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I. Úvod 
 

Kronika roku 2019 je svědectvím prvního roku nového volebního období. 

Vedení města pracovalo v podobném složení jako v předchozím roce. Podařilo  

se realizovat mnohé investiční akce. V oblasti kultury nadále Velká Bystřice 

zůstává kulturním centrem nejbližšího okolí. Také bystřičtí sportovci, 

divadelníci, členové souboru Haná, hasiči, Sokolové a jiné zájmové spolky šířili 

dobré jméno svého města po celé republice i do zahraničí. Domnívám se, že rok 

2019 byl pro Velkou Bystřici rokem úspěšným, jak o tom vypovídají bohaté 

stránky městské kroniky. 
 

 

Stručný životopis kronikářky Mgr. Hany Londové 
 

 Narodila jsem se v roce 1965 v Olomouci, mé příjmení za svobodna bylo 

Košová. Do mých 8 let jsme žili v Přáslavicích, v roce 1973 jsme se přestěhovali 

do rodinného domu ve Velké Bystřici, kde žiji dodnes. Po ukončení základní 

školy jsem vystudovala Gymnázium v Olomouci – Hejčíně. Po maturitě jsem 

nastoupila jako vychovatelka učňů v Potravinách Olomouc. Při zaměstnání  

jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, 

nejdříve obor Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči, později tamtéž 

(opět při zaměstnání) obor Učitelství 1. stupně ZŠ. 

 S manželem Jaroslavem jsme se vzali v roce 1988, v roce 1989 se nám 

narodil syn Adam, v roce 1994 dcera Julie. Po mateřské dovolené jsem 

nastoupila jako učitelka 1. stupně Masarykovy ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici,  

kde učím dosud. Ve svém volném čase se věnuji práci v souboru Haná a vedu 

dětskou folklorní přípravku Čekanka, jsem členkou T.J.Sokol Velká Bystřice. 

V roce 2019 jsem byla zvolena do zastupitelstva města Velká Bystřice. Dosud 

jsem zpracovala Kroniku města Velká Bystřice za roky 1991, 1992  

a 1993,  poté 2010-2019. 

          

Ve Velké Bystřici 13. ledna 2020 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2019 
 

Informační zdroj: Ročenka magazínu MF Dnes, číslo 52, str.28-40, Kronika 

2019, Petr Nečada 

 

 9.1. Přívaly sněhu blokovaly dopravu, mnohé silnice v Česku byly 

neprůjezdné, tisíce domácností zůstaly bez proudu, protože 

popadané stromy potrhaly elektrické dráty. 



6 

 

 

 20.1. Šest dní před 109 narozeninami zemřela nejstarší česká žena 

Květoslava Hranošová. 

 26.1. Zemřel český herec Luděk Munzar.  

 7.1. Česká televize uvedla první díl úspěšného seriálu Most! Dílo 

scénáristy Petra Kolečka a režiséra Martina Prušinovského v hlavní 

roli s Martinem Hoffmannem. 

 6.1. Tenistka Karolína Plíšková vyhrála na turnaji v Brisbane svůj 

dvanáctý titul na okruhu WTA v kariéře. 

 15.1. Jeden z nejlepších brankářů fotbalové historie Petr Čech 

oznámil, že v létě skončí, bude mu 37 let. 

 27.1. Tenistka Petra Kvitová v Melbourne postoupila do finále 

Australian Open. 

 3.2. Silné sněžení zasáhlo Česko, zpožděné vlaky a letadla, lidé  

bez elektřiny… 

 14.2. Legendární cestovatel Miroslav Zikmund oslavil  

100. narozeniny. 

 Andrej Babiš byl na sněmu hnutí ANO opět zvolen předsedou. 

 1.2. Eva Samková je poprvé mistryní světa ve snowboardcrosu. 

 9.2. Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství 

světa v Inzellu závod na 5000 m. Na této trati zvítězila podesáté 

v řadě. 

 24.2. Česko poprvé hostilo prestižní soutěž UFC ve smíšených 

bojových uměních. 

 1.3. Na sjezdu ČSSD byl opět zvolen předsedou strany Jan 

Hamáček. 

 7.3. Americký prezident Donald Trump přijal v Bílém domě 

premiéra Andreje Babiše. 

 20.3. Soud OSN v Haagu v odvolacím řízení uložil bývalému vůdci 

bosenských Srbů Radovanu Karadžičovi doživotní trest  

za genocidu spáchanou během války v Bosně. 

 29.3. KDU-ČSL zvolila nového předsedu Marka Výborného. 

 30.3. Na Slovensku vyhrála prezidentské volby protikorupční 

aktivistka advokátka Zuzana Čaputová. 

 5.3. Ceny Anděl 2018: Album roku: Lucie – EvoLucie, Skupina 

roku: Monkey Business. Sólový interpret roku: Miro Žbirka, 

Sólová interpretka roku: Barbora Poláková, Síň slávy: Michal 

Prokop. 

 23.3. Český lev: Nejlepší film Všechno bude, Nejlepší režie: Olmo 

Omerzu (Všechno bude), Hlavní role: Karel Dobrý (Hastrman)  

a Jenovéfa Boková (Chvilky), Televizní film: Dukla 61, Seriál: 

Dabing Street, Mimořádný přínos kinematografii: Věra Plívová-

Šimková. 
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 14.3. Fotbalisté Slávie postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy. 

 18.3. Fotbalistou roku byl zvolen Tomáš Vaclík, brankář  

FC Sevilla. 

 11.4. Slovenská stanice RTVS uvedla, že k zastřelení slovenského 

novináře a jeho snoubenky se přiznal bývalý voják Miroslav 

Marček. 

 15.4. V proslulé pařížské katedrále Notre Dame vypukl požár. 

Postupně se zřítila věž a propadla střecha. 

 1.4. Bývalý fotbalový reprezentant Antonín Panenka dostal  

za celoživotní postoj hlavní cenu Českého klubu fair play. 

 19.4. Hokejový útočník Jaromír Jágr, jemuž je 47 let, vstřelil  

za Kladno čtyři góly v jednom zápase. 

 Hokejisté Třince porazili ve finále play off Liberec a po osmi letech 

jsou podruhé v historii šampiony. 

 1.5. Nový japonský císař Naruhito se ujal trůnu po otci Akihitovi, 

který rezignoval ze zdravotních důvodů. 

 25.5. Ve volbách do Evropského parlamentu uspělo sedm stran: 

ANO, ODS, Piráti, koalice TOP 09 a STAN, SPD, KDU-ČSL  

a KSČM.  

 7.5. Televize HBO uvedla minisérii Černobyl, která se vrací do jara 

1986, kdy došlo k explozi jaderné elektrárny na Ukrajině. 

 19.5. Fotbalisté Slávie jsou mistry ligy. 

 19.5. Basketbalista Jan Veselý byl vyhlášen nejlepším hráčem 

sezony Euroligy jako první Čech v historii. 

 26.5. Hokejisté Finska získali v Bratislavě potřetí titul mistrů světa. 

 2.6. Teploty letos poprvé dosáhly tropických hodnot, bylo 30,2 

stupně Celsia. 

 4.6. Demonstranti proti premiérovi Babišovi zaplnili Václavské 

náměstí v Praze, premiér prohlásil, že neodstoupí. 

 5.6. V Portsmouthu začaly oslavy 75. výročí vylodění v Normandii 

za účasti světových státníků. 

 20.6. Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová přijela na svou první 

zahraniční návštěvu tradičně do České republiky, na Pražském 

hradě ji přivítal prezident Miloš Zeman. 

 23.6. Na demonstraci proti premiéru Babišovi na pražské Letné 

přišlo 250 tisíc lidí. 

 26.6. V Doksanech u Litoměřic naměřili 39,9 stupňů Celsia, což je 

červnový rekord. 

 30.6. Americký prezident Donald Trump se potřetí sešel  

se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem a jako první 

americký prezident se prošel po půdě KLDR. 

 17.6. Anketu o nejlepšího českého hokejistu vyhrál David Pastrňák. 
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 7.7. Národní hřebčín Kladruby nad Labem se zařadil na Seznam 

světového dědictví UNESCO. 

 23.7. Bývalý starosta Londýna Boris Johnson byl zvolen předsedou 

Konzervativní strany.  V čele britské vlády vystřídal Theresu 

Mayovou.  

 14.7. Zpěvák Karel Gott oslavil 80. narozeniny.  

 14.7. Tenistka Barbora Strýcová slavila první grandslamové 

vítězství v životě. 

 18.8. Na Letišti Letňany v Praze vystoupila slavná americká kapela 

Metallica, koncert navštívilo 70 000 lidí. 

 31.8. Judista Lukáš Krpálek získal zlatou medaili na mistrovství 

světa v kategorii nad 100 kg. 

 2.9. Hurikán Dorian zasáhl a poničil Bahamské ostrovy. 

 23.9. Na klimatickém summitu v New Yorku vystoupila mladá 

švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světové vůdce v emotivním 

projevu zkritizovala za nečinnost v boji se změnami klimatu. 

 12.9. Karel Gott, který před třemi lety překonal rakovinu, oznámil, 

že trpí akutní myeloidní leukemií. 

 18.9. Americká plavkyně Sarah Thomasová jako první člověk  

na světě zdolala kanál La Manche čtyřikrát v kuse. Ve vodě strávila 

54 hodin, uplavala 209 km. 

 1.10. Zemřel Karel Gott. 

 4.10. Skotsko jako první země v Británii zakázalo rodičům fyzicky 

trestat děti. Půjde o trestný čin. 

 7.10. David Rath, odsouzený na sedm let za zmanipulování 

zakázky, se dostavil do věznice Teplice. 

 11.10. Přes 40 000 lidí se přišlo na Žofín rozloučit s Karlem 

Gottem. 

 12.10. V katedrále sv. Víta se konala zádušní mše, kterou sloužil 

kardinál Dominik Duka, Česko se rozloučilo s Karlem Gottem. 

 23.10. V Praze fotbalisté Slavie podlehli Barceloně v Lize mistrů 

1:2, za soupeře hrál i Lionel Messi. 

 6.11. Přes tisíc škol zůstalo zavřených, učitelé se připojili ke stávce, 

kterou kvůli platům vyhlásily odbory. 

 26.11. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu zahájil stíhání Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala  

a Vratislava Vajnara za vinu zneužití pravomoci veřejného činitele 

v souvislosti se střelbou na hranicích. 

 16.11. Tenista Tomáš Berdych ukončil ve 34 letech kariéru. Hrál 

finále Wimbledonu a získal 13 turnajových titulů, dvakrát přispěl 

k vítězství v Davis Cupu. 

 Listopad – Hasiči bojovali s nejméně 200 požáry v Austrálii. 
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 5.12. Při generální stávce Francouzi demonstrovali na dvou 

stovkách míst. Protestovali proti reformě důchodového systému. 

 10.12. Útočník zastřelil v čekárně ostravské Fakultní nemocnice  

7 lidí a 3 zranil. Dvaačtyřicetiletý vrah se poté sám střelil do hlavy. 

 11.12. Nemocnice v Benešově zkolabovala poté, co její počítačový 

systém napadli hackeři. 

 12.12. Britské předčasné volby vyhrála Konzervativní strana 

premiéra Borise Johnsona, který je zastáncem brexitu. 

 14.12. Herečka Veronika Khek Kubařová a tanečník Dominik 

Vodička vyhráli televizní soutěž StarDance. 

 2.12. Argentinský fotbalista Lionel Messi převzal Zlatý míč  

pro nejlepšího hráče světa. 

 9.12. Rusko bylo kvůli dopingu na čtyři roky vyloučeno 

z olympijských her a mistrovství světa. 
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II. Popis obce 
 

 

Poloha obce 

GPS: 49°35'24.814"N, 17°21'31.848"E 

 

Obec Velká Bystřice se nachází v místě, kde končí údolí řeky Bystřice, 

pět kilometrů východně od okraje města Olomouc. Rovina nížiny Haná se právě 

v tomto místě zvedá do prvních kopečků Nízkého Jeseníku, jehož zalesněné 

stráně na severovýchodě obce se dotýkají prvních bystřických domů. Střed obce 

(budova radnice) se nachází v nadmořské výšce 244 m, v ostatních místech 

kolísá výška od 232 do 305 metrů nad mořem. Přesné vymezení polohy našeho 

města je popsáno v knize „Velká Bystřice – minulost a současnost“ str.233. 

 

 

 

Rok 2019 očima starosty 
 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Svůj příspěvek do kroniky za rok 2019 si dovolím jako již  tradičně  rozdělit  

do dvou rovin, jedna bude veřejně - společenská  a ve druhé si dovolím krátce 

okomentovat důležité investice, které jsme v roce 2019 realizovali.  

Začnu tedy krátkým komentářem k významným událostem. 

 

30. výročí sametové revoluce  

30. výročí sametové revoluce jsme si u nás ve Velké Bystřici připomněli 

dvěma samostatnými  výstavami renomovaných fotografů s důstojnými 

vernisážemi a velkou návštěvnickou účastí. Jsem si jistý, že takový krásný 

program nemělo leckteré okresní město.   

Výstava ve foyeru KD Nadační „30 let od sametu“ byla věnována 

především regionálním událostem listopadu 1989, kdy fotografie poskytli 

olomoučtí fotografové Vladislav Galgonek a Petr Zatloukal.  Velkou Bystřici 

zachraňoval soukromý archiv bývalého tajemníka pana Jaroslava Koše, který 

také sestříhal tři krátká videa promítaná na výstavě (vzpomínka na 20. výročí 

sametové revoluce, objevení a převoz sochy T. G. Masaryka v roce 1990 a její 

slavnostní odhalení za účasti T. Bati v témže roce).  Tuto výstavu úžasně navrhl, 

upravil, opravil a sám nainstaloval skvělý bystřický grafik Zdeněk Polách. I díky 

tomu, že vernisáž proběhla v době Svatomartinských slavností, byla její 

návštěvnost opravdu hojná. Jako ozdobu náměstí jsme pak ještě dlouho  

do r. 2020 měli billboard s fotografií Václava Havla v srdíčku a s podpisy. 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=cs&geocode=&q=49%C2%B035'24.814%22,+%2B17%C2%B021'31.848%22+(Meteosonda+ID:+00233)&ie=UTF8&z=16&iwloc=addr
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V  Galeriizet proběhla společná výstava špičkových českých fotografů 

Jindřicha Štreita a Jana Šibíka „30 let svobody?“. Její vernisáž  

byla provázena debatou, kdy se k pánům fotografům připojil bývalý rektor 

Palackého univerzity prof. Josef Jařab. Vše doplnil  koncert Josefa Ilti s písněmi 

Karla Kryla. Zcela zaplněná galerie zažila opravdu nádherný podvečer.  

Koncepce výstavy byla připravena tak, že fotky Jindřicha Štreita  

ze severomoravské vesnice koncem listopadu 1989 byly umístěny v kontrastu  

s „pražskými“  fotkami Jana Šibíka z téže doby. V zadní místnosti galerie pak 

byly vystaveny  fotky Jindřicha Štreita z doby před listopadem 1989. Opravdu 

drsná doba! 

 

Amfiteátr rozšiřuje svoje uplatnění.  

O kráse našeho zámeckého areálu včetně amfiteátru se konečně dozvěděli 

i v nedaleké Olomouci a Moravské divadlo Olomouc (MDO) si nás vybralo 

k zahájení festivalu Moravské divadelní léto.  Ve čtvrtek 22. srpna 2019 u nás 

v naplněném  amfiteátru proběhlo první představení tohoto festivalu – divadelní 

hra Sluha dvou pánů.  Když přidáme Lidový rok, Hanácké Woodstock, 

Hanácké Nashwill, Svatomartinské slavnosti, samostatné koncerty či pravidelné 

letní kino, je to již opravdová kulturní nálož! 

 

A nyní si již k investičnímu zhodnocení roku 2019. 

Rok 2019 bych charakterizoval jako rok příprav, věnovali jsme totiž  

významnou část finančních prostředků (celkem 3,7 mil. Kč) na přípravu 

nových projektových dokumentací. 

Křižovatka Na Letné, směr Bukovany – Lošov.  Zde se jednalo 

především o investici Správy silnic Olomouckého kraje, kdy byla křižovatka 

zásadně přeřešena a odstraněn nebezpečný středový ostrůvek. Město z vlastních 

prostředků provedlo rekonstrukci přiléhajícího chodníku.  

Jako každoročně jsme investovali v základní  škole, kde jsme především 

zajistili spolufinancování projektu MZŠ a MŠ na nové učebny, dále byla 

provedena z dotace MMR rekonstrukce vytápění školní haly a další drobnější 

akce (přístřešek na jízdní kola, úprava elektroinstalace). 

Lesopark Bystřické Šervůd – získali jsme dotaci z fondů EU  

a vybudovali v lesíku za konírnou lesopark. Byly zde provedeny vegetační 

úpravy, upraveny vycházkové cesty, vybudován altán s ohništěm, přírodní herní 

prvky a mobiliář.   

Mezi další akce, které jsme v roce 2019 realizovali, patří několik 

místních komunikací (prodloužení ul. Husova, Za Parkem), velmi populární 

především u dětí je také nový pumptrack, vybudovaný u nové cyklostezky. 

Pumptrack je jedinečný typ dráhy, který využívá „pumpování“ (pohyb nahoru  

a dolů) jako hnací sílu jízdního kola místo šlapání.   
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Ještě bych chtěl jako předseda SK Velká Bystřice z.s. poděkovat 

zastupitelstvu města Velká Bystřice za podporu při rekonstrukci sportovní 

haly Na Letné.  Díky podpoře MŠMT (5,1 mil. Kč), Olomouckého kraje  

(1,7 mil. Kč) a města Velká Bystřice se podařilo vybudovat novou odpruženou 

palubovku a tribunu.  

 
 

 
 

 

Počasí v roce 2019 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

  

Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření. Česko se otepluje. Téměř 

žádná zima, minimum sněhu, suché jaro, extrémně horké léto. Vegetační sezóna 

začala relativně brzy rekordně teplým a suchým dubnem. Poměrně teplé počasí 

vydrželo až do listopadu a zima jako taková na většině území pořádně ani 

nezačala.  

 

 

 

1 – nejnižší denní teplota 5 – průměr.měs.teplota 9 – počet sněžení 

2 – nejvyšší denní teplota 6 – počet slunečních dnů 10 – větrné dny 

3 – nejniž.prům.den.tepl. 7 – počet deštivých dnů 11 – ranní mlhy 

4 – nejvyš.prům.den.tepl. 8 – srážky měsíční celk. 12 - bouřky 

 

Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -14 8 -8,5 5 -1,8 12 3 23 9 11 10  1 

Únor  -12,5 12 -5,75 7,5 1,6 21 4 20 2 9 5 - 

Březen  -5 20 3 11,5 5,1 18 12 42 - 27 1 - 

Duben  -2 27 3,75 18,75 10,7 20 5 19 - 26 - - 

Květen  -1,5 27 5 17,5 12,5 19 20 85 - 27 - - 

Červen  8 33 14,5 25,5 20,9 23 5 40 - 12 - 7 

Červenec  8 35,5 15 25 20,4 28 12 84 - 17 1 6 

Srpen  8,5 32,5 15,5 24,5 21,6 29 12 70 - 19 - 10 

Září  1 32 6 24 16,7 24 9 67 - 15 - 3 

Říjen  -6 22 -0,5 15 10,1 21 9 47 - 20 7 - 

Listopad  -6 18 0,5 12,5 6,6 14 12 44 - 14 6 - 

Prosinec  -9 12 -4,5 7 1,6 17 6 20 4 8 3 - 
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                                                                        x = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden: 

 

 

Leden byl dosti chladný, noční teploty 

většinou pod bodem mrazu. Srážek 

sněhových bylo málo (i když v Čechách a 

na horách sněhová kalamita). Napadený 

sníh hned roztál, až v závěru měsíce až  

15 cm sněhu a udržel se několik dní. 

-1,8 

 

-2,8 

 

23 

 

42 

 

Únor: 

 

 

. 

Abnormálně teplý měsíc. Noci byly 

mrazivé, ve dne vždy nad nulou, často 

kolem 10° a víc. Sněžilo málo a sníh brzy 

roztál. V druhé polovině měsíce kvetly 

sněženky, sedmikrásky a první krokusy. 

1,6 -1,1 20 

 

38 

 

Březen: 

 

 

. 

Celý měsíc velmi teplo. V noci výjimečně 

pod nulou. denní stále nad 10°, rekord 20°. 

V noci 10.3. se přehnal orkán Eberhard 

(lámal stromy, strhával střechy). Srážek 

málo. 

5,1 2,5 42 

 

40 

 

Duben: 

 

 

Rekordně suchý měsíc, srážky počátkem 

dubna minimálně 2 mm, situaci zhoršil  

i vítr, hodně slunečního svitu a 

nadprůměrné teploty. Poslední dva dny 

oblačno, konečně slabý déšť. 

10,7 7,3 19 47 

Květen: 

 

Celý měsíc velmi teplo, denní teploty stále 

nad 10°, od 17.5. 20°- 27°C. Bylo větrno  

a 20 deštivých dní. 

12,5 

 

12,3 

 

86 

 

74 

 

Červen: Převážně slunečno, denní teploty nad 20°, 

často nad 30°. Z veder časté bouřky, srážek 

minimum. 
20,9 

 

15,5 

 

40 84 

Červenec: 

 

 

. 

Byl na Zemi nejteplejší měsíc v historii 

měření. Na řadě míst padaly teplotní 

rekordy, mnohde přispěly k šíření 

rozsáhlých požárů. Bylo 13 tropických dní 

(30°-36°.C.). 1.7. se prohnaly 3x bouřky, 

jednu provázely kroupy, blesky a nárazy 

velmi silného větru. 

20,4 16,9 84 79 

Srpen: 

 

 

. 

Velmi teplý zejména poslední týden, kdy 

denní teploty přesahovaly třicítku. 

Tropických dní bylo za srpen 12. Srážky 

pouze v prvním a posledním týdnu,  

z  velkých veder bouřky. 

21,6 16,4 70 78 
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Září: 

 

. 

Začátek měsíce velmi teplo, první víkend 

se ochladilo a pršelo. Pak opět teplo  

a minimální srážky. 
16,7 12,8 67 52 

Říjen: 

 

 

. 

Začátek měsíce byl chladný a deštivý, 

noční teploty klesly pod nulu. V druhé 

polovině bylo na říjen nezvykle teplo - 

teploty nad 20°. Ráno časté mlhy. 

10,1 8,0 47 43 

Listopad: 

 

 

. 

Celý měsíc teplo, denní teploty kolem 10° 

až 18°. Noční teploty většinou kolem 5°. 

První týden ranní mlhy, druhý týden 

deštivý. 

6,6 2,7 44 49 

Prosinec: 

 

 

. 

Nezvykle teplý měsíc, kvetly sedmikrásky, 

pučely keře a stromy, tráva stále zelená. 

Teploty celý měsíc nad nulou, několik dní 

dokonce kolem 10°-12°C. Sněžilo velmi 

málo, většinou jen poprašek - hned roztál. 

1,6 -1,0 20 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 18,4 7,5 46,8 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 562 674 

 

 
Obyvatelstvo 

k 31. 12. 2019 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel     3365   

 z toho muži      1696   

 z toho ženy      1669 

 počet cizinců               153 

 celkový počet vč. cizinců  3518   

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2641  

     mladších 18 let      724  

     starších 60 let     843 

     starších 90 let      27  

 

Narozené děti        33    

 

Sňatků celkem        60   

 uzavřených v obřadní síni     30 

 uzavřených pod širým nebem     24  

církevní sňatky        6 
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Úmrtí          32 

 

 

Nově přihlášení občané    112 

Odstěhovali se       75 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice   47    

 

 

Narozené děti: celkem 33 

 

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

Raždík Jakub 

Cáb Lukáš 

Jaklová Inna 

Dombi Matias 

Dočkalová Kristýna 

Runtág Vítek 

Pospíšilová Ema 

Kroupa Tomáš 

Balharová Karolína 

Sviták Alex 

Trpišovská Nikola 

Pudil Tomáš 

Döring Florian 

Bereza Dominik 

Macharáčková Laura 

Zamykal Zoe 

Mikušík Michal 

Hrinda Damian 

Luběník Matyáš 

Güntner Jonáš 

Lakomý Šimon 

Chmelík Adam 

Stibor Maxmilián 

Čapková Rebeka 

Kolářová Stella 

Steiger Matěj 

Pospíšilíková Anna 

Kadala Tomáš 

Dolinek Alexandr 

Pudil Vojtěch 

Bláha Tobiáš 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 32 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

 

    zemřel/a ve věku:  

Amálie Prášilová   89 

Žofia Holazová   82 

Alena Petrová   76 

Milan Kocian   94 

Jan Mahr    85 

Antonín Mistr   85 

Marie Kunáčková   86 

Ján Sekela    79 

Josef Hájek    85 

Věra Miláčková   76 

Josef Bakalík   82 

Jaroslav Zatloukal   69 

Jana Poláková   54 

 

 

 

Miroslav Barvíř   84 

Zdeňka Krejčiříková  78 

Jaromír Zamykal   72 
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Jarmila Göblová   88 

Zdeněk Malíček   87 

Božena Sedláčková  79 

Miroslav Hűhnel   80 

Mojmír Lehar   82 

Dobroslava Provazníková 86 

Marie Šudřichová   62 

Věra Güntnerová   66 

Jan Slepica    63 

Marta Čecháková   77 

Libuše Miklíková   89 

CzechPoint 

 

V roce 2019 vydal městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 603 výpisů a pracovníci městského úřadu ověřili 

celkem 1904 podpisů nebo listin.  
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III.  Samospráva a správa obce 
 

 

Samospráva  
 

Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 

města v souladu se zákonem o obcích.  

Počet zasedání zastupitelstva města 

v roce 2019 

5 

 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti  

a ve své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti 

přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li to zákon. Na jednání rady je vždy 

přizván s hlasem poradním předseda kontrolního výboru. Podle projednávaných 

záležitostí si rada města může přizvat odborníky, členy komisí, fyzické  

i právnické osoby, které žádají na radě usnesení.  

 

 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Marcela Chumchalová – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracovala Hana Londová 
 

 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2019: 

 

Ing. Marek Pazdera Ing. Vít Langer 

Ing. Martin Seidler  Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 

Mgr. Vendula Švarcová - oddávající Mgr. Ivo Slavotínek 

Ing. Kamil Šperka Petr Nakládal - oddávající 

Martin Šípek Mgr. Lucie Pazderová - oddávající 

Ing. Lukáš Jakl Jiří Čepelák 

Ing. Jiří Pospíšil Mgr. Jaroslav Zavadil 

Mgr. Hana Londová  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2019 celkem pětkrát. 

 

 Na každém zasedání zastupitelstvo města schválilo navržený program, 

určilo zapisovatele, schválilo volbu pracovního představenstva, ověřovatele 

zápisu, návrhovou komisi a znění zápisu z předchozího zasedání ZM. 

Pravidelným bodem jednání byla zpráva o činnosti rady města a městského 

úřadu, majetkoprávní agenda a převody pozemků města. 
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20.2. Zastupitelstvo po projednání schválilo: 

- žádost do dotačního programu MMR ČR na projekt "Obnova místní 

komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila" 

- podání žádosti do dotačního programu MMR ČR na projekt "Zlepšení 

podmínek pro sportovní aktivity Masarykovy ZŠ Velká Bystřice" 

- uzavření Dohody o sdružení prostředků smluvních stran města Velká 

Bystřice a obce Mrsklesy  na zřízení společné jednotky požární 

ochrany. Společnou jednotkou PO bude JSDH Velká Bystřice 

- připojení města Velká Bystřice k mezinárodní kampani „Vlajka  

pro Tibet“ 

- Memorandum o spolupráci na výstavbě koupacího biotopu 

- majetkové záležitosti 

- mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva města – starosta 

města ( 34 000,- Kč), místostarosta města (36 000,- Kč) 

- na funkci člena představenstva VHS Olomouc a.s. Ing. Marka 

Pazderu, starostu města Velká Bystřice. 

- Mgr. Ivo Slavotínka jako náhradníka pro zastupování města Velká 

Bystřice na valných hromadách VHS Olomouc a.s. v období  

2019-2022 

13.5. ZM d e l e g u j e pana Marka Pazderu, starostu města jako zástupce 

společníka města Velká Bystřice na valné hromady společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o., IČ 29444772, po celou dobu volebního 

období 2019 – 2022 

Zastupitelstvo po projednání schválilo: 

- účetní závěrku města Velká Bystřice, sestavenou k 31.12.2018,  

která podává věrný a poctivý stav účetní jednotky – zisk ve výši  

19 891 024,06 dle přílohy 

- Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2018 s vyjádřením 

„souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“ 

- poskytnutí dotací spolkům: 

SK Velká Bystřice v celkové výši 160.000,- Kč. na projekty 

Činnost SK Velká Bystřice - oddíl tenisu 20.000,- Kč, oddíl volejbalu 

15.000,- Kč, provoz víceúčelového areálu 100.000,- Kč, 

pronájem haly MZŠ pro oddíly mládeže 25.000,- Kč 

Házená Velká Bystřice, z.s. v celkové výši 226.000,- Kč. na projekty 

Sportovní činnost spolku v sezóně 2019, ve výši 100.000,- Kč, 

pronájem haly MZŠ pro oddíly mládeže 126.000,- Kč 

FK Velká Bystřice, z.s. v celkové výši 50.000,- Kč. na projekty 

Údržba fotbalového a tréninkového hřiště 25.000,- Kč, pronájem haly 

MZŠ pro oddíly mládeže 25.000,- Kč 

Souboru Haná ve výši 60.000,- Kč na projekt Provozní náklady 

souboru v roce 2019 
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Orlu jednotě Velká Bystřice ve výši 20.000,- Kč na projekt Podpora 

sportovní, kulturní a osvětové činnosti jednoty Velká Bystřice 

investiční dotace SK Velká Bystřice na projekt „Modernizace 

stávající haly-1.etapa SK Velká Bystřice z.s.“ ve výši 500.000,- Kč 

investiční dotace FK Velká Bystřice, z.s. na projekt „koupě žacího 

traktoru“ ve výši 77.000,- Kč 

investiční dotace Orlu jednota Velká Bystřice na projekt 

„Rekonstrukce schodů a vstupní části orlovny“ ve výši 72.000,- Kč 

27.6. Zastupitelstvo po projednání schválilo: 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 4/2005 – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA, ze dne 26.9.2005 

- poskytnutí bezúročné půjčky MVB zřizované p.o. MZŠMŠ  

na financování projektu „Modernizace počítačové, přírodovědné  

a jazykové učebny v ZŠ Velká Bystřice“ s celkovým předpokládaným 

nákladem 7.999.178,- Kč, podpořeného z 66. výzvy ŘO IROP 

Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI ve výši 

7.199.260,- Kč 

- majetkové záležitosti 

16.9. Zastupitelstvo po projednání schválilo: 

- podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR do programu „Podpora 

terénní práce pro rok 2020“ na projekt „Podpora terénní práce ve Velké 

Bystřici 2020“ s celkovými náklady 330.006,- Kč na požadovanou výši 

dotace 300.000,- Kč (90,91 % nákladů) 

- vlastní spoluúčast na projektu ve výši 30.006,- Kč (9,09 % nákladů), 

které profinancuje z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2020  

- mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Marku Pazderovi ve výši 

86.520,- Kč za plnění významných úkolů pro město, jeho prezentaci  

a propagaci 

- mimořádnou odměnu místostarostovi města Mgr. Ivo Slavotínkovi  

ve výši 70.058,-Kč za plnění významných úkolů pro město, jeho 

prezentaci a propagaci 

- spolufinancování akce „Velká Bystřice – Cisternová automobilová 

stříkačka“ ve výši 5.601.555,- Kč z rozpočtu města Velká Bystřice, 

financování bude probíhat v letech 2019 a 2020 

11.12. Zastupitelstvo po projednání vydalo: 

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů   

- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů s výší místního poplatku 650,- Kč 

na osobu a rok 

Zastupitelstvo po projednání schválilo: 
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- výši stočného neziskovým organizacím na území města Velká 

Bystřice ve výši 100,00 Kč (bez DPH) /rok –  Orel jednota Velká 

Bystřice, Sportovní klub Velká Bystřice, T.J. Sokol Velká Bystřice, 

MZŠMŠ Velká Bystřice, Dům pokojného stáří sv. Anny 

- rozpočet města Velká Bystřice na rok 2020 jako schodkový,  

v paragrafovém znění. Schodek rozpočtu bude kryt finančními 

prostředky na běžných účtech města. Součástí rozpočtu města  

je sociální fond a fond obnovy majetku 

- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 

- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1.1.2020  

dle předloženého návrhu 

- možnost zapojení podnikatelů působících na území města Velká 

Bystřice do systému nakládání s komunálním odpadem města Velká 

Bystřice v roce 2020 

- cenu za zapojení do systému nakládání dle velikosti sběrných nádob 

následovně:  

1 ks nádoby o objemu 110 – 120 l   800,- Kč bez DPH/ rok 

1 ks nádoby o objemu 240 l          1.600,- Kč bez DPH/ rok  

1 ks nádoby o objemu 1.100 l         8.000,- Kč bez DPH/ rok 

- podání žádosti do dotačního programu MMR ČR „117D8220 – 

PODPORA OBCÍ S 3001 – 10000 OBYVATELI“ – dotační titul B  

na projekt „Zlepšení podmínek pro sportovní aktivity Masarykovy ZŠ 

Velká Bystřice – II.etapa“ 
  

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny  

v zápisech o těchto jednáních, které jsou uloženy na Městském úřadě  

k nahlédnutí každému občanu města a na webových stránkách města:   

www.muvb.cz. 

 

 

Rada města 

 
Podklady: Mgr. Marcela Chumchalová - tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracovala Hana Londová 

 

Složení a činnost rady města 

 

Ing. Marek Pazdera            

Ing. Kamil Šperka   

Mgr. Ivo Slavotínek  

Ing. Martin Seidler  

Mgr. Vendula Švarcová  
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Rada města se za rok 2019 sešla celkem patnáctkrát. V kronice uvádíme 

jen podstatné projednávané záležitosti, podrobnosti z jednání rady jsou uloženy 

u tajemnice městského úřadu ve formě zápisu z jednání a následných usnesení - 

všechna usnesení Rady města jsou dále přístupna na webových stránkách města 

(www.muvb.cz). Pravidelně projednávaným bodem na každém zasedání byla 

obsáhlá majetkoprávní agenda města, každé jednání obsahuje i několik desítek 

projednávaných bodů - do kroniky jsou vybírány jen ty dějově a významově 

zajímavé. 

 

 

28.1. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e  uzavření kupní smlouvy s firmou BAKTOMA  

spol. s.r.o., IČ 27815188, na realizaci revitalizace přehrady za 

nabídkovou cenu 163.548,- Kč bez DPH, 197.893,- Kč vč.DPH, 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s firmou Pazdera s.r.o.,  

IČ 27815609 na realizace zakázky „Pumptrack“ cyklistická stezka 

Velká Bystřice za nabídkovou cenu 214.000,- Kč bez DPH,  

258.940,- Kč s DPH, 

s c h v a l u j e vzor smlouvy o nájmu a ceník za pronájem kulturního 

zařízení MVB, 

 s c h v a l u j e výjimky z ceníku pronájmu kulturní zařízení MVB, 

který je nedílnou součástí vzorové smlouvy o nájmu (spolek Haná, 

Osvětová beseda V.B. a další spolky), 

s v ě ř u j e pravomoc uzavírat jednotlivé nájemní vztahy s nájemci  

KD Nadační Městskému úřadu Velká Bystřice s tím, že výše uvedené 

smlouvy je oprávněn(a) uzavírat vedoucí odboru výstavby, územního 

plánování a technických služeb,   
s c h v a l u j e  realizaci projektu MZŠMŠ „Rozvoj vzdělanosti 

v technických a řemeslných oborech“ (dále jen „projekt“), který řeší 

rekonstrukci a vybavení školních dílen v MZŠMŠ,  

s celkovým rozpočtem projektu 1.200.000,- Kč, podpořeného  

ze 4. výzvy MAS Bystřička, Infrastruktura základních škol, IROP, 

s c h v a l u j e udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 

organizací města Velká Bystřice za plnění mimořádných pracovních 

úkolů ve 2. pololetí roku 2018 ve výši: 

MZŠMŠ- Mgr. Raková:     20.000,- Kč, 

DPS- Mgr. Lakomý:           8.000,- Kč, 

s c h v a l u j e zakoupení a provozování platebního terminálu městem 

Velká Bystřice. 

20.02. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e rozpočet společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice, s.r.o., 

IČ 29444772 na rok 2019, 
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s c h v a l u j e pořízení datového úložiště Storage dle cenové nabídky 

ze dne 8.2.2019 od firmy C SYSTÉM CZ a.s., IČ 27675645  

za nabídkovou cenu 250.000,- Kč bez DPH,  302.500,- Kč vč DPH, 

s c h v a l u j e přijetí finančního daru z projektu Obědy pro děti:  

19.024,- Kč, do majetku příspěvkové organizace- MZŠMŠ od Women 

for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4- Nusle, IČ: 24231509, 

přičemž dar bude využit na úhradu obědů pro 6 žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, 

s c h v a l u j e změnu žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR do programu 

„Podpora terénní práce pro rok 2019“ na projekt „Podpora terénní práce 

ve Velké Bystřici 2019“ s celkovými náklady 230.761,- Kč, 

s c h v a l u j e  zahájit přípravu řešení uličky spojující ulice Ohrada  

na Kollárova podél bývalé Juráňovy stolařské dílny, 

s c h v a l u j e  vytvořit pracovní skupinu k přípravě oslav 30. výročí 

sametové  revoluce, 

p o v ě ř u j e  starostu a místostarostu města k oslovení paní 

Měšťánkové a pana Venuse s nabídkou odkupu pozemků pod ulicí 

Nádražní II za cenu znaleckého posudku. 

20.3. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou JK new product 

s.r.o., IČ 03868371,   na realizaci zakázky „ MěÚ Velká Bystřice, 

větrání a chlazení kanceláří“  za nabídkovou cenu 749.557,- Kč  

bez DPH, 906.964,- Kč vč. DPH,   

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Art Lighting 

Production, s.r.o., IČ 25569627,   na realizaci zakázky „ Stmívací 

systém KD Nadační “  za nabídkovou cenu 310.520,- Kč bez DPH, 

375.729,- Kč vč. DPH, 

s c h v a l u j e přijetí finančního daru ze dne 6.3.2019 v hodnotě 

200.000,- Kč, od PhDr. Simony Sokolové, Příční, Velká Bystřice,  

do majetku příspěvkové organizace - DPS, 

s c h v a l u j e účetní závěrku MZŠMŠ, Školní jídelna, DPS sv. Anny. 

24.4. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku 

na dodávky dle § 56 zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku 

„Velká Bystřice – Cisternová automobilová stříkačka“, 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s.,   

IČ 608 387 44     na "Opravu účelové komunikace Vinohrádky“  

za nabídkovou cenu 1.049.191,- Kč vč. DPH, 

s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou  Elpremont 

elektromontáže s.r.o., IČ 26871891 na provedení akce „Velká Bystřice, 

ul. Tovární  –  nové veřejné osvětlení“  za nabídkovou cenu  

354.233,- Kč vč. DPH, s podmínkou instalace zdravotně nezávislých 

zdrojů světla,   



23 

 

 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Porr a.s.,  

IČ 43005560 na provedení akce „ Křižovatka silnic III/4433  

a III/4432 – SO 102 chodník“ za nabídkovou cenu 229.506,- Kč  

vč. DPH, 

s c h v a l u j e uzavření příkazní smlouvy s firmou RPA Dotace 

s.r.o., IČ 01399357 na zpracování dokumentů pro získání dotace  

na akci „Přístavba v historickém areálu Zámku ve Velké Bystřici 

– dotační program Fondy EHP a Norska“ za nabídkovou cenu 

48.400,- Kč vč. DPH, 

s c h v a l u j e vyhlášení zadávacího řízení na zadání architektonické 

studie rekonstrukce a dostavby MZŠMŠ ve variantách: 

 s dostavbou západního křídla školy nad starou tělocvičnou  

a spojovacím koridorem, 

 bez dostavby západního křídla školy nad starou tělocvičnou  

a spojovacím koridorem. 

s c h v a l u j e záměry realizace projektů „zelených střech“  

na budovách MZŠMŠ (přístavba MŠ a vstupní budova ZŠ), tedy 

přípravu projektů a žádostí o dotace do OPŽP, 

s c h v a l u j dotace neziskovým organizacím (viz zápisy z jednání 

zastupitelstva města). 

