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I. Úvod 
 

Do roku 2007 vstupovalo město Velká Bystřice krátce po komunálních 
volbách, které proběhly v listopadu 2006. Na základě výsledků těchto voleb, 
v nichž nadpoloviční většinu osmi mandátů získala nezávislá volební strana „Za 
příjemný život“,  zahájil ve funkci starosty obce své druhé volební období Ing. 
Marek Pazdera. Poměrně radikální změnou na bystřické radnici bylo zvolení 
nového místostarosty - Mgr. Ivo Slavotínka, který na tomto postu za druhou 
nejúspěšnější volební stranu – KDÚ-ČSL – vystřídal Mgr.Zdeňka Lakomého. 

Na základě těchto voleb došlo k značným personálním změnám i 
v zastupitelstvu města, kde bylo vystřídáno šest zastupitelů  a i v městské radě se 
objevily dvě nové tváře (viz část III. Samospráva a správa obce). 

Podstatně méně radikální změnou v životě našeho městečka je skutečnost, 
že jak již delší dobu „vyhrožovala“ stávající velkobystřická kronikářka paní 
Mgr. Marie Seidlerová, rozhodla se rokem 2006 ukončit své dlouholeté 
kronikaření, které s mravenčí pečlivostí vykonávala celé desetiletí. Jsem rád, že 
ji mohu tímto zápisem osobně poděkovat za její práci a při této příležitosti 
zveřejnit i jména bystřických kronikářů, kteří naše kroniky tvořili v posledním, 
téměř čtyřicetiletém období:  

 
• 1972 – 1978:  Jarmila Nádvorníková 
• 1979 – 1982:  Zdeněk  Bezděk 
• 1982 – 1990:  kronika nevedena 
• 1991 – 1993:  Hana Londová 
• 1994 - 1996:  Marie Barvířová 
• 1997 – 2006:  Marie Seidlerová 
• 2007              Jaroslav Koš 

 
 

 
Stručný životopis kronikáře Jaroslava Koše 
 
 Narodil jsem se 10.7.1939 v Olomouci – Chválkovicích, kde jsem 
vychodil obecnou školu, základní devítiletku pak v Olomouci – Pavlovicích, po 
jejíž ukončení jsem se ve Státních pracovních zálohách při 1.Brněnské strojírně 
vyučil univerzálním soustružníkem kovů. Po vyučení jsem pracoval v závodě 
TOS Olomouc, vystudoval mistrovskou průmyslovou školu, později pak 
olomoucké gymnázium Jiřího z Poděbrad. Po vojenské přípravce v Táboře jsem 
absolvoval vojenskou školu tankové vojska ve Vyškově a v hodnosti poručíka se 
stal vojákem z povolání. 
 Svou ženu Věru jsem poznal jako studentku pedagogické školy 
v Olomouci, v roce 1961 jsme se vzali a nastěhovali  do Přáslavic, kde jsem jako 
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důstojník působil deset let, žena od roku 1962 učila na základní devítileté škole 
ve Velké Bystřici. V Přáslavicích se nám narodila dcera Dana, později i dcera 
Hana. 
 Jako důstojník jsem se nesmířil s okupací naší země armádami Varšavské 
smlouvy a proti jejich přítomnosti jsem veřejně vystupoval. V procesu 
normalizace jsem byl za své pravicové postoje zbaven funkce a v roce 1971 
propuštěn z armády. 
 Zaměstnání jsem získal u ČSAD, kde jsem z počátku pracoval jako 
závozník a později jako řidič vnitrostátní dopravy – jako politicky nespolehlivý 
jsem nesměl mít víc jak jednoho podřízeného a  postavení druhořadého člena 
společnosti pocítila tvrdě i celá moje rodina. 
 V mých téměř rodných Přáslavicích, odkud pochází celý náš rod, jsme 
byli po nuceném odchodu z armády společensky i morálně degradováni a proto 
jsme vyvinuli maximální úsilí  o přestěhování a za cenu zadlužení postavili 
domek ve Velké Bystřici, kam jsme se již v roce 1973 přestěhovali.  

V roce 1980 jsem získal zaměstnání jako technik v bystřických Oblastních 
komunálních službách, kde jsem pracoval až do roku 1991, kdy jsem byl jako 
důstojník rehabilitován a nastoupil na velkobystřický Obecní úřad do funkce 
tajemníka OÚ. Tam jsem pracoval po dvě volební období a v roce 1999 odešel 
do důchodu.  

Dnes již osmým rokem působím na částečný úvazek jako sekretář 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a protože toho času funkci  
předávám, vyhověl jsem prosbě pana starosty a chci, pokud mi to zdraví dovolí, 
vykonávat funkci bystřického kronikáře. Jistou praxi v tomto oboru již mám 
jako kronikář rodu Košova, v jehož kronice zachycujeme od roku 1780 již 
devátou generaci rodu. 
 

Ve Velké Bystřici 1.dubna 2007. 
 

 
Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2007 
 
Informační zdroj: ročenka MF DNES, vlastní poznámky 
 

• prezidentem republiky byla jmenována druhá Topolánkova vláda (9.1.) 
• orkán Kiryll ochromil Evropu, zabil téměř padesát osob, v Česku smetl 

víc stromů než při katastrofě v Tatrách (18.1.) 
• vláda USA požádala oficielně o umístění radarové části protiraketového 

štítu na území Česka (19.1.) 
• sebevražda skladatele Karla Svobody (28.1.) 
• ministr zdravotnictví představil návrh zásadních změn v rámci reformy 

(28.2.) 
• Václav Klaus oficielně oznámil, že hodlá kandidovat na prezidenta (28.2.) 
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• Miloš Zeman končí v ČSSD pro napjaté vztahy s Jiřím Paroubkem(21.3.) 
• Česko konečně nevymírá: počet narozených převýšil počet zemřelých 
• Česko oficielně zahájilo jednání s USA o raketové základně (28.3.) 
• v březnu Národní knihovna zveřejnila vítězný návrh na novou budovu 

autora Jana Kaplického, která má být postavena na Letné 
• vláda ČR představila soubor reformních opatření (2.4.) 
• v jihoafrickém Johanesburgu byl zatčen Radovan Krejčíř (23.4.) 
• střelba ve škole ve Virginii měla za následek 32 mrtvých (15.4.) 
• 11.5. je zveřejněn případ týrání sedmiletého Odry matkou Klárou 

Mauerovou 
• Václav Klaus vydává knihu Modrá, nikoliv zelená planeta (16.5.) 
• Klára Poláčková je první česká žena, která dosáhla vrcholu Mont Everestu 

(16.5.) 
• George Bush se svojí chotí navštívil na necelých 24 hodin Česko (4.6.) 
• egyptologové mají objev století: identifikovali panovnici Hatšepsut 

(27.6.) 
• Jiří Paroubek se rozvádí a přiznává novou partnerku Petru Kováčovou 

(1.7.) 
• pro umístění amerického radaru vláda vybrala místo u Míšova v Brdech 

(3.7.) 
• zveřejnění sedmi nových divů světa (socha Krista Rio de Janeiro, Velká 

čínská zeď, chrámové město Mayů Itzá, skalní město Petra v Jordánsku, 
pevnost Machu Pichu v Peru, Tadž Mahál v Indii a římské Koloseum) 
(7.7.) 

• tropy v Česku: teploty dosahují čtyřiceti stupňů (16.7.) 
• Saudek fotografuje rekordních 218 nahých lidí u pevnosti Křelov (5.8.) 
• rozsáhlé požáry zachvátily polovinu území Řecka, desítky lidí uhořely 

(26.8.) 
• milionář a dobrodruh Fossett zmizel při přeletu pouště v Nevadě (4.9.) 
• S.Gross nevídaně zbohatl – obchodováním vydělal kolem 75 milionů 

(23.9.) 
• unikátní kniha Ďáblova bible je vystavena v pražském Klementinu (20.9.) 
• v říjnu se přišlo na fatální záměnu holčiček v třebíčské nemocnici po 

porodu 
• cena másla v ČR razantně stoupá až ke čtyřiceti korunám (8.10.) 
• Jaroslav Hutka v listopadu vystoupil proti Jaromíru Nohavicovi pro jeho 

styky se Státní bezpečností  
• ČSSD podporuje kandidaturu ekonoma Jana Švejnara na prezidenta 

(2.11.) 
• míra nezaměstnanosti klesla na 5,8%, nejméně za posledních devět let 

(8.11.) 
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• českým atletem roku 2007 se stává oštěpařka Barbora Špotáková (10.11.) 
• rekordní krádež 564 milionů korun se daří Františku Procházkovi (1.12.) 
• nejlepším fotbalovým brankářem světa byl zvolen Petr Čech (5.12.) 
• česká vláda zrušila obří zakázku za dvacet miliard korun firmě Steyr 

(11.12.) 
• vstoupili jsme do schengenského prostoru EU, zmizely hranice ČR 

(21.12.) 
 
Přehled nejdůležitějších  událostí města v roce 2007 
 
Informační zdroj: starosta města Ing.Marek Pazdera 

• v březnu a dubnu jsme dokončili investiční akci Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – I. etapa (byly provedeny ulice ČSA, Na Letné a Tovární) , 
dotační titul z České energetické agentury 

• po projednání v široké koalici všech subjektů zastoupených v ZM bylo 
schváleno Programové prohlášení zastupitelstva na období 2006-2010. 
(Můžeme poskytnout) 

• od 1.května bylo rozhodnuto o pronajmutí restaurace v KD Nadační, první 
nájemci manželé Novákovi 

• v červnu navštívil Velkou Bystřici pan prezident s chotí. Beru si za čest, 
že jsem ho přivítal v hanáckém kroji. Pracovního obědu se členy rady 
města Olomouce a Olomouckého kraje jsme se zúčastnili s panem 
místostarostou. 

• V červnu se nám také podařilo realizovat rozvody vody na hřbitově, což 
bylo veřejností velmi dobře vnímáno. 

• Během prázdnin byla realizována investiční akce Bezpečnostní prvky na 
silnici III/44 317, přechody, kdy bylo v souladu s platnou legislativou 
provedeno pět přechodů na hlavní komunikaci, bylo provedeno zúžení 
komunikace v místě přechodů a nasvícení bezpečnostním veřejným 
osvětlením. Pokud by toto nebylo provedeno, hrozilo, že budou přechody 
odstraněny. Tuto investici finančně podpořil Olomoucký kraj. 

• Od července máme nového provozovatele veřejného osvětlení. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o provozování s firmou 
Energetika Vítkovice (dceřiná společnost ČEZ), nabídli nám 
nejvýhodnější podmínky a garantovali zachovat pět let stejnou cenu 
elektrické energie. 

• V měsíci srpnu byly slavnostně kolaudovány dva bytové domy v ulici 
Svésedlická. Včetně technické infrastruktury bylo vybudováno 34 
bytových jednotek. Zájem o byty byl obrovský (více než 100 žádostí). 
Akce byla zahájena již za minulého volebního období a byla podpořena 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Zbytek finančních 
prostředků na výstavbu pokryl investiční úvěr, který bude splácen příjmy 
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z nájemného. Z volných finančních prostředků tedy nemuselo město 
vůbec nic uvolnit.  

• V měsíci říjnu jsme měli ministerský týden. Nejdříve Velkou Bystřici 
navštívil pan ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který si prohlédl 
DPS Sv. Anny a právě probíhající výstavbu výtahu                                                              

• A za dva dny slavnostně otevřel přepážku Czechpointu ministr vnitra Ivan 
Langer. Czechpoint jsme získali jako třetí v kraji po Olomouci a hodinu 
před námi otevírali Czechpoint v Uničově. 

• V listopadu se povedlo zúročit několikaletý tlak na Českou spořitelnu, 
která ve Velké Bystřici umístila bankomat. Zajímavostí v této souvislosti 
je dar občana pana Vašičky, který městu daroval 100. tis. Kč. Tyto 
prostředky byly částečně investovány do zvelebení prostoru kolem 
bankomatu. 

 
Na závěr bych ještě poukázal na některé problémy a podměty, které 

ještě musíme zlepšit. Především je to péče o veřejnou zeleň. V letech 2006 a 
2007 jsme získali dotaci z prostředků EU, operační program lidské zdroje a 
podařilo se nám v mikroregionu vytvořit 17 pracovních míst dotovaných 75% 
EU. Velká Bystřice měla z tohoto programu 4 pracovníky, kteří byly i profesích 
zedník, stavební dělník atd. Dostávali úkoly typu předláždit místa na kontejnery, 
provést rozvod vody na hřbitově atd. Mnohdy na úkor veřejné zeleně. V roce 
2008 tento program zatím není, tím pádem jsme udrželi z těchto pracovníků jen 
jednoho a dochází k přehodnocení náplně technických služeb. Priorita bude 
údržba obce (zeleň, sníh, kanalizace, ČOV).  Také je pro nás výzvou jak více 
zapojit občany do péče o veřejnou zeleň v blízkosti svých obydlí (zkoušíme 
soutěž o nejkrásnější okno a předzahrádku, ale …).  

Dalším úkolem, který jsme si vytkli je najít partnerské město 
v zahraničí. Nejlépe tak, aby mělo podobné problémy jako my a případně bylo 
v příhraničním pásmu (možnost podpory vzájemných aktivit z prostředků EU). 
V současné době máme kontakty na Polské město Zawadzkie, uvidíme… 
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II. Popis obce 
 
Poloha obce 
 

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. 
 
Vzhled obce 
 

Naše město bylo dlouhá staletí  příkladem obce silničního typu, 
tj.zástavby, která se pravidelně rozšiřovala pouze kolem silnice, procházející 
údolím stejnojmenné řeky. Až v minulém století došlo k rozsáhlejší výstavbě 
kolem bočních ulic, z větší části i v oblasti pravého břehu Bystřice, která 
vyvrcholila výstavbou místní části Kopaniny v sedmdesátých a osmdesátých 
létech. Nejvýraznější změna v rozšíření města opačným směrem byla 
uskutečněna na přelomu tisíciletí zástavbou lokality Na skále, kde stavební 
práce probíhají i v současné době. Rozšíření zástavby rodinnými domky dochází 
i na okraji města ve směru na Mrsklesy, rozsáhlé jsou změny i v jihozápadní 
části bystřického katastru v okolí obchodního komplexu Makro. 

V roce 2007 došlo ke změnám vzhledu obce právě především na 
vzpomínané hlavní silnici, kde byla realizována akce Bezpečnostní prvky na 
silnici III.třídy. Zde bylo vybudováno pět přechodů včetně účelového nasvícení 
a především zúžení komunikace v místě vlastního přechodu. Přechody tak 
působí jako jisté retardéry zpomalující především rychle jedoucí vozidla, 
znemožňující jim nebezpečné předjíždění. Nasvícení přechodů je dalším 
významným bezpečnostním prvkem, který chrání za snížené viditelnosti 
zejména chodce. 

 K podstatným změnám vzhledu došlo na Týnecké ulici, kde byly 
dokončeny dva bytové domy včetně celkové úpravy jejich okolí, čímž byla 
zástavba plynule navázána na objekty Domu pokojného stáří (DPS) a pensionu 
LO Haná. 

Rozsáhlé úpravy proběhly v Domově pokojného stáří, kde byl vybudován 
v jeho starší části výtah a proběhla první fáze realizace bezbariérového přístupu 
v celém objektu. 

Na místních komunikacích se podařilo vybudovat odbočku přibližně ze 
středu  Kollárovy ulice k několika rodinným domkům nad ulicí východním 
směrem, vybudování chodníku v okolí radnice, v posledních dnech roku 2007 
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byl zabudován na objektu kulturního domu první bankomat v obci. Nový 
asfaltový povrch dostala místní komunikace směřující kolem čističky odpadních 
vod ve směru na Bystrovany, byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci a to v části ulice Letná. Zatím jen penetrační nástřik byl proveden na 
komunikaci, vedoucí souběžně s hlavní silnicí za Vrtůvkou pod 
římskokatolickým kostelem. Rozšíření výstavby na Kopaninách je připravováno 
vybudováním nové technické infrastruktury, kde byla pojmenována nová ulice 
názvem Na vyhlídce. 

Na otázku co současný, stále se lepšící vzhled obce poněkud hyzdí 
(pochopitelně je to v prvé řadě „vzhled“ již téměř ruiny domku v centru obce, 
v němž bydlí nepřizpůsobivý občan) velmi dobře odpověděl Ing.Milan 
Svoboda, člen rady zastupitelstva města: 

„V první řadě je to podle mého názoru péče o veřejnou zeleň, zejména 
včasné a dostatečné sečení travnatých ploch. S tím nemohu být ani v loňském, 
ani v předchozím roce spokojen. Příčiny jsou podle mého názoru jasné. 
Technické služby se stávajícím počtem pracovníků, se stávající mechanizací a 
při stále přibývajících veřejných zelených plochách, nejsou schopny tyto práce 
v potřebném rozsahu a v potřebném čase provádět. Navíc byly v průběhu 
minulých 2 let pověřováni i různými stavebními pracemi nad rámec zaměření 
Technických služeb. Uvědomila si to i rada, dala za úkol vypracovat vedoucímu 
Technických služeb důkladný rozbor a návrh řešení s jakou mechanizací bude 
možno sečení a údržbu zelených ploch zvládat. Teprve na základě tohoto 
materiálu lze správně rozhodnout. Tak doufám, že výsledek  letos bude konečně 
i vidět. 

Dalším problémem, který se zatím nedaří řešit je Hotel Zámek, do kterého 
by bylo nutno výrazně zainvestovat. Nedaří se zatím najít způsob financování 
celkové rekonstrukce a pokud se nepodaří ani letos v rámci ROPu uspět 
v získání financí, bude podle mého názoru nutné nejpozději v příštím roce 
zainvestovat z rozpočtu města do nejkřiklavějších problémů hotelu. To je sanace 
vlhkého zdiva, rekonstrukce soc.zařízení a kuchyně a po částech investovat do 
nového vybavení některých pokojů, které již neodpovídají současným 
požadavkům.  

Poslední věcí, která mě trápí, a o které se zde zmíním, je dosud 
nevyřešený spor mezi církvemi a státem o majetek a zejména o pozemky, na 
které se vztahuje tzv.blokační paragraf. Naše městečko totiž patří mezi spoustu 
obcí v republice, kterým tyto „zablokované“ pozemky brání v dalším rozvoji. 
Objevují se všude, kde buď město nebo jiní investoři, mají v úmyslu realizovat 
svůj záměr. Není s kým jednat, neboť nikdo neví, komu inkriminované pozemky 
nakonec připadnou. Bohužel s tím nejsme schopni pohnout a doufám jen, že se 
začíná blýskat na lepší časy a tato vláda a parlament s církví tento problém 
konečně trvale vyřeší. Jakákoliv dohoda mezi státem a církví je lepší než 
nedohoda. Nejvíce na to doplácí právě obce.“ 
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Počasí v roce 2007 
 
Informační zdroj: vlastní pozorování, Český hydrometeorologický ústav Olomouc 
 
 Celý tento rok se jevil jako nadprůměrně teplý – především zima 2006-
2007 byla výrazně teplejší, než ukazují dlouhodobé průměry. Rovněž srážky 
byly výrazně nižší (s výjimkou měsíce září), měsíc duben byl vůbec absolutně 
rekordní, protože za třicet dubnových dnů byl zaznamenán pouze 1mm srážek (1 
litr vody na metr čtvereční) 

 
MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: C mm 
Leden: Teplotně výrazně nadprůměrný, jen sedm dnů 

mrazivých , nejnižší průměrná denní teplota –6,6 C 
(26.1.), nejvyšší průměrná denní teplota 10,4 C 
(13.1.). 22 dnů vůbec žádné srážky, sněhová 
pokrývka se nikdy dlouho neudržela 

 
 

3,4 

 
 

24 

Únor: Průměrná denní teplota se vůbec nedostala pod nulu, 
jen noční mrazíky připomínaly zimu. 19.2. byl však 
největrnější den v roce, kdy byl zaznamenán i jeden 
z nejvyšších barometrických tlaků. Srážky byly lehce 
podprůměrné. Letos nebylo ani jedenkrát náledí. 

 
 

3,5 

 
 

25 

Březen: Konečně jsme se dostali k nějakým dešťům, které 
však ani zdaleka nedohnaly povážlivý srážkový 
deficit, protože teploty byly pozdně jarní a v maximu 
dosahovaly na slunci i přes dvacet stupňů 

 
6,5 

 
35 

Duben: Dlouhodobě naprosto nejsušší měsíc, kdy vlastně 
vůbec nezapršelo a to při vysokých, pozdně 
májových teplotách. Hladina podzemních vod 
povážlivě klesá, řeka Bystřice i její přítok Vrtůvka 
mají minimum vody 

 
 

11,9 

 
 
1 

Květen Konečně v každé dekádě nějaká vláha, v závěru 
měsíce dokonce ve čtyřech deštivých dnech přes 
40mm srážek! Teplota téměř letní, dlouhodobý 
průměr překročen o tři stupně, vše kvete o několik 
týdnů dříve, ledoví muži nezlobí. 

 
 

15,5 

 
 

79 

Červen I tento měsíc je nadprůměrně teplý, ale na srážky 
velmi chudý, jen čtvrtina dlouhodobého průměru, 
borůvky proto dozrávají předčasně. Dosud 
nejklidnější čas co do větrnosti, žádná tornáda na 
obzoru. Je sucho a proto se již koncem měsíce  sečou 
otavy. 

 
 

18,9 

 
 

22 

Červenec Ani červenec, který je tradičně na srážky nejbohatší, 
mnoho vláhy nepřinesl a ta která přišla, nebyla 
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zemědělci vítána, protože zlobila při žních obilovin. 
Teplotně byl měsíc lehce nadprůměrný, tlak vzduchu 
je vzácně vyrovnaný s minimálními výkyvy 

20,0 52 

Srpen: Množství srážek se každým měsícem pomalu 
zvyšuje, i když celkový deficit je stále velký. 
Jednorázově padá i 30 mm (20.8.), je však teplo 
téměř jako v červenci 

 
19,4 

 
 61 

Září: Začalo velmi deštivě (přes Lidový rok počasí 
vydrželo…) 6.9. souhrn celodenních srážek dosáhl 
téměř 40mm a také celkově měsíc září dosáhl jako 
jediný v roce nadprůměrných srážek – teplotně byl 
přesně v dlouhodobém průměru 

 
 

12,9 

 
 

70 

Říjen Po mnoha letech i naše městečko zasáhly přívalové 
deště – průtrž mračen 5.10, kdy během dvaceti minut 
spadlo přes 20 litrů na 1 m2 (popis viz dále). Měsíc 
však celkově podprůměrně suchý, nedosáhl ani 2/3 
normálních srážek 

 
 

8,8 

 
 

31,0 

Listopad Na konci druhé a třetí dekády přichází „listopadová 
zima“ několikadenními mrazíky včetně prvních 
sněhových nadílek, které ani zdaleka nedorovnávají 
vláhový deficit a i listopad je teplejší bez výrazných 
podzimních jevů 

 
 

3,3 

 
 

28,0 

Prosinec V první dekádě slušné dešťové srážky a až v druhé 
polovině měsíce pokles teplot – vánoce jsou však 
beze sněhu, avšak příjemně mrazivé. Ptáci se letos 
vůbec nestahují ke krmítkům, protože v nezasněžené 
přírodě mají dostatek obživy 

 
 
0,3 

 
 

16,0 

C e l k e m   10,4 444 
 
 
 
Obyvatelstvo 
 
Informační zdroj: Bronislava Millá – matrikářka města 
 
Celkový počet: 2.992          muži: 1.483     ženy: 1.509    z toho děti:  573 
Počet voličů:    2.419 
Národnost : jen česká                     
Věk občanů nad 60 let:  643 
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Věk občanů nad 90 let :  11 
Bakalová Marie 
Gojišová Františka  
Koblihová Anna  
Kolečkářová Františka  

Kufrik Ignác 
Nerudová Františka 
Smolíková Štěpánka  
Strnadová Zdenka  

Šařec Josef  
Záchová Marie  
ZedníkováMarie

 
Nejstarší žijící občan: Marie Záchová  - nar.29.9.1911 – 96 let 
 
Narození občané:   
 
Buršíková Adéla 
Čechák Kryštof 
Doubrán Martin 
Dvořák Jakub 
Fajt Hynek 
Fišer Ondřej 
Hamilton Lucy Jasmine 
Hamplová Nikol 
Hořínková Johana 
Koleňák Dan 
Korček Jan 
Korčeková Tereza 

Košič Vilém 
Koutný Jaromír 
Linhart Matouš 
Maňasová Jana 
Mikisková Juliana 
Míšelnický Dalibor 
Nádvorník Jakub 
Papoušek Matěj 
Pekař Matěj 
Pospíšilová Kareřina 
Sadr Jan 
Salač Michal 

Semerád Erik 
Soukupová Marie 
Šmalcová Dora 
Šperková Tereza 
Tandler Josef 
Těthal Matyáš 
Urbášková Kristýna 
Urva Štěpán 
Vacek Michal 
Vraštil Lukáš 
Zatloukal Jan 
Zichová Barbora 

 
 
Zemřelí občané: 
 
 
Barvíř Milan 
Beníčková Anežka 
Bergerová Vojtěška 
Bugnová Květoslava 
Doležal Zdeněk 
Doliek Miloš 

Gränzerová Julie 
Hoffmann Jiří 
Koblihová Emilie 
Langer Josef 
Mader Jiří 
Mádr Alois 

Matriční obvod:   
V.Bystřice – Přáslavice – Svésedlice – Mrsklesy - Bukovany 
 
Matriční agenda 2007 ve Velké Bystřici: 
 
71       uzavřených manželství, z toho 7 církevních 
16       úmrtí ve V.Bystřici z celkového počtu 29 zemřelých  
38       narozených dětí – všechny v porodnicích 
640     žádostí o občanský průkaz 
14       určení otcovství před narozením dítěte 
11       změna trvalého pobytu 
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Macháčková Julie 
Miláček Václav 
Němčáková Jarmila 

Nyklová Jiřina 
Polcr Bohumil 
Poledníková Marie 

Rochovanský Karel 
Šiška Jaroslav 
Šišková Ludmila 
Tacl Oldřich 
Taclová Anna 
Talandová Marie 

Vaňková Marie 
Vaňhová Věra 
Zácha Zdeněk 
Zedníková Marie 
Zich Miroslav 

 



- 15 - 

 

III. Samospráva a správa obce 
 
Samospráva  
 
Informační zdroj: převážně místostarosta Mgr.Ivo Slavotínek 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2007: 
 
Čepelák Jiří,                 8. května 30 
Jahoda Petr,                 Nádražní II/595 
Kolman Zdeněk Ing.,   Nádražní II./583 
Lakomý Zdeněk Mgr., Loučná 134 
Nehněvajsa Miroslav,  ČSA 192  
Pazdera Marek Ing.,    8.května 396 
Polcr Ivan,                   Kollárova 397  
Seidler Martin Ing.,     8. května 110  
 

Schrottová Elefteria Ing.,    ČSA 84  
Slavotínek Ivo Mgr.,   Zámecké nám.12  
Slepica Jan Ing.,          Nádražní I./702 
Svoboda Milan Ing.,    Loučná 790  
Teplá Andrea Mgr.,     Na Letné 795  
Zavadil Jaroslav Mgr., Loučná 126  
Zavadilová Renata Mgr., Loučná 126   
 

 
Hlavní projednávané záležitosti na jednotlivých zasedání zastupitelstva: 
 
5.2. jen běžné majetkoprávní záležitosti 
1.3. diskuse nad prodejem pozemku p.č. 65/2- za hasičskou zbrojnicí. 

Zastupitelstvo na žádost hasičů nakonec pozemek neprodalo; vstup 
města do o.p.s Bystřička (program Leader); vydržení pozemků 
v lokalitě ul. Pospíšilova (samoobsluha Hajný) 

28.5. udělení Ceny města VB za rok 2007- Ing. Čestmír Hradil; schválení 
smlouvy o dotaci OC-kraje na 5 nových přechodů; 

25.6. smlouva o provozování veřejného osvětlení firmou Energetika 
Vítkovice; schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města na 
2006-2010; prodej bytů na 8.května č.p. 23 a Svésedlická č.p. 566; 
darovací smlouva Josef Endl- 1.100.000,- Kč věnuje 

27.8. dohoda o vytvoření společného spádové obvodu školy mezi VB a 
Přáslavicemi; 

15.10. schválení přijetí správcovství nad vodním tokem Mlýnský náhon; koupě 
pozemků pro cyklostezku v Burku; půjčka TJ Sokol Velká Bystřice 

3.12. (mimoř. ZM)- schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů- 
smlouva města VB a Olomouckého kraje při rekonstrukci ul. Na Letné 

13.12. schválení vyhlášky o komun.odpadech na rok 2008; schválení poplatků 
za stočné na rok 2008; schválení rozpočtu MVB na rok 2008; schválení 
názvu nové ulice „Na vyhlídce“ 

 
 
 
 



- 16 - 

Složení a činnost rady města 
 

Pazdera Marek Ing.,     8.května 396 
Seidler Martin Ing.,      8. května 110  
Slavotínek Ivo Mgr.,    Zámecké nám.12  
Svoboda Milan Ing.,    Loučná 790  
Teplá Andrea Mgr.,     Na Letné 795  
 
Rada města se za rok 2007 sešla celkem na 21 jednáních. 
Klíčové projednávané skutečnosti, (každá Rada města měla cca 10-30 bodů jednání, tak jen 
ty nejpodstatnější záležitosti): 
 
5.1. zřízení Mediální rady; propagační strategie školy; bezpečnostní akce po 

restauracích   
22.1. smlouva s AK Ritter-Šťastný- práv. zastoupení; schválení složení odborných 

komisí Rady města VB pro vol.období 2006-10 
12.2. schválení nového kronikáře města VB- J.Koš; schválení ceníku pronájmů pozemků; 

vstup do Svazu měst a obcí; schválení směrnice o úhradách za pobyt v DPS 
22.2. vstup MVB do o.p.s. Bystřička 
19.3. kauza pěšiny od lávky zastávka ČD-Kopaniny;  schválení vybudování rozvodu 

vodovodu na hřbitově; schválení nákupu mobilního radaru pro měření rychlosti aut 
26.3- veřejnoprávní smlouva na obecní policii 

26.3. veřejnoprávní smlouva na obecní policii 
28.3. schválení pronájmu restaurace Nadační soukromému provozovateli- Janě Novákové 
17.4. schválení provozovatele veřejného osvětlení; schválení dotací spolkům 
3.5. majetkoprávní záležitosti 
14.5 revize nájemních smluv- inflační nárůst 
12.6. školné v MŠ; ustavení Bytové komise a jmenování členů; schválení nákupu 

tiskárny-kopírky 
20.6. programové prohlášení zastupitelstva města VB; přistoupení k projektu 

„Community policing- komunitní policie“; výběr. řízení na úpravu 5 přechodů 
27.6. výběrové řízení na dotační management k projektům do ROP (EU); schválení 

pořadníku na byty Svésedlická; zakoupení čistícího stroje do tělocvičny MZŠMŠ 
17.7. dofinancování investiční akce „výtah DPS+2 byty“; 
9.8. kauza výstavby překladiště za městem směr Mariánské Údolí 
27.8. zahájení řešení kauzy vodní mlýnský náhon; schválení revolvingového úvěru MVB; 

domovní řád bytovky Svésedlická; školský vzdělávací program MZŠMŠ; 
6.9. zahájení řešení kauzy vodní mlýnský náhon; schválení revolvingového úvěru MVB; 

domovní řád bytovky Svésedlická; školský vzdělávací program MZŠMŠ; 
25.9. schválení projektu Rodinné pasy; příprava rozpočtu MVB na rok 2008; zřízení 

městského archivu 
19.10. zrušení 40 km/h na hlavní silnici VB; schválení energ. auditu na hasičskou 

zbrojnici; jednání o prodejích pozemků s Martinem Klosem; 
28.11. sjednání pojištění odpovědnosti; schválení pronájmu nebytových prostor pro 

bankomat ČS; doporučení ZM nového názvu ulice „Na Vyhlídce“ 
13.12. zřízení Komise Grantového programu MZŠMŠ; majetkové záležitosti 
 
 



- 17 - 

 
Všem členům zastupitelstva byla v dotazníku položena následující otázka: 
Co hodnotíte z vaší činnosti ve funkci zastupitele za uplynulý rok jako 
pozitivní, co se vám osobně podařilo a s čím naopak nejste spokojen(a)? 
 
Odpovídá místostarosta Ing.Ivo Slavotínek: 

Z množství každodenní práce uskutečněné v roce 2007 bych vyzvedl tyto 
záležitosti: 
 
Doprava 
-zakoupili jsme mobilní radar pro měření rychlosti vozidel. Účelem je 
především, aby na veřejnosti bylo vidět, jak rychle auta jezdí a psychologicky je 
tak přiměli ke snížení rychlosti 
-současně se nám podařilo přimět Dopravní inspektorát ke zvýšené četnosti 
policejních měření a silničních kontrol. 
 
Kultura       
-díky kontaktům ve vedení Olomouckého kraje, Ministerstva kultury a Českých 
drah se podařilo zajistit více než 265.000,- Kč na uspořádání folklorního 
festivalu Lidový rok 2007 
 
Bytová politika   
-dokončili jsme a předali prvním nájemníkům 34 nových bytů pro občany s 
průměrnými příjmy v bytovkách na Svésedlické, které se začali stavět ještě 
v minulém období díky dotacím Státního fondu rozvoje bydlení, 
-podařilo se nám připravit transparentní systém přidělování nových 
městských bytů, díky němuž získají bydlení přednostně občané Velké Bystřice, 
mladí lidé, mladé rodiny, zdravotně postižení. Bydlení nemohou dostat neplatiči 
či naopak bohatí lidé. 
 
Sociální služby, rodinná politika  
-v Domě pokojného stáří sv. Anny jsme vloni díky pomoci poslance T.Kvapila 
realizovali investici za 2,8 mil. Kč „Výstavba výtahu a 2 bytů v budově na 
Zámeckém náměstí“. Celý areál je tak již plně bezbariérový. 
-radost máme také z posunu řešení životní situace místního sociálně slabého 
občana Laca Kučeráka. Získali jsme pro něj tzv. Příspěvek na péči, který mu 
zajistí poskytování sociálních služeb 
-podpořili jsme finančně i prostorově vznik a činnost Mateřského centra 
Velká Bystřice 
   
Životní prostředí 
-získali jsme dotaci na výsadbu javorů do Aleje národů a vybudování 
posezení (odpočívky) na Týnecké ulici  
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Majetek města 
-podařilo se nám získat pozemky pod veřejným prostranstvím v ul. Na 
Svobodě u samoobsluhy Hajný- dětské hřiště. Dlouho neřešitelný problém:  
pozemky byly desítky let nedobytné kvůli neexistujícímu vlastníkovi. 
-velmi dobrým krokem se také jeví pronajmutí restaurace Nadační 
soukromému provozovateli. Proti roku 2006 vydělalo město VB o 200.000,- Kč 
více a navíc se jistě zlepšila úroveň obsluhy a prostředí 
Školství a mládež 
-podařilo se zrealizovat myšlenku „Grantového programu Masarykovy 
základní školy a mateřské školy“. Co to znamená? Dali jsme škole peníze na 
kroužky a zájmovou činnost dětí a mládeže. Můžeme tak například zaplatit i 
vedoucí těchto kroužků. 
 
