporná 
opatření a ještě zvýšit recyklaci odpadů.
Čím to, že cena tak stoupla? Skončila platnost původní smlouvy 
se svozovou firmou TS Olomouc, která nám zajišťovala 
výhodné podmínky. Město Velká Bystřice nyní připravuje  
nové výběrové řízení na nakládání s odpady pro celé volební 
období 2019-2022, ale již nyní máme obavy, že to k nějakému 
razantnímu snížení ceny nepovede. Prostě jsou zde faktory, 
které nemůžeme ovlivnit (hospodářský růst a s ním spojené 
zdražování, krize trhu se separovanými odpady, nízká výkupní 
cena plastů atd.). Ale intenzivně pracujeme na věcech, které 
ovlivnit můžeme. Jako krok správným směrem se ukázalo 
zavedení sběru bioodpadu, papíru a plastů z domácností. 
Po zavedení sběru separovaného odpadu z domácností totiž 
významně kleslo množství tuhého komunálního odpadu. 
Bioodpad, plasty i papír nekončí na skládce a jejich likvidace  
tak není zatížena poplatkem za skládkovné a ještě k tomu 
získáme významný příspěvek ze systému třídění odpadu Eko-
kom, na nějž přispívají výrobci obalů a producenti odpadů. Jako 
jedno z dalších úsporných opatření velmi zvažujeme zavedení 
svozu komunálního odpadu z domácností 1x měsíčně již  
v roce 2019. Jen pro dokreslení, Velká Bystřice v současné době 
produkuje méně komunálního odpadu z domácností než obce 
svozové oblasti TS Olomouc, které mají i o 1000 obyvatel méně 
a přitom mají měsiční svoz! Samozřejmě je nepříjemné mít 
popelnici doma měsíc, ale úspora jen na dopravních nákladech 
bude cca 250.tis. Kč. Opravdu asi není jiná cesta než najít 
úspory nebo významně zdražit poplatek. 
Taky bych chtěl ještě upozornit, že chceme postupně pokračovat 
ve snižování množství veřejných sběrových míst na separovaný 
odpad, v jejichž blízkosti se vytváří nepořádek. Především 
chceme redukovat dobře dopravně přístupná sběrová místa,  
kde k nám ukládají odpad i občané okolních obcí a my všichni 
to vlastně platíme. V loňském roce jsme zredukovali sběrové 
místo Na Letné u hřiště, v jarních měsících bychom chtěli 
zrušit sběrové místo v ulici Nádražní I u bývalé samoobsluhy. 
Současně nabízíme nádoby na papír a plast (objem 120, 240  
a 1100 litrů ) a biokontejnery pro bytové domy (1100 litrů)  
do bezplatné výpůjčky. Ještě pořád nám jich několik desítek 
zbylo z projektu mikroregionu Bystřička. Zájemci se musí 
dostavit na MěÚ Velká Bystřice (pí. Lucie Vaculíková) podepsat 
bezplatnou smlouvu o výpůjčce.
Na konci měsíce února by měl být na pokladně MěÚ Velká 
Bystřice instalován platební terminál České spořitelny, který 
bude akceptovat snad všechny běžně používané platební karty

Marek Pazdera

v České republice. Takže pokud vše půjde bez komplikací, ti
z Vás, kteří půjdou platit poplatky osobně, budou moci již  
v měsíci březnu využít bezhotovostní platbu kartou. 
K investičním akcím, které máme v rozpočtu na rok 2019 
naplánované, budeme průběžně podávat informace během roku 
především podle vývoje přípravy a realizace. Já osobně jsem 
velmi zvědavý na jednu akci, která objemem financí patří spíše 
mezi  drobné (cca 200 tis. Kč včetně DPH), ale očekávání jsou 
veliká☺. Jedná se o bakteriální čištění naší bystřické přehrady. 
Díky předsedovi místního rybářského svazu Honzovi Slepicovi 
jsme získali kontakt na firmu Baktoma s.r.o., která sídlí  
ve Velké Bystřici. Když nám pan Tomášek předváděl výsledky 
předchozích realizací (více než 200 úspěšně vyčištěných 
rybníků či vyčištěné Štrbské pleso!), tak jsme nevěřili. Třeba 
na Štrbském plese, které se nachází v nejvyšším 5. stupni 
ochrany, došlo v letech 2016 a 2017 k aplikaci bakteriální 
směsi PTP PLUS. Výsledek cituji z místních novin: „po dvou 
letech aplikace a všech vykonaných měřeních byly výsledky 
jednoznačné. Přípravek vodě skutečně výrazně pomohl, což 
bylo viditelné na první pohled i bez měření. Průhlednost se 
zvýšila z původního půl metru na neuvěřitelných osm metrů,
čehož si všimli i turisté a pravidelní návštěvníci Tater. Výrazné 
zlepšení viditelnosti potvrdili i potápěči, kteří tak neměli 
problémy s potápěním i ve větších hloubkách, které zde 
dosahují až 20 m“. Tak snad se vše zdaří i u nás na přehradě.  
I když tu průhlednost nám pan Tomášek nesliboval☺, budeme 
spokojeni pokud nebude jako každoročně plná sinic.
Na závěr musím pochválit naše „Hanáky“, kteří „exportovali“ 
tradiční bystřické masopustní veselí na olomoucké náměstí, 
a všem prý tam spadla brada. Tak jen doufám, že minimálně 
stejně si užijeme masopust v sobotu 2. března i u nás ve Velké 
Bystřici.