13.5. s c h v a l u j e :  

a) přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč od Olomouckého kraje  

na částečnou úhradu výdajů na pořízení CAS jednotky SDH 

Velká Bystřice, 

b) spolufinancování města Velká Bystřice na částečnou úhradu 

výdajů na pořízení CAS jednotky SDH Velká Bystřice, 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 25.000,- Kč od Olomouckého 

kraje na podporu farmářských trhů – stavba a demontáž 30 prodejních 

stánků včetně úklidu prostranství, 

s c h v a l u j e záměr vybudování chodníku pro pěší z parku Bystřické 

šervúd na ul. Na Letné, 

s c h v a l u j e na základě žádosti DPS ze dne 27.3.2019 přijetí 

věcného daru - zdravotnický ošetřovatelský (spotřební) materiál 

v hodnotě 4.218,06 Kč, do majetku příspěvkové organizace - DPS  

od fy Perfect Distribution a.s., U spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s.,   

IČ 608 387 44  na provedení akce "Oprava účelové komunikace  

Za parkem“  za nabídkovou cenu 562.348,- Kč vč. DPH.  

6.6. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e : přijetí dotace ve výši 1.500.000,- Kč od Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu výdajů na Hanácký rok v Bystřici  

2019 – 2021, 

spolufinancování města Velká Bystřice na částečnou úhradu výdajů na  



24 

 

 

Hanácký rok v Bystřici 2019 – 2021, ve výši minimálně  

30% každoročně,  

s c h v a l u j e : přijetí dotace ve výši 10.000,- Kč od Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu výdajů na přehlídky Hanácký Nashville  

a Bystřické Banjo, 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč od Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu výdajů na Lidový rok 2019,  

spolufinancování města Velká Bystřice na částečnou úhradu výdajů  

na Lidový rok 2019, ve výši minimálně 50% ,   

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 32.000,- Kč od Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu výdajů na projekt Zkvalitnění služeb 

KIC Velká Bystřice v roce 2019, 

s c h v a l u j e ceník stravného v provozovně společnosti GTH zařízení 

školního stravování, 

s c h v a l u j e personální složení odborných komisí Rady města Velká 

Bystřice pro volební období 2018-2022 dle přílohy s účinností  

od 6.6.2019. 

27.6. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s BM asistent s.r.o., IČO 

26796350 na přípravu projektové žádosti „Zvýšení bezpečnosti dopravy 

ve městě Velká Bystřice – chodníky na ul. Nádražní I, Svésedlická, 

Kollárova, Na Letné “.   Smluvní cena za I. etapu bude 43.560,- Kč  

(vč. DPH), 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy s firmou Ing. Pavel Jelínek,  

IČ 46616373 na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost 

s tím související na akci „ZŠ Velká Bystřice  – stavební úpravy, 

oprava a přístavba“    za nabídkovou cenu 733.550,- Kč vč. DPH, 

vyjadřuje předběžný souhlas MZŠMŠ k projektu rekonstrukce  

a vybavení školních dílen (2. podání) s celkovým předpokládaným 

nákladem 1.200.000,- Kč, 

s c h v a l u j e pro p.o. MZŠMŠ výjimku navýšení počtu žáků ve všech 

třídách MŠ Zámecké nám. 83 o 4 děti/třídu pro školní rok 2019/2020. 

s c h v a l u j e vyplacení mimořádné odměnu tajemnici městského 

úřadu ve výši 25.000,- Kč. 

25.7. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSTA CZ s.r.o.   

IČ 25374311, na realizaci zakázky „Velká Bystřice, úprava parkové 

cesty“ za smluvní cenu 477.118,- Kč (vč. DPH), 

s c h v a l u j e udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 

organizací města Velká Bystřice za plnění mimořádných pracovních 

úkolů v 1. pololetí roku 2019 v této výši: 

MZŠMŠ - Mgr. Jana Raková:  25.000,- Kč, DPS - Mgr. Zdeněk 

Lakomý:   12.000,- Kč, 
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s c h v a l u j e jmenování nových členů Komise pro rodinu, sociální  

a zdravotní záležitosti doplnění členů: Magda Janíková, vrchní sestra 

DPS, Renata Chudíková, ošetřovatelka DPS. 

20.8. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  prodej nafukovacího plátna Airscreen o rozměru 

6,1x3,43m, včetně přepravního boxu, firmě Screenrental, s.r.o.,  

IČ 27821277,  za cenu 50.000,- Kč, 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy na dodávku cisternové automobilové 

stříkačky pro JSDH Velká Bystřice se společností WISS CZECH, s.r.o., 

IČ: 29305934, 

d o p o r u č u j e MZŠMŠ stanovit výši školného v mateřské škole 

Zámecké nám. od 1.9.2019 pro šk. rok 2019/20 na částku  

330,-Kč/žáka/měsíc, 

d o p o r u č u j e MZŠMŠ stanovit výši školného ve Školní družině 

MZŠMŠ od 1.9.2019 pro šk. rok 2019/20 na částku  

135,- Kč/žáka/měsíc, 

s c h v a l u j e záměr připomínky 30. výročí Sametové revoluce 

uspořádáním akcí: 1) společná výstava fotografií a beseda s autory 

Jindřich Štreit a Jan Šibík, 2) výstava bystřických reálií z přelomu let 

1989 a 1990 (Zdeněk Polách), 3) koncert hudebního tělesa spojeného 

s předlistopadovým disentem (Plastic People, Hutka, …),  

4) streetartová výtvarná prezentace na téma roku svobody, 

RM schvaluje výdajový limit souboru akcí k připomínce událostí 

17.11.1989 do max. 120.000,- Kč.   
12.9. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Stavební společnost 

NAVRÁTIL, s.r.o., IČ 46972021,   na realizaci zakázky „Zlepšení 

podmínek pro sportovní aktivity Masarykovy ZŠ Velká Bystřice“   

za smluvní cenu 6.889.596,42,- Kč (vč. DPH), 

s c h v a l u j e přijetí finančního daru z projektu Obědy pro děti ve výši 

22.272,- Kč, do majetku příspěvkové organizace- MZŠMŠ od Women 

for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4- Nusle, IČ: 24231509, 

přičemž dar bude využit na úhradu obědů pro 4 žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí v období od 16.9.2019 do 30.6.2020, 

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru města Velká Bystřice - 

příspěvek rodičům (nebo jiným zákonným zástupcům) žáků 

Masarykovy základní školy a mateřské školy (dále jen MZŠMŠ),  

kteří se účastní  

 školního lyžařského výcviku MZŠMŠ nebo  

 školy v přírodě MZŠMŠ 

 školního poznávacího zájezdu žáků 8. tříd MZŠMŠ do Velké 

Británie nebo 

 adaptačního kurzu pro nové třídní kolektivy 
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ve výši 50% poplatku hrazeného MZŠMŠ, maximálně však  

2.000,- Kč na 1 žáka při splnění následujících podmínek:  

1. rodič (nebo jiný zákonný zástupce) žáka na něj pobírá dávky 

státní sociální podpory - přídavek na dítě a tuto skutečnost 

prokáže aktuálním rozhodnutím o přiznání přídavku na dítě 

vydaným místně příslušným pracovištěm Úřadu práce, 

2. žáku nebylo v posledních 12 měsících uděleno kázeňské 

opatření typu „důtka ředitele školy“ a horší, což zákonný 

zástupce žáka doloží vysvědčením žáka. MVB zaručuje, že 

s touto informací bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů a výlučně pro účel jednorázové výplaty 

příspěvku, 

3.  žák i rodič (nebo jiný zákonný zástupce) žáka, který o příspěvek 

požádá, jsou občany města Velké Bystřice, což doloží 

občanským průkazem. 

7.10. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e realizaci projektu MZŠMŠ „Rozvoj vzdělanosti  

na MZŠMŠ – v oblastech technických a řemeslných oborů a práce 

s digitálními technologiemi“ (dále jen „projekt“), který řeší 

rekonstrukci a vybavení školních dílen v MZŠMŠ a zázemí pro výuku 

práce s digitálními technologiemi, s celkovým rozpočtem projektu 

1.300.000,- Kč, na který bude MZŠMŠ žádat o podporu z IROP, 

ze 6. výzvy MAS Bystřička, Infrastruktura základních škol II, 

s c h v a l u j e zadání AK Ritter – Šťastný vypracování nové smlouvy 

na odvádění odpadních vod z domácností, s tím, že úhrada stočného 

bude vypočítána dle daných kritérií.  

7.11. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e  zásady pro poskytování darů na investiční akce spolků: 

Město Velká Bystřice může poskytnout dar na investiční akce spolků, 

přičemž při rozhodování se RM nebo ZM bude řídit zpravidla těmito 

zásadami: 

 žadatel je nestátní nezisková organizace se sídlem a místem 

skutečné realizace své činnosti ve Velké Bystřici,  

 inv. akce, na niž bude dar poskytnut, bude fyzicky realizována, 

resp. výstupy inv. akce budou převážně využívány na území 

města Velká Bystřice,  

 výše daru nepřesáhne 50% celkových nákladů projektu,  

 a bude činit min. 20.000,- Kč a max. 500.000,- Kč,  

 žadatel získá na financování inv. akce podporu z jiných zdrojů 

(evropská, státní, krajská dotace, dar, nadační příspěvek, grant 
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apod.),   

 žadatel požádá o dar před zahájením fyzické realizace inv. akce,  

 po skončení realizace žadatel doloží fyzickou realizaci inv. akce 

do 30.11. roku, ve kterém byl dar poskytnut, zpravidla 

fotodokumentací projektu, fakturami apod.,  

 dar je nenárokový,  

 preferované účely darů MVB na inv. akce spolků: 

- vybavení pro pravidelnou činnost výchovy a vzdělávání 

mládeže,  

- vybavení pro pravidelnou činnost v oblasti sportu, kultury, zlepšování 

životního prostředí a péče o krajinu/přírodu, 

s c h v a l u j e  zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 

části ul. Týnecká (stará Týnecká), Velká Bystřice - projektová 

dokumentace ve stupni DZS“ zadávanou mimo režim Zákona  

o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), 

jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DZS, 

která řeší rekonstrukci veřejné části ulice Týnecká, v úseku tzv. staré 

Týnecké (od křižovatky naproti Penzionu Morava po tzv. vodárnu),  

v katastrálním území Velká Bystřice v předpokládané hodnotě 450.000,- 

Kč bez DPH. 

22.11. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s BM asistent s.r.o., IČO 

26796350 na přípravu projektové žádosti „Demolice stáv. objektů V. 

Bystřice, ul. 8.května, parc.č. 45 „. Smluvní cena za I. etapu bude 

36.300,- Kč (vč. DPH),    

s c h v a l u j e  uzavření Darovací smlouvy ve výši 50.000,- Kč   

s dárcem firmou AGROSPOL Velká Bystřice s. r.o., IČ 49607812. Dar 

bude použit na pořízení hasičského vybavení pro jednotku SDH Velká 

Bystřice – VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ, 

s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy ve výši 5.000,- Kč   

s dárcem firmou Pazdera, s. r.o., IČ 27815609. Dar bude použit  

na pořízení hasičského vybavení pro jednotku SDH Velká Bystřice – 

VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ, 

s c h v a l u j e návrh rozpočtu MVB na rok 2020, 

s c h v a l u j e nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS e 

DRAULIC pro JSDH Velká Bystřice za nabídkovou cenu  

486.698,30 Kč s DPH, 

d o p o r u č u j e ZM poskytnout SK Velká Bystřice dar na investiční 

akci Dofinancování stavby zázemí volejbal ženy + tenis ve výši 

400.000,- Kč a schválit rozpočtové opatření k zajištění financování 

tohoto daru. 

11.12. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Příkazní smlouvy s BM asistent s.r.o.,  
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IČO 26796350 na organizaci výběrového řízení a administraci žádosti 

 o dotaci k projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Velká 

Bystřice, chodníky ul. Nádražní I, Svésedlická, Kollárova, Na Letné“  

za nabídkovou cenu 60.500,- Kč vč DPH,    

s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy ve výši 10.000,- Kč   

s dárcem firmou OLGERMA s. r.o., IČ 63490587. Dar bude použit  

na pořízení hasičského vybavení pro jednotku SDH Velká Bystřice – 

VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ, 

 s c h v a l u j e výši neinv. příspěvku MVB pro DPS na rok 2020, který 

činí 2.130.000,- Kč, který bude uvolňován v 11ti měsíčních splátkách 

v měsících leden – listopad 2020, 

s c h v a l u j e výši neinv. příspěvku MVB pro MZŠMŠ na rok 2020, 

který činí 4.900.000,- Kč a bude uvolňována v pravidelných měsíčních 

splátkách vždy ve výši 1/12, 

s c h v a l u j e výši neinv. příspěvku MVB pro ŠJ na rok 2020, který 

činí 1000,- Kč, 

s c h v a l u j e podání (správní) žaloby proti rozhodnutí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje ze dne 18. 10. 2019, č. j. KUOK 93144/2019, 

sp. zn. KÚOK/76967/2019/ODSH-SH/9008, kterým tento správní 

orgán zamítl odvolání města Velká Bystřice proti usnesení Magistrátu 

města Přerov ze dne 17. 5. 2019 č. j. MMPr/102547/2019/Sko  

o zastavení řízení o určení existence či neexistence veřejně přístupné 

účelové komunikace údolím Vrtova. 

30.12. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e Plán zimní údržby města Velká Bystřice s účinností  

od 1.1.2020. 

s c h v a l u j e platové výměry ředitelů příspěvkových organizací MVB 
 

 

 

Komentář ke schválenému rozpočtu (Ing. Lukáš Jakl) 

 
Podklady: Bystřické noviny č.2/2019 

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) byl jsem 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 
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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 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 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% 
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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 11% Byty, financování, hasiči, daně, spolky, 

internet 

Rezerva 16,2 19% Rezerva na projekt MŠ, 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, 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, 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 7200 

tis.Kč 

Investiční příspěvek spolkům 0,500 Pomoc spolkům při financování investic podle 

pravidel 

Celkem 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.  
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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. 

 

 

 

Rozpočet města Velká Bystřice na rok 2019 a jeho čerpání 
 

Podklady: Ing.Lukáš Jakl, předseda finančního výboru 

 

SKUTEČNOST: 

Příjmy celkem        85 651 700 Kč 

Výdaje celkem        69 843 158 Kč 

- změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech      

   - 14 829 802 Kč 

- splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, aj.                   - 

              978 740 Kč 

(Příjmy celkem a Výdaje celkem jsou uvedeny v hodnotě „po konsolidaci“) 

  

Příjmy v roce 2019 byly tvořeny: 

 

1. Daňovými příjmy ve výši Kč 54.599 tis. z toho zejména: 

- Daň z příjmu fyzických osob    Kč 14.647 tis. 

- Daň z příjmu právnických osob    Kč 10.783 tis. 

- Daň z přidané hodnoty     Kč 24.260 tis. 

 

2. Příjmy z místních a správních poplatků v hodnotě Kč 2.605 tis. z toho 

zejména: 

- Místní poplatky za odpad     Kč   1.536 tis. 

- Odvody výtěžků z provozování výherně hracích přístrojů                                                                            

Kč      291 tis. 

- Správní poplatky      Kč       461 tis. 

   

3. Investičními dotacemi od kraje, státních fondů a státního rozpočtu  

Kč 1.703 tis.  
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4. Neinvestičními dotacemi v celkové výši Kč  11.344 tis. z toho zejména: 

-    NeINV dotace na výkon státní správy a školství  Kč   2.676 tis. 

- NeINV dotace        Kč   8.513 tis. 

 

5. Vlastními příjmy v hodnotě Kč 15.400  tis. z toho zejména: 

- příjem ze stočného       Kč   4.540 tis. 

- příjmy z provozování služeb internet    Kč   2.586 tis. 

- příjem z pronájmu městských bytů    Kč   2.178 tis.  

- příjem z pronájmu pozemků, nebyt. prostor a reklamních ploch   

Kč   1.681 tis. 

- příjem z prodeje zmrzliny      Kč      952 tis. 

- kreditní úroky z běžných účtů     Kč       445 tis. 

- Příjmy z prodeje hmotného majetku, pozemků            Kč      869 tis. 

 

Výdaje v roce 2019 byly použity na: 

 

1. Investiční výstavba města celkem Kč 11.314 tis. z toho zejména: 

- Obnova místní komunikace ul.Husova                       Kč      215 tis. 

- Obnova účelové komunikace Vinohrádky                     Kč   1.612 tis. 

-     KD stmívací systém                                 Kč      376 tis. 

-     PUMPTRACK                                                    Kč      309 tis. 

- Technické zhodnocení internetové sítě     Kč   1.117 tis. 

- MěÚ – větrání a chlazení kanceláří                           Kč       907 tis. 

- MěÚ – stavební úpravy archiv a nové regály                Kč       400 tis. 

- Veřejné osvětlení Nádražní I. a ul. Tovární                   Kč       343 tis. 

- Studie a projektové dokumentace ve výši             Kč   1.254 tis.         

- Úprava parkové cesty                                     Kč      680 tis. 

- Obnova místní komunikace J. Pospíšila                         Kč   1 251 tis.                                                                                                   

- Cyklo Velká Bystřice Hlubočky – stěna                         Kč      449 tis. 

- MZŠ – zlepšení podmínek sportovní aktivity                 Kč      705 tis. 

 

2. Poskytnuté neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím a jiným 

subjektům celkem Kč 15.310 tis. z toho zejména: 

- Příspěvky na provoz  příspěvkových organizací v roce 2019                                           

Kč  7.484 tis        

(MZŠ a MŠ Kč 5.394 tis., DPS Sv. Anny Kč 2.090 tis.) 

- Příspěvky neziskovým organizacím a fyzickým osobám   

Kč   814 tis. 

- Průtoková dotace PO – DPS - zajištění soc. služeb    

Kč 4.200 tis. 
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- Průtoková dotace PO – MZŠ - akce „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 

Kč 2.258 tis. 

 

3. Poskytnutí investičních transferů spolkům Kč 649 tis. 

 

4. Poskytnutí investičních půjčených prostředků PO Kč 2.980 tis. 

             MZŠ a MŠ Velká Bystřice                                                    Kč  2.980 tis. 

 

5. Poskytnutí neinvestičních půjčených prostředků PO Kč 3.352 tis. 

             MZŠ a MŠ Velká Bystřice                                                     Kč 3.352 tis. 

 

6. Výdaje na běžný provoz města v celkové hodnotě Kč 33.686  tis., z toho 

zejména: 

- Opravy a údržba silnic a chodníků            Kč    806 tis. 

- Provoz čistírny odpadních vod            Kč 1.612 tis. 

- Provoz veřejné sítě internet              Kč 1.133 tis. 

- Provoz kulturní dům                                                            Kč    886 tis. 

- Bytové a nebytové hospodářství             Kč    806 tis. 

- Provoz a zajištění veřejného osvětlení            Kč    854 tis. 

- Výdaje spojené s územním plánováním a přípravou nových projektů 

                 Kč    965 tis. 

- Provoz technických služeb              Kč 2.267 tis. 

- Informační centrum a kulturní akce            Kč 3.892 tis. 

- Služby a poplatky související se svozem a likvidací odpadů  

                 Kč 3.586 tis. 

- Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň            Kč 2.209 tis.  

- Zajištění provozu jednotky sboru dobrovolných hasičů      Kč    802 tis. 

- Odměny zastupitelů města              Kč 2.453 tis. 

- Provoz městského úřadu              Kč 9.666 tis. 

 

7. Výdaje na daně a poplatky ve výši Kč 2.507 tis.  

 

8. Výdaje související se splátkami přijatých dlouhodobých úvěrů celkem  

Kč 1.023 tis. 

 

 

Rok 2019 byl z hlediska daňových příjmů města Velká Bystřice historicky 

rekordní (nárůst o 4,3 mil. Kč oproti roku 2018). Na tomto měla zásluhu 

zejména rostoucí česká ekonomika. Celkové příjmy města byly v roce 2019 

přesto nižší než v roce 2018, jenž byl velmi úspěšný s ohledem na množství 

získaných dotací na investice. Investiční dotace jsou nenárokové, takže 

v jednom roce se s ohledem na počet a zaměření vhodných dotačních titulů 

podaří získat více prostředků a v dalším méně. Důležité však je být na možnost 
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potenciálních dotačních titulů připraven, a to formou již připravených  

či rozpracovaných projektových dokumentací. Investiční výdaje na projektovou 

dokumentaci jsou nedílnou součástí každého rozpočtu města Velká Bystřice,  

a ne jinak tomu bylo i v roce 2019. Většina investičních akcí uskutečněných 

v roce 2019 byla financována z vlastních zdrojů města. Mezi nejvýznamnější 

investiční akce lze zařadit obnovu účelové komunikace Vinohrádky, obnovu 

komunikace na ul. J. Pospíšila, technické zhodnocení internetové sítě, investiční 

výdaje na přípravu studií a projektových dokumentací a v neposlední řadě  

i menší investici, avšak zato hojně využívanou našimi nejmenšími občany, a to 

pumptrack – zvlněný okruh pro zábavnou jízdu na kole. Některé plánované akce 

na výdajové straně připraveného rozpočtu se nestihly v roce 2019 realizovat  

a tak i proto se meziročně zvýšil zůstatek peněžních prostředků na bankovním 

účtu města Velká Bystřice o více než 14 mil. Kč. 

 

 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
 

Komise stavební    

  

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise  

  

Vzhledem k tomu, že na podzim 2018 proběhly volby do obecních 

zastupitelstev, čekalo se, až nová Rada města schválí nové komise. Pokud  

se týká stavební komise, stalo se tak až v červnu 2019, takže v tomto roce  

se uskutečnila pouze 4 jednání nově ustavené stavební komise s následující 

agendou: 

1. jednání, 20.6.2019: 

 ustavující jednání komise 

 starosta, Ing. Marek Pazdera seznámil stavební komisi s přehledem 

plánovaných investičních akcí města na období 2018–2022. 

2. jednání, 5.9.2019: 

 komise se seznámila se záměrem vybudování třetího bytového 

domu u nádraží ČD a doporučila zvětšit počet parkovacích míst  

na doporučenou kapacitu 1,5 parkovacích míst na 1 bytovou 

jednotku 

 komise se vyjádřila k předložené studii soukromého investora  

na vybudování rezidence Mlýnský dvůr a zaujala ke studii 

stanovisko, ve kterém vymezila podmínky a doporučení pro úpravu 

tohoto investičního záměru 
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3. jednání, 3.10.2019: 

 komisi byla představena studie venkovních úprav plochy u sochy 

prezidenta T.G.M. na nádvoří MZŠ  

 komise se seznámila s projektovou dokumentací nového bytového 

domu pro sociální byty na místě stávajících dvou objektů  

na parc.č.45, které budou demolovány  

4. jednání, 7.11.2019: 

 komisi byla předložena k připomínkování smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti týkající se inženýrských sítí  

pro parc.č. 1809/2 v Husově ulici, kterou nedoporučila 

v předloženém znění uzavřít, ale řešit celou lokalitu jako celek. 

 Komise souhlasila s předloženou projektovou dokumentací 

stavebních úprav zámeckých sklepů pro záměr vybudování 

minipivovaru.  

 

Ještě pro úplnost uvádím seznam členů nově ustavené komise pro volební 

období 2018–2022:  

 

Ing. Milan Svoboda, předseda komise,  

Ing. Filip Štembírek, tajemník komise, 

Jiří Čepelák,  

Petr Kadala,  

Ing. Jaroslav Mádr,  

Svatopluk Ochmann,  

Ing. Jiří Pospíšil,  

Ph.D., Josef Žáčik,  

Ing. Vladimír Schneider. 

  

Děkuji všem členům komise za odvedenou práci a Ing. Filipu Štembírkovi 

za přípravu programu jednotlivých komisí včetně pořizování zápisů.  
 

 

 

Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 

 

Podklady: Ing. Milan Heřman, předseda komise 

 

 

Předseda:  Ing. Milan Heřman 

Tajemník komise: Mgr. Martina Žbánková 

Členové:  Petr Nakládal 
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Mgr. Hana Londová  

ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th.D. 

Ing. Martin Seidler 

Bronislava Millá 

Zuzana Vodičková 

Martin Šípek 

Ing. Tomáš Hradil 

 

V roce 2019 se komise sešla třikrát. Na programu bylo projednávání 

přípravy kulturních akcí, Lidového roku a příprava připomenutí 30. výročí 

Sametové revoluce. Dále se řešily některé otázky technického zabezpečení 

kulturních akcí – např. zábradlí na podium amfiteátru, opěrky na sedadla atd. 

 

 

Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti a Poradní sbor ředitele 

DPS pro přijímání uživatelů služeb do DPS sv. Anny 

  

Předseda komise: ThLic. Michal Umlauf 

Tajemník komise: Jana Chudíková, terénní pracovník 

Členové komise: Renata Chudíková, Magda Janíková, Mgr. Zdeněk Lakomý, 

Jiří Pechr, Mgr. Alena Pírková, Bc. Hana Šebíková, Kamila Šimková, 

Mgr. Vendula Švarcová 

 

 

 

Bytová komise 

 

Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda komise: Ing. Zdeněk Kolman 

Členové komise:  

Jiří Čepelák, Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek 

Tajemník komise: Zuzana Janočová, referent odboru výstavby, územního 

plánování a TS 

 

Bytová komise se sešla v roce 2019 jedenkrát ve složení Jiří Čepelák,  

Ing. Zdeněk Kolman, Ing. Marek Pazdera a Mgr. Ivo Slavotínek jako členové 

komise, za přítomnosti referenta odboru výstavby, ÚP a TS paní Zuzany 

Janočové.  

Předsedou komise pro další období byl zvolen Ing. Zdeněk Kolman. 
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Od posledního jednání komise 9.10.2018 bylo podáno 5 nových žádostí  

a 9 stávajících bylo z pořadníku vyřazeno, tito žadatelé nereagovali na žádný 

pokus o spojení – dopis, telefonát, sms,  e-mail; někteří neuvedli telefonní číslo, 

případně číslo nebo adresu změnili, ale nové údaje nenahlásili. 

  Komise byla informována o přidělené dotaci na demolici a výstavbu 

nového domu č.p. 66, il. 8. Května. 

Na jednání komise byl pořadník zájemců o byty opět aktualizován  

na základě bodování podle platných kritérií schválených radou města Velká 

Bystřice.  

 

 

Výbor finanční  

 

Předseda : Ing. Lukáš Jakl 

Členové : Ing. Miroslav Krätschmer 

Ing. Elefteria Schrottová 

Ing. Ludmila Směšná 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

 

 

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Pavel Kolman, předseda komise 

 

V roce 2019 měl kontrolní výbor následující složení: 

 

Ing. Pavel Kolman, Ph.D., předseda výboru 

Alena Kafková 

Mgr. Renata Zavadilová 

Jiří Čepelák 

Martin Šípek 

 

V roce 2019 kontrolní výbor prováděl průběžné kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva, rady města a rozpočtu města. Dále se výbor zabýval  

před jednáním zastupitelstva kontrolou podkladů a prováděl kontrolu 

financování investičních akcí (např. výběrového řízení na nákup nové hasičské 

cisterny, probíhajících oprav chodníků, pumptracku u vlakové zastávky, nákupu 

vybavení do kulturního domu Nadační, atd.). K tomu se zabýval návrhem 

financování investic a projektů na aktuální volební období (včetně  

např. přípravy a financování projektu biotopu společně s obcemi Hlubočky  

a Mrsklesy). Předseda kontrolního výboru se pravidelně účastnil zasedání rady 

města, sledoval plnění usnesení rady města, návrhy finančního výboru, komisí  
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a činnost městského úřadu na úseku samostatné působnosti a aktivně 

spolupracoval na řešení konkrétních témat schvalovaných v městské radě. 

 

 

 

Správa města 

        

Městský úřad Velká Bystřice  

 
Podklady: Mgr.Marcela Chumchalová, tajemnice MěÚ 

  

 

 

Městský úřad Velká Bystřice tvoří starosta, místostarosta, tajemník 

a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Každý úředník zařazený 

do městského úřadu musí mít vykonanou zkoušku odborné způsobilosti  

pro danou oblast, kterou na základě pracovní smlouvy vykonává.  

Městský úřad má již po dlouhou dobu své činnosti stálý okruh 

zaměstnanců, kteří jsou nejen odborníky ve své činnosti, ale také rádci občanům 

v jejich životních situacích.  

I v roce 2019 došlo v organizační struktuře úřadu ke změnám. K první 

změně došlo na finančním odboru, kde ke dni 30.6.2019 ukončila pracovní 

poměr paní Lada Tylichová a od 15.7.2019 tento odbor na pozici účetní posílila 

paní Kateřina Bičová. Na oddělení technických služeb nastoupil do pracovního 

poměru pan Jan Kvoch. Na podzim 2019 ukončili pracovní poměr dva 

dlouholetí pracovníci města od 6.10.2019 odešel do starobního důchodu pan Petr 

Rajhel a ke dni 31.10.2019 ukončila pracovní poměr u Města Velká Bystřice 

naše dlouholetá knihovnice paní Lenka Lakomá. 
  

Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor tajemníka                                            5 

Finanční odbor 3 

Odbor výstavby a technických služeb 3 +10 TS 

Stavební úřad  2 

Odbor kultury a informací  3 

Celkem stálých zaměstnanců  26 
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Složení Městského úřadu Velká Bystřice  

 

Vedoucí úřadu:  

Mgr. Marcela Chumchalová 

Finanční odbor: Dana Bieleszová pověřena vedením odboru - hlavní 

ekonom města, do 30.6.2019 Bc. Lada Tylichová a od 15.7.2019 Kateřina 

Bičová - účetní města a   Martina Zedníková - správa daní, vedení pokladny. 

Odbor tajemníka: Žaneta Čadová DiS – agenda matriky, evidence 

obyvatel, prostřednictvím CZECH Pointu vydává ověřené výpisy, vidimace  

a legalizace, Lucie Vaculíková – mzdová účetní, Jana Chudíková - terénní 

sociální pracovnice a Alena Hořínková - prodej zmrzliny. 

Stavební úřad: Mgr. Marika Dvořáková – vedoucí odboru, Jana 

Sklenářová – referent.  

Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb: vedoucí 

odboru Ing. Filip Štembírek, referentky Zuzana Janočová a Ivana Lolková.  

Technické služby: Vladimír Běhal – technik, pověřený vedením oddělení 

+10 zaměstnanců dělnických profesí včetně zaměstnanců na veřejně prospěšné 

práce na dobu určitou. Dále spolupracujeme s Probační a mediační službou  

a umožňujeme na oddělení technických služeb výkon alternativních testů. 

V roce 2019 tuto možnost využila jedna osoba.  

Odbor kultury a informací: vedoucí odboru Mgr. Martina Žbánková, Petr 

Nakládal – referent odboru, Lenka Lakomá - knihovnice.    

Každoročně jsou vytvářena pracovní místa na veřejně prospěšné práce, 

která jsou v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost 

financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

V rámci tohoto projektu město zaměstnává v průměru 3 pracovníky na úklid  

a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně s cílem zaměstnání 

obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.  

Tak jako v letech předchozích i v roce 2019 se městu Velká Bystřice 

podařilo uspět s žádostí o dotaci na Úřadě vlády České republiky na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. Pro rok 2019 byla tato dotace přiznána 

na částečnou úhradu mzdových nákladů na celý kalendářní rok.  

Cílem projektu je nejen řešení sociální inkluze vyloučené romské 

komunity, ale také pomoc při řešení sociálních situací všech obyvatel našeho 

města ohrožených sociálním vyloučením, kteří mají o nabízenou pomocnou ruku 

zájem. Spolupráce s Charitou Olomouc, Odborem sociálních věcí Magistrátu 

města Olomouce, Krajským úřadem Olomouckého kraje a pobočkou Úřadu 

práce v Olomouci je nedílnou součástí pracovní náplně terénního sociálního 

pracovníka. Vzhledem k tomu, že působení terénního pracovníka má kladné 

výsledky, byla žádost o dotaci opakovaně podána i pro rok 2020.  

Technické služby města spadají pod odbor výstavby, územního plánování 

a technických služeb. Sídlo technických služeb je na ulici Tovární  
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na Odpadovém centru se sběrným dvorem. Zde mohou občané každé úterý a 

sobotu odložit tříděný a nebezpečný odpad, vysloužilé elektrické spotřebiče, 

velkoobjemový a bio odpad. Hlavní náplní činnosti technických služeb i nadále 

zůstává péče o veřejné prostranství, městskou zeleň, údržba místních 

komunikací, údržba majetku města, místního hřbitova a čistírny odpadních vod. 

 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí úřadu 

 

Rozsah působnosti stavebního úřadu Velká Bystřice jako orgánu státní správy 

zůstává zachován jako v minulých letech, vykonává tedy svoji činnost i nadále 

pro obce: 

1. Bukovany 

2. Mrsklesy 

3. Přáslavice 

4. Svésedlice 

5. Velká Bystřice 

 

Referentkou stavebního úřadu je Jana Sklenářová, místo vedoucí zastává  

Mgr. Marika Dvořáková.  

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2019: 

Stavby pro bydlení      27 

Ostatní nové budovy        5 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 152  

 

Počet nových dokončených budov v roce 2019: 

Bytové       19 (celkem 21 bytů) 

Nebytové         3 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

a přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

 
 

Archiv města 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, archivář města 

 

Úkolem archivu je shromažďovat a uchovávat historické materiály, které 

jsou spojeny s historií našeho města. Jedná se o písemnosti, fotografie, 
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životopisy významných osobností, které se zde narodily nebo zde prožily určitý 

úsek svého života.  

V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od ,,sametové revoluce“ a obnovy 

demokracie v našem státě. Při této příležitosti byla připravena výstava, která 

měla připomenout toto významné výročí. Archiv poskytl pro tento účel některé 

materiály týkající se vzniku ,,Občanského fóra“  a událostí v naší obci  

až do prvních svobodných voleb. 

Archiv je každoročně doplňován a rozšiřován a mohou z něj těžit 

podklady jak studenti středních a vysokých škol, tak i badatelé pro své 

publikace. 

Součástí archívu je i rozsáhlá videokronika, kterou zpracovává pan 

Jaroslav Koš. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 

 
Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, jednatel společnosti 

 

 

 Rok 2019 byl pro Agrospol Velká Bystřice s.r.o. jako celek úspěšný. Jeho 

začátek nevypadal vzhledem ke srážkovému deficitu předcházejícího roku  

a suchému jaru vůbec dobře a vzbuzoval obavy, že by mohl být ještě horší, než 

ten předcházející. Situaci zvrátil srážkově nadprůměrný květen, kdy napršelo 

86 mm, což je 140 % procent květnového průměru. Nicméně měsíc červen byl 

oproti dlouhodobému průměru suchý a nadprůměrně teplý, což zapříčinilo 

zaschnutí ječmene v době odnožování a tvorby zrn a to způsobilo jeho nižší 

výnos. Podobně byl tímto počasím poškozen i mák. Sucho trvalo až do poloviny 

prvního prázdninového měsíce. Po něm přišlo několik vydatných srážek  

(v podobě bouřek), což pomohlo zejména chmelu (jedna z nejlepších sklizní 

v historii), cukrové řepě a kukuřici. Na rozdíl od mnoha okolních zemědělců nás 

kroupy zasáhly jen okrajově a výskyt hraboše nebyl kalamitní.  

Investice a opravy nemovitostí byly s ohledem na ztrátu předcházejícího 

roku výrazně omezeny.  Pořídil se jen traktor CASE Magnum 340, podrývák 

Sumo Subsoiler 300, podmítač Lemken a bylo realizováno dokončení separace 

chmele a uklidňovací komory usušeného chmele. Dále byly průběžně 

nakupovány pozemky od pronajímatelů. K pořízení traktoru a na nákupy 

pozemků byly využity úvěry. 

 

Plodina 

Výměra (ha) Výnosy (t/ha) Cena (Kč/t) 

ø 1994 - 2018 2019 ø 1994 - 2018 2019 ø 1994 - 2018 2019 

Chmel 58,78 64,46 1,61 2,48 144 246 210 945 

Cukrovka 157,89 166,79 60,70 68,83 916 887 

Ječmen jarní 251,02 212,12 5,74 5,63 4 050 4 624 

Mák 105,44 116,56 0,74 0,57 33 247 50 002 

Pšenice ozimá 376,77 360,40 6,67 7,78 3 720 3 807 

Řepka ozimá 228,80 225,79 3,43 3,48 7 527 9 157 

Kukuřice zrno 116,90 104,10 11,14 14,56 2 474 2 231 

Obiloviny celkem 627,78 572,52 6,30 6,98 3 836 4 048 

 

 Rozhodující práce v roce 2019 úspěšně zajišťovalo dvacet čtyři stálých 

pracovníků, z nichž většina je v něm zaměstnána od vzniku společnosti.  

Při sezónních pracích vypomáhalo kolem pěti set brigádníků, při zavádění  

a sklizni chmele převážně z okolí a při letním odplevelení cukrovky  
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ze Slovenska. Přibližně 15% sezonních prací ve chmelu zajišťovali také 

agenturní pracovníci. 

 

 

 

 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

 

Personální obsazení v ČD a.s. (výpravčí, dozorce výhybek  

na poloviční úvazek), SŽDC (traťový okrsek, návěstní technik) zůstalo  

na úrovni předchozího roku.  

Také počet vlaků projíždějících nebo zastavujících v naší stanici  

je prakticky totožný s rokem předchozím. Ve směru z Olomouce zde zastavuje 

21 osobních vlaků a 6 rychlíků. Konečnou stanicí osobních vlaků bývá Hrubá 

Voda nebo Moravský Beroun, spěšný vlak míří do Krnova a rychlíky končí  

ve stanicích Ostrava - střed nebo Ostrava Svinov. V opačném směru mají 

cestující k dispozici 19 osobních vlaků, 1 spěšný vlak a taktéž 6 rychlíků 

projíždějících. 

Co se týče nákladní přepravy - obsluha naší stanice je také už několik let 

stejná - ráno přijíždí nákladní vlak z Olomouce, přistaví vozy na vlečku  

do Ferony, případně na manipulační kolej č.5 k nakládce chmele, příp. dřeva  

a odjede do sousedního Mariánského Údolí. Podle potřeby zajíždí  

až do Dětřichova nad Bystřicí. V odpoledních hodinách se vrací zpět  

do Olomouce, se zastavením v Bystřici, kde dobere naložené nebo vyložené 

vozy. Naší stanicí také pravidelně projíždí nákladní vlak, tzv. kompleťák, 

z Olomouce v brzkých ranních hodinách a po poledni se vrací zpět z Krnova. 

Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice v roce 2019 byla velmi 

podobná minulým letům. 

Poznámka kronikářky: 

Budova nádraží změnila svůj vzhled po zbourání přízemního skladu, který 

už byl v havarijním stavu. Několik let měla obyvatelka bytu v nádražní budově 

malou zahrádku na straně směrem k ulici Nádražní I. Stále tam něco kvetlo  

a rostlo k radosti všech kolemjdoucích. Vedení dráhy však rozhodlo o likvidaci 

zahrádky s odůvodněním, že bude probíhat rekonstrukce budovy. Rekonstrukce 

jsme se nedočkali, ze zahrádky zbylo smutné torzo.  

Od listopadu 2019 byl zrušen prodej jízdenek v nádražní budově, jízdenky 

si cestující kupují ve vlaku. 

Budova železniční zastávky sloužila jako občerstvení. Vlaky tam stále 

zastavují. 
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Česká spořitelna a.s., pobočka Velká Bystřice 
 

Provozní doba: 

PO 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

ÚT 9,00 – 12,30 

ST 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

ČT 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

PÁ 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

 

Poskytuje služby drobným klientům, malým a středním firmám, obcím i velkým 

korporacím. Nabízí hypotéky, úvěry, debetní a kreditní karty. Dále poskytuje 

přímé bankovnictví, pojištění, investice do podílových fondů a další bankovní 

služby. 

 

 

 

Hotel Zámek 
 

Podklady: webové stránky http://zamekvelkabystrice.cz/ 

 

Provozovatelem hotelu a restaurace byla společnost Hotel Tennis Club 

s.r.o. se sídlem v Prostějově, provozním ředitelem byl Igor Peštuka.  

Zámek nabízel ubytování v 18 standartních pokojích a ve 2 apartmánech, 

které jsou po rekonstrukci. Maximální ubytovací kapacita je až 53 lůžek  

při využití přistýlek. Na požádání je k dispozici dětská postýlka, hotel umožňuje  

po dohodě také ubytování domácích mazlíčků. 

Hostům je k dispozici výtah, jeden pokoj je plně bezbariérový. 

V hotelu se konaly svatby, svatební obřady probíhaly v obřadním sále 

nebo pod širým nebem, hotel poskytuje i svatební hostiny a ubytování 

svatebních hostů. 