Služba Městského úřadu občanům, občanská vybavenost 
-Městský úřad nabízí službu Czech point. To znamená, že pro výpis z Katastru 
nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů a časem například výpis 
z Rejstříku trestných bodů řidiče stačí zajít na bystřickou radnici a ne již do 
Olomouce, Ostravy nebo Prahy  
-ve Velké Bystřici byl také konečně umístěn bankomat České spořitelny na 
hotovostní peníze ve VB  
 
Výzvy pro rok 2008, mimo jiné:  
Ve vedení města jsme si předsevzali vytvořit lepší technicko-organizační 
podmínky pro zajištění údržby městské zeleně (sečení trávy).  
 
Na otázku Co hodnotíte z vaší činnosti ve funkci zastupitele za uplynulý rok jako 
pozitivní, co se vám osobně podařilo a s čím naopak nejste spokojen  
odpovídá zastupitel Ivan Polcr: 
 

Možnost osobně se zapojit do dění ve Velké Bystřici, zvláště pak 
v oblastech sportu a kultury, možnost přispět svými zkušenostmi v těchto 
oblastech k rozvíjení aktivit v našem městečku, kterých je dle mého už i tak 
dosti. Nespokojenost s prací zastupitelstva a hlavně radních  zatím necítím, ale 
vždy se najde někdo nespokojený, který mě zastaví na ulici, ale těchto lidí je 
opravdu málo a zatím se mi vždy podařilo je přesvědčit, že musí být trpěliví. 

Uveďte své poznatky z jakékoliv oblasti života města v roce 2007, které si 
zaslouží zaznamenání v naší kronice: 

Určitě bych zmínil výsledky Sportovního klubu- oddílu házené dejme 
tomu za poslední tři roky, neboť zvláště  v mládežnické kategorii přestáváme 
mít konkurenci v celém Olomouckém kraji a Zlínském kraji ( např. družstvo 
mladších dorostenců hraje již delší dobu nejvyšší republikovou ligu, kde si také 
vytvořili pevné umístění ve středu této soutěže ), dále počet aktivních  
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mládežníků v házené je také bezkonkurenční, stejně tak jako počet působících 
funkcionářů, kteří věnují mládeži a vůbec házené ve VB spoustu volného času a 
vše dělají bez nároku na odměnu ( např. Vl. Schneider, J. Heger, M. Bugno, L. 
Urban atd, atd. )  

 
 
Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2007 a jeho čerpání 
 
Informační zdroj:  Ing.Elefterie Schrottová, předsedkyně finančního výboru 
 
             tis.Kč 
Položka      rozpočet  skutečnost 
PŘÍJMY: 
- investiční dotace      17 055,3  20 144,0 
- daňové příjmy, neinvestiční dotace    24 950,0  26 028,8 
- příjmy z místních poplatků, nájmů      5 655,0    6 679,2 
- ostatní příjmy        2 916,0    3 374,2  
- čerpání úvěru – Svésedlická      11 080,0 
Příjmy  c e l k e m      50 576,3                   67 306,2 
 
Položka      rozpočet  skutečnost 
VÝDAJE: 
- investiční výdaje     18 563,3  37 098,7 
- příspěvkové organizace      8 825,0    7 316,4 
- místní správa, zastupitelstvo     9 695,0  10 710,3 
- provozní výdaje       6 023,0    4 887,0 
- splátky úvěrů       1 310,9    1 448,6 
- ostatní výdaje                   6 159,1    3 478 7                 
Výdaje  c e l k e m     50 576,3                      64 939,7 
Přebytek rozpočtu 2 366,5 
 
         Hospodaření města v roce 2007 skončilo přebytkem 2 366,5 tis.Kč. 
Z významných investic je třeba vzpomenout dokončení 2 bytových domů na 
Svésedlické ulici. Investiční náklady na tuto stavbu byly v roce 2007 25 980 
tis.Kč. Další významnou investicí byla dostavba výtahu v DPS , celkové náklady 
2 848 tis.Kč, z toho 2 000 tis.Kč dotace. 
          Finanční situace města byla v roce 2007 dobrá, za velice příznivý signál 
považujeme bilanci cash-flow. Nebylo nutné čerpat revolvingový úvěr od října 
2007. Investiční úvěr na bytovou výstavbu ve výši 11 080 tis.Kč bude splácen 
z nájemného za byty a nezatíží náklady města. 
         Tuto strategii jsme zvolili s ohledem na záměry pro rok 2008. Snahou bylo 
minimalizovat zadlužení a vytvořit prostor pro spolufinancování projektů, které 
připravujeme k předání do Regionálních operačních programů. 
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Činnost komisí a výborů města 
 
Komise rady města byly schválené na jednání rady dne  22.01.2007. 
 
 
 
Komise stavební :  Ing. arch. Jan Navrátil – předseda komise  
    Ing. Jaroslav Mádr 
    Ing. Miloslav Korydek 
    Ing. arch. Dan Života 
    Ing. Milan Svoboda 
    Vítězslav Vičar 
    Ing. Filip Štembírek 
 
Informační zdroj: Ing.arch. Jan Navrátil, předseda komise 
 
Komise zasedá obvykle jednou za měsíc, při aktuální potřebě bývá svolána i 
mimořádně – v roce 2007 tak jednala desetkrát. Svolává ji zástupce odboru 
výstavby po dohodě s předsedou. 
 
 Výčet hlavních projednávaných stavebních akcí v roce 2007: 

- dodatečné usměrňování výstavby skladu a prodejny automobilových 
součástek nevhodně situovaného vedle kulturního domu 

- renovace vnějších fasád radnice, konzultace barevnosti nátěru omítek, 
předláždění chodníků, osazení patníků 

- přestavba kulturního domu při sestavení stavebního programu, výběru a 
posouzení soutěžních návrhů 

- komise posoudila projekt dopravních úprav ulice Čs.armády, 8.května, 
Kollárova, posoudila a doporučila typy prvků městského mobiliáře 

- podala návrh radě města na vypracování studie úprav ploch zeleně a 
chodníků na levém břehu řeky Bystřice proti železniční zastávce ČD a 
vybudování chodníku na Kopaniny 

- projednala návrhy na studie Rekonstrukce Zámeckého náměstí  
- zhodnotila záměr demolice domu č.p.1072 v ulici 8.května pro odstranění 

dopravní závady na této ulici a vyžádala si předložení celkového záměru 
na využití nemovitosti novým majitelem 

 
Komisi stavební jsou často předkládány akce běžné agendy stavebního 

úřadu – významné, až zásadní investorské počiny z hlediska územního 
plánování se však dovídá někdy značně opožděně. 

Jako pozitivní z oblasti stavebního rozvoje hodnotí stavební komise úsilí 
vedení města připravit vybudování nového centra města – vznik zámeckého 
náměstí a to i v návaznosti na regeneraci stávajícího kulturního domu, západního 
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křídla zámku a vestavbu amfiteátru v zámeckém parku, dále pak vlastní 
výstavbu bytových domů na Svésedlické ulici 

Jako negativní je považováno nedořešení smluvních vztahů s nájemcem 
zámku a zajištění stavební údržby zprovozněných budov a prostor stávajícího 
zámku. 

Iniciování vlastních návrhů komise stavební zůstává ze strany města 
většinou bez odezvy, což komise chápe jako přednostní snahu zajistit finanční 
prostředky na současný stěžejní záměr – zámecké náměstí s využitím dotací 
Evropské unie. 

 
 
 
Komise sportovní: Ing. Vladimír Schneider – předseda komise  
    Mgr. Zdeněk Lakomý 
    Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 
    Hana Navrátilová 
    Mgr. Vlasta Číhalíková  
 
Informační zdroj: Ing.Vladimír Schneider, předseda komise 
 
Cíl sportovní komise: 
- být dobrým poradním orgánem MěÚ, zastupitelstvu, místní základní škole a  
  mateřské školce 
- vyjadřovat se k instalaci zařízení pro sportovní vyžití spoluobčanů ( např.  
  k vhodnosti umístění na plochách města, apod.) 
- koordinovat a mapovat sportovní dění ve Velké Bystřici 
- vzájemně se informovat o sportovních akcích jednotlivých spolků a případně si     
  vypomáhat 
- umět stanovit nebo vyjadřovat se k důležitosti a prioritě akcí 
- navrhovat rozdělení prostředků na sportovní činnost přidělených městem  
  v rámci rozpočtu. 
 

Sportovní komise se scházela v roce 2007 zhruba jednou za dva 
měsíce,celkem 7x. Základní bod, který se řešil a řeší se stále, je aktuelní   
vybudování sportovišť pro školní atletiku, neboť výstavbou haly zaniklo školní 
hřiště. Varianta je v areálu SK na Letné (atletický ovál, hřiště s umělou trávou...) 
pro sprint a skok do dálky se vybuduje dráha mezi halou a Mádrovou zahradou. 

Bystřický sport je možno rozdělit na výkonnostní a 
rekreační.Výkonnostním sportem se zabývá hlavně Sportovní Klub, kde prim 
hraje oddíl házené,který má přihlášeny do soutěže všechny možné kategorie - 
miniházenou, mladší žáky, starší žáky, mladší dorost, starší dorost a muže. 

Mladší dorost hraje nejvyšší soutěž v republice-I.ligu, starší dorost 
II.ligu.Oddíl kopané má družstvo mužů a benjamínků. Oddíl volejbalu má ženy 
a dále je zde rekreační oddíl tenisu. 
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Komise školská a kulturní: 
 

Petr Jahoda – předseda komise  
   Petr Nakládal 
   Bronislava Millá 
   Eva Kadalová 
   Jarmila Možíšová 

Mgr. Jarmila Štěpánová 
 

Informační zdroj: Petr Jahoda, předseda komise a ředitel hotelu Zámek 
 

Komise se schází ke svému jednání pravidelně a řešila naléhavé 
záležitosti z oblasti školství a kultury.Všichni členové této komise se po celý rok 
aktivně podíleli na celé řadě akcí: 

V obřadní síni na Zámku se konalo rekordních 64 svatebních obřadů, což 
je nejvyšší počet od otevření Zámku. Radostná byla i diamantová svatba, tedy 
60 let manželství Reginy a Jaroslava Smékalových. Každá oddaná svatba 
dostává od ředitele Hotelu Zámek přípitek s oddávajícím - tedy i ti snoubenci, 
kteří nemají na Zámku hostinu. U svatebních obřadů jsou členové komise: 
B.Millá, P.Nakládal a P. Jahoda.  

V obřadní síni na Zámku se konalo třikrát vítání občánků. I zde byli 
všichni pozvaní spoluobčané (mimo těch malinkých) pozvání na číši vína a džus 
ředitelem Hotelu Zámek. Noví občánci jsou slavnostně přivítání slavnostním 
proslovem od členů zastupitelstva: panem starostou Pazderou, panem 
místostarostou Slavotínkem nebo členem zastupitelstva panem Jahodou. U 
těchto vítání jsou členové komise: B.Millá, P.Nakládal a P.Jahoda.  

13.června 2007 jsme ve Velké Bystřici přivítali v Hotelu Zámek Velká 
Bystřice pana prezidenta České republiky Václava Klause s chotí Livií. Koláčky 
ze Zámku nabídla manželům Klausovým paní Millá a přivítání před Zámkem 
provedli pánové Pazdera, Slavotínek a Jahoda.  

Tradiční Lidový rok byl vzorně připraven a veden paní Možíšovou, velký 
podíl na úspěchu akce mají rovněž T. Hradil a P.Nakládal  

V obřadní síni se konalo již třetí předání Ceny města Velká Bystřice. 
(Millá, Nakládal, Jahoda)  

V obřadní síni se konal již tradiční koncert pro jubilanty / spoluobčany, 
kteří se v roce 2007 dožili 60ti a 70ti roků. (Millá, Nakládal, Jahoda). Po 
slavnostním koncertě se konalo jako vždy pozvání na číši vína, kávu a domácí 
koláče od ředitele Hotelu Zámek.  

V dubnu 2007 proběhl divadelní festival Pohárek SČDO (zásluha p. 
Možíšová a p. Hradil)  

Oslavy 130ti let divadla Velká Bystřice (zásluha p. Možíšová, p. 
Nakládal a p. Hradil)  
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Bystřické banjo (p. Možíšová) i každoroční pozvání na večeři pro všechny 
účinkující od ředitele Hotelu Zámek   

Pravidelné koncerty KPH téměř vždy v Hotelu Zámek (Možíšová, 
Jahoda)  

Mikulášská nadílka (Možíšová, Hradil)  
Vánoční jarmark ve škole (p. Štěpánová)  
Koncert mladé populární zpěvačky Evy Farné (Možíšová, Hradil)  
Adventní koncert v kostele (Nakládal) a poté pozvání na večeři pro 

všechny účinkující od ředitele Hotelu Zámek  
 
Komise pro rodinu, sociální a zdravotní 
 
   Václav Lakomý – předseda komise  
   Zdena Macharáčková 
   Renata Chudíková 
   Alice Dubová 
   Marie Hlaváčková 
   Vlasta Polzerová 
   Lucie Pazderová 
 
Informační zdroj: Václav Lakomý, předseda komise 
 
Náplň práce komise: 

- provádění šetření na základě žádostí pověřených obecních úřadů, soudů, 
města Velká Bystřice 

- podávání podnětů a připomínek radě města v rámci působnosti komise 
- na základě zadání rady města zpracovávat podklady k sociální a zdravotní 

problematice 
- předseda a jedna členka komise jsou zároveň členy komise pro 

umisťování žadatelů do ÚSP ve Velké Bystřici 
 
Činnost komise: 

V roce 2007 proběhla tři jednání komise. Zápis o jednáních byl předán 
zástupci starosty p. Mgr Ivo Slavotínkovi. 

Členové komise V. Lakomý a r. Chudíková pracují v komisi pro 
umísťování občanů do ÚSP domova pokojného stáří sv. Anny. Tato komise 
zasedala v roce 2007 celkem 6x. Umístěni byli 4 občané. 

Členky komise p. Dubová a p. Polcerová provedly 6 šetření v rodinách ve 
věci dětí a mladistvých. V 5 případech se jednalo o výživné na děti a v 1 případě 
o zanedbání povinné péče o nezletilou dceru. 

Paní Dubová nadále přijímá sociální dávky na děti z jedné velkobystřické 
rodiny,  z nichž zajišťuje jejich stravování a za přeplatky nakupuje potřebné věci 
a platí pohledávky za děti ve škole. 
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Paní Mgr. Lucie Pazderová vede Mateřské centrum, které se neustále 
rozrůstá. O jeho činnost je mezi maminkami zájem a to i mezi 
mimobystřickými.  

Byla provedena šetření u  dvou občanů  ve věci umístění do některého 
z ÚSP. 

Komise doporučila, aby bylo vyhověno žádosti sourozenců původem 
z Velké Bystřice umístěných v dětském domově o přidělení obecného bytu, 
pokud o něj požádají. 

Předseda komise se zúčastnil jednání Klubu seniorů, kde seznámil 
přítomné se záměrem zřídit ve Velké Bystřici pečovatelskou službu.  
 
 
 
Komise pro umisťování na DPS –změna  předsedy a doplnění: 
 
Informační zdroj: Kamila Šišková 
   Antonín Nakládal – předseda komise  
   Václav Lakomý  
   Magda Janíková 
   Kamila Šišková 
   Renata Chudíková 
   Olga Mečířová 
   Mgr. Ivo Slavotínek s právem veta 
 
 Základní kritéria výběru: 

- senioři (lidé starší 60 roků) se sníženou soběstačností v základních 
životních dovednostech, kteří nejsou v akutním zdravotním stavu 
vyžadujícím odborné ošetřování v lůžkovém zdrav.zařízení a nemají 
infekční onemocnění, které může být zdrojem nákazy  

- senioři (lidé starší 60 roků) s převážnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti 
v základních životních dovednostech 

- trvalé bydliště ve Velké Bystřice 
- v roce bylo podáno 10 žádostí 

 
Nově ubytovaní v roce 2007: 
Gojišová Františka, Vymazal Ludvík, Langerová Lýdie, Andreášová  Marie, 
Pazderová Vlasta 
 
V roce 2007 proběhla rekonstrukce na budově Zámecké náměstí 11. Byl zde 
vybudován nový výtah, čímž se tato budova stala bezbariérová a vznikly zde 2 
nové byty, čímž došlo ke zkvalitnění služeb  v oblasti bydlení. 
 
Komise bytová pro přidělování bytů na ul. Svésedlické – RM 12.6.2007 
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   Ing. Zdeněk Kolman – předseda komise  
   Ing. Elefteria Schrottová 
   Mgr. Ivo Slavotínek  
   Jiří Čepelák 
   Marie Tomášková  
 
 
Výbor finanční  
 
Předseda   Ing. Elefteria Schrotová 
   Ing. Martin Seidler  
   Marie Šperková  
   Ivan Polcr 
   Zdenka Petříková 
 
Informační zdroj: Ing.Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 
 V průběhu  prvního roku volebního období došlo ve složení výboru 
k jedné změně. Po nástupu p. Dany Bieleszové na funkci ekonomky MÚ musela 
odstoupit z finančního výboru a na její místo byla schválena p. Zdenka 
Petříková. 
 Jako první byl konzultován rozpočet na rok 2007. Členové výboru byli 
seznámení s návrhem  rozpočtu celkem, podrobně byly řešeny příspěvkové 
organizace. V lednu 2007 byla uvedena do provozu nová tělocvična při MZŠ a 
bylo nutné zpracovat metodiku účtování nákladů na hlavní a vedlejší činnost. 
Zpracovali jsme klíč pro rozúčtování nákladů, který schválila rada města. Od 
ledna 2007 jsme vyhodnocovali skutečný vývoj nákladů. V průběhu I. pololetí 
byl připraven návrh tabulek pro sledování celkových výsledků všech 
příspěvkových organizací. Cílem bylo sledovat průběžně vývoj nákladů, výnosů 
a finančních prostředků. Tyto podklady byly průběžně hodnoceny a v období 
přípravy rozpočtu na rok 2008 základem pro zpracování návrhu. 
 V průběhu měsíce března byla řešena otázka provozu a ekonomiky 
restaurace Nadační. Vzhledem k nepříznivým výsledkům a upadající úrovni 
poskytovaných služeb byla projednána možnost komerčního pronájmu. Ve 
spolupráci s Kulturním střediskem jsme zpracovali analýzu hospodaření a 
možný výhled do konce roku. Tyto informace byly podkladem při rozhodování 
rady města a zastupitelstva o nájmu. 
 Při zpracování veškeré dokumentace k žádostem o přidělení bytů na 
Svésedlické ulici jsme spolupracovali na přípravě podkladů k doložení 
předepsaných informací o příjmové situaci žadatelů. Vzhledem k charakteru 
bytů ( pro příjmově vymezené osoby ) a čerpání dotace bylo nutné zajistit od  
žadatelů potvrzení o všech příjmech a vyčíslit příjem celkem. Zákonem jsou 
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stanoveny maximální limity příjmů pro jednotlivce a rodinu, proto jsme této 
oblasti věnovali mimořádnou pozornost. 
 V průběhu celého roku byly předmětem jednání veškeré změny ke 
schválenému rozpočtu. Na jednání rady byla dohodnuta pravidla pro práci 
s příjmy nad rámec schváleného rozpočtu – veškeré tyto příjmy jsou účtovány  
vždy na rezervu. Požadavky na výdaje nad rámec schváleného rozpočtu jsou 
schváleny až po ověření zůstatku rezervy. 
 V měsíci listopadu byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2008. 
V konečné verzi byl schválen zastupitelstvem města 13. prosince 2007. 
 
Výbor kontrolní  
 
Předseda   Ing. Zdeněk Kolman  
   Mgr. Zdeněk Lakomý 
   Ing. Jan Slepica  
   Jiří Čepelák  
   Miroslav Nehněvajsa  
 
Informační zdroj:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 
 Kontrolní výbor v tomto volebním období provedl běžné kontroly týkající 

se především pokladní hotovosti a dodržování pokladního limitu, rozpočtových 
opatření a použití dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje na úpravu 
přechodů. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 

 Kontrolní činnost v tomto volebním období je usnadněna možností účasti 
předsedy kontrolního výboru na zasedáních rady města, kde je průběžně 
sledováno plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, výstupy finančního 
výboru, komisí a činnost obecního úřadu na úseku samostatné působnosti, 

 Dosud kontrolní výbor neobdržel žádný podnět občanů k prošetření, ani 
další kontrolní úkoly od zastupitelstva města. 

 
 
SPRÁVA MĚSTA 

         
Městský úřad Velká Bystřice 
 
Informační zdroj:  Jana Drábková, tajemnice MěÚ 
 

Městský úřad je orgánem města Velká Bystřice, který plní úkoly 
v samostatné i přenesené působnosti. 

Městský úřad plní úkoly, které mu uloží svým usnesením rada města a 
zastupitelstvo města. Dále je  úřadu svěřen výkon státní správy v rozsahu daném 
zákonem, tj. stavební úřad na úseku povolování staveb, dělení pozemků apod.. 
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Zajišťuje a provádí agendu sňatků, narození a úmrtí, evidence obyvatel, 
podávání žádostí o občanské průkazy.Tuto agendu zajišťuje městský úřad  i pro 
obce Přáslavice, Mrsklesy,  Bukovany a Svésedlice.  

Hojně je využívána služba ověřování podpisů a listin. Na městský úřad 
dojíždí za touto službou i podnikatelé z okrajových částí Olomouce a celého 
okolí.    

Odbor výstavby a technických služeb na úseku státní správy vykonává 
v přenesené působnosti činnosti vyplývajících ze zákona č. 13/1997Sb., o 
pozemních komunikacích.  

Městský úřad Velká Bystřice byl jedním z prvních míst, kde ministr vnitra  
Ivan Langer zahájil provoz Czech Pointu k vydávání ověřených listin výpisu 
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku 
trestů. Velmi se tím občanům usnadnil přístup k informacím z uvedených 
rejstříků.  

Městský úřad poskytuje občanům informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2007 byly podány 2 písemné 
žádosti o poskytnutí informací dle uvedeného zákona. Odvolání nebylo podáno 
žádné. Výroční zpráva je od 1.3. každého roku k dispozici na webových 
stránkách města.  

Personální obsazení se na úřadě výrazně nemění, pouze na zástup za 
mateřskou dovolenou paní Pavly Kočišové, pracuje od května 2007 jako hlavní 
ekonom paní Dana Bieleszová.  Zaměstnanci města si musí své znalosti 
prohlubovat pravidelným proškolením. Zaměstnanci zařazení jako úředníci musí 
absolvovat zkoušku odborné způsobilosti složenou před komisí Ministerstva 
vnitra ČR. Na městském úřadě ve Velké Bystřici mají všichni úředníci složenou 
potřebnou zkoušku odborné způsobilosti a jsou oprávněni vydávat potřebná 
rozhodnutí v rámci své náplně práce. 

Po celkové rekonstrukci radnice ve Velké Bystřici mají zaměstnanci 
města důstojné pracovní prostředí a rovněž občané mají příjemné prostředí 
k projednávání svých záležitostí. K dispozici je nově vybavená zasedací 
místnost pro jednání u kulatého stoly pro cca 30 jednajících. V přízemí budovy 
radnice je vybudovaná spolková místnost, kterou v hojném počtu využívají 
místní spolky ke schůzím, jednáním, výstavkám apod. K dispozici je zde i 
veřejný Internet, který je dostupný po dobu úředních hodin městského úřadu.  

Zaměstnanci města zařazení do městského úřadu jsou zařazeni do 
jednotlivých odborů podle „Organizačního řádu“ schváleného radou města.  
 

Organizační struktura Městského úřadu Velká Bystřice  
 
 

Ing. Marek PAZDERA                        Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města                                          místostarosta města 

Tel.: 585 351 371                                   Tel.: 585 351 671 
e-mail: pazdera@muvb.cz;                    e-amil: slavotinek@muvb.cz; 

mailto:pazdera@muvb.cz
mailto:slavotinek@muvb.cz
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Jana Drábková 
tajemnice MěÚ 

Tel.: 585 351 671 
e-mail: info@muvb.cz; drabkova@muvb.cz; 

 
 
 

Miluše Sokolová 
sekretariát 

Tel.: 585 351 371 
Fax: 585 351 371 

e-mail: sokolova@muvb.cz; 
 
 

Dana Bieleszová 
Ekonom zástup za MD 
Tel.:  585 351 370 
kocisova@muvb.cz;  
 
 
Bronislava Millá 
matrika,evidence obyvatel 
tel.: 585 351 370 
milla@muvb.cz;  
 
Vlasta Polzerová  
pokladna, správa daní a 
poplatků  
Tel.: 585 351 370 
polzerova@muvb.cz;  

Jarmila Matonohová 
vedoucí stavebního úřadu 
585 351 713 
matonohova@muvb.cz;  

 
 

Jana Sklenářová 
referent stavebního úřadu 
585 154 138 

      sklenářova@muvb.cz;  
 
 
 

Ing. Filip Štembírek 
vedoucí odboru výstavby a 
TS 
585 154 139 
stembirek@muvb.cz;  
 
 
 
Jarmila Machačová 
referent odboru výstavby 
585 154 139 
machacova@muvb.cz 
 
 

  Technické služby  
Vladimír Běhal 
Ivo Mühlparzer 
Karel Dalibor 
Ondřej Baláž  
Jakub Elsner 
Jarmila Večerková 
Ø zaměstnanci na 

veřejně prospěšné 
práce  

Ø občané odsouzení 
k alternativním 
trestům 

.   
Město v roce 2007 vydalo čtyři obecně závazné vyhlášky: 
1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů; (správu 
poplatku vykonává městský úřad) 

mailto:info@muvb.cz
mailto:drabkova@muvb.cz
mailto:sokolova@muvb.cz
mailto:kocisova@muvb.cz
mailto:milla@muvb.cz
mailto:polzerova@muvb.cz
mailto:matonohova@muvb.cz
mailto:ova@muvb.cz
mailto:stembirek@muvb.cz
mailto:machacova@muvb.cz
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2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na 
území města Velká Bystřice; 
3/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy; 
4/2007  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů (ruší obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2007); správu poplatku vykonává městský úřad 
 
Celkovým zhodnocením činnosti města a městského úřadu je předkládání 
„Závěrečného účtu  města Velká Bystřice“, zastupitelstvu města vždy  do 30.6. 
následujícího roku. Závěrečný účet za rok 2007 je k dispozici na internetových 
stránkách města (úřední deska): 
http://www.velkabystrice.cz/prilohy/zaverecny_ucet_mesta_2007.doc; 
 
Stavební úřad 
 
Informační zdroj: Jarmila Matonohová, vedoucí stavebního úřadu 
 

Hlavní náplní stavebního úřadu je výkon státní správy na úseku 
stavebního zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu pro 
obce Velká Bystřice, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Bukovany 

Personální obsazení stavebního úřadu:  
J.Matonohová- vedoucí stavebního úřadu  
J.Sklenářová - samostatný referent stavebního úřadu, 

  Hlavní stavební záměry  obce:  
Byly zpracovány projektové dokumentace na stavby   

- Lávka pro pěší přes Lošovský potok,  
- Opravy obou mateřských škol,  
- Chodník od Nádražní II. po stávající chodník k Makru,  
- Rekonstrukce Zámeckého náměstí včetně rekonstrukce a dostavby 

Kulturního domu, 
Provedené stavby:  

- osvětlené přechody přes hlavní komunikaci v obci,  
- dokončeny dva bytové domy s 34 byty,  
- zřízení výtahu v budově Domu pokojného stáří sv.Anny . 

Za rok 2007 bylo písemně vyřízeno (sdělení, rozhodnutí atd.) cca 450 podání, 
 

Práce na stavební úřadě je velmi zajímavá, ale zjišťujeme, že se rok od 
roku zhoršují sousedské vztahy a stavební úřad řeší více stížností než tomu bylo  
pár let zpátky. Vzhledem k tomu, že od 1.12007 vstoupil v platnost nový 
stavební zákon, který má spoustu nejasností, přejeme si, aby v co nejkratší době 
byly nejasnosti odstraněny a nám se lépe pracovalo, nejhorší totiž je nejistota. 
 

http://www.velkabystrice.cz/prilohy/zaverecny_ucet_mesta_2007.doc
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IV. Hospodářský život 
 
Stavební a výrobní činnost – řemesla 
 

Ve městě má sídlo řada stavebních firem a institucí stavebnictvím se 
zabývající. Tou nejrozsáhlejší je v současné době VAPE s.r.o., dále VASTAV 
Vařeka, BEST, Juráš Pavel a Petr, stavebniny PAMIRO cz s.r.o., 
RAABKARCHER, V.K.P.M. Petr Matoušek,  STAVIVA  Hošek.  

Projekční činnost vyvíjí Zdeněk Šudřich, Ing.Schneider Vladimír, 
Ing.Vogelová Vlasta, Ing.Šubert Stanislav a Ing.Milan Svoboda(inženýrská a 
poradenská činnost ve stavebnictví) 

Stavebními pracemi se zabývá řada jednotlivců: Juřica Petr, Rýpar 
Miroslav, Navrátil Oldřich, Mikulenka Luděk. 

Klempíři a pokrývači: Jan Palucha, Stanislav Kadala, Bedřich Šudřich, 
Oldřich Dosoudil, Petr Miček, Ladislav Šesták. 

Zámečníci: Jaroslav Haderka, Jiří Čepelák, František Jorda, Lubomír 
Machynek, Petr Nádvorník, Pavel Gunter, Václav Miláček, Stříbrný Richard 

Stolař – truhlář: SOTR-SoškaJosef a Petr, Petr Pazdera, Stolařství 
Jarolím, Rudolf Kadala, Ladislav Kadala, Pavel Bregin, Václav Juráň, Jan 
Miklík, Miroslav Pospíšil, Milan Dvořák, Jaroslav Bielesz, PILA Lubomír 
Vogel, MOBILA, V.K.P.M. stolárna. 

Malíř-natěrač: Karel Krebs, Stanislav Příkazský, Josef Stračík, Jiří Tauš, 
Pavel Bečica, Miroslav Číhalík, Lukáš Zendulka, Miroslav Werner 

Vodař-topenář: Vladimír Hlaváček, Jaroslav Beníček, Miroslav 
Koželoužek, Jan Ďurčík, Jiří Balon, Jiří Čepelák, Ladislav Šana, INSTA,  

Elektro:  Rudolf Zgubiš, Pavel Bechník, Elektro Müller, Ladislav 
Matonoha, Karel Matonoha, Miroslav Zedník (čerpadla) 

Autoopravny: Ctirad Kostka, Dušan Teplý, Ladislav Běhal, Vratislav 
Menšík 

Čalouník: Václav Ruman, Jiří Kadala, Josef Skála 
Lakýrník:  Ladislav Menšík 

 
 
Zemědělská činnost 
 

Informační zdroj: Ing.Zdeněk Kolman 
 

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. zahájila svoji činnost k 1.1.1994 
s předmětem podnikání „zemědělství včetně prodeje nezpracovaných 
zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje“. 

 Po transformaci zemědělského družstva docházelo k úniku zemědělského 
majetku mimo zemědělství. Řada rozhodujících vlastníků půdy se v této situaci 
rozhodla, po našem oslovení, postoupit své majetkové podíly (pohledávky) u 
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Zemědělského družstva Velká Bystřice nové společnosti, s cílem perspektivního 
zajištění možnosti velkovýrobního obdělávání a využití zemědělské půdy. Za 
tohoto stavu byla založena společnost, která postupně získala potřebnou výši 
majetkových podílů se splatností do patnácti roků v pravidelných bezúročných 
splátkách. Majetek vydaný družstvem za tyto postoupené pohledávky umožnil 
zajištění zemědělské výroby na 50 % zemědělské půdy bývalého ZD. Veškeré 
závazky z takto postoupených pohledávek byly ke konci minulého roku v plné 
výši 100 % uhrazeny. 

Firma byla umístěna ve dvou lokalitách na bývalých střediscích ZD Velká 
Bystřice, ve Velké Bystřici se zázemím pro rostlinnou výrobu a v Přáslavicích 
pro chov skotu a prasat. 

Zpočátku společnost obhospodařovala v podnájmu od nájemce ZD Velká 
Bystřice 1510 ha zemědělské půdy, z toho 1216 ha orné půdy, 202 ha luk a 
pastvin a 92 ha chmelnic. Společnost se zabývala původně pěstováním obilovin, 
ozimé řepky, cukrovky a krmných plodin, v živočišné výrobě chovala kolem 
400 kusů skotu a 1000 kusů prasat ročně ve výkrmu. V roce 1995 vzhledem 
k vysokým ztrátám v živočišné výrobě toto odvětví zrušila a přepustila louky a 
pastviny v katastru Hlubočky společnosti FADRO Droždín a v katastru 
Posluchov panu Kráčmarovi. Došlo k podstatnému snížení stálých pracovníků 
na dvacet dva a specializaci firmy pouze na rostlinnou výrobu.  Po ukončení 
nájemních vztahů původních vlastníků půdy se ZD byly uzavírány přímé 
nájemní vztahy společností s původními vlastníky a v současnosti společnost 
hospodaří převážně na pronajatých pozemcích na 1267 ha zemědělské půdy, 
z toho na 1202 ha orné půdy a 65 ha chmelnic. Na orné půdě jsou pěstovány na 
60 % obiloviny, na 18 % řepka, na 12 % mák a na zbývající ploše cukrovka. 
Tyto pozemky obhospodařuje v katastrech obcí Bukovany, Mrsklesy, Přáslavice 
a Velká Bystřice. 

Firmu zastupují a řídí jednatelé Ing. Zdeněk Kolman ve věcech 
obchodních, organizačních a ekonomických a pan Radomír Mádr v oblasti 
výrobní, kteří společnost vlastní a v zemědělství pracují přes třicet roků. 
Pěstováním chmele se úspěšně již třináct roků zabývá pan Jaromír Nádvorník. 

Obhospodařování je zajišťováno vlastní zemědělskou technikou, která se 
rok od roku modernizuje. V současné době firma vlastní sedm traktorů New 
Holland, pět sklízecích mlátiček Massey Fergusson, dále traktor stejného 
výrobce, moderní nakladač JCB a další potřebné zemědělské stroje, které 
umožňují vysokou produktivitou práce udržovat konkurenceschopnost 
v náročných podmínkách zemědělského hospodaření. V posledních třech letech 
společnost také výrazně investuje do oprav, rekonstrukcí a modernizací budov a 
staveb. Za zmínku stojí přebudování bývalého kravína na moderní ubytovnu pro 
brigádníky a vybudování nové opravářské dílny.  