V Kulturním a informačním centru byl zahájen předprodej 
jízdenek s místenkou do autobusu na akci Bílý kámen  , která se 
uskuteční 1. května. 

Cena místenky včetně vstupenky je:
z Velké Bystřice 170,- Kč (dítě 130,- Kč)
z Olomouce 200,- Kč (dítě 160,- Kč)
Děti do 10 let bez nároku na místo k sezení zdarma. 
Kočárky nepřepravujeme. 
S nákupem místenek neváhejte, počet míst je omezen! 

Akci Bílý kámen  pořádá město Velká Bystřice, soubor Haná 
Velká Bystřice a spolek Lubavia. 

Podrobné informace o akci naleznete na: 
www.bilykamen-libava.cz 

BÍLÝ KÁMEN®
predprodej vstupenek

^

®

®
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OZNÁMENÍ 
O VYHLÁŠENÍ 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 1 

Č.j. MUVB/2019/155-1                                                  Ve Velké Bystřici dne 29.1.2019 
 
 

 
 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 
 
 
 

tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice 
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

 

vedoucí  
Finančního odboru 

Městského úřadu Velká Bystřice 

 
 
Místo výkonu: město Velká Bystřice 
Platové zařazení: 10. platová třída (zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,). 
Pracovní poměr: doba neurčitá, zkušební doba 6 měsíců 
Termín nástupu: ihned nebo dle dohody  
 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

• kompletní vedení účetnictví samosprávného celku; 
• sestavování rozpočtů obce;  
• sestavování závěrky účetní jednotky; 
• správa daní; 
• provádění finanční kontroly; 
• odpovědnost za výkon činností na úseku vedoucí/vedoucího finančního odboru 

před orgány obce; 
• organizační a odborné vedení finančního odboru 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

• státní občan České republiky, popřípadě, fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v České republice trvalý pobyt 

• dosažení věku 18 let; 
• způsobilost k právním úkonům; 
• bezúhonnost; 
• ovládání jednacího jazyka 

 
Požadavky: 

• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru; 
• komplexní znalost podvojného účetnictví, včetně účtování DPH, mezd a majetku, 

závěrkových operací a sestavování výkazů; 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC; 
• řidičský průkaz sk. B; 

tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje výběrové řízení na místo:

vedoucí
Finančního odboru

Městského úřadu Velká Bystřice

Místo výkonu: město Velká Bystřice

Platové zařazení: 10. platová třída (zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů  
a nařízením vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,).

Pracovní poměr: doba neurčitá, zkušební doba 6 měsíců

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Charakteristika vykonávané činnosti:

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Požadavky:

K přihlášce připojte:

Uchazeči budou podrobeni profesní psychologické 
diagnostice.

Doručení přihlášky:

Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými 
náležitostmi doručte v termínu do čtvrtku 28. 3. 2019 do 12:00 
hod na podatelnu Městského úřadu Velká Bystřice osobně 
nebo poštou na adresu Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké 
náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice v zalepené obálce označené 
„Výběrové řízení – vedoucí FO – NEOTVÍRAT“.