V prostorách sálů, salonků a terasy se konaly také soukromé a firemní 

akce od koktejlů, konferencí, divadelních představení, přes společenské akce 

s bohatým programem či plesy. Celková kapacita při využití všech zámeckých 

sálů je až 350 osob. Vedení hotelu Zámek nabízí kompletní organizaci akcí  

od cateringového zajištění přes audiovizuální vybavení (dataprojektor, plátno, 

ozvučení) až po zajištění programu (moderátor, hudební produkce, DJ, doprava, 

tiskoviny apod.) 

Ceník platný od 1.4.2019  

Ceny za apartmán a noc se snídaní (stejné ceny jako v minulém roce): 

Pro 1 osobu       1400 Kč 

Pro 2 osoby       1980 Kč 

Pro 3 osoby       2580 Kč 

Pro 4 osoby       3190 Kč 

http://zamekvelkabystrice.cz/
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Děti od 4 do 10 let – slevy 30 %, děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko  

a snídani. 

 

 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Webové stránky podniku Ferona – výroční zpráva za rok 2019 

http://www.ferona.cz/cze/spolecnost/vyrocni-zpravy.php 

 

Současná Ferona navazuje na činnost svých právních předchůdců, kteří  

se v dobovém kontextu historie tehdejšího Československa po roce 1945  

pod různými názvy a v různých organizačních formách zabývali distribucí 

hutních výrobků. Navazuje tak na podnikatelskou tradici, která na území České 

republiky sahá až do roku 1829. Jako akciová společnost vznikla Ferona v roce 

1992 transformací stejnojmenného státního podniku. V procesu privatizace  

v průběhu let 1992 až 1994 přešlo její vlastnictví z rukou státu plně  

do soukromých rukou. V roce 2001 pak jmění Ferony a.s. převzal její majoritní 

akcionář, který pokračoval v její podnikatelské činnosti. V roce 2004 se stala 

vlastníkem společnosti společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s.,  

která k rozhodnému dni 1. 1. 2005 na základě sloučení s Feronou, a.s. zanikla,  

a ovládající osobou Ferony, a.s. se stala společnost IRG Steel Limited, Londýn, 

která vlastnila zanikající společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s. 

 Základním předmětem podnikání společnosti je skladový velkoobchod, 

zaměřený na nákup, skladování, úpravu a prodej hutních výrobků, hutních 

druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu. 

Obchodní činnost Ferony je orientována především na tuzemský trh. Okruh 

zákazníků tvoří tisíce především středních a menších průmyslových, stavebních, 

zemědělských a obchodních firem a živností, pro které není efektivní nakupovat 

přímo od výrobců. Ferona je schopna ve svých prodejních jednotkách, 

velkoobchodních skladech i maloobchodních prodejnách - obsluhovat nejširší 

spektrum zákazníků, od velkých průmyslových firem až po drobnou klientelu. 

    Společnost nakupuje stabilně prodávané zboží jak od tuzemských 

výrobců, z nichž nejvýznamnějšími dodavateli jsou ArcelorMittal Ostrava, 

Moravia Steel, Valsabbia, ESAB, tak v zahraničí, především na Slovensku 

(U.S. Steel Košice, Železárny Podbrezová), ale i v Polsku (Mittal Poland,  

CMC Zawiercie, Celsa), v Německu (Ekostahl, Salzgitter atd.) i v jiných zemích 

(Stahlwerk, Duferco, Buntmetall, Marcegaglia, atd.). Spektrum dodavatelů  

je neustále přizpůsobováno konkrétním podmínkám na trhu. Na změně těchto 

podmínek se významnou měrou podílí přizpůsobování obchodní politiky 

zájmům skupiny Ferona. 
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Ferona Velká Bystřice je jednou z devíti poboček, které pracují na území 

České republiky. I v roce 2019 tvořili část jejích zaměstnanců občané Velké 

Bystřice. 
Ukazatel  2017 2018 2019 

Hmotný prodej (tis. tun) 727 700 674 

Tržby za prodej 

zboží 

(mil. Kč) 12 770 13 146 11 987 

Hospodářský 

výsledek 

(mil. Kč) 291 210 112 

Zásoby (mil. Kč) 2 627 3 180 2 285 

Krátkodobé 

pohledávky 

(mil. Kč) 1 787 1 740 1 412 

Krátkodobé 

závazky bez 

finančních 

(mil. Kč) 1 463 1 763 997 

Bankovní úvěry (mil. Kč) 1 667 1 793 1 500 

Počet 

zaměstnanců 

(osob) 947 

 

928 887 

 

 

 

 

ČEROZFRUCHT, s.r.o.  

Podklady: http://www.ceroz.cz/ 

Skupina ČEROZ sdružuje největší obchodní a významné pěstitelské 

společnosti střední Evropy. Je to dnes jeden z nejdůležitějších subjektů v oblasti 

prodeje, distribuce a pěstování ovoce a zeleniny střední a východní Evropy  

a významný logistický partner mnoha nadnárodních řetězců.  

Je to největší dovozce ovoce a zeleniny v Česku, fungující jako rodinný 

podnik Jana Hnilici  a jeho synovce Jaromíra. Čeroz má v České republice sedm 

skladů, v roce 2014 otevřel nové logistické centrum ve Velké Bystřici. Dováží  

i na Slovensko a kromě obchodu má i svoji vlastní zemědělskou produkci. 

Zajímavost: ze statistik Čerozu plyne, že Češi ze všech dovážených plodin 

nejvíc nakupují 1. banány, 2. rajčata a 3. jablka. 

Toto logistické centrum se stalo pracovní příležitostí pro velkobystřické 

občany. 

Podnik ČEROZ patří mezi významné sponzory kulturních akcí ve Velké 

Bystřici (Lidový rok, Mikulášská nadílka). 
 

 

 

 

 

 



47 

 

 

MAKRO Cash & Carry 
 

Podklady: Internet: https://www.makro.cz/co-je-makro/makro-cash-carry 

 

Makro Cash & Carry ČR bylo založeno jako dceřiná společnost firmy 

SHV Makro.  

V České republice patří do sítě Makro Cash & Carry ČR třináct 

velkoobchodních center. Všechna mají celkovou plochu přibližně 15.000 m2,  

z toho prodejní plocha činí 9.700 m2. Tato centra jsou zaměřena  

na velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského  

i nepotravinářského spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, 

obchodníkům a dalším subjektům jako jsou nemocnice, školy, orgány státní 

správy apod. Jsou atraktivním místem nákupů jak pro maloobchodníky,  

tak pro velkoobchodníky i velkoodběratele, jakými jsou orgány státní správy, 

školy, nemocnice a další instituce. Tomu odpovídá i balení potravin – více 

spotřebitelských balení ve fólii pro maloobchodníky a větší objemy  

pro gastronomii. 

Podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) vystavuje na základě 

registrace zákaznické karty, které jim umožňují vstup nejen do všech prodejen 

Makro Cash & Carry ČR, ale i do celé sítě Makro / Metro v dalších zemích. 

Zákazník může zažádat o vystavení maximálně pěti karet evidovaných na jméno 

držitele. Je na rozhodnutí zákazníka, tj. majitele nebo statutárního zástupce 

firmy či organizace, kterým svým pěti zástupcům nechá zákaznické karty 

vyhotovit. 

Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá 

logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru Cash & Carry 

ČR prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny. 

S téměř 690 velkoobchody ve 30 zemích je Metro Cash & Carry 

mezinárodním lídrem v samoobslužném velkoobchodě. Metro Cash & Carry  

se jako jedna z divizí Skupiny Metro, jedné ze světových vedoucích prodejních 

společností, podílí nejvíce na jejím růstu.  

 V prodejně Makro v katastru Velké Bystřice nachází zaměstnání  

i obyvatelé Velké Bystřice. 

 

 

 

SEKO Aerospace, a.s. 

 
Podklady: http://www.sekogroup.com/ 

 

Adresa firmy: Velká Bystřice, Olomoucká 980 

Společnosti skupiny SEKO vyrábějí klíčové součástky pro proudové 

motory letadel, parní turbíny a kompletní vrtné soupravy pro zákazníky  

https://www.makro.cz/co-je-makro/makro-cash-carry
https://www.makro.cz/prodejny
https://www.makro.cz/prodejny
https://mapy.cz/?source=firm&id=12748616
http://www.sekogroup.com/
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po celém světě. Dále vyrábí lisované komponenty, střižné a řezné nástroje  

a mnoho dalších produktů v oboru své činnosti. 

Veškeré projekty jsou společností zajišťovány od začátku do konce 

procesu, a to buď pouhou asistencí či plnou zodpovědností za všechny 

produkční činnosti výroby. Jedná se o vysoce technicky a technologicky 

náročnou produkci, díky níž se skupina SEKO řadí k nejvyspělejším 

společnostem u nás i ve světě. 

Historie firmy 

1991  Založení společnosti SEKO Louny 

2003  Zahájení výroby v Hlubočkách u Olomouce 

2006  Vznik společnosti SEKO TOOL, s.r.o. 

2008  Založení společnosti SEKO Do Brasil 

2013  Vznik společností SEKO India, SEKO Italy 

 

Ocenění 

 SEKO Aerospace, a. s. - Progresivní zaměstnavatel Ústeckého kraje 2015 

 Společnost SEKO EDM, a. s. – 2. místo Hospodářské noviny - Firma 

roku 2009 

 Vlastimil Sedláček – Vítěz soutěže Ernst &Young - Technologický 

podnikatel roku 2008 

 Vlastimil Sedláček – Finalista Ernst & Young - Technologický podnikatel 

roku 2006 

 

 

 

EGT Express CZ, s.r.o. 
 

Podklady: https://www.egtexpress.com/ (upraveno) 

 

Adresa firmy: Velká Bystřice, Olomoucká 1001 

Společnost EGT Express nabízí mezinárodní kamionovou přepravu  

od 5 kg až po celovozové přepravy. Díky široké síti poboček v zemích východní 

Evropy a bývalého Sovětského svazu doručuje zásilky spolehlivě a bezpečně  

a vyřídí všechny nezbytné exportní formality. Opírá se o vlastní flotilu vozidel, 

o tým profesionálních odborníků a spolupracuje pouze s prověřenými dopravci. 

Díky systému online sledování zásilek během celého přepravního procesu 

pravidelně informuje o jejím stavu. 

http://www.sekogroup.com/seko-group/historie-firmy/
https://www.egtexpress.com/


49 

 

 

Klíčovým zaměřením je pozemní přeprava kusových a celovozových 

zásilek do Ruska, zemí bývalého Sovětského Svazu, Mongolska a dále zemí 

Blízkého a Středního východu. Portfolio destinací postupně rozšiřuje. 

Realizuje také železniční, námořní, leteckou dopravu, kombinovanou přepravu 

(silniční – letecká, silniční – námořní, námořní – železniční či silniční – 

železniční). 

  Firma EGT Express byla založena v roce 1995. Z původního zaměření 

celní agentury se postupně rozrostla na komplexní logistickou společnost  

s mnoha pobočkami. 

Od roku 2016 sídlí na adrese ve Velké Bystřici, nedaleko Olomouce a dalších  

9 poboček je strategicky rozmístěno ve východní Evropě a v zemích bývalého 

Sovětského svazu - Ázerbájdžán, Bulharsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, 

Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. 

Společnost EGT Express je silným partnerem, který v současné chvíli 

poskytuje profesní rozvoj téměř 150 zaměstnancům.  
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V. Politický a veřejný život 
 

 

Činnost politických stran 
 

 

KDU-ČSL –místní organizace Velká Bystřice 
(Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) 

 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, předseda MO strany 

 

V roce 2019  měla místní organizace ve Velké Bystřici 32 členů. Součástí 

organizace je několik členů z Hluboček a Bystrovan. Předsedou MO je  

Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a jednatelem pan 

Václav Lakomý. Dalšími členy výboru je pan Václav Hlaváček a paní Pavla 

Pečínková. Za členy z Bytrovan se stal členem výboru Vojtěch Košťálek  

a za Hlubočky Petr Tavlaridis. Členem okresního výboru je Ivo Slavotínek  

jako člen jeho předsednictva, Zdeněk Lakomý a Petr Tavleridis jako jeho 

členové. Pavla Pečínková je členkou okresní revizní komise a krajské revizní 

komise. Ivo Slavotínek je  zároveň předsedou Krajského výboru Olomouckého 

kraje. 

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

především  do komunální politiky ve Velké Bystřici a  v Olomouckém kraji. 

Svojí účastí tak chceme přispět k  rozvoji veřejného života města a našeho 

regionu. 

Ivo Slavotínek je členem Celostátní konference za olomoucký okres,  

což je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy. 

Důležitou událostí  tohoto roku  byly volby do Evropského parlamentu, 

které se konaly 24. a 25. května. Ve Velké Bystřici obdržela kandidátka KDU-

ČSL celkem 11,55% hlasů a v pořadí stran skončila na čtvrtém místě. Naši 

členové pracují v městském zastupitelstvu a jeho výborech a komisích.  Kromě 

Mgr.  Ivo Slavotínka jsou členy  zastupitelstva za společnou kandidátku 

nestraníci Mgr. Lucie Pazderová a Petr Nakládal. Ivo Slavotínek  

je místostarostou města. Členem  finančního výboru je za naši volební stranu  

Ing. Miloš Kretschmer a  členem sociální komise je Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Naši zástupci se jako v uplynulém roce snažili přispět k rozvoji našeho 

města. Místostarosta Ivo Slavotínek připravuje některé projekty a pomáhá jejich 

realizaci.  Naši členové se velkou měrou podílejí na rozvoji sociálních služeb  

ve městě. Na zkvalitnění sociální pomoci v rámci DPS, spolupráci s Charitou 

Olomouc, která zde vykonává pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Zdeněk 

Lakomý byl předsedou  rady oblastní  Charity Olomouc. V rámci své působnosti 

se podílíme  na plnění  programového prohlášení zastupitelstva města.  
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Mgr. Michal Umlauf je předsedou sociální komise, jejím členem je  

i Mgr. Zdeněk Lakomý, který pracuje rovněž jako archivář města a zpracovává  

historické materiály, které mapují historii Velké Bystřice.  

Mgr. Slavotínek je stále členem školské rady při místní Masarykově 

základní  a mateřské škole. V  krajském zastupitelstvu  působí jako  člen Komise 

pro rozvoj venkova.  

 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  

 

Podklady pro kroniku za rok 2019 nebyly dodány, místní organizace existovala, 

jejím předsedou byl Mgr. Petr Šeda. 

 

 
 

Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  
 

 Tato strana i v roce 2019 v naší obci existovala, ale nebyly dodány 

podklady o její činnosti pro městskou kroniku. Předsedou strany byl Ctirad 

Kostka.  

 

  

 

 

 

 

Činnost společenských a zájmových organizací 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Podklady: Ing. Kamil Šperka, velitel sboru SDH Velká Bystřice 

 

Starosta SDH:    Jiří Čepelák 

Velitel zásahové jednotky:     Ing. Kamil Šperka 

Pokladník:              Michal Čepelák 
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Počet řádných členů v r. 2019:  54 

z toho žen:       8 

mladí hasiči:      0 

počet členů zásahové jednotky:  18 

technika:     Tatra 815 CAS 32, + DA Mercedes sprinter 4x 

 

Rok 2019 proběhl z pohledu SDH v poklidu, z pohledu JSDH  v poklusu.  

Co se týče jednotky sboru, poděkování patří všem členům, jenž se aktivně 

podíleli na finalizování technické specifikace a dokumentace nového 

cisternového vozu, protože na jaře roku 2019 proběhlo schválení této námi 

vytvořené podrobné dokumentace nové CAS na GŘ HZS Praha. I když GŘ HZS 

dokumenty připomínkovalo, své postoje jsme si uhájili. Poté vypsalo město 

Velká Bystřice výběrové řízení na dodavatele cisterny. Zájem o zakázku měli  

2 dodavatelé. Po podrobném prostudování obou nabídek jsme se rozhodli  

pro vyloučení zájemce THT Polička, pro nesplnění podmínek. Po všech 

administrativních procedurách definitivně zakázku vyhrála společnost WISS 

CZECH. Nutno podotknout, že tato firma se nám jevila i dále během stavby 

vozu jako velmi spolehlivá s mnoha zkušenostmi.  

Vzhledem k tomu, že Scania je delší než Tatra, provedli jsme koncem 

roku částečnou rekonstrukci hasičské zbrojnice. Do budoucna s vidinou 

rekonstrukce křižovatky „u radnice“ jsme se rozhodli, že bude potřeba s novou 

cisternou couvat na hasičské zbrojnici v případě doplňování materiálu a výbavy 

spíše do dvora, než před hasičskou zbrojnici  tak, jak jsme byli zvyklí. Nakonec 

se ukázalo, že rekonstrukce bude mnohem nákladnější a velitel jednotky Kamil 

Šperka musel na radě města Velké Bystřice požádat pro tuto rekonstrukci  

o navýšení finančních prostředků. Rekonstrukci podlehla podlaha, všechna 

vrata, kompletní rozvod elektrické energie, rozvod tlakového vzduchu a další. 

Členové jednotky se dle možností ve svém volném čase účastnili rekonstrukce 

v rozsahu mnoha set hodin, za což jim patří poděkování. 

 

Počet výjezdů za rok 2019 byl  96. Struktura zásahů následující: 

Dopravní nehoda silniční: 24 

technická pomoc:            20 

požár:              47 

planý poplach:              5 

 

Během roku se jednotka účastnila pravidelných cyklických školení  

na HZS v Olomouci a 2 cvičení, standardem je procvičování zdravovědy. Velký 

dík patří Dáše Majerové, za vedení v této „disciplíně“. 

Sportovní družstvo pod vedením Michala Surmy se sehrálo a začalo se 

účastnit mnohých sportovních klání, ze kterých začalo vozit poháry. Ukázalo se, 

že investice do rekonstrukce sportovní stříkačky nebyla marná.  
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Kulturní, společenské a sportovní akce SDH 

V únoru roku 2019 jsme organizovali ples SDH Velká Bystřice na nově 

rekonstruovaném kulturním domě. Jak je již dlouhodobě zvykem, skvěle zahrála 

skupina YANTAR. V dubnu a říjnu proběhl sběr železa a elektroodpadu. Květen 

se odehrál ve znamení  okrskového  kola v požárním sportu v Přáslavicích  

a  pomoci při stavění a kácení máje v Hliníku. V červnu dětské dopoledne  

s hasiči ve školkách v Bystrovanech, Bukovanech a Velké Bystřici. V srpnu 

jsme opět pořádali netradiční soutěž v požárním sportu v areálu amfiteátru  

a parku u školky v našem městě. Poté následovala zábava se skupinou 

NEGATIV. V říjnu  opět proběhl odvoz elektroodpadu a železného šrotu.  

V prosinci jsme se rozloučili s rokem 2019 a popřáli si: „ohni zmar“.  

Poděkování patří všem, kdo nám fandí. Zvláštní poděkování patří 

manželkám členů jednotky za trpělivost se svými muži a  městu Velká Bystřice 

za dlouhodobou nepolevující podporu a trpělivost, které si celý sbor velmi 

považuje. Obzvláště jsme pocítili podporu vedení města při výběrovém řízení  

na novou cisternu a při dofinancování víceprací na nové hasičské stříkačce. 

V březnu roku 2020 očekáváme naši novou hasičskou stříkačku CAS 30 Scania, 

na kterou jsme se byli již koncem roku  2019 dívat u dodavatele na kontrolních 

dnech. 

 

    
      

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Martin Šípek, člen výboru 

 

Členská základna byla k 31.12.2019 tvořena 333 dospělými členy,  

13 mladistvými 16-18 let a 31 adepty ve věku do 15 let. Celkem 377, z toho  

16 žen. 

 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 

Ing. Slepica Jan – předseda 

Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

Konečný Vladimír – pokladník 

Machynek Michal - hospodář 

Šípek Martin – pomocník hospodáře P vody 

Dub Petr – pomocník hospodáře MP vody 

Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže 

Dragúň Josef - rybniční referent 

Bečica Tomáš – vedoucí mladých rybářů 

Petřík Lukáš - vedoucí mladých rybářů 

Ochman Petr - vedoucí mladých rybářů 
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Dozorčí komise při MO pracovala v roce 2018 v tomto složení: 

Ing. Plíska Antonín – předseda DK, Wagner Jiří, Heitel Miroslav – členové DK 

V roce 2019 se sešel výbor MO celkem 10krát . 

 

Městský úřad Velká Bystřice věnoval naší MO příspěvek, z něhož byl 

financován víkendový pobyt pro mladé rybáře na Bohušově, rybářské závody 

pro mladé rybáře a nákup výpočetní techniky, která pomůže a zjednoduší naši 

administrativní práci. 

Od letošní sezony byl opět otevřen po rekonstrukci a odbahnění náš revír, 

a to přehrada ve Svésedlicích. Dravci byli celý rok 2019 hájení. 

4. května proběhly na přehradě ve Velké Bystřici rybářské závody   

pro dospělé, které zpříjemnila svým vystoupením country skupina MS Band. 

Počasí vyšlo na jedničku a tak to byly jedny z nejvydařenějších závodů 

posledních let. V neděli 5.5. se konaly závody pro mladé rybáře z naší MO  

do 15 let. Ceny do bohaté tomboly věnovaly firmy LO HANÁ, VAPE Velká 

Bystřice, VASTAV atd. 

Smlouva na pronájem RZ Mlýnky je řádně uzavřena a nájemné bylo  

v termínu uhrazeno. Smlouva na RZ ve Velké Bystřici je uzavřena a nájemné je 

bezplatné. V současné době máme také uzavřenou nájemní smlouvu  

na VN Velká Bystřice s MěÚ Velká Bystřice, a to na dobu neurčitou a nájemné 

roční je 1,- Kč. 

Na jaře a při podzimních výlovech a nákupem byly do revírů Bystřice 

hanácká 2A, 2B a 2P vysazeny podle násadových listů kapr násada,  štika 

násada,  amur násada,  pstruh obecný násada a tržní,  pstruh duhový tržní   

a   úhoří monté. V roce 2019 měla naše organizace 11 členů rybářské stráže.  

Za celý uplynulý rok bylo provedeno celkem 345 pochůzek a kontrol. Naší RS 

bylo zadrženo několik povolenek a zjištěno pár hrubých přestupků, které byly 

vyřešeny odebráním povolenky na 6 měsíců.. Další drobné přestupky byly 

domluvou řešeny na místě. V průběhu roku 2019 nedošlo na úseku čistoty vod  

a životního prostředí u naší MO k žádné čistotářské události. 

V roce 2019 navštěvovalo dva kroužky mladých rybářů celkem 44 členů, 

z toho  31do 15 let. Začátkem roku absolvovali všichni členové kroužku testy  

na přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního 

rybářského lístku a přijetí za člena ČRS. V červnu 2019 uskutečnil výbor MO 

víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 15 mladých 

rybářů a 4 členové výboru. Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. 

Na přelomu října a listopadu proběhly výlovy našich rybochovných 

zařízení a ryby byly vysazeny do našich revírů. 

Poslední schůze výboru roku 2019 se uskutečnila jako každoročně  

ve Sport Baru na Letné, kde jsme po skončení debaty byli pohoštěni smaženým 

kaprem a bramborovým salátem. Tento rok bylo vše ve smutném duchu, protože 

9.11. ve věku 63 let nás opustil dlouholetý předseda Ing. Jan Slepica.  

Funkci předsedy vzal na svá bedra Jiří Wágner. Petrův Zdar 
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Český zahrádkářský svaz 
 

Podklady :  Josef Matonoha (předseda) 

 
Předseda: Josef Matonoha 

Jednatel: Miroslav Zedník 

Pokladní: Hana Hroščaníková 

Revizní komise: Kristýna Hořínková, Anna Mičková, Jan Miklík, Ing. Ludmila 

Směšná 

 

V měsíci únoru jsme poskytli příspěvek na školní ples. 

Jarní, letní a podzimní výstavy Flora Olomouc se účastnilo 22 členů. 

V létě jsme  spolupracovali s Městským úřadem při hodnocení soutěže   

o nejkrásnější okno a předzahrádku. Vyhodnocení proběhlo při Lidovém roku. 

Ve dnech 22. a 23. září proběhla naše tradiční Výstava ovoce, zeleniny a květin. 

Výstava se konala již po rekonstrukci Kulturního domu, v místnosti  

pro spolkovou činnost. Na výstavě vystavovalo 21 našich členů a 8 nečlenů. 

Všichni vystavovatelé byli odměněni pěknými diplomy, které nám zhotovilo 

Kulturní a informační centrum. Na výstavu přišlo 204 návštěvníků a 270  žáků 

z naší školy a školky. 

Také jsme zajistili pro členy, kteří měli zájem, dva zájezdy. Jeden do Ostravy, 

druhý do Vizovic. 

 

 
 

Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing. Josef Šperka, předseda 

 

V roce 2019 měla  ZKO Velká Bystřice 35 členů. Výcvik probíhal 

pravidelně 4x týdně v úterky, středy, soboty a neděle. Byly uskutečněny dvoje 

zkoušky z výkonu, jedny na jaře a jedny na podzim. Zkoušek se zúčastnilo 

celkem 16 členů, uspělo 14. 

Na cvičišti byly pokáceny uschlé smrky, dřevo pořezáno a byla vytvořena 

slušná zásoba na několik topných období. Byla dokončena úprava prostoru  

před vchodem do budovy, byly dodělány lavice na sezení u opěrné zdi, terén byl 

zavezen drtí. 

I v roce 2019 pokračovaly kurzy pro začátečníky, které byly zaměřeny  

na  získání základních návyků pro zvládnutí ovladatelnosti psa. Zájem o tyto 

kurzy je stále značný a setkávají se s příznivým ohlasem. Kurzy navštěvovali jak 

dospělí, tak i děti se psy různých ras, povah a velikostí. 

Klubovna ZKO byla jako v letech minulých  pronajímána občanům 

z Velké Bystřice i okolí, což je veřejností příznivě hodnoceno.   
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Svaz postižených civilizačními chorobami z.p.  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně MO SPCCH z.p. 

 

Složení výboru: 

Olga Mečířová - předsedkyně 

Aloisie Mikulenková – místopředsedkyně 

Dagmar Sovišová – pokladní 

Irena Juřicová - kulturní referentka   

6 osob pro styk se členy a to i v Bukovanech, Mrsklesích a Hlubočkách. 

 

Tato organizace ve Velké Bystřici měla 71 členů k 1.dubnu 2019. 

V březnu jsme uskutečnili členskou schůzi. Během roku 2019 jsme 

zorganizovali pět zájezdů – na Vranovský zámek, na hrad Bítov, do Dalešic, 

dvakrát do Polska – Chalupki a v prosinci jsme navštívili vánoční trhy 

v Bratislavě. Prodejní výstavku (keramika, pletené výrobky, polštáře, šité tašky, 

cukroví) jsme uspořádali opět v listopadu, byla úspěšná, líbila se.  

 

 

 

Spolek rodičů a přátel školy 
 

Podklady: Diana Charvátová – předsedkyně výboru SRPŠ 

 

SRPŠ při Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice  

je nezisková organizace, která má právní subjektivitu a úzce spolupracuje s touto 

školou. 

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12.2019 měla organizace  

12 členů výboru – z toho aktivních pouze 7. Členové odcházejí ze spolku  

v okamžiku, kdy jejich děti ukončí školní docházku. 

I v tomto roce jsme požádali třídní učitele, aby ve svých třídách vybrali 

zástupce, ale opět bohužel neúspěšně. 

Předsedkyní spolku zůstává i nadále paní Diana Charvátová. 

Setkáváme se stabilně 2-3x ročně. Během měsíce října schvalujeme 

rozpočet na nový školní rok a zároveň pokladní předkládá výboru hospodaření. 

Spolek přispívá na mnoho školních aktivit. Například: lyžařský výcvik –  

750,- Kč na jednoho žáka, doprava na školní výlety, kroužky, knižní odměny, 

sportovní akce, karneval, dětský den, různé soutěže žáků školy. 

Abychom mohli tyto finanční příspěvky realizovat, musíme tyto peněžní 

zdroje mít. Z části je spolek získává z výběru členského příspěvku, který činní 

200,- Kč na žáka, ale hlavním a nejdůležitějším zdrojem je každoroční pořádání 

plesu SRPŠ. Čistý zisk byl 20 578,- Kč a tato částka významně posílila náš 

rozpočet. 
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Junák – český skaut, z.s. – 12. oddíl V.Bystřice a Hlubočky 
 

Podklady:  Hana Miřátská, zástupkyně vedoucího oddílu 

 

 

Vedoucí oddílu: Filip Horváth 

Zástupkyně vedoucího oddílu: Ing. Hana Miřátská, Mgr. Petra Langerová  

Vedoucí družin Velká Bystřice: Ing. Vít Langer, Ondřej Klobouček  

Rádcové družin Velká Bystřice: Tereza Maňasová  

Vedoucí družin Hlubočky: Mirek Heitel, Ing. Hana Miřátská, Ing. Marta 

Jánošíková, Peter Kobida, Petr Holub  

Rádcové družin Hlubočky: Richard Horváth, Jakub Vortel  

 

55 registrovaných členů  

 

V roce 2014 byl obnoven 12. oddíl Velká Bystřice a Hlubočky,  

pod kterým nyní pátým rokem úspěšně působíme. Daří se nám neustále 

rozrůstat, což je krásně vidět na počtu registrovaných členů: 55 registrovaných 

osob, z toho 35 členů do 18 let. Hlubočskou část oddílu tvoří tři družiny – 

Jezevci a Indiáni pro děti školního věku, Ještěrky pro předškoláky. Bystřickou 

část tvoří družina Lišek pro skauty a skautky a družina Ježků pro světlušky  

a vlčata.  

Skautský tábor Hoštejn – Březná (20. 7. – 27. 7. 2019)  

Letošního tábora se zúčastnilo celkem 36 dětí do 15 let a 6 benjamínků, 

kteří nás přijeli navštívit. Celých sedm dnů probíhala táborová hra „Cesta  

za slávou Středozemě", která se nesla v duchu fantasy. Děti byly rozděleny  

do rodů, které mezi sebou soutěžily o získání co největšího počtu drahých 

kamenů. Vyvrcholením pak byl souboj s drakem, který nemohl dopadnout jinak 

než jeho porážkou.  

Kromě táborové hry pak ještě děti vyráběly různé rukodělné předměty  

a doplňovaly si znalosti o přírodě na různých besedách. Zpestřením byla 

návštěva lukostřelců, kteří dětem v zajímavém povídání o lucích přiblížili různé 

druhy této zbraně a jejího použití. Nejvíc se všem líbilo, že jsme si mohli s luků 

zastřílet.  

Někteří taktéž složili za tajemné atmosféry skautský slib a slib vlčat  

a světlušek. Věříme, že to byl pro ně nezapomenutelný zážitek. Všichni jsme se 

shodli, že na příští tábor jedeme zase.  

 

Den za obnovu lesa (19. 10. 2019)  

Další velkou akcí byl Den za obnovu lesa, který pořádaly Lesy České 

Republiky v okolí fortu Radíkov. Junák – český skaut byl partnerem tohoto 

projektu, takže jsme jako nejblíže působící oddíl nemohli chybět. Vyzkoušeli 

jsme si výsadbu sazenic i výsev semen stromů, kvůli velkému zájmu veřejnosti 
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o akci to bylo bohužel jen pár kousků. Dohodli jsme se, že v příštím roce 

zkusíme domluvit vlastní brigádu tak, aby po nás zůstal větší kus nového lesa. 

Přesto to byla akce zajímavá a vydařená, dozvěděli jsme se mnoho nového.  

Víkendovka Domašov (1. – 3. 11. 2019)  

Začátkem listopadu jsme vyrazili na víkendovou výpravu do naší oblíbené 

destinace na Skautské centrum v Domašově nad Bystřicí. V pátek večer byla 

také oficiálně oznámena změna na postu vedoucího oddílu, nové role se ujal 

Filip Horváth z Hluboček.  

V sobotu dopoledne dorazili naši nejmladší benjamínci, kteří si troufli  

na přespání na chatě bez maminek. Dopolední program byl věnovaný 

praktickému nácviku ošetřování různých druhů zranění na věrně 

namaskovaných figurantech.  

Po vydatném obědě jsme se přesunuli ven, kde pro nás měli připravený 

program hasiči z Hluboček, kteří za námi přijeli i s hasičským vozem. Po ukázce 

hašení připraveného ohně jsme mohli vyzkoušet smotávání hadic na čas  

či trefování proudem vody na cíl. Tímto posádce vozu velmi děkujeme  

za návštěvu a zajímavé zážitky, které našim skautům připravili. 

Večer proběhlo promítání skautského filmu „Jednou skautem, navždy 

skautem“, který dětem přiblížil pohnutou minulost českého skautingu i současné 

skautování v jiných oddílech a v zahraničí  

 

Střípky z dalších akcí:  

Víkendovka Domašov – daří se nám jezdit 3x ročně a vždy se moc těšíme. 

Vlaštovkiáda – vždy si zavzpomínáme na dětství a školní léta.  

Lasergame  - vedoucí si udělali teambuilding.  

Ukliďme svět, Ukliďme Česko – akce, která podle nás má smysl a těší nás.  

Oslava 100 let olomouckého skautingu – skvělá akce se super lidmi.  

Persoseminář  

Supercamp – ti, co se účastnili, přijeli nadšení, ač byla dost zima, na náladě to 

nikomu neubralo.   

Drakiáda – v Hlubočkách s benjamínky.  

Mikulášská ve Velké Bystřici  

Rozsvěcení stromečku v Mariánském Údolí – premiéra, vaření guláše, obrovský 

úspěch.  

Vánoční besídka  

Betlémské světlo – naše skautky jsou už přebornice ve zdobení lucerniček,  

jen tak dál.  

Silvestrovský výšlap – příjemné zakončení roku.  
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Eko-turistický pionýrský oddíl Poletušky Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Xˇandy Dvořák, oddílový vedoucí 
 

Náš oddíl je součástí pionýrské skupiny PLEJÁDY Šternberk, která  

je nestátní nezisková organizace spadající pod organizaci Pionýr. Poletušky 

Velká Bystřice poprvé přesáhla hranici 50 členů z Velké Bystřice a okolí. 

Věnuje se volnočasovým aktivitám s dětmi ve věku od 6 do 15 let již více jak  

30 let. V současné době máme registrovaných skoro 100 členů, z toho více než 

50 dětí do 15 let. Jsme největší pionýrskou skupinou v olomoucko-zlínském 

kraji. Máme stejně zaměřené oddíly, a proto máme hodně akcí společných.  

 

Naše společné činnosti:  

- jezdění na kole, hry ve městě, v lese, na louce a ve vodě  

- vlastníme několik nafukovacích kánoí Pálava a slaňujeme na lanech,  

- zúčastňujeme se výtvarných a pěveckých celorepublikových soutěží,  

- učíme se poznávat faunu i floru, mapu, buzolu, znaky české státnosti a historie  

- věnujeme se první pomoci a přežití  

- pořádáme jednodenní či víkendové pobyty  

- navštěvujeme především naše vlastní táborové základny Pod Pandurkou  

v Bohuslavicích u Konice a v Hoštejně Na Německých lukách, kam jezdíme  

i na tábory  

- jeden z ideálů současného Pionýra je pomoc. Pokud jste si letos koupili kytičku 

ve sbírce „Český den boje proti rakovině“, je docela možné, že jste si ji koupili 

od nás. Naše skupina se této sbírky účastní již mnoho let. Stejně tak pomáháme 

ve Tříkrálové sbírce.  

- věnujeme se geocachingu a také provozu CB a PMR vysílaček  

- zapojujeme se do projektů nejen Pionýra, ale i jiných organizací pracujících  

s dětmi a mládeží  

 

Naše město jsme podpořili především účastí na pořádání veřejných akcí 

jako Dětský den, Noc deskových her a naše město zviditelňujeme také účastí 

v celostátních projektech jako 72 hodin, Český den proti rakovině, výtvarné 

soutěže Hasičů a Brána k druhým. I nadále udržujeme vitrínku na hlavní ulici, 

naproti COOPu, kde najdete pravidelně nejnovější informace a fotky z oddílu.  

 

Mezi naše nejúspěšnější akce roku 2019 patřily tyto:  

11. - 13. 1. 2019 Náctiletka – akce kterou si uspořádali sami náctiletí v chatě 

Líheň v Dolanech 

15. 1. 2019 Klubovna – spolupráce s organizací Sokol – nová hra Dodgeball 

1. - 3. 2.2019 Ledová Praha – setkání dětí z celé české republiky, návštěva 

Muzeí, památek a výstav 

http://www.poletusky.estranky.cz/
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11. 2. 2019 Líheň 2019 – setkání vedoucích a instruktorů z olomoucko-

zlínského kraje 

29. - 31. 3. 2019 RVVZ Šumperk – Regionální vzájemná výměna zkušeností 

pracovníků s dětmi a mládeží 

18. - 21. 4. 2019 Velikonoční Jívová na srubu 

20. 4. 2019 Lesní brigáda na záchranu lesů v Jívové 

12. - 14. 4. 2019 Kamínka v Praze – celorepublikové setkání vedoucích  

a instruktorů Pionýra 

15. 5. 2019 Prodej kytiček Proti rakovině ve Velké Bystřici 

18. 5. 2019 – účast na čištění řeky Bystřičky 

24. - 25. 5. 2019 Cylindr – pomoc při organizování dětského dne ve Šternberku 

28. 5. 2019 Klubovna – ocenění výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 

v Olomouci  

2. 6. 2019 Dětský den ve Velké Bystřici – organizace dětského dne 

21. - 22. 9. 2019 Noc deskových her – veřejná náborová akce 

12.10.2019 72 hodin – v rámci projektu Poletušky obnovují lesy Olomoucka 

25. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny Cesta Ferdy mravence – Skavsko 

(Morkovice-Slýžany) 

7.10.2019 Odměna pro vítězný oddíl – návštěva Lasermanie 

 

Kromě toho se vedoucí našeho oddílu aktivně zapojují do školení 

vedoucích a instruktorů. Ať už na celorepublikových akcích např. Kamínka 

nebo CVVZ, tak i v krajském systému školení v sekci 14+.  

V tomto roce jsme získali klubovnu v budově COOP a s podporou 

sponzorů se budeme snažit klubovnu vylepšit pro další činnosti i veřejné akce. 

Náš oddíl má pravidelné oddílové schůzky jednou za týden, víkendové akce  

i prázdninové pobyty.  

Více informací lze najít na internetu: http://poletusky.estranky.cz 

FB@Poletusky, Inst.:Poletušky 

 

 
 

  

 

 

Senior klub 
 

 

Podklady:  Zdeňka Krylová,  předsedkyně klubu 
 

 

Předsedkyně: Zdeňka Krylová 

Místopředsedkyně: Helena Goldscheidová 

Pokladník: Anna Velká 

Kronikářka: Olga Gajdošová 

http://poletusky.estranky.cz/
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Členové: Svatava Kráčmarová 

               Jaromíra Řezníčková 

                Libuše Škodová 

                Eliška Horká 

     Alena Vraštilová 

 

Akce Senior klubu v roce 2019 

 

 8.2. – promítání v DPS na téma Plavba lodí po Středozemním moři   

a Atlantickém oceánu. Promítal Pavel Velký a Zdena Krylová, kteří se této 

plavby zúčastnili. 

12.3. – posezení v restauraci U Zedníků, které bylo spojené s oslavou MDŽ. 

Každá přítomná žena obdržela malý dárek.  

17.4. – zábavné posezení v DPS kde jsme se sešli u řešení různých hádanek, 

kvízů, křížovek, doplňovaček  i skládání puzzle. 

15.5. – zájezd  - Sedlec a Kutná Hora   

Sedlec - Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kostnice,   

Kutná Hora - Chrám sv. Barbory  

6.6. – v DPS jsme se sešli, abychom si zahráli zábavnou hru Bingo, která se nám 

moc líbila a tak jsme se dohodli, že ji ještě zopakujeme. 

27.6. – Hospůdka na Faře – zde jsme se sešli před prázdninami k příjemnému 

posezení na zahrádce a sdělovali si přípravy na dovolenou. 

18.9. - zájezd – Telč a Třebíč 

Telč – prohlídka krásného zámku a přilehlého úžasného náměstí 

Třebíč – prohlídka Zadní synagogy a domu Seligmanna Bauera 

23.10. – opět jsme se sešli v DPS k  zábavné hře Bingo. 

13.11.  - Hospůdka na Faře – tentokrát jsme v podzimním chladu k posezení 

využili příjemně vytopenou hospůdku. 