Uplatňování moderních zemědělských technologií, využívání poradenství 
v oblasti výživy a ochrany rostlin, umožňuje dosahovat nadprůměrnou intenzitu 
v rostlinné výrobě a rentabilní fungování společnosti. 
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Naše výrobky se snažíme uplatnit vzhledem k vysokým přepravním 
nákladům u obchodních organizací a zpracovatelů v nejbližším okolí. Naši 
spoluobčané mají možnost posoudit kvalitu našich produktů v pivech. Chmel 
dlouhodobě dodáváme ve významném množství do moravských pivovarů 
LITOVEL, ZUBR, HOLBA, VYŠKOV a ČERNÁ HORA. Piva z těchto 
pivovarů se umísťují na předních místech při tuzemských degustacích. Na 
pěstování chmele, suroviny, která nejvýrazněji ovlivňuje kvalitu piva se podílí 
řada našich spoluobčanů a brigádníků z nejbližšího okolí především při 
navinování chmele. 

Největší překážkou pro úspěšné zemědělské podnikání jsou v těchto 
příměstských katastrech zábory půdy pro dálnici, individuální výstavbu a 
průmyslové zóny. Za necelých patnáct roků hospodaření naší společnosti bylo 
pro tyto účely zabráno osmdesát hektarů a dalších dvacet je v nejbližších letech 
v územních plánech k tomuto účelu vyčleněno. 
 Z této krátké charakteristiky naší společnosti je zřejmé, že o její úspěšné 
fungování se zasloužili především všichni stálí zaměstnanci, brigádníci, 
postupitelé pohledávek, pronajímatelé pozemků, samosprávy v katastrech výše 
uvedených obcí, s kterými se snažíme spolupracovat a dále obchodní partneři. 
Všem těm patří poděkování. 
 
 

Dále na pozemcích v katastru města Velká Bystřice hospodaří AGRA 
Velký Týnec a.s. (naproti FERONY - od osmdesátých let obhospodařuje Velký 
Týnec), ZD Unčovice, které převzalo v roce 2003 farmu od pana Břetislava 
Kráčmara (hony Za spínačkou, U hřbitova a Kopaniny) a pan Tichý Miroslav 
z Chválkovic (část honu Týnecká - 7 ha směrem k Velkému Týnci). 
 
 
Autobusová doprava a autodoprava 
 

Autobusovou dopravu na území obce v převážné míře zajišťuje firma 
AUTA-BUSY Studený (město v roce 2007 dotovalo částkou 68 898,-Kč) a 
společnost CONNEX (dotace města 57 600,-Kč) 

Autodopravou se ve Velké Bystřici zabývá společnost ZADO, dále 
František Jorda, Pavel Zedník, Česlav Čajka, Jan Kubalák, Jaroslav Pazdera, 
Dana Bieleszová, Zdeněk Vodička,Vít Juračka, Jindřich Tandler, Václav 
Miláček.  

 
 
Služby, prodejny a pohostinství 
 

Zprostředkovatelská činnost: Pospíšil Luděk, Belay František, Peřinová 
Marie, Třísková Martina 
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Masérské služby, kosmetika, pedikura: Ravela-Novotná Hana, Skálová 
Hana, Olšanská Hana, Tandlerová Ilona, Kurková Jaroslava, Vydrová Marcela 

Opravny: Elektromotory - Elnerová Vlasta, čerpadla – Zedník Miroslav, 
kancelářské stroje – Holík Jan, klavíry – Strnad Ladislav, televizory a spotřební 
elektronika – Kocián Lubomír, Hikl Petr, Janík Radek, ledničky – Otruba Josef, 
jízdní kola – Králíček Karel, Velký Radim, Kobliha Zdeněk 

Švadleny: Ing. Routnerová Ivana, Šádková Gabriela, Machačová 
Františka, Procházková Marie 

Sběrna ovoce: Vaculík Jiří 
Prodejny: Nákupní centrum – T.Zedník, Maso – uzeniny –Petr Valenta, 

Jednota – Spotřební družstvo Kroměříž,  Nábytek-sedací soupravy – Petr 
Souček, Textil – manželé Plevovi, Zlatnictví-stříbrnictví-hodinářství – Jiří 
Fiurášek, Květinářství – Helena Vychodilová, Cukrárna Galerie – Tereza 
Součková,  Potraviny a cukrárna  - Hlaváček Václav, Potraviny – Hajný 
Bedřich,  Papír-drogerie Berťas – J.Menšíková. Novinový stánek – Dzizgová 
Jiřina, Tabák, noviny – Hana Menšíková, Dětský bazárek-textil – Hana 
Menšíková 

Pohostinství a restaurace: U Žaludů - Žaluda Jaroslav, Nadační – 
Nováková, U kovárny – Sedláček, Bistro Mlýn – Pospíšil Martin, hotel Zámek – 
Jahoda Petr, Cafe bar – Zedník Tomáš, U pekaře – Hirsch Marcel, Bar Ravela, 
Hospůdka U Evičky 

 
 Další významné nevýrobní  instituce ve městě 

 
České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Informační zdroj: Hana Navrátilová, dozorce výhybek 
 

    Vznik železniční stanice Velká Bystřice souvisí se zahájením provozu na 
trati Olomouc-Krnov v r. 1873. Je využívána nejen cestujícími v osobní 
přepravě, ale je také důležitým bodem z hlediska nákladní přepravy. V současné 
době do ní zaúsťují dvě vlečky: 

• -Zempomarket - t. č. mimo provoz z důvodu nutné rekonstrukce výhybek 
(plánováno na  rok 2008) 

• -Ferona –zajišťuje se na ní více než ¾ veškeré nákladní manipulace v celé 
želez. stanici  

 
    Ostatní nákladní manipulace probíhá na Všeobecných nakládkových a 
vykládkových kolejích (VNVK). Ty jsou ponejvíce využívány firmami 
zabývajícími se chmelařstvím a firmou Ditana (přeprava hnojiv v cisternách). 
Dále se k různé nakládce a vykládce techniky, aut, strojů využívají boční a čelní 
rampy.  
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    Obsluha vleček a VNVK je uskutečňována v pracovní dny 2krát 
dopoledne a 2krát odpoledne 2. posunující zálohou z Uzlové železniční stanice 
(UŽST) Olomouc v sestavě: 
1 vedoucí posunu, 1 posunovač, 1 strojvedoucí. V sobotu je obsluha pouze 
dopoledne, v neděli bez obsluhy. V případě nahromadění vozů pro Velkou 
Bystřici v UŽST Olomouc, je vypraven tzv. předsun- zvláštní nákladní vlak. 
    Provoz v železniční stanici se uskutečňuje na 4 dopravních kolejích a 2 
manipulačních kolejích. Zastavujících vlaků osobní přepravy směrem 
z Olomouce je 16, z toho 1 spěšný vlak. Projíždějících rychlíků tohoto směru je 
6. Ve směru do Olomouce je zastavujících osobních vlaků 17, z toho je 1 spěšný 
vlak. Projíždějících rychlíků je také 6. Projíždějících nákladních vlaků je 
v pracovní dny v průměru 6, o víkendech a svátcích je nákladní doprava velmi 
omezena a nákladní vlaky jezdí jen podle potřeby (při nahromadění vozů). 
    V roce 2007 náležela železniční stanice Velká Bystřice do obvodu 
působnosti dozorčího provozu Radomíra Škuty. Do tohoto obvodu dále patřily 
železniční stanice Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, Domašov nad 
Bystřicí, zastávky Velká Bystřice a Hlubočky, hláska Jívová. Dozorčí provozu 
zajišťoval koordinaci všech složek nákladní i osobní přepravy celého obvodu a 
veškerý styk s UŽST Olomouc. 
    Ve 12-ti hodinových službách nepřetržitého provozu se střídají 4 
turnusoví výpravčí a 1 výpravčí „letmo“ (zaskakuje při dovolených a 
nemocech). Do konce ledna byla funkce dozorce výhybek obsazena 2 
zaměstnankyněmi, které se střídaly v pouze denních 12-ti hodinových směnách 
(víkendy i svátky). V měsících únor a březen byly tyto směny zkráceny na 6-ti 
hodinové a pracovnice přejížděly po jejich skončení do železniční stanice 
Mariánské Údolí. Od 1. 4. 2007 zůstala v železniční stanici Velká Bystřice 
pouze 1 pracovnice v 8 hodinové pracovní době (6-14 hod.) jen v pracovní 
dny.Chod nákladní pokladny obstarávali 2 komerční pracovníci (pondělí-sobota) 
a 1 hlavní pokladní, která kromě zpracovávání podkladů plynoucích z nákladní 
přepravy zajišťovala i sběr odvodů a pokladních deníků osobní přepravy celého 
obvodu. Od 1. 12. 2007 došlo k odčlenění nákladní dopravy (vytvořeno ČD 
Cargo) od ČD a. s. a ve stanici zůstaly pouze 2 pracovnice vozové služby. 
    Dále v železniční stanici pracuje 1 návěstní mistr, spadající pod Správu 
sdělovací a zabezpečovací techniky-pouze v pracovní dny. K železniční stanici 
patří i Traťový okrsek, spadající pod Správu dopravní cesty, kde pouze 
v pracovní dny pracují: 1 traťmistr, 1 sekretářka, 5 traťových dělníků. 

   Železniční zastávka Velká Bystřice byla vybudována a dána do provozu 
až po 2. světové válce. Nyní je otevřena pouze v pracovní dny 5. 20 – 13. 25 
hod. Zaměstnává 1 pokladní, která zajišťuje prodej jízdenek a místenek ve 
vnitrostátní přepravě, vyhledávání vlakových i autobusových spojů po celé 
Evropě. Pokladna je samostatná- spadá pod UŽST Olomouc.V dřívějších 
dobách patřila pod řídící stanici Velká Bystřice a byla nesamostatná. 
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Za rok 2007 se v železniční stanici prodalo 21 535 jízdenek osobní 
přepravy, na zastávce bylo prodáno 15 642 jízdenek osobní přepravy. 
 
Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice:  
 
leden-nakládka 42 vozů (723 t )                               červenec-nakládka 23 vozů (660 t ) 
          -vykládka 204 vozů (7787 t )                                       -vykládka 252 vozů (9199 t ) 
únor-nakládka 41 vozů (1210 t )                              srpen-nakládka 26 vozů (481 t ) 
         -vykládka 184 vozů (7603 t)                                         -vykládka 540 vozů (9824 t ) 
březen-nakládka 43 vozů (1163 t )                           září-nakládka 19 (365 t ) 
          -vykládka 288 vozů (10731 t )                                     -vykládka 164 vozů (5738 t ) 
duben-nakládka 27 vozů (718 t )                              říjen-nakládka 54 vozů (957 t ) 
          -vykládka 325 vozů (12412 t )                                    -vykládka 202 vozů (7303 t ) 
květen-nakládka 21 vozů (422 t )                             listopad-nakládka 53 vozů (328 t ) 
           -vykládka 250 vozů (10577 t )                                   -vykládka 262 vozů (10732) 
červen-nakládka 22 vozů (643 t )                             prosinec-nakládka 41 vozů (613 t ) 
          -vykládka 251 vozů (8615 t )                                       -vykládka 158 vozů (5889 t ) 
 
Celkem nakládka 412 vozů, vykládka 3080 vozů. 
 
 
Česká spořitelna a.s. 
 

Informační zdroj: p.Spurná – OP Olomouc 
 

Dlouholetá tradice  
  Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost 
Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici 
českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká 
spořitelna jako akciová společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes 
Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém 
trhu. 
Silné partnerství   

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské skupiny 
Erste s více než 16 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila 
svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. 
Kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a 
zefektivňování pracovních procesů. Již počtvrté obhájila v soutěži  MasterCard 
Banka roku 2007 titul Nejdůvěryhodnější banka roku a získala také první místo 
za Osobní půjčku v kategorii Produkt roku.   

Udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu 
spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a 
organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační 
fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž 
účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a 
sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a 
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ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové 
charitativní společnosti a sdružení, jako Charita Česká republika, Nadace VIA, 
humanitární sdružení Život 90 a občanské sdružení Sananim, dále Nadační fond 
Mamma či Nadace Terezy Maxové. 
  Česká spořitelna, a .s., servisní pobočka ve Velké Bystřici – jedna z 
mnoha v síti poboček,  poskytuje kvalitní služby pro drobné klienty , 
podnikatelské subjekty i samotný Městský úřad.  Produkty : sporožirové účty, 
běžné účty, úvěry občanům, termínované vklady, podílové fondy, stavební 
spoření, penzijní a životní pojištění. V pobočce trvale pracují dva pracovníci s 
plným pracovním úvazkem. Řízením pobočky je v současné době pověřen pan 
Jiří Zeman , do září 2007  byla vedoucí pobočky  ing. Mária Gillarová. 

• Počet klientů pobočky 1 580 
• Objem vkladů 126 690 901,- Kč 

Novinky : 

• od 22. 11 2007 je v obci umístěn bankomat 
• od 27.8.2007 je  bankomat umístěn v nedalekém MAKRu 

Ferona, a.s. 
 

Informační zdroj:  Ing.Schrottová Elefterie 
 

Firma:    Ferona, a.s. 
               Divize III., O.Z. Velká Bystřice 
               772 00  Olomouc 
Ve Velké Bystřici má sídlo vedení Divize III.  K Divizi III. patří 3 pobočky se 
sídlem v Brně, Velké Bystřici a Ostravě. 
 
Vedení :     Ing. Petr Vlach  - ředitel Divize III. 
 
Počet zaměstnanců :  
Divize III. celkem 491 , z toho v pobočce Olomouc 194. 
Ze 194 zaměstnanců pobočky Olomouc je 28 zaměstnanců z Velké Bystřice. 
 
Prodej v roce 2007: Pobočka Olomouc tuny        133 240 
      tržby    2 828 560 tis.Kč 
      služby       11 086 tis.Kč 
 
             Divize III. tuny                    435 865 
      tržby  8 835 558 tis.Kč 
      Služby       29 382 tis.Kč 
 
U služeb se jedná o pálení plechů, úpravu betonářské a řezání profilů. 
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Ferona a Velká Bystřice :  
 

Tradičně přispíváme formou reklamy SK Velká Bystřice – oddíl házená , 
Kulturnímu středisku na pořádání Lidového roku a v roce 2007 i na pořádání 
oslav 130. výročí ochotnického divadelního souboru. Po uvedení nové 
tělocvičny do provozu máme pronajaté 2 dny v týdnu odpolední hodiny pro naše 
zaměstnance – sportovce. 
 
 
Hotel Zámek 
 
Informační zdroje:     radnice, vlastní poznatky, ředitel hotelu 
 
 Tento významný objekt slouží svému novodobému účelu už téměř dvacet 
let, z toho plných  třináct za vedení ředitele Petra Jahody. Právě díky jemu je 
objekt využíván mnohem intenzivněji a zejména pro potřeby města, než tomu 
bylo za jeho předchůdkyně. 
 Zámek se tak spolu s Kulturním domem stal neodmyslitelnou součástí 
všech velkých i menších kulturních akcí, které město nebo městské instituce a 
zájmové organizace pořádají. Má tu zázemí především národopisná přehlídka 
Lidový rok a další folklorní akce pořádané souborem Haná, městem je hojně  
využívána obřadní síň (svatby, vítání občánků, udílení Ceny města, koncerty pro 
jubilanty…). Bystřický zámek se stal pojmem i v oblasti country, protože se tu 
několikrát do roka pořádají setkání přátel písní táborových ohňů, kteří zde našli 
díky pochopení provozovatele své trvalé sídlo. 
 Ten výrazným způsobem podporuje i finančně většinu kulturních, 
společenských i sportovních akcí pořádaných ve městě, což platí nejen o 
Lidovém roku, ale i přehlídkách Bystřické banjo, Regi-banjo, Bílý kámen a 
dalších. 
 Z významných návštěv v roce 2007 musíme jmenovat především návštěvu 
prezidenta republiky Václava Kluse a jeho choti Livie 13.června (dále viz 
str.96), dále zde pobývala herečka Jana Paulová, herec Pavel Zedníček, skupina 
Kabát, zpěvačka Katarina Knechtová, zpěvák Miro Žbirka a další. 
 Za rok 2007 využilo ubytovacích služeb tohoto zařízení velké množství 
hostů, celkový počet firemních i rodinných akcí se odhaduje na cca 380. 
Rekordní je počet svatebních obřadů, kdy  od roku 1991 se poprvé překonala 
magická šedesátka počtem 68 oddaných párů. 
 Intenzita provozu hotelu Zámek se zákonitě podepisuje na potřebách 
údržby tohoto objektu, které v oblasti provozní kryje provozovatel. Do této 
údržby bylo investovány 4 miliony korun  – byly opraveny a nově vybaveny 
hotelové pokoje, nově se vytvořil salonek vinárna z bývalé diskotéky, téměř 
v každé místnosti zámku došlo k malé či větší obnově, rekonstrukci, ale město 
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jako majitele zámku čekají v nejbližší době údržby dlouhodobějšího charakteru 
(opravy fasád, zámecké nádvoří, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení 
v hotelové hale, v obřadní síni, výměna oken, možnost zavedení plynu, 
pravděpodobně výměna nedávno provedeného levného pořízení nouzového 
osvětlení a podobně). 
 O bystřickém zámku se říká, že je to rodinné stříbro města, o které 
musíme pečovat a na které jsou bystřičtí občané právem hrdí – náš zámek si to 
opravdu zaslouží. 
 
MAKRO 
 
Inforamační zdroj:    Makro Velká Bystřice,  p.Jaroslava Lišková 
 Makro jako jeden z nejrozsáhlejších nevýrobních komplexů na 
velkobystřickém katastru si zaslouží uvedení alespoň několika základních údajů 
do naší kroniky. 
 Svou prodejní činnost zahájilo Makro otevřením v listopadu roku 1999 
jako instituce prodávající své zboží širokého sortimentu do sítě svých 
registrovaných zákazníků. 
 V roce 2007 zde pracovalo na 240 zaměstnanců, víc jak třetina z nich je 
z bezprostředního okolí a třicet z nich je přímo obyvatel Velké Bystřice. 
 Bystřické Makro spolupracuje přímo s Masarykovou základní školou, 
v nové sportovní hale pořádá různé turnaje pro ostatní Makra v republice, této 
haly využívají ve velké míře i pro sportování vlastních zaměstnanců. Vedení 
Makra spolupracuje s pořadateli různých bystřických akcí, dodává časté dary do 
jejich tombol a podobně. 
 V současné době by v Makru rádi uvítali bystřické občany nejen jako 
registrované zákazníky, ale i k přijetí do v pracovního poměru jako zaměstnance 
nejrůznějších pracovních odvětví. 
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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) 
 
Informační zdroj:Mgr.Zdeněk Lakomý, předseda strany 
 

Předsedou je Mgr. Zdeněk Lakomý,místopředsedou Mgr.Ivo Slavotínek, 
čestným předsedou p.Václav Juráň. 

Organizace má v současné době 26 členů. 
Ve Velké Bystřici působí strana od dvacátých let minulého století, kromě 

několikaleté vynucené  přestávky v období druhé světové války.V době 
komunistické totality působila spíše jako zájmový spolek, sdružující křesťansky 
orientované občany, kteří se zabývali kulturou, zájezdy, brigádami kolem 
farního kostela nebo  místního hřbitova. Od listopadu roku 1989 je naše 
organizace pravidelným účastníkem politického a veřejného dění v městečku. 

Hlavním ideovým cílem naší strany je budování demokratické společnosti 
založené na osobní odpovědnosti  každého jedince a solidaritě s těmi,kteří se bez 
pomoci společnosti neobejdou. 

V uplynulém volebním období zastupovali naši volební stranu 
Mgr.Zdeněk Lakomý, který zastával zároveň postavení  místostarosty města, 
Mgr.Renata Zavadilová , Josef Ochmann a Petr Nakládal. 

V komunálních volbách na konci roku 2006 získala kandidátka KDU-ČSL 
3 mandáty v městském zastupitelstvu a Mgr.Ivo Slavotínek se stal 
místostarostou města. V zastupitelstvu kromě něj pracuje ještě Mgr.Renata 
Zavadilová  a Mgr.Zdeněk Lakomý. Pan Václav Lakomý je předsedou sociální a 
zdravotní komise. Pan Petr Nakládal členem kulturní komise. Naši  členové a 
příznivci mají zastoupení i v dalších výborech a komisích města. Jako důležitou 
součást  naší práce považujeme podílení se  na přípravě Programového 
prohlášení zastupitelstva města na  volební období 2006-2010.  

Jednou z našich  hlavních priorit  v rámci rozvoje města je další rozšíření 
Domu pokojného stáří sv.Anny a následný rozvoj sociálních služeb, v opravě 
kulturního domu a rekonstrukci Zámeckého náměstí, postupné dokončování 
oprav cest a chodníků, podpora  místní kultury a spolkového života .V oblasti 
školství považujeme za důležité nejen další technické zkvalitňování školního 
areálu, ale klademe důraz i kvalitu výuky a na  grantovou podporu zájmových 
kroužků a mimoškolních aktivit. Za největší úspěch uplynulých let považujeme 
realizaci stavby sociálních bytů na Svésedlické ulici v letech 2006-2007 s 34 
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bytovými jednotkami a celkové dokončení kanalizace na čemž jsme  se 
významnou měrou podíleli. Komplexní rekonstrukci a modernizaci Domova 
pokojného stáří sv. Anny jsme se věnovali od roku 1998 kontinuálně až do 
současnosti v 6ti etapách.  
 
Česká strana sociálně demokratická 
 

Informační zdroj:  Mgr.Aleš Mádr, předseda místní organizace ČSSD 
 

ČSSD  v obci působí již dlouhá léta. 
Koncem roku 2007 došlo ke sloučení Místních organizací  ČSSD 

Bukovany (předseda Bc. Miloslav Šmída) a Místní organizace ČSSD Velká 
Bystřice (předseda Miroslav Zedník), vznikla nová místní organizace ČSSD 
Velká Bystřice. Zvolen nový dvoučlenný výbor, předsedou zvolen Mgr. Aleš A. 
Mádr, a místopředsedou Bc. Miloslav Šmída (Bc. Šmída je v roce 2007 starosta 
obce Bukovany). Další členové MO ČSSD v roce 2007 jsou př. Dřímalka Jiří, 
př. Hecht Jiří, př. Polách Zdeněk, př. Sedláček Jiří, př. Schwarzová Anna, př. 
Zedník Miroslav, Ing. Matonoha David, př. Ptáčníková Alena a př. Janík 
Leonard. MO ČSSD Velká Bystřice měla ke dni 31.12.2007 11 členů.  

ČSSD nemá v městském zastupitelstvu Velká Bystřice zastupitele, do 
zastupitelstva byl ze společné kandidátky ČSSD a nezávislých kandidátu zvolen 
Ing. Kolman Zdeněk. ČSSD má v obecním zastupitelstvu Bukovan zastupitele 
Bc. Miloslava Šmídu, do zastupitelstva byli ze společné kandidátky ČSSD a 
nezávislých kandidátu  zvoleni Ing. Zedník Pavel a  Bergman Václav. V roce 
2007 vzniklo jen řádné členství v souladu se stanovami ČSSD Aleši A. Mádrovi. 
Nikomu nebylo řádně přerušeno a obnoveno členství v ČSSD, ani nikomu řádné 
členství nezaniklo. Rovněž žádný člen nepřešel z jiné či do jiné MO. 

Mezi základní aktivity v roce 2007 patřilo upevnění pozice MO v okresní 
organizaci ČSSD a snaha o aktivní účast na tvorbě politických cílů ČSSD. 
Členové MO ČSSD V.Bystřice vidí jako současný problém absenci péče o staré 
lidi ze strany města, žijící mimo Domov pokojného stáří. V roce 2008 bude 
snaha o zajištění lepší sociální péče pro důchodce a invalidy Velké Bystřice a 
Bukovan, žijících doma, zejména žádost zastupitelstva o zavedení rozvozů 
obědů, zajištění nákupů pro důchodce a invalidy, rovněž zajištění jejich dalších 
sociálních potřeb. Stejně tak zjištění možné spolupráce s městem Olomouc 
v sociální oblasti a zjištění možnosti získat státní podpory na pečovatelskou 
službu a s tím související průzkum veřejného zájmu o tyto služby. 
(Pozn.kronikáře:město V.Bystřice a Dům pokojného stáří sv. Anny provedli od 
roku 2001 celkem 3 hloubkové průzkumy zájmu seniorských občanů města (nad 
65 let) o pečovatelskou (terénní) službu, pokaždé s minimálním odezvou- cca 4-8 
zájemců)    Nadále budou udržovány dobré vztahy s klubem důchodců, invalidů, 
zahrádkářů a dalšími. 
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V roce 2007 požádal v minulosti  vyloučený člen pan František Vybíral 
(obviněný z trestného činu v kauze Biolíh) o opětovné přijetí do ČSSD. Trestní 
stihání proti jeho osobě bylo zastaveno (což žadatel doložil na schůzi MO Velká 
Bystřice) - přesto nebyl do ČSSD znovu přijat. Byl požádán o doložení své 
bezúhonnosti a beztrestnosti, především doložením výpisu z rejstříku trestu a 
čestným prohlášením. Tyto doklady měl doručit na Okresní výbor ČSSD 
Olomouc, neboť pan Vybíral je trvale bytem v Olomouci a proto k jeho přijetí 
v MO Velká Bystřice musela dát souhlas MO ČSSD Olomouc. Ta však dosud 
souhlas nedala a ani ve věci nejednala především proto, že žadatel nedoložil 
doklady o své beztrestnosti.  

Jelikož rok 2007 nebyl volební, kromě sloučení MO Velká Bystřice a MO 
Bukovany není významnějších politických aktivit, členové MO se pravidelně 
scházejí, diskutují o životě a politice. Politické názory a návrhy jsou 
prostřednictvím výboru MO přenášeny na Okresní výbor ČSSD Olomouc a dále 
do ČSSD. Návrhy na zlepšení života ve Velké Bystřice a Bukovanech, jsou 
přenášeny cestou výboru. Předseda a místopředseda byli v roce 2007 navrženi 
na okresní konferenci ČSSD okresu Olomouc, jako  kandidáti do Krajského 
zastupitelstva Olomouckého kraje. Rok 2008 bude volební, proto MO usiluje o 
veřejné setkání poslanců s veřejností, tak aby poslanci slyšeli názory voličů  a 
naopak voliči slyšeli názory poslanců. 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
 
Informační zdroj:  Ctirad Kostka, předseda ZO KSČM 
 
 MO KSČM působí ve Velké Bystřici od začátku vzniku celostátní KSČM 
tj. po „sametové revoluci“ – jako KSČ působila ve V.Bystřici od r. 1945. 
 V roce 2007 byl předsedou MO Josef Baránek, kterého po výroční 
členské schůzi vystřídal Ctirad Kostka. V roce 2007 měla organizace 27 členů. 
 Cílem činnosti je podílet se na plnění volebního programu obce, 
prostřednictvím zvoleného poslance za naší organizaci. 
 Strana se v roce 2007 podílela na sbírání podpisů proti umístění radaru na 
území ČSR. Aktivně se podílela na veřejných akcích organizovaných Městským 
úřadem jako například 8.května Osvobození Československa od fašistického 
Německa, 28.října Den vzniku samostatného Československa, výročí vypálení 
palírny, atp. 
 Strana jednomyslně odsoudila reformu, která je v rozporu s ústavou 
našeho státu, zejména na úseku zdravotnictví, které znevýhodňuje zejména 
sociálně slabší občany (nezaměstnané, rodiny s malými dětmi, nemocní, atp.) 
 Členové projevili nesouhlas se stálým zdražováním potravin a energie, 
čemuž neodpovídají příjmy značné části našich pracujících občanů a důchodců. 
 MO KSČM se pravidelně seznamuje s výsledky jednání zastupitelstva 
města. 
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Činnost společenských a zájmových organizací 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
Informační zdroj: Ing.Kamil Šperka, Jiří Čepelák 
 

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice byl založen v roce 1888 a 
v roce 2008 oslaví již 120 výročí založení.  

Starostou SDH Velká Bystřice je pan Jiří Čepelák, funkci náměstka 
starosty zastává Ing. Kamil Šperka  a velitelem zásahové jednotky je pan Dušan 
Moskalenko. SDH Velká Bystřice má k dnešnímu dni 36 řádných členů s toho 8 
žen a 28 mužů.  Co se týče mládežníků, máme 12 dětí s toho 3 dívky a 9 
chlapců. 

Velmi důležitým členěním naší organizace je na Sbor dobrovolných 
hasičů a Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Všichni členové JSDH jsou 
zároveň členy SDH, ne naopak. JSDH vyjíždí k zásahům v případě, že HZS 
Olomouc vyhlásí poplach. Členové JSDH, kterých je v současné době 16, mají 
povinnost procházet lékařskými prohlídkami, účastnit se školení a starat se o 
techniku, vybavení a ochranné pracovní prostředky. Z toho, co jsem zde uvedl je 
zcela zřejmé poslání naší organizace. Nepůsobíme však pouze na území města 
Velké Bystřice, ale také na území smluvních obcí (Mrsklesy, Bystrovany)  

Jako SDH Velká Bystřice se podílíme na kulturním dění v našem městě, 
pořádáme akce pro děti, různými předváděcími a diskusními akcemi pro děti se 
snažíme o prevenci před vznikem požáru. V případě potřeby operativně 
spolupracujeme s místním městským úřadem. Reprezentujeme město Velká 
Bystřice, doufám, že úspěšně, v požárním sportu. V roce 2007 jsme se dokonce 
zúčastnili okresního kola soutěže v požárním sportu v Grygově. 

Jako JSDH vyjíždíme k zásahům na pokyn hasičského záchranného sboru 
Olomouc. K dispozici máme velmi dobře vybavené vozidlo Tatra 815 vezoucí 
cca 8000 litrů vody. Dalším příslušenstvím Tatry jsou  například 4 dýchací 
přístroje, plovoucí čerpadla, hadice, proudnice, lezecká výbava, sekery, žebřík, 
motorová pila a další. 

Město Velká Bystřice každým rokem pořádá akci „Lidový rok“. SDH 
Velká Bystřice při této příležitosti pořádá den otevřených dveří na hasičské 
zbrojnici a občané mají možnost shlédnout kompletní vybavení zásahového 
vozidla včetně odborného výkladu. Taktéž je možno si prohlédnou prostory 
hasičské zbrojnice.  

V roce 2007 se JSDH Velká Bystřice zúčastnila 34 zásahů, z nichž 
naštěstí jen 5 bylo poměrně kritických. Šlo například o požáry  lesa, rodinného 
domu, automobilů. 

Taktéž jsme obnovili tradici mladých hasičů, kteří nás již ve stejném roce 
reprezentovali na řadě soutěží. Nutno podotknout, že úspěšně. 
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Aktivity za rok 2007 : Leden – 19.1.2007 4. Hasičský ples 
   Březen – nábor dětí na základní škole 
   Duben – sběr železného šrotu 
   Červen – dětský den na Letné  
   Květen – říjen – soutěže mužů –Svésedlice 

- Hlubočky 
- Grygov 
- Přáslavice 
- Vacanovice 
- Brumovice 

                       - soutěže mladých hasičů -     Doloplazy 
          -     Véska 
          -     Hlubočky 
         -     Mezice 
         -     Bělkovice 
         -     Tršice 
                            - Hoří má panenko : soutěž Českého rozhlasu Olomouc 
                      SMS soutěž 1.místo 
                                          Finále Přerov 3.místo 
              Září – Den otevřených dveří  
            Listopad – sběr železného šrotu 
 
V roce 2007 měla zásahová jednotka 16 členů  
                    - zásahy a výjezdy leden – prosinec                         34 
 
Český rybářský svaz 
 
Informační zdroj: Ing.Jan Slepica, předseda místní organizace 
 

Členská základna byla k 31.12.2007 tvořena 260 dospělými členy, 8 
mladistvími 16-18 let a 17 adepty ve věku do 15 let. 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 
 
Slepica Jan, Ing. – předseda  
Heitel Miroslav – místopředseda 
Hořínek Vladislav – jednatel  
Konečný Vladimír – pokladník 
Šípek Martin –hospodář 
Dub Petr – pomocník hospodáře 

Hajný Bedřich – ved. ryb. stráže                                            
Zajíc Jan – čistotám vod 
Koutný Marian – ved. ml. rybářů 
Dragúň Josef - rybniční referent 
Petřík Lukáš

 
Funkci jednatele převzal začátkem roku 2008 pan Zajíc Jan. 
Dalším členem výboru  byl začátkem roku 2008 kooptován Ochman Petr. 
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Dozorčí komise při MO pracovala v roce 2007 v tomto složení : 
Kobliha Leopold – předseda DK – vystřídal jej pan   Miroslav Matzner. 
Ďásek Edvard – člen DK 
Plíska Antonín, Ing.  – člen DK 
 

Výbor MO se v roce 2007 sešel celkem na 11 výborových schůzích 
s účastí 77,8 %. Během roku nebyl případ neomluvené neúčasti  člena na 
výborové schůzi. Zástupce dozorčí komise se během roku 2007 zúčastnil 9 
schůzí výboru MO. Dále se členové  výboru podle své odpovědnosti 
zúčastňovali konferencí, školení a jednání organizovaných výborem územního 
svazu ČRS Ostrava. 

Dne 5. května loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  
rybářské závody a 6. května pro mladé rybáře do 15 let.  

Všem sponzorům, kteří přispěli naší MO na ceny za nejlepší výsledky na 
závodech a na ceny do bohaté tomboly ještě jednou děkujeme. 

Chtěl bych také touto cestou ještě jednou poděkovat Městskému úřadu ve 
Velké Bystřici za příspěvek na činnost pro naši MO, z kterého jsme financovali 
dokončení rekonstrukce chaty na přehradě ve Velké Bystřici, a to vybudování 
sociálního zařízení. Vybudováním sociálního zařízení se významně zlepšili 
podmínky užívání této chaty při pořádaných akcí MO, práce s mladými rybáři a 
činnosti výboru MO. 
  Při hospodářské prověrce v závěru roku 2007 na výboru územního svazu  
ČRS v Ostravě  nebyly k činnosti a hospodaření naší organizace ze  strany 
územního výboru vzneseny připomínky.  

Smlouvy na užívání revírů Lošov a Svésedlice byly pro rok 2007 řádně  
uzavřeny. Nájemné za tyto revíry hradí Územní svaz ČRS Ostrava. 

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. 
 
Zpráva hospodáře: 
  V roce 2007 se zúčastnilo brigád 176 členů z celkového počtu 260 členů.  
Odpracováno a uhrazeno finančně bylo celkem 1896 hodin. Uhrazeno  v 
naturáliích obilím 15 q, tj 180 hodin. Zproštěno brigád bylo z důvodu věkových 
a zdravotních 35 členů, 10 žen a 12 sponzorů rybářských závodů.  