Pozor-nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické 
dodržení určeného termínu.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez 
udání důvodu

Přihláška musí splňovat náležitosti tohoto výběrového řízení. 
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na:
www.velkabystrice.cz/cs/obcan/mestsky-urad/volna-mista.html

Bližší informace podá:
Marcela Chumchalová, tajemnice MěÚ / tel.: 585 351 371
e-mail: info@muvb.cz, chumchalova@muvb.cz

Náležitosti přihlášky jsou:

kompletní vedení účetnictví samosprávného celku;
sestavování rozpočtů obce;
sestavování závěrky účetní jednotky;
správa daní;
provádění finanční kontroly;
odpovědnost za výkon činností na úseku vedoucí/
vedoucího 
finančního odboru před orgány obce;
organizační a odborné vedení finančního odboru

●
●
●
●
●
●

●
●

státní občan České republiky, popřípadě, fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice  
trvalý pobyt
dosažení věku 18 let;
způsobilost k právním úkonům;
bezúhonnost;
ovládání jednacího jazyka

●

●
●
●
●

vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání 
ekonomického směru;
komplexní znalost podvojného účetnictví, včetně 
účtování DPH, mezd a majetku, závěrkových operací  
a sestavování výkazů;
velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC;
řidičský průkaz sk. B;
dobré komunikativní a organizační schopnosti, smysl  
pro týmovou práci;
pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, ochota dále se 
vzdělávat;

●

●

●
●
●

●

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého bydliště,
číslo občanského průkazu, (číslo dokladu u povolení  
k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
telefonní spojení (mobil), kontaktní adresa
datum a podpis

●
●
●
●
●

●
●

strukturovaný životopis,
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce, (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem),
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení  
v souladu se zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
Nevyžaduje se od občanů narozených po 01.12.1971 
(originál lustračního osvědčení lze nejpozději předložit při 
osobním pohovoru v rámci výběrového řízení, pokud bude 
uchazeč k osobnímu pohovoru vyzván – v přihlášce je nutné 
tuto skutečnost uvést);
čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  
a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
nevyžaduje se od občanů narozených po 01.12.1971.

●
●

●
●

●

praxe v oblasti řídící a organizační;
praxe ve státní správě nebo samosprávě;
zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního 
hospodaření územních samosprávných celků a jejich 
přezkum nebo na úseku správy daní a poplatků
všeobecný přehled o ustanoveních zákonů o obcích,  
o úřednících územních samosprávných celků, občanský 
zákoník;

●
●
●

●

Výhodou:
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Mezi obyvateli Velké Bystřice najdeme přes 20 Dobrých 
andělů

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci 
Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních 
příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla 
vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče 
uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu 
do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin,  
z Olomoucka pochází 167 z nich. Dárců, Dobrých andělů, 
u vás najdeme přes 20. Děkujeme všem, kteří se rozhodli 
nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý 
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ 
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává 
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je 
její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory 
a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce,  
který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup  
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc  
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá 
příspěvky více než 3 400 rodin.
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Dobrý 
andel�

Školní ples - poděkování
Přípravy na tradiční školní ples začaly již v prosinci a zapojili se 
do nich v rámci výuky výtvarné výchovy a školní družiny opravdu 
všichni žáci naší školy. Návštěvníci plesu určitě ocenili krásně 
vyzdobené prostory kulturního domu.

Ples roztančily v moderním rytmu děti z tanečního kroužku paní 
Pěnkavové, dívky z devátých tříd pod vedením tanečního mistra 
Martina Matýska předvedly ukázky společenských tanců.

Vážení přátelé školy, žáci, kolegové a prostě všichni účastníci 
plesu. Děkujeme vám všem, že jste přišli a dovolte, abych 
jménem školy poděkovala SRPŠ a dalším dobrovolníkům  
za organizaci a vytvoření příjemné atmosféry. Veliké poděkování 
patří také našim sponzorům - dárcům věcných darů do tomboly. 
Vaší spolupráce si velmi vážíme a děkujeme všem za podporu, 
bez které bychom se neobešli!

Pokud bylo něco, co se vám na plese nelíbilo, pak věřím, že 
nám to odpustíte a že nám zachováte přízeň.

Jana Raková

KULTURA
POZVÁNKA  NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

sobota 30. března 2019
v 17 hodin

galeriezet Velká Bystřice

Pro tvoření Jana Demerciho je charakteri-
stický úsporný rukopis. Jan Demerci nava-
zuje na trendy, které bylo možné sledovat  
v padesátých a šedesátých letech v americ-
kém pop artu.