4.12. – předvánoční posezení v DPS, na kterém vystoupily děti z mateřské 

školy.  K výborné náladě přispělo dobré občerstvení, vánoční výzdoba  

a na stolech zapálené svíčky. Zazpívali jsme si vánoční koledy a každý obdržel 

malý dáreček. 

 

 

 

Rodinné centrum Bublinka 
 

Podklady: Lucie Trpišovská 

 

  Od září 2017 provoz Bublinky zajišťovala Tereza Procházková společně  

s Marikou Velešíkovou. Od září 2019 převzaly vedení Bublinky Lucie 

Trpišovská a Eva Cábová. 
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 RC Bublinka navštěvují maminky s dětmi ve věkovém rozmezí  

od cca 1 roku do 3 let. Schází se každou středu od 9:00 do 11:00, centrum má  

charakter herničky pro děti a je oázou odpočinku pro maminky. 

Na jaře a na podzim pořádala Bublinka bazárek dětského oblečení, 

sportovních potřeb, hraček, dětského nábytku a dalších potřeb. Akce se konaly 

v prostorách orlovny za velkého zájmu rodičů nejen z Velké Bystřice. 
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VI. Sociální a zdravotní zařízení 
 

 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 

 

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice jako příspěvková 

organizace města Velká Bystřice poskytuje komplexní pobytové služby 

seniorům nejen z našeho města, ale i z okolních obcí, zejména Mikroregionu 

Bystřička. Naším hlavním cílem je zajištění jejich důstojného a aktivního života, 

poskytování takové pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní 

život. Většinu obyvatel domova tvoří starší lidé ve věku nad 80 let. Věkový 

průměr činil 85 roků. Nejstarší obyvatelkou domova je paní Miloslava 

Mlčochová, které bylo v roce 2019 již 98 let. 

Funkci ředitele domova vykonává od roku 2006 Mgr. Zdeněk Lakomý  

a v jeho práci mu pomáhá celkem 20 stálých zaměstnanců a několik pracovníků 

na dohodu o provedení práce. Nejvíce pracovníků je v přímé péči, jsou to 

pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. Tyto má  

na starosti vrchní sestra paní Magda Janíková, která je zároveň zástupkyní 

ředitele. Následují pak techničtí pracovníci, zajišťující chod kuchyně, úklid, 

praní prádla a údržbu. Administrativní záležitosti domova má na starosti správní 

úsek. Sociální pracovnicí je paní Kamila Šišková Dis. a ekonomkou - účetní  

je paní Hana Kremplová. Vedoucí kuchařkou je paní Zuzana Roušalová. 

Domov poskytuje  celodenní služby 40  uživatelům sociálních služeb, 

kteří bydlí v jednolůžkových pokojích a jednom dvojlůžkovém pokoji. Všechny 

pokoje jsou vybaveny malým kuchyňským koutem a vlastním sociálním 

zařízením (koupelna a WC). Na pokojích  mají naši obyvatelé rovněž k dispozici 

elektrické polohovací lůžko a noční stolek. Součástí domova je i okrasná 

zahrada, kterou  mohou uživatelé využívat zvláště v letních měsících.   Všechny 

naše služby směřujeme k tomu, abychom se  co nejvíce přiblížili domácímu 

prostředí našich obyvatel. Z tohoto důvodu dbáme na to, aby neustále docházelo 

ke zkvalitňování poskytovaných služeb a technického vybavení domova.  

Postupně je prováděna  modernizace všech budov, zvláště bytů. Jsou pořizovány 

nové zdravotní pomůcky, usnadňující život zvláště  méně pohyblivým 

obyvatelům jako jsou chodítka a podobně. 

Rozpočet  domova byl  v  roce 2019 vyrovnaný a dosáhl výše 13 180 000 

Kč. Kromě plateb obyvatel domova jsou podstatnou položkou příjmů i dotace 

Olomouckého kraje ve výši 4 200 000 Kč a příspěvek zřizovatele, který v tomto 

roce činil 2 290 000 Kč. 

V oblasti technické modernizace domova byla provedena úprava 

venkovní zahrady, zejména chodníků, a ošetřena vzrostlá zeleň. Část sesterny 
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byla vybavena novým nábytkem, počítačovou technikou a došlo k úpravě příjmu 

televizního vysílání. 

V rámci naší práce spolupracujeme i s ostatními zařízeními sociálních 

služeb jako je Charita Olomouc, Domov Pohoda Chválkovice, DD Hrubá Voda.  

Rovněž umožňujeme stáže studentům jednotlivých škol, především  Caritas - 

vyšší odborné školy sociální Olomouc. Spolupracujeme rovněž s ostatními 

sociálními zařízeními v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

v Olomouckém kraji. 

  Obyvatelé domova  nejsou odkázáni pouze na nabídku našeho zařízení, 

ale mohou se zúčastňovat i akcí, které pořádá klub seniorů ve společenské 

místnosti domova a další zájmové organizace. Mají rovněž možnost, pokud jim 

to zdravotní stav dovoluje, účastnit se kulturního a veřejného dění ve Velké 

Bystřici. Někteří navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní 

představení, například Lidový rok, masopust a další. Nejvíce  jsou pro malou 

vzdálenost navštěvované akce, které se konají přímo na náměstí nebo  

v prostorách amfiteátru  zámeckého parku. Mnozí se zúčastňují i akcí spolků, 

jehož jsou členy. 

V  rámci naplňování svých duchovních potřeb mají naši uživatelů 

možnost navštěvovat bohoslužby jednotlivých církví. Každé pondělí dopoledne 

se konají bohoslužby Církve československé   husitské  a odpoledne bohoslužby  

Církve římskokatolické v kapli domova, věřící  také mají možnost se podle 

svých možností  účastnit  bohoslužeb i v obou místních kostelích.  Na Velký 

pátek v době postní je v domově  pravidelné zastavení  putovní křížové cesty, 

pořádané otcem Josefem Opluštilem. 

  V rámci zlepšení duševní i fyzické kondice  jednotlivých uživatelů jsou 

pořádána pravidelná pohybová cvičení,  cvičení paměti, soutěže a podobné 

aktivity. Pro milovníky zvířat probíhá  pravidelná canisterapie. 

V době masopustu navštěvuje domov masopustní průvod masek.   

Několikrát do roka navštěvují  náš domov děti  místní Základní umělecké 

školy a Základní a  mateřské školy ve Velké Bystřici, aby našim obyvatelům 

zahrály a zazpívaly různé hudební skladby, předvedly tance, a písničky, 

popřípadě zahrály divadelní scénky.  

V červenci každoročně pořádáme  den sv. Anny, kterého se účastní nejen 

obyvatelé našeho zařízení, ale i jejich rodinní příslušníci a známí. Oslavy byly 

zahájeny bohoslužbou, kterou sloužil  ve společenské místnosti P. Josef 

Opluštil, a po ní následovala zahradní slavnost s doprovodem živé hudby.  

K tanci a poslechu zahrála  opět skupina Magnet.  

V rámci festivalu  Lidový rok je umožněno našim obyvatelům zhlédnout 

krátké ukázky  lidových písní a tanců v podání  dětských folklorních souborů  

a dětských  cimbálových muzik. 

Kromě pravidelných akcí se ve společenské místnosti koná celá řada  

setkání s hudbou (masopustní veselice, kavárnička, májová veselice), promítají 

se zde celovečerní filmy a pořádají přednášky. Velmi oblíbené jsou dny,  
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kdy naši obyvatelé mohou  vyzkoušet své umění v pečení  cukroví, koláčků  

a dalších sladkostí. Obyvatelé mají k dispozici  malou knihovnu a knihy jsou  

k mání i v čtenářských koutcích v budově na Zámeckém náměstí.   

  Měsíc říjen bývá  každoročně věnován seniorům. Abychom naší 

veřejnosti přiblížili život  obyvatel našeho domova,  pořádáme vždy v říjnu    

u příležitosti Dne seniorů, týden sociálních služeb, jehož součástí je den 

otevřených dveří, při něm si mohou zájemci  prohlédnout  prostředí, v jakém 

naši starší spoluobčané žijí. Zároveň obdrží nejnutnější informace o našem 

zařízení. Součástí tohoto týdne bývá i společenské odpoledne s hudbou, kterého 

se  kromě uživatelů účastní i  jejich rodinní příslušníci. V rámci tohoto měsíce 

přišli na návštěvu studenti Gymnázia německého řádu, aby si s našimi obyvateli 

zahráli společenské hry. 

Každoročně se zapojujeme do Svatomartinský slavností, konaných  

na náměstí, pro něž jsme upekli svatomartinské rohlíčky. Prodávaly v našem 

stánku, kde byla umístěna i propagace našeho domova. K  dispozici bylo  

tisíc tři sta rohlíčků a velmi krátké době byly rozprodány.  Zároveň jsme  

pomohli základní škole a připravili  pro jejich stánek sádlo se škvarky. Pro naše 

obyvatele jsme  pro tuto příležitost uspořádali ochutnávku svatomartinských vín. 

Před zahájením doby  adventní se v domově opět vyráběly adventní 

věnce, výtěžek dosáhl přes čtyři tisíce korun, byl použit jako pomoc jednomu 

nemocnému chlapci z Velké Bystřice.  Před svátkem sv. Mikuláše nabalili naši 

obyvatelé přes 400 balíčků pro mikulášskou nadílku pro děti, kterou pořádalo 

naše město na Zámeckém  náměstí. 

Zároveň naši obyvatelé napekli perníčky pro organizaci ,, Raná péče 

Olomouc“. 

Před vánoci opět proběhla v domově akce pod názvem ,,Strom splněných 

přání“, kdy jednotliví návštěvníci  olomouckého hypermarketu Globus věnovali 

každému našemu obyvateli pěkný vánoční dárek. Mnozí přiložili i svůj pozdrav 

a věnování. Pěkný dárek věnovali i pracovníci hypermarketu v podobě 

zdravotních pomůcek.  

Na konci roku věnovala Nadace Olgy Havlové - Konto bariéry jako  svůj 

dar domovu  hydraulické chodítko. 

Naším  hlavním úkolem je, aby se zde naši obyvatelé  cítili  co nejlépe  

a  byly jim poskytnuty  služby, které potřebují pro svůj život. 
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Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr. Alena Pírková, sociální pracovnice 

 

Středisko PS ve Velké Bystřici poskytovalo v roce 2019 péči  

52 uživatelům v obcích: Bělkovice-Lašťany, Dolany, Droždín, Hlubočky, 

Mariánské Údolí, Samotišky, Velká Bystřice, Daskabát, Přáslavice, Svésedlice, 

Grygov, Lošov a Velký Týnec.  

Smyslem poskytované služby je umožnit uživatelům prožít závěrečnou 

etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými, postarat se 

s pomocí rodiny o umírající v jejich domácím prostředí. V letošním roce jsme 

doprovodili 8 uživatelů v jejich domácím prostředí až do konce. 

Tak jako v předchozích letech, i v letošním roce jsme nabídli uživatelům 

účast na výletě, dále účast na mši za nemocné. Taktéž účast rodinných 

příslušníků na mši za zemřelé uživatele charitní pečovatelské služby. V době 

adventní jsme pořádali pro naše uživatele vánoční posezení, kterého se mohli 

účastnit i senioři z farnosti Velká Bystřice. Soubor Krušpánek z Velké Bystřice 

pod vedením Lenky Černínové, opět potěšil a zahřál u srdce nejen naše 

uživatele, ale i ostatní seniory.  

Pečovatelská služba Charity Olomouc v letošním roce začíná připravovat 

nový projekt, a to je vznik edukační místnosti a nových prostorů pro Půjčovnu 

kompenzačních pomůcek. Edukační místnost by měla zlepšit kvalitu života 

pečovaného i pečujícího, kdy zvládání každodenních činností, které jsou  

pro běžného člověka samozřejmostí, může být pro mnohé seniory či tělesně 

nebo zdravotně postižené velmi náročné. Pečující, kteří se doma starají o své 

blízké, mnohdy netuší, že existují možnosti, jak lze díky správně zvolené 

kompenzační pomůcce péči usnadnit. Právě pro ně bude určena nová Edukační 

místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké městské části 

Řepčín, kde bude možnost potřebné pomůcky si nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet.  

Edukační místnost bude simulovat domácí prostředí, bude vybavena 

elektrickým polohovacím lůžkem a pomůckami denní potřeby, jichž lze při péči 

o člověka se sníženou soběstačností využít. Zájemci si budou moci prakticky 

vyzkoušet pomůcky například pro přesun nemocného z vozíku na postel  

a opačně, naučit se, co je dobré využít pro usnadnění pohybu či polohování 

nemocného.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Olomouc bude doplněna  

o další pomůcky. K zapůjčení bude širší sortiment pomůcek: polohovací 

elektrická lůžka s antidekubitní matrací, invalidní mechanické vozíky, různé 

druhy chodítek, jídelní stolky, schodolezy, sedačky do vany, toaletní židle,  

či nástavce na WC. O tyto pomůcky je stále větší zájem a bylo nutností  

se zaměřit na potřeby pečujících, při jejich náročné péči o svoje  blízké. 
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Ordinace praktického lékaře 

 
Praktický lékař: MUDr. Petr Kafka  

Sestřička:           Hana Michalíková 

 

Ordinační doba: 

PO 7:00-13:00  možnost objednání od 11 – 13h 

ÚT 7:00-13:00   

ST návštěvní služba 12:00-18:00 

ČT 7:00-13:00  možnost objednání od 11 – 13h 

 

PÁ 7:00-13:00   

Odběry do laboratoře od 7 – 9 h 

 

 

 

Dětské oddělení 
 

Podklady: MUDr. Jaroslava Andresová, dětská lékařka 

 

MUDr. Jaroslava Andresová  

sestřička Kamila Hošková 

 

Ordinační hodiny dětského oddělení: 

Po:  7:15 -12:00 

Út:  7:15 -11:00    13:30 - 16:30 poradna pro pozvané 

St:   7:15 - 12:00 

Čt:  8:00 - 11:00   12:00 - 15:00 poradna pro kojence 

Pá:  7:15 - 12:00 

 

Stále pracujeme ve stejné sestavě. Máme stejný objednávací systém, 

přednostní ošetření dětí do jednoho roku. Aplikujeme kombinaci klasické 

alopatické léčby s homeopatickou. Provádíme konzultace s pacienty ohledně 

nadstandartních i doporučovaných očkování s možností zajištění vakcín  

v ordinaci. Osvědčila se komunikace s pacienty přes email. Již v mnoha 

případech to urychlilo vyřešení akutně vzniklých problémů. Hlavně mladé 

maminky s kojenci se touto cestou vyhnuly návštěvě lékařské pohotovostní 

služby. Důležitá je komunikace mezi pacientem a lékařem, naslouchat a ptát se, 

což je často úspěšnější než razantní léčba.  

Ordinaci i přilehlé místnosti desinfikujeme ozonem. 
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Zubní praxe  

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 

MUDr. Petr Jašek - praktický zubní lékař  

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka 

Miroslava Kubáčková – zubní laborantka 

Ordinační doba: 

  

  

  

 

V zubní ordinaci poskytujeme stomatologickou péči v širokém rozsahu  

od péče o dětské pacienty po seniory. Ordinace je vybavena moderní 

zdravotnickou technikou a erudovaným personálem.  

 

 

 
 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr. Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

        

      Ambulance klinické logopedie se nachází ve zdravotním středisku ve Velké 

Bystřici. Je zde poskytována individuální logopedická péče dětem i dospělým 

s vadami řeči, komunikačními problémy a narušeným komunikačním vývojem. 

Cílem logopedické péče je správná diagnostika, zvolení správných postupů  

a metod terapeutické interakce a odborné vedení při odstraňování zjištěných 

řečových vad a poruch. Péče byla v r. 2019 rozšiřována podle potřeby o domácí 

péči u imobilních pacientů. Zároveň jsme poskytovali naše služby v oblasti 

poradenství, a to na osobních setkáních, besedách s rodiči a učiteli apod. 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 17 : 00 

Úterý 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 15 : 00 

Středa 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 17 : 00 

Čtvrtek 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 15 : 00 

Pátek 7 : 00 - 12 : 00   
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Rehabilitace – Svésedlická 24 

 

Vedoucí: Hana Novotná 
 

Ordinační doba: 

 
Pondělí:    7 – 12 h  12:30 – 16 h 

Úterý:       dle objednávek 
Středa:      7 – 12 h  12:30 – 16 h 

Lékař:      14 – 20 h (dle počtu pacientů, je třeba se předem objednat) 

Čtvrtek:    zavřeno 
Pátek:       7 – 12 h  12:30 – 15 h 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ulice ČSA č. 80 
 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 14,00 – 18,00 

 

 

 

Lékárna 

 
Podklady: Hana Londová, kronikářka 

 

Vedoucí: PharmDr. Helena Třísková 

    

Lékárna je umístěna v budově zdravotního střediska v těsné blízkosti 

ordinací lékařů. Běžná léčiva jsou prodávána ihned, pokud se lék nenachází  

na skladu, je objednán a v časovém horizontu 24 hodin si pro něj pacient může 

přijít. 

Otevírací doba je v pracovní dny od 8 do 16 h. 

Bystřická lékárna má výdejnu také v Mariánském Údolí. 

 

 

 



70 

 

 

Školní jídelna 
 

Podklady: Ivana Mifková, vedoucí školní jídelny 

 

Školní jídelnu i nadále provozuje firma GTH Catering a.s. se sídlem 

v Praze.  

V roce 2019 byla vedoucí školní jídelny paní Ivana Mifková. Celkový 

počet zaměstnanců v uvedeném roce byl 14, a to vedoucí, účetní, hlavní 

kuchařka, kuchařky, pomocný personál a řidič. 

Jídelna uvaří denně cca 880 porcí. 

Žáci mají možnost výběru ze dvou uvařených jídel, které si objednávají 

pomocí elektronického čipového zařízení přímo v jídelně nebo v kanceláři 

školní jídelny. 

V roce 2019 se jídelna zapojila do projektu Zdravá škola,  

kde spolupracuje s rodiči, vedením školy i strávníky. Cílem projektu je zavádět  

do školního stravování opravdu zdravou výživu. Rodiče například vybudovali 

bylinkovou zahrádku na školním dvorku, ze které se čerstvé bylinky používají 

při přípravě stravy. 

Naše jídelna zajišťuje také rozvoz do okolních mateřských a základních 

škol a do jedné soukromé školičky. Poskytujeme stravu i cizím strávníkům,  

kteří mají možnost si pro stravu přijít osobně do školní jídelny, nebo se jim 

strava dováží přímo domů. 

Zapojujeme se také do sportovních a kulturních akcí pořádaných 

Masarykovou základní a mateřskou školou nebo městem Velká Bystřice.  

Přes prázdniny vaříme dětem na táborech. 

V roce 2018 začala jídelna vařit i pro výrobní závod Honeywell se sídlem 

v Hlubočkách – Mariánské Údolí. Denně se uvaří cca 600 porcí. Zaměstnanci 

mají možnost výběru ze tří jídel. 
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

Podklady: npor. Mgr. Pavel Chrudina, vedoucí obvodního oddělení 
                                                                                                               

 V roce 2019 byl u našeho územního obvodu zaznamenán zanedbatelný 

nárůst nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2018, který činil 11 trestných 

činů.  

Z celkového počtu spáchaných 218 trestných činů bylo objasněno 125 trestných 

činů, což činí objasněnost 57,34 %. V roce 2018 byla objasněnost našeho útvaru 

53 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 0,34 %. Z celkového 

počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková trestná 

činnost – 82 skutků. 

 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2019 nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových 

vozidel, rodinných domů, bytů a do rekreačních chat. K těmto vloupáním 

docházelo na různých místech celého teritoria OO PČR Velká Bystřice. Další 

rozšířenou kriminální činností v roce 2019 bylo vloupání do ostatních objektů  

a krádeže motorových vozidel. 

 V roce 2019 lze pozitivně hodnotit eliminaci nápadu krádeží věcí 

z nezajištěných motorových vozidel na parkovišti před obchodním domem 

Makro ve Velké Bystřici a vloupání do zaparkovaných motorových vozidel 

v oblasti Kozlova (v době tzv. „houbařské sezóny“). 

 

Pachatelé trestné činnosti 

 Z celkového počtu 218 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 120 případů. Převážná část pachatelů pochází z asociálních skupin 

obyvatelstva a stejně jako v loňském roce mají největší podíl na evidované 

trestné činnosti osoby bez zaměstnání a recidivisté. Recidivisté se podíleli 

z celkového počtu zjištěných pachatelů na spáchání 27 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých osob byl evidován 1 případ činu 

jinak trestného nebo provinění, což značí pokles oproti roku 2018  

o 9 případů. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti. 

V roce 2019 došlo dále ve 12 případech k vloupáním do různých objektů 

– nejvíce do rekreačních chat (5 případů), do rodinných domů a bytů  

(2 případy), obchodů a restaurací (1 případ) a dále pak k vloupání do ostatních 

objektů (4 případy).  
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V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2019 bylo ve 3 případech 

realizováno vykázání osoby ze společného obydlí. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  

 V roce 2019 bylo evidováno v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku celkem 299 přestupkových spisů, což činí 

pokles oproti roku 2018 o 21  skutků. Z uvedeného počtu bylo správnímu 

orgánu předáno celkem 81 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového 

jednání jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 80 přestupkových spisů, což znamená pokles 

oproti roku 2018 o 36 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 111 spisů,  

což činí pokles o 36 skutků oproti předchozímu roku.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 108 spisů, což je nárůst o 22 spisů. V této kategorii má 

největší zastoupení jízda pod vlivem alkoholu – 58 přestupků. Do těchto 

přestupků nejsou zahrnuty přestupky vyřešené v blokovém řízení. 

 

 V oblasti veřejného pořádku se policisté tohoto útvaru zúčastnili četných 

bezpečnostních opatření k akcím, které pořádaly obce a města v působnosti  

OO PČR Velká Bystřice. Mezi společensky významné akce je možné zahrnout 

otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti, nazvané „Bílý kámen“,  

které proběhlo 1.5.2019. Dalšími významnými událostmi, při kterých byla 

realizována ochrana veřejného pořádku, bylo konání voleb do Evropského 

parlamentu. 

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- Lidový rok – XXIX. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 

- Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón – rockový festival,  

- Bystřické Banjo – XXI. ročník festivalu trampské, folkové a country 

muziky, 

- Hanácké Nashville – přehlídka country, folkové a trampské muziky, 

- Svatomartinské slavnosti. 

 

 

Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2019 měla klesající tendenci.  

V roce 2019 byl v této oblasti evidován pouze 1 skutek. V roce 2018 bylo 

realizováno celkem 10 skutků. V tomto uvedeném případu byla osoba mladší 

věku 15 let a jednalo se o krádež motorového vozidla. 
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Migrace 

Největším ubytovacím zařízením, kde jsou ubytováni zahraniční 

pracovníci, je ubytovna Ravela ve Velké Bystřici na ul. Svésedlické s kapacitou 

ubytování 115 lůžek. Zde bylo v průběhu celého roku 2019 průběžně ubytováno 

(obměňováno) celkem 80 osob cizí státní příslušnosti. Jednalo se zejména  

o zaměstnance společnosti Čerozfrucht (Velká Bystřice). Ubytovaní cizí státní 

příslušnosti jsou převážně národnosti – Ukrajina, Slovensko, Rumunsko, 

Bulharsko a Srbsko. 

V minulém roce nebyl evidován žádný trestný čin, který by byl spáchán 

občany cizí státní příslušnosti. V této oblasti je situace za poslední roky stabilní  

a neměnná. 

 

 Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky byla v roce 2019 zaznamenána  

3 přestupková jednání, z nichž byly 2 případy objasněny a poté oznámeny 

příslušnému správnímu orgánu. Dále byly evidovány 2 případy nedovolené 

výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. Jeden z těchto případů  

byl objasněn, čímž je v této oblasti 50 % úspěšnost. 

 

Kriminalita s extremistickým podtextem 

Ve služebním obvodu nebyl ve sledovaném období zaznamenán žádný 

případ tohoto druhu. Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem je 

možno dále zařadit tzv. Sprejerství. V roce 2019 byly v tomto směru 

zaznamenány 4 prošetřované případy, což oproti roku 2018 činí nárůst  

o 4 prověřované skutky. V roce 2018 nebyl tedy prošetřován žádný případ. 

 

 

Majetková kriminalita  

 
Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2017, 2018 a 2019 

 

Rok 2016       2017 2018 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
 v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost  
v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost  
v % 

Majetková 

trestná činnost 

 123 / 26  21,14 85 / 12 14,12 90 / 23 25,56 

Krádeže vloupání  38 / 11     28,95 20 / 5 25,00 23 / 5   21,74 

Krádeže prosté  71 / 11   15,49 49 / 4 8,16 34 / 8 23,53 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 27 skutků,  

což je o 3 skutky více než v roce 2018. Objasněnost činila 48,15%. Hospodářská 

trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy 
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poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, neoprávněné opatření, 

padělání a pozměnění platebního prostředku a podvody.  

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2019 spácháno 15 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje pokles o 8 skutků. Strukturu násilné 

trestné činnosti tvořily trestné činy Ublížení na zdraví – úmyslné (6 skutků) 

a Porušování domovní svobody (4 skutky), Nebezpečné vyhrožování (3 skutky), 

Omezování a zbavování osobní svobody (1 skutek) a Vydírání (1 skutek).  

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti máme v roce 2019 evidováno 7 skutků, což je nárůst  

o 4 skutky oproti roku 2018 jako v roce 2017. Podařilo se objasnit 6 skutků. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2019 evidováno 27 trestných 

činů, což představuje pokles o 3 trestné činy oproti roku 2018. Objasněno bylo 

20 skutků a objasněnost tak v roce 2019 činila 74,07 %. V této kategorii tvoří 

největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 17 trestných činů, 

2. Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 4 trestné činy 

3. Sprejerství – 4 trestné činy 

4. Požáry – 2 trestné činy. 

 

Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2019 evidováno celkem 60 trestných 

činů, ze kterých bylo objasněno 53 skutků, a objasněnost tak byla na 88,33 %, 

což představuje nárůst objasněnosti o 7,20 % oproti roku 2017 (2017: 85,96 %). 

V této skupině se vyskytují největším podílem trestné činy: 

1. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 25 trestných činů 

2. Dopravní nehody silniční (nedbalostní) – 18 trestných činů, 

3. Zanedbání povinné výživy – 16 trestných činů, 

4. Ostatní trestná činnost – 1 trestný čin.  

 

Bezpečnost silničního provozu 

V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2019 

řešeno v blokovém řízení celkem 1038 řidičů, což představuje oproti roku 2018 

pokles o 98 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 460 000,- Kč, což je o 75 700,- Kč méně než v roce 2018. 

 Při dopravně bezpečnostních akcích byla činnost hlídek zaměřena 

zejména na dodržování obecně platných ustanovení zákona 361/2000 Sb.,  

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon  

o silničním provozu).  
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V oblasti dopravy bylo dále na našem útvaru řešeno celkem 79 řidičů, 

kteří před nebo během jízdy požili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. 

Z uvedeného počtu bylo realizováno 58 přestupkových jednání a 21 trestných 

činů. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 14 řidičů. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

Plánovaný personální stav obvodního oddělení je v současné době celkem 

20 policistů + 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení)  

+ administrativní pracovnice, celkem tedy 22 policistů + 1 občanský 

zaměstnanec. V průběhu roku byl Policejním prezidiem ČR, na základě 

požadavku Územního odboru Olomouc, navýšen celkový personální stav  

o 2 policisty. Personální tabulkový stav je tedy v současné době naplněn. 

V průběhu roku 2019 došlo v personální oblasti k nepatrným změnám, které  

se týkaly zejména převelení policistů na jiné útvary v rámci Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje. Jednalo se vždy o velmi zkušené 

policisty s dlouholetou praxí.  

 Co se týká pracovního zázemí policistů, to je v současné době na velmi 

dobré úrovni. V průběhu roku došlo na oddělení pouze k drobným obměnám 

zastaralé výpočetní techniky a monitorů k PC. V období od začátku března  

do konce července byl dále na zdejším útvaru realizován rozsáhlý projekt  

na úsporu energie z „Operačního programu Životní prostředí“. Při realizaci 

tohoto projektu došlo k zateplení celé budovy, kompletní výměně střešní krytiny 

a zateplení půdních prostor, výměně oken a celkové revitalizaci kotelny. Tímto 

došlo k zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy, k zlepšení komfortu  

pro práci v kancelářích, k znatelné úspoře při vytápění v zimním období  

a v neposlední řadě i k ochraně životního prostředí. 

V oblasti vzdělávání se policisté zdejší součásti pravidelně účastní 

služební přípravy spočívající ve střelecké, taktické přípravě a způsobu používání 

donucovacích prostředků. V roce 2019 byla služební příprava ve značné míře 

zaměřena zejména na taktiku služebního zákroku proti tzv. „Aktivnímu střelci“. 

Dále se policisté v průběhu roku zúčastnili různých kvalifikačních kurzů 

a seminářů, které jsou zaměřeny především na vzdělávání a běžnou policejní 

práci. Veškeré semináře jsou vždy cíleny na zvyšování profesionality policistů 

pro každodenní výkon služby. 
  

Závěr 

Jedním z hledisek vyhodnocení kvality práce policistů je bezesporu 

možno považovat procento objasnění veškerého nápadu trestné činnosti. 

Z celkového nápadu 218 trestných činů bylo v roce 2019 objasněno 125 

trestných činů, což činí procentuální objasněnost 57,34 %. Tento výsledek 

je nejlepší za posledních 16 let. 
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VIII. Kultura a školství 
 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola  

Školní rok 2018/2019 

 

 

a) Základní škola 

 
Podklady: Mgr. Jana Raková, MBA, ředitelka 
     

Základní údaje o škole 

Ředitel školy:  Mgr. Jana Raková, MBA  

Zástupce ředitele:  Mgr. Libuše Sandrová 

 

Adresa základní školy a školní družiny 

8. května 67, Velká Bystřice, 783 53 

 

Zařízení školního stravování 

Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná, 

provozuje ji společnost GTH zařízení školního stravování. 

  

Školská rada  
 

ZÁSTUPCI 

ZŘIZOVATELE 

Ing. Marek Pazdera 

Mgr. Lucie Pazderová   

Mgr. Ivo Slavotínek 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

   

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ 

Mgr. Vít Koplík     

Mgr. Libuše Sandrová   

Mgr. Ondřej Dostál   

Mgr. Vendula Švarcová 

 

ZÁSTUPCI RODIČŮ 

Andrea Horáčková 

Alena Kafková 

Ing. Martina Venusová 

Mgr. Šárka Zdařilová 

   

Materiální vybavení školy 

Odborné učebny: 

22 učeben s interaktivními tabulemi 

počítačové učebna – 25 ks stolních PC 

odborná učebna fyziky a chemie 

učebna hudební výchovy 

cvičná kuchyň 

školní dílna 

učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň 

tělocvična 

víceúčelová sportovní hala  

mobilní učebna s 24 ks tabletů 
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Všechny třídy mají výškově stavitelný žákovský nábytek, ve všech třídách 

jsou nové tabule s pojezdem. Průběžně probíhá oprava a výměna žaluzií  

ve třídách, případně jsou doplňovány rolety. 

Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis, 

badminton a košíkovou, u haly je krátká běžecká dráha na 50 m a doskočiště  

pro skok daleký. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů 

byl využíván také městský park a areál víceúčelového sportoviště Na Letné.  

 

ICT infrastruktura 

PC učebna  .................  25 ks stolních počítačů 

stolní PC v učebnách  .  22  

stolní PC v kabinetech  16  

stolní PC v kanceláři školy  3  

data projektory  ............  2  

interaktivní tabule  ......  22 

notebooky  .................  29  

tablety iPad  ...............  40  

tiskárny  .....................  15  

scannery  ......................  7  

vizualizér  .....................  1  

digitální mikroskopy  .  10  

fotoaparáty  ................  10  

multifunkční kopírky  ....4  

 

Všechny místnosti školy mají pevné připojení na internet v rychlosti 

8Mb/s download a 512kb/s upload. Zároveň je celá škola pokrytá wi-fi 

internetovým připojením.  

Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet, do svých 

emailových schránek a do systému Bakaláři. Škola disponuje čtyřmi vysoko-

zátěžovými kopírkami. 

V roce 2016 byl spuštěný systém tzv. „vzdálené plochy“, kdy mají všichni 

pedagogové přístup ke svým souborům i z domu a z kteréhokoliv počítače  

ve škole. Na vzdálenou plochu byl pořízený nejnovější software Windows  

a Microsoft Office. 

 

Školní družina 

Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků. Kapacita byla naplněna 

zcela, přednost měli nejmladší žáci z 1. – 3. ročníku. Proto byla podána žádost  

a následně byla pro další školní rok kapacita navýšena na 150 žáků. Provoz je  

od 6:05 do 16:15 hodin.  
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Přehled pracovníků školy 

Pedagogický sbor tvořilo 25 učitelů, 4 asistentky pedagoga a 3 vychovatelky 

školní družiny. Všichni pedagogové měli potřebnou kvalifikaci. 13 členů 

pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí 

z okolních obcí a z Olomouce. 

Aprobace učitelů:  
Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Pč Tv 1.st 

Počet 

aprobací 
4 1 0 1 0 2 1 4 3 1 3 1 0 1 0 2 

 

12 

 

Věková skladba pedagogického sboru 

(včetně asistentů pedagoga a vychovatelek školní družiny) 
Věková skupina 23-30 let 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 a více 

Počet 2 4 1 6 8 4 5 2 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Mezi nepedagogické zaměstnance patří hospodářka a účetní školy, školník,  

4 pracovnice pro úklid, 2 správci sportovní haly. 

 

Zápis k povinné školní docházce  

Nástup do 1. ročníku 1. 9. 2018 46 

Datum konání zápisu k povinné školní 

docházce 

4. 4. 2018 

Dětí u zápisu  62 

Dětí s žádostí o odklad 19 

Dětí, které nastoupí na jinou školu  2 

Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 

2018/19 

41 

  

 

Počty žáků k 30. 6. 2018 
Třída Chlapci Dívky Celkem 

1.A 10 10 20 

1.B 12 9 21 

2.A 12 13 25 

2.B 15 10 25 

3.A 15 9+1 24+1 

3.B 14 9 23 

4.A 12 18 30 

4.B 17 5 22 

5.A 18 6 24 

5.B 11 12 23 

Celkem 1. st. 136 100+1 236+1 
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6.A 17 13 30 

6.B 14 9 23 

7.A 12 13 25 

7.B 13 10 23 

8.A 6 17 23 

8.B 12 11 23 

9.A 9 13 22 

9.B 11 4 15 

Celkem 2. st. 94 90 169 

Celkem 230 190+1 420+1 

 

Přibližně třetina žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, 

Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá 

Voda, Olomouc). 

Jedna žákyně se vzdělávala v zahraničí, ale byla zapsaná jako kmenový žák naší 

školy. 

 

Výsledky testů 

 

Hodnocení Scio 2018 pro 5. ročník 

Český jazyk : Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou horší než u poloviny 

zúčastněných škol. 

Matematika : Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny 

zúčastněných škol. 

 

 

Hodnocení Scio 2018 pro 7. ročník 

Český jazyk : Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10% 

nejúspěšnějších škol v testování. 

Matematika : Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 58 % zúčastněných 

škol. 

 

Hodnocení Scio 2018 pro 9. ročník 

Český jazyk : Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80% 

zúčastněných škol. 

Matematika : Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 35% zúčastněných 

škol. 

 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2017/18 

Kroužky organizované školou 

Konverzace AJ pro 2. stupeň 

Příprava na PZ pro 9. ročníky         
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Keramika pro 2. ročník          

Angličtina pro 2. ročník 

Fotbal  pro 3. – 7. ročník 

Sportuj ve škole (hala)          

Základy znakového jazyka    

Mimoškolní kroužky realizované ve škole 

Taneční kroužek 

Babydeutsch – němčina od 6 let 

Vědecké pokusy pro nejmenší 

Badminton     

Florbal 

Angličtina pro 1. třídy 

Tanec 

Judo 

Výuka hry na klavír a kytaru 

Výuka hry na zobcovou flétnu 

Dále v naší škole působí sportovní přípravka SK Velká Bystřice (Přípravka), 

pobočka olomoucké ZUŠ Žerotín – hudební obor a ZUŠ Stiborova – výtvarný 

obor.  

 

Kulturní akce: 

 
Datum  Název Třída, účastníci 

14.9. Global Village - EDISON 4. – 9. třídy 

3.10. Když jde kůzle otevřít - divadlo 1. třídy + MŠ 

26.10. Výstava ke 100. výročí založení rep.  Všichni žáci 

27.10. Oslavy 100. výročí Zájemci z řad žáků, učitelů 

15.-16.11. Prodejní výstava SPCCH Všichni žáci 

20.11. Vánoční dílna 5.B 

22.11. Senioři – beseda pro žáky 6.A 

29.11. Vánoční jarmark Všichni zájemci 

6.12. Mikuláš  1.– 3. třídy 

11.12. Divadlo Betlém 1. a 2. třídy 

11.12. Zpívání v DPS 5.B 

21.12. Vánoční besídky Všichni žáci 

9.2. Ples SRPŠ Rodiče, učitelé 

25.2. Divadelní představení 6. a 7. třídy 

26.3. Hrad Bouzov Vybraní žáci 2. stupně 

4.6. Otevírání vodnické stezky 1.a 3. třídy 

11.6. Zpívání v DPS 5.B 
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Sportovní akce: 
      

Datum  Název Třída, účastníci 

12.9. Fotbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd Zájemci ze 4. a 5. tříd 

 Atletika Vybraní žáci 2. stupně (20) 

8.10. Přespolní běh Vybraní žáci 4. – 9. roč. (18) 

23.10., 26.11. Školní liga házená Vybraní žáci 1. stupně 

12.12. Turnaj v basketbalu Vybraní žáci 2. stupně 

4.1. Novoroční turnaj ve fotbale Vybraní chlapci 2. stupně 

4.1 Volejbalový turnaj učitelů (V. Üjezd) Učitelé 

6.-12.1., 20.–26.1. Lyžařský výcvik  7.A, 7.B 

6.2,. 7.2. Turnaj v basketbalu Vybraní žáci 2. stupně 

13.2. , 20.2. Školní kolo McDonald´s Cup Vybraní žáci 1. stupně 

26.2. Zimní turnaj v házené Vybraní žáci 1. stupně 

6.3., 7.3. Turnaj v basketbalu Vybraní žáci 2. stupně 

26.3. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně 

27.3. Bowling Vybraní žáci 2. stupně 

5.4. Kvalifikační utkání házená Vybrané dívky 6.a 7. tříd 

16.4. Pohár ministra školství - házená Vybraní chlapci 2. stupně 

17.4. Turnaj učitelů ve volejbale Učitelé 

24.4. McDonald´s Cup Grygov Vybraní žáci 1. stupně 

25.4. Okresní kolo vybíjené Vybraní žáci 1. stupně 

30.4. Štafetový běh Vybraní žáci 1. stupně 

30.4. McDonald´s Cup Velký Týnec Vybraní žáci 1. stupně 

7.5. Sportovní den  2.a3. třídy 

14.5., 16.5. Pohár rozhlasu Vybraní žáci 2.stupně 

21.5. Sportovní den 2. a 3. tříd 2.AB, 3.AB 

22. – 24.5. Novinářský kalamář – finále Kynžvart Vybrané dívky 2. stupně 

23. – 24.5. Novinářský kalamář Vybraní chlapci 2. stupně 

31.5. Turnaj učitelů ve volejbale učitelé 

6.6. Sportovní hry Mikroregionu Vybraní žáci 1. – 9. tříd 

11.6. Atletika Velký Týnec Vybraní žáci 2. stupně 

17. – 21.6. Cyklistické soustředění Čekyně Žáci 9.AB 

20.6. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně 

21. – 22.6. Memoriál Jana Kratiny Vybraní žáci 1. stupně 

24.6. Turnaj ve vybíjené Tršice 3.AB 

25.6. Olympijský běh Všichni zájemci 

 

 

 

 

Dopravní výchova: 

 
Datum  Název Třída, účastníci 

Září Dopravní den, projektový den celá škola 

21.11. Besip – divadelní představení 2.AB, 3.AB 
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Prevence rizikového chování: 

    
Datum  Název Třída, účastníci 

10.9., 4.10. Beseda s PČR 7.AB, 9.AB 

12.10. D-centrum 6.AB, 7.B 

14.10. Kybersvět našich dětí–beseda s PČR Rodiče, pedagogové 

Listopad, prosinec Kappa Žáci 8. a 9.tříd 

28.1. HIV – preventivní program KHS 8.AB 

19.2. Beseda s PČR 6.AB 

5.4. Protidrogový vlak 8.A 

9.4., 10.4. Hasík – prevence požárů 2.AB a 6.AB 

15.4. Normální je nekouřit KHS 7.AB 

29.4., 6.5. Zdravá strava – program KHS 4.AB, 5.AB 

9.5.,  15.5. Tydýt 1.AB, 2.AB 

5.6. Zdravá strava – program KHS 9.AB 

19.6. Letecká záchranná služba Olomouc 3.AB 

      

 

 

EVVO: 

               

Datum  Název Třída, účastníci 

4.10. , 19.10. Ježčím krokem celým rokem 3.AB, 1.AB 

5.10. Oslavy lesa na Floře 5.AB 

5.11. Program ve Sluňákově 2.AB 

6.11. Konference EVVO Londová 

11.1. Na ptačím krmítku 2.AB 

8.3. Za obec krásnější (úklid obce) všichni 

17.4. Den Země všichni 

18.6., 20.6., 21.6. Lesní pedagogika 7.A, 3.AB, 6.B, 7.B 

26.6. Farmářův den 6.AB, 8.AB 

  

 

      

Zájezd do Anglie 

I v letošním školním roce vycestovalo 30 žáků osmého ročníku naší školy na 

poznávací zájezd do Anglie. Postupně navštívili Londýn a Warner Bros studio 

Harryho Pottera, Stonehenge, historické městečko Winchester, zámek Windsor  

a na závěr navštívili Greenwich. Zájezd se všem moc líbil. 