 Odpracované brigády byly většinou směřovány k údržbě a zvelebování 
rybochovných  zařízení a rybářských revírů.  
  Manipulace s násadovou rybou : 
  Na jaře roku 2007 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 10000 plůdku 
štiky obecné Šo a 10000 ks plůdku Po.  
  Při podzimních výlovech a nákupem byly do revírů  Bystřice hanácká 2A, 
2B a 2P  vysazeny tyto ryby : 
1686 ks kapr násada, 271 ks lín násada, 177 ks štika násada, 1020 ks pstruh 
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obecný násada. 
Osazovací plán na revírech nebyl splněn u candáta 300 ks, sivena 500 

kusů a amura 80 kusů. Osazovací plán byl překročen u kapra o 36 kusů a štiky o 
22 kusů. 
 
 Úlovky členů naší MO : - na vodách MP a pstruhových : 
 
MP  :          kusů:            kg: 
                                
 kapr            789          1644                                
 lín                  3              5,3                                
 cejn              36             17                                 
 tloušť            3                3,7                               
 okoun           2                0,9                               
 parma           2                1,4                               
 ostroretka     4                3,6 
 štika             29             54,8 
 candát          12              19,3 
 sumec             1                6 
 úhoř               12               9,2 
 bolen               1               4 
 amur              13              45,2 

 karas             19               24,1 
 tolstolobik       1               16 
 ostatní          165             27,5 
Celkem        1092          1882,1 
 
 
Pstruhové      ks            kg 
 
Pstruh ob.      59            19,8 
Pstruh duh.      7              2,6 
Lipan               8              2,7 
Jelec tloušť      1              0,5 
Celkem:        124           25 
 

 
Celkem bylo uloveno členy naší MO a ostatními na  
             Bystřice hanácká 2A    133 ks   kapra 241 kg 
             Bystřice hanácká 2B    408 ks   kapra 897 kg 
             Bystřice hanácká 2P     13 ks    pstruha  4,1 kg 
 Průměrná kusová hmotnost kapra uloveného v našem revíru je 2,1 kg, tj  2,8 
deka více jako v roce 2006. 
 
 Zpráva o činnosti rybářské stráže 

V roce 2007 měla naše organizace 10 členů rybářské stráže. Rybářská 
stráž pracovala v roce 2007 v této sestavě: 
 Abeska Zdeněk, Dub David, Dub Petr, Hajný Bedřich, Korčák Miloslav, Plíska 
Antonín, Řezníček Miloslav, Slepica Jan, Šípek Martin  a  Tomek Rostislav. 

Za celý uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 180 
pochůzek a kontrol. Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě. Pytláctví 
nebylo zaznamenáno. 

 
Zpráva o čistotě vod  za rok 2007 

V průběhu roku 2007 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u 
naší MO k větším čistotářským událostem a změně stavu životního prostředí. 

Čistotářská činnost byla zaměřena na preventivní kontroly našich vodních 
lokalit, vyřizování a posudky došlých požadavků a oznámení. 

Vážení rybáři, jako každý rok tak i letos Vás prosíme o spolupráci 
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v oblasti čistoty vod a životního prostředí a předem Vám děkujeme za nahlášení 
či upozornění na jakékoliv i zdánlivě nedůležité jevy, které mohou nejen ohrozit 
naše vody, ale i naši přírodu. 
 
Zpráva o činnosti kroužku mladých rybářů 

V roce 2007 navštěvovalo dva kroužky celkem 17 mladých rybářů. 
Kroužky pod vedením pana Koutného, Petříka a Ochmana fungovaly 

v roce 2007 bez zřejmých problémů.  
V tomto roce nebyl zaznamenán žádný případ stížnosti ze strany rodičů 

ohledně dodržování termínu schůzek. 
Začátkem tohoto roku absolvovali všichni členové kroužku testy na 

přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku a přijetí za člena ČRS. 

V červnu 2007 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých rybářů na 
Bohušově. Účastnilo se jej 11 mladých rybářů a 5 členů výboru. Akce se 
vydařila ke spokojenosti všech účastníků. Na tuto akci obdržela naše MO od 
Rady ČRS dotaci ve výši 7972,- Kč. 

V letošním roce navštěvuje oba kroužky celkem 16 členů. 
. 

Závěrem poděkování všem členům naší MO, kteří se zasloužili o chod 
v uplynulém období, zejména bývalému předsedovi dozorčí komise panu 
Leopoldu Koblihovi za obětavou práci pro výbor a DK MO, členům  výboru 
panu Dragúňovi a Hořínkovi, ostatním členům a sponzorům, kteří se podíleli na 
rekonstrukci chaty na přehradě ve Velké Bystřici, členům rybářské stráže a 
vedoucím kroužků mladých rybářů za  obětavost, se kterou věnovali svůj volný 
čas pro práci v naší MO i všem členům výboru a dozorčí komise.  

 
Český zahrádkářský svaz 
 
Informační zdroj:  Josef Matonoha(předseda),  Miroslav Zedník(jednatel) 
 

Činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velklé 
Bystřici byla v roce 2007 zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských potřeb 
pro členy ZO a spoluobčany. ZO k 31.12.2007 čítá 50 členů, z toho 27 mužů a 
23 žen. 

Uskutečnili jsme následující akce: 
Na jaře jsme pro členy zajistili sadbové brambory v množství 665 kg a to 

v odrůdách Magda(140 kg), Rosara (250 kg), Dali (175) a Ditta (100 Kg) 
Po celý rok byl prodáván mletý vápenec a ekologické hnojivo Agrohum 
Členové výboru  spolupracovali již třetí rok po sobě s Městským úřadem 

při hodnocení soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ – vítězům byly 
předány plakety s finančním obnosem v rámci Lidového roku. 
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Členové ZO se zúčastnili organizování a zabezpečení 18.ročníku 
celostátní národopisné přehlídky Lidový rok 2007 ve dnech 1.-2.září. 

Ve dnech 5.-7.října proběhla v Olomouci  na Floře již 12. výstava 
Hortikomplex 2007, kde byly vystavovány ovocnářské a zelinářské výpěstky 
z Čech a Moravy. Pořadatelé vyhotovili pro organizace seznam starších odrůd 
ovoce, které se mají vystavovat – z naší ZO vystavoval jen Josef Matonoha. 

13.-14. října proběhla tradiční výstava ovoce a zeleniny ve Velké Bystřici. 
Zúčastnilo se celkem 24 vystavovatelů, z toho 12 z bystřické ZO (Matonoha, 
Kubíček, Miklík, Zedník, Hroščaníková, Záchová, Zendulková, Kropáč, 
Hořínková, Nakládal, Goldscheidová a Langerová) a 12 nečlenů (Ochman, 
Roušal, Doleček, Gogolin, Souček, Kubáč, Ing.Hradil, Jurášová, Roušal Ivo, 
Šípek Martin, Tégl a Šperková Marie) – o pět nečlenů více než loni. Výstavu 
velmi pěkně aranžovala paní Marie Šperková a všichni vystavovatelé obdrželi 
diplomy za účast na výstavě. Akci navštívilo za sobotu a neděli 218 našich 
spoluobčanů z Velké Bystřice i okolí. Výbor ZO poděkoval všem, kteří se 
výstav zúčastňují a dělají tak dobrou propagaci zahrádkářské činnosti v našem 
městě. 

Během roku 2007 byla provedena výměna členských průkazů 
Výbor ZO se schází pravidelně každý první týden v měsíci a řeší aktuální 

problémy. 
 
Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Informační zdroj:  Ing.Josef Šperka, předseda 
 

            Přesná doba působení kynologické organizace ve Velké Bystřici se nedá 
asi určit,protože spolek se stejným zaměřením  zde prokazatelně působil již před 
50 lety. 

Současný předseda: Ing.Josef Šperka, organizace má 47 členů. 
Náš spolek se zabývá výcvikem a chovem psů pracovních a 

služebních,členy jsou však i majitelé některých plemen loveckých. 
V roce 2007 naše organizace uspořádala troje zkoušky z výkonu psů,účast 

celkem 28 psů se psovody,dále 1 x  bonitaci německých ovčáků s účastí 39 
psů.Všechny tyto akce jdou nad rámec naší organizace, účast psovodů je z celé 
oblasti Moravy. Naše město se tak dostává každým rokem do povědomí 
značného množství lidí, protože akce jsou zahrnuty do kalendáře akcí Českého 
kynologického svazu a jsou zveřejněny ve všech kynologických organizacích. Z 
ohlasů je zřejmé, že se jim naše město líbí a rádi se sem vracejí. Nezanedbatelný 
vliv má i prostředí našeho cvičiště se zázemím klubovny. 

Naši někteří chovatelé se zúčastnili výstav psů na národní i mezinárodní 
účasti, kde dosáhli významných úspěchů, zejména v plemenech německý ovčák 
a boxer. 

Naše klubovna je pronajímána jak fyzickým osobám, tak i spolkům 
k různým společenským akcím i akcím výukového charakteru. 
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Auto-velo-klub 
 

Informační zdroj:  Jaroslav Koš, předseda 
 

Současný Auto-velo-klub Velká Bystřice byl založen v roce 1976 – 
nejprve pod názvem Automotoklub jako součást bystřické ZO Svazarmu spolu 
s Kynologickým klubem, po listopadové revoluci a zrušení Svazarmu přešel 
v roce 1990 pod Český autoklub. Protože se členství v této celostátní instituci 
ukázalo pro klub jako nepřínosné, z Českého autoklubu vystoupil - 21.března 
1996 získal naprostou samostatnost a novými stanovami se reformoval na dnešní 
Auto-velo-klub Velká Bystřice. Klub má v současné době celkem 22 řádných 
členů. 

Jak již z názvu vyplývá, klub se zabývá činností spojenou s užitím 
osobních automobilů, kterou v devadesátých létech postupně rozšiřoval i na 
jízdní kola a bouřlivý rozvoj cyklistiky, zejména pak cykloturistiky, významně 
zasáhl i tuto instituci a vstoupil do jeho názvu. 

Hlavní akcí klubu je příprava a realizace v současné době 
jedné nejrozsáhlejší cykloturistické akce na území České republiky – Bílého 
kamene, jehož historii věnujeme v této kronice  samostatnou část (str.97). 

Nejinak tomu bylo i letos, již od zimy prováděné přípravy vyvrcholily 
celovíkendovým značením povolených tras, jejichž celková délka přesahuje sto 
kilometrů. Členové klubu jsou rozděleni do několika samostatných týmů, 
z nichž každý má přesně určeno vytyčovací teritorium, které projíždí na kolech 
za podpory doprovodného automobilu. Sobotní vytyčování je přerušeno 
v pozdních odpoledních hodinách soustředěním všech vytyčujících ve středisku 
na břehu barnovské přehrady na řece Odře v nejsevernější části vojenského 
prostoru, kde po táboráku všichni společně přenocují, aby ráno na zpáteční cestě 
do Velké Bystřice dokončili vytyčení na všech povolených komunikacích. 

Letošní Bílý kámen je popsán v samostatné části kroniky o významných 
skutečnostech roku 2007 – jen konstatujme, že patřil mezi nejchladnější a velmi 
větrné ročníky, kdy jízda bez rukavic a oteplovacích doplňků byla doslova 
riskování zdravím. Snad polovina z rekordních šesti tisíc letošních účastníků 
však jezdí „Kámen“ pravidelně a jsou na drsné rozmary libavské přírody 
náležitě vybaveni – přežili bez jakéhokoliv vážnějšího úrazu či újmy na zdraví 
všichni. 

Mimo Bílý kámen vyjeli členové klubu i letos na celovíkendovou akci do 
oblasti Králického Sněžníku, společně navštívili řadu kulturních akcí a 
především se téměř každý měsíc scházeli na páteční klubový potlach u 
jednotlivých členů klubu, kteří téměř všichni inklinují k táboření, přírodě a 
turistice vůbec. Tak se není co divit, že se u ohně objeví šest až sedm kytar, 
mandolína, banjo, ba i kontrabas – a protože všichni dohromady znají snad 
stovku nejrůznějších písniček, je o zábavu pravidelně postaráno dlouho do noci. 
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Letošní klubové vyjížďky směřovaly do Pomoraví, dále pak do okolí 
Tovačova s pravidelným celovíkendovým táboření v Citově, kde náš klubový 
band na další akci již druhý rok „koncertoval“ na setkání místních seniorů. 

Závěr sezóny patřil opět velkému klubovému potlachu, kde vždy 
povzpomínáme na společné zážitky z celé sezóny. Ta byla poslední – 
jedenatřicátá – pro současného předsedu a posledního ze zakládajících členů 
klubu J.Koše, který předal funkci představiteli další klubové generace, 
Ing.Milanu Heřmanovi. 

 
 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 
 

Informační zdroj: Olga Mečířová, předsedkyně Svazu 
 

Náš Svaz má ve Velké Bystřici 130 členů, náš každoroční program je 
ustálený a příliš se nemění. 

V březnu jsme měli výroční členskou schůzi, které se zúčastnilo 102 
členů. 

Již třetím rokem pořádáme jarní předvelikonoční výstavku, v listopadu 
jsme uspořádali již tradiční podzimní prodejní výstavku. Obě tyto akce se 
setkaly s velkým ohlasem u návštěvníků, hlavně žáků základní školy, což nás 
těší a motivuje k další práci. 

I v roce 2007 jsme absolvovali zájezdy za poznáním a odpočinkem. 
 Dvakrát jsme vyjeli do Polského Těšína, jednodenní zájezd pak do 

Jaroměřic nad Rokytnou a Moravského Krumlova, kde jsme si prohlédli známou 
Slovanskou epopej Alfonze Muchy.  

V květnu jsme se vydali za poznáním do východních Čech a prohlédli si 
Kuks, Pecku a Novou Paku. 

V červnu jsme vyjeli dokonce na čtyři dny až do vzdálených západních 
Čech, kde jsme se podívali do Karlových Varů, Mariánských Lázní, zámku 
Kynžvart, na hrad Loket a hlavně jsme navštívili Bečov nad Teplou a viděli 
relikviář svatého Maura. 

V září jsme si zajeli už za teplem, a to do Chorvatska do Biogradu na 
Moru, kde jsme si udělali výlet do Zadaru a viděli vodní varhany – velmi pěkný 
byl celodenní výlet lodí po několika ostrovech. 

Jako poslední v tomto roce jsme uskutečnili v prosinci zájezd do vinného 
sklípku, kterým jsme krásně ukončili naše letošní putování po vlasti i cizině. 
Náročná práce se zajišťováním všech těchto akcí se vyplatila – všichni účastníci 
byli s výběrem zvolených cílů i vlastní realizací velmi spokojeni. 

 
Sdružení rodičů a přátel školy 
 
Informační zdroj: Marcela Goldscheidová, předsedkyně 
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Sdružení rodičů a přátel školy v podstatě stále existuje při základní škole 
TGM, já jsem v něm členem od roku 1997. 

V současné době jsem jeho předsedou, máme 11 členů. Všichni členové 
mají své dítě v této škole. 

Hlavním úkolem SRPŠ je pomáhat škole a dětem zčásti financovat školní 
i mimoškolní aktivity. Např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy, učebnice nad 
rámec možností školy, jarmarky a podobně. 

Jediným zdrojem je každoroční školní ples, který pořádáme. Díky přispění 
mnoha sponzorů do bohaté tomboly a "motaným" losům je zisk z plesu vždy 
několik desítek tisíc. Snažíme se více "přemluvit" učitele, aby se tohoto plesu 
účastnili, jelikož rodiče často na tyto plesy chodí z důvodu neformálního 
rozhovoru s učiteli jejich dětí. Zatím se nám to moc nedaří, necháme se 
překvapit na plese následujícího roku. 

Ještě jen připomínku k hospodaření. Finance a účetnictví vede paní 
Jedličková, každoročně v září si schvalujeme rozpočet na další školní rok. Velmi 
úzce s námi spolupracuje paní ředitelka J.Štěpánová, která pomáhá i při 
organizaci plesu a účastní se pravidelných čtvrtletních porad SRPŠ. 
           
Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Informační zdroj:  Irena Juřicová, vůdce střediska 
 

V roce 2007 bylo registrovaných ve středisku V. Bystřice 50 členů. 
Středisko má tři oddíly, z toho  dva oddíly dětí a jeden oldskautů. Vůdce 
střediska od roku 1992 je Irena Juřicová, vůdce oddílu skautů a skautek  je 
Lukáš Juřica a jeho zástupkyně, manželka, Jitka Juřicová. Oddíl dospělých vede 
Petr Juřica. Hospodář střediska je Lenka Pospíšilová. Do střediska patří 
koedukovaný oddíl z Hluboček.  

Skauting se věnuje výchově dětí k samostatnosti, k vlastenectví, vede je 
k lásce k přírodě, učí je vážit si práce druhých, pomáhat slabším, být bratrem 
druhému.  

Tento rok jsme měli  několik významných akcí pro středisko. Každý rok 
se členové účastní akce Bílý kámen, prvních 14 dní v červenci tábora na 
Smilově, čímž vyvrcholí ukončení skautského roku. Tábora se účastní i děti 
neregistrované v organizaci  a děti handicapované. Úspěšná byla výstavka k 100 
výročí založení skautingu. Výstavku jsme připravili 10. listopadu v prostorách 
pod radnicí. Umožnila návštěvníkům nahlédnout do velkobystřického 
skautského života. Také listopadové setkání činovníků – aktivně pracujících 
dospělých, oldskautů a příznivců skautingu, mělo velký úspěch a pro naše 
středisko se stalo již tradicí. Rok 2007 jsme ukončili vánoční besídkou , ze které 
posílám fotku nejmladší světlušky našeho střediska Irenky Srbové z V. Bystřice.  

V okrese Olomouc střediska každoročně soutěží, které bude nejaktivnější 
a tím i nejlepší. Za rok 2007 vyhrálo právě středisko Velká Bystřice. 
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Senior klub 
 

Informační zdroj:  Helena Goldscheidová, předsedkyně 
 

 Tato instituce sdružuje zájemce z řad seniorů, aby jim nabídla vzdělávací, 
zábavné a částečně i turistické doplnění volného času. Členství je dobrovolné, 
roční členský příspěvek je 50,-Kč. V roce 2007 jsme měli celkem 61 členů. 
 Obsahem naší činnosti bylo promítání diapozitivů a videa a to zejména o 
cestování, o horách, fauně a přírodě vůbec. Realizovali jsme několik přednášek 
podle zájmu účastníků (zdravotní, bezpečnostní…), uskutečnili jsme řadu 
individuelních návštěv na oddechových akcích a zábavách, které pořádají okolní 
seniorské kluby. Chodili jsme po vycházkách v okolí, v létě pak na kolech. 
Absolvovali jsme návštěvy Arcidiecézního muzea a tam pořádané výstavy. 
Dvakrát do roka jezdíme do Olomouce do divadla na různá představení,  
nejraději máme operety. Velká účast je také na opékání klobás spojené 
s pivečkem na hřišti Na Letné, dále chodíme do „Sklepa“, kde každý rok 
oslavujeme 7.března MDŽ – tam si zazpíváme a někdy i zatancujeme, protože 
tam máme harmoniku a kytaru. Pravidelně jedenkrát do roka máme výroční 
předvánoční posezení s představiteli města Velká Bystřice. 
 Kontakt s okolím udržuje předsedkyně klubu, která chodí na společné 
porady všech předsedů Senior klubů v Olomouci, kde si předávají zkušenosti a 
nabídky toho, co která skupina dělá zajímavého. Pravidelně přispíváme svými 
zprávami do ročenek Senior klubu a místních Velkobystřických novin. 
Udržujeme kontakty se seniory v Domě pokojného stáří sv.Anny i s komisí, 
která řídí umisťování žadatelů o přijetí do tohoto domova. 
 Udržujeme dobrou spolupráci s Městských úřadem, jehož pracovníci nám 
vždy vyjdou vstříc. 
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VI. Zdravotní a sociální zařízení 
 
Ordinace praktického lékaře 
 

Informační zdroj:   MUDr.Kafka Petr 
 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 
Sestřička:           Hana Kotzotová 
 
 Ordinace slouží širokému okolí, protože ošetřuje pacienty nejen z Velké 
Bystřice, ale i z Mrskles, , Kovákova, Svésedlic, Bukovan a Bystrovan. Pan 
doktor Petr Kafka na tomto pracovišti působí sedmnáctý rok – od roku 1991. 
 Průměrný počet vyšetřených (ošetřených) pacientů je asi 45 osob denně, 
v roce 2007 bylo ošetřeno asi 12 200 případů. 
 Ordinace se snaží o zkvalitňování péče pacientů, jak lékař, tak i sestřička 
se pravidelně zúčastňují školení, která pořádá Česká lékařská komora. 
 Usiluje o zlepšení systému odběrů krve vakuovými odběrovými 
soupravami, které zaručují větší bezpečnost a šetrnost. Ordinace je on line 
napojena na laboratoře SPEA a Mikrochem k zajištění rychlejšího zjišťování 
výsledků provedených odběrů. 
 Pro pacienty je zde vyvíjena snaha o zpříjemnění čekání a to vybavením 
čekárny novými polstrovanými sedačkami a v nejbližší době se připravuje 
instalace televize s promítáním vzdělávacích zdravotnických pořadů. 
 
Dětské oddělení 
 

Informační zdroj: MUDr.Jaroslava Andresová, dětská lékařka 
 
MUDr. Jaroslava Andresová  
sestřička Kamila Hošková 
 

Pracuji na dětském oddělení od 1.9.1988, takže již ke mně chodí mojí 
pacienti se svými dětmi.  

Protože mohu ošetřovat děti do devatenácti let, automaticky končí každý 
rok  jeden ročník. Odchází ty silné a nestačí se stejně doplňovat, takže bohužel 
pacientů ubývá. V současné době kolem devíti set. 

Je svobodná volba lékaře,. takže již není stanoveno přesně obvod 
působnosti. Nejvíce mám z Velké Bystřice .pak Mrsklesy, Bystrovany, 
Bukovany, Svésedlice, Menší množství Mariánské Údolí a Hlubočky. 

Ordinujeme každý den, dvakrát týdně i odpoledne. Máme rozdělené  
ordinační hodiny pro nemocné a pro preventivní péči, která  představuje poradnu 
pro kojence a preventivní prohlídky dětí předškolního a školního věku, včetně 
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očkování. Dle potřeby provádíme i individuální rozhovory s rodiči, též návštěvní 
službu, nabídky nadstandardního očkování, inhalace. 

Myslím si, že za tak dlouhou dobu již mohu mluvit  o velkém počtu dětí, 
které jsem měla v péči. Včetně osudů mnoha rodin, do kterých jsem byla 
zasvěcena a co doufám ukazuje důvěru rodičů vůči mé osobě a to mě na mé 
práci asi nejvíce těší  a posiluje do dalších let.Vždy  jsem chtěla, aby můj vztah 
lékař pacient byl spíše přátelský, aby se děti v ordinaci pokud možno moc 
nebály.Rádi se vracely. Když mě i po létech na ulici poznají a pozdraví, to vždy 
potěší a zahřeje u srdíčka. 

Přeji hodně úspěchů a trpělivosti při tak náročné, určitě mravenčí práci  
kronikáře.  

                                                                                                                                                                     
Zubní praxe MUDr.Petr Jašek 
 

Informační zdroj:  MUDr.Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr.Petr Jašek 
sestřička Marie Slámová 
 
 V této sestavě je ve Velké Bystřici zubní praxe provozována od 1.4.2005, 
kdy pan doktor převzal ordinaci po MUDr Zdražilové. 
 V roce 2007 bylo v péči přes 1.700 registrovaných pacientů, denně je 
ošetřeno 20-30 osob v závislosti na složitosti a obtížnosti prováděných zákroků. 
Tito pacienti pocházejí nejen z V.Bystřice, ale i z Mrskles, Kovákova, Svésedlic, 
Mariánského Údolí, Hluboček, Lošova, Bystrovan, Bukovan, Samotišek, ale i 
z místa dřívějšího působení - z Litovle, nejvzdálenější dojíždějí až z Prahy. 
 Informace čtenářům kroniky: 

Ordinace je soustavně dovybavována nejmodernější technikou. 
 Za zmínku stojí vybavení zařízením pro strojovou endodoncii, což výrazně 
urychluje, zkvalitňuje a činí snesitelnějším mezi pacienty tolik nepopulární 
ošetření kořenových kanálků, dále nejmodernější parní sterilizátor a 
digitalizovaný rentgen (rentgenové ozáření pacienta je tak podstatně nižší, než 
při klasickém pořízení snímku na film, snímek je zobrazen v počítači během 
několika vteřin a výsledný snímek je kvalitnější a dá se dále upravovat, což vede 
k lepší diagnostice). 

Ordinace je vybavena klimatizací, takže pobyt v ní je pro pacienty 
v letních parnech příjemnější než venku. 

Ošetřujeme pacienty všech věkových kategorií. Od dětského věku, kdy 
první návštěva by se měla uskutečnit mezi prvním a druhým rokem; tam se 
zaměřujeme hlavně na prevenci vzniku kazů, získání dobrého vztahu s dětmi, 
aby byly ošetřitelné, až to bude potřeba. Zároveň tímto apelujeme na čerstvé a 
nastávající  maminky, aby nezanedbaly chrup svých dětí. A nespolehly se na 
školní prohlídky, které už se dnes neprovádějí. U každého vyšetření dítěte by 
měl být přítomen rodič, případně zákonný zástupce.   
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U dospělých pacientů poskytujeme ošetření všemi dostupnými typy 
snímacích a fixních náhrada i  vysoce estetickými keramickými náhradami.  
Zároveň máme velmi dobrou spolupráci s místní Charitou. Myslím, že jejíž 
ošetřovatelky jsou ke svým svěřencům velmi obětavé a nám tím velmi usnadňují 
jejich ošetření. 

   Chtěl bych podotknout, že na zdravotním středisku je dobrá atmosféra i co 
se týče spolupráce mezi jednotlivými lékaři a lékárnou, což je pro pracovní 
podmínky a jistě i uživatele tohoto zařízení velmi dobré. 
 
Lékárna 
 
Informační zdroj:  PharmDr.Helena Třísková, provozovatel lékárny 
 
Personální obsazení lékárny: 
PharmDr.Helena Třísková 
Lenka Svrčková 
Dáša Stržínková 
Mgr.Markéta Jemelíková(do 31.7.2007) 
Mgr.Kateřina Kyprová(od 1.10.2007) 
RNDr.Jaroslav Šana – na zástupu dle dohody 
 

Lékárna ve Velké Bystřici byla zřízena při zdravotním středisku v r.1994 
z důvodu restituce původní budovy lékárny.Nové prostory byly zařízeny 
původním krásným historickým nábytkem,neboť si vážíme zkušeností a 
zručností předchozích generací.A tak lékárenský nábytek z roku 1910,mnohdy 
veřejností obdivován, nás zavazuje udržovat lékárenství v našem městečku i 
v dnešní době. 

Lékárenská péče se zaměřuje především na výdej léků na recepty a volný 
prodej léků.V sortimentu máme léčiva předepisovaná lékaři našeho 
regionu,ostatní doobjednáme do dvanácti hodin. Stále je u nás hojně využívaná 
laboratoř pro přípravu individuelně míchaných léčiv podle lékařského receptu, i 
když jinde tato činnost ustává.My ji však považujeme za navýsost lékárenskou a 
pacienti k nám přivážejí recepty na přípravu od všech možných kožních i jiných 
lékařů z Olomouce a okolí. 

Rozšiřujeme sortiment volně prodejných léčiv, léčebné kosmetiky, čajů, 
vedeme stomické pomůcky, pomůcky pro inkontinenci, homeopatika,veterinární 
přípravky, brýle čtecí i sluneční a v poslední době zavádíme různé druhy mléčné 
výživy, dětskou kosmetiku, potřeby pro novorozence kvůli většímu počtu 
těhotných žen a  matek s dětmi.Tomu jsme také přizpůsobili a zmodernizovali 
expediční táru. 

Občanům dále zajišťujeme soustředěný odvoz použitých a prošlých léčiv, 
určení nezávadnosti léčiva(expirace léku), individuelní objednávky dle 
reklamních materiálů, vyhledávání informací o léčivech v AISLPu 
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(aktualizovaný informační systém léčivých přípravků), 5x ročně slevy přípravků 
ohrožených expirací, stálým zákazníkům bezplatné poskytování časopisu „Moje 
zdraví“. 

Vytvořili jsme webové stránky lékárny ve Velké Bystřici a výdejny léků 
v Mariánském Údolí www.webpark.cz/lekarnavb a zavedli jsme internetový 
prodej na stránkách www.vlekarne.cz. 

Připravujeme výdej zákaznických karet s bonusovým kontem stálých 
klientů. 

Každoročně v červnu v „Den lékáren“ rozdáváme materiály poskytnuté 
Českou lékárnickou komorou, přibližující občanům odbornou činnost lékáren. 
Ten letošní byl zaměřen na metabolický syndrom a prevenci kardiovaskulárních 
chorob. 

Všichni pracovníci lékárny navštěvují odborné přednášky a semináře 
v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty a farmaceutické asistenty. Na 
těchto seminářích se dozvídáme o novinkách v našem oboru. Bohužel 
nedostatek farmaceutů způsobuje neustálé střídání pracovníků v lékárně, což 
někteří pacienti nelibě nesou. Stále dokola je třeba zapracovávat a učit nové 
zaměstnance lékárenskému řemeslu od samotného začátku, přičemž za čas se 
odstěhují nebo odejdou jinam. Mladí kolegové chtějí většinou zůstat ve větších 
městech a do vesnických lékáren se nehrnou. O to více jsou překvapeni 
rozsahem činností, které na malé lékárně musí ovládat. Ve velké lékárně mají na 
starosti pouze výsek činností, u nás nejenže vydávají léky podle receptu, 
připraví mastičku či kapky podle lékařského předpisu, ale velkou část zabere 
organizace zajištění dodávek léků od různých firem, příjem zboží, vstupní 
analýza surovin, příprava léčiv do zásoby, zápis do technologických předpisů, 
taxace receptů, kontrola expirací léčiv a nakonec i nezbytná administrativa 
v podobě zpracování každého receptu na počítači pro vyúčtování jednotlivým 
zdravotním pojišťovnám. 

Personálně i materiálně zajišťuje lékárna ve Velké Bystřici výdejnu léků 
v Mariánském Údolí. Práce máme opravdu hodně a neustálé změny předpisů ve 
zdravotnictví přispívají k množství práce a  navršení administrativy. 

Přejme si tedy do budoucna mladé a skvělé farmaceuty a nám stávajícím 
zaměstnancům pevné nervy a zdraví. Totéž i našim pacientům, kteří k nám rádi 
chodí, ať už pro krabičku léku, dobrou radu, či jen tak pro dobré slovo. 
 
      
Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Informační zdroj:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 
 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice je příspěvkovou organizací 
města Velká Bystřice, která vznikla dne 23.září 1999 z původního Domu 
s pečovatelskou službou po jednoleté spolupráci s Charitou Olomouc.Vzniklo 

http://www.webpark.cz/lekarnavb
http://www.vlekarne.cz
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tak nestátní sociální zařízení, zaměřené na  poskytování rezidenčních sociálních 
služeb seniorům nejen z Velké Bystřice , ale i z jejího bezprostředního okolí. 

Cílovou skupinou domova jsou jak mladší senioři ve věkovém rozmezí 
65-80 let ,tak i starší senioři nad 80 let s obvyklými zdravotními potížemi i 
chronickými onemocněními, danými věkem. Současný věkový průměr našich 
obyvatel dosáhl 82 let a nejstarší obyvatelka oslavila  96 let.  

Celková kapacita domova činí 31 míst,přičemž jeho obyvatelé bydlí buď 
samostatně v jednopokojových bytech nebo v bytech o dvou pokojích s 
možností vybavení vlastním nábytkem a zařízením dle vlastního uvážení. 

Díky dobré poloze uprostřed města mají obyvatelé domova kromě služeb 
poskytovaných  naším zařízením( návštěva lékaře, kulturní programy, 
rehabilitace  a další ), možnost aktivně se zúčastňovat veškerého dění ve městě. 
Mají možnost navštěvovat zdravotní zařízení, obchody, služby, kulturní akce a 
tím neztrácet kontakt s okolním prostředím.  

Od konce roku 2006 došlo ke změně ve vedení domova, kdy Mgr.Ivo 
Slavotínek se stal místostarostou města a na jeho místo přišel Mgr.Zdeněk 
Lakomý. 

Pro zlepšení kvality služeb výrazně přispělo zbudování lůžkového výtahu 
a dvou nových bytů v budově na Zámeckém náměstí,takže celý areál domova je 
již plně bezbariérový,což jistě ocení  naši nejstarší obyvatelé a ti ze sníženou 
pohyblivostí.Stavbu prováděla firma Zendulka s.r.o. z Bukovan , trvala necelé 4 
měsíce a vyžádala si finanční prostředky ve výši 2,8 mil Kč, z čehož ze státního 
rozpočtu jsme obdrželi částku 2 mil Kč.  

V následujícím roce se ještě počítá  s nástavbou dalšího patra o 6 
bytových jednotkách v budově na Zámeckém náměstí, což umožní celkové 
navýšení  kapacity  domova  na 37 míst, při zachování stávajícího,, rodinného“ 
charakteru zařízení. Zároveň tak dojde  k lepšímu zabezpečení poptávky občanů 
z Velké Bystřice po námi poskytovaných sociálních službách.  

  
Školní jídelna 
 

Informační zdroj: Alice Dubová, vedoucí  
 

Personální obsazení: vedoucí jídelny Alice Dubová, účetní Irena Jedličková 
  

Nová školní jídelna byla otevřena 1.9.1981.  Přechod na právní subjekt od 
r.1.1.1993  - školní stravování je dotované státem, proto rodiče platí za stravu 
dětí pouze cenu za potraviny na jeden oběd, v mateřských školách i svačinka. 
Ostatní režie spojené s přípravou jídel dotuje zřizovatel a to je město Velká 
Bystřice. Ostatní strávnici platí plnou cenu oběda.  

Hlavní činnost:  školní stravování 
Doplňková činnost: 

- stravování důchodců  bez ziskové přirážky   
- stravování cizích organizací  se ziskovou přirážkou 
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- pořádání svatebních hostin a společenských setkání 
Počet zaměstnanců  v jídelně  10 + šofér  na rozvoz obědů pro MŠ + ZŠ 

Samotišky,MŠ+ZŠ Bystrovany,MŠ Bukovany,MŠ Mrsklesy.MŠ I+ II Velká 
Bystřice .Také pro rozvoz obědů pro důchodce a  cizí organizace . 