Je výrazně ovlivněn také plakáto-
vou tvorbou, a to zejména z prvore-
publikového období. Autor oslovuje 
čistotou projevu a estetickou přitaž-
livostí, kterou činí barevný kontrast 
a velmi precizně volená kompozice.  

Pro Demerciho je charakteristic-
ké suverénní provedení a smysl  
pro zkratku ženské figury.

Výstava potrvá do 6. června 2019.

Jan DEMERCI 
Ona
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KULTURA

 KINO 
Velký Týnec – BŘEZEN 2019 

                    
                   1. 3. pátek        PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                      Produkce: ČR 
                   9:45 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                                                                                                           
                 
                   1. 3. pátek      JAK VYCVIČIT DRAKA 2                               Produkce: USA 
                 18:00 hod.       Obnovená premiéra dobrodružné, rodinné,           Přístupný   
                 102 minut         animované komedie.                                             Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                 8. 3. pátek        ZJEVENÍ                                                              Produkce: Francie 
                18:00 hod.        Drama o zázračném zjevení Panny Marie              Přístupný  od 12 let  
                137 minut          v malé francouzské vesnici. Drama.                      Vstupné Kč 50,- 
 
               15. 3. pátek       JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE       Produkce: VB,Francie 
                18:00 hod.        Akční komedie s R. Atkinsonem v hlavní roli       Přístupný   
                88 minut           tajného agenta.                                                        Vstupné Kč 50,- 
                      
  
                22. 3. pátek      SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V zemi zrcadel          Produkce: Rusko 
                18:00 hod.        Animovaný příběh o kouzlech zlé sněhové             Přístupný                
                87 minut           královny a síle přátelství Gerdy a jejích kamarádů. Vstupné Kč 50,- 
                                                     
       
                 29. 3. pátek      BOHEMIAN RHAPSODY                                     Produkce: VB, USA 
                 17:30 hod.       Životopisné, hudební drama je oslavou                    Přístupný   
                 20:00 hod.       legendární rockové skupiny Queen.                         Vstupné Kč 60,- 
                 134 minut                         
 
 
 
 

                  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. 
 

 KINO 
Velký Týnec – BŘEZEN 2019 

                    
                   1. 3. pátek        PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                      Produkce: ČR 
                   9:45 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                                                                                                           
                 
                   1. 3. pátek      JAK VYCVIČIT DRAKA 2                               Produkce: USA 
                 18:00 hod.       Obnovená premiéra dobrodružné, rodinné,           Přístupný   
                 102 minut         animované komedie.                                             Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                 8. 3. pátek        ZJEVENÍ                                                              Produkce: Francie 
                18:00 hod.        Drama o zázračném zjevení Panny Marie              Přístupný  od 12 let  
                137 minut          v malé francouzské vesnici. Drama.                      Vstupné Kč 50,- 
 
               15. 3. pátek       JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE       Produkce: VB,Francie 
                18:00 hod.        Akční komedie s R. Atkinsonem v hlavní roli       Přístupný   
                88 minut           tajného agenta.                                                        Vstupné Kč 50,- 
                      
  
                22. 3. pátek      SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V zemi zrcadel          Produkce: Rusko 
                18:00 hod.        Animovaný příběh o kouzlech zlé sněhové             Přístupný                
                87 minut           královny a síle přátelství Gerdy a jejích kamarádů. Vstupné Kč 50,- 
                                                     
       
                 29. 3. pátek      BOHEMIAN RHAPSODY                                     Produkce: VB, USA 
                 17:30 hod.       Životopisné, hudební drama je oslavou                    Přístupný   
                 20:00 hod.       legendární rockové skupiny Queen.                         Vstupné Kč 60,- 
                 134 minut                         
 
 
 
 

                  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. 
 

 KINO 
Velký Týnec – BŘEZEN 2019 

                    
                   1. 3. pátek        PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                      Produkce: ČR 
                   9:45 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                                                                                                           
                 
                   1. 3. pátek      JAK VYCVIČIT DRAKA 2                               Produkce: USA 
                 18:00 hod.       Obnovená premiéra dobrodružné, rodinné,           Přístupný   
                 102 minut         animované komedie.                                             Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                 8. 3. pátek        ZJEVENÍ                                                              Produkce: Francie 
                18:00 hod.        Drama o zázračném zjevení Panny Marie              Přístupný  od 12 let  
                137 minut          v malé francouzské vesnici. Drama.                      Vstupné Kč 50,- 
 