 

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 
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Hospodaření školy v kalendářním roce 2019 
 

1. P Ř Í J M Y  

  

MěÚ Velká Bystřice 4 718 837,- 

KÚ  25 733 060,- 

Partnerství Erasmus+ 350 385,24,- 

Šablony 718 064,- 

  

OSTATNÍ PŘÍJMY  

Školné MŠ 309 955,- 

Školné DRUŽINA 113 040,- 

Sponzoři ZŠ 13 500,- 

Sponzoři MŠ 30 000,- 

Zahradní slavnost 11 213,- 

Kroužky 85 720,- 

Fond odměn 48 660,- 

Odprodej majetku 30 450,- 

AKCE – jarmarky 61 609,- 

Sběr 7 181,- 

Startovné 0,- 

Memoriál Jana Kratiny 68 800,- 

Dotace na obědy žáků 21 848,- 

Pronájem  71 450,- 

Ostatní výnosy – výběry 980 783,- 

Pronájem haly 385 740,- 

CELKOVÉ PŘÍJMY 33 760 295, 24,- 

  

2. V Ý D A J E   

  

Investiční výdaje 0 

Neinvestiční výdaje  33 384 605,78,- 

CELKOVÉ VÝDAJE 33 384 605,78,- 

 

Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve 

školním roce 2018/19 

Pořízení nové tabule 

Pořízení protipožárních dveří ke vstupu  

do sportovní haly z koridoru 

Pořízení nového školního nábytku 

(budoucí 1. C a 6. C, doplnění učeben  

a kabinetů pro nové vyučující a asistenty 

pedagoga, pořízení nábytku  

do kabinetu ICT koordinátora a nábytku do 
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Kontrolní instituce: Auditor pověřený městem Velká Bystřice 

Termín kontroly: 21. 6. 2019 

Předmět kontroly: kontrola hospodaření v období 1. 11. 2018– 31. 12. 2018 

Závěr: Částečné nedostatky v průkaznosti inventarizace majetku MŠ  

před 1. 1. 2011. Nedostatky byly průběžně odstraněny. 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Edison  

V rámci mezinárodního projektu Edison, který se vloni na naší škole úspěšně 

rozběhl, k nám na celý týden zavítali tři zahraniční studenti se svým programem. 

Každý z nich si připravil prezentaci o své domovině, zajímavá videa místních 

tradic a nechyběly interaktivní úkoly pro děti. Ajushi – studentka z indického 

Nového Dillí, Tamta – budoucí psycholožka z Gruzie, rodák z tureckého 

Istanbulu – Batuhan, tito studenti rozdílných oborů z různých částí světa 

prezentovali své země samozřejmě v angličtině. Naši žáci neměli tudíž jinou 

šanci, než se přizpůsobit. A šlo jim to po prvotních rozpacích velmi dobře.  

     

Partnerství škol Erasmus+ „Mladí podnikatelé v akci“ 

Naše škola se ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019 účastní mezinárodního 

projektu Erasmus+ YOUNG ENTREPRENEURS IN ACTION. 

Smysl a cíle projektu jsou: 

rozvoj finanční gramotnosti 

rozvoj metod finanční gramotnosti, podnikatelského vzdělávání, rozvoj 

pozitivních postojů k podnikavosti 

rozvoj podnikatelských kompetencí, kreativity 

Partnery tohoto projektu jsou: 

informačního centra školy) 

Pořízení nových skříní v nářaďovně 

Pořízení nových pomůcek do TV (žíněnky) 

Pořízení okenního zatemnění do dvou 

učeben 

Pořízení dvou PC 

MŠ: Pořízení digitálního piana 

MŠ: Pořízení nůžkového stanu 

MŠ: Pořízení digitálního fotoaparátu 

NIKON 

Oprava střechy na sportovní hale a přední 

budově 

Oprava šatních skříní v hlavní budově 

 

Kontroly hospodaření 
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Chorvatsko – Čakovec, Chorvatsko – Rijeka, Itálie – Cerignola, Portugalsko – 

Baiao, Turecko – Istanbul 

 Erasmus + Young Entrepreneurs in Action – meeting v Istanbulu, Portugalsku  

a Rijece  

 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 

Škola spolupracuje s pedagogickou fakultou v několika rovinách:  

1) Umožňujeme praxe studentům.  

2) Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v projektech: 1. Inkluzivní 

vzdělávání pro Olomoucký kraj, 2. Podpora společenství praxe jako nástroj 

rozvoje klíčových kompetencí 

3) Škola získala statut fakultní základní školy k 1. 9. 2017. 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, zástupkyně ředitele pro MŠ 

 

Mateřská škola Zámecké náměstí 83  

 

Stravování:  GTH – zařízení školního stravování 

Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019  

bylo stanoveno na 340,- Kč měsíčně  

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin 

 
Pedagogické pracovnice: 

Bc. Michaela Davidová, Miriam Luběníková – třída Žabiček 

Kateřina Oralová, Dominika Bačíková – třída Žirafek 

Mgr. Svatava Vraštilová, Mgr. Lucie Pazderová – třída Broučků 

Mgr. Jana Budinová, Markéta Sedlářová  - třída Rybek 

Hana Teličková, Marie Haitmanová – třída Koťátek 

Mgr. Vendula Kristová, Martina Kobidová, Dis. – třída Želviček  

Asistentky pedagoga: Bc. Eva Kratschmerová, Alena Kafková 

Provozní pracovnice:   

Marie Nevrlá – úklid 

Martina Kobidová - úklid 

Hana Daliborová - výdej stravy, úklid 

 

Mateřská škola pracuje v režimu věkově smíšených, tedy heterogenních 

tříd. Takové předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým 

fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. 
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Organizace předškolního vzdělávání 

Také ve školním roce 2018/2019 bylo vzhledem k vysokému počtu zájemců  

o předškolní vzdělávání potřeba přistoupit k možnosti navýšení počtu dětí  

ve třídě. Výjimku udělil zřizovatel. 

 

 

MŠ 

třída 

kapacita/naplněnost pedagogové 

asistent pedagoga 

integrované dítě  

ve třídě 

třída Žirafky 27/27 2 

ne 

0 

třída Rybky 27/27 2 

ne 

0 

třída Broučci 26/26 2 

ano 

1 

třída. Želvičky 26/26 2  

ano 

1 

třída Koťátka 27/27 2 

ne 

0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Řádný zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl v budově MŠ Zámecké náměstí 

83 dne 13. 5. 2019 současně se dnem otevřených dveří.  

 

žádosti  

o přijetí  

k 13.5.2019 

volná 

kapacita 

kladně 

vyřízené  

žádosti, tj.děti  

přijaté  

k 1. 9. 2019 

vydaná 

rozhodnutí 

o nepřijetí  

/vše děti 

mladší tří let/ 

počet 

skutečně  

nastupujících 

dětí  

k 1. 9. 2019 

 

60 44 44 16 44 

 

Kladně byly vyřízeny žádosti všech zákonných zástupců tříletých dětí, vyhověno 

bylo taktéž všem zákonným zástupcům dětí dvouletých, pro které  

je od 1. 9. 2018 připravena třída pro nejmenší děti, reagující na požadavky 

umísťování dětí mladších tří let. Nebyly přijaty dvě děti mladší tří let s trvalým 

bydlištěm mimo Velkou Bystřici. 
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Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: 

děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ 

(přijaty ke školnímu vzdělávání k 1. 9. 2019) 

40 

děti odcházející na jinou ZŠ 2 

děti s odkladem školní docházky (OŠD) 16 

 

Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách 

Nad rámec výchovné práce mohly děti pravidelně jednou týdně jezdit plavat  

do Bohuňovic, mohly se účastnit in-line kurzu přímo v okolí mateřské školy.  

Ve školním roce 2018/2019 byly v MŠ  ve spolupráci s  ostatními smluvními 

partnery nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

 

 

název kroužku počet přihlášených 

dětí 

poskytovatel /dodavatel služby 

Dramáček pro začátečníky 18 Olivy, o.p.s. – Olomoucká liga  

v improvizaci 

Dramáček pro pokročilé 16 Olivy, o.p.s. – Olomoucká liga  

v improvizaci 

Tvořivé ručičky  24 Hana Teličková 

Angličtina 14 Bc. Michaela Davidová 

Kroužek pro kluky 9 Rytmik Olomouc, o.p.s. 

Sportovní a pohybové hry 36 Markéta Sedlářová 

Taneční kroužek  22 Taneční škola Coufalovi Olomouc 

Lyžařská Ski akademie 9 Manželé Wagnerovi 

 

Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2018/2019: 

zaměření organizátor termín konání počet 

přihlášených dětí 

Plavání – předplavecký výcvik CZ Bohuňovice září 2018 - leden 2019 52 

Plavání – předplavecký výcvik CZ Bohuňovice únor 2019 - červen 2019 48 

In-line bruslení Kateřina Oralová Září  - říjen 2018 16 

 

Organizace prázdninového provozu 

Tato služba je i nadále přednostně nabízena pracujícím rodičům,  

s možností zajistit provoz pro maximálně 56 dětí, tj. do kapacity max. jednoho 

oddělení. Přijímání dětí upravuje Vnitřní směrnice o přijímání dětí po dobu 

hlavních a vedlejších prázdnin. Průměrný počet dětí navštěvujících MŠ byl 

v červenci 52, v srpnu 48. 
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Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, aktivity a prezentace mateřských 

škol na veřejnosti 

• Třídní schůzky (dle potřeby oddělení, minimálně ale 2x ve školním roce) 

• Besídky (vánoční, den matek) 

• Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření - Dýňování, Vánoční 

jarmark, Velikonoční jarmark, letní Zahradní slavnost spojená s pasováním 

předškoláků...) 

• Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků 

• Ukázkové hodiny plavání 

• Nabídka fotografování dětí 

 

Spolupráce s ostatními partnery: 

• Masarykova ZŠ, den dětí a mikulášská nadílka v režii žáků devátých tříd 

• DPS Sv. Anny, besídky a divadelní představení pro seniory 

• Knihovna, tematicky zaměřené návštěvy 

•Technické služby Velká Bystřice, pomoc při organizaci zahradní slavnosti, 

sběru apod. 

• Rodinné centrum Bublinka 

• Logopedická ambulance, Mgr. Dana Chmelíková 

• Pedagogicko psychologická poradna 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit 

• Policie ČR 

• Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice 

• Město Velká Bystřice, pravidelná vystoupení dětí z MŠ při vítání nových 

občánků. 

 

 

 

 

Základní umělecká škola Žerotín Olomouc - pobočka V.Bystřice 
 

Podklady:  Lenka Černínová, učitelka 
 

Pobočka je umístěna v přízemí přední budovy základní školy,  

má samostatný vchod. 

V roce 2019 zde studovali celkem 64 žáci hru na klavír, housle, kytaru, 

zobcovou flétnu, klarinet, baryton, trumpetu a cimbál ve třídách učitelů – 

Zuzany Antlové, Jana Gottwalda, Lenky Černínové, Liliany Balcaříkové, Pavla 

Granzera, Evy Hrabalové, Jana Štědroně, Anny Dostálové, Tomáše Plcha, Pavla 

Balcaříka a Marka Čípa. 

V průběhu školního roku vystoupili žáci na mnoha akcích a tím úspěšně 

reprezentovali ZUŠ, předvedli své umění např. na třídních besídkách, vánočním 
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a májovém koncertě v Galeriizet a na koncertě festivalu Jaření. Pravidelně 

vystupují i v DPS sv. Anny ve Velké Bystřici. 

V této pobočce hraje cimbálová muzika Krušpánek pod vedením Lenky 

Černínové. Doprovází vystoupení dětského folklorního souboru Krušpánek  

a folklorní přípravky Čekanka, ale vystupovala také na mnoha samostatných 

koncertech a akcích. Například se v tomto roce zúčastnil Kartoffelfestu  

v německém Hochstu, kdy doprovázel obec Bělotín při návštěvě družebního 

města. Pravidelně hraje na Vánočním setkání pro důchodce, které pořádá 

Charita, s tanečním Krušpánkem se zúčastnil vystoupení na festivalu Lidový 

rok. Vystupoval také na MFF ve Strážnici. 

V ZUŠ ve Velké Bystřici vznikla a začala hrát také muzika mladších 

žáků, která nyní nese nový název TOP – OL.  Cvičit lidovou muziku začali  

i nejmladší žáci v hudecké muzice – Andílci. Dále zde působí také kytarové 

kvarteto a různá jiná komorní uskupení. 

 

 

Základní umělecná škola Miloslava Stibora Olomouc, pobočka 

Velká Bystřice 

 

Podklady: Mgr.Petr Stodůlka, učitel 

 

Pobočka ZUŠ M. Stibora, výtvarný obor, sídlí v budově ZŠ ve Velké 

Bystřici v učebně blízko tělocvičny. Má dvě skupiny po patnácti žácích,  

o výuku je stále velký zájem, atmosféra výborná a tvůrčí.  

Dále využíváme galeriizet ve Velké Bystřici, pravidelně s žáky 

navštěvujeme velmi kvalitní výstavy, děti jsou tím vedeny k výtvarné kultuře  

a ke vztahu k rodnému městu. 

 

 

 

Odbor kultury a informací (OKI)  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI, Mgr. Martina Žbánková, vedoucí OKI 

 

Personální obsazení Odboru kultury a informací (dále OKI): 

Mgr. Martina Žbánková – vedoucí OKI  

Petr Nakládal – referent OKI  

Lenka Lakomá – knihovnice (ukončila prac. poměr k 31. 10. 2019) 
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Činnost OKI:  

- zajišťování a koordinace multižánrových kulturních aktivit ve městě 

- podpora spolkům, které organizují kulturní akce 

- provoz Kulturního a informačního centra (dále jen KIC) a podpora galeriezet 

- provoz veřejné knihovny  

- redakce a vydávání Bystřických novin 

- redakce a aktualizace webových stránek města 

- aktualizace kulturního kalendáře 

- redakce facebookových stránek Kulturního a informačního centra a Hanáckyho 

Woodstocku  

- pravidelná redakční správa webových portálů (mikroregionbystricka.cz,  

ok-tourism.cz, kudyznudy.cz, czecot.cz, akce.cz) a FB portálů (Velkobystřické 

kulturní lázně, Mikroregion Bystřička) 

- předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce 

- podpora cestovního ruchu 

- zajištění tematických informačních letáků, vydávání propagačních materiálů  

- správa nebytových prostor (prostor odboru kultury a informací) 

OKI hospodařil v rámci schváleného rozpočtu města Velká Bystřice. 

V lednu roku 2019 přešel KD Nadační pod správu Odboru výstavby MěÚ. 

 

KIC vlastní certifikát A.T.I.C. ČR jako turistické informační centrum 

splňující podmínky pro klasifikační třídu „B“ s platností do 9. 9. 2021.  

Vstupy návštěvníků do informačního centra od r. 2018 zaznamenává sčítač 

návštěvníků a počty ukládá do webové aplikace. Sčítač byl pořízen z dotace 

Olomouckého kraje na provoz turistických informačních center. V roce 2019 

naše informační centrum navštívilo celkem 14 652 návštěvníků z toho 53 

cizinců. V prostorách KIC nadále funguje Muzeum hanáckého kroje, které 

vzniklo ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Vystavené kroje, 

krojové součásti a historický hanácký nábytek jsou stálou expozicí muzea, stůl 

se v průběhu roku tematicky zdobí v návaznosti na roční období. 

Otevírací doba KIC: 

Sezóna (1. 5. - 31. 10.): Út - Pá: 9.30 – 18.00 hod.; So, Ne: 11.00 – 19.00 hod. 

Mimo sezónu (1. 11. - 30. 4.): Út - Pá: 8.30 – 17.00 hod.; So, Ne: 13.00 – 17.00 

hod. 

Otevírací doba KIC zůstala nezměněná do 30. 9. 2019. Od října byla 

mimosezónní provozní doba upravena na pondělí až pátek od 8:30 do 17 hod.  

a přizpůsobena tak aktuálním potřebám návštěvníků. 

Během letní sezóny byla zajištěna brigádnická výpomoc z řad studentů, 

která sloužila personální podpoře během kulturních akcí a též jako výpomoc 

během čerpání dovolené kmenovými pracovníky. Na tuto brigádnickou 

výpomoc se podařilo získat dotaci Olomouckého kraje ve výši 32 tis. Kč. Táž 

dotace umožnila rovněž přípravu a tisk aktuálního plánu města ve formě trhací 

mapy. Přední strana obsahuje plán města v měřítku 1:7000 s přehledem ulic  
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a legendou, zadní strana obsahuje přehledovou mapu okolí Velké Bystřice 

v měřítku 1:75000 a seznam užitečných kontaktů ve městě (adresa, otevírací 

doba, telefonický kontakt, e-mail). Trhací mapa je primárně určena k orientaci 

turistů a návštěvníků města. Bude jim k dispozici v KIC Velká Bystřice  

a na městském úřadě. Na vyžádání mapu poskytneme ubytovacím  

a restauračním zařízením města. 

V roce 2019 OKI organizoval nebo se podílel na organizaci desítek 

kulturních a společenských akcí ve Velké Bystřici. Na kulturních aktivitách OKI 

spolupracoval s celou řadou subjektů, které se v roce 2019 zapojily do dění  

ve městě: divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice, složky souboru 

Haná, farnosti, Masarykova ZŠ a MŠ, rodinné centrum Bublinka, mužský 

pěvecký sbor Rovina, SK Velká Bystřice, TJ Sokol Velká Bystřice, jednota Orel 

Velká Bystřice, Spolek dobrovolných hasičů, MS band, Velkobystřická kulturní 

společnost a další. 

Z hlavních událostí roku 2019 vybíráme:  

Významnou příležitostí k připomenutí bylo třicet let od Sametové 

revoluce v listopadu 1989. Město si toto výročí připomnělo hned dvěma 

výstavami významných fotografů: Do foyeru kulturního domu Nadační připravil 

pan Zdeněk Polách expozici „30 let od sametu“ s velkoformátovými 

fotografiemi Vladimíra Galgonka a Petra Zatloukala, zachycujícími události  

na přelomu let 1989 a 1990 v Olomouci. Fotografie byly doplněny bystřickými 

dobovými reáliemi a filmovými záznamy. Slavnostní vernisáže se dne 16. 11. 

zúčastnili oba autoři fotografií a do 16. ledna ji zhlédlo odhadem na 800 

návštěvníků. 

Kurátor pan Jaroslaw Pastuszak ke stejné příležitosti pozval  

do „galeriezet“ dva z našich nejvýznamnějších fotografů – Jindřicha Štreita  

a Jana Šibíka a jejich výstavu nazval „30 let svobody?“ V rámci vernisáže 

konané 23. 11. se uskutečnila i panelová diskuze obou autorů a emeritního 

rektora Univerzity Palackého Olomouc Jana Jařaba. Zájmu návštěvníků téměř 

nestačila kapacita galerie! 

(Poznámka kronikářky : Všichni návštěvníci bohužel absolvovali 

dvouhodinovou besedu ve stoje, ozvučení v zadní části galerie bylo 

nedostatečné, což kazilo dobrý dojem z nevšedního setkání s tak významnými 

osobnostmi.) 

Mezinárodní folklorní festival Lidový rok představil jako hosta legendární 

folkovou formaci Spirituál kvintet. Zaplněný amfiteátr mnohokrát zpíval 

společně s kapelou, jejíž vystoupení umocnil i fakt, že se po 60 letech na pódiích 

rozhodla na jaře příštího roku ukončit činnost.  

Novou akcí během letní kulturní sezóny bylo open air představení Sluha 

dvou pánů od Carla Goldoniho v provedení Moravského divadla Olomouc. 

Vstupenky prodávalo divadlo v rámci svého online předprodeje a všech  

600 vstupenek bylo brzy vyprodáno. Na samotné představení se přidávalo ještě 

asi 150 míst. Diváci v amfiteátru se skvěle bavili a rovněž herci i vedení divadla 
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si pochvalovali atmosféru i výbornou spolupráci. S ředitelem MDO Davidem 

Gernešem bylo předjednáno uskutečnění podobného představení i v příštích 

letech. 

Vydařené akce uspořádala i Velkobystřická kulturní společnost. Jednak to 

byl květnový koncert revivalové kapely PINK FLOYD Tribute Band s pořadem 

Distant Bells a dále filmové představení Bohemian Rhapsody, promítané 

v předvečer rockového festivalu Hanácké Woodstock, přičemž zvuk již byl 

reprodukován festivalovou aparaturou. Obě hudební akce dokázaly zcela zaplnit 

amfiteátr. 

Koncerty Kruhu přátel hudby probíhaly v krásném prostředí galeriezet 

v synergii s prezentovaným výtvarným uměním. Letos se uskutečnilo 8 koncertů 

s průměrnou návštěvou cca 35 osob. Dramaturgie KPH opět přivedla do Velké 

Bystřice špičkové umělce, kteří naše interpretační umění jinak prezentují 

zejména na zahraničních pódiích. S velkým ohlasem se setkal například pořad 

slova a hudby Bach trochu jinak, ve kterém se mimo hudebnic Haliny 

Františákové a Elišky Novotné bystřickému publiku představila známá herečka 

Taťjana Medvecká. 

Velké oblibě se znovu těšila letní filmová představení v amfiteátru,  

tzv. Kinoamfík. Promítalo se 11 filmů a průměrnou návštěvnost odhadujeme  

na 200 diváků. Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení zajišťovali pracovníci 

městského úřadu. 

Pod společným titulem Hanácký rok v Bystřici® proběhlo 27 akcí.  

I pro další tříleté období, tedy 2019 – 2021 se podařilo uspět v krajském 

dotačním řízení a tento cyklus tak bude probíhat za významné finanční 

spoluúčasti Olomouckého kraje v programu Víceletá podpora významných 

kulturních akcí (dotace v celkové výši 1,5 mil. Kč.). 

Kromě tohoto dotačního titulu Olomoucký kraj přispěl rovněž na konání 

XXIX. ročníku MFF Lidový rok (100 tis. Kč), na stavbu prodejních stánků  

při Bystřických selských trzích (25 tis. Kč) a na ozvučení přehlídek Hanácké 

Nashville a Bystřické Banjo (10 tis Kč). 

Ostatní, nefolklorní akce probíhají v rámci multižánrového titulu Bystřice 

napříč žánry.  

Všechny kulturní akce uvádíme v přehledu níže: 
 

Přehled kulturních a společenských akcí ve Velké Bystřici v roce 2019 

(A = amfiteátr, O = orlovna, S = sokolovna, KD = kulturní dům Nadační, SM = 

spolková místnost, GZ = galeriezet, IC = Kulturní a informační centrum, ZK = 

západní křídlo zámku/štáb, HZ = hotel Zámek, HL = hala Na Letné, ŠH = školní 

hala, ŘK = kostel Stětí sv. Jana Křtitele, HS = Husův sbor, ZŠ = základní škola, 

MŠ = mateřská škola, DPS = Dům pokojného stáří, P = vodní nádrž Velká 

Bystřice) 
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5. 1. Hanácký rok v Bystřici (dále HRB) Tříkrálová koleda – tradiční 

obchůzka spojená se sbírkou ČKCh. 

6. 1. HRB Tříkrálový koncert. Sbor Rovina a dudácké duo Tryhuci (Lucie  

a Ondřej  Tryhukovi) z Omic u Brna (ŘK) 

12. 1. *Rockové bál Hanáckyho Woodstocku. Nirvána.cz, Katapult Cover 

Band, Něžná noc - Blanka Šrůmová & Sahara Hedl, Hustej guláš (KD) 

19. 1.  Velký krojový bál. 4. ročník bálu pro příznivce folkloru, tance, lidové 

hudby a krojů nejen z Hané. Hanačka Břest, CM Primáš Přerov. Ve spolupráci  

s Hanfos (KD)  

26. 1. Kruh přátel hudby (dále KPH) Novoroční koncert. Kristýna Fialová 

(vla), Petr Nouzovský (vcl) (GZ) 

26. 1. Jiří Sedlák: Uchovávám v paměti. vernisáž za účasti autora (do 28.3.) 

(GZ) 

26. 1. Ples města Velká Bystřice. Syrinx, Záletníci, disco Pat&Mat, Hana 

Machovská s moderním tancem, Street Workout Olomouc, ukázka 

společenských tanců (HZ) 

9. 2. *Ples SRPŠ, hraje Yantar (KD) 

16. 2. *Dětský maškarní šibřinkový karneval TJ Sokol (S) 

16. 2. KPH klavírní recitál Kateřiny Potocké (GZ) 

17. 2. *Dobrodružství na ostrově Čičidžuma. Pohádka pro děti, hraje ŠOK 

Šternberk (KD) 

23. 3. KPH Duo beautiful strings: Monika Urbanová (housle), Hedvika Mousa 

Bacha (harfa) (GZ) 

23. 2. * Hasičský ples (KD) 

2. 3. HRB Bystřický masopust se zabijačkou. Haná, Čekanka, Krušpánek, 

klauniáda Cirkus LeVitare, FS Žerotín Strážnice. 

9. 3. *Vlaštovkiáda, pořádá Junák (O) 

10. 3. *Krakonošův klobouk, pohádka, hraje div. soubor OB V. Bystřice (KD) 

21. 3. Imunita - základ našeho zdraví, přednáška (knihovna) 

10. 3. *Sportovní šibřinky, hraje Methyl (KD) 

30. 3. Jan Demerci: Ona. Vernisáž výstavy za účasti autora (do 4.6.) (GZ) 

2. 4. HRB Vynášení smrtky. Dětské soubory Čekanka a Krušpánek 

6. 4. Pohárek SČDO, oblastní kolo (KD) 

12. 4. *Jarní bazárek, pořádá RC Bublinka (O) 

14. 4. HRB Pletení tatarů (ZK) 

17. 4. HRB Vítání jara, velikonoční jarmark a dílničky (MŠ) 

21. 4. HRB mrskut, soubor Haná 

24. 4. besídka ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, p. uč. Balcařík (GZ) 

28. 4. KPH  Bach trochu jinak: Taťjana Medvecká (slovo), Halina Františáková 

(vln), Eliška Novotná (pno). (GZ) 

29. 4. besídka ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, p. uč. J. Gottwald (GZ) 

30. 4. HRB Pálení čarodějnic + Stavěni mája 

1. 5. Bílý kámen - cyklistická a turistická akce (VVP Libavá) 
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4. 5. *Rybářské závody dospělých 

5. 5. *Rybářské závody dětí 

12. 5. HRB Bystřické selské trhy, jarní běh, doprovázela domácí CM 

Krušpánek 

12. 5. HRB Slavnost kroje: Hanácký šátek 

13. 5. Petr Linduška: Co včel? Beseda s autorem (knihovna) 

17. 5. *Good Work, koncert pop-gospelové kapely (ŘK) 

18. 5. Čištění řeky Bystřice 

18. 5. *Festival duchovní hudby k poctě Mons. J. Olejníka. Cecilská hudební 

jednota Ústí nad Orlicí, Olio Olomouc, Kněžská gregoriánská schola, Bystřický 

chrámový sbor, festivalová vystoupení a mše (Mons. J. Hrdlička), přenos Rádia 

Proglas.) (ŘK) 

18. 5. *Distant Bells PINK FLOYD Tribute Band (A) 

19. 5. Závod kol, koloběžek a odrážedel (TJ Sokol) 

19. 5. KPH  Marek Jerie (vcl), Ivona Suma Solonková (pno) (GZ) 

21. 5. Besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice, p. uč. Marek Číp 

23. 2. Česko-Německo, velkoplošná projekce přenosu hokejového utkání (A) 

24. 5. Fantastická zvířata: Grindenwaldovy zločiny (promítání v amfiteátru) 

25. 5. HRB Sečeni lóke 

30. 5. Besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice, p. uč. Tomáš Plch (GZ) 

1. 6. HRB Kácení mája 

2. 6. Dětský den 

2. 6. HRB Bystřická kuličkiáda 

4. 6. Absolventský koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice (GZ) 

7. 6. Úsměvy smutných mužů (promítání v amfiteátru) 

7. 6. Pohárek SČDO - Ira Levin: Veroničin pokoj. Divadelní spolek Kroměříž 

(KD) 

8. 6. Pohárek SČDO - Národní finále soutěže, defilé vítězů (KD) 

8. 6. Jsme ze stejné planety: 5. ročník mezinárodního pikniku. (pořadatelé: 

Josef Janeček, Hana Bělařová) 

8. 6. Rytis Konstantinavičius: Nedopovězená místa, vernisáž výstavy  

za účasti autora (do 25.7.) (GZ) 

14. 6. *Zahradní slavnost – pasování prvňáčků (MŠ) 

14. 6. Zlý časy v El Royale (promítání v amfiteátru) 

16. 6. *Dovolená s rizikem. Premiéra komedie Dave Freemana, hraje divadelní 

soubor OB Velká Bystřice (KD) 

18. 6. Knížka pro prvňáčka, beseda pro budoucí školáky (knihovna) 

20. 6. Koncert absolventů ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice (GZ) 

21. 6. Psí domov (promítání v amfiteátru) 

22. 6. Hanácké Nashville. A. M. Úlet, Dallas, Happy To Meet, MS Band, 

Noaco, Prolom, Triomat (A) 

28. 6. Filmové vítání prázdnin: Coco (promítání v amfiteátru) 

12. 7. Ženy v běhu (promítání v amfiteátru) 



95 

 

 

13. 7. BYKUL (Bystřické kulturní léto): Dobrodružství na ostrově Čičidžuma 

(pohádka),  JAMTOUR (folk), Madam Colombová zasahuje (divadlo, ŠOK 

Šternberk), No Limit (rock) (A) 

16. 7. *Svatoannenské odpoledne: Společné setkání zaměstnanců a obyvatel 

sv. Anny s rodinnými příslušníky a přáteli (DPS) 

19. 7. Osm hrozných (promítání v amfiteátru) 

26. 7. Sněhová královna: V zemi zrcadel (promítání v amfiteátru) 

27. 7. Lenka Jurečková: Inspirace folklorem, vernisáž za účasti autorky 

 (do 26.9) (GZ) 

2. 8. Bohemian Rhapsody (promítání v amfiteátru) 

3. 8. *Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon: Stromboli, Michal 

Ambrož & Hudba  Praha, Iron Maiden (revival Otrokovice), Hanz´ s fuckers, 

G.C.O, Katoda, Budoár staré dámy, Within the Garden. (A) 

16. 8. Teroristka (promítání v amfiteátru) 

22. 8. Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů. Open air představení Moravského 

divadla Olomouc (A) 

24. 8. *Hasičské slavnosti: Soutěž v požárním útoku, zábava. 

24. 8. Filmové rozloučení s prázdninami: Zootropolis - Město zvířat (promítání 

v amfiteátru) 

31. 8. Veřejná poznávací cyklojízda mikroregionem. Zakončení v Mrsklesích. 

1. 9. *Hody a farní odpoledne (ŘK) 

6. 9. Pumptrack, otevření nového sportoviště 

6. - 8. 9.HRB Lidový rok: samostatná zpráva níže 

14. 9. *Sokolský závod zdatnosti, dětský orientační závod 

16. 9. Nekalé obchodní praktiky, beseda (knihovna) 

22. 9. HRB Bystřické selské trhy 

22. 9. Podzimní zahrádkářská výstava (KD) 

24. 9. Sami proti všem…Vernisáž výstavy dokumentující činnost příslušníků 

SNB v srpnu 1968 (do 18.10.) (KD) 

28. 9. *MS Band na náměstí, koncert bystřické country kapely 

28. 9. Ilona Chválová: Čekání, vernisáž za účasti autorky (do 21.11.) (GZ) 

6. 10. KPH Duo CD Vít Dvořáček, Martin Cába – kytary (GZ) 

11. 10. *Podzimní bazárek (O) 

16. 10. Malý Marťan, pohádka pro MŠ a 1. r. ZŠ. Divadlo Plyšového Medvídka 

Prostějov (KD) 

20. 10. HRB Hubertská mše a myslivecká slavnost (ŘK) 

24. 10. Den turistických informačních center (IC) 

26. 10. HRB Drakiáda 

26. 10. Kabaret 100, repríza pořadu FS Haná ke 100. výročí vzniku ČSR (KD) 

27. 10. KPH Leoš Čepický - housle, Petr Saidl – kytara (GZ) 

4. 11. *Ekumenické vzpomínkové shromáždění (DPS) 

9. 11. Bystřické Banjo (21. ročník) MS band - Velká Bystřice, The Addam 

Sisters - Moravičany, Domino – Olomouc, T.H.S. Brzdaři - Olomouc, Stráníci - 
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Český Jiřetín, Jazz za Bukem - Lazníky, Madalen - Zábřeh, Poutníci – Brno 

(KD) 

10. 11. *Ovocné stromy pro Velkou Bystřici 

14. 11. *Prodejní výstavka SPCCH (do 16.11.) (KD) 

16. 11. HRB Svatomartinské odpoledne: výstava žákovských prací, průvod, 

představení, ohňová show, koncert MS Band (A, KD) 

17. 11. *Sametový cyklokros: Open závody v cyklokrosu u příležitosti  

30. výročí „Sametové  revoluce“: 

16. 11. 30 let od sametu: Připomenutí Sametové revoluce prostřednictvím 

fotografií Vladimíra Galgonka a Petra Zatloukala i bystřických dobových reálií  

a filmových záznamů. (do 31. 12.) (KD) 

17. 11. *16. výstava obrazů a fotografií. Amatérští tvůrci, Velkobystřický 

chrámový sbor. (do 23.11.) (O) 

23. 11. Jindřich Štreit a Jan Šibík: 30 let svobody. Výstava fotografií k uctění 

30. výročí Sametové revoluce.  (do 16. 1. 2020) (GZ) 

28. 11. HRB Vánoční koledování s jarmarkem (ZŠ) 

29. 11. HRB Vánoční jarmark (MŠ) 

1. 12. *Výstava fotografií pod širým nebem (Člověk v tísni v Africe). Připravil 

Václav Břeha. (do 31. 12.) 

5. 12. HRB Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu, Ježíškova pošta (A) 

7. 12. *Předvánoční akademie: vystoupení dětí z TJ Sokol (S) 

8. 12. *Krakonošův klobouk, derniéra pohádky, divadelní soubor OB Velká 

Bystřice (KD) 

18. 12. *Adventní koncert sboru Olio Olomouc (ŘK) 

9. 12. Besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice, p. uč. Plch (GZ) 

15. 12. KPH adventní koncert: Smyčcové trio pedagogů kroměřížské 

konzervatoře (Jan  Schulmeister – housle, Pavel Nikl – viola, Kamil Žvak – 

violoncello), Kateřina Zonová – soprán a Eva Zonová – klavír (GZ) 

19. 12. Adventní koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice (GZ) 

21. 12. HRB Zpívání u vánočního stromu: MS band + MS Chór, děti. 

21. 12. HRB Pouštění skořápkových lodiček 

24. 12. HRB Troubení z věže kostela (ŘK) 

24. 12. HRB Půlnoční mše: Zdeněk Lukáš: Radujme se všichni v Pánu + Missa 

Brevis, Velkobystřický chrámový sbor (ŘK) 

25. 12. HRB Živý betlém: Velmi Amatérské Divadlo (ŘK) 

26. 12. Štěpánské plavání (P) 

26. 12. HRB Štěpánské koledování: FS Haná (KD) 

31. 12. Divadelní silvestr, představení Dovolená s rizikem, hraje Divadelní 

soubor Osvětové besedy Velká Bystřice (KD) 
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Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 

 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice, Petr Nakládal, referent OKI 

     

Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, 

časopisy a brožury různého zaměření. Bylo nakoupeno (i získáno darem)  

287 svazků. Knihovna odebírá 2 tituly časopisů. 

V roce 2019 knihovnu navštěvovalo 218 čtenářů, z toho 75 dětí do 15 let. 

Čtenáři si vypůjčili 8 584 knih, časopisů i brožur. Uskutečnilo se 15 besed  

pro MŠ a ZŠ. Každý měsíc děti soutěží o sladkou odměnu – u vybrané knihy 

odpovídají na tři otázky, které si v této knize musí najít (o autorovi, hrdinech…) 

a postupně se tak seznamují s různými tituly. Na konci měsíce se společně losuje 

výherce. 

Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. 

Čtenáři mohou využívat knihy zapůjčené z olomoucké knihovny formou 

výměnných souborů nebo meziknihovní výpůjční služby. Automatizovaný 

výpůjční provoz, který se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury 

ČR, funguje od roku 2006. Knihovna má od r. 2009 webové stránky, na nichž je 

umístěn on-line katalog knih. Každý zájemce má tak možnost získat  

přes internet informaci o tom, jestli jím požadovaná kniha je ve fondu naší 

knihovny, jestli je momentálně půjčená nebo dostupná. Čtenář si v tomto 

katalogu může pomocí svého „čtenářského konta“ zjistit, jaké knihy má právě 

půjčené, jestli už neuplynula doba, kdy měl knihy vrátit, jestli tu na něj nečeká 

kniha, kterou si zamluvil. Pokud uvede svou e-mailovou adresu, obdrží 

vyrozumění. 

V listopadu byl z prostředků města zakoupen balicí systém Colibri, který 

umožňuje pohodlné balení nových i starších knih a časopisů. Je možno jej 

využívat i komerčně jako službu čtenářům k balení soukromých knih či žákům 

ZŠ na balení sešitů a učebnic. 

Díky dotaci Olomouckého kraje ve výši 20 tis. Kč na nákup sedacího 

nábytku se podařilo alespoň částečně zvelebit a zpříjemnit dětské oddělení 

knihovny. 

Provoz knihovny ve 3. čtvrtletí 2019 byl zkomplikován odchodem 

dlouholeté knihovnice paní Lenky Lakomé, která ukončila pracovní poměr 

z osobních důvodů. Provozní doba knihovny musela proto být od 1. 10. 2019 

upravena následovně: pondělí  8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod. a středa 12:15 - 

17:00 hod. Personálně provoz zabezpečoval referent OKI Petr Nakládal. Tento 

provoz byl za dobu fungování zhodnocen jako dostačující potřebám čtenářů  

a bylo rozhodnuto o setrvání u tohoto modelu provozní doby, byť do budoucna 

zařízení ztratí statut profesionální knihovny. V prosinci se začala s provozem 

knihovny seznamovat paní Eva Dohnalová, důchodkyně, bývalá učitelka ZŠ, 

která od 1. 1. 2020 nastoupí na dohodu o pracovním poměru.  
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Galeriezet 

 

Podklady: http://www.galeriezet.cz 

 

Galeriezet vznikla jako prostor pro umělecká setkávání a kulturní dialog. 

Primárně slouží k podpoře výstavní činnosti zaměřené zejména na prezentaci 

nezávislých předních tvůrců současného umění (malířství, kresba, grafika, 

sochařství, fotografie, videoart...), a to jak z ČR, tak ze zahraničí a k podpoře 

mladých talentovaných tvůrců. Frekvence výstav je 6x v roce. V rámci výběru 

výtvarníků jsou preferování ti, kteří se svou tvorbou snaží na jedné straně ctít 

výtvarné řemeslo, uměleckou a hodnotovou tradici a na straně druhé interpretují 

aktuální reflexi člověka nad sebou samým a světem, ve kterém žije, v kontextu 

vývoje současného umění. Kurátorem galeriezet je dr. Jaroslav Pastuszak. 