Počet  přihlášených strávníků 735. 
V průběhu roku  jsme zajistili 11 akcí vedlejší činnosti, stravování 

Lidového roku, rodinných oslav, sportovních akcí a zajištění potravin na různé 
akce. 
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VII. Obvodní oddělení policie ČR 
 
Informační zdroj: npor. Mgr. Miroslav Švec, vedoucí oddělení 
 
1/ Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2007 ve srovnání s rokem 2006      

V roce 2007 jsme zaznamenali nárůst  nápadu trestné činnosti ( dále jen 
TČ ) oproti roku 2006.  S ohledem na předchozí roky jsme tedy zaznamenali 
nárůst  nápadu trestné činnosti a to o 21 skutků.      Struktura trestné činnosti 
nedoznala oproti předchozímu roku žádných  změn. V hodnoceném období jsme  
zaznamenali mírné zvýšení nápadu trestné činnosti týkající se vloupání do  
motorových vozidel a trestných  činů krádeží prostých, bez použití násilí , což je 
mimo jiné zapříčiněno umístěním velkokapacitního parkoviště OD MAKRO a 
úseku dálnice.  Jedná se o závažnou a organizovanou trestnou činnost skupin 
pachatelů, kterou se nedaří eliminovat dle našich představ. Žádoucí výsledky 
nepřináší ani spolupráce s SKPV. Taktéž jsme zaznamenali nárůst trestné 
činnosti týkající se krádeží vloupáním do rekreačních objektů.  U krádeží 
vloupáním jsme zaznamenali celkový pokles o 39 trestných činů. Objasněnost v 
této problematice   poklesla o 6 %.     V roce 2007 bylo zaevidováno celkem 462 
trestných činů. Celková objasněnost v tomto roce je tedy 42,42 %.  Celkovou 
objasněnost se podařilo zlepšit o 2,96 %. 
2/ Rizikové a kriminogenní faktory v obvodě      

Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OOP Velká Bystřice, zejména 
pak k rozsáhlým chatovým oblastem, je nejrozšířenější kriminalitou vloupání do 
rekreačních objektů. Dále mají významný podíl na celkové trestné činnosti v 
našem obvodu krádeže vloupáním do motorových vozidel.  Taktéž významný 
podíl na nápadu trestné činnosti v našem obvodu mají krádeže prosté. Majetková 
trestná činnost celkem představuje 57,8 % veškeré registrované trestné činnosti.  
Oproti roku 2006 se zmenšilo procento majetkové trestné činnosti z celkové 
trestné činnosti o 8,5 %.    
3/ Oblast veřejného pořádku      

V oblasti veřejného pořádku a občanského soužití došlo k nárůstu počtu 
přestupků ve srovnání s rokem 2006 z původních 289 na 334 .      V roce 2007 
nedošlo v našem služebním obvodu k výskytu většího nebo hromadného 
narušení veřejného pořádku ani žádného významného projevu rasové 
nesnášenlivosti.     V oblasti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu bylo 
řešeno celkem 241 přestupků. V blokovém řízení bylo vybráno na pokutách 
celkem 166.700,- Kč. 
4/ Pachatelé  trestné činnosti ( cizinci, recidivisté )     

Analýza pachatelů trestné činnosti je shodná s rokem 2006.  Jejich věková 
hranice se neustále snižuje. Nejčastěji páchají trestnou činnost lidé ve věku od 
12 do 45 let, přičemž jsou to nejčastěji přespolní, recidivisté, následují místní 
pachatelé.  
5/ Kriminalita mládeže      
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Počet pachatelů z řad nezletilců i mladistvých se přibližně pohybuje na 
stejné úrovni jako v minulém roce a dá se tedy říci, že vykazuje setrvalý stav s 
nepatrnými odchylkami. Tyto odchylky nemají významný vliv na celkovou 
statistiku.       

Při odhalování trestné činnosti mládeže  úzce spolupracujeme s SKPV, 
s řediteli a výchovnými poradci škol  i sociálními pracovníky OÚ. Tato 
spolupráce je na dobré úrovni. V rámci prevence na základních školách se zvýšil 
počet přednášek k problematice trestné činnosti nezletilých. Zároveň jsme do 
této oblasti začali zapracovávat projekt „Community policing“. 
6/ Migrace      

V roce 2007 jsme v našem služebním obvodě nezaznamenali žádný  
trestný čin , který by byl spáchán ze strany cizinců.  Zaznamenáváme zde 
výrazně sestupnou tendenci problémů s cizinci oproti předchozím rokům.  
7/ Oblast drog      

Ve spolupráci s SKPV byl v našem obvodě v roce 2007 realizován jeden 
případ týkající se toxikomanie.  
8/ Kriminalita s extremistickým podtextem      

Ve služebním obvodu OOP Velká Bystřice nebyla za sledované období 
zjištěna kriminalita s extremistickým podtextem. 
9/ Majetková kriminalita  

V roce 2007 došlo k poklesu majetkové trestné činnosti. Bylo spácháno 
267 majetkových trestných činů, podařilo se  objasnit 56, což představuje 
objasněnost 21 %.     Mezi nejrozsáhlejší  majetkovou trestnou činnost patří 
zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel a krádeže prosté  z 
motorových vozidel, dále krádeže vloupáním do rekreačních objektů.  

Co se týče krádeží prostých , tak zde je třeba zlepšit ze strany OOP 
preventivní činnost, a to zejména na místech, kde k této trestné činnosti dochází 
nejčastěji u OD Makro.     U prioritně sledované trestné činnosti je nutná úzká 
spolupráce s SKPV. V mnoha případech se jedná o organizovanou trestnou 
činnost, která je páchána na celém území republiky.       
10/ Hospodářská kriminalita      

U hospodářské trestné činnosti  jsme v roce 2007 zaznamenali mírný 
pokles.  Pokud jde o skladbu hospodářské trestné činnosti , tak se jednalo 
zejména o podvody, zpronevěry a úvěrové podvody. 
11/ Násilná kriminalita      

V roce 2007 bylo spácháno ve služebním obvodě OOP Velká Bystřice 
celkem 39 násilných trestných činů, z nichž se jich podařilo objasnit 27, což činí 
69,23 % objasněnosti. Oproti roku 2006 stoupl  počet násilné trestné činnosti o 
10 skutků. Zároveň stoupla i objasněnost o 9,61 %. Převážně se jedná o trestné 
činy úmyslné ublížení na zdraví , loupeže , nebezpečné vyhrožování  a  
neoprávněný zásah do práva k bytu, atd.   
12/ Mravnostní kriminalita      

V oblasti mravnostních deliktů jsme zaznamenali celkem 3 skutky .  



- 60 - 

13/ Ostatní kriminalita      
V roce 2007 byl  zaznamenán  nárůst ostatní kriminality. Celkem bylo 

zaevidováno 31 případů, což je o 5 skutků více  jako v roce 2006. 
14/ Bezpečnost silničního provozu      

Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je v obvodě OOP 
Velká Bystřice prováděn v rámci běžného výkonu služby i dopravně 
bezpečnostních akcí. Na úseku dozoru  nad silničním provozem bylo řešeno 
celkem 241 přestupků  a uděleny pokuty v blokovém řízení v celkové výši 166 
700,- Kč. 
15/ Oblast organizační, personální a vzdělávání a ostatní činnost policie         

V průběhu roku 2007jsme na OOP ČR Velká Bystřice měli neustálý 
podstav policistů. Po celý rok scházelo 5  až 8 policistů.  K dnešnímu dni je 
jedna tabulka neobsazena .          

Dále se v našem služebním obvodě  nachází Obecní policie Hlubočky, 
která i v roce 2007 pokračuje ve své rozšířené působnosti, která se vztahuje i na 
město Velká Bystřice. S příslušníky Obecní policie Hlubočky proběhlo v daném 
roce několik bezpečnostních akcí zaměřených na kontroly chatovišť , vážení 
nákladních vozidel, kontroly restauračních zařízení se zaměřením na podávání 
alkoholických nápojů mládeži,  měření rychlosti v obci a podobně.  
16/ Prevence      

V oblasti prevence trestné činnosti  byl kladen důraz nejen na přímý 
výkon služby. V průběhu roku proběhlo  několik bezpečnostních akcí  
zaměřených na rekreační objekty a jiné důležité objekty včetně parkovišť.       

Větší pozornost byla věnována i kontrolám činností a výslednosti policistů 
se zaměřením zejména na venkovní výkon služby. Dále probíhala velmi dobrá 
spolupráce s preventivně informační skupinou, která mimo jiné dodávala na 
zdejší součást OOP Velká Bystřice potřebný propagační a informační materiál. 
Taktéž byly prováděny přednášky a besedy na základních školách.       

V měsíci říjnu roku 2007 byla zahájena činnost týkající se projektu 
„Community policing“. V dané věci byly vyhotoveny webové stránky OOP, 
dále byly zvoleni koordinátoři za jednotlivé obce, prostřednictvím nichž dochází 
ke spolupráci mezi obvodním oddělením a příslušnými obcemi. 
17/ Závěr      

Závěrem lze konstatovat, že OOP Velká Bystřice se  v roce 2007 podařilo 
splnit stanovené kritérium objasněnosti. V roce 2008 bude třeba vyvinout takové 
úsilí, aby výsledky byly minimálně na stejné úrovni..  Bude to o to těžší, protože 
na OOP se nachází asi 70 % nových policistů.                                                                                                    
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VIII. Kultura a školství 
 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola 
 

Informační zdroj: Mgr.Jarmila Štěpánová, ředitelka školy 
 
Charakteristika školy 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Město Velká Bystřice    
Ředitel školy (statutární zástupce školy): Mgr. Jarmila Štěpánová 
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Zařízení školního stravování : školní jídelna je stavebně spojena s budovou 
školy, ale  právně je samostatná.   
Kapacita školy je 500 žáků.  
 
Velikost a úplnost školy 

Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti 
postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po dvou třídách v ročníku, 
místo poskytovaného vzdělávání bylo také nově od 1.2.2007 v Bukovanech, kde 
byla jedna třída ( I. a II. ročník s celkem 9ti žáky). Od 1.9.2007 je na dva školní 
roky pozastaveno poskytování vzdělání v Bukovanech na základě žádosti OÚ 
Bukovany v důsledku poklesu počtu dětí. 
 
Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet oddělení 

školní družiny 
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků 
2006/2007 

 
19 427 3 25,1 

2007/2008 18 407 3 25 
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předpoklad 
 
 Základní škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice podél hlavní 
silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Skládá se z pěti budov ( přední 
budova, zadní/hlavní budova, nová budova, stará tělocvična, sportovní hala).  
Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ 
Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín v Olomouci 
(hudební obor). V budově školy je  umístěna městská knihovna, která 
spolupracuje se školou – žáci tam chodí, zejména v hodinách českého jazyka a 
literatury, na přednášky, které připravuje vedoucí knihovny, mohou ve 
výpůjčních hodinách využívat internet apod..  
 V přední budově jsou 1. – 3. třídy, 4. a 5. třídy jsou umístěny v nejvyšším 
patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní i nové budově. 
 Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním 
tělesné výchovy. 
  
Charakteristika žáků 

Ve školním roce 2006/2007 bylo ve škole k 30.září 2006 celkem 411 
žáků. Během roku se počty žáků měnily na konečných 427 žáků. 

Do školy dojížděli v tomto školním roce žáci z těchto okolních obcí: 
 
Obec 1.stupeň 2.stupeň  celkem 
Bukovany 9 11 20 
Bystrovany 0 4 4 
Hlubočky 1 8 9 
Hrubá Voda 1 2 3 
Mariánské Údolí 3 15 18 
Mrsklesy 28 13 41 
Mrsklesy – Kovákov 12 9 21 
Olomouc 0 2 2 
Přáslavice 6 50 56 
Přáslavice – Kocourovec 0 4 4 
Svésedlice 0 5 5 
Velký Újezd 0 1 1 
CELKEM 60 124 184 
 
Z celkového počtu žáků je tedy 44,76% dojíždějících. 
 
Výsledky vzdělávání: 
 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice 
           

Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 
2 z 

chov. 
3 z 

chov. Neoml.h. Vyznam. 

1.stupeň 4   141 2 3        170 

2.stupeň 47 1 61 44 32 6     3 98 
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Celkem 51 1 202 46 35 6     3 268 
  
 
           

Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 
2 z 

chov. 
3 z 

chov. Neoml.h. Vyznamen. 

1.stupeň 6 0 151 18 5 0 1 0 0 168 

2.stupeň 58 0 40 12 13 12 2 0 41 69 

Celkem 64 0 191 30 18 12 3 0 41 237 
Vysvětlivky: 
Dost.  dostatečný  NTU napomenutí třídního učitele 
Ned.  nedostatečný  DTU důtka třídního učitele 
Vyznam. vyznamenání  DŘŠ důtka ředitele školy 
  
Ze strany rodičů nebyly ke klasifikaci připomínky nebo stížnosti, ani žádosti o 
přezkoušení. 
 
Péče o žáky se zdravotními a vzdělávacími obtížemi 

Ve školním roce jsme měli celkem 11 žáků, kteří byli  zohledňováni podle 
Směrnice MŠMT ČR 13711/2001-24 a příslušného metodického pokynu pro 
práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování. 

Byli to samí chlapci, 4 na 1.stupni a 7 na 2.stupni. Všichni měli 
vypracován individuální vzdělávací plán, byla jim věnována speciální péče ze 
strany učitelů, která spočívala nejen v zohledňování pracovního tempa, 
nepřetěžování při školních i domácích úkolech, delším časovém rozmezí pro 
zvládnutí základního učiva, zohlednění písemného projevu, častějším střídání 
pracovních činností, zařazováním relaxačních chvilek, ale v neposlední řadě 
pomáhala také pochvala a povzbuzení.  
 
Zápis do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 19.ledna 2007. 
Celkem bylo zapsáno 25 dětí, u dvou dětí byl schválen odklad školní docházky o 
jeden rok. Během prázdnin byly do 1. ročníku přijaty další dvě děti.  
 
Přijímací zkoušky na střední školy 

Přijímací zkoušky se konaly 21.dubna 2007. V devátých třídách bylo 
celkem 51 žáků, 49 bylo přijato po 1.kole přijímacího řízení (96,07 %), 2 byli 
přijati po 2.kole přijímacího řízení na jiné obory zvolených škol. 
 
Škola Počet přihlášek Přijato po 1.kole Chlapci Dívky 
Celkem 51 49 (2) 26 25 
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Materiální  vybavení školy 
Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 1 interaktivní učebna (druhou 

budujeme pro 1. stupeň), učebna F/Ch, hudebna, jazyková učebna, cvičná 
kuchyň, školní dílna, keramická pec, stará tělocvična (využívá se pro cvičení na 
nářadí ), nová víceúčelová hala (používá se pro házenou, basketbal, volejbal, 
florbal, tenis ), školní pozemek. 

Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů, umožňuje žákům i učitelům 
přístup na internet z každého počítače (v učebně, kabinetech, třídách na 1. stupni 
i v družinách).  

Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím e-mailových 
adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy nebo se mohli 
osobně účastnit  mnoha školních akcí. Domácí telefonní linky byly rozvedeny 
do všech kabinetů. 

V provozu byly tři oddělení školní družiny, jedna je umístěna na přední 
budově, dvě oddělení se nachází v přízemí nové budovy (provoz je od 6:05 do 
16:15 hodin). 

Stavebně je s budovou školy spojena i školní jídelna, která je ale právně 
samostatná. 

Pro tělesnou výchovu, relaxační hodiny naukových předmětů a také školní 
družinou byl v hojné míře využíván městský park.  

Škola má světlé, čisté a esteticky pěkně upravené prostory. Na vzhledu 
školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou 
dostatečné, na 1.stupni je to vždy třída s hracím koutkem, keramická dílna, 
jazyková učebna, malý dvorek u přední budovy, na 2.stupni jsou to kmenové 
třídy a samostatné pracovny F/Ch, učebny PC, interaktivní učebna, jazyková 
učebna,Hv, školní dílna, cvičná kuchyň. 

Na kulturní akce většího rozsahu (divadelní představení, koncerty, besedy  
pro větší počet tříd nebo celou školu) se využívala stará tělocvična nebo po 
dohodě probíhaly tyto akce v Kulturním domě nebo Orlovně. 

Všichni pedagogové mají své kabinety vybaveny PC, které jsou zapojeny 
do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny, mají k dispozici tři 
kopírky, kameru, tři fotoaparáty. Sportovní halu mohli ve volném čase využívat 
i pracovníci školy.Pro potřeby výuky bylo zakoupeno do pedagogické knihovny 
celkem 22 titulů  z nakladatelství Portál. 

Materiální vybavení je dostatečné, pomůcky se průběžně obnovují, na 
tvorbě mnoha pomůcek se podíleli i sami učitelé a žáci.  

Pomůcky, které byly zakoupeny: interaktivní tabule, nádobí do cvičné 
kuchyně, pedagogická literatura pro učitele a vychovatelky ŠD, fotoaparát, 
tělovýchovné vybavení do školní haly (žíněnky, míče, švihadla, branky, 
rozlišovací dresy, hrací dresy s nápisem školy), doplňková četba pro 4.a 
5.ročník, mapy do zeměpisu, CD pro fyziku (Fyzika zajímavě, Kapaliny a plyny, 
Mechanika), výukové tabule pro český jazyk pro 1.stupeň (vyjmenovaná slova, 



- 65 - 

slabiky, přídavná jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy), 
mikroskopy, potřeby pro výtvarnou výchovu a další.    

Bylo vybudováno další čerpadlo v kotelně, které slouží pro starou 
tělocvičnu a spojovací koridor. Ve třídách na zadní budově byly nainstalovány 
termoregulační hlavice. Na nádvoří školy byly obnoveny lavečky. 

 
Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor měl 29 členů. Na mateřskou dovolenou odešly 
v průběhu roku 2 paní učitelky, jedna se vrátila z rodičovské dovolené. Jeden 
vyučující odešel do invalidního důchodu.  
 
Aprobovanost učitelů:  
Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč 1.stupeň 
Počet aprobací 4 1 1 1 2 2 3 5 2 1 3 1 - 1 - 4 10 
Věková skladba pedagogického sboru: 
Věková skupina 24-30 let 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 a více 
Počet 4 3 8 1 6 4 4 1 
 

Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně 
patologických jevů,  ICT koordinátor.  

17 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice, 12 dojíždí 
Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků nebo samostudiem.  
Více než třetina učitelů (12) se věnovala žákům v rámci odpoledních 

kroužků.   
Celý pedagogický sbor pracoval na sestavení školního vzdělávacího 

programu. Pravidelné schůzky probíhaly nejdříve 1x za měsíc, později byly 
častější.  

O pořádek a čistotu se staral školník, pět uklízeček, správce haly. Mezi 
nepedagogické pracovníky patří také ekonomka školy. 
 
Kroužky ve školním roce 2006/2007  
 
Výtv.vých. pro malé   
Keramika   
Dramatická výchova  
Taneční kroužek 
  

Sportovní hry   
Sportovní hry   
Dívčí klub   
Příprava na PZ (M)  
 

Intern. kavár.(3x)  
Basketbal   
Florbal    
Šachy 

   
 
Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2006/2007 
 
20.10.2006 Divadlo Hudby: O zvídavém slůněti (1. – 3.třídy) 
23.10.2006 Strašidelný lampiónový průvod s výstavkou halloweenových dýní. Za krásné 

masky i kouzelně vydlabané dýně byly všechny děti odměněny sladkou 
odměnou a ohňostrojem. 
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08.12.2006  Slavnostní otevření nové sportovní haly 
V 10.00 hodin proběhl oficiální akt za účasti představitelů města Velká 
Bystřice a dalších pozvaných hostů.  
Sportovní komise Městského úřadu Velká Bystřice (za školu v ní pracovaly V. 
Číhalíková a J. Štěpánová) připravila na 15.00 hodin dvouhodinový sportovně 
– kulturní program, do něhož se zapojilo kromě mnoha žáků školy i několik 
sportovních klubů: TJ Sokol Velká Bystřice, TJ SK Velká Bystřice oddíl 
házené, SMVB, taneční kroužek, moderní gymnastky z Velkého Týnce, 
kickbox pod vedením pana Michala Prstka, basketbalový a florbalový kroužek 
pod vedením paní učitelky Teplé a Číhalíkové, miniházenkáři pana učitele 
Šenka, Krušpánek pod vedením paní vychovatelky Evy Kadalové. Všichni 
účinkující odvedli krásné výkony, které diváci odměňovali nadšeným 
potleskem. 

08.12.2006 Den otevřených dveří ve škole – předcházel slavnostnímu otevření haly. 
Během dopoledne se na vyučování přišlo podívat celkem 56 rodičů, ostatní 
rodiče si školu mohli projít odpoledne, průvodce jim dělali žáci – dobrovolníci. 

08.12.2006 V rámci slavnosti k otevření haly proběhlo v prostorách školy setkání vedení 
školy a pedagogů s učiteli – důchodci. 

14.12.2006 Vánoční koledování s jarmarkem – akce celé školy 
2.ročník této krásné akce se konal ve vánočně vyzdobené přední budově. Děti 
zpívaly koledy, vystavovaly své výrobky, vystupoval Krušpánek a Čekanka, 
byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže a malí flétnisté pod vedením pana 
učitele Šenka dotvářeli vánoční atmosféru. 

18.12.2006 Divadlo Hudby: Andělíček Toníček (1. – 3.třídy) 
18.12.2006 Besídka – vánoční koncert malých flétnistů pro rodiče 
03.02.2007 Ples SRPŠ 
16.02.2007 Divadlo Hudby: O chlapci, který… (1. – 3.třídy) 
01.03.2007 Maškarní karneval pro 1.stupeň ve staré tělocvičně 
23.03.2007 Divadlo Hudby: Popelka (1. – 3.třídy) 
27.03.2007 Velikonoční dílny -  akce celé školy 

Už podruhé se tento svátek jara a umění dětí i jejich učitelek konal v prostorách 
přední budovy. Příchozí si mohli vyzkoušet svou šikovnost pod vedením 
učitelek a dětí naší školy i šikovných maminek či babiček našich žáků. Domů 
si odnášeli vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace. Komu při práci 
vyhládlo, mohl se občerstvit v kuchyňce, protože obětavé maminky napekly  
spoustu dobrého velikonočního cukroví.  

29.03.2007 Koncert Pavla Nováka (1. – 4.třídy) 
12.04.2007 Kulturní dům Velká Bystřice – pohádka (1. – 3.třídy) 
14.04.2007 Děti z národopisného souboru Krušpánek se zúčastnily krajské přehlídky 

v Městském divadle v Prostějově a z osmi souborů se umístily na 
1.místě.Postoupily tak na celostátní přehlídku dětských folklorních souborů do 
Jihlavy. Z pedagogického sboru se věnuje práci vedoucí v Krušpánku již řadu 
let paní vychovatelka Eva Kadalová. Své práci opravdu rozumí, dětem se 
věnuje ve svém volném čase a to s velkým mistrovstvím. 

18.04.2007 Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Miloslava 
Stibora pobočka Velká Bystřice v prostorách cukrárny Galerie ve Velké 
Bystřici.Výstava byla nazvána příhodně „Mlsám, mlsáš, mlsáme“ 

21.04.2007 Den Země  
 Žáci pracovali na projektech týkajících se životního prostředí Velké Bystřice. 

Informace vyhledávali (ti menší s malou pomocí svých třídních učitelek, ti 
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starší samostatně) v encyklopediích, učebnicích, v tisku i na internetu. 
Výsledky svého úsilí zveřejnili na výstavce v prostoru šaten.  

07.05.2007 Návštěva kasáren v Přáslavicích.  
 Každá třída dostala svého průvodce z řad vojáků, který se dětem věnoval po 

celé dopoledne. Akce byla profesionálně zorganizována a provedena. Děti 
sledovaly se zájmem vojenskou techniku a s nadšením si vyzkoušely praktické 
úkoly, které pro ně vojáci nachystali.  

15. -17. 5.07  Výstavka projektů, které zpracovali žáci, ke Dni Země na Městském úřadě ve 
Velké Bystřici 

17.05.2007      Den matek v Orlovně připravil 1. – 4.ročník 
01.06.2007 Den dětí s hasiči na hřišti Na Letné 
červen 2007  Paní učitelka Číhalíková oslovila manžele Šrámkovy, kteří vedli kurz 

předtaneční výchovy pro žáky 9.tříd. „Taneční“ probíhaly v Kulturním domě 
ve Velké Bystřici, deváťáci pilně trénovali a 13.6.2007 mohli předvést své 
taneční umění rodičům a pozvaným hostům. Všichni sklidili potlesk – žáci, 
manželé Šrámkovi i paní učitelka. 

26.-29.06.07 14 žáků školy od 3. do 9.ročníku, členů folklorního souboru Krušpánek, se 
účastnilo mezinárodního festivalu folklorních souborů v Polsku 

Koncem května a v červnu probíhaly školní výlety - například: ZOO Lešná, Moravský kras, 
Štramberk, Mohelnici, jeli na raftech po Moravě, ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, 
Ramzovou, Valašské Klobouky, Dlouhé Stráně, Velké Losiny. 
 
Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2006/2007 
 
28.09.06 Škola byla spolupořadatelem sokolského závodu zdatnosti, který pořádal TJ 

Sokol Velká Bystřice v arealu hřiště Na Letné. 
29.09.2006 „O pohár ředitelky školy“ – házená mladší žáci (2. místo v turnaji) 
10.10.06 Přespolní běh v Tršicích - účastnilo se celkem 25 žáků školy, 2. místo Dulin L., 

3.místo Šrámková K. a Cenkl J. 
22.-26.11.06 10 mladších žáků (miniházená)  s panem učitelem Šenkem odjelo na 

mezinárodní házenkářský turnaj do Chorvatska (Rijeka). Turnaje se účastnilo 
92 družstev. Malí házenkáři si přivezli ze své kategorie bronzové medaile.  

07.12.06 Basketbal dívky (3.místo) 
04.01.07 Házenkářský kalamář – turnaj starších žáků, Zora Olomouc (1.místo)  
05.01.07 Fotbalový meziškolní turnaj v hale (st.žáci 1.místo, ml. žáci 2.místo  
10.01.07 Basketbal hoši (1.místo)  
30.01.07 Basketbal dívky ve Velkém Újezdě (3.místo)  
19.01.07 Školní liga v miniházené v hale (1.místo) 
21. – 27.1.07 Lyžařský kurz 7.B  
 Kurz se konal ve Stříbrnicích. Účastnilo se ho 26 žáků. První tři dny byli žáci 

bez sněhu.Chodili na vycházky, sportovali, hráli hry. Třetí den začalo sněžit a 
postupně se rozjely vleky. Základy lyžování zvládli všichni. 

04. – 10.2.07 Lyžařský kurz 7.A 
 Probíhal na stejném místě za ideálních sněhových podmínek. Účastnilo se ho 

23 žáků. 
07.02.2007 Krajské finále v házené st. žáci  v Kostelci na Hané (1.místo, postup do 

kvalifikace o republikové finále)  
13.02.2007 Basketbal hoši Velký Újezd   
21.02.2007  Finále v házené st. žáků v Kostelci na Hané (1.místo, postup do republikového 

finále) 
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27.02.2007 Basketbal dívky Velká Bystřice   
01.03.2007 Mezitřídní turnaj ve fotbale v hale (st. kategorie – 9.B, mladší kategorie – 7.B)  
20.3 – 22.3.07 Republikové házenkářské finále AŠSK st.žáků ve Skalné u Chebu (3.místo) 

Školu reprezentovali tito žáci: Tomáš Balon, Jakub Cenkl, Jan Ďurčík, David 
Krahulec, Tomáš Lejčenko, Lukáš Serbus, Vladimír Schneider (všichni z 9.B) 
a Jeroným Juráň, Jan Králík, Martin Schweitzer, Petr Wolf a Michal Zeman 
z 8.B. Naši házenkáři svým chováním a předvedenými herními dovednostmi 
výrazně přispěli k reprezentaci školy. Umístění je velkým úspěchem a motivací 
pro mladší sportovce.   

22.03.07 Školní liga v miniházené ml. žáci na hřišti Zory Olomouc (3.místo)  
23.03.07 Basketbal hoši Velká Bystřice  
27.03.07 Mc Donald´s cup – školní kolo ve fotbale ml. žáci  
27.04.07 Coca – Cola školní kolo ve fotbale st. žáci (2.místo)  
09.05.07 Mc Donald´s cup ml. žáci v ZŠ Heyrovského (postup do okrskového kola) 
10.05.07 Mc Donald´s cup st. žáci Velký Týnec (nepostoupili) 
10.05.07 Školní liga v miniházené v hale 
25.05.07 Sportovní hry mikroregionu Bystřička v Hlubočkách (II.ročník) 

Celkem se z naší školy účastnilo 48 žáků z 2.stupně a stejně tolik z 1. stupně. 
Do Hluboček je zavezl autobus. Za velkého horka podávali všichni dobré 
výkony. 

31.05.07 Atletické závody ve Velkém Týnci:“O pohár starosty obce Velký Týnec“ 
 V soutěži družstev se naše škola umístila na 3.místě (ze 6 zúčastněných škol). 

V soutěži jednotlivců se nejlépe umístili: Jakub Cenkl (2.místo ve skoku 
vysokém), Jiří Vodička (2.místo ve skoku dalekém a 4.místo ve vytrvalostním 
běhu), Klaudie Petrová (4.místo ve vrhu koulí). Vzorně reprezentovali i všichni 
ostatní žáci. 

07.-08.06 07   Mega Sam Cup 2007 mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci: 
 kategorie A – 3.místo (z 10 družstev) 
 kategorie B – 8.místo (z 22 družstev) 
 kategorie C – 6.místo (z 15 družstev 

Tento turnaj pořádala ZŠ Heyrovského Olomouc, kromě družstev z České 
republiky (z okolí Brna, Ostravy Plzně a Olomoucka) se zúčastnila i družstva 
z Chorvatska a Švýcarska. Nejlepšími hráči našich týmů ve svých kategoriích 
byli vyhlášeni: Norbert Menšík, Dominik Šiška, Michal Červinka, Radek 
Dosoudil a Pavel Zifčák. 

09.06.07 Vedoucí šachového kroužku pan Ing. Adolf Janda se s třemi našimi žáky, členy 
šachového kroužku – V. Sedláčkem. L.Vávrou a M.Vávrou, zúčastnil 
Bruntálského šachového maratonu 2007 Miko Trade. Žáci se tak velkého 
turnaje účastnili poprvé a získali tím cenné zkušenosti a motivaci pro ještě větší 
zápal do hry. 

14.06.2007 „O pohár ředitelky školy“ turnaj v házené mladších žáků (3.místo) 
16.06.07 Žáci sportovních tříd a  „miniházenkáři“ se účastnili „Oslavy 80.let házené ve 

Velké Bystřici“, která probíhala v areálu hřiště Na Letné. Pod vedením svých 
trenérů mohli předvést přítomným divákům své umění. Během programu byla 
vedoucím oddílu házené kytičkou oceněna také úspěšná trenérská práce paní 
učitelky Michaely Fabíkové. 

19. – 24.6.07 Tři žáci naší školy (David Krahulec, Petr Wolf a Jeroným Juráň) byli vybráni 
do reprezentačního družstva Olomouckého kraje v házené na Hrách III. letní 
Olympiády dětí a mládeže České republiky, jejímž pořadatelem se stal na 
základě rozhodnutí výkonného výboru Českého olympijského výboru z října 
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2005 Ústecký kraj.Hry Olympiády dětí a mládeže České republiky jsou soutěže 
pořádané v duchu principů a myšlenek olympismu na úrovni České republiky. 
Hry jsou jedinečnou událostí, svátkem sportu, bez vazby na postup či účast na 
jiných sportovních soutěžích. 
Družstvo házenkářů vybojovalo pro Olomoucký kraj v tomto sportu 3.místo. 
Za výbornou reprezentaci a vzorné chování byla všem třem reprezentantům 
udělena  pochvala ředitele školy. 
Více se můžete dočíst o tomto významném sportovním klání na 
www.sportagency.cz  

 
Projekty - Mezinárodní projekt Comenius „Dare to Dream“ 2006/2007  

Ve školním roce 2006/2007 probíhal na naší škole projekt „Dare to 
Dream“ (Odvaha snít) již třetím rokem. Do projektu byly zapojeny kromě naší 
školy partneři z Německa, Dánska, Irska a Walesu. 
 Některé aktivity pokračovaly z let předchozích, jiné byly vymyšleny nově. 
Medvěd Buller opět cestoval po všech partnerských školách s pohlednicemi, 
fotografiemi a vzkazy. Navštívil děti i doma, při sportech i volnočasových 
aktivitách. I v tomto roce proběhly v rámci partnerských škol olympijské hry, 
v disciplínách hod, skok a běh. Děti vytvořily projekty na téma „Moje snová 
škola“, které vytvořily z papírových krabic, namalovaly nebo napsaly text. 
Každá partnerská škola se rovněž představila formou počítačové prezentace. 
Dalším projektem bylo CD se zvuky zvířat, které se v jednotlivých jazycích liší 
a jinak se vyjadřují. 
 Všechny společné aktivity byly zhodnoceny a poskytnuty ostatním 
partnerům na partnerských schůzkách, které se uskutečnily na naší škole (v 
listopadu 2006) a v německém Günzburgu (v červnu). Na této závěrečné 
schůzce se všichni zúčastnění shodli na úspěšnosti projektu a rozhodli se zůstat 
v kontaktu i po ukončení projektu. V plánu jsou nejen výměny materiálů, 
vzájemné návštěvy, ale i výměnné pobyty žáků, popř. společné akce (např. letní 
tábor).  
 
Soutěže a olympiády 
„Vánoce, nejen bílé“– výtvarná soutěž pro všechny žáky MZŠ (3 kategorie: 1.-3. 

/4.-5./ 6.-9.) Práce žáků byly vystaveny v koridoru školy. 
Olympiáda Z – školní a okresní kolo 
Olympiáda D – školní a okresní kolo 
 
Sběr papíru 
Žáci i v tomto školním roce sbírali starý papír. Sběr probíhal ve dvou obdobích 
– na podzim (září/říjen) a na jaře (duben/květen).  Nasbírali 1,14 t papíru. 
 