               15. 3. pátek       JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE       Produkce: VB,Francie 
                18:00 hod.        Akční komedie s R. Atkinsonem v hlavní roli       Přístupný   
                88 minut           tajného agenta.                                                        Vstupné Kč 50,- 
                      
  
                22. 3. pátek      SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V zemi zrcadel          Produkce: Rusko 
                18:00 hod.        Animovaný příběh o kouzlech zlé sněhové             Přístupný                
                87 minut           královny a síle přátelství Gerdy a jejích kamarádů. Vstupné Kč 50,- 
                                                     
       
                 29. 3. pátek      BOHEMIAN RHAPSODY                                     Produkce: VB, USA 
                 17:30 hod.       Životopisné, hudební drama je oslavou                    Přístupný   
                 20:00 hod.       legendární rockové skupiny Queen.                         Vstupné Kč 60,- 
                 134 minut                         
 
 
 
 

                  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. 
 

Veřejná knihovna  
Jaromíra Balcárka Velká Bystřice 

 zve na besedu 

průvodce vaším zdravím bude 
Dagmar Langová 

- kterými bylinkami můžeme imunitu posílit 
- jakými jednoduchými kroky upevníme náš imunitní  
  systém 

čtvrtek 
21. 

března 
2019 

17 hodin 

Beseda se uskuteční v prostorách knihovny.  
                                                   Jste srdečně zváni. 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

Joy Fielding – Špatná dcera
Robin je nucená vrátit se načas do rodného maloměsta k rodině, kde 
není vítaná a kde všichni mají co skrývat

Andrew Mayne – Šelma
jedině profesor Cray vidí, že mrtvou dívku nezabil medvěd, ale člověk, 
jenže mu nikdo nevěří  

Vlastimil Vondruška – Duch znojemských katakomb
Oldřich z Chlumu vyšetřuje zmizení mladého šlechtice na místě, kde 
před pěti lety zmizel i jeho bratr  

 

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

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

www.knihovna.velkabystrice.cz
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foto na sránce: Petra Mikulková 
Děkujeme 

všem za účast a těšíme se příští rok 
na sokolských Šibřinkách na viděnou. 

za TJ Sokol 
Jarka Pechová

Z DĚTSKÉHO ŠIBŘINKOVÉHO KARNEVALU - 16.2. 2019
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Libuše Sandrová

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Soutěž o zdravém životním stylu Hravě žij zdravě
Letos se naše škola již tradičně zapojila do soutěže Hravě žij zdravě. 5.A  
v hodinách přírodovědy prošla kurzem, jehož cílem je vzdělávání žáků v oblasti 
zdravého životního stylu. Žáci si informace postupně osvojovali formou her, 
tajenek a kvízů, které jim ukázaly způsob, jak zlepšit svůj jídelníček nebo aktivně 
vyplnit volný čas. Plnili úkoly v pěti navazujících lekcích. Jejich součástí byly 
bodované testy a deníček, kde se učili vybírat vhodné složení stravy a vhodnou 
pohybovou aktivitu. Zatím ještě nemáme celkové výsledky, ale kurzem úspěšně 
prošlo všech 24 dětí. Nejlepších výsledků dosáhl Honza Korček s 363 body. Žít 
zdravě jde vlastně velmi hravě.

Živo jako v úle
V pátek 11. ledna jsme si ve druhých třídách užili výukový 
program Živo jako v úle. Přijela za námi paní Pacovská 
z Agentury Děti na větvi. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací o včelách, zahráli jsme si na život 
v úle a vyrobili jsme si svíčky z včelího vosku. Bylo to 
moc prima.

Věřím, že beseda přispěla aspoň o krůček ke správnému 
rozhodnutí každého budoucího studenta a prolomila 
poslední ledy váhání nad budoucí profesí.

Hana Londová

Novoroční fotbalový turnaj

Vít Koplík

Tradiční novoroční turnaj se letos pořádal v Hlubočkách. Letos jsme odjížděli  
s ambicemi opanovat první příčky. Starší žáci bohužel nepřevedli extra výkony, 
nakonec jim ale i slabší výkon stačil na druhou příčku. Nejlepším hráčem  
a tahounem týmu starších byl Filip Vodák, který předváděl výborné výkony 
jak v brance, tak v poli. Mladší žáci předvedli výborné výkony, když dokázali 
remizovat  obě utkání se staršími žáky. Zajímavé výkony předvedli Sandr  
a Horák, kteří se podíleli nejvíce brankami na výsledcích týmu.