 

V roce 2019 se uskutečnily tyto výstavy: 

26.1.- 28.3.2019 – Jiří Sedlák – Uchovávám v paměti 

30.3. - 6.6.2019 – Jan Demerci - Ona 

8.6 .- 25.7.2019 – Rytis Konstantinavičius – Nedopovězená místa /  

The Underdefined Places 

27.7. - 26.9.2019 – Lenka Jurečková – Inspirace folklorem/ obrazy 

28.9. - 21.11.2019 – Ilona Chválová - Čekání 

23.11.2019 - 16.1.2020 – Jindřich Štreit – Jan Šibík – 30 let svobody? 
 

Otevírací doba v galeriizet: 

1.5. - 30.9. 

pondělí - zavřeno 

od úterý do pátku 9:30 – 18:00 hodin 

v sobotu a neděli 11:00 – 19:00 hodin 

od 1. 10. do 30.4. mimosezónní provoz 

od pondělí do pátku 8:30 – 17:00 hodin 

v sobotu a neděli zavřeno 

 

 

 

Folklorní soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman,  

 

V předcházejícím roce na valné hromadě souboru 5.1.2018 se stal 

vedoucím celého souboru Haná Ing. Robert Šolc, převzal žezlo od dlouholetého 

vedoucího Ing. Josefa Langera. Došlo také ke změnám v názvu jednotlivých 

složek souboru. Dosavadní Mladá Haná se stala kmenovým souborem  
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pod názvem Haná, dosavadní Haná přijala název Str.Haná. Pod názvem Mladá 

Haná nadále funguje přípravka začínajících tanečníků. 

 

Str.Haná (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 
 

Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer 

Počet aktivně tančících členů souboru: 15 

Primáš muziky : Ing. Jaromil Přidal 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 

zkouškách i v roce 2019 každý pátek v kulturním domě Nadační.  

Při vystoupeních doprovázela soubor muzika ve složení Ing. Jaromil Přidal, 

Lubomír Loutocký, Mgr. Zuzana Loutocká, zpěv Hana Vingrálková.  

    Sklad krojů a rekvizit byl v přízemí KD Nadační. 

 

19.1. Velký krojový bál HANFOSu ve Velké Bystřici – KD Nadační 

2.3. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Přípravu masných výrobků k prodeji jsme připravovali 

v přízemí KD. Taneční program předvedla Čekanka a Haná, jako host vystoupil 

soubor Žerotín ze Strážnice, který se zúčastnil i obchůzky. Počasí bylo  

pod mrakem, teplota nad nulou, kolem poledne se objevilo sluníčko.  

     24.3. – V Chrámu sv. Václava v Olomouci (Dóm) se konala slavnostní 

mše u příležitosti 200. výročí jmenování Jana Rudolfa olomouckým 

arcibiskupem, účastnili jsme se v krojích. 

22.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích.  

1.5. – Cykloturistická akce Bílý kámen. Poprvé se soubor Haná stal 

pořadatelem bez Autoklubu, účastnili jsme se jako organizátoři na stanovištích 

ve vojenském prostoru Libavá. 

4. - 5.5. – Outdoor Libavá – Cestou na kolech z Mrskles přes vojenský 

prostor Libavá jsme prováděli úklidové práce po akci z minulého týdne. Dojeli 

jsme do kempu v Spálovském mlýně, ubytovali se v chatkách, večer opékali 

špekáčky u táboráku. Když nás vyhnal déšť a chlad, pokračovali jsme zpěvem 

v prostorné jídelně. Ráno jsme se po snídani rozjeli domů, většina auty,  

ale někteří vytrvalci na kolách, cestou na Kozlově ležel sníh… 

12.5. – Slavnost kroje 

17. – 19.5. – Společný víkend na Sykovci – vyrazili jsme na Vysočinu, 

přes den jezdili na kolách nádhernou přírodou, večer zpívali za doprovodu 

našich muzikantů. 

25.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 Sečení proběhlo na farní zahradě, louka u zastávky nebyla vhodná kvůli 

výstavbě cyklostezky. 

16.6. – Pouť Hanáků na Svatý Kopeček 
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Sešli jsme se v Samotíškách a společně s krojovanými z jiných souborů 

jsme šli nahoru alejí ke kostelu. Tentokrát s doprovodným komentářem paní 

historičky. Na prostranství před bazilikou jsme zazpívali několik písní. 

28.-30.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Zúčastnili jsme se jako diváci. 

6.- 8.9. - Lidový rok – XXIX. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V pátek vystupoval soubor Dunajec, bohužel během vystoupení 

pršelo, bylo málo diváků. V sobotu odpoledne byly dětské soubory na sále, 

pršelo, ale večerní programy už proběhly v amfiteátru. Vystupovali jsme 

s pásmem Čarování, které bylo uvedeno jako pocta panu Čadovi k letošním  

90. narozeninám. V neděli jsme tancovali pásmo Zelí, bylo obnoveno  

po několika letech. Poprvé se v neděli dopoledne na náměstí uskutečnila taneční 

vystoupení místo hraní muzik. 

28.9. – Setkání Hanáků v Přerově – akce se vydařila, začínala 

v přerovském parku, průvod krojovaných pak došel na náměstí, kde probíhala 

vystoupení. Diváků nebylo mnoho, kolem poledne začalo mrholit. 

26.10. – repríza pořadu Kabaret 100 ve Velké Bystřici, který jsme dělali 

vloni ke 100. výročí založení Československa  

28.10. - repríza pořadu Kabaret 100 v Olomouci – zkrácená a upravená 

verze na téma Olomouc před 100 lety. 

21.12. – Zpívání u vánočního stromu 

Opět to vzal do rukou MS Band a přizval ke spolupráci na koledy lidové  

i nelidové vokální sbor, který přijal název MS Chór. Přidaly se i děti 

z Krušpánku a Čekanky. Počasí bylo ohavné, pršelo a foukalo, zpívání bylo  

pod balkonem u vstupu do kulturního domu. 

23.12. – Hanácká nadílka 

 Sešli jsme se na náměstí a pak šli ke stromečku do parku, tentokrát ho 

tam postavili naši chlapi. 

26.12. – Štěpánské koledování – konalo se jako Pocta panu Čadovi 

k devadesátinám, dospělé soubory předvedly ukázky z jeho choreografií  

a na závěr pořadu jsme panu Čadovi popřáli. K jeho kulatinám připravila Jana 

Londová a Milan Heřman fotoknihu z jeho života, do které napsali někteří 

členové i své vzpomínky na práci a setkávání s panem Čadou. K jeho radosti  

se večera zúčastnili jako diváci i kolegové z Moravského divadla Olomouc. 

 

 

Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí: Ing. Robert Šolc 

Počet členů: 21 + 6 muzikantů 

Muzika: Muzika Mladé Hané (MMH) 

Primáš muziky: Ondřej Nakládal 
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Akce v roce 2019 

11.1. Členská schůze souboru Haná 

19.1. Velký krojový bál HANFOSu ve Velké Bystřici – KD Nadační 

16.2. Masopust Olomouc – pásma Zabíjačka, Maškare dó, obchůzka 

21.2. Vernisáž výstavy krojů v Muzeu Olomouc – Zabijačka, Študent 

23.2. Hanácký bál Olomouc – Maškare dó, Charleston 

2.3. Masopust Velká Bystřice – Zabijačka, vystoupení v DPS, Maškare dó, 

předáni práva, obchůzka směrem na Svobodu a na ulici Ohrada 

24.3. – V Chrámu sv. Václava v Olomouci (Dóm) se konala slavnostní mše  

u příležitosti 200. výročí jmenovaní Jana Rudolfa olomouckým arcibiskupem 

6.4. – Rosťa Šolc slaví 40, povozil nás retroautobusem a uspořádal oslavu 

13.4. – Velikonoce v Obchodním centru Haná – Šmigrust, Záhorské králenky 

14.4. – Pletení tatarů 

21.4. – Velikonoce v Olomouci – Zabijačka, Baba zlá, Šefci, Chození 

s jedličkou, Čarování, Králenky 

22.4. Velikonoční pondělí Velká Bystřice – obchůzka po členkách soboru 

1.5. Bílý kámen – cykloturistická akce, jsme pořadatelé 

4.-5.5. Bílý kámen outdoor s přespáním ve Spálovském mlýně 

12.5. Slavnost kroje – Úvaz šátku 

17.-19.5. – soustředění Rusava 

25.5. - Sečeni lóke Velká Bystřice – manželé Bézovi zde natáčeli film, získali  

za něj 2.místo v celostátní soutěži v kategorii dokumentární film 

28.-30.6. MFF Strážnice – čepení nevěsty v pořadu Písně pro nevěstu – ženský 

sbor 

2.8. – pohřeb ševce pana Marka z Ústí u Hranic, který byl naším souborovým 

přítelem a příznivcem a ušil mnohým  z nás taneční boty 

30.8. – oslava narozenin Julky, Kačky, Honzy a Mirka v Přáslavicích na gruntě 

31.8. Den mikroregionu Bystřička v Mrsklesích – Cestou k muzice, Zabijačka, 

Sklinkaři, poté přesun do Bystročic – Gulášfest – stejné vystoupení 

6.-8.9. Lidový rok Velká Bystřice – pořádání festivalu, vystoupení v sobotu 

večer Čarování, v neděli odpoledne Boškovští sklinkaři 

13.-15.9. – Třebovický koláč – Zabijačka, Čarování, Cestou k muzice 

26.10. - Kabaret 100 – repríza ve Velké Bystřici 

28.10. – Kabaret 100 – upravená verze na Olomouc – Horní náměstí 

1.-3.11. - Soustředění Krásensko – příprava vystoupení na Štěpána 

22.12. – předvánoční večírek u Šolců 

26.12. Štěpánské koledování – program na počest 90. narozenin choreografa 

pana Jiřího Čady 
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Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl i v roce 2019 sedmnáct členů. Vedoucími souboru byly Lenka 

Langerová a Pavla Belay. Soubor při vystoupeních doprovázela muzika 

Krušpánek pod vedením Lenky Černínové, choreografii pro soubor připravovala 

Lenka Langerová a muziku upravovala Lenka Černínová. Zkoušky souboru 

probíhaly v tělocvičně školy, každý čtvrtek od 16:00 do 17:30. 

 

22. - 24.2.  (víkend)  Taneční soustředění v Hraničních Petrovicích– tancování, 

zpívání, hry, soutěže, diskotéka, zábava, kamarádky atd. Vařily nám opět Jana 

Pechrová a Zdena Krylová. Jako problém se ukázalo to, že jsme se nedostali 

kvůli vhodnému termínu před soutěží na Pohořany a museli jsme změnit 

ubytovnu a jeli jsme místo na oblíbené Pohořany, do Hraničních Petrovic. 

Zrovna mrzlo, až praštělo, ubytovna byla promrzlá až do neděle. Obrovské 

neútulné pokoje, a nepříjemně nás přivítala i paní uklízečka, která nám hned  

ve dveřích vynadala. Děckám se ubytování v Petrovicích nelíbilo, takže příště 

jen Pohořany a nikam jinam. Jinak bylo soustředění pěkné a tancování a hry  

se všem líbily.  

Podařilo se nám konečně dát dohromady taneční pásmo “Na dvorečko“, 

které jsme začali cvičit už v roce 2017, ale nepodařilo se nám dokončit, protože 

jsme museli nacvičování přerušit a věnovat se nácviku na výročí souboru  

a potom na výročí republiky. Obnovování nácviku pásma, které nebylo úplně 

hotové, tak bylo zvlášť těžké. Vzpomínat, upravovat, měnit a tvořit znovu. Ale 

dokázali jsme to. 

Sobotu večer jsme měli ve stylu „Pomády“. Víťa a Vlasta Langerovi na 

zahájení předvedli ukázky ze standardních i latinskoamerických tanců a potom 

pokračovali výukou některých kroků a tancovali s dětmi. Ty to pak samy 

trénovali i v neděli a dobře se u toho bavily a navíc se jim tancování dařilo  

a vypadalo moc pěkně. Taky jsme vyrazili na mrazivou procházku, klouzali 

jsme se na ledě a řádili na dětském hřišti. 

 

24.3. Soutěžní přehlídka hanáckých souborů v Tovačově –  poprvé tancujeme 

pásmo „Na dvorečko“.  

Pro děvčata jsme daly dohromady nové zástěry a jednobarevné stuhy  

ve veselých barvách. Krásně jim to ladilo a byly všechny moc pěkné. Pásmo  

se jim povedlo a měli jsme velkou radost, že jsme to dokázali dát dohromady  

a postoupili jsme na Regionální přehlídku. 

 

2.4. Vynášení Moreny k Bystřičce u vlakové zastávky s Čekankou. Tento zvyk 

už začíná být pro větší děvčata spíš otrava a moc je nezajímá. 

 

7.4. Soutěžní Regionální přehlídka v Prostějově – Porota měla pár připomínek, 

ale jinak velká pochvala a velká radost, protože se nám podařilo s pásmem  
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„Na dvorečko“ postoupit do Celostátní přehlídky v Jihlavě.  

 

25.5. Festival Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou – dětský festival. 

Upoutávka na pořad byla na náměstíčku, odpoledne se začínalo průvodem  

a hlavní pořad byl ve sportovní hale, což je velká škoda, protože bylo krásné 

počasí přesně na venkovní festival. Za celý den jsme nachodili určitě několik 

kilometrů a odpolední pořad byl dlouhý a únavný. Na závěr byl společný nástup 

všech souborů, takže jsme museli počkat do úplného konce. Děti se těšily  

na kolotoče a stánky, ale nic tady nebylo kromě pár stánků. Zachránila jsem to 

velkou zmrzlinou pro každého. Po ukončení už jsme se všichni těšili domů  

a šťastně konečně vyjeli. Projeli jsme Jihlavou a narazili jsme na objížďku a pak 

po půl hodině jsme dojeli znovu do Jihlavy. Potom jsme dávaly pozor s řidičem 

i já s Pavlou, abychom to napodruhé trefili správně a dojeli domů.  

 

2.6. Večer scénického tance v Krnově – Krnovská ZUŠ pořádá každoročně 

v divadle v Krnově závěrečný koncert absolventů, na který zve hosta z jiného 

tanečního žánru. Tentokrát jsme byli hosté my. Všechna vystoupení byla moc 

pěkná a celý program byl pestrý jak muzikou, tak různými tanci i věkem 

tanečníků. My jsme vystupovali dvakrát, dětem se tancovalo pěkně a pásma 

dopadla moc dobře. Nejkrásnější ovšem bylo, když jsme odcházeli ze šatny  

do autobusu zadem z divadla, za divadlem stála spousta rodičů, kteří čekali  

na svoje děti. Vytvořili nám špalír a tleskali nám jako nějakým hvězdám. Bylo 

to krásné a dojemné.  

 

15.6. Celostátní přehlídka folklorních souborů v Jihlavě – pořádá ARTAMA 

Praha, odjížděli jsme v sobotu ráno z Velké Bystřice a čekal nás velmi náročný 

den. Bylo veliké horko (tropický den) a v divadle v Jihlavě nebyla žádná 

klimatizace, jen se větralo dveřmi. Zkouška, přesun na oběd, oblečení do kroje  

a vystoupení. Děti byly unavené a trochu to na nich bylo znát. Škoda, protože 

nepředvedly všechno, co by mohly a co uměly. Stejně porota rýpala a hledala 

drobnosti. Možná chtěli dokázat, že to nikdo neumí tak dobře jako oni, ale berou 

tím chuť do další práce. Připomínky nebyly k ničemu, nedaly se použít. 

Hodnocení trvalo několik hodin a málem jsme u toho umřely (já s Pavlou)  

na horko. Děti měly v té době zábavu na sále, která se jim líbila, ale my jsme 

neviděly nic a to je škoda, rády bychom i zábavu prožily s dětmi. Ačkoliv 

některé slečny chtěly původně hned po večeři odjet na ubytování, potom 

děkovaly, že jsme je přesvědčily, aby šly na večírek, protože se jim nakonec 

všem moc líbil. Zato ubytování bylo špatné. Bylo docela daleko, jeli jsme tam 

skoro hodinu. Spali jsme v nějakém táboře, kde bylo několik nízkých budov, 

kolem vysoká tráva, protože tábor ještě nebyl připraven na sezonu. V oknech  

se svítilo a pokoje jsme měli plné komárů. Bylo tam spousta nedostatků, které 

děti hned objevily, protože už jsou většinou zvyklé na lepší pohodlí – chyběla 

sprcha, vypadalo to jako holobyty a povlečení taky nevypadalo moc vábně. Ale 
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vyspali jsme se a dostali jsme docela dobrou snídani. Po snídani jsme jeli  

do Jihlavy do ZOO. To bylo jako výlet a ten se nám povedl. Ale naopak počasí 

zlobilo – oproti tropické sobotě se tak ochladilo, že nám byla zima a dokonce 

poprchávalo.  

 

7.9.  Lidový rok Velká Bystřice -  vystupovali jsme s pásmem „Na dvorečko“.  

 

26.10. Kabaret – Velká Bystřice, opakování pořadu ke 100. výročí založení 

republiky 

Bylo to náročné, protože se některé věci pozapomínaly, ale zvládli jsme to dát 

dohromady během září a října. Ve večerním pořadu jsme měli několik vstupů  

a hodně převleků, stejně jako loni. Zase jsme měli šatnu dole a vůbec jsme 

nevěděli, jak je pořad na jevišti daleko. Tady by měl být nějaký odposlech. 

Dělali jsme: kousek „Deštníků“, kousek „Vánoční školy“ v  „dobovém“ 

oblečení z let 1930 – 1950, čtyři děvčata nesla baldachýn nad Králkou, vynášeli 

jsme s Čekankou Smrtku, šli jsme v dožínkovém průvodu, tancovali jsme Holky 

z naší školky  a Boky jako skříň. Bylo toho dost.  

 

28.10. Kabaret na náměstí v Olomouci – zkrácený pořad k výročí republiky.  

Na převleky jsme měli maličký stan, byla zima a nebyly tam žádné židle  

na odložení věcí. Zázemí bylo po této stránce ubohé. Ale vystoupení sledovalo 

překvapivě hodně lidí, tleskali a bavili se, takže výsledný dojem byl dobrý. 

 

21.12. Zpívání u stromečku, zpívali jsme koledy s MS Bandem. Diváci  

se shlukli kolem a zpívali taky, pršelo a dětí bylo málo. 

Krušpánkovou nadílku jsme měli u školy na nádvoří, nadělili jsme si dárečky, 

zazpívali jsme si a popřáli si do nového roku. 

 

 

Čekanka (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 

 

Vedoucí: Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 

Počet členů přibližně 20 (mění se během roku v září odchodem dětí  

do Krušpánku a náborem nových členů) 

Vedoucí muziky Krušpánek:  Lenka Černínová 

Dětská folklorní přípravka se stejně jako v předchozích letech scházela 

každé úterý od 16 do 17 h v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde 

učily děti od 5 do 10 let. 

 

2.3. – Masopust   

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí, taneček Nestaré se  

za doprovodu harmoniky Marcely Goldscheidové a Žedovka. 
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25.3. – Vystoupení v tělocvičně – základní školu navštívili žáci  

ze zahraničních škol v rámci projektu Erasmus. Vyhověli jsme žádosti vedení 

školy a zatancovali jim v krojích, ale byly to děti v pubertálním věku a víc  

je bohužel zajímaly mobily než nějaký folklor. 

2.4. - Vynášení smrtky a vítání jara – s Krušpánkem a objevili se tam  

i pionýři z Poletušek, kteří brodili studenou Bystřičku. 

9.4. – Hrajeme kuličky u kostela – už i tuto dětskou hru musíme 

připomínat. 

7.9. – Lidový rok  

Čekanka předvedla rozšířené pásmo Nestaré se. Hudbu k tancování 

obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové, 

primáška Eliška Nakládalová. Počasí nepřálo, dětská vystoupení byla na sále 

KD, děti nebyly zvyklé na jeviště, byly nejisté. 

26.10. – repríza Kabaretu ve Velké Bystřici 

Celý soubor Haná zopakoval loňský večerní program pod názvem Kabaret 

100, Čekanka měla několik vstupů – Náš stařiček, Rozmarýnek, Trpaslíci, Slib 

jisker, Vynášení smrtky, Holky z naší školky, Pohádky, Ta naše písnička česká. 

Vystoupení předcházely dvě generálky a samotné vystoupení bylo náročné, 

protože děti musely být celou dobu v šatně a vydržet čekat na své výstupy. 

Pomáhala nám Marcela Goldscheidová, bývalá členka souboru. 

28.10. – Kabaret 100 na náměstí v Olomouci 

Upravená verze vystoupení, děti měly naštěstí méně vstupů a mohly se 

zezadu dívat na jeviště, přestože bylo chladno, zvládly čekání lépe než 

v Bystřici. Nicméně jsme se rozhodly, že podobné projekty s dětmi už 

absolvovat nechceme. 

28.11. – Vánoční jarmark ve škole – Čekanka stihla i s novými dětmi 

nacvičit vánoční minipásmo Stoji vrba košatá. 

22.12. – Zpívání u vánočního stromu  

Děti zpívaly koledy společně s Krušpánkem, hrál jim k tomu MS Band, 

ale pršelo, bylo nepříjemné počasí. 

  

 

Osvětová beseda Velká Bystřice 
 

Podklady: internet - https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-VelkaBystrice-

147889191996871/,  Bystřické noviny 6/2019 - upraveno 

Počet členů divadelního souboru je proměnlivý. Lidé se žení, vdávají, 

někteří odcházejí na mateřskou dovolenou, za prací a bohužel i umírají. Přesto  

si myslím, že nyní je nás asi 15 divadelníků a jeden pes. Práce nás baví, vždyť 

někteří dojíždějí na zkoušky ze Šternberka, Přáslavic, Olomouce, Přerova, Brna, 

Hradce Králové a z Prahy a proto je velmi náročné sladit termíny zkoušek. 

https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-VelkaBystrice-147889191996871/
https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-VelkaBystrice-147889191996871/
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Pohárek SČDO 47. ročník 

Po roce se do Velké Bystřice opět sjeli ti nejlepší amatérští herci z celé 

republiky, aby změřili svoje síly v monolozích a dialozích. Všichni museli projít 

tvrdým sítem oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou 

pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii vybrat vítěze 

(eventuálně další postupující, což je dáno propozicemi, podle počtu 

zúčastněných v jednotlivých kategoriích) a tyto poslat do Velké Bystřice  

na celostátní finále. Mnohé letošní účastníky již pravidelní návštěvníci Pohárku 

dobře znají z minulých ročníků a jejich jména jsou zárukou vysokých hereckých 

výkonů. Celá akce proběhla v Kulturním domě Nadační ve Velké Bystřici.  

 

Program Pohárku SČDO 2019: 

Pátek 7. 6. 2019 Vystoupení hosta přehlídky: Divadelní spolek Kroměříž: 

Veroničin pokoj  

Sobota 8. 6. 2019  

12:30 Zahájení + jednotlivé soutěžní bloky  

20:00 Defilé, vyhlášení výsledků  

Neděle 9.6.2019 

Rozborový seminář 

 

Bystřické kulturní léto – sobota 13.7.2019 Velká Bystřice 

15 h - Dobrodružství na ostrově Čičidžuma - ŠOK Šternberk 

16:30 – Soutěž dětí O páže markýze Bykulé 

17 h – Jamtour – folk 

18 h - Soutěž dospělých O markýze Bykulé 

19 h – Madam Colombová zasahuje - ŠOK Šternberk 

21 h – No limit 

 

Divadelní představení souboru OB: 

3.3. – Otylka - Moravičany 

10.3. – Krakonošův klobouk – Velká Bystřice 

31.3. – 15 h – Krakonošův klobouk – Bohuňovice 

31.3. – 18 h – Otylka  

28.4. – Otylka – Němčice nad Hanou 

29.4. – Otylka – Chropyně 

2.5. – Krakonošův klobouk – Němčice nad Hanou 

9.11. – Krakonošův klobouk – Uherčice u Hustopečí 

9.11. – Dovolená s rizikem – Šternberk 

8.12. - Krakonošův klobouk – Velká Bystřice – derniéra 

31.12. – 12 h - Divadelní Silvestr – Dovolená s rizikem 

 

23.4.2019 zemřel člen OB Velká Bystřice Zdeněk Hrbek. 

15.9.2019 zemřel dlouholetý člen OB Velká Bystřice Jaroslav Magdon. 
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IX. Církevní život 
 

 

Církev římskokatolická  
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý 

 

Duchovním správcem - farářem farnosti je od roku 2006  P. Mgr. Josef 

Opluštil. V kapli v Bystrovanech  vypomáhal  Doc. ThDr. Rudolf Smahel, který 

pro velké zaneprázdnění a ze zdravotních důvodů svou službu ukončil  

při bohoslužbě 8.září. Ve farnosti vypomáhal celých dvanáct let. Bohoslužby 

jsou pravidelně slouženy kromě farního kostela ve Velké Bystřici také  

v jednotlivých kaplích v  Bukovanech, Bystrovanech, Přáslavicích, Svésedlicích 

a Mrsklesích. V některé dny v roce jsou rovněž bohoslužby v kapli  

na Kocourovci. Každé pondělí je také bohoslužba v Domě pokojného stáří  

sv. Anny ve Velké Bystřici, kde nejčastěji vypomáhá olomoucký kanovník  

P. Bohumír Vitásek. Velkobystřický farář je zároveň excurrendo 

administrátorem farnosti Hlubočky a slouží mše svaté i v Domově důchodců  

na Hrubé Vodě. Velkobystřická farnost je součástí olomouckého děkanátu. 

Poradními orgány ve farnosti jsou pastorační rada a ekonomická rada 

farnosti, které pomáhají místnímu faráři v  pastorační činnosti a řešení různých 

hospodářských záležitostí. 

O dění ve farnosti informují internetové stránky a farní časopis Děníček. 

V prostorách fary probíhá pravidelně výuka náboženství pro děti od první 

do deváté třídy, kterou vedou kromě faráře P. Josefa Opluštila pověření 

katecheté ThLic. Michal Umlauf, Mgr. Eva Krätschmerová  a Mgr. Hana 

Krätschmerová. P. Josef Opluštil vedl děti, které se připravují k prvnímu 

svatému přijímání. Kostelníkem, který se stará o provoz kostela je pan Tomáš 

Zendulka. 

Ve farnosti působí společenství ,,Živého růžence“ a klub Alfa, který  

se věnuje našim seniorům a chrámový sbor pod vedením Ing. Ivany Juráňové. 

Na varhany hrají Ing. Jan Juráň,  a část roku hrál ještě Pavel Kunčar, který  

z rodinných důvodů odešel do jiného působiště. Při bohoslužbách ve všední dny 

vypomáhá s hudebním doprovodem Ing. Jaroslav Sláma. 

Každý týden jsou pravidelně pořádány biblické hodiny, popřípadě další 

přednášky s duchovní tématikou.  

V lednu se uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná charitou Olomouc  

a Arcidiecézní charitou v Olomouci. Její výtěžek je věnován na potřebné 

sociální účely. Koledování se ve farnosti zúčastnilo celkem  dvacet sedm 

skupinek, z toho ve Velké Bystřici koledovalo deset   skupinek koledníků, kteří  

vybrali  částku 80 204 Kč, a v celé farnosti  sbírka dosáhla  výše 174 134 Kč, 

tedy nejvíce za poslední roky. 
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V lednu jsme si rovněž při ekumenické bohoslužbě v Husově sboru 

připomněli 50. výročí od smrti Jana Palacha, kde měl promluvu otec Josef. 

2. února se uskutečnil 16. orelský a farní ples, který připravili členové 

Orla a farníci. Součástí večera byl bohatý kulturní program s hudbou, tancem, 

tombolou a bohatým občerstvením.  

V měsíci březnu začala příprava dětí na první svaté přijímání. Z tohoto 

důvodu se začaly konat mše sv. pro děti. 

V měsíci březnu se někteří farníci z naší farnosti a farnosti Hlubočky 

zúčastnili pod vedení otce Josefa poutě do Svaté země. Navštívili Jeruzalém, 

Betlém, Nazaret a mnoho dalších míst v Izraeli a Palestině.  

Na Velký Pátek se opět konala již tradiční poutní křížová cesta. 

Dvacetikilometrová pouť od farního kostela ve Velké Bystřici přes další obce 

farnosti absolvovalo kolem 50 poutníků. Přitom  v půli cesty se zastavují  

i   v Domě pokojného stáří   sv. Anny ve Velké Bystřici a svou pouť končí  opět 

ve Velké Bystřici. 

V květnu se opět konal festival duchovní hudby ,,Chvalte Hospodina“, 

jako  duchovní odkaz našeho dlouholetého sbormistra a skladatele duchovní 

hudby Mons. Doc. P. Josefa Olejníka.  Tentokrát se festivalu zúčastnily 

chrámové sbory ze všech míst Moravy a Východních Čech. Slavnostní 

bohoslužbu sloužil biskup Josef Hrdlička a byla  vysílána živě rádiem Proglas. 

Zároveň jsme si připomněli 10. let od  jeho smrti. 

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána tzv. ,,Slavnost kroje“, 

která opět začala ranní mší svatou ve farním kostele, zúčastnili se jí členové 

folklorních souborů. 

  Na slavnost Božího Těla přistoupilo devatenáct dětí k prvnímu svatému 

přijímání. 

  V  rámci  Noci kostelů vystoupila celá řada zpěváků z Velké Bystřice  

a jejich hostů v rámci koncertu pop gospelové hudební skupiny Good Work.  

Na konci měsíce července a počátkem srpna se děti farnosti opět 

zúčastnily orelského tábora na Travné u Javorníku pod vedením několika 

orelských vedoucích. Tábor navštívil otec Josef Opluštil. Na konci prázdnin byl 

ještě uspořádán příměstský tábor v prostorách fary a místní orlovny pro děti, 

které se nemohly zúčastnit hlavního tábora. V rámci tohoto tábora děti 

namalovaly několik obrazů, které byly následně vystaveny na výstavě 

amatérských malířů v Orlovně a v hospůdce na faře.                   

Koncem prázdnin si farníci každoročně připomínají patrocinium farního 

kostela, který je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele. Na svátek patrona kostela  

se uskutečnil farní den, který začal mší svatou a v odpoledních hodinách 

následovala  svátost požehnání a po něm program pro děti i dospělé - soutěžní 

hry, pěvecká vystoupení, divadlo dětí, skákací hrad a různé sportovní soutěže.   

O bohaté občerstvení se postarali samotní farníci. 
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  V rámci folklorního festivalu Lidový rok byla sloužena mše svatá  

ve farním kostele za účasti krojovaných hostů, kteří během bohoslužby přednesli 

celou řadu písní. 

V říjnu jsme si připomněli 10. výročí od smrti Mons. Th.Dr. Antonína 

Huvara, význačného kněze, pedagoga, politického vězně a orla, který působil v 

letech 1969 až 1972 a od roku 1990 do roku 2004 v naší farnosti. Nositele ceny 

města Velká Bystřice a řádu T. G. Masaryka. 

  V říjnu se uskutečnily ve farním kostele a následně na farním dvoře 

Hubertské slavnosti, které pořádá naše farnost spolu s Metropolitní kapitulou  

u sv. Václava v Olomouci a Kapitulními lesy. Tato slavnost je pořádána  

na počest patrona myslivců sv. Huberta. Slavnostní bohoslužbu sloužil probošt 

od sv. Mořice v Olomouci. P. František Hanáček. Bohoslužbu  doprovázeli   

opět trubači Vojenských lesů z Lipníka nad Bečvou a Potštátu. 

V předvečer památky zesnulých se konal v den slavnosti Všech svatých 

světelný průvod na místní hřbitov, kde jsme si při modlitbě vzpomenuli  

na všechny zemřelé farníky a obyvatele našeho města.  

  Jak bývá v naší farnosti zvykem, probíhá zde bohatý celoroční kulturní  

a duchovní program. Během roku bylo pořádáno několik koncertů duchovní 

hudby. Hojně navštěvované jsou i varhanní koncerty a na faře jsou pravidelně 

pořádány přednášky s duchovní tématikou. Před Vánocemi donesli skauti  

do kostela betlémské světlo, které každoročně putuje z Betléma do Rakouska  

a odtud do dalších částí Evropy. Toto světlo si mohli lidé donést před vánočními 

svátky do svých domovů. 

Před zahájením adventní doby pomáhali farníci s výrobou adventních 

věnců v Domě pokojného stáří sv. Anny, které byly o první neděli adventní 

požehnány a prodány. Výtěžek činil kolem pěti tisíc korun a byl věnován  

na charitativní účely. 

Každý Štědrý večer se mohou obyvatelé Velké Bystřice před vánoční mší 

svatou zaposlouchat do krásných tónů vánoční hudby, které se linou z věže 

našeho farního kostela. Vánoční svátky začaly půlnoční mší svatou, při které 

zazněla hudba otce Olejníka. 

  Na Boží hod vánoční 25. prosince se uskutečnil před farním kostelem  

Živý Betlém, pásmo o narození Ježíše Krista, doplněné vánočními zpěvy  

v podání místních Orlů.  Před více jak dvěma stovkami diváků vystoupila 

dvacítka účastníků. V průběhu vánočních svátků otec Josef uspořádal pouť  

po betlémech v městě Kroměříži, kterého se zúčastnilo asi 40 našich farníků. 

Na Silvestra se před mší svatou uskutečnil vánoční koncert, kde vystoupili 

členové pěveckého sboru Misty, farního sboru a manželé Líňovi.    

V oblasti hospodářské se pokračovalo v úpravách farní zahrady a zároveň 

probíhala oprava a modernizace stávajících prostor farní pizzerie. Opravy  

se týkaly zejména odvlhčovacích prací kolem budovy, výměnou dveří a dalšími 

nezbytnými úpravami uvnitř budovy. Takže koncem dubna mohlo dojít k jejímu 

opětovnému otevření. 
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Během roku je ve farnosti pořádáno několik sbírek na různé účely  

a potřeby. Mezi ně patří sbírka potravin pro lidi bez domova, finanční podporu 

charitním aktivitám jako je postní almužna, podpora Misií v různých částech 

světa a mnoho dalších charitativních aktivit. Farníci přispívají rovněž  

na církevní školství, křesťanské sdělovací prostředky a další důležité projekty  

v arcidiecézi jako je finanční pomoc druhým farnostem, na tzv. Haléř sv. Petra 

nebo na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě v době velikonoční.  
 

 

 

 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 
 

- 16. 1. v 17.00 h Ekumenická pobožnost v Husově sboru – kázal  

- br. Josef Opluštil 

- 7. 4. Výroční shromáždění náboženské obce 

- Velikonoce  

- bohoslužby na Květnou neděli 14. 4. v 9.00 h 

- společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek  18. 4. v 16.00 h 

- Hod Boží velikonoční 21. 4. 

- 10. 10. sběr šatstva a potřeb pro diakonii Broumov 

- 3. 11. jsme v Husově sboru vzpomenuli všech zemřelých, jejichž 

popel je uložen v kolumbáriu 

- 24. 12. ve 22 h půlnoční bohoslužba s kostelním triem a 

koledováním s trubkou 

- 25. 12. v 9.00 h Hod Boží vánoční 

- 29. 12. bohoslužba se vzpomínkou na zemřelé v roce 2019 

- pohřební obřad jsme vykonali 6 členům naší náboženské obce  

- svátost manželství – 2 

- 12 uren uloženo do kolumbária 
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X. Tělovýchova a sport  
  

  V lednu 2017 došlo k velké změně. Po dlouhých letech, kdy byly všechny 

sportovní oddíly sdruženy pod hlavičkou SK Velká Bystřice, došlo k rozdělení 

na jednotlivé spolky – Sportovní klub (Marek Pazdera), který zahrnuje oddíl 

volejbalu (Eva Nemravová), oddíl tenisu (Martin Šípek), Házená (Pavel 

Vodička) a FK (Jiří Petr). Nutno podotknout, že jedním z důvodů byla zákonná 

povinnost přejít na zapsané spolky, protože bez toho nebylo již možné žádat o 

státní podpory (dotace).  

 

 

 

 

Házená Velká Bystřice  
 

 Podklady: Pavel Vodička, předseda klubu házené 

 

Předseda oddílu: Pavel Vodička 

Výkonný výbor : Michaela Kaczmarczyková, Tomáš Tomanec, Michal Vydra 

Kontrolní komise: Vítězslav Matulík, Miloš Petr, Petr Klobouček 

Jednatel: Jiří Urban 

 

Sportovní kroužek: Michaela Kaczmarczyková, Markéta Sedlářová 

Mini mladší: Jiří Barvíř, Eliška Poláchová, Zuzana Dosoudilová 

Mini starší: Ing. Vladimír Schneider, Pavla Jiroušová 

Mladší žáci: Mario Cartelli, Radovan Šmíd 

Mladší žačky: Jiří Jakl, Ing. Lubomír Urban 

Starší žáci: Petr Souček, Kamila Petrová 

Mladší dorost: Roman Kufrik, Vítězslav Matulík 

Muži: Pavel Tkadleček, Jiří Strádal 

Ženy: Zuzana Coufalová, Zdena Macharáčková 

 

V roce 2019 se po sportovní stránce dařilo na všech frontách. Když to 

vezmu od nejmenších, dařilo se nám udržet spolupráci s MŠ a zvýšit počet dětí, 

které chodily do sportovního kroužku, na 35. V kategoriích od mini po starší 

žáky jsme stále dokázali udržet obsazenost družstev ve všech kategoriích. 

Mladší dorostenci i muži udrželi bez větších problémů celostátní první ligy  

a ženy skončily na pěkném druhém místě v druholigové tabulce.  

  Vrcholem sezóny bylo pořádání Republikového finále o pohár ministryně 

školství, jehož finálové zápasy se vysílaly v přímém přenosu na veřejnoprávní 

stanici ČT sport, a bylo to nejspíš poprvé v historii, kdy byl z haly na Letné 

vysílán opravdu profesionální sportovní přenos. 
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Další důležitá věc přišla na řadu v létě! Po dlouhých létech žádání se nám 

podařilo získat investiční dotaci z MŠMT na rekonstrukci povrchu a tribun 

v hale a po ukončení jarní části sezóny se mohly rozběhnout rekonstrukční práce 

na plno. Jak už to tak bývá, práce trvaly déle, než bylo plánováno, ale naštěstí 

jsme mohli pro přípravu na sezónu využívat školní halu, takže sportovní stránka 

nebyla ohrožena. Nakonec jsme se dočkali a na konci října bylo hotovo. 

Slavnostní otevření proběhlo 29. 10. zápasem třetího kola Českého poháru 

mužů. Soupeřem byl jeden z historicky nejlepších českých klubů HCB Karviná. 

O výsledek až tak nešlo, důležité bylo, že jsme se opět posunuli dále v plnění 

našich cílů a snů, tak jak je v historii velkobystřické házené dobrým zvykem. 

Realizace celé akce vyšla na cca 7 200 000 Kč. Financování bylo zajištěno z již 

zmiňované dotace z MŠMT, dále pak z prostředků olomouckého kraje  

a nemalým příspěvkem ve výši půl milionu korun přispělo také město Velká 

Bystřice. Všem za to velké díky. 

Za zmínku ještě stojí založení Házenkářské akademie olomouckého kraje. 

Tento projekt vznikl ve spolupráci tří klubů, Házená Velká Bystřice, HBC 

Olomouc 1966 a TJ SOKOL Centru Haná. Protože vznikl na samém konci roku 

2019, více informací přidáme v hodnocení za rok 2020. 

     

 

 

 

Oddíl FK Velká Bystřice 

 
 Podklady: Tomáš Stoppen, člen výboru 
 
Předseda oddílu: Jiří Petr 

Sekretář klubu Marek Režňák  

Členové výboru: Bronislav Kubíček, Tomáš Stoppen, Pavel Čajka 

 

Fotbalový oddíl funguje pod vedením předsedy Jířího Petra od roku 2016 

jako samostatný oddíl FK Velká Bystřice, z.s., do té doby byl součástí SK Velká 

Bystřice.  

Aktuální počet členů 121, z toho více jak 80 členů je z řad mládeže.  

Počet mužstev klubu je v této chvíli 7. S výjimkou kategorie dorostenců tedy 

obsahuje všechny ostatní věkové skupiny, počínaje pohybovou předpřípravkou, 

přes benjamínky mladší, dvě družstva benjamínků starších, kategorii mladších 

žáků, kategorii starších žáků a kategorii družstva mužů. Kategorie 

mládežnických družstev hrají okresní soutěže, kategorie mužů hraje krajskou 

soutěž 1.B.  