Učitelé, kteří učili v Masarykově ZŠ a MŠ v roce 2007 
 
ZŠ 
Pedagogičtí zaměstnanci: 

http://www.sportagency.cz
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Mgr. Štěpánová Jarmila – ředitelka školy 
Mgr. Hyklová Jindřiška – zástupkyně ředitelky školy

 
Mgr. Pazderová Jaromíra 
Mgr. Šišková Gabriela 
Mgr. Alena Zapletalová  
Mgr. Mádrová Helena 
Mgr. Dohnalová Eva 
Mgr. Pospíšilová Kateřina 
Mgr. Kubaláková Libuše  
Mgr. Šenk Ivo 
Mgr. Kovalová Kateřina 
Mgr.  Londová Hana 

Zajícová Hana 
Mgr. Císařová Alice 
Mgr. Kozáková Drah. 
Cajthamlová Pavla 
Šudřichová Alena 
Mgr. Teplá Andrea 
Mgr. Mečířová Vendula 
Holoušová Olga 
Číhalíková Vlasta 
PhDr. Finger Miroslav 
Mgr. Kramplová Renata 

Mgr. Kubaláková Libuše  
Fabíková Michaela 
Mgr. Kubáček Pavel 
Zatloukalová Libuše 
Mgr. Košťálková Veron.  
Kadalová Eva  
Smidová Kamila 
Dvořáková Marika  
Stejskalová Helena 

 
Nepedagogičtí zaměst. : 
Krčová Renata – ek. školy 
Zelinka Jaromír – školník  
Kufrik Milán –školník  

Kučerová Dobroslava 
Polášková Ludmila 
Poledníková Bronislava 

Šádková Gabriela

 
Školní hala: 
Zelinka Jaromír – správce (do 9/07) 
Chodil Václav – správce  
Dohnal Vladimír – správce  (od 9/07) 

Luběníková Lenka – uklízečka (do 9/07) 
Sedláčková Zuzana – uklízečka (od 9/07)

 
MŠ Zámecké náměstí 
Pedagogičtí zaměstnaci. 
Kutrová Dana – ved. učitelka 
Ochmanová Helena 

Kolísková Šárka 
Mahrová Pavlína

 
Nepedagogičtí zaměstnanci 
Daliborová Hana Žaludová Svatava
 
MŠ Na Svobodě 
Pedagogičtí zaměstnanci:
Balonová Dana Oliberiusová Dagmar
 
Nepedagogičtí zaměstnanci: 
Vávrová Pavla 
 
 
Školní rok 2007/2008 (od září 2007 do prosince 2007) 
 

• 1. a 6.ročník začal podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se pro 
sebe“  

Školní akce a úspěchy v tomto období: 
• Mikulášský turnaj 2007 ( 1.ročník házenkářského turnaje v miniházené 4 

+1 = žáci 3.a 4.tříd; uskutečnil se ve školní hale za účasti 12 družstev 
z Moravy) 
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• 31.října 2007 se uskutečnil strašidelný lampionový průvod a výstava 
halloweenových dýní 

• 1.stupeň uskutečnil soutěž zakončenou krásnou výstavou „Skřítci 
podzimníčci“ 

• Proběhlo setkání čtyř škol v rámci projektu „Putování za Bystřicemi“ 
v ZŠ Bystřice nad Olší (ZŠ Bystřice nad Olší, Masarykova ZŠ a MŠ 
Velká Bystřice, ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Bystřice pod Hostýnem) 

• Žákyně 9.B obsadily 10.místo v ČR ve výtvarné soutěži s názvem 
„Evropská unie a nediskriminace 

• 6.prosince se uskutečnil vánoční jarmark  
 
 
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc-pobočka V.Bystřice 

 
Informační zdroj: Hana Hrdová 
 
Ve školním roce 2007-2008 došlo k výrazné změně v učitelském sboru. Do 
důchodu odešel dlouholetý pedagog pan Josef Ochman a jeho hodiny si rozdělili 
tři noví učitelé: 
1/ Zuzana Fojtíková – klavír 
2/ Lenka Černínová – housle 
3/ Lukáš Mareček – hudební nauka 
 
Dále na ZUŠ ve Velké Bystřici učí Helena Hrdličková – kytara. 
Hana Hrdová – klavír, zobcová flétna, hoboj. 
 
V letošním školním roce navštěvovalo naši ZUŚ 52 žáků = 

- hra na klavír 20 žáků 
- hra na zobcovou flétnu 13 žáků 
- hra na kytaru 12 žáků 
- hra na housle 6 žáků 
- jedna žákyně na hoboj 

 
Děti a jejich učitelé se účastnili řady vystoupení. Velmi úspěšný byl Vánoční 
koncert pořádaný na Zámku ve Velké Bystřici. 
Nově založený folklorní soubor pod vedením paní učitelky Černínové velice 
úzce spolupracuje s bystřickým souborem Haná. Tento soubor se také podílel na 
festivalu „Jaření“ pořádané ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci. 
Také ostatní komorní soubory (trio a kvartet zobcových fléten) se velmi dobře 
prezentují. 
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Za výukový rok 2007-2008 se uskuteční na Zámku ve Velké Bystřici Závěrečný 
koncert naší školy, na kterém vystoupí nejlepší žáci. Především absolventi I. 
stupně. Letos to budou: 
- klavíristky: Tereza Lejsková a Leona Halašová  
- flétnistky: Klára Košová a Julie Londová. 
 
Hezkého úspěchu v letošním roce dosáhla Nikola Sklenářová, která v okresním 
kole kytarové soutěže získala 2. místo.  
 
Děti z naší školy poprvé společně navštívily koncert Moravské filharmonie 
v Olomouci a tato akce se setkala s velkým ohlasem. 
 

 
 
Kulturní středisko Velká Bystřice 
 
Informační zdroj:  Jarmila Možíšová, ředitelka KS 
 
Hlavní náplní činnosti organizace s ohledem za dosavadní zaměření činnosti 
v oblasti kultury je organizování přehlídek, festivalů, výstav, divadelních 
představení, koncertů, vydávání velkobystřických novin. Dále se jedná o 
zajišťování všech kulturních a  vzdělávacích potřeb a zájmů občanů města Velká 
Bystřice. 
Organizační schéma:  
Jarmila Možíšová – ředitelka 
Lucie Vaculíková – účetní 
Lenka Lakomá – knihovnice 
Andrea Hlavová – prodavačka 
Od 1. května 2007 byla zrušena hospodářská činnost,  
provoz restaurace Nadační se  3 zaměstnanci. 
Práce na dohodu o provedení práce v roce 2007: 
Na dohodu o provedení práce pracovali v oblasti provozu internetu celoročně 2 
zaměstnanci. 
Na dohodu o provedení práce pracovali v provozu zmrzliny v letní sezónu 2 
zaměstnanci. 
Na dohodu o provedení práce ( příprava stravy, lektorský sbor, video, foto aj.) 
pracovalo dále na organizaci Lidového roku 19 zaměstnanců, na organizaci Regi 
BANJA a BANJA 11 zaměstnanců , na oslavě 130. let ochotnického divadla  2 
zaměstnanci, v oblasti drobné údržby KD 2 zaměstnanci.  
 
Příjmy z hospodářské činnosti v roce 2007:  
Příjmy z nájmu KD:  ---------------   52.084,- Kč  
Příjmy z reklam: ---------    102.666,- Kč 
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Příjmy ze sponzorských darů: ----- 311.485,- Kč 
Zisk z provozu obecního internetu:-------------------   165.141,- Kč 
Zisk z prodeje zmrzliny:-------------------------------    263.026,- Kč 
 
 

K datu 30. dubna 2007 byla Kulturním střediskem ukončena ztrátová 
hospodářská činnost – provoz restaurace Nadační. K datu 31. 5. 2007 byl 
ukončen pracovní poměr se zaměstnanci restaurace ( Věra Hejlová, Magda 
Steigerová, Renata Sekelová) a restaurace byla od 1. 5. 2007 městem pronajata 
jinému provozovateli: Jana Nováková, Olomouc.  

V oblasti doplňkové hospodářské činnosti KS nadále v roce 2007 
provozovalo prodej zmrzliny a zajišťovalo provoz internetu. Obě tyto 
hospodářské činnosti byly ziskové a získané finanční prostředky byly využity ke 
krytí nákladů v oblasti hlavní činnosti (oblast kultury). 
Během roku došlo k výměně účetní. Od 10. 4. 2007 nastoupila na KS místo 
Dany Bieleszové paní Lucie Vaculíková.  
 

Kulturní středisko má pro svou činnost k  dispozici sál KD včetně 
přilehlých prostor. Zde se konají veškeré jím pořádané kulturní a společenské 
akce. Prostory jsou bezplatně využívány i na zkoušky 4 folklorních souborů a 
ochotnického divadelního souboru. Koncerty vážné hudby jsou pořádány 
v salonku nebo sále hotelu Zámek a to z důvodů vhodnějšího prostředí. Budova 
KD je již ve velmi špatném stavu a v podstatě dosluhuje. Některé náročnější 
akce již nelze v KD z bezpečnostních důvodů uspořádat. Městem byl zpracován 
projekt na rekonstrukci  celé budovy KD, avšak zatím se městu nepodařilo 
získat potřebné množství fin. prostředků.  
 
Zhodnocení Lidového roku: 

Zhodnocení LR Petrem Nakládalem je v samostatné části kroniky na 
straně 100 - bylo zveřejněno v časopise Foklor v prosinci 2007  
 
Nejvýznamnější akce pořádané kulturním střediskem v roce 2007: 
 
Regionální přehlídka Regi BANJO ( V. ročník ) – 24. února:  
Soutěžní přehlídka trampských, country, bluegrassových a folkových skupin. 
Z 9 zúčastněných kapel vybrali diváci formou divácké ankety 3 nejlepší skupiny 
k účasti na podzimní přehlídce BANJO (listopad).Hostem přehlídky byla 
skupina POUTNÍCI, která vystoupila se  samostatným koncertem. Celá akce je 
opět ryze nekomerční záležitostí, náklady akce jsou kryty z ceny vstupného a 
z rozpočtu Kulturního střediska. Kapely vystupují bez nároku na honorář. 
 
POHÁREK SČDO 2007 – národní divadelní přehlídka monologů, dialogů a 
práce s loutkou. Memoriál Zdeňka Kokty:   14. a 15. dubna 
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Soutěžící, kteří byli vybráni na soutěžních přehlídkách a postoupili do Velké 
Bystřice, předvádí své výkony před odbornou porotou a následně jsou 
hodnoceni ve svých kategoriích. Přehlídka je dvoudenní a v neděli je zakončena 
rozborovým seminářem účinkujících s odbornou porotou. Sobotní večerní defilé 
vítězů přehlídky bylo doplněno o vystoupení hosta, herce Jiřího Pechy. Akce se 
koná tradičně na sále KD a přehlídka je financována z prostředků SČDO a 
Kulturního střediska. 
 
LIDOVÝ ROK – XVIII. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí 
Velká Bystřice 1. a 2. září  
Dvoudenní festival s účastí dětských a dospělých folklorních souborů z celé ČR 
a 4 souborů ze zahraničí.Sobota – vystoupení dětských souborů. Neděle 
vystoupení souborů dospělých. Součástí přehlídky je výstava v roce 2007 
s názvem „ Z hanáckých gruntů a chalup „ a dvoudenní řemeslný JARMARK, 
jehož součástí je předvádění lidové výroby. Festival se uskutečnil za finanční 
podpory Olomouckého kraje. Blíže viz str.100. 
 
BYSTŘICKÉ BANJO –  Velká Bystřice 10. listopadu: 
Účinkovalo 9 předních skupin z celého regionu Moravy a dalších míst ČR. 
Přehlídku zahajuje stálý host,  trojnásobný vítěz ankety diváků: skupina Lístek a 
uzavírá ji další host přehlídky –lipnická skupina Pupkáči. Dále zpívají a hrají 
držitelé Trampských port a dalších hlavních cen mnoha velkých přehlídek a 
festivalů. Celou akci ukončuje již tradiční velký potlach Bystřického BANJA. 
 
Oslava 130 let založení ochotnického divadla ve Velké Bystřici 27. a 28. října  
V programu oslav účinkoval Velkobystřický divadelní soubor s divadelní hrou „ 
Následky prvního manželství „ a divadlo Příbram s divadelní hrou „ Jak jsem 
vyhrál válku“. Součástí oslav byla i výstava fotografií a dokumentů z činnosti 
ochotnického divadelního souboru Velká Bystřice. Při příležitosti oslav byl 
vydán Kulturním střediskem Velká Bystřice i malý almanach „ 130 let 
ochotnického divadla 1877 – 2007 Velká Bystřice. 
 
Výběr dalších realizovaných akcí v roce 2007:  
 
4. únor  –      Premiéra divadelního představení Divadelního souboru kulturního střediska 
                     Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka. 
4. únor  –      Koncert vážné hudby – flétnový koncert J. Riedlbauch, V. Riedlbauchová 
11.únor –      Dětský karneval se skupinou Syrinx 
4. březen-      Komponovaný pořad VIVAT CAROLUS – Alfréd Strejček, Štěpán Rak  
11. březen –  Repríza divadla Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka  
20. březen –   Houslový koncert Fr. Novotný, S. Milstein 
29. březen –   3 koncerty Pavla Nováka – 2x pro ZŠ a MŠ a l x pro dospělé. 
15. duben –    Koncert vážné hudby – Cesta evropských madrigalistů – J. Chaloupková - zpěv,         
                       Brian Wrigt ( Anglie )- loutna 
12. duben –    Divadelní pohádka Čert a Káča – pro ZŠ a MŠ 
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22. duben –   Večer šansonů – J.Malendová, V. Hartlová, V. Bahník 
13. květen –   Česká lidová opereta s Josefem Zímou „ Na tý louce zelený 
17. květen –   Pohádka „ Honza Nebojsa“ 
17. květen –   Koncert vážné hudby – zpěv a klavír ( E. Weissová, doc. Bauchmannová ) 
12. červen –   Koncert pro ZŠ – Abraka Muzika  
23. červen –   Rozloučení ze školním rokem a přivítání prázdnin – vystoupení skupiny 
                       The robots, soutěže  a ohňostroj ( hřiště na Letné ) 
2. září –          Koncert skupiny IRISH DEW 
6. září –          Koncert vážné hudby – klavírní koncert ( Radoslav Kvapil ). 
23. září –        Koncert vážné hudby – České tripartitum  
1. říjen –         Písňový koncert- Hellerová, Novák, Šaroun 
13. říjen –       Houslový koncert – Štrausovi 
18. říjen –       Divadelní pohádka – Popelka 
6. listopad –    Pohádka „ O pejskovi a kočičce“ 
30. listopad –  Rockový koncert EWA FARNA 
8. prosinec –   Mikulášská nadílka 
13. prosinec – Pohádka pro děti MŠ BETLÉMEK 
 
 

Během roku pořádalo KS besedy v  knihovně pro děti z MŠ, ZŠ a pro 
dospělé. 

KS je vydavatelem měsíčníku Velkobystřické noviny. 
Celá řada krásných akcí je pořádána ve spolupráci se společenskými 

organizacemi města. Je to například Masopust, Štěpánské zpívání, Dětský den, 
soutěže a turnaje pro děti.  

Dále jsou to akce ve spolupráci se ZŠ – koncerty, divadla aj. 
 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 
Informační zdroj:  Lenka Lakomá, knihovnice 
 

V roce 2007 bylo přihlášeno 286 čtenářů, z toho 106 dětí do 15 let, 29 
čtenářů ve věku od 16 do 26 let.  

Čtenáři si vypůjčili 13.765 knih a časopisů (z toho časopisů 2 220). 
Bylo nakoupeno 122 svazků za 14.140,- Kč, knihovna odebírá 5 titulů 

časopisů (za 4.019,- Kč). 
Hodnota knižního fondu k 31.12.2007 činí 693.015,- Kč, počet svazků 

k tomuto datu je 20.467 kusů. 
Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 18 besed (různá 

témata z oblasti literatury, orientace v knihovně a knihách), každý měsíc děti 
soutěží o sladkou odměnu při odpovídání na otázky o knihách a postavách 
z nich. 

Žáci z 1. stupně navštěvují se svými učiteli v březnu až květnu knihovnu, 
půjčují si knihy a pracují s nimi.  

Děti z mateřských školek navštívily knihovnu 14x na besedách 
s pohádkovou tematikou, v prosinci se zúčastnily „Vánočního kreslení“ (vánoční 
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čas a dárky) a v červnu soutěžily v „Hádej, kdo jsem“ (různé pohádkové 
postavy).  

V listopadu se uskutečnila beseda s panem Jindřichem Machalou - 
autorem knihy Kronika Libavska – s vyprávěním a promítáním fotografií z této 
oblasti. 

Veřejný internet zdarma navštěvují děti i dospělí. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, 

časopisy a brožury různého zaměření. Je zde automatizovaný výpůjční provoz, 
který se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Po revizi 
knihovního fondu byla provedena jeho částečná prověrka  a knihy zastaralé a 
duplicitní byly vyřazeny. 
 

 
Národopisný soubor Haná 
 
Informační zdroj: Ing.Josef Langer, vedoucí souboru 
 
 
 
Současnost souboru: 

Soubor Haná se od doby svého vzniku silně rozrostl a je v dnešní době 
složen z pěti samostatně pracujících souborů, a dvou muzik. Jsou to dětské 
soubory Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, dospělí Mladá Haná a Haná a muziky 
Kanafaska a Krušpánek. Každý z nich tančí své vlastní programy  a nacvičuje 
samostatně, ale členové jednotlivých souborů vystupují společně při různých 
akcích a na folklorních festivalech. Někteří členové tančí i ve dvou souborech, 
máme společnou muziku a spousta jich pomáhá, popřípadě vede některé další 
soubory. Občanské sdružení Haná tímto členěním analogicky kopíruje rodinu. 
Rodinu, ve které žije několik generací, od těch nejstarších až po malé děti. A 
dospělé soubory již zde působí spíše jako učitelé a starostiví rodičové,  kteří 
podporují činnost svých dětí. A tak je to dobře. Ke konci roku 2007 mělo 
Občanské sdružení Haná celkem 123 členů. Podrobnosti, fotografie a repertoár 
jednotlivých souborů na http://www.souborhana.com 

 
 

Nejmenším souborem je dětský soubor Čekanka. V lednu roku 2004 
začala pracovat folklorní přípravka pro děti od 5 do 7 let. Vede ji Ing.Lenka 
Navrátilová a Mgr.Hana Londová. Nejmladší tanečnice a tanečníci se scházejí 
jednou za týden, aby se seznamovali s písničkami, hrami a říkadly hanáckého 
regionu. Začínají zkoušet první taneční krůčky a během roku poznávají lidové 
zvyky a obyčeje. A pak přijde ta velká chvíle, kdy se děti nastrojí do 
nažehlených kroječků a s nadšením se vrhají na jeviště, aby předvedly divákům, 
co všechno už dovedou… 

http://www.souborhana.com
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Za nedlouhou dobu své existence Čekanka vystupovala na tradičním 
Vánočním koledování, na masopustu, při vítání občánků  ve Velké Bystřici, 
společně s Krušpánkem se podílela na vynášení smrtky. Vystupuje i na akcích 
základní školy  v rámci vánočního a velikonočního jarmarku. Na třech ročnících 
Lidového roku předvedly děti pásma Myška chodí toze tiše, Pec nám spadla a 
Ve mléně, které shlédli i diváci v Domě pokojného stáří ve Velké Bystřici. 
Vystoupení Čekanky doprovázela chlapecká muzika Strunky, kterou vede 
Ing.Zbyněk Žůrek, primášem je Ondra Nakládal. Počet nadějných folkloristů 
v přípravce se pohybuje kolem dvaceti. Zájem dětí a rodičů je sice mnohem 
větší, ale zkuste hodinu týdně kultivovat pytel blech! 
 

Dětský folklorní soubor Krušpánek vznikl v roce 1986 původně pro děti 
členů souboru Haná. Souborem od té doby prošly desítky dětí. Ze zakládajících 
členů souboru vznikla muzika Kanafaska, která soubor doprovází. Soubor 
zpracovává říkadla, písně, tance a zvyky z Hané. Jednotlivé náměty jsou 
zpracovány choreograficky do tematických pásem, např. Pečeme vdolke, 
Hósátka, Na svatého Jiří, Čertovské dovádění nebo Běleni prádla. Děti tancují 
ve svátečních nebo pracovních hanáckých krojích a členové souboru jsou ve 
věku 7–12let. Vedoucími souboru jsou Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová. 
Soubor se může pochlubit postupem na Zemskou přehlídku dětských folklorních 
souborů v roce 2005, účastí na Dětské Strážnici 2005 a 2007, na Mezinárodním 
festivalu dětských folklorních souborů v Luhačovicích a největším úspěchem 
byl postup na Celostátní přehlídku v Jihlavě v roce 2007. Pravidelně vystupuje 
na festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici, ale účastnil se i dalších festivalů a 
akcí, např. ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Prostějově, v Tovačově, v Rožnově 
pod Radhoštěm. Vystupoval také v Belgii, Polsku a ve Slovinsku.  

V lednu roku 2004 udělal Ing.Vít Langer v Masarykově základní škole 
nábor do nově vznikajícího souboru Kanafaska. Úspěch, který se dostavil, 
nepředpokládal ani v těch nejoptimističtějších odhadech. Na první zkoušku 
přišlo tolik dětí, že v jediném kruhu zabraly celý tento sál. Aby ne, bylo jich 63. 
Většina ale brzy pochopila, že tanec je především spousta dřiny a obětování, 
takže po necelých dvou měsících zůstalo zdravé jádro – 18 členů ochotných 
chodit dvakrát týdně domů unavený a bolavý a aby toho nebylo málo, tak si čas 
od času vyjet na nějaké to víkendové soustředění. Na krajskou přehlídku 
v Prostějově na jaře roku 2005 se Kanafaska probojovala z prvního kola 
v Tovačově spolu s Krušpánkem. I když byla na obou soutěžích úplným 
nováčkem, stala se jediným postupujícím do celostátní přehlídky dětských 
souborů v Jihlavě. Byl to ohromný úspěch tohoto mladého souboru, jaký se 
žádnému dětskému souboru z Velké Bystřice nikdy nepodařil. Ještě tentýž rok 
absolvovaly děti zájezd do Slovinska a v roce 2006 reprezentovaly Českou 
republiku na mezinárodním festivalu v Rakouském Spitale. Tento prestižní 
festival pořádaný kulturní komisí Evropské unie, má za cíl sblížit jednotlivé 



- 78 - 

státy EU. Festivalu „My v Evropě, Evropa v nás“ se zúčastnilo 23 souborů 
z celé Evropy od Norska až po Itálii. O prázdninách ještě soubor vystupoval na 
Českém dni v Polském Krakově. Olomoucký kraj reprezentovala Kanafaska. 
 Souboru se podařilo nejen vyplnit věkovou mezeru mezi Krušpánkem a Mladou 
Hanou, ale hlavně vytvořit kamarádský, dobře fungující kolektiv kluků a holek 
ve věku, kdy jejich vrstevníci spíše objevují kouzla diskoték a barů než 
folklórních tanců a tradic. 

Mladá Haná – soubor vznikl v roce 1996 jako přípravka souboru Haná 
Velká Bystřice. Tato myšlenka napadla Ing.Josefa Langera, když viděl 
 nadšence ze Samotišek, kteří si nazkoušeli Moravskou besedu na Hody 
v Samotiškách. Na těchto hodech vystupoval i soubor Haná , a to se 
Samotišákům tak zalíbilo, že chtěli také tak tancovat. Původní nadšení postupně 
opadávalo, až nakonec převážili jiné zájmy nad pravidelným chozením na 
zkoušky. Pouze několik málo zbylých, mezi nimi i Jana Poláková a Robert Šolc, 
pokračovali dále. Protože mladých lidí, kteří chtěli tancovat, bylo v té době 
dostatek, založil Josef Langer přípravku. Byli v ní především ti, kteří odrostli 
dětským souborům Slaměnky a Krušpánek. Jako strategický tah pro nalákání 
více členů byl nácvik country tanců. To se mlaďochům zalíbilo, chtěli se učit 
stále nové věci,a tak se začalo i s hanáckými tanci. Jako první byla Kanafaska. 
Josef Langer potom pro přípravku postavil kromě této ještě několik dalších 
choreografií, jako Kopecky hodine a Veseličko. Protože jeho pracovní vytížení a 
starosti s „dospělým souborem“ byly značné, předal vedení nácviku Janě 
Polákové a Ing.Robertu Šolcovi. Jana Poláková, dnes již Šolcová-Poláková se 
také stará o krojovou základnu tohoto souboru. Další programy už s nimi 
sestavil pan Čada a byly to  Ovečky, Šefci, Na Štěpána není pána,  Hôsaři, 
Šmigrust. To už vystupovala přípravka jako samostatný soubor, který pracuje 
pod hlavičkou souboru Haná. Dále má soubor Mladá Haná ve svém repertoáru i 
choreografie Roberta Šolce Cestou k muzice a vánoční taneční pásmo Pečení 
koláče.Mladá Haná se účastní festivalů u nás i v zahraničí. U nás je to především 
Lidový rok ve Velké Bystřici, Záhorské slavnosti v Lipníku nad Bečvou a 
Prostějovské slavnosti. V roce 2003 pan Miloš Vršecký sestavil folklorní pořad 
Zrcadlení, do kterého si pozval kromě souborů Gaudeámus z Prahy a Ondřejnica 
ze Staré Vsi také soubor Haná a Mladá Haná. Tento pořad proběhl v divadle U 
Hasičů. V zahraničí navštívila Mladá Haná Itálii, kde navštívili mezinárodní 
festival v italské Atině. Kromě dospělého souboru Haná zde vystupovaly 
soubory z afrického Toga a Djibouti, Gruzie, Mexika, Argentiny, Číny, Sicílie a 
Sardinie. A že se tam hanáci líbili, o tom svědčí pozvání do Mexika a Gruzie i 
návštěva italského souboru Valle di Comino u nás na Lidovém roku. Dalším 
úspěšným zájezdem byla účast na Mezinárodním folklorním festivalu 
v Mariboru ve Slovinsku. Mladá Haná se snaží obnovovat již takřka zapomenutý 
region Lipenského Záhoří a myslím, že úspěšně. V tomto směru spolupracoval 
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soubor se Záhorskou muzikou, kterou vede Zuzana Gregorovičová. Ta i 
upravuje po hudební stránce  pásma Mladé Hané.  

Haná - soubor začal psát svoji historii již v roce 1976. Tehdy  chodila 
cvičit do souboru  parta mladých lidí, kteří chtěli tančit a kteří se spolu cítili 
dobře.  Dnes je už to kolektiv lidí v nejlepších letech, kteří spolu prožili část 
svého života. A tak jak to v životě chodí, byly to krásné dny, naplněné tancem, 
hudbou a spoustou nezapomenutelných zážitků, ale také těžké dny se spoustou 
tvrdé dřiny a dlouhých debat o zlepšení výkonu souboru, stejných kroků, držení 
těla. Dnes už nejsou, pravda, tak ohebná jako dřív, ale pásma máme od pana 
Čady „šitá na míru“, a tak stárnou zároveň s námi. Celé naše snažení je, 
abychom naším tancem, písničkami a dobrou náladou, pobavili diváky a aby se 
na chvíli zbavili svých každodenních starostí. Díky našemu choreografovi a 
vzácnému člověku,  vynikajícímu umělci panu Jiřímu Čadovi, se nám to zatím 
stále daří. Dnes jsou jeho členové hybnou silou veškerého folklorního dění ve 
Velké Bystřici a bez jejich pomoci se žádná akce neobejde. Hlavní akce souboru 
opakující se každý rok jsou Hanácký bál, Masopust, Lidový rok, Vánoční 
koledování.  Kromě nich se soubory účastní různých vystoupení, festivalů a 
soutěží.  
 

Muzika Kanafaska vznikla z kapely, která hrávala Krušpánku. Když 
vyrostli, vedení muziky se ujal Ing. Jaromil Přidal, primáš cimbálové muziky 
Václava Hastíka, a začali hrát i dospělému souboru. Podařilo se sehnat sponzory 
a soubor má i svůj cimbál. 
 

Dětská muzika Krušpánek vznikla z iniciativy Ing.Josefa Langera, 
kterému se podařilo přemluvit paní učitelku Lenku Černínovou, aby začala učit 
malou kapelu. Je to dřina, ale nakonec se vše podařilo, děti hraní baví a o 
Vánocích měli své první vystoupení.  
 
Činnost souboru v roce 2007: 
  
19.1. Hanácký bál spolupořádá soubor Haná společně s ostatními olomouckými 
soubory. Bál je zahájen slavnostním menuetem v choreografii Josefa Langera, 
z kterého na vás dýchne rozvážný klid a vznešenost minulého století. Po jeho 
skončení začne Moravská beseda, kterou tančí 20 tanečních párů. Není to proto, 
že by jich nechtělo tančit víc, ale taneční parket na hlavním kruhovém sále je 
poněkud malý a všichni by se tam nevešli. Nechybí ani slavnostní přípitek 
pronesený předními představiteli města Olomouce, a krajským hejtmanem a jak 
jinak, než pivem, když jsme na Hané. Potom se předvedou členové souborů  
Týnečáci z Velkého Týnce, Haná z Velké Bystřice, Pantla z Nákla, Cholinka 
z Choliny, Hanačka z Litovle a i Dunajec z Olomouce se svými programy. 
Jejich časový harmonogram je pečlivě upravován tak, aby se vystoupení nekryla 
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a návštěvník si mohl vybrat, který program  chce sledovat, nebo jestli se raději 
půjde bavit jinam. 
 
17. 2. Masopust 
„Pane starosto,  a všeci konšelé  bestřeckyho óřado.  Me, bestřecká chasa zme 
dnes  přešle, abe zme  podlivá starodávnyho ostatkovyho zveko, dovoleni od vás 
dostale, abesme poctivy hanácky právo držet môhle“ 
Tak tímto zvoláním začaly u nás „Ostatke“. Ostatky, jsou nejen bujaré oslavy 
ale pro členy souboru je to především ohromné množství práce. Připravit vše, 
aby se hosté dobře pobavili, najedli a napili. A že po zkušenostech z minulých 
let je toho hodně. Sousta beden s tlačenkou, jitrnicemi a jelítky je potřeba 
nakrájet, navážit a připravit na prodej.   
 Naše média neopomenou předvést reportáže z exotických cizích zemí, ale málo 
pozornosti upírají domů na naše krásné Masopustní tradice. Ty se v každém 
regionu vyvinuly v obřad, který má svůj přesný řád. U nás na Hané se 
masopustu říkávalo Ostatke. Jsou to poslední tři dny před popeleční středou, 
které se říkávalo také škaredá, a bývaly na Hané velmi hlučně slaveny.  Po něm 
následoval starobylý zvyk Vodění medvěda, který se váže k době před začátkem 
Velikonočního půstu. A nezapomněli jsme ani na tradiční hanáckou zabíjačku! 
Řezník tam porcuje prasátko stejným způsobem, jak se to dělávalo na vesnicích 
v minulosti. A že řeznický mistr pan Kasal umí, o tom se můžete přesvědčit 
sami. K masopustu patří také samozřejmě dobré jídlo a pití a toho je na náměstí 
ve Velké Bystřici samozřejmě dostatek. Návštěvníci se mohou občerstvit u 
stánků se zabíjačkovými specialitami, na kterých nechybí tlačenka, jitrnice a 
jelita, která jsou vyráběna podle stejných receptů, jak za časů našich dědečků. 
Výroba masa a uzenin  bývala v minulosti vždy doménou mužů a řeznický cech 
patřil už ve středověku k nejváženějším cechům města Olomouce.  V dalších 
stáncích si můžeme ochutnat zabíjačkovou polévku, koblihy, boží milosti nebo 
klobásky.    
   
24.2.  Kanafaska vystoupení v Bělkovicích 
3.3.  Kanafaska vystoupení v Olomouci 
25.3.  Krušpánek účast na okresní soutěži dětských souborů – postupuje na 

regionální přehlídku 
27.3.  Krušpánek a Čekanka vynášejí Smrtku, průvod dětí, rodičů a dalších 

příznivců měl určitě kolem 80ti osob 
14.4.  Krušpánek vystupuje na regionální soutěžní přehlídce v Prostějově a jako 

nejlepší ze všech dětských hanáckých souborů postupuje do celostátní 
přehlídky 

20.-22.4. Víkendové taneční soustředění Krušpánku na Pohořanech 
27.4.  Vystoupení souboru Haná v hotelu Flora pro policii  České republiky, 

máme úspěch s Babou zlou a Řemesly 
27.-30.4. Víkendové taneční soustředění Kanafasky na Pohořanech 
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26.5.  Chropyně – vystoupení Kanafasky s pásmem Na trávo aneb hrabě marš a 
dospělého souboru s pásmem Vaření trnek. Obě vystoupení doprovázela 
muzika Kanafaska  

1.6.  Vystoupení Hané pro oční lékaře, Čarování   
1.-2.6.  Dětská Strážnice – celá Strážnice patří po dva dny dětem a dětským 

souborům. Zkouška, průvod, večerní diskotéka, dopoledne plné her a 
soutěží a odpolední festivalové vystoupení. Obrovský zážitek a mnoho 
folklorních zkušeností pro všechny zúčastněné.  

9.-10.6. Celostátní přehlídka dětských souborů v Jihlavě – Krušpánek 
reprezentuje Hanou s pásmem Běleni prádla. Vystupuje mezi dvanácti 
nejlepšími soubory z celé republiky. Skvěle doprovázela muzika 
Kanafaska, pochvalu jsme dostali i za kroje.   

26.6.-1.7. Krušpánek a Kanafaska Šestidenní festival v okolí Czestochove.  
20.7.  Ozvěny Horňácka ve Velké nad Veličkou – Kanafaska a Haná – 

odpoledne průvod, večer vystoupení v překrásném přírodním amfiteátru 
s okolními kopci jako kulisami. Dlouhé čekání, na dospělý soubor přišla 
řada až v 23:30. Tancovali jsme Vaření trnek. Kanafaska předvedla na 
úvod dospělého pořadu pásmo Na trávo. 

25.8.  Krušpánek a Kanafaska na festivalu Adámkovy slavnosti v Hlinsku – 
festival se konal v krásném prostředí Betlému (skanzen v Hlinsku), malé 
náměstíčko bylo zaplněno diváky a dětem se tady moc dobře tancovalo. 

1.9.-2.9. Lidový rok  
Festival folklorních souborů s názvem Lidový rok proslavil malé město 
Velká Bystřice nejen v Evropě, ale i ve spoustě cizích zemí i na jiných 
světadílech. Není to jen díky souborům, které festival navštívily, ale svůj 
věhlas si získal také díky perfektní organizaci a skvělé péči o soubory. Za 
touto dobrou pověstí a skvělým pocitem z festivalu je schován celý tým 
poctivě pracujících lidí, kteří Lidový rok organizují a každoročně nezištně 
pomáhají, a patří jim za to veliký dík. V každém roce se sjedou soubory 
z různých koutů republiky, aby předvedly své nejlepší programy.  Je to 
největší folklorní akce našeho města a v těchto dvou dnech vyvrcholí 
celoroční práce spojená s jeho přípravou.  

Pro rok 2007 vybral Josef Langer  zajímavé soubory z různých folklorních 
regionů naší vlasti i ze zahraničí. Region Hané tradičně obsadily domácí 
soubory: Nejmenší drobečci ze souboru Čekanka s muzikou Strunky, 
které jejich vedoucí Lenka Navrátilová a Hana Londová odborně nazývají 
„pytel blech“, ale pro nás ostatní jsou to nadějní tanečníci a tanečnice 
s kouzelným a osobitým projevem. Dále je to náš pro letošek 
nejúspěšnější soubor Krušpánek s muzikou Kanafaska,  který se 
probojoval v soutěži dětských souborů do celostátního finále v Jihlavě. 
V minulosti se to podařilo pouze jedenkrát, a to souboru Kanafaska v roce 
2005. Děkujeme dětem z Krušpánku za perfektní výkon, kterému 
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předcházela tvrdá dřina, a popřejme jim i jejich vedoucím – Evě Kadalové 
a Lence Langerové, ať si to ještě někdy v budoucnu zopakují. A nakonec 
nejstarší z nich - soubor Kanafaska se svojí vlastní muzikou.  