Letošní karneval naší školky byl plný lásky. Na Valentýna ráno děti přicházely 
do školky v kostýmech. Nečekaly na ně paní učitelky, ale Tři Mušketýři, dvojice 
oveček, motýlů, různé druhy ovoce a dvě paní učitelky byly prostě kočky.  
V kulturním domě Nadační nás čekala Námořnická pohádka milované klaunské 
dvojice Olinky a Huberta. Potom jsme společně protančili boty, kopyta, tlapky... 
No prostě klauni, hudba, bubliny, tanec, legrace a hlavně láska! Tak to jsme my- 
vaši školkáčci!

Lucie Pazderová

Žirafy šly za ovce!
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Beseda deváťáků s pracovnicí úřadu práce

Eva Poděbradová

Naše vycházející žáky čekalo nesnadné rozhodování o svém budoucím  
povolání. Kam podat přihlášky? Jaký obor studovat? Které profese jsou nejvíc 
žádané? Jaké jsou nástupní platy v různých odvětvích? Na tyto a mnoho 
dalších otázek možná našli budoucí středoškoláci odpověď. Úřad práce  
v Olomouci nám ochotně vyšel vstříc a uspořádal pro nás besedu na téma volby 
povolání. Žáci dostali tipy na webové stránky testů profesní orientace a mohou 
zapřemýšlet o směru svého dalšího rozhodování. Pracovnice úřadu jim posléze 
představila obory, které jsou zaměstnavateli nejvíc žádané a netajila před námi 
možnosti stipendií ani výši nástupních platů. Nezaměstnanost je v současnosti  
v Olomouckém kraji pouze tříprocentní, což je velmi uspokojivé číslo jak pro úřad 
práce, tak pro uchazeče o zaměstnání. Naši žáci si měli možnost prohlédnout 
portfolia jednotlivých profesí a získat přehled o zaměstnatelnosti jednotlivých  
firem a institucí v kraji. Téměř nikdo by nehádal, že největšími zaměstnavateli  
v okolí je Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého. I to je jistě dobré 
vést v patrnosti. Na závěr žáci zhlédli videoukázky s profesemi, které mohou 
absolventi vykonávat po absolvování učebních a studijních oborů středních škol.

Věřím, že beseda přispěla aspoň o krůček ke správnému rozhodnutí každého 
budoucího studenta a prolomila poslední ledy váhání nad budoucí profesí.

V l a š t o v k i á d a
Vezměte list papíru, přeložte napůl, udělejte špičku, pak kormidlo a přijďte v sobotu 9. 3. 2019  
na 4. ročník Vlaštovkiády. Děti i rodiče si mohou složit několik typů vlaštovek podle připravených 

návodů, nebo si mohou donést vlastní připravené vlaštovky. 

Soutěžit se bude v kategoriích o nejdelší let na čas i vzdálenost, nejlepší akrobacii a nejkrásnější 
vlaštovku. 

Skauti z Velké Bystřice a Hluboček vás zvou na 4. ročník Vlaštovkiády dne 9. 3. 2019 od 14hod. 
v Orlovně ve Velké Bystřici.

Atletické závody

Vít Koplík

Den před vydáváním pololetního vysvědčení nás vybraní 
žáci reprezentovali na atletických závodech o nejlepšího 
sprintera/ku a výškaře/ku okresu Olomouc. Naši žáci  
a žákyně předvedli zajímavé výkony. V běhu na 60 metrů  
v kategorii mladších žáků nás reprezentovali Aleš Čáp, 
Marek Švarc a Pavel Matulík. Bohužel ani jednomu se 
nepodařilo postoupit ze svých rozběhů. Za starší žáky běželi 
Filip Nekvapil, Tomáš Juračka a Jiří Stratil. Právě posledně 
jmenovaný dokázal postoupit z rozběhu do semifinále, 
kde zaběhl jeden z nejlepších časů a vybojoval pro sebe 
finálovou účast. Ve finále svůj výkon nezopakoval a obsadil 
hezké 4. místo. Ve skoku vysokém byla pouze jedna 
kategorie od 6. do 9. tříd. Výkony Tomáše Juračky a Aleše 
Čápa mají velkou pochvalu. Tomášovi chyběla skočit jedna 
postupná výška, aby se dělil o 3. místo. Aleš v konkurenci 
deváťáků si skočil osobní rekord. Starší děvčata v běhu  
na 60 metrů reprezentovaly Lucie Dzurianová a Natálie 
Moravcová. Ani jedné se nepodařilo postoupit ze svých 
rozběhů. Mladší děvčata závodila ve složení Anna 
Jedenástíková, Aneta Švabeníková, Eliška Bráblíková  
a předvedly skvělé výkony. Anetě a Elišce se podařilo 
postoupit do semifinálových běhů. Elišce pak i do finále, kde 
jí bohužel k 3. místu chybělo pár setin. Ve skoku vysokém 
předvedly zajímavé výkony Adéla Šimková, Natálie Těthalová 
a Eliška Bráblíková. Na medailové umístění to však nestačilo. 
Všechny zúčastněné chválím za bojovnost a předvedené 
výkony.