Dlouhodobě se ti nejšikovnější odchovanci posunují do klubů, které hrají 

vyšší fotbalové soutěže na úrovni severní Moravy, nebo třeba i celostátní 

dorostenecké ligy, což je naše trenérská odměna... 
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Oddíl tenisu  
 

Podklady: Martin Šípek, místopředseda a pokladník oddílu 

 

Členská základna měla tento rok 53 členů, z toho 18 mládež. Výbor 

pracoval v tomto složení: Marek Pazdera předseda, Martin Šípek místopředseda 

+ pokladník, Zdeněk Hořínek správce. Šéf trenér mládeže Martin Šípek. 

Po jarní brigádě a úpravě kurtů se rozjela nová sezona. Naše mládež se  

12. - 14.4. zúčastnila  jarního soustředění ve Vnorovech u našeho spřízněného 

oddílu. V červnu proběhl na našich kurtech tradiční již 10. ročník oblíbeného 

turnaje smíšených rodinných párů. 

Martin Šípek uspořádal celoletní soutěž v singlu o Přeborníka údolí 

Bystřice, kterého se zúčastnilo 16 hráčů  a na prvních třech místech se umístili 

hráči z našeho oddílu Petr Zedník, Jaroslav Pazdera ml., Martin Šípek. 

18. - 25.8. se naše mládež opět zúčastnila tradičního letního soustředění  

v krásném areálu v Bohušově , kde proběhla spousta soutěží a tradiční tenisový  

turnaj, kde jsme opět porovnali naše dovednosti s hráči z Vnorov. Nejlepším 

naším hráčem byl Vítek Pajer, který vyhrál kategorii mladších žáků a také náš 

oddíl reprezentoval na několika turnajích v regionu, kde posbíral cenné body  

a zkušenosti. 

V říjnu proběhl závěrečný oddílový turnaj - Starý - Mladý, který je 

takovou odměnou pro aktivní členy oddílu. Letošní ročník se obzvláště povedl  

a končili jsme u kytary ve večerních hodinách.  

Koncem října po úklidu kurtů jsme se s radostí dozvěděli, že jsme dostali 

dotaci z kraje na vybudování nového zázemí šaten a sprch pro tenis a volejbal.  

V zimě 2020 začínáme se stavbou.  

 

 

 

 

  

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
  

Podklady: Ing. Jaromír Šubert, starosta T.J.Sokol Velká Bystřice 

 

Členstvo k  1.1.2019  Celkem  229, z toho 103 žactva a dorostu 

 1.1.2020  Celkem 172, z toho 61 žactva a dorostu 

 

1. Obecné informace o organizaci:         

Název  jednotky:   T.J. Sokol Velká Bystřice 

Sídlo:   8. května 382, 783 53  Velká Bystřice 

Právní forma:   pobočný spolek  
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výbor tělocvičné jednoty: 

 starosta – Ing. Šubert Jaromír 

 místostarosta – Mgr. Černý Pavel 

 jednatel – Ing. Pechová Jaroslava 

 hospodář –Polzerová Vlasta 

 náčelnice –Krylová Zdeňka 

 matrikářka –Jaklová Jana 

 předseda odboru sportu –Buršík David 

 člen výboru –Levinská Jaroslava 

 člen výboru –Stržínková Petra 

 člen výboru –Soukeníková Lenka 

 člen výboru –Berezová Andrea 

 

kontrolní komise tělocvičné jednoty: 

 předseda –Dosoudilová Hana 

 člen –Šubertová Dagmar 

 člen –Bičová Kateřina 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  

T.J. Sokol Velká Bystřice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. 

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech florbalu, 

volejbalu, badmintonu a všestrannosti 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 

v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – sál 

Sokolovny včetně zázemí, zahradu za budovou a zároveň vytvářela možnosti 

užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních 

organizací, zejména pak mládeže, 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 

sportovními organizacemi i jednotlivci. 

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala T.J. Velká Bystřice také 

vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu 

sportovních zařízení pro nečleny klubu. 

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem T.J. Sokol Velká Bystřice je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor Tělocvičné jednoty. T.J. Sokol Velká Bystřice 

organizačně zahrnuje oddíly florbalu, volejbalu, badmintonu a všestrannosti. 

Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak 

v součinnosti, vždy však v zájmu T.J. Sokol Velká Bystřice jako celku. 
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4) Členská základna 

T.J. Sokol Velká Bystřice měla na konci sledovaného období 229 členů 

v následující struktuře:  

 

 Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15 do 18 

let) 

Dospělí 

(od 18 do 

65let) 

Senioři 

Nad 65 let 

Oddíl florbalu 0 0 12 0 

Oddíl volejbalu 0 0 33 8 

Oddíl badmintonu 0 0 0 2 

Oddíl všestrannosti 61 0 10 46 

 61 0 55 56 

5) Hospodaření organizace  

T.J. Sokol Velká Bystřice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 

z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a MŠMT, 

z provozování vlastních sportovních zařízení a darů.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření  

+ 26 000 Kč. Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. 

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 

činnosti v následujícím období. 

 

6) Soupis jednorázových akcí 

 

16.2.2019 – Šibřinkový maškarní bál pro děti 

Počasí připomínalo tento den spíše jaro, i přesto přišel rekordní počet dětí,  

asi 110. Každé dítě u vstupu obdrželo kartičku na krk, kterou následně použilo 

při plnění úkolů na stanovištích, za které dostávaly děti razítka. Čekaly  

je disciplíny jako jízda na koloběžce, přenášení vršků kolíčky, skákání v pytlích, 

trefování se míčkem do pusy papírového šaška a přenášení míčků na lžičce. Děti 

za splnění všech úkolů dostaly malou sladkou odměnu. Všechny děti měly 

krásné masky, předvedly se v promenádě masek a při tančení.  Oblíbená byla 

také hra s barevným padákem. Připravená byla opět bohatá tombola s krásnými 

cenami a rybolov, ve kterém si děti vylovily drobný dárek. Odpoledne 

zpříjemňovalo také domácí cukroví, které napekly členky Sokola, a děti ocenily 

tradiční párek v rohlíku. Moc nás těší, že maškarní ples navštívilo tolik dětí  

a všichni, včetně rodičů, se zapojovali do programu a bavili se. Děkujeme všem 

za účast a těšíme se příští rok zase na viděnou. 

 

19.5.2019 – Závody kol, odrážedel a koloběžek 

V neděli odpoledne se  v Zámeckém parku sešlo přes sto dětí a jejich rodičů, 

babiček a dědečků, aby podpořili malé závodníky při závodění. Nejmenší děti 

závodily na plastových motorkách a jely malý okruh v parku, o něco málo starší 
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děti jely tento okruh dvakrát na odrážedlech. Bylo nutné udělat více rozjezdů, 

protože se jich sešlo hodně. Další kategorie byla určena pro kola a pro děti  

4-5 let a 6-7 let. Tyto děti jely už delší okruh a závodily také na vícekrát. Poté už 

následovaly jednotlivé kategorie koloběžek, ve kterých se utkaly postupně děti 

ve věku 4-15let a v závěrečné kategorii spolu závodili vždy rodič a dítě  

v rodinné štafetě. Počasí závodům přálo, ani krátký deštík v polovině závodů 

závodníky neodradil. U dětí i rodičů bylo vidět nadšení a radost. Věříme, že  

si všichni, jak malí závodníci, tak rodiče, sportovní odpoledne užili. Děkujeme 

všem za účast! 

 

 

14.9.2019 – Závod zdatnosti 

Letošních závodů zdatnosti se zúčastnilo 47 dětí ve 4 kategoriích. Předškolní 

děti, mladší školní děti, mladší žáci a mladší žákyně. Nejvíce bylo předškolních 

dětí, celkem 21, které běžely většinou samy, některé ve dvojici. Závod startoval 

na hřišti Na Letné a pokračoval přes hřiště, louku a les kolem přehrady a zpět na 

hřiště. Během závodu plnily děti úkoly na stanovištích. Čekalo je plazení, házení 

míčků do zavěšené obruče, stavění pyramidy z kelímků, poznávání zvířat, slepá 

mapa, provlékání ruliček, střílení ze vzduchovky a další zajímavé úkoly. Děti 

závodily s velkou vervou, počasí nám přálo a všechny děti čekala drobná 

odměna. Pro děti na stupních vítězů byly připravené hezké ceny, včetně medaile 

a diplomu. Budeme se těšit zase příští rok na všechny šikovné děti! 

 

 

1.11.2019 - Nocování v sokolovně  

Již po šesté proběhlo u dětí velmi oblíbené nocování v sokolovně, které  

je určeno pro členy Sokola. Konalo se z pátku 1.11. na sobotu 2.11.2019  

a zúčastnilo se ho 28 dětí ve věku 4-12 let. Na programu byly hry, malování, 

vánoční tvoření, večeře a k ní dostaly děti ovoce. Po večeři následovalo chystání 

na spaní a jako vždy promítání pohádky. Ráno po snídani  přišlo už méně 

zábavné balení věcí. Rodiče si děti vyzvedly v 9 hodin. Vše se povedlo, nikomu 

se nic nestalo a děti byly spokojené, což je nejdůležitější. 

 

12.12.2019 - Předvánoční akademie 

Předvánoční čas patří každý rok dětem a jejich vystoupení na předvánoční 

akademii.  V sokolovně se sešly předškolní a mladší školní děti, aby ukázaly své 

dovednosti. Akademii zahájily již tradičně svým tanečním vystoupením děti 

z tanečního kroužku pod vedením paní Petry Pěnkavové. Poté už prostor patřil 

sokolským dětem. Předškolní děti ukázaly nejdříve vystoupení na hudbu 

s bedýnkami a poté oblíbenou opičí dráhu. Školní děti předvedly cvičení  

na nářadí a gymnastické prvky na koberci. Děvčata si připravila taneční 

vystoupení s vlastní choreografií a sklidila zasloužený potlesk. Po vystoupení 

jsme dětem rozdali mikulášské balíčky. Vánoční atmosféru přičarovala také 
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Barunka Soukeníková, která zahrála koledy na příčnou flétnu a do zpěvu  

se zapojily jak děti, tak dospělí. Bylo to moc krásné. Blížící se Vánoce 

připomínalo také výborné vánoční cukroví, které napekly členky Sokola  

a krásná vánoční výzdoba. Slavnostní odpoledne se opět povedlo a my se těšíme 

na další ročník této příjemné akce.  

 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je podle občanského zákoníku platného od 1. ledna 

2016 pobočným spolkem. Ústřední vedení celé organizace sídlí v Brně. Územně 

spadá pod Župu Šrámkovu, která má sídlo v Prostějově. Starostou župy je  

od roku  2016 pan Ivo Slavotínek z Prostějova  a místostarostou je Mgr. Zdeněk 

Lakomý z naší jednoty. Starostou jednoty je od roku 2016 Mgr. Zdeněk 

Lakomý, místostarostou Ing. Jan Fojtík a sekretářem jednoty je Mgr. Eva 

Fojtíková. Jednotu vede devítičlenná  rada a sekretář jednoty. Mimo již zmíněné 

členy jsou to  Mgr. Ivo Slavotínek, Ludmila Pospíšilíková, Václav Lakomý, 

Radomír Nádvorník, Vojtěch Lakomý, Pavla Pečínková a Bc. Věra Fojtíková. 

Předsedkyní revizní komise je Marie Plesková. Členem župní rady je  Pavla 

Pečínková a Ing Miloslav Krätschmer. Členkou revizní komise župy je Marie 

Plesková.  

Celkově měla k 31. prosinci 2019  jednota 101 členů všech věkových 

kategorií.  

  O náplň činnosti se starají   vedoucí jednotlivých aktivit. Sportovní akce 

pro děti mají na starosti  Eva Krätschmarová a Pavla Pečínková, stolní tenis měl 

na starosti Lubomír Knol a  Jiří Nemrava, cvičení žen vede Jiřina Nakládalová  

a Marie Plesková. Muže organizuje Radomír Nádvorník. Ing. Jan Fojtík nově 

zaštiťuje starší mládež. Vedením našeho orelského tábora byl pověřen Radek 

Nádvorník. 

Prezentaci Orla na internetu a tvorbu stránek má na starosti Věra 

Fojtíková a Radomír Nádvorník. 

 Naše činnost je zaměřena především na  sportování, které je  doplněno   

pořádáním kulturních a společenských akcí a rovněž tak úzce spolupracujeme 

s místní římskokatolickou farností po stránce duchovní. Místní farář P. Josef 

Opluštil je členem jednoty a jejím duchovním rádcem. Farnost v orlovně pořádá  

některé aktivity, jako jsou přednášky, akce pro děti,  jejíž nedílnou součástí je 

sportovní část příměstského tábora, florbal ministrantů, turnaj ve stolním tenise, 

a mnoho dalších činností. 

Mezi pravidelné týdenní činnosti patří cvičení dětí a mládeže a cvičení 

žen. Mužská část jednoty se věnovala  převážně florbalu a badmintonu. 
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Družstvo  stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu v rámci 2. třídy veřejného 

otevřeného přeboru okresu Olomouc.  

Velmi amatérské divadlo vede a režíruje  paní Ludmila Pospíšilíková.  

V tomto roce zahráli naši amatérští herci krátkou scénku na farním dni a v době 

vánoční  velké pásmo ,,Živý Betlém“. Mimo tyto pravidelné akce jsou v orlovně   

pořádány jednorázově koncerty, přednášky a sportovní zápolení. Pořádají se zde 

i soukromé akce jako  jsou oslavy a  pátky jsou věnovány  tanečním kurzům  

pro dospělé. 

Naše jednota se snaží svou činností přispět ke kulturnímu  

a společenskému životu Velké Bystřice.  Počátkem ledna se mladí orli zúčastnili 

Tříkrálové sbírky. Jako koledníci prošli jednotlivými obcemi farnosti a pomohli 

olomoucké Charitě vybrat finanční prostředky pro sociálně potřebné programy. 

Dne 2. února se v prostorách orlovny konal orelský a farní ples. Na plese 

vystoupily děti ze základní školy a členky orla, které tvoří pěveckou skupinu 

Tragedia fis moll. Občerstvení a sál připravili jako každoročně samotní členové 

jednoty. O hudební doprovod se postaral DJ Martin Vlk. 

V květnu předvedli členové Velmi amatérského divadla pohádku pro děti 

,, Zlatovláska“ , divákům v zaplněném sále orlovny se hra velmi líbila.  

Již několik let se jako součást dětského dne konala  začátkem měsíce 

června  velkobystřická Kuličkiáda, kterou pořádala naše jednota. Na tomto 

stanovišti si mohly děti  vyzkoušet své umění v této takřka již zapomenuté hře. 

V měsíci červnu jsme se podíleli i na projektu ,,Jsme z jedné planety“, kde se  

děti a posléze i dospělí  mohli svést  v kanoi po místním náhonu v zámeckém 

parku. 

  Na přelomu  měsíce července a srpna se uskutečnil  tradiční dětský tábor 

pro děti od 6 do 12 let v Travné u Javorníku. Celkově se  pobytu zúčastnilo přes 

45 táborníků, kteří zde mají krásné zázemí v pěkné přírodě. Ústředním 

programem byla celotáborová hra ,,Jak vycvičit draka“. Na  podzim a na konci 

roku se ještě uskutečnil  pobyt  starší mládeže nad 15 let, opět na faře v Travné. 

Někteří členové jednoty na konci prázdnin vypomáhali při pořádání 

příměstského farního tábora na  místní faře. 

Na závěr prázdnin, kdy si připomínáme svátek patrona zdejšího farního 

kostela sv. Jana Křtitele, se uskutečnil farní den, na jehož pořádání se podílí  

i členové naší jednoty. Po  mši svaté a odpoledním požehnání se přenesl 

program na farní zahradu. Orlové se kromě technického zabezpečení akce 

podíleli na krátkém kulturním programu a připravili celou řadu soutěží pro děti. 

Od 17. do 24. listopadu se  konala v pořadí již 16. výstava 

velkobystřických amatérských malířů a fotografů. Svá díla představilo  

19 amatérských umělců nejen z Velké Bystřice, ale i jejího okolí. Vernisáž byla 

zahájena  hudebním vystoupením chrámového sboru. 

   O vánočních  svátcích 25. prosince, jsme opět uspořádali   před farním 

kostelem ,,Živý Betlém“,  hodinové pásmo, které pojednává o narození Ježíše 

Krista. Pod vedením režisérky Ludmily  Pospíšilíková se představily dvě desítky 
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herců za doprovodu mladých muzikantů a zpěváků. Děj shlédlo přibližně dvě stě 

diváků. Tři králové přijeli   k Betlému  na koních a děti se mohly podívat na živé 

ovečky nebo se svést na koni. 

V oblasti hospodářské jsme mohli díky  finanční  dotaci od Olomouckého 

kraje a města Velká Bystřice provést celkovou rekonstrukci sálu orlovny, která 

spočívala v instalaci nového osvětlení, rekonstrukci podlahy sálu a obložení. 

Dále byl celý sál nově vymalován, včetně  úprav chodeb a předsálí. 

  Během roku se nadále  rozvíjí  spolupráce s místní  římskokatolickou 

farností, městem Velká Bystřice a ostatními organizacemi, mezi něž patří 

například Kulturní středisko, nebo Mateřské centrum Bublinka, které zde pořádá 

své prodejní bazárky, či středisko Junáka, které využívá sál na jarní 

vlaštovkiádu. 

Cílem naší jednoty je co nejvíce přispívat ke kulturnímu, duchovnímu, 

sportovnímu a  společenskému dění v našem městě. 
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XI. Významné události města v roce 2019  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: webové stránky Města Velká Bystřice 

 

 

 

5.-6.1. Tříkrálová koleda 

6.1. Tříkrálový koncert – kostel Stětí sv.Jana Křtitele, sbor Rovina 

19.1. Velký krojový bál – KD Nadační, Hanácké folklorní sdružení 

2.3. Bystřický masopust se zabíjačkou 

2.4. Vynášení smrtky 

14.4. Květná neděle - Pletení tatarů 

17.4. Vítání jara – MŠ Zámecké náměstí 

22.4.  Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 

30. 4.  Pálení čarodějnic 

30. 4.  Stavěni mája 

12. 5.  Bystřické selské trhy 

12. 5.  Slavnost kroje – Oslava kroje – tradičního lidového oděvu 

25.5.  Sečeni lóke 

1.6.  Káceni mája s májovou veselicí 

2. 6. Bystřická kuličkiáda  

6.-8.9. LIDOVÝ ROK – XXIX. ročník mezinár.folklor.festivalu 

22.9. Bystřické selské trhy  

20.10. Myslivecká slavnost – Hubertská mše 

26.10. Drakiáda  

16.11. Svatomartinské slavnosti  

28.11. Vánoční jarmark s koledováním v ZŠ  

29.11. Vánoční jarmark v mateřské škole 

5. 12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

21.12. Zpívání u vánočního stromu a pouštění skořápkových lodiček  

24.12. Štědrovečerní troubení z věže kostela  

24.12. Půlnoční mše  

25.12. Živý betlém  

26.12. Štěpánské koledování  
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Bystřice napříč žánry  

 
Podklady: webové stránky Města Velká Bystřice 

 

12.1. Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 

26.1.   

 

Ples města Velká Bystřice, hotel Zámek, Mgr. Marcela 

Chumchalová 

9.2. Ples SRPŠ,  KD Nadační, Diana Charvátová 

9.2. LO HANÁ CUP, hotel Zámek, turnaj mladšího dorostu v házené, 

hala Na Letné, Tomáš Pečinka 

16.2. Dětský šibřinkový karneval, sokolovna,  TJ Sokol, Jaroslava 

Pechová 

16.2. Turnaj mužů v házené,  hala Na Letné, SK Velká Bystřice, Jiří 

Strádal 

23.2. Ples Sboru dobrovolných hasičů, KD Nadační, Jiří Čepelák 

9.3. Vlaštovkiáda, orlovna, pořádá skautský oddíl Velká Bystřice, Vít 

Langer 

16.-17.3. BOBO CUP, turnaj žáků v miniházené, hala Na Letné, Vladimír 

Schneider 

23.3. XIX. Josefovské šibřinky, KD Nadační, Vítězslav Matulík 

6.4. Pohárek SČDO, oblastní kolo soutěže monologů a dialogů, KD 

Nadační, František Denk 

12.-13.4. Jarní dětský bazárek, orlovna, RC Bublinka, Mgr. Eva Frnková 

16.-17.4. O pohár ministra školství – republikové finále v házené, hala Na 

Letné, SK Velká Bystřice, Michaela Kaczmarczyková 

1.5. Bílý kámen ® , 25. ročník jarního putování jinak veřejnosti 

zapovězeným územím, Vojenský výcvikový prostor Libavá, pořádá 

Haná Velká Bystřice, Milan Heřman 

4.-5.5. Rybářské závody, vodní nádrž Velká Bystřice, pořádá MO ČRS, Jan 

Slepica  

18.5. Čištění řeky Bystřice, dobrovolnická pomoc řece Bystřici, Václav 

Břeha 

18.5. Festival duchovní hudby k poctě Mons. Josefa Olejníka, VII. ročník 

přehlídky chrámových sborů, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, P. Josef 

Opluštil 

19.5. Závod kol, koloběžek a odrážedel, Zámecký park, pořádá TJ Sokol, 

Jaroslava Pechová 

2.6. Dětský den, zábavný program pro děti i celé rodiny na celé nedělní 

odpoledne – hry, atrakce, soutěže o ceny, amfiteátr, Zámecký park, 

Martina Žbánková  

7.-9.6. Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty, 47. ročník národního 

finále soutěže monologů a dialogů, KD Nadační, Ing. Tomáš Hradil 
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8.6. Jsme ze stejné planety, 5. ročník mezinárodního pikniku, poprvé  

se představily tři státy společně – Polsko, Německo, Slovensko  

pod názvem Dobří sousedé a proměnili jsme park v jednu velkou 

galerii, amfiteátr, Zámecký park, Josef Janeček  

14.6. Zahradní slavnost, oslava konce školního roku, slavnostní pasování 

předškoláků na školáky, Zámecký park, Lucie Pazderová 

21.-22.6. Memoriál Jana Kratiny, turnaj v miniházené, hala MZŠ a hala  

Na Letné, Ivo Šenk 

22.6. Hanácké Nashville, potlach pod otevřeným nebem pro všechny 

příznivce folkové, trampské, country a bluegrassové hudby, 

amfiteátr, Alena Kafková   

13.7. Bystřické kulturní léto,  mezižánrové pásmo k zahájení letní sezóny. 

Pořádající osvětoví besedníci velkobystřičtí věří, že si na své 

přijdou malí i dospělí, amfiteátr a Zámecké náměstí, Tomáš Hradil 

3.8. Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón, 9. ročník rockového  

open-air festivalu, amfiteátr, Ivo Slavotínek 

24.8. Hasičské slavnosti, Zámecký park, Jiří Čepelák 

24.-25.8. Sportovní mládí CUP, turnaj mladších a starších žáků  

v házené, areál SK a hala MZŠ, Pavel Vodička 

31.8. Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička, 

oblíbená cyklojízda obcemi mikroregionu se zakončením tentokrát 

v Mrsklesích, pořádají obce mikroregionu Bystřička, Marek Pazdera 

14.9. Závod zdatnosti, dětský orientační běh, sportovní areál Na Letné, 

pořádá TJ Sokol, Jaroslava Pechová  

22.-23.9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny, KD Nadační, Josef 

Matonoha 

11.-12.10. Podzimní dětský bazárek, orlovna, RC Bublinka, Eva Frnková 

9.11. Bystřické banjo, XXI. ročník festivalu trampské, folkové, country  

a bluegrassové muziky, KD Nadační, Alena Kafková 

14.-15.11. Prodejní výstavka SPCCH, KD Nadační, Olga Mečířová 

17.-24.11. Výstava regionálních tvůrců, XVI. ročník, orlovna, Marie Plesková 

1.12. Řeka Bystřice, výstava fotografií pod otevřeným nebem, Kapitulní 

park, Václav Břeha 

7.12. Předvánoční akademie, vystoupení dětí ze sokolských oddílů  

pro širokou veřejnost, sokolovna, pořádá TJ Sokol, Jaroslava 

Pechová  

26.12. Štěpánské plavání, vodní nádrž, Jiří Čepelák 

31.12. Divadelní silvestr, KD Nadační, pořádá Osvětová beseda, František 

Denk  

 Koncerty Kruhu přátel hudby. Za vystoupeními špičkových umělců, 

interpretů vážné hudby, nemusíte jezdit do velkých měst. Koncertují 

pravidelně i u nás. Petr Nakládal 
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 Výstavy v galeriizet. Špičková díla moderního umění v krásných 

prostorách západního křídla zámku. Výstavy se konají 6× do roka, 

trvají vždy po 2 měsíce a končí dva dny před další vernisáží, 

uskutečňovanou zpravidla poslední sobotu v měsíci. Dr. Jaroslaw 

S. Pastuszak 

 Kinoamfík.  Horké letní večery můžete strávit při filmových 

představeních v bystřickém amfiteátru.  

 
 
 
 

Vichřice Eberhard 

Podklady: https://www.lesnet.cz/vichrice-eberhard 

 

Vichřice Eberhard, která zasáhla naše území v neděli a v noci na pondělí 

11. března dosáhla místy v nárazech síly orkánu. Na Sněžce dosáhl vítr 

v nárazech rychlosti přes 206 km/h, jen o 10 km méně než při orkánu Kyrill. 

Lesy ČR odhadovaly, že v jimi spravovaných lesích poškodila vichřice  

cca milion metrů krychlových dřeva s tím, že největší škody vznikly 

v Moravskoslezském (270 tisíc m3), Olomouckém kraji (157 tisíc m3) 

a Jihočeském kraji (138 tisíc m3). Ztráta na zpeněžení dřeva byla odhadnuta  

na půl miliardy Kč. Arcibiskupské lesy a Statky Olomouc odhadly škody  

na svém majetku na 40 tisíc m3, přičemž nejvíce byly poškozeny lesní úseky  

na Jesenicku v okolí Rejvízu. V lesích města Olomouc mělo podle prvních 

odhadů padnout cca 15 tisíc m3 a stejný odhad rozsahu škod uvedl ministr 

životního prostředí Richard Brabec i pro NP Šumava s tím, že maximálně by to 

mohl být dvojnásobek uvedeného množství. 

Pokud budeme vycházet z nepochybně velmi předběžného odhadu LČR, 

vychází na celé území ČR cca 2 miliony m3 kalamitního dříví. Za normálních 

okolností by zpracování škod tohoto rozsahu nepředstavovalo zásadní problém. 

V současné situaci, kdy během několika týdnů s největší pravděpodobností 

vypukne obří kůrovcová kalamita, je to pro lesní hospodářství sužované 

chronickým nedostatkem těžebních kapacit a váznoucím odbytem další těžký 

direkt. 

V okolí Velké Bystřice napáchala vichřice nejvíc škod v lesích kolem  

Sv. Kopečka, Radíkova, Jívové, Pohořan a ve vojenských lesích na Libavé. 

Zdevastována byla také část zoologické zahrady na Sv.Kopečku. 
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Jarní úklid města 
 

Podklady: Bystřické noviny č.42019, Mgr. Ivo Slavotínek (upraveno), Hana 

Londová 

 

Myšlenku žáků a učitelů naší školy přivítat letošní brzké jaro celoplošným 

úklidem se pracovníci radnice rozhodli podpořit osobní účastí, a tak jsme si  

v pátek 8. března navlékli rukavice a společně s našimi žáčky prvních až šestých 

tříd zblízka prohlédli některá trochu odlehlejší zákoutí. Například taková cesta 

nad vojenským překladištěm k bývalé betonárně, která již prošla několika 

úklidy, odkryla nové vrstvy jak komunálního (domácího) odpadu, tak autodílů, 

které měly skončit na vrakovišti.  

Zejména mladší děti se vrhly do úklidu s velkým nadšením, dostaly fungl 

nové pracovní rukavice, několik pytlů na odpadky a největší zájem byl o sběrací 

kleště, které si musely děti půjčovat. Každá třída měla přidělen svůj rajón, který 

odpovědně uklidila. Sesbíralo se několik multikár odpadu a za to žákům  

i úředníkům patří velký dík!  

Co nás trápí ale mnohem víc, je zhoršující se stav na některých sběrových 

místech (hnízdech) tříděného odpadu, kde se pod rouškou tmy objevují 

hromádky suti a jiného speciálního odpadu, který patří na sběrový dvůr. Na ten 

sběrový dvůr, který má otevřeno dvakrát týdně (oproti původním dvěma velkým 

sběrovým sobotám za rok!) a kde většinu odpadu vybíráme zdarma.  

 

 

 

Bílý kámen 2019  
 

Podklady: Jaroslav Koš - zakladatel akce a jednatel spolku Lubavia 
 

 Hned v úvodu budiž řečeno, že z průběhu letošního, v pořadí již třicátého 

Bílého kamene, máme velkou radost. Nebylo to vůbec jednoduché, protože 

město Velká Bystřice svěřilo jeho pořádání novému hlavnímu pořadateli, kterým 

je bystřický spolek Haná, a spolupořádajícímu  libavskému spolku Lubavia.  

 Náročná akce byla specifická tím, že jsme co do materiálního vybavení, 

přes zpracování desítek dokumentů, graficky náročných tisků i budování 

potřebných kontaktů začínali jako noví pořadatelé doslova od nuly. Vše se  

za velkého úsilí zvládlo, a to včetně získání řady tolik potřebných sponzorů.  

Do naší podpory se samozřejmě zapojila především bystřická radnice, ale i další 

obce - naši sousedé Hlubočky a Mrsklesy, ke kterým se nakonec připojil celý 

podlibavský mikroregion Bystřička a nad touto akcí převzal osobní záštitu sám 

hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. 

 Bílý kámen probíhá na ploše víc jak 440 km2 a na tomto území je třeba 

téměř tři desítky nejrůznějších organizačních stanovišť se sedmdesátkou 



125 

 

 

zkušených a ochotných pořadatelů. Ti se našli v obou pořádajících spolcích, 

zejména bystřická Haná sáhla hluboko do své členské základy i dobrých přátel  

z řad klubu, který akci v minulých létech připravoval.  

 Počasí nám přálo neuvěřitelně, protože ještě necelý den před zahájením 

bylo doslova zoufale nevlídno a zlepšené předpovědi věřil málokdo. Bylo však 

krásně - slunečno, 15°C, jen místy vál mírný větřík.  

 Akce se zúčastnilo téměř pět tisíc registrovaných cykloturistů (4.968)  

a k naší radosti i stovky neplatících dětí. Z jednotlivých vstupních stanovišť byly 

nejpoužívanější Mrsklesy (1.421), Kozlov (835), Zelený kříž (756) a Město 

Libavá (594). Nárůst zájemců byl zaznamenán na Smilovském mlýně (250)  

a překvapivě i v Daskabátě (207)  

 Nezklamala tradiční stravovací místa - parkoviště pod Strážnou, zámeček 

Bores a náměstí v Libavé. Menší občerstvení bylo k dispozici v Mrsklesích,  

ve Velké Střelné a na Staré Vodě - jen na Zeleném kříži nám den před akcí 

vypověděl dodavatel.  

 Ve Varhošti si účastníci moc chválili velké dobové fotografie, rozmístěné 

na území zmizelé obce přesně tam, kde jednotlivé objekty stávaly. Všichni  

se moc přimlouvají za to, aby pořadatelé tento systém zavedli i v jiných, dnes už 

neexistujících vesnicích. Pořadatelé zase chválili účastníky za to, že splnili 

nekompromisní požadavek armády, aby nikdo nevstupoval na pozorovatelnu  

nad Velkou Střelnou, která byla každoročním cílem minimálně poloviny všech 

cykloturistů. Jde skutečně o vojenský objekt střelnice, pod nímž je život 

ohrožující, nebezpečné území.  

 Ani letos jsme se bohužel nevyhnuli nebezpečnému pádu cyklisty,  

ke kterému došlo při sjíždění lesní cesty. Ten evidentně nepřizpůsobil rychlost 

jízdy stavu povrchu té svážní cesty a podle vyjádření lékařské služby  

ze stanoviště u Velké Střelné mu zachránila život jeho pádem rozbitá přilba. 

 Nekázeň účastníků byla registrována jen nad přehradou Barnov, kde 

někteří jedinci opustili trasu a sjížděli až dolů k hrázi. Druhým případem bylo 

pozdní opuštění prostoru po ukončení akce v 16:00, kdy několik desítek 

účastníků bylo v tento čas ještě hluboko ve vojenském prostoru, protože si jízdu 

v neznámém prostředí špatně rozplánovali.  

 Účastníci si chválili dobré značení tras, jídlo a občerstvení za dobré ceny 

bez větších front, obětavé, trpělivé a ochotné pořadatele na všech stanovištích  

i skutečnost, že účast byla umožněna i důchodcům a rodinám s malými dětmi 

autokary pořadatelů, vedenými fundovanými průvodci z Lubavie. Pozornosti 

pochopitelně neunikla přehledná nová mapa, která v kombinaci s profily tras 

umožňovala přes internet dobrou přípravu a výběr tras už v klidu domovů.  

 S velkým ohlasem byla přijata nová, doslova historická zásada pořadatelů: 

z každé zaplacené vstupenky je od každého účastníka desetikoruna věnována 

přímo na opravu konkrétní památky na Libavsku. Toto je naprosto přelomová 

záležitost v dějinách Bílého kamene. Umožňuje využití  akce cíleně ve prospěch 

libavského kraje, zapojení každého účastníka do  procesu záchrany zdejších 
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památek. Letos to je téměř padesát tisíc korun, které budou použity  

na dokončení opravy tzv. Jahnova kříže, kterou z těchto prostředků uskuteční 

spolupořádající spolek Lubavia. Již v roce 2020 si tak můžete tuto památku 

prohlédnout v plné kráse s vědomím, že se každý účastník  přičinil přes akci 

Bílý kámen o nápravu škod v  tomto kraji napáchaných.  

 Již v úvodu tohoto zápisu byla popsána obtížná situace přípravy tohoto 

ročníku Bílého kamene v souvislosti se změnou pořadatelů. Budiž proto 

zaznamenáno, že zásadní zásluhy na zdárném uskutečnění akce měl hlavní 

pořadatel Milan Heřman, který využil svých zkušeností z pořádání Kamene  

v minulých létech a jeho syn Kristián - výborný grafik a webmaster. 

   Nesmírně si vážíme pochopení a spolupráce s Vojenskými lesy, českou  

i vojenskou policií a především s armádou České republiky. Díky patří 

přednostovi Vojenského újezdu Libavá pplk. Ing. Ladislavu Zakuťanskému, 

který od chvíle, kdy do této funkce nastoupil, Bílý kámen podporoval  

a významně se podílí na tom, kde tato akce je dnes a kam směřuje. 

  

 

 

Žlutý kříž z Bílého kamene (tzv. Jahnův) 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, zakladatel akce Bílý kámen, člen spolku Lubavia 

 

 Mezi bývalou obcí Smilov a Městem Libavá, na levém náspu poblíž 

silnice od letošního léta svítí ve slunci zdaleka viditelný, kamenný žlutý kříž. 

 Tato památka zde byla postavena před sto padesáti léty a téměř celé století 

byla původními místními obyvateli uchovávána ve velké úctě až do doby, než 

byli po druhé světové válce ze svých domovů odsunuti na německé území. 

 Ve vzniklém vojenském výcvikovém prostoru docházelo k postupné 

likvidaci celých vesnic, mlýnů, pil, kostelů a far. Z povrchu zemského postupně 

mizelo velké množství sakrálních památek, kterými byla tato země zbožných 

lidí doslova poseta. 

 Jen zlomek z nich měl to velké štěstí, že se v nějaké podobě dočkal konce 

osmdesátých let a odsunu sovětských vojsk počátkem let devadesátých.  

Pro vojáky československé a po roce 1968 zejména sovětské armády to byly 

symboly neslučitelné s komunistickou ideologií a podle toho se k nim všichni 

chovali. Nejvýznamnějším dokladem té bizarní situace je dodnes chrám ve Staré 

Vodě, na jehož zdech zůstaly zachovány nápisy v azbuce, díry po kulkách  

ze všech možných zbraní a zoufale  zdevastované interiéry i okolí celého 

chrámu. 

 K těmto zázrakům zachování se řadí i Jahnův kříž, do loňska ukrytý 

korunami starých lip, které jako by se za běsnění vojáků styděly. Kříž byl 

častým terčem kolem projíždějících vojáků, nebohému Kristu byla ustřelena 

hlava, přibité nohy, obě ruce a z celého těla nakonec zůstala jen středová část, 
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posměšně nazývána Ježíšovy trenky. Kříž přišel o levou horizontální část  

a počal se naklánět, zřejmě pod tíhou na něm spáchaných hříchů. 

 A zde se zapisuje do jeho historie velkobystřická akce Bílý kámen. 

 Nově vzniklý okrašlovací spolek Lubavia hledá finanční prostředky  

na jeho záchranu, oslovuje i pořadatele cykloturistické akce Bílý kámen, 

pořádané již třetí desetiletí na tomto území. Těmi byl dnes již zaniklý spolek 

AVK Velká Bystřice, který na opravu věnuje pět, později ještě deset tisíc korun. 

My ze spolku děkujeme, ale je to málo, oprava má rozpočet přes 90 tisíc... 

 Bystřická radnice řeší situaci radikálně, a tak v roce 2019 je hlavním 

pořadatelem Bílého kamene určen bystřický folklorní soubor Haná, a to  

ve spolupráci právě s libavskou Lubavií s tím, že zde získané finanční 

prostředky se musí z části vracet tam, kde vznikly: na Libavsko a na opravu 

zdejších památek. 

 Noví pořadatelé Bílého kamene ví, že na zajištění akce postačí  

ze čtyřicetikorunového vstupného pouhých třicet korun a odvádí z každé 

vstupenky desetikorunu přímo na záchranu libavských památek - a rázem je tu 

tolik potřebných padesát tisíc! Spolupořádající Lubavia je dokáže využít, jejich 

třicet členů umí zadarmo máknout a během jednoho roku opraví a vztyčí hned 

kříže dva - jeden v Jestřabí a ten druhý s torzem Ježíše pod Smilovem. 

 Pro Libavsko tímto rokem svitla další naděje. 

 Účastníci Bílého kamene, cykloturisté i turisté, rádi věnují těch několik 

korun na dobrou věc. Zejména když ví, že budou určitě užity na nápravu alespoň 

části škod, které naši předchůdci napáchali v dobré víře a přesvědčení o tom,  

že zítra se bude tančit všude. Není to pravda. A pro zanedbané Libavsko to platí 

dvojnásob. Díky všem, kteří se tu situaci snaží změnit. 

 
 
 

Republikové finále AŠSK České republiky v házené základních 

škol 

 

Podklady: Bystřické noviny č. 4, 5/2019 – Michaela Kaczmarcziková 

 
Ve dnech 16. a 17. 4. se ve Velké Bystřici uskutečnilo finále Sportovní 

ligy Základních škol. Sportovní liga základních škol je akcí, která se vyznačuje 

špičkovou sportovní i organizační kvalitou. Její význam násobí přímé televizní 

přenosy z jednotlivých republikových finále, což je v této věkové kategorii 

naprostý unikát. Rodiče, školáci i široká veřejnost se tak mohou na vlastní oči 

přesvědčit o její úrovni. To je však pouhý vrchol ledovce, neboť tato soutěž 

vytváří především obrovskou sportovní základnu ve školách, zapojujících se  

do místních, okresních či krajských kol až po republiková finále. 
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Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice se ve spolupráci s klubem Házená 

Velká Bystřice již podruhé stala pořadatelem tohoto finálového turnaje v házené 

a na své půdě tak přivítala nejlepší týmy ZŠ z celé České republiky.  

 Do našich dvou sportovních hal se sjelo šest týmů děvčat a šest týmů 

chlapců, kteří se probojovali právě až k nám do celostátního finále. Ve dvou 

dnech chlapci a děvčata  sehráli náročná utkání ve skupinách a podle umístění 

dále postupovali do bojů o celkové umístění. K vidění bylo mnoho velmi 

pěkných a napínavých utkání, ve kterých nechybělo nasazení, bojovnost a chuť 

hrát.  

Mezi chlapeckými družstvy bylo i družstvo domácí pořádající školy. 

Kluci si za své výkony zaslouží velikánskou pochvalu. Přestože spousta z nich 

nejsou aktivními házenkáři, do hry se pustili s chutí a snahou vyzkoušet si,  

o čem tento náročný sport je. Kromě úvodního utkání s týmem ze ZŠ Zubří byla 

všechna naše utkání do poslední chvilky vyrovnaná, a přestože nám konec vždy 

o kousek utekl, jednalo se z naší strany o příjemnou podívanou.  