Ta část přehlídky, která je věnovaná dospělým souborům, začala v sobotu 
večerním galaprogramem „V dobrym zme se zešli“,  ve kterém  
vystoupily soubory z daleka. 

V neděli festival pokračoval - programy souborů: Krušpánek – pásmo 
Svaté Jiří jede k nám (tancovaly poprvé nové děti) a Běleni prádla 
(naposledy tancovala děvčata, která přešla po Lidovém roku do 
Kanafasky), Kanafaska – Na trávo aneb hrabě marš, Haná – Vařeni trnek, 
Mladá Haná - Utiké Kačo- Lipenské Záhoří, Čekanka – Ve mléně.    

30.10.Poslední rozloučení s dlouholetým tanečníkem a kamarádem Pavlem 
Talandou 

10.11.Výročí Ondřejnice a Hlubiny – společné vystoupení v sále Janáčkovy 
akademie v Ostravě. Tancujeme Vařeni trnek a Čarování, doprovází nás 
muzika Kanafaska. 

15.11.V Olomouci v Konviktu vystoupení na Sjezdu lékařů tělesné výchovy a 
sportu. Šatnu jsme měli v kapli, diváci měli k našemu vystoupení 
občerstvení, přesto nás někteří sledovali a líbilo se jim to. Muzika 
Kanafaska hrála nám k vystoupení a potom  i ke zpěvu. 

24.11.Výročí Rusavjanu na Rusavě – Haná společné vystoupení s Valachy, 
tancujeme Čarování a Řemesla, malý sál,ale přeplněný diváky, celkově 
velmi vydařené vystoupení. 

29.11.Založení nadace Malý Noe – vystoupení Krušpánku na radnici      
v Olomouci 

4.12.  Mikulášská nadílka pro Krušpánek a Čekanku, čerty a anděle dodala 
Kanafaska, Mikuláše Haná  

20.12. Zpívání u městského vánočního stromečku před Zámkem 
26.12.Vánoční koledování na sále ve Velké Bystřici - společné vystoupení všech 

souborů s vánočním programem, první veřejné vystoupení nové muziky 
souboru Krušpánek.  

 
Divadelní soubor 
 

Informační zdroj: Aleš Hořínek a Ing.Tomáš Hradil 
 

Celý rok 2007 se nesl v duchu oslav 130. výročí založení divadelního 
souboru ve Velké Bystřici. Ochrannou známku tohoto výročí nesla první 
divadelní premiéra divadelní hry Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka od autorů 
Kazimíra Lupince a Sonyi Šemberové, která se uskutečnila 4.2.2007 na sále 
Kulturního domu Velká Bystřice.  
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Tato divácky velmi úspěšná komedie byla přihlášena na Hanácký 
divadelní máj, tedy oblastní přehlídku venkovských divadelních souborů 
v Němčicích nad Hanou, kde byla odehrána 30.4.2007 a získala následující 
ocenění: Tomáš Hradil (čestné uznání za režii), Marie Pecůchová (cena za 
herecký výkon) a Roman Tegel (čestné uznání za herecký výkon). Náš divadelní 
soubor získal doporučení na celostátní přehlídku venkovských divadelních 
souborů Krakonošův divadelní podzim a programová rada nás zvolila jako 
prvního náhradníka na tuto přehlídku. Co k tomu dodat? – smolné Němčice, již 
po několikáté jsme hlasitě zabouchali na bránu celostátní přehlídky, ale i 
tentokrát ona brána pro nás zůstala zavřená. Dalším oceněním v Němčicích pro 
nás bylo druhé místo v divácké soutěži. 

Další tradiční aktivitou našeho divadelního souboru je pořádání celostátní 
přehlídky monologů a dialogů – Pohárek SČDO -  memoriál Zdeňka Kokty, 
jejímž vyhlašovatelem je Svaz Českých divadelních ochotníků. Na tuto 
celostátní přehlídku se sjíždějí vítězové oblasních kol této soutěže z celé České 
republiky a letos poprvé od roku 2002 (kdy jsme tuto přehlídku pořádali poprvé 
ve Velké Bystřici, předtím jsme ji dělali třikrát v Olomouci), jsme měli na této 
přehlídce zástupce našeho divadelního souboru Zdeňka Hrbka a Pavla Dorazila, 
kteří zvítězili na oblastní přehlídce v Boleradicích. I to samozřejmě umocnilo 
naše 130. výročí. Hostem letošního pohárku byl skvělý Jiří Pecha s hrou Nejsem 
svůj pes od Bolka Polívky. Tradičním doprovodným programem této přehlídky 
je také výstava nositelů Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla a výstava 
fotografií vynikajícího olomouckého fotografa Štěpána Páťala. 

A potom to přišlo: 27. – 29. 10  hlavní část oslav 130. výročí  založení 
divadelního souboru ve Velké Bystřici. Vše to začalo slavnostní vernisáží, která 
proběhla v prostorách společenské místnosti Domu pokojného stáří sv.Anny. 
Návštěvníky zde přivítali Aleš Hořínek (za divadelní soubor), Jarmila Možíšová  
(za Kulturní středisko) a Ivo Slavotínek (za město Velká Bystřice). Návštěvníci 
z řad bývalých herců a ostatních příznivců divadelního souboru zavzpomínali při 
skleničce vychlazeného sektu nad výstavou programů a fotografiíí z daleké i 
blízké minulosti, kterou připravili naši divadelníci pod odborným dohledem 
nestora divadelního soboru Ing. Čestmíra Hradila. Tato výstava byla přístupná 
široké veřejnosti i po zbývající dny oslav. Závěrečný den byla otevřena pro 
návštěvy vyšších tříd Masarykovy základní školy, kterým se dostalo i odborného 
výkladu z úst uměleckého vedoucího souboru Ing. Tomáše Hradila. 

Po slavnostní vernisáži dostal slovo nejvýznamnější host oslav – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram s hrou Patricka Ryana – Jak jsem vyhrál válku v režii 
Milana Schejbala, s milými hosty Otakarem Brouskem ml. a Daliborem 
Gondíkem. Po tomto divadelním koncertu přišli na řadu gratulanti, a byl jich 
pořádný zástup. Mimo jiné Ing. Pavel Horák (za Olomoucký kraj) Ing.Marek 
Pazdera (za město Velká Bystřice), Ing. Dušan Zakopal (za SČDO), Ing.Josef 
Langer (za národopisný soubor Haná), Miroslav Urban (za DS Krupka), Ivana 
Dvořáková a Milan Tesařík (za DS Němčica nad Hanou) a jiní. 
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Dalším bodem programu bylo udílení vyznamenání  Zlatý Harlekýn 
(těchto vyznamenání je možné udělit maximálně pět na celou republiku), které 
předal místopředseda celostátní organizace SČDO Ing. Dušan Zakopal dvěma 
členům divadelního souboru, kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji 
tohoto souboru: Ing.Čestmírovi Hradilovi a Jaromíru Klenovskému. 

A potom jsme si na svém vlastním bále zatančili i my. Zahráli jsme 
Následky prvního manželství od Eugena Labiche, a získali doporučení na 
celostátní přehlídku jednoaktových her do Holic v Čechách. 

O důstojné zakončení prvního dne oslav se postarali hudební formace, 
hrající americký country-pop ve folkovém kabátě: Chatt Botté a Alibaba. 

Kromě těchto přímých divadelních aktivit jsme se jako vždy podíleli na 
spoustě akcí, které s divadelní činností nijak nesouvisí, ale vyžadují vysokou 
míru technického zabezpečení ze strany techniků a dalších členů divadelního 
souboru. V roce 2007 to byli například tyto akce: Regi banjo, Koncert Pavla 
Nováka, Den matek, Lidový rok, Bystřické Banjo, Koncert Ewy Farné, 
dopolední pohádky pro děti a jiné. 
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IX. Církevní život 
 
Církev římskokatolická  
 

Informační zdroj: otec Josef Opluštil 
 

Při rozhovoru pro kroniku otec Josef Opluštil zavzpomínal na krušné 
chvíle nástupu na bystřickou faru po otci Metodějovi Hofmanovi koncem roku 
2006, kdy po operaci páteře začínal v novém prostředí. Toho okamžiku se dost 
obával, protože měl příkaz od ošetřujících lékařů nic nezvedat, odpočívat a 
maximálně se šetřit. Jeho obavy byly zbytečné, naopak: nikdy nezapomene na 
to, jak mu všichni lidé kolem pomáhali, jak o něj pečovali a jak postupně 
s úlevou zjišťoval, že se nachází uprostřed přátel, na které se může ve všech 
potřebách spolehnout – to vše mu značně pomohlo v náročné rehabilitaci a 
rychlému návratu  do stavu plného zdraví. 

Velkobystřická farnost je rozsáhlá, protože do ní spadají k vlastnímu 
městu i obce Bukovany, Bystrovany, Svésedlice, Mrsklesy a Přáslavice s osadou 
Kocourovec – odhad počtu věřících, kteří se trvale zúčastňují církevního života 
(tzv. praktikující) činí asi 250 osob. 

Při prvních Vánocích otce Josefa v novém působišti, naplněných ještě 
stěhováním a vlastním zabydlením se na zdejší faře jsou  největší společenskou 
událostí  liturgie „půlnoční“ (ve 22 hod.) a Hodu Božího vánočního 25. 12.  
K vrcholným dnům vánočních svátkům patří neoddělitelně i svátek svatého 
Štěpána. V starodávné tradici je tento den spojen s chozením „po koledě“. 
Koleda znamená však také zpěv a hudbu. Dovolte nám zde citovat slova, které  
napsali do pamětní knihy v tento den koledníci, kteří přišli se svými koledami do 
místního chrámu: „Milý otče Josefe. Děkujeme Vám za možnost dát to nejlepší                         
a nejupřímnější,  co v nás je…Poprvé ve chrámu ve Velké Bystřici. Věříme, že ne 
naposledy. Zbyněk Žůrek, Zuzana Markovičová, Jiří Čada a další podpisy za  
soubory Muzika Haná, Rovina, Strunky, Záhorská Muzika, Flauto nuovo, 
Čekanka“.  

Přelom roku 2006/7 probíhal v naší farnost ve znamení rozpustilé 
silvestrovské oslavy v místní orlovně, které se zúčastnilo  na čtyřicet mladých 
lidí. Po půlnoci se dění přesunulo do nedalekého kostela, kde spolu s ostatními 
věřícími strávili mladí první hodiny Nového roku v modlitbách. 

Plný sál spokojených lidiček – to bylo v orlovně na Tříkrálové akademii 
v neděli 7. 1. 2007. Vystoupil zde místní chrámový sbor pod vedením Mgr. 
Josefa Olejníka s pásmem vánočních duchovních písní, potom skautská kapela 
pod vedením manželů Černínových z Bystrovan       a nesmíme zapomenout i na  
nadějnou klavíristku Michaelu Boháčikovou z Hluboček. Příchodem tří králů do 
sálu vyvrcholila Tříkrálová sbírka České katolické charity v naší farnosti.    

V měsíci únoru vrcholí plesová sezóna a v krátké době po sobě před 
Popeleční středou ožil rytmem tanců prostor místní  orlovny. Jednak to byl 
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„FARNÍ A ORELSKÝ PLES“ , jednak country taneční. Postní doba se 
připomenula nejdříve ve stylu masopustní rozpustilosti v sobotu 17. 2. 
průvodem maškar po městě, a pak ve středu 21. 2.  to bylo vážným poukázáním 
na lidskou pomíjivost, kdy kněz říká při udělování popelce (křížku z popela na 
čelo): „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“.    

V době jarních prázdnin (5.3.- 7.3.) otec Josef se skupinou děvčat  a 
ministrantů z farnosti Velká Bystřice podnikl výpravu  pod názvem „Hudební 
bloudění Prahou“. Nikdo se však neztratil, spíše naopak – našla se chuť do 
společného zpívání. Dá se napsat, že tento výlet byl prvním z impulzů pro 
vytvoření rytmické scholy mladých. 

Velmi úspěšná byla Postní duchovní obnova farnosti, což byla v podstatě 
serie různých setkání, akcí a přednášek pro různé věkové kategorie pod vedením 
týmu slovenských kněží z  Misijného Spoločenstva svatého Vincenta z Pauly. 
Závěrečné misijní setkání v sále orlovny se protáhlo a zdálo se, že účastníkům se 
vůbec nechtělo domů.  Konalo se ve dnech 8. 3. do 11. 3. 2007 

Velkému zájmu mladých se těšila akce – Postní maraton - při níž všichni 
zúčastnění dobrovolně čtyřiadvacet hodin drželi úplný půst. Pil se jen čaj, ale 
také se mluvilo o tom, jaké výhody půst s sebou přináší. Nejen však povídání, 
nýbrž i konání všeho možného. Např.  noční křížová cesta na Svatý Kopeček, 
úklidová brigáda pro město, hry a soutěže a vše  to vyvrcholilo malou divadelní 
přehlídkou. Nakonec všichni mohli zakusit, jakou dobrotou je obyčejný chleba. 
Konalo se od pátku 16. do soboty 17. března v orlovně ve Velké Bystřici. 

Na Velký pátek, dne 6. dubna 2007 se konal již druhý ročník křížové 
cesty po kapličkách v jednotlivých obcích farnosti, kde pro poutníky místní 
obyvatelé vždy připravili malé občerstvení v podobě buchty či koláče. Byla to 
doslova celodenní záležitost, protože obejití všech těchto památek vyžadovalo 
svůj čas.  

V měsíci květnu se v katolické tradici už od dob baroka setkáváme s tzv. 
májovými pobožnostmi, kdy se věřící obracejí o přímluvu k matce Pána Ježíše – 
Panně Marii. V životě naší farnosti v duchu tohoto odkazu předků  opět ožily 
kapličky, kde sami věřící si vedli májové pobožnosti ke cti a chvále Panně 
Marii. Novým pokusem  bylo však, že jsme začali tento krásný měsíc zvláštním 
dvoudenním setkáním  mladých rodin na bystřické faře a následnou poutí přes 
Svatý Kopeček až do Dolan. Krásné počasí umocňovalo množství krásných 
dojmů a zážitků z této velice vydařené akce, kterou bychom rádi příští rok 
zopakovali. Jinak jsme z následujícím květnovém volnu  zreprízovali naše 
hudební bloudění po Praze, tentokrát to bylo spojeno s pokusem navázat 
spolupráci s farností Praha Modřany. Výsledky našeho pokusu ukáže až čas. 
Vynikajícím počinem tohoto měsíce bylo zapojení týmu složeného našich 
farníků do zábavného odpoledne pro děti – pod názvem „Z pohádky do Bible“, 
které pořádají každoročně olomoucké farnosti ve Smetanových sadech v neděli 
20. 5. 2007 odpoledne. Náš program, podle názoru mnohých, patřil 
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k nejnavštěvovanějším a velice dobře jej hodnotil i otec arcibiskup Jan 
Graubner. 

V měsíci červnu vrcholí školní rok, chystají se vysvědčení apod., taktéž 
život ve farnosti jistým způsobem vrcholí před časem dovolených. Z mnoha akcí 
tohoto už letního měsíce připomenu zdařilou pěší farní pouť na Svatý Kopeček 
v neděli , dne 10. 6. Pouť vyvrcholila ve sluncem zalitém majestátním prostoru 
basiliky minor, kde liturgie jakoby kouzlila krásu jak viditelnou, tak i tu 
slyšitelnou – opět náš chrámový sbor doprovázel mši svatou. Okouzlující 
zážitek postavený na schopnosti vnímat a prožívat skutečnosti jinak. Nelze 
nepřipomenout, že bilancování před prázdninami bylo letos mimořádně spojeno 
v bilancováním celoživotním – dlouholetý někdejší bystřický duchovní správce 
Mons. THDr. Antonín Huvar spolu se svými bývalými farníky anticipoval  
v neděli 17. 6. oslavu dvojího životního jubilea. Jednak 85 roků života (*23. 7. 
1922, Albrechtičky), jednak 60 roků v kněžské službě (vysvěcen 5.7. 1947v 
Olomouci). Odpoledně pak oslavil svátek svého patrona – sv. Antonína 
Paduánského, tento zvláštní souběh oslav  spojil otec Antonín ve mši svaté 
v kostelíku v Bukovanech s 15. výročím od  posvěcení kostelíka sv. Antonína. 
Posledním významným počinem mezi mnoha jinými zdá se v tomto měsíci 
premiéra divadelního představení „Sněhurka a hádejte kolik trpaslíků?“ našeho 
nového“Velmi amatérského divadla“ pod vedením Ludmily Pleskové ml. 
Soubor je složen z dětí a mládeže místní farnosti a  na jejich premiérovém  
vystoupení bylo plno. Tento úspěch jim dal velký impulz pro další záměry. 

V prvním prázdninovém měsíci vrcholili přípravy na orelský tábor.  Ten 
se uskutečnil letos (už po patnácté?), ve dnech 17. – 27. 7. v Břestku u 
Buchlovic. Celkový počet táborníků byl okolo čtyřiceti. Program táborového 
pobytu byl spojen s hrou na archeology, kteří postupují po stopách biblického 
Josefa Egyptského. Podařilo se nám vytvořit i stylové orientální prostředí, kde 
se děti mohly přesunout ve své představivosti do jiné epochy a zakoušet radost 
ze hry a z poznávání. V tomto měsíci se naše farnost oficiálně rozloučila 
s kaplanem otcem Pavlem Vichlendou, který působil zde jen krátkodobě od 
listopadu roku 2006 jen po dobu své rekonvalescence. Otec Pavel se měsíci 
červenci stěhoval do své nové samostatné farnosti Hradčovice, která leží 
nedaleko Břestku. Strávil s námi ještě převážnou část táborového pobytu. I když 
působil v naší farnosti jen krátce, neradi jsme se s ním loučili, protože si dokázal 
získat lidi svým kamarádským přístupem. 

Druhý prázdninový měsíc utekl jak voda, náš pan farář byl pro změnu zas 
na letním stanovém táboře, který on pořádá se svými přáteli  pro děti z různých 
farností  už šestý rok na tábořišti u Protivanovského mlýna. Termín táborového 
pobytu kolidoval s oslavou patrocinia místního kostela ve Velké Bystřici a proto 
je nutné vyslovit velkou pochvalu místnímu společenství farníků i sboru 
místního orla za to, že sami dokázali připravit náš první farní den. Ten se konal 
v den oslavy svátku Stětí svatého Jana Křtitele, který připadl letos na neděli 26. 
srpna. Farní zahrada se otevřela pro všechny, kteří se chtěli setkat, zahrát si a 
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nebo zasportovat. Samozřejmě bylo připraveno spoustu dobrot a bylo by škoda, 
kdyby je nikdo neochutnal. V rámci farního dne uvedlo naše „Velmi amatérské 
divadlo“ dramatické ztvárnění „Stětí svatého Jana Křtitel“ Ve svérázném 
aranžmá. Opět s velikým úspěchem. Zlatým hřebem odpoledne byl 
minifotbalový turnaj jednotlivých vesnic naší farností. Ještě jednou patří veliké 
uznání všem, kteří zmíněnou akci připravovali  a pak i zajišťovali. 

V září jsme se rozloučili s dlouholetým zdejším kaplanem otcem Janem 
Valentou, který v naší farnosti působil od roku 1999. Jeho zdravotní stav si 
vyžadoval takovou míru péče, kterou jen těžko poskytnout v prostředí místní 
fary. Hodně nám chybí, přece byl s lidmi zde srostlý a vůbec je velikým 
problémem pro otce Josef zůstat na tak rozlehlou a živou farnost sám. 

Otec Jan se přestěhoval do Kněžského domova v Moravci, který leží 
v srdci Českomoravské vysočiny nedaleko Nového Města na Moravě. Podle 
našich informací se mu daří velice dobře a jeho zdravotní stav se markantně 
zlepšil.  

Krátké zhodnocení – rok 2007 byl novým začátkem jak pro mne tak i pro 
společenství věřících. Našel jsem zde nejen mnoho spolupracovníků, ale i 
mnoho dobrých přátel. 

Nejcennější je pro mne, že teprve po roce mohu bez zaváhání říci: U nás 
v Bystřici..a skutečně to tak cítit, že jsem tady našel domov, zakotvení jak 
lidsky, tak duchovně.Do nového již započatého roku bych nejvíce pro sebe 
potřeboval zdraví a pro zdejší farnost (i město) bych viděl důležité především to, 
o čem jsem mluvil v kázání na „půlnoční“….Abychom se navzájem potřebovali. 

Rád bych, než uzavřeme naše rozpomínání, poděkoval panu Jaroslavovi 
Košovi – místnímu kronikáři za velice obohacující setkání s ním. Jsem mu 
vděčný také za to, že mě doslova přinutil napsat tyto řádky. Mám v této oblasti 
obrovské dluhy a jsem hrozný lenoch. 

Jsem ze školy už 10 roků a nějak mi to vzdělávání začíná chybět. Tak 
alespoň i tato nedávná historie, kterou jsem se musel v těchto řádcích zabývat, 
mi pomohla něčemu novému se naučit pro přítomnost i budoucnost.   
 
(Historia magistra sapiencia) 
 
 
Církev Československá husitská 
 
Informační zdroj:  Hana Šebíková, duchovní CČSH  
 

Náboženská obec CČSH ve Velké Bystřici -farnost vede Rada starších, 
která má 7 členů, v čele s duchovní H. Šebíkovou a předsedkyní RS D. 
Andělovou. 

V náboženské obci je 500 členů. 
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K farnosti patří tyto obce: Svésedlice, Přáslavice, Doloplazy, Tršice, Daskabát, 
Dolní Újezd, Bukovany, Bystrovany, Droždín, Svatý Kopeček, Toveř, Dolany, 
Lošov, Radíkov, Mariánské Údolí, Mrsklesy, Hlubočky, Hrubá Voda 
 
Aktivity náboženské obce v r. 2007:  

• 16. ledna ekumenická pobožnost v našem Husově sboru, kázal kaplan 
Pavel Vichlenda a otec Josef Opluštil 

• 23. ledna ekumenická pobožnost v chrámu Sv.stětí Jana Křtitele, kde jsem 
kázala. Téma zamyšlení bylo „Pokoj“. 

• V květnu jsme se scházeli každý čtvrtek od 18 hod. na májových 
pobožnostech, na kterých nám posloužili slovem farářky a faráři z jiných 
náboženských obcí naší církve. Měsíc květen jsme  ukončili 31. 5. 
koncertem kostelního sboru a našich dětí z biblického „Spolča“.      

• 1.července 70. výročí založení Husova sboru – slavnostní bohoslužbu, 
kterou doprovázel náš pěvecký sbor, sloužila sestra biskupa Mgr. Jana 
Šilerová, další hosté manželé Spáčilovi, otec Josef Opluštil, zástupci 
města a věřící z blízkého i vzdálenějšího okolí 

• 22. 7. – 1. 8. křesťanský tábor Malybor v Dřevohosticích. Ve společenství 
4 dospělých a 26 dětí jsme si 10 dnů užili koupání, her, výletů (Hostýn, 
Kroměříž), jízdy na koních a návštěvy místního zámku. 

• Začátkem října jsme uskutečnili ve sboru sběr šatstva, ložního prádla, 
peřin, obuvi a hraček… který za týden putoval do občanského sdružení 
Broumov, kde se dál zpracovává. 

• Vánoční výstava andělů v Husově sboru – od 3. neděle adventní až do 15. 
ledna jsme mohli shlédnout přes 130 andělů vlastnoručně vyrobených, 
nakreslených dětmi i dospělými.  

• Během roku vystupoval náš pěvecký sbor i v nekostelních prostorách. 
Navštívili jsme zejména domovy důchodců v Radkově Lhotě, 
v Hodolanech i místní Dům pokojného stáří sv. Anny. 

• Každé úterý se scházíme na faře s dětmi ve věku od 4 do 14 let při 
biblických hodinách s názvem „Spolčo“. 
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X. Tělovýchova a sport 
 

Informační zdroj:     Ing.Vladimír Schneider 
 

Ve Velké Bystřici působí celá řada spolků, které se tělovýchovou a 
sportem zabývají. V současné době je početně i rozsahem činnosti nejsilnější 
Sportovní Klub (házená, kopaná, odbíjená a tenis) ve  svém sportovním  areálu 
Na Letné. Následuje TJ.Sokol se sídlem v místní sokolovně, Orel se sídlem 
v orlovně-bývalé kino. Nejmladší organizace je Sportovní mládí Velká 
Bystřice. Tato organizace nemá majetek, pronajímá si pro své akce většinou 
areál SK Na Letné, nebo Orlovnu. Jedná se občanská sdružení na dobrovolné 
bázi. 

 
Členská základna (podle registrace v roce 2006, v roce 2007 je obdobná): 
 

                                                                              Sokol         Orel         SK       SMVB 
      členové starší 18 roků                                      167          44           193          13 
      členové mladší 18 roků a starší 15 let                  1            7            54            0 
      členové mladší 15 roků                                      47           23            73           4          
 

    
Pozitiva: Ve Velké Bystřici má sport určitě tradici,na niž jednotlivé 

spolky navazují pořádáním různých akcí. Každý spolek za kalendářní rok 
uspořádá dle své velikosti a možností několik akcí pro veřejnost. Za poslední 
dva roky se zlepšila spolupráce se školou, čemuž sportovní komise klade důraz. 
Zřídili se zde sportovní třídy se zaměřením na házenou, což určitě zvedlo prestiž 
školy, protože v dnešní době je hlad po školách se sportovními třídami. Sport na 
to vydělává, protože děti jsou již od mládí vedeny ke sportu(ne výkonnostnímu, 
ale všeobecnému). 

Negativa:Jako vše v nové době i sport potřebuje peníze. Nikoliv na platy, 
ale na dopravu, rozhodčí, soustředění - pokud se dělá výkonnostní sport a je 
potřeba, aby pomohlo více i město. Pokud se člověk podívá na rozpočty měst a 
srovná, kolik procent jde na sport, tak jsou to většinou 3-4%. Ve Velké Bystřici 
to zatím není tolik. Samozřejmě město pomáhá sportu jak finančně, tak 
materiálně, troufám si říct, že někde kolem dvou procent obecního rozpočtu. 
Funkcionáři ve sportovních organizacích alespoň ve Velké Bystřici to dělají 
z lásky ke sportu, je to spíš střední a starší generace. Ta mladší již tíhne více 
k penězům. 

Ve Velké Bystřici je málo udržovaných sportovních plácků, když 
nepočítám areály a budovy sportovních organizací. V těchto areálech se dělá 
většinou výkonnostní sport, ale je potřeba plochy i pro rekreační sport a ty 
plochy udržovat. 

V roce 2007 nebyla žádná mimořádná sportovní událost. Zmínil bych 
oslavy výročí  80   roků od založení oddílu házené v roce 1927. Oslavy proběhly 
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důstojně v areálu Na Letné. Určitě důležitý mezník ve sportu byla výstavba a 
otevření nové školní haly koncem roku 2006. Město Velká Bystřice má konečně 
důstojný stánek pro pořádání různých sportovních akcí hlavně v zimních 
měsících, ať už jde o výkonnostní sport, nebo sport rekreační. 
 
1. Sportovní klub Velká Bystřice 
 

Informační zdroj: Ing.Lubomír Urban, předseda SK 
 

• Sportovní klub Velká Bystřice, v roce 2007 slavil 80 let 
• Předseda Ing. Lubomír Urban, celkem 195 členů (házená 134, tenis 22, 

kopaná 20, volejbal 19; muži 111, ženy 20, žáci 60, žačky 4) 
• Hlavní poslání SK Velká Bystřice v obci v současné době je především ve 

vyžití ve volnočasových sportovních aktivitách, a pořádání sportovních 
akcí. 

• SK Velká Bystřice v uplynulém roce 2007 pořádala mistrovská utkání 
v házené, kopané a volejbalu. Dále uspořádala oslavy 80 let házené ve 
Velké Bystřici. Turnaje s mezinárodní účastí v házené (FTP Cup turnaj 
mladších žáků, J.M.I.T. Cup turnaj mužů, Honeywell Cup turnaj dorostu, 
turnaj starších žáků a turnaj minižáků). Dále uspořádala společenský ples 
pod názvem Josefovské šibřinky, které jsou již tradiční. – podrobnější 
popisy jsou bohužel stále v běhu, protože se bude konat valná hromada, 
kde jednotlivé oddíly předkládají zprávy svých oddílů 

 
Oddíl házené má v současnosti celkem 150 členů, z toho 105 jsou aktivní hráči a 
45 funkcionáři oddílu, dále máme 20 trenérů s licencí, (z toho dva studují licenci 
A, čtyři mají licenci B)  6 aktivních rozhodčích a 3 zástupce v orgánech ČSH. 
 
Hlavní priority oddílu házené v současnosti a blízké budoucnosti : 
 
• práce s mládeží, včetně práce ve sportovních třídách se specializací na 

házenou na Masarykově ZŠ ve Velké Bystřici 
• modernizace areálu na hřišti Na Letné (postupné opláštění zastřešeného 

hřiště s umělým povrchem 
• snaha družstva mužů vybojovat účast v první lize. 
• zvýšení aktivity a podílu členů oddílu házené na společenském životě města 

Velká Bystřice  
 

Závěrem nutno konstatovat,že činnost oddílu házené v S.K.Velká Bystřice 
je velmi aktivní. Jako ve všech sportovních činnostech i u nás žijeme hlavně 
z peněz sponzorů. Rovněž sportovní areál, který je majetkem klubu potřebuje 
značné částky na provoz a údržbu. 
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Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
 

Informační zdroj: Hana Navrátilová - náčelnice 
 

Naše tělocvičná jednota byla založena v říjnu 1871 a patří k nejstarším 
jednotám olomouckého okresu. Jsme občanské sdružení (nestátní nezisková 
organizace) a jsme právnická osoba. Obecným právním dokumentem naší 
organizace jsou Stanovy ČOS (Česká obec sokolská) . 

Mezi hlavní aktivity sokolských jednot patří tzv. sokolská všestrannost 
(všestranná pohybová cvičení v tělocvičně i na hřišti, hromadná cvičení a slety, 
základy sportů, pobyt v přírodě), výkonnostní sport a kulturně společenská 
činnost včetně vzdělávání. Vychází z bohatých sokolských tradic a z pevného 
sepětí s národní kulturou. Sokol spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími, 
která mají podobné zaměření. 

Symbolika ČOS: znak „esíčko“, pták sokol, kroj, oslovení bratře, sestro, 
slib je dobrovolný. Sídlo ústředního orgánu ČOS je v Praze 1 - Újezdě 
v Tyršově domě. Středním řídícím článkem ČOS je sokolská župa a v ní se 
sdružují tělocvičné jednoty. V našem případě se jedná o Olomouckou župu – 
Smrčkovu, jež sídlí v Olomouci na Rooseveltově ulici. 

 Z Valné hromady v březnu 2007 vzešel výbor naší jednoty v tomto 
složení: 
 
Tomáš Hroščaník – starosta                                              Hana Navrátilová- náčelnice 
Jan Navrátil- místostarosta                                                Václav Rech- odbor sportu 
Božena Barvířová- jednatelka                                           Jaroslava Levinská- matrikářka 
Alena Rechová- hospodářka                                             Jaromír Šubert- vzdělavatel 
 
další členové výboru: Lenka Otáhalová, Andrea Večeřová, Juraj Velký, Miroslava 
Kristýnová, Ivana Korýdková, Miroslav Doležel. 
 

   Během roku došlo k výměně na postu matrikářky – nově tuto funkci 
vykonává Andrea Večeřová. 

   V současné době má naše jednota celkem 248 členů, z toho za odbor 
sportu(odbíjená) 25 mužů, 15 žen, za všestrannost je evidováno 47 mužů, 109 
žen, 5 dorostenců, 6 dorostenek, 20 žáků, 61 žaček. 

   Kromě oddílů odbíjené mužů i žen v naší sokolovně vyvíjejí činnost 
tyto oddíly pod vedením uvedených cvičitelek a vedoucích: 

 
-rodiče + děti –    Sylva Zapletalová 
                            Marika Dvořáková 
-předškoláci -      Vladimíra Rášová 
                             Zuzana Vodičková 
-mladší žákyně-   Lenka Otáhalová 
                             Veronika Jaklová 
-starší žákyně-     Lenka Otáhalová 

                                      Hana Navrátilová 
- ženy s hudbou-           Lucie Vaculíková 
-ženy seniorky-             Alena Rechová 
-kalanetika-                   Hana Stroblová 
-bojové umění              ing. Ladislav Petráš 
-jóga-                             p.Pilařová 
-gymbaly-                     Lenka Otáhalová 
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Cílem a posláním naší organizace je upevňovat a prohlubovat zejména 
tyto atributy: tělesná zdatnost, čestné jednání, demokracie, kulturní dědictví, 
láska k rodné zemi, odkaz Tyrše a Fügnera. Tělesná výchova v našem pojetí 
slouží především k vyplnění volného času a ke zlepšení duševní výkonnosti. 
Ovšemže i v Sokole se zabýváme výkonnostním a i vrcholovým sportem. 

Nezanedbatelná je i kulturní a společenská činnost, taktéž činnost spojená 
s pobytem v přírodě.Česká obec sokolská se věnuje výchově harmonické 
osobnosti po stránce tělesné i duchovní a klade přitom důraz na stránku mravní. 
Cílem je zdraví a prostředkem je sokolská všestrannost se širokou nabídkou 
sportů. Sokolskou myšlenku nabízí ve prospěch naší demokratické společnosti i 
k mezinárodní spolupráci. 
 