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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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 

Týnecká 10, Velká Bystřice
IČ: 70008922

přijme
Pracovníka 

v sociálních službách

Na zástup a na výpomoc 
v době čerpání dovolených 

a vdobě nemocí

Zájemci se mohou kontaktovat na tel. čísle 
58 53 51 991 nebo 602 760 821

e-mail: janikova@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý
Ředitel DPS sv. Anny

REKLAMA
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Srdečně zveme všechny děti a táborníky na
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V DOLNÍCH NĚTČICÍCH
Termín tábora: 11. – 24. srpna 2019
Místo: Táborová základna v Dolních Nětčicích
Věk dětí: 7 – 15 let
Cena: 3 900 Kč

   Během prázdnin se s dětmi vypravíme na krásnou táborovou základnu v obci Dolní Nětčice. Jedná se o klasický stanový 
tábor s vynikajícím zázemím, vybaveným srubem (velká společenská místnost, jídelna, kuchyně, elektřina, umývárny s teplou 
voda) a krásným okolím (volejbalové a fotbalové hřiště, potůček, louka a les).
   Letošní program bude mít vesmírnou tematiku a je připraven tak, aby byl pestrý a každé z dětí si mohlo vybrat ty činnosti, 
které má nejraději. Kromě nabitého táborového programu nás čeká výlet na hrad Helfštýn, do Zbrašovských aragonitových 
jeskyní a na koupaliště.
   O zábavu dětí se stará tým zkušených vedoucích, instruktorů a kuchařek. Děti s námi zažijí spoustu zábavy v netradičních 
nových hrách a sportovních disciplínách. Naučí se, jak je důležité spolupracovat s kamarády, navzájem si pomáhat v soutěžích 
a navazovat nová přátelství. 
   Pokud budete mít o tábor zájem nebo nějaký dotaz, můžete nás kontaktovat zde:

 email: nasitabornici@seznam.cz  /  www.nasitabornici.webnode.cz

LETNÍ TENISOVÁ ŠKOLA
KDE : AREÁL SK VELKÁ BYSTŘICE

Termíny: 
červenec – 8. – 12. , 15. – 19. , 22. – 26.
srpen - 5. – 9. , 12. – 16. , 26. – 30.

Vždy od 9 do 15 hod. skupinový trénink 4 až 6 
dětí ve věku 7 – 15 let.

Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Cena týdenního kurzu 2 400 Kč 

V ceně zahrnuto: trenér, pronájem kurtů, 
tréninkové pomůcky, pitný režim a oběd.

Přihlášky a informace: 
Martin Šípek tel.: 721 778 797
e-mail: sipekmartin@seznam.cz
FB – M tenis servis

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
Nově výkup starých nefunkčních mobilů   

 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (25 Kč/kg) a  ostatního kovového 
odpadu . Odběr bílého a drobného elektra                                              
 Výkup  autobaterií  až 16 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

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

                             Otvírací doba:                  
 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 3/2019, vychází 28. 2. 2019. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. Tel.: 
585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Žbánková, Lenka Lakomá, 

Petr Nakládal. Náklad 320 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 11. 3. 2019. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna. 
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům. 

Firma VOGL - Pila pro svoji provozovnu ve Velké Bystřici přijme zaměstnance 
na pozici dělník dřevovýroby. Řidičské oprávnění výhodou .

Firma Vogl-Pila nabízí k odprodeji nákladní vůz AVIE 31 – valník. Auto má platné STK.
kontakt: Lubomír Vogl mobil: 603 477 137