Přestože se všechna družstva opravdu snažila, obě kategorie měly vždy 

svého jasného favorita. U děvčat to byl pravidelný vítěz školních turnajů –  

ZŠ Křiby Zlín a u chlapců také účastník ze Zlínského kraje a několikanásobný 

vítěz podobných akcí – ZŠ Zubří. Děvčata ze Zlína ve finále, která v přímém 

přenosu přenášela Česká televize, porazila holky ze ZŠ Ústí nad Labem  

a Zubřani si poradili se soupeřem z Lovosic a zaslouženě si odvezli zlaté 

medaile.  

Nad akcí drží záštitu Asociace školních sportovních klubů, která  

z pověření MŠMT celý projekt financuje, podílí se na celkové organizaci  

a odvádí velmi dobrou práci. Nemůžeme nezmínit, že turnaj proběhl v až 

nezvykle příjemné a přátelské atmosféře, na čemž mají nemalý podíl rozhodčí, 

které měl na starosti hlavní rozhodčí – Jiří Kräuter. Svůj úkol zvládl absolutně 

bezchybně a rozhodně si on i všichni zúčastnění rozhodčí zaslouží velkou 

pochvalu. 

 
 
 
 

15 let akce Čištění řeky Bystřice 

 
Podklady: Bystřické noviny č.4/2019, Václav Břeha, organizátor 

 

Vážení občané Velké Bystřice, neuvěřitelných patnáct let trvá čištění řeky 

a jejího okolí od odpadků. Neuvěřitelných patnáct let se scházejí dobrovolníci  

a věnují svůj volný čas sběru odpadků v těžko přístupných místech, odkud by je 

jinak nebylo možné dostat. Přestože v posledních ročnících tvoří většinu 

účastníků skauti a minulý rok čištění vypadalo spíše jako akce Honeywellu, 

pořádáme vše zejména pro občany Velké Bystřice. Na jejich účasti bylo vše  
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od prvního ročníku založené, a přestože rádi přivítáme kohokoliv, kdo chce 

pomoci, účast místních, kteří by měli mít na čistotě okolní přírody největší 

zájem, zůstává podmínkou i do budoucna. Věříme, že nás čeká, spolu s Vámi, 

ještě mnoho dalších ročníků.  

Po krátkém zahájení rozdělíme dobrovolníky na skupiny, které jdou  

po levém a pravém břehu, menší část jde potom přímo korytem řeky. 

Nepořádek, což jsou většinou PET lahve, kusy igelitu, polystyren a podobný 

dobře plovoucí odpad, se sbírá do igelitových pytlů. Samozřejmostí jsou 

ochranné rukavice, které dostanete stejně jako pytle na odpad. Plné pytle, 

případně větší kusy vyhozených věcí se průběžně odnášejí na cestu, po níž jede 

traktor s vlečkou, na kterou se vše nakládá. Během čištění děláme přestávky  

na občerstvení, ve kterých se můžete posilnit minerálkou, pivem nebo něco 

lehčího sníst. Tak jako během celé akce, je i zde pouze a jen na Vás, kolik toho 

sníte, vypijete, kolik pytlů naplníte, kterou nepatřičnou věc v řece necháte  

na příště, jak daleko pro ni půjdete...rádi pro Vás tuto akci organizujeme,  

ale zároveň nemáme rádi příliš organizované akce...)☺ 

Po projití úseku, který budete čistit, se všichni na závěr, což bývá přesně  

v poledne, sejdeme na louce u vlakové zastávky, kde pro vás připravíme 

opékané klobásy a spotřebujeme všechno občerstvení. Odpojit či připojit  

se samozřejmě můžete kdykoliv během sobotního dopoledne, vše je opět jen  

na Vás. Podle zkušeností z minulých ročníků jsme všichni maximálně  

ve 13 hod. doma. Nevýhodou bývá závislost akce na počasí, snažíme se 

pracovat i za poměrně nepříznivého počasí, ale při případné velké vodě nebo 

silném dešti se o novém termínu včas dozvíte z Facebooku (řeka Bystřice),  

z místního rozhlasu nebo e-mailem. Berete-li s sebou děti, nezapomeňte,  

že ve vodě či na březích mohou být ostré věci, takže je potřeba si své ratolesti 

ohlídat.  

Informace k letošnímu čištění: V sobotu 18. 5. 2019 v 8.00 je sraz 

účastníků u vlakové zastávky Velká Bystřice. I letos se pokusíme projít a zbavit 

odpadků celý úsek řeky, který patří k Velké Bystřici. To znamená, že se ráno 

rozdělíme na dvě stejné skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem  

proti proudu až ke splavu v Burku, druhou potom auty odvezeme k vlakovému 

přejezdu na Bystrovany. Obě skupiny dobrovolníků dojdou zpět k vlakové 

zastávce, kde již bude pro všechny připravené občerstvení a kde si na závěr 

můžete popovídat. Rád bych, jako vždy na závěr, poděkoval MěÚ Velká 

Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná za každoroční pomoc. 
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Jsme ze stejné planety CIAO G1 
 

Podklady: Bystřické noviny č.6/2019, Mgr. Ivo Slavotínek (upraveno) 

 

Zámecký park byl zase komunitní. Celý zámecký areál jsme revitalizovali 

nejen proto, aby naše městečko získalo esteticky, architektonicky hodnotný 

exteriér, ale především prostor pro setkávání, pro komunitní život. Kromě 

plejády kulturních a společenských akcí přibývají v parku právě komunitní 

aktivity - tedy příležitosti, pro které máme důvod vyrazit tam nejen na 

procházku, ale i chvíli pobýt. Dětské hřiště, fitness hřiště, lanové houpačky, 

petangové hřiště, výstavy pod širým nebem a mnoho stálých aktivit zve  

k návštěvě parku i ve všedních dnech.  

Ale jedna speciální krásná akce proběhla letos zase druhou sobotu  

v červnu. To se opět sešli lidé dobré vůle ze všech koutů světa, kteří se usadili  

v Česku a přišli svoji kulturu představit ve formě gastronomie a kultury a přitom 

všem zasadili stromy. Letos se celý program projektu Jsme ze stejné planety 

věnoval třem středoevropským zemím - Polsku, Slovensku a Německu.  

Někdy lidé říkají, že je to takový velký komunitní piknik - posezení  

či poležení na trávě s dobrým jídlem a pitím v duchu nejlepších tradic nejen 

středoevropské pohostinnosti. Páteř cateringu - tradiční stánky podél cestiček - 

doplnily opět „pop up“ restaurace. Spoluautor projektu - Josef Janeček - k tomu 

řekl: „Zde, přímo před vašima očima, se budou střídat kuchařské týmy. Bude to 

vaření v přímém přenosu – to, co uvidíte v hrncích a na pánvičkách, si hned také 

ochutnáte. K tomu čekání si budete moci objednat skvělá vína a kávu. Chceme, 

aby restaurace fungovala od rána až do samého konce akce. Budete se zde moci 

nasnídat, poobědvat i povečeřet, dát si i tu poslední skleničku před spaním. 

Věřte, bude to stát za tu chvíli čekání a těšení.“  

Doplním ještě, že letos si na své přišli milovníci výtvarného umění a zažili 

nejen originální umělecké workshopy, ale i jednu speciální performanci – mohli 

sledovat takříkajíc v přímém přenosu vznik originálního uměleckého díla  

pod širým nebem určeného právě pro Velkou Bystřici.  

 

 

 

Bakteriální čištění přehrady 
 

Podklady: Bystřické noviny č.5/2019 

 

Firma Baktoma s.r.o. před zahájením aplikace svého bakteriálního 

přípravku provedla pomocí sonaru zaměření dna přehrady, které nám řeklo, 

kolik je v přehradě vody. Výsledky byly velmi zajímavé. Přehrada se čistila před 

necelými 30 roky, kdy došlo k odbagrování usazeného bahna, a tehdy  

po rekonstrukci přehrady byla hloubka vody u hráze cca 6 metrů, nyní je pouze 
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3 metry! Následně byly provedeny rozbory vody na nátoku do přehrady  

i v samotné přehradě. Hodnoty, které byly naměřeny, nejsou pozitivní, ale přesto 

si pan Tomášek pořád troufá tvrdit, že již letos poznáme zlepšení kvality vody.  

 

 

 

Hanácké Woodstock a bystřické pivní salón 
 

Podklady:internetové stránky http://woodstock.velkabystrice.cz/wp/ 

 

Sobota 3. srpna 2019 v amfiteátru a na Zámeckém náměstí 

Vystoupili: Katoda, G.C.O, Within The Garden, Budoár staré dámy, Iron 

Maiden rev.Otrokovice, Hanzs Fuckers, Stromboli, Michal Ambrož a Hudba 

Praha 

Vstupné v předprodeji 300,- Kč, na místě 400,- Kč 

Moderoval Milan 105kg Krejčí 

 
 

 

 

Lidový rok 2019 
 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 

 

Závěrečná zpráva 

XXIX. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 6. až 8. 9. 2019 

Uskutečnil se v rámci projektu „Hanácký rok v Bystřici“ (za rok 2012 byl 

tento cyklus oceněn Cenou Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti 

tradiční lidové kultury). 

 

Pořadatelé: 

Město Velká Bystřice 

Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, z. s. 

Hanácký folklorní spolek, z. s. 

Záštitu převzal: 

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje 

 

Festivalu se osobně zúčastnili: 

Tomáš Zdechovský – poslanec EP (8. 9. 2019) 

Milan Klimeš – náměstek hejtmana Olomouckého kraje (8. 9. 2019) 

a představitelé města Velká Bystřice: 

Marek Pazdera – starosta města VB 
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Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Olomoucký kraj 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, rádio Haná, Olomoucký deník, rádio Prohlas, TV 

NOE, Hanácké noviny. 

Generální sponzor: Go4games 

Sponzoři: Strabag, EGT Logistic Solutions, Elpremont, Elkoplast, Hotel Zámek 

Velká Bystřice, Ferona, Agrospol, Česká spořitelna, Florcenter, FTP, INPOL, 

VAPE, TescoSW, Eurospektrum Group, Ditana, Nutrend, Makro, Gold office, 

MYFA, Profit, Simkovič, Čeroz, Seko. 

Propagace: 

Festival byl dlouhodobě prezentován v celoročních kalendářích turistických  

a kulturních webových portálů (Kudy z nudy, OK Tourism, Czecot, 

Olomouc.eu, i-olomouc.com, KamDnesVyrazime.cz, Turistika.cz,..). Před akcí 

byly u mediálních partnerů (viz výše) uveřejněny pozvánky na akci. Placená 

inzerce formou zvukové pozvánky byla zveřejněna ve vysílání Rádia Haná. 

Pozvánky byly otištěny v Bystřických novinách, zvuková pozvánka byla 

vysílaná v obecních rozhlasech ve Velké Bystřici i okolních obcích. Bylo 

vyrobeno 200 ks plakátů A2 (100 ks placený výlep v Olomouci a okolí – firma 

RENGL, 100 ks vlastní výlep), 1500 ks pozvánek A4 (distribuce do všech 

domácností ve Velké Bystřici a rozeslání zvaným a partnerům). V průběhu 

festivalu byla zdarma k dispozici celobarevná festivalová brožura v nákladu  

300 ks. 

 

Propagace partnerů: 

Loga Olomouckého kraje, sponzorů i mediálních partnerů, včetně slovního 

uvedení záštit, byla otištěna ve všech oficiálních tiskovinách festivalu 

(pozvánka, plakát, brožura) a rovněž v inzerci. Slovně byly záštity i finanční 

podpora pravidelně uváděny při průvodním slovu, v hlášení místního rozhlasu  

a v upoutávce Rádia Haná. Banner Olomouckého kraje byl umístěn  

na festivalovém pódiu. 

Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory:  

Hořeňáček – Lázně Bělohrad, Kyjovánek – Kyjov,  Malá Ostravica – Frýdek-

Místek, Dětské taneční studio Ondrášek – Brno, Krušpánek, Čekanka, 

cimbálové muziky Krušpánek a Topol – Velká Bystřice. 

Folklorní soubory dospělých:  
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Dunajec – Olomouc, Čtyřlístek – Nové Strašecí, Handrlák –Kunovice, 

Sedmikvítek – Frenštát pod Radhoštěm, Ondřejnica – Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Púčik – Brno, Haná – Přerov, Hanačka – Litovel, Klas – Kralice na Hané, 

Mánes – Prostějov, Hanácká mozeka – Litovel, Hanácký mužský sbor Rovina – 

Olomouc, Haná a Str.Haná – Velká Bystřice. 

Zahraniční hosté:  

Folk Art Troupe of Fuchuan – Čína, Bodrog Sárospatak – Maďarsko, 

Bawtuquinhas – Kapverdské ostrovy. 

Profesionální pořad: 

Spirituál kvintet - Praha  

Program festivalu: 

Pátek 6. září 2019 

18.00 vystoupení zahraničních souborů v Přáslavicích 

20:00 DUNAJEC 60 LET –  výroční pořad olomouckého folklorního 

souboru 

Sobota 7. září 2019 

10:00 Olomoucká pozvánka – vystoupení zahraničních FS na Horním 

náměstí v Olomouci 

12:30 přivítání vedoucích a zástupců souborů starostou města 

14:00 program DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ (pro nepřízeň 

počasí přemístěno do KD Nadační) 

16:00 vystoupení DFS v domě s pečovatelskou službou 

17:30 seminář vedoucích DFS s lektory 

18:00 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní program domácích  

i zahraničních hostů 

21:00 SPIRITUÁL KVINTET – koncert 

22:30 ohňostroj 

Neděle 8. září 2019 

  9:00 mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

10:00 položení kytice ke hrobu Heleny Lisické 

10:00 HRAJEME PRO VÁS – dopoledne s folklorními soubory na 

Zámeckém náměstí 

14:00 vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ 

14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – program dospělých FS a zahraničních 

hostů 

 

Doprovodné výstavy: 

západní křídlo zámku – Lidové kroje Hané 
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galeriezet – Lenka Jurečková: Inspirace folklorem (výstavy obrazů bzenecké 

malířky) 

KIC – Helena Lisická 1930 – 2009 (malá expozice z díla) 

 

Ediční činnost: 

Publikace „Helena Lisická a Velká Bystřice“ – vydaná u příležitosti 10. výročí 

úmrtí olomoucké spisovatelky, někdejší umělecké vedoucí FS Haná Velká 

Bystřice a zakladatelky festivalu Lidový rok. (28 stran, A5) 

 

Gastronomie: 

CUKRÁRNA GALERIE: prodej originální velkobystřické cukrovinky 

„Drásalovy hubance“ 

Tradiční pokrmy hanácké kuchyně po dobu festivalu nabízely bystřická 

restaurační zařízení HOTEL ZÁMEK a restaurace ZEDNÍKOVI 

Program festivalu doplňují: 

Jarmark lidových řemeslníků a rukodělných výrobců, pouťové atrakce, stánkové 

občerstvení. 

Lektoři: 

Anna Maděričová, Uherské Hradiště, folklorní aktivistka, odbornice na lidovou 

kulturu regionu Slovácko a dětský folklor, publicistka, autorka scénářů 

Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, porotkyně soutěží. 

Ladislav Vrchovský, Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní kritik, 

kromě divadla i folkloru – zakladatel a organizátor MFF Folklor bez hranic. 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D, Velká Bystřice, Katedra hudební výchovy PdF UP 

Olomouc, odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy. 

Besedy lektorů s vedoucími a představiteli zúčastněných dětských souborů a 

muzik se konaly po skončení programu, poznatky lektorů k vystoupením 

folklorních souborů dospělých byly předány v písemné formě. 

Sumář: 

Celkem 615 účinkujících; z toho 214 účinkujících dětí a mládeže do 18 let;  

z toho 84 účinkujících ze zahraničí. 

21 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

29 stánkařů, prodejců občerstvení, prodejců pouťového sortimentu… 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): 

Pátek, vystoupení v Přáslavicích – 95 osob 

Pátek, Dunajec – 120 osob 

Sobota Olomouc – 200 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 130 osob 
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Sobota večer (program zahraničních souborů a koncert Spirituál kvintet) –  

900 osob 

Neděle (mše a dopolední program) – 350 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1100 osob 

Celkem na programech cca 2895 osob 

Odhad celkové návštěvnosti (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, 

výstav a doprovodných akcí) – cca 3500 osob 

 

Zhodnocení 

XXIX. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok proběhl ve Velké 

Bystřici ve dnech 6. – 8. 9. 2019 jako nejvýznamnější kulturní a společenská 

akce ve městě. Byl rovněž zařazen mezi významné akce Olomouckého kraje.  

Pozvání pořadatelů k účinkování v letošním roce přijalo 14 dospělých  

a 8 dětských folklorních kolektivů. Ze zahraničí do Velké Bystřice zavítaly  

3 soubory. Vystoupení tuzemských dětských i dospělých souborů měla i letos 

vysokou úroveň a setkala s dobrým přijetím u diváků i u lektorů. S obrovským 

ohlasem a nadšením diváků byl přijat koncert legendární skupiny Spirituál 

kvintet, jejíž vystoupení bylo umocněno i avizovaným ukončením koncertní 

činnosti skupiny v příštím roce. XXIX. ročník mezinárodního folklorního 

festivalu Lidový rok se těšil též přízni představitelů politického života (viz výše) 

a lze jej celkově zhodnotit jako programově, společensky i organizačně jako 

velmi vydařený. Je možné konstatovat, že se ve všech ohledech daří udržet jeho 

vysokou úroveň a prestiž u folklorních kolektivů i návštěvníků. 

 

Tisková zpráva z XXIX. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Lidový 

rok®. 

Ve Velké Bystřici proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2019 XXIX. ročník 

mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok®. Pořádalo jej Město Velká 

Bystřice ve spolupráci s folklorním souborem Haná a Hanáckým folklorním 

spolkem. Záštitu převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk  

a Olomoucký kraj rovněž festival finančně podpořil. Pozvání pořadatelů 

k účinkování v letošním roce přijalo 14 dospělých a 8 dětských folklorních 

kolektivů. Ze zahraničí do Velké Bystřice zavítaly 3 soubory. Z největší dálky, 

z Číny, přijel Folk Art Troupe of Fuchuan. Oproti němu, doslova co by 

kamenem dohodil, to měl soubor Bodrog ze severomaďarského městečka 

Sárospatak. Oba soubory se představily již v pátek občanům sousední obce 

Přáslavice. 

Jen 14 dní před festivalem přišla ještě nabídka účasti skupiny z Kapverdských 

ostrovů. Přijali jsme ji a zadělali si tím na několik bezesných nocí. Kapverďané 

do poslední chvíle nevěděli, zda obdrží potřebná víza. Že skutečně přijedou, 
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nám oznámili až den před zahájením festivalu. Druhou vrásku na čele pořadatelů 

byla nepříznivá předpověď počasí avizující převážně deštivý víkend. 

V bystřickém amfiteátru se první festivalový pořad uskutečnil v pátek. 

Příznivce slovenského folkloru potěšil olomoucký soubor Dunajec, který  

v loňském listopadu dvěma velkými koncerty v Moravském divadle Olomouc 

oslavil 60 let činnosti. Krátce před skončením pořadu se začala naplňovat 

meteorologická hrozba a déšť s menšími přestávkami trval až do sobotního 

odpoledne. Program dětských folklorních souborů, ve kterém se představily 

soubory Hořeňáček z Lázní Bělohrad, Kyjovánek z Kyjova,  Malá Ostravica  

z Frýdku-Místku, Dětské taneční studio Ondrášek z Brna a Krušpánek, Čekanka 

i cimbálové muziky Krušpánek a Topol z Velké Bystřice, byl přesunut  

do kulturního domu Nadační. Děti tak mohly předvést nacvičená pásma v suchu, 

teple a pohodlí. Na druhou stranu je přesun bohužel vždy poznamenán menší 

diváckou návštěvností. Dětské kolektivy ale vše zvládly na jedničku, a tak 

přítomní lektoři Anna Maděričová z Uherského Hradiště, Ladislav Vrchovský 

z Ostravy a Jaromír Synek z Velké Bystřice mohli hlavně chválit. 

Dětští tanečníci a muzikanti také již tradičně zašli malým vystoupením potěšit 

seniory v Domě pokojného stáří sv. Anny. 

S postupujícím odpolednem se počasí umoudřilo natolik, že umožnilo 

další programy uskutečnit již v amfiteátru. Soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí 

předvedl adventní zvyky ze středních Čech, další porci slovenského folkloru 

přidal brněnský Púčik. Plnícímu se hledišti se poprvé představili Maďaři, Číňané 

i Kapverďané. Závěr večerního programu obstaral domácí soubor Haná pásmem 

„Čarování“, kterým připomněl nadcházející devadesátiny jeho autora  

a dlouholetého souborového choreografa Jiřího Čady.  

Skvělou tečkou a vyvrcholením sobotního večera byl koncert legendární 

skupiny Spirituál kvintet. Tato nejstarší česká folková skupina oslaví příští rok 

60 let od svého vzniku a oznámila, že po tomto jubileu ukončí svoji činnost. 

Stovky příznivců si proto nenechaly ujít jednu z posledních příležitostí tuto 

kapelu nejen vidět a slyšet, ale také si s ní spontánně zazpívat známé písně.  

Nevlídné mrholení provázelo i nedělní ráno. Po mši svaté se malá 

delegace vydala na místní hřbitov, aby u hrobu uctila 10. výročí úmrtí 

zakladatelky festivalu Lidový rok, někdejší umělecké vedoucí souboru Haná, 

olomoucké spisovatelky Heleny Lisické. 

Dopolední volná vystoupení souborů se odehrávala na nové scéně – 

piazzettě před KD Nadační. Odpolední festivalové finále uvedl program 

„Osobnosti Hané“ připravený spolupořádajícím Hanáckým folklorním spolkem. 

Na osobnosti hanáckého folklorismu Ludmilu Mátlovou – Uhrovou, Aloise 

Běhala, Jana Poláčka, Valerii Hladkou, Evu Flašarovou a Jana Bečáka v něm 

vzpomínaly soubory Haná Přerov, Hanačka a Hanácká mozeka Litovel, Klas 

Kralice na Hané, Mánes Prostějov a Hanácký mužský sbor Rovina Olomouc. 



137 

 

 

Závěrečnému festivalovému programu předcházelo ocenění vítězů 

velkobystřické soutěže O nejkrásnější okno, předzahrádku či udržované veřejné 

prostranství. Ceny kromě bystřických představitelů předávali i milí hosté: 

poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČS Tomáš Zdechovský a náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje Milan Klimeš. 

Velké festivalové finále s názvem „Debe decke tak belo“ zahájilo 

vystoupení skvělých a skromných hudebníků a tanečníků čínského souboru 

z Fuchuanu. Přivezli k nám i originální „Long drum dance“ zapsaný  

do národního kulturního dědictví Číny. Vystoupení svých krajanů přihlíželi  

i zástupci čínské ambasády. Temperamentními tanci tokajské oblasti se 

s Bystřicí rozloučil soubor Bodrog. Čtyřlístek z Nového Strašecí pobavil 

kladenskou havířskou tancovačkou „To je to město“. Handrlák z Kunovic  

v „Částkovském škádlení“ vysvětlil i původ svého názvu. U Sedmikvítku 

z Frenštátu pod Radhoštěm se krásně nesly mužské hlasy a oslnil sólový 

odzemkář. Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí u diváků vyhrála pásmem 

s romskou tématikou „V Krmelině na dolině“. Brněnský Púčik se představil jako 

soubor v Česku špičkově interpretující slovenský folklor. Domácí Haná 

připomněla výročí Heleny Lisické zpracováním její pověsti „Boškovští 

sklinkaři“ a Str.Haná zase jubileum Jiřího Čady jeho choreografií „Poďme všeci 

do zeli“. Na úplný závěr diváky doslova zvedly z lavic amfiteátru africké rytmy 

souboru Bawtuquinhas z Kapverdských ostrovů. Lektoři mohli i při hodnocení 

dospělých souborů s radostí konstatovat vysokou úroveň všech účinkujících – 

tanečníků i hudebníků i zpěváků, stejně jako dramaturgickou pestrost. Pořad 

dospělých souborů s humorem a v hanáčtině uváděl Jiří Vrba z Němčic  

nad Hanou. 

Po delší době byla v rámci MFF Lidový rok realizována ediční činnost. 

Publikace Helena Lisická a Velká Bystřice vyšla k připomínce letošního  

10. výročí úmrtí a rovněž nedožitých devadesátin v roce příštím zakladatelky 

festivalu Lidový rok, někdejší umělecké vedoucí souboru Haná a olomoucké 

spisovatelky. 

S radostí pořadatelé festivalu přivítali dramaturgický počin kurátora 

„galeriezet“ Jaroslawa Pastuszaka, jemuž se podařilo v termínu festivalu 

realizovat výstavu obrazů Lenky Jurečkové „Inspirace folklorem“. Lidové 

tradice se pro malířku, pocházející z Bzence, staly dominantním námětem 

tvorby. Inspiraci čerpá v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy  

a moravsko-slovenského pomezí. 

Festival jako vždy doprovodil jarmark lidových řemeslníků (kovář, 

předení, stříhání ovcí...) a výrobců regionálních produktů (hanácké koláče, 

burčák, minipivovary...), návštěvníkům byly k dispozici stánky s bohatým 

občerstvením, nechyběly ani pouťové atrakce. 
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Soutěž o nejkrásnější okno, předzahrádku, ulici 2019 

XIII. ročník 
 

Podklady: Bystřické noviny č.10/2018 

 

Nejkrásnější okno a balkon 

Manželé Lexovi, Žižkova 258 

Manželé Vašičkovi, Nádražní II, 698 

Manželé Bognárovi, Nad Skálou 868 

 

 

Čestné uznání 

Manželé Drešlovi, Na Letné 796 

Manželé Mádrovi, Příční 382 

Manželé Vrbovi, Jana Pospíšila 439 

 

Nejkrásnější předzahrádka 

Květoslava Lošťáková, 8.května 195 

Manželé Zajícovi, Lošovská 949 

Manželé Tomancovi, Svatokopecká 922 

 

Péče o veřejný prostor 

Manželé Urbánkovi, Na Vyhlídce 920 

Manželé Rášovi, Bří Mikolášků 632 

 

Cena zahrádkářů 

Irena Barneková, Na Svobodě 455 

Manželé Foukalovi, Nádražní I, 697 

Manželé Klimešovi, 8.května 209 

 

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v rámci Lidového roku. 

 

 

 

Štěpánské plavání otužilců 
 

Podklady: Kateřina Žbánková 
 

 

Otužilství je také sport 

 S tímto sloganem by zajisté souhlasili i bystřičtí otužilci, kteří se vydali 

zdolat bystřickou přehradu. 
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 Ve čtvrtek 26. 12. 2019 se ve Velké Bystřici u vodní nádrže před  

13. hodinou začali scházet jak diváci, tak i místní otužilí plavci, aby společně 

zahájili bystřické Štěpánské plavání. 

 Ti, co se tak statečně připravovali vrhnout do studené vody, se ještě 

rozehřívali malou rozcvičkou. Ostatní napjatě sledovali organizátora, který měřil 

teplotu vody, ve které se bude plavat. Tento rok bylo opravdu teplo. Voda měla 

4°C. 

Kdo byl prokřehlý ještě před startem, ať už to byl sportovec nebo nadšený 

divák, mohl si zde zakoupit teplý čaj na posilněnou. 

 Ve 13:15 hodin se všichni začali shlukovat u břehu přehrady, kde se naši 

nebojácní plavci chystali zdolat bystřickou přehradu. Bylo celkem 8 účastníků, 

z toho jedna žena ve středním věku a ani ti starší se zimy nezalekli. Nejstaršímu 

účastníkovi bylo 79 let. 

Všichni se zaujetím sledovali, natáčeli a fotili, jak se plavci vrhají  

do studené vody a plavou na druhý břeh a zpátky. Po úspěšném dokončení  

a zdolání přehrady všemi zúčastněnými nastal velký potlesk a focení otužilců  

při této sváteční místní tradici. 

Pokud jste tento rok propásli akci Štěpánské plavání ve Velké Bystřici, 

nevadí, za rok bude zas. Přijďte se podívat či zúčastnit další rok i Vy! 

A jak se říká… Zima nás nezdolá! 

 

 

 

Videokronika města 2019 
 

Podklady:  Jaroslav Koš - videokronikář města 

 

 

č.proj.: Název projektu: datum: disk 

1. Masopust ve Velké Bystřici 3.března 1 

2. Bílý kámen XXVI. 1. května 1 

3. Selské trhy - Slavnost kroje 11. května 1 

4. Koloběžky a odrážedla 19. května 1 

5. Dětský den a Kuličkiáda 2. června 1 

6. Hanácké Nahsville 22. června 1 

7. Hanácké Woodstock 3. srpna 4 

8. Lidový rok - přehlídka 6. - 8. září 8 

9. Lidový rok - výběr bystřických souborů  6. - 8. září 1 

10. Soutěž o nejkrásnější okno, balkon.......  8. září 1 

11. Selské trhy a Výstava ovoce 22. září 1 

12. Výstava "SNB v roce 1968" 24. září 1 

13. Svatováclavský koncert MS Bandu 28. září 1 
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14. Myslivecká slavnost - Hubertská mše 20. října 1 

15. Kříže na Libavé - Lubavia 25. října 1 

16. Bystřické banjo 9. listopadu 4 

17. Výstava 20. výročí Listopadu (2009) 17. 11. 2009 1 

18. Výstava 20. výročí Listopadu (2009) - sestřih 17. 11. 2009 1 

19. Martinské slavnosti - náměstí a amfiteátr 16. listopadu 1 

20. Martinské slavnosti - Ohňová show 16. listopadu 1 

21. Martinské slavnosti - Výstava 30 let Sametu 16. listopadu 1 

22. Martinské slavnosti - Koncert 10 let MS Bandu 16. listopadu 1 

23. Martinské slavnosti - Koncert MSB a MSChór 16. listopadu 1 

24. Mikuláš - Rozsvícení vánočního stromu 5. prosince 1 

25. Sokolská vánoční akademie 7. prosince 1 

26. Nutrend Cup - turnaj v miniházené 14. prosince 1 

27. Stará Voda - koncert MS Band a MS Chór 14. prosince 1 

28. Stará Voda - videoklip Aleluja: PF 2020 14. prosince 1 

29. Zpívání náměstí u stromu - skořápkové lodičky 21. prosince 1 

30. Štěpánské koledování - nar. 90.let pana J.Čady 26. prosince 2 

 

Celkem 30 projektů na 44 discích 44 

 

 

Zpracoval a předal dne 6.1. 2020.                                                 Jaroslav J. Koš  
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XII.  Závěr 
 

Při své práci jsem využila bohatého adresáře spolupracovníků, kteří mi 

poskytovali informace a podklady pro sepsání kroniky, případně uveřejnili své 

články v Bystřických novinách, které byly v kronice citovány. Děkuji všem  

za jejich příspěvky a doufám, že budeme spolupracovat i v budoucnu. Zde 

uvádím jejich abecední seznam:  

 

MUDr.Andresová 

Jaroslava 

Břeha Václav 

Čadová Žaneta 

Černínová Lenka 

Dvořák Petr Xˇandy 

Mgr.Dvořáková Marika 

Ing. Heřman Milan 

Charvátová Diana 

Npor.Mgr.Chrudina 

Pavel 

Mgr. Chmelíková Dana 

Mgr.Chumchalová 

Marcela 

Ing. Jakl Lukáš 

MUDr. Jašek Petr 

 

Mgr.Kaczmarcziková 

Michaela 

Ing. Kolman Zdeněk 

Ing. Kolman Pavel Ph.D. 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Krylová Zdeňka 

Lakomá Lenka 

Mgr. Lakomý Zdeněk 

Mgr. Langerová Lenka 

Matonoha Josef 

Mečířová Olga 

Mifková Ivana 

Hana Miřátská  

Nakládal Petr 

Ing. Pazdera Marek 

 

Mgr. Pazderová Lucie 

Mgr. Pírková Alena 

Mgr. Raková Jana 

Mgr. Slavotínek Ivo 

Mgr. Stodůlka Petr 

Stoppen Tomáš 

Ing. Svoboda Milan 

Trpišovská Lucie 

Bc. Šebíková Hana 

Ing. Šperka Josef 

Ing. Šperka Kamil 

Ing. Šubert Jaromír 

Šípek Martin 

Vodička Pavel 

Zedník Miroslav 

Žbánková Kateřina 

Mgr.Žbánková Martina 

 

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji Mgr. Věře Košové. 

 

 

Ve Velké Bystřici 18. ledna 2021 

Hana Londová, kronikářka města Velká Bystřice 
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XIII.  Příloha kroniky 2019 
 

 

Bystřické noviny 2019 – obsah : 
 

LEDEN 2019 – číslo 1 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník - Vánoce (3) 

- Kultura (4-6) 

- Foto Vánoční jarmarky MŠ a ZŠ, Mikuláš (7-8) 

- Školní okénko – Vánoční koledování ve škole, Skřítci, lucerny, lampiony, Senioři a 

děti společně, Výukové programy Sluňákov (9) 

- Zájmové spolky – pozvánky a blahopřání (10) 

- Reklama (11,12) 

- Pozvánka – Městský ples (obálka) 

- Přílohy –  plakátky Hanácký rok, Bystřice napříč žánry, jízdní řád, svoz odpadů 

 

ÚNOR 2019 – číslo 2  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník - rozpočet (3) 

- Kultura - pozvánky (4,5,6) 

- Foto Zpívání u stromečku, pouštění lodiček, Živý Betlém, Štěpánské plavání, 

Štěpánské koledování, Divadelní Silvestr (7-8) 

- Školní okénko – Tříkrálový pochod, Nový projekt ve škole, Lyžařský kurz 7.A (9) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (10) 

- Pozvánky a reklama (11-13) 

- Pozvánka Bystřický masopust se zabíjačkou (obálka) 

 

BŘEZEN 2019 – číslo 3 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – poplatky, svoz odpadů, investiční akce (3) 

- Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí Finančního odboru MÚ 

V.Bystřice (4) 

- Kultura - pozvánky (5,6) 

- Foto – Dětský šibřinkový karneval (7) 

- Školní okénko – Novoroční fotbalový turnaj, Živo jako v úle, Hravě žij zdravě, 

Školkový karneval, Beseda s pracovnicí Úřadu práce, Atletické závody (8,9) 

- Reklama (10,11) 

- Pozvánka Šibřinky (obálka) 

 

DUBEN 2019 – číslo 4 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Rekonstrukce školy, projektové přípravy, Za Bystřici čistější, Přání k 

Velikonocům (3) 

- Desatero pejskaře, Pozvánka – Bach trochu jinak (4) 

- Bílý kámen – pozvánka (5) 

- Kultura – pozvánky (6) 
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- Foto – Masopust, úklid města, Vlaštovkiáda, Beseda v knihovně,  Ženy pro ženy, 

Sporovní šibřinky(7-10) 

- Školní okénko – zápis, recitační soutěž, Známe Olomouc? Basketbalový turnaj, 

Republikové finále AŠSK ČR v házené  (11,12) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (12) 

- Ekoseriál – Klíčení semínek (13) 

- Reklama (14,15) 

- Pozvánky na jarní akce (obálka) 

 

KVĚTEN 2019 – číslo 5 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – investiční výstavba, vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno… (3) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (4) Soutěž O nejkrásnější okno…(4) 

- Kultura – pozvánky (5,6) 

- Foto – Vynášení smrtky, Pletení tatarů, Vítání jara v MŠ, Mrskut (7,8) 

- Školní okénko – Knížka pro prvňáčka, Znalostní soutěž o lese, zápis, Recitační 

soutěž Mikroregionu, Druháci v Pevnosti poznání, Kytky před školou, Finále 

Sportovní ligy ZŠ, Projekt Erasmus (9-12) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (12) 

- Ekoseriál (13) 

- Reklama (14,15) 

- Pozvánka na Slavnost kroje (obálka) 

 

ČERVEN 2019 – číslo 6 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Klimatické změny, environmentální výchova, Jsme ze stejné planety (3) 

- Kultura – pozvánky (4-6) 

- Foto – Pálení čarodějnic, Stavění mája, Bílý kámen, Rybářské závody, Slavnost 

kroje, Selské trhy, Čištění řeky Bystřice, Distant Bells Pink Floyd Tribute Band, 

Závody koloběžek a odrážedel, Sečeni lóke (7-9) 

- Školní okénko – Atletické závody, Bufet, Bylinkové záhony, Souboj čtenářů, Den 

Země, Pevnost poznání 4. a 6.tř., Okresní kolo ve vybíjené, Den Země v DDM 

(10,11) 

- Zájmové spolky – pozvánky, Bílý kámen, Rybářské závody, Pohárek SČDO (12,13) 

- Ekoseriál – šetrné uklízení (13,14) 

- Reklama (15) 

- Pozvánka – Hanácké Nashville (obálka) 

 

ČERVENEC, SRPEN 2019 – číslo 7-8 

- Kalendář akcí mikroregionu, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – BYKUL, Hanácké Woodstock, Moravské divadelní léto, Hasičské 

slavnosti, Den regionu Bystřička, Koupací biotop, Cisternová automobilová 

stříkačka (3) 

- Den regionu Bystřička – pozvánka (4) 

- Kultura – pozvánky (5-7) 

- Foto – Dětský den, Zahradní slavnost, Divadlo, hanácké Nashville (7-9) 

- Školní okénko – Střední školy, Národní testování, Novinářský kalamář, Zájezd  

do Anglie, O pohár rozhlasu, Vodnický dětský den, Sportovní hry mikroregionu, 

Projekt YEA Erasmus + Příběh pana Tydýta, Setkání učitelů v Rijece (9-11) 

- Zájmové spolky – pozvánky (12) 
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- Ekoseriál – Hmyz (13) 

- Reklama (14,15) 

- Pozvánka na Hanácké Woodstock (obálka) 

- Příloha – plakátek Jsme z jedné planety 

 

ZÁŘÍ 2019 – číslo 9 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – kulturní sezóna, trvale udržitelný život, 30. rok svobody (3) 

- Kultura – pozvánky (4-5) 

- Fotografie – Bystřické kulturní léto, Hanácké Woodstock (7) 

- Školní okénko – zahájení školního roku (8) 

- Sport –házená – rozpis zápasů (8-11) 

- Ekoseriál (11-12) 

- Reklama (13) 

- Pozvánka na Lidový rok (14) 

- Příloha – výstava Sami proti všem 

 

ŘÍJEN 2019 – číslo 10 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Lidový rok, svoz odpadu, územní plán (3) 

- Kultura – pozvánky (4-6) 

- Vyhodnocení soutěže Nejkrásnější okno… (7,8) 

- Fotografie – Lidový rok (9), otevření Pumptracku, Bystřické selské trhy, 

Zahrádkářská výstava (10) 

- Školní okénko (11) 

- Sport – Terénní Vrtovská Jedenáctka – článek (12) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (13) 

- Krušpánek v roce 2019 (14) 

- Reklama (15) 

- Pozvánka na Bystřické banjo (16) 

 

LISTOPAD 2019 -  číslo 11 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – 30 let od Sametové revoluce (3) 

- Kultura – pozvánky (4-7) 

- Den Turistických informačních center (8) 

- Sport (11) 

- Fotografie – Vernisáž výstavy, koncert MS Bandu, Den TIC (10) 

- Pozvánka na Bystřické banjo (11) 

- Svozový kalendář (12) 

- Fotografie – Myslivecké slavnosti, Drakiáda (13) 

- Školní okénko – Erasmus Portugalsko, Pevnost poznání, páťáci ve SZŠ (15) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (16,17) 

- Policie – nábor (18) 

- Ekoseriál (19) 

- Reklama (20,21) 

- Pozvánka na Svatomartinské slavnosti (22) 
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- Úvodník – Vánoce (3) 

- Kultura – pozvánky (6) 

- Fotografie – Vánoční jarmark ve škole a ve školce, Mikuláš (7,8)  

- Školní okénko – (9) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (10) 

- Reklama (11) 

- Přílohy – Hanácký rok v Bystřici, Bystřice napříč žánry, Svozový kalendář 

 

 

 

 

 

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 

 

 Během roku 2019 se nám podařilo soustředit několik desítek různých 

dokumentů, tiskovin, výstřižků z novin, výročních zpráv a dalších dokladů  

o životě v našem městečku.  

Vzhledem k obsáhlosti vlastní kroniky, různým formátům těchto 

dokumentů i obtížnosti jejich úprav k vazbě vlastní kronikové knihy však jejich 

velkou část předáváme k registraci a uložení do městského archivu, kde mají 

svůj prostor a možnosti širšího využití. 

 

                                                                   Mgr. Hana Londová  

kronikářka města  
 

 