Výčet hlavních akcí Sokola v roce 2007: 
 
7. 2.  XIV. Všesokolský slet v Domě pokojného stáří u sv. Anny - promítání 
DVD na velké projekční plátno nejen pro obyvatele DPS, ale i pro širokou 
velkobystřickou veřejnost. Členové výboru podávali podrobný komentář 
k jednotlivým ukázkám sletových skladeb 
14. 4. Sraz cvičitelek předškolních dětí a cvičení rodičů s dětmi v Olomouci- 
Chválkovicích. Tohoto školení se zúčastnily:S. Zapletalová, V. Rášová a M. 
Dvořáková 
29. 4. Závod všestrannosti předškolních dětí v Olomouci- Chválkovicích. Účast 
6 dětí + 3 cvičitelky. Soutěžní disciplíny: kop na branku, hod na branku, běh na 
40 m, hod do dálky, skok do dálky. Antonín Vodička získal 3. místo! 
5. 5. Zálesácký závod zdatnosti ve Slatinicích- župní kolo. Účast: 12 dětí + 1 
cvičitelka. Terénní běh, stanoviště s plněním úkolů: práce s buzolou, střelba, 
zdravověda, topografie, uzlování, odhad vzdálenosti, atd. Ml.žactvo – stříbro, 
starší žactvo I – zlato,starší žactvo II – stříbro 
18. – 20. 5. Celostátní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti v Třebíči. 3 účastníci, 
1 cvičitelka. Ubytování ve stanech, polní kuchyně, bohatý program. 5. místo 
z 19-ti hlídek, nebodované 7. místo družstva náhradníků- nejlepší umístění 
Olomoucké župy v osmileté historii závodu! 
25. –27. 5. Výlet do Náchoda a Adršpašských skal. 22 žákyň + 5 cvičitelek 
spolu se 4 žákyněmi + 1 cvičitelkou T. J. Sokol Šternberk.Ubytování 
v sokolovně Náchod. 
9. 6. Do Křelova na kolech – župní akce. 7 dětí, 4 dospělí. Naše výprava byla 
nejpočetnější a v cíli nejrychlejší. Připraven pestrý program v sokolovně a 
přilehlém okolí. 
16. 6. Turistický výlet do Karlovy Studánky – akce na zakončení cvičebního 
roku pro oddíly mladších a starších žákyň - 17 dětí + 4 dospělí. 
27. 6. Závody v parku ve Velké Bystřici – zakončení cvičebního roku pro oddíl 
předškoláků - 14 dětí. Disciplíny: přenášení vody na lžičce, skoky v pytlích, hod 
balónkem na terč aj. 
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7. – 9. 9. a 21. – 23. 9. Cvičitelská škola v Olomouci - Chválkovicích. Z této 
školy vzešli 3 noví cvičitelé 3. stupně:Veronika Jaklová, Sylva Zapletalová, 
Patrik Rulíšek. 
15. 9. Výlet na Karlštejn. 29 dětí, 6 dospělých, 2 senioři. Krátká prohlídka i 
centra Prahy. 
26. 9. Běh Terryho Foxe v aleji Smetanových sadů v Olomouci. 12 dětí, 3 
dospělí, 1 členka jako pořadatel. Podpora boje proti rakovině. 
28. 9. Sokolský závod zdatnosti – 48 závodníků, 20 dobrovolníků na kontrolních 
stanovištích. Opravdu velmi nepříjemné počasí – silný déšť. Závod v prostoru 
Skalky a přehrady. 
6. 10. Autobusový zájezd do Vídně. 58 účastníků, prohlídka města a okolí 
s průvodkyní. 
8. 12. Předvánoční akademie.V programu vystoupily všechny oddíly pracující 
s dětmi, jako hosté:taneční seskupení seniorek z Velkého Týnce „Poupata“ , děti 
z T. J. Sokol Křelov. Pódiové vystoupení, stolová úprava, domácí občerstvení. 
Moderovala Lenka Otáhalová. 
 
Odbor sportu se zúčastnil 9 turnajů v odbíjené smíšených družstev. Pořádá 
Velikonoční a Mikulášský turnaj v odbíjené smíšených družstev, dále Župní 
přebor v odbíjené smíšených družstev. Celkem za rok 2007 získali 3krát bronz a 
1krát zlato. 
                                                                        
Orel 
 

Informační zdroj: Mgr.Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 
 

Orel je občanské sdružení s ústředním sídlem v Brně, jehož hlavní náplní 
je sportovní, kulturní, výchovná a osvětová činnost na základě křesťanských, 
zvláště katolických zásad. 

Starosta jednoty je Mgr.Zdeněk Lakomý, počet členů v r. 2007 činil  87. 
Jednota Orla ve Velké Bystřici patří mezi nejstarší místní spolky, jejichž 

historie spadá do 20.let minulého století.  Byla založena 8.května 1921 a v roce 
1929 si  pro své potřeby postavila na svou dobu velmi moderní budovu orlovny. 
V totalitních dobách, to je za nacistické okupace a za vlády komunismu, došlo 
k zákazu jejího působení a přišla rovněž o svůj majetek.V roce 1990 se znovu 
ustanovila a v roce 1998 jí byla rozhodnutím zastupitelstva města vrácena 
budova orlovny. Od této doby se píše její novodobá historie. 

Na poli kulturním a duchovním  spolupracuje s místní římskokatolickou 
farností. 

Každý týden se koná sportovní cvičení starších a mladších žáků a také 
cvičení žen. Družstvo mužů reprezentuje Velkou Bystřici v okresní soutěži  
stolního tenisu. 



- 95 - 

V roce 2007 se podařilo uskutečnit několik sportovních akcí jako např. 
svatováclavský turnaj ve stolním tenise, cyklopouť na Svatý Hostýn a zpět, 
turnaj župy Šrámkovy ve floorballu, spolupořádání farního turnaje 
v minikopané, nebo pěší pouť na Sv.Kopeček. 

Pro děti  a mládež se uskutečnil tradiční tábor v Břestku pod hradem 
Buchlov. 

Pro milovníky tance byl uspořádán  kurz country tanců. Každoročně je 
pořádán pro členy a příznivce orelský ples.  

Mládež z ,,Velmi amatérského divadla“ připravila pro veřejnost dvě 
vystoupení. Tím prvním  byla pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících, druhé 
vystoupení se jmenovalo Vánoční hra. Ve spolupráci z farním sborem se konají 
některé  koncerty. Koncertem je také zahajována výstava amatérských malířů a 
fotografů z Velké Bystřice a přilehlého regionu, která se koná každoročně 
v měsíci listopadu.  

Již několik let se jednota zúčastňuje jako jeden ze spolupořadatelů také 
dětského sportovně zábavného dne na výstavišti Flora v Olomouci. Podílí se 
rovněž na pořádání farního dne zdejší farnosti. 
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XI. Významné události města v roce 2007  
 
Návštěva prezidenta republiky: 13.červen 2007 
 
 Pro kronikáře, který byl toho času jen pár týdnů ve funkci, byl toto černý 
den. Návštěva prezidenta republiky v našem městě se uskuteční maximálně 
jednou za desetiletí a takovou událost by neměl propást.  

Bohužel – program pobytu prezidentského páru v našem kraji byl tak 
pečlivě utajován, vše se sběhlo ve velmi krátké době tak rychle, že na kronikáře 
se prostě zapomnělo a tak dejme slovo jednomu ze šťastných přímých účastníků 
– místostarostovi Mgr.Ivo Slavotínkovi: 

„13.červen 2007 se zapíše mezi významné dny v naší historii: naše 
městečko krátce navštívil prezident republiky Václav Klaus s chotí Livií v rámci 
své třídenní cesty po Olomouckém kraji. 

Návštěva to byla jen krátká, za účelem slavnostního oběda, ale myslím, že 
aranžmá celého slavnostního setkání zapsalo naše městečko do vzpomínek 
prezidentského páru. 

U vchodu do Zámku vítal Václava Kluse s manželkou Livií krojovaný pár 
– pan starosta s paní matrikářkou Broňou Millou. Naše hosty evidentně příjemně 
naladily první tóny dětské hanácké kapely „Strunky“ a když pak navíc paní 
Millá nabídla vynikající koláčky a povykládala o tzv.hanáckém svatebním 
koláči“ ve foyeru Zámku, bylo zaděláno na velmi příjemnou a nad rámec 
protokolu i neformální atmosféru. To jen dokládají takové drobnosti, jako když 
si pan prezident vyžádal přípitek od „toho krojovaného pana starosty“ a ne od 
krajského hejtmana, kterému to ukládal protokol. 

Celková vysoce slavnostní atmosféra byla založena především na 
naprosto profesionálním servisu a zázemí Hotelu Zámek pana Jahody, kterému 
patří za jeho práci veliký dík. Celá skladba menu i uspořádání akce bylo jeho 
dílem a koneckonců jeho pohostinskému renomé také vděčíme za to, že jsme 
hlavu státu mohli v našem městě přivítat. Poděkování patří i pracovnicím 
Městského úřadu pod vedením tajemnice Jany Drábkové, které vymyslely a 
připravily krásné stylové dárky: pan prezident od nás dostal hanáckou krojovou 
vestu a první dáma hanácký šátek a originální selskou kytici zdobenou zelenými 
klásky a lučním kvítím.“ 

K tomu dodejme, že Václav Klus navštívil Velkou Bystřici již několikrát, 
poprve jako ministr financií před parlamentními volbami za OF v roce 1990, 
později pak zde přenocoval ještě několikrát jako předseda vlády, náš Hotel 
Zámek si velmi oblíbil a tentokrát ho poprve předvedl i své choti. 

Několik zdařilých fotografií z této poslední návštěvy je zachováno ve 
fotoarchivu města a ve Velkobystřických novinách č.7/2007. 
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1.května :  XIV. Bílý kámen 
 
Z příprav XIV.ročníku akce, popis možností absolvování: 

Téměř devadesát procent účastníků již několik let tvoří cyklisté a to 
z pochopitelných důvodů. Je to především lákající ideální cykloterén po libavské 
náhorní plošině, několikrát protínající středoevropské rozvodí. Zde je i v době 
konání této akce minimální provoz automobilů, což je v současné 
přetechnizované době balzám na cyklistickou duši i tělo. K dispozici tu je přes 
sto padesát kilometrů povolených komunikací, z nichž si účastníci mohou své 
trasy libovolně vybírat – na tyto komunikace mohou najíždět z šesti výchozích 
míst na hranicích vojenského prostoru, kde získají od pořadatelů potřebné 
podklady.  

Jsou to především klasické Mrsklesy, kde je odbavováno 60-70% všech 
účastníků, kteří zdolávají pětikilometrové stoupání na Strážnou a dál k Bílému 
kameni, na Strážisko a k odpočinkovému Boresu. 

 Již třetí rok bude zajímavý vjezd ze železniční zastávky Smilov, kde se 
od prvního kilometru šlape pravidelným stoupáním údolím řeky Lichičky 
svěžím lesem téměř až do Velké Střelné. Cyklisté se mohou nechat vyvézt 
vlakem ještě dál, na slušnou nadmořskou výšku až do Domašova, odkud pak 
vstupují do centrálního vojenského prostoru přes Heroltovice z Města Libavá. 
Vlaky z Olomouce přes Smilov do Domašova byly i letos podstatně posíleny o 
vagóny na přepravu bicyklů i polykačů kilometrů a to i zpátečním směrem 
odpoledne do Olomouce. 

Od severovýchodu je možno do VVP nastoupit z Budišova dvěma směry. 
Buďto přes Starou Vodu do Města Libavá, nebo přes Staré Oldřůvky do rozvalin 
Nových Oldřůvek, dolů na Odru a vzhůru kolem výšiny Barnov na Potštátsko. 

Druhým nejčastějším východiskem k Bílému kameni je vstup pro 
účastníky z Hranicka a Přerovska na Zeleném kříži, který je nejvýš položen a to 
v nadmořské výšce 601 metrů, odkud se dá rychle dosáhnout libavského centra.  

Tím dochází k žádoucímu rozptýlení mnoha tisíc účastníků do přijatelné 
míry – a celý prostor se pestrobarevnými dresy menších i větších cyklistických 
skupin jen hemží. 

Loni byla vyzkoušena výrazná změna, která podstatně zvýšila atraktivnost 
Bílého kamene pro  zeměplaze. Turisté mohou vstupovat do prostoru i ze 
železniční zastávky Smilov, ba i z protilehlé strany vojenského prostoru – od 
Zeleného kříže nad Kozlovem. Otevírá se zde možnost mnoha kombinací tras 
přes Velkou Střelnou, zámeček Bores, na Strážisko, odtud buďto na Bílý kámen, 
nebo k prameni Odry, nebo přes Varhošť a Hadovec do Daskabátu – vše oběma 
směry.  

Jak již bylo naznačeno, nejen turisté a cyklisté budou mít možnost 
navštívit  letošního 1.května vojenský prostor.  Pro důchodce a rodiny s menšími 
dětmi vypravíme přímo z Velké Bystřice jeden autokar (a další z Olomouce a 
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další zřejmě vypravují jako každý rok Mrsklesy, Hlubočky a Hranice) a během 
okružní jízdy s krátkými procházkami ukážeme účastníkům vše podstatné: 
pověstmi opředený Bílý kámen, nepřívazskou prérii z vrcholu Strážiska, 
původně lovecký zámeček Bores, památník původních německých obyvatel ve 
Velké Střelné, velkostřeleckou pozorovatelnu, Město Libavá s větrným mlýnem, 
hezkým náměstíčkem i památníkem PTP - dále nevynecháme samozřejmě 
slavný, nákladně opravovaný kostel ve Staré Vodě s procházkou k nedalekému 
zázračnému prameni a naši bohatou projížďku po vojenském prostoru ukončíme 
u pramene evropského veletoku Odra. 

Pořadatelé Bílého kamene: město Velká Bystřice, Auto-velo-klubu Velká 
Bystřice - za účinné spolupráce s Újezdním úřadem vojenského újezdu Libavá,  
se Střediskem obsluh výcvikových zařízení Libavá AČR , Vojenskými lesy a 
statky ČR s.p. divizeLipník, Vojenskou policií  i Policií ČR a Obecním úřadem 
Mrsklesy.  
 
A jak to na Prvního máje 2007 na Libavé vypadalo? 
 

 Zatím co loňský ročník vešel do historie jako „pro trvalý déšť o týden 
odložený“, letos ho můžeme nazvat „sice slunečný, ale chladný a větrný“ – ráno 
bylo na některých místech mínus dva i tři stupně, v zalesněných úsecích ani 
odpoledne nebylo víc než deset nad nulou a mírný severní vítr byl zejména na 
otevřených pláních evropského rozvodí nepříjemný. 

Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 5.975 osob, několik desítek 
nepočítaných dětí předškolního věku včetně batolat, řada psů na vodítkách a 6 
koní se svými jezdci – tímto počtem byl překonán nejvyšší stav účastníků 
z loňského ročníku, který činil 4 801 osob. Oněch 1.174 osob navíc představuje 
navýšení počtu účastníků o celou jednu pětinu. 

Na jednotlivých stanovištích nastupovali na trasy účastníci v těchto 
počtech ( v závorce uvedeny počty z roku 2006): 

 
• Nové Oldřůvky       137       (60)                               
• Smilov-zastávka                     237     (236) 
• Kovářov (Potštát)        247     (180) 
• Město Libavá        548    ( 324) 
• Zelený kříž (Kozlov)           1.454  (1.218) 
• Mrsklesy                              2.870  (2.354)  
• autokary a jiné vstupy            482     (273) 

 
Během akce několikrát úspěšně zasahovala vojenská lékařská služba ze 

svého stanoviště v Městě Libavá a na velkostřelecké pozorovatelně, přes několik 
nepěkných pádů však nebylo registrováno žádné vážnější zranění. Opět se  
zvýšilo užití cyklistických přileb, podle odhadu pořadatelů to byly téměř dvě 
třetiny  účastníků. 
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Přes úsilí pořadatelů, kteří i letos zvýšili počet pořadatelských stanovišť 
v terénu a výstražnými páskami zdůraznili některé zákazy vjezdu, kontrolní 
orgány armády, policie, Lesní správy i sami pořadatelé zachytily průnik 
několika skupin do nepovolených prostorů,  proti kterým bude zahájeno 
přestupkové řízení. Přes pořadatelské stanoviště dokonce do vojenského 
prostoru pronikly dvě motorové čtyřkolky, snad desítce jezdcům na motorkách 
vjezd na trasy akce pořadatelé znemožnili. 

Letošní Bílý kámen byl dobře zajištěn nejen organizačně, ale i po stránce 
občerstvení, které mohli účastníci využít na sedmi místech rozlehlého 
vojenského prostoru – velké občerstvovací stanoviště polním způsobem 
vybudovali vojáci poblíž zámečku Bores, který byl pro účastníky Bílého kamene 
letos z výcvikových důvodů uzavřen. 

Zatím co v minulých létech počet účastníků stoupal po desítkách, letošní 
víc jak tisícihlavý nárůst zaskočil i pořadatele a před polednem na některých 
stanovištích již nebyly k sehnání barevné mapy, které se staly suvenýrem akce. 
Propozic i textových popisů  tras byl však dostatek všude a tak tato skutečnost 
průběh akce neovlivnila. 

Podle vyjádření přednosty újezdního úřadu Libavá plk.Ing. Vladimíra 
Kubisy účastníci i pořadatelé splnili i letos náročné podmínky k uspořádání této 
akce a je zde proto předpoklad pořádání dalších ročníků i v létech příštích. 

Téměř padesátka pořadatelů z bystřického AVK zaslouží uznání za 
zvládnutí letošních davů, nemenší poděkování však patří jejich 
spolupořadatelům – městu a Městskému úřadu Velká Bystřice, bez jejichž 
vydatné pomoci by tak rozsáhlá akce nemohla existovat. A tak již dnes začínají 
oba tyto pořádající subjekty připravovat jubilejní patnáctý ročník, který se 
uskuteční ve čtvrtek 1.května 2008… 
 
 
 
Dokončení výstavby Dva bytové domy - 2x17 bytových jednotek 
 
Informační zdroj: projev starosty Ing.Pazdery při slavnostním otevření objektu  
 
      Město Velká Bystřice začalo uvažovat o výstavbě bytů po vyhlášení 
nařízení vlády č.146/2003 Sb. o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Reagovali jsme tak 
na velkou poptávku především mladých začínajících rodin po dostupném 
bydlení ve Velké Bystřici. Zpočátku bylo největším problémem nalézt vhodný 
pozemek pro výstavbu. V roce 2005 jsme získali bezúplatně z Pozemkového 
fondu pozemek p.č. 1977/1.  Proto byl připraven investiční záměr  výstavby 
dvou bytových domů s nájemními byty určenými k uspokojení obrovského 
zájmu fyzických osob o nájemní bydlení ve Velké Bystřici.  
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      Stavbu realizovala na základě výběrového řízení  stavební firma VAPE 
s.r.o., byla zahájena v srpnu 2006, to znamená, že realizace včetně technické 
infrastruktury trvala přesně jeden rok. Projektovou dokumentaci připravil Ing. 
Arch. Dan Života. Architektonické řešení respektovalo podmínky dané územním 
plánem a požadavky města na co možná nejmenší ekonomickou náročnost 
stavebních nákladů. Byly navrženy třípodlažní objekty zastřešené plochými 
střechami s atikami.  Bytové domy jsou identické a stojí v krajině bez stávající 
okolní zástavby.  

Celkové náklady na realizaci stavby byly 32.506.589,- Kč. Na tuto 
investiční akci  byla poskytnuta dotace  z prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení (SFRB) na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené 
osoby dle nařízení vlády č.146/2003 Sb. ve výši 21.420.000,- Kč.  Bez této 
významné podpory bychom nebyly schopni stavbu vůbec realizovat. Zbývající 
část finančních prostředků ve výši 11.080.000,- Kč byla pokryta investičním 
úvěrem, který nám poskytla Česká spořitelna a.s. a který bude splácen 
budoucími příjmy z nájemného.  
     Již v průběhu stavby jsme museli rozhodnout o nových nájemnících. Rada 
města vyhlásila Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby 
v lokalitě ul. Svésedlická.  Museli jsme splnit především podmínku, že město 
uzavře nájemní smlouvu pouze s příjmově vymezenou osobou, která nemá 
vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu, k bytovému domu ani k rodinnému 
domu. V termínu do 31.5. 2007 se přihlásilo více než 80 žadatelů. Komise pro 
přidělování bytů a následně Rada města vybrala 34 nových nájemníků. Věříme, 
že spokojených nájemníků.   
       Na závěr si dovolím poděkovat pracovníkům SFRB a jeho panu řediteli Ing. 
Wagnerovi, bez jejichž podpory by nebylo možné stavbu realizovat, dále ČS 
a.s., která nabídla nejlepší podmínky pro poskytnutí investičního úvěru na 
dofinancování stavby, prováděcí firmě VAPE s.r.o., projektantovi, stavebnímu 
dozoru Ing. Milanu Svobodovi a také všem pracovníkům MěÚ Velká Bystřice, 
kteří se na přípravě stavby podíleli.   
      Pevně věřím,  že   nově vybudované byty budou sloužit svému účelu dlouhé 
roky a nový nájemníci se v nich budou dobře cítit a  spokojeně je užívat. 
 
1. a 2. září 2007:    18.ročník FF LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 
 
Informační zdroj:   Petr Nakládal,  člen štábu a moderátor FF Lidový rok 
 

První zářijový víkend v hanáckém městečku Velká Bystřice patřil 18. 
ročníku folklorního festivalu LIDOVÝ ROK, jehož hlavním pořadatelem je 
město Velká Bystřice ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR, Kulturním 
střediskem Velká Bystřice a folklorním souborem HANÁ Velká Bystřice. 

Festival se konal za podpory Ministerstva kultury, Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy a Olomouckého kraje. Záštitu nad ním převzali ministr 
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vnitra Ivan Langer, senátor Adolf Jílek, poslanci PS Parlamentu ČR Tomáš 
Kvapil a Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík a jeho 1. 
náměstek Pavel Horák. 

Hlavní scénou Lidového roku je zastřešené pódium na Zámeckém 
náměstí, nápaditě vyzdobené chmelovou révou. (Velká Bystřice leží v Tršické 
chmelové oblasti a v době konání festivalu pravidelně vrcholí jeho sklizeň.) 
Během sobotního festivalového dne vybrané dětské soubory potěšily svým 
vystoupením i seniory v Domě pokojného stáří sv. Anny, zahraniční soubory 
z Ruska a Mexika  předvedly již v pátek své umění  občanům v sousední obci  
Přáslavice. 

V sobotu ráno sice přešla přes Velkou Bystřici dešťová fronta, ale 
odpoledne, kdy program festivalu začínal vystoupením dětských folklorních 
souborů se už na V. Bystřici smálo letní sluníčko. V sobotním festivalovém 
programu se představily DFS Malý Mionši z Dolní Lomné, Vysočánek 
z Hlinska, Hanýsek ze Šakvic se skvělou rodinnou muzikou sourozenců 
Osičkových a výborně tanečně připravený Jarošáček z Mělníka. Pochopitelně 
nechyběly domácí DFS od nejmladší Čekanky, přes Krušpánek, po nejstarší 
Kanafasku. Zatím co zaplněné Zámecké náměstí mohlo po skončení dětské části 
festivalu poslouchat v doplňkovém programu  koncert pražské skupiny Irish 
Dew hrající tradiční irskou a skotskou hudbu a původní skladby v keltském 
duchu, sešli se vedoucí souborů k besedě s lektory festivalu. Těmi letos byli 
Marie Mrvová z Veselíčka, Anna Maderičová z Uherského Hradiště, prof. Pavel 
Klapil z Olomouce a manželé Eva a Jaroslav Štikovi z Rožnova po Radhoštěm. 

Ve  večerním pořadu s názvem „V dobrym zme se zešli“,  vystoupili 
Jarošovci z Mělníka, Úsměv z Horní Břízy a diváky očekávaní zahraniční hosté 
Lidového roku 2007. Dědinská folklórna skupina Hájiček ze slovenského 
Chrenovce-Brusna představila zejména originální zpěvy svého regionu. Orchestr 
a sbor lidové písně ze Sankt Petěrburgu si vysloužil skandovaný potlesk při těch 
nejznámějších ruských lidových písních a obdiv diváků sklidilo vystoupení 
mexického souboru Hueyitlatoani. Sobotní program oficiálně zakončil ohňostroj 
ve 23 hodin. Do pozdních hodin se však ještě na náměstí hrálo a zpívalo nebo 
besedovalo u početných stánků s lahodným burčákem. 

Do překrásného svátečního nedělního rána diváky na Hané přivítaly písně 
mužského sboru Rovina z Olomouce. Po nich předvedly lidové zvyky, výroční 
obyčeje a tradice svých regionů, na které je festival Lidový rok především 
zaměřen, Bartošovci ze Zlína, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Jarošovci 
z Mělníka, Úsměv z Horní Břízy a Olešnica z nedalekých Doloplaz.  

Hodina po poledni patřila ještě jednou slovenskému Hájičku, který se s 
velkobystřickým publikem rozloučil vytrubováním na trombity. Poté začal 
závěrečný festivalový galaprogram „Debe decke tak belo“, při kterém měly 
stovky diváků možnost se ještě jednou  potěšit lidovou hudbou, písní a tancem 
v podání všech dospělých FS. Vše zahájili bravurní bartošovští odzemkáři v čele 
s Petrem Grebeněm a domácí Mladá Haná s novým pásmem tanců z Lipenského 
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Záhoří. Diváci se dobře bavili u „Řemesel“ Mistříňanů, „Trnek“ domácí Hané i 
pásem sympatických Jarošovců. Pochopitelně nic svému jménu nezůstal dlužen 
vynikající Úsměv z Horní Břízy. Finále programu patřilo souborům z Ruska a 
Mexika, k niž se navíc přidal  poslední zahraniční host – srbský Folklorní soubor 
při chrámu sv. Jiří v Bělehradě. 

Předseda spolupořádajícího Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica v 
závěru vyzvedl opět zvýšenou laťku kvality festivalu, ocenil úsilí všech 
organizátorů v čele s ředitelkou festivalu Jarmilou Možíšovou a dramaturgem 
Josefem Langerem. Rovněž jménem FOS ČR poděkoval všem sponzorům, 
z nichž největší dík patřil generálnímu sponzorovi letošního ročníku společnosti 
INSTA Velká Bystřice. Další díky patřily samozřejmě i ČD  a řadě ostatních 
sponzorů festivalu. Nemalou finanční podporu poskytl i letos Olomoucký kraj. 
Velmi pomohla i finanční pomoc od  Ministerstva kultury ČR  a Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. 

18. ročník FF LIDOVÝ ROK ve Velké Bystřici doprovodila tématická 
výstava „Co belo, belo“ s podtitulem „Památky z hanáckých gruntů a chalup“ 
připravená Broňou Millou. Řemeslný jarmark, který se konal po oba dny na 
Zámeckém náměstí, již jen dokreslil celkovou vynikající atmosféru letošního 
festivalu  

Příjemné počasí závěru léta přilákalo na všechna vystoupení i na jarmark 
lidových řemesel a výrobků zatím největší množství návštěvníků v historii 
Lidového roku. 

Z celé národopisné přehlídky jsou zhotoveny videozáznamy, které jednak 
zachycují vystoupení všech souborů, dále pak samostatně vystoupení jen 
bystřických souborů a na samostatném disku je zachycena výstava „Co belo, 
belo“. 
Vše je uloženo ve videokronice města.  

 
Podzimní průtrž mračen nad městem 
 
 V pátek 5.října jsme se odpoledne vraceli z Libavé a z vyhlídky na úbočí 
Strážné jsme viděli na západě zvedající se hradbu hrozivě vyhlížejících mraků, 
která postupovala nad Olomoucí ve směru na naše městečko. Docela jsme se 
těšili na trošku deště, protože v předchozích dnech a týdnech byly srážky mizivé 
a řeky vysychaly. 
 To, co se však z nebe spustilo v následující chvíli, si nikdo nepřál.  

Slunce se rychle zatáhlo a zprvu mírný deštík se za zvedajícího větru 
proměnil v prudký liják, který přešel v doslovnou průtrž mračen. Snad během 
patnácti minut spadlo přes dvacet milimetrů srážek a nad městem zřejmě ještě 
víc,  které především na východních svazích polí od Přáslavic a Mrskles neměly 
šanci vsáknout do půdy a spustily se v podobě potoků do městečka. 

Množství hlíny, trávy, slámy a dalšího porostu z polí voda spláchla do ulic 
Svésedlické, Hliníku, částečně Křížkovského a od Mrskles pak Žižkovou, kde 
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všude rychle ucpala kanalizační vpusti a velkou vrstvu bahna vrhla na hlavní 
komunikaci 8.května a ČSA. 

Protože déšť trval jen relativně krátkou dobu, vlna vody nebyla vysoká, 
stačila se rozlít po hlavní silnici a nevnikla do přilehlých domů. Přesto zanechala 
místy až patnácticentimetrovou vrstvu bahna a sirénou svolaní hasiči měli velmi 
obtížnou práci se zprůchodněním kanalizace a s alespoň částečným vyčištěním 
povrchu komunikace – pracovali intenzivně až do pozdních nočních hodin. 

Druhý den ráno byly na polích od Mrskles a Přáslavic k vidění víc jak 
pětimetrové široké pásy, kudy se voda do městečka řítila. Značná část vody se 
takto prodrala z polí od Kovákova i do Sviňského dolu, kde přes překladiště 
prosákla a odtekla do řeky Bystřice. Západní okraj městečka přívalová vlna 
bahna již nezasáhla, kanalizace stačila vodu odvést. 

Celou hlavní silnici a přílivové cesty pak naše Technické služby několik 
dnů čistili a přes velké úsilí dlouho trvalo, než se městečko uvedlo do původního 
stavu. Průtrž mračen na majetku zaplať pánbůh žádné větší škody nenadělala.  
 
Návštěva ministra P.Nečase v Domě pokojného stáří  
 
 Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) při své návštěvě 
Olomoucka se rozhodl zastavit i v našem městečku a zde navštívit Dům 
pokojného stáří sv.Anny – stalo se tak v úterý 9.října. Nebyla to návštěva 
náhodná, pana ministra zajímalo, jakým způsobem se realizuje akce výstavby 
výtahu v tomto objektu, které jeho ministerstvo značnou částkou dotuje. 
 Po krátké rozpravě s vedením Domu pokojného stáří za přítomnosti 
starosty, místostarosty, při které se účastníci neformální besedy navzájem 
informovali o mnohých otázkách souvisejících především se zákonem o 
sociálních službách, pan ministr se svým doprovodem vyrazil do terénu. 

 Prohlédl si především úspěšně rozestavěné dílo výtahu, nechal se 
informovat o časových horizontech jeho dostavby a výši čerpání nákladů. Potom 
následovala prohlídka celého objektu tohoto sociálního zařízení, pan ministr 
navštívil i obyvatele v několika bytových jednotkách a nechal se provést i celým 
technickým zázemím domova. 

S výsledky své inspekce byl evidentně spokojen, což vyjádřil i v krátkém 
závěrečném hodnocení v pěkně upravené předzahradě DPS. 

Z pobytu pana ministra ve Velké Bystřici je zhotoven krátký videozáznam 
a ten uložen ve videokronice města. 
  
Czech – point instalován: návštěva ministra I.Langera  
 
 Velká Bystřice se dne 11.října stala teprve třetím místem v celém 
Olomouckém kraji, kde byl uveden do provozu systém projektu Czech-point, 
který byl instalován jako kontaktní místo přímo na bystřické radnici. 
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 Jde o elektronický systém, který poskytuje občanům rozsáhlé služby a 
zjednodušuje kontakt mezi úřadem a žadateli. Tak lze rychle přímo v našem 
městečku získat  originál ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního rejstříku i rejstříku živnostenského – počátkem roku 2008 bude 
zde možno získat i výpis z trestního rejstříku a budou následovat další a další 
agendy. Znamená to především obrovskou časovou úsporu, protože získání 
těchto dokladů znamenalo často cestu do Olomouce (ale i Brna či Prahy…) a 
tam pobíhání po několika odděleních, po němž následovalo i několikatýdenní 
čekání na vyřízení žádosti. Tato záležitost není v rámci Czech-pointu ani 
finančně nákladná - v současné době je cena této služby 50,-Kč za jednu stranu 
dokumentu, což je velmi příznivá relace. 
 Na radnici při této příležitosti přijel i sám ministr vnitra Ivan Langer 
(ODS), který v zasedací místnosti radnice krátce pobesedoval s občany, 
zastupiteli i úředníky a pak v přízemí spolu se starostou a místostarostou 
provedli slavnostní křest šampaňským - za potlesku přítomných pak i otevření 
pracoviště tohoto systému. První oficielní výtisk si nechal zhotovit pan starosta, 
na který mu pan ministr napsal vtipné věnování. 
 Z celé akce je zhotoven videozáznam do videokroniky města. 
 
 
Udělení Ceny města Velká Bystřice za rok 2007 
 
Informační zdroj: soukromý archiv Ing.Č.Hradila, osobní poznatky kronikáře 
 
 Jen dvěma fotografiemi a několika řádky textu byla letos ve 
Velkobystřických novinách zaregistrována tato významná událost z 9.června 
tohoto roku. Přitom tato cena byla udělena občanovi, který se o polistopadový 
rozvoj našeho města zasloužil tak výrazným způsobem, že jeho obdobu v naší 
novodobé historii prostě nenajdeme. Ano, Ing. Čestmír Hradil je 
nejvýznamnější osobností Velké Bystřice devadesátých let minulého století. 
 Je mi ctí, že mohu o tomto člověku, kterého si nesmírně vážím, napsat 
následná slova. Píší se mi dobře, protože ho dobře znám a díky jedné z jeho 
mnoha ušlechtilých zálib – archivaci všech důležitých či jen zajímavých 
dokumentů plynoucího času kol něj – mám k dispozici obdivuhodný zdroj údajů 
nejen o jeho osobě, ale i době, v níž žije. 
 Cena města Velká Bystřice za rok 2007 je opravdu v dobrých rukou. 

 
Ing. Čestmír Hradil 
 
 Narodil se 3.9.1931 v domě č.p.254 ve Velké Bystřici v rodině známého 
veterinárního lékaře MVDr. Sylvestra Hradila. V roce 1937 až 1942 chodil do 
obecné školy ve Velké Bystřici, poté začal studovat na Reálném gymnáziu 
v Olomouci, kde také v r.1950 maturoval. Po maturitě vystudoval strojní fakultu 



- 105 - 

ČVUT v Praze -  směr energetika s konečnou specializací na potravinářské 
stroje. 
 Po promoci v roce 1954 jako mladý inženýr nastoupil k 1.1.1955 do 
n.p.Strojírny potravinářského průmyslu v Olomouci, později přejmenovaných na 
Strojobal. Zde se významným způsobem podílel na řadě projektů, z nichž 
v padesátých létech byl snad nejúspěšnější vývoj tzv. Mikrosladovny. Již na 
peripetiích kolem ní se ukázalo, že nadaný konstruktér – bohužel z tak 
zvané buržoazní rodiny – to nebude mít v tehdejším lidově demokratickém státě 
lehké. 

 Zařízení Mikrosladovny totiž vzbudilo na Mezinárodní strojírenské 
výstavě v Brně značnou senzaci u odborníků i ze zahraničí a proto bylo následně 
instalováno i na světové výstavě EXPO-58 v Bruselu, kde získalo zlatou 
medaili. Ing. Hradil, přesto, že jako spoluautor projektu byl schopen podat 
odborný výklad jak v němčině tak ve francouštině, do Bruselu vycestovat 
nesměl, jako již několikrát dříve do Paříže a dalších míst západní Evropy. To už 
se nějak nezdálo ani vedoucímu kádrového odboru, který zjistil, že příčinou je 
posudek na Ministerstvu potravinářského průmyslu, zpracovaný tehdejším 
předsedou bystřického MNV. V něm byl mladý Čestmír označen za buržoazní 
element, který jako představitel tzv. zlaté mládeže zavádí ve Velké Bystřici 
americký způsob života a zejména při plesích a tanečních zábavách neblaze 
proslulý tanec bugy-bugy. A tak kádrovák jel do Velké Bystřice udělat pořádek 
a stal se zázrak: tehdejší výbor VO KSČ tento posudek odvolal a napsal nový, 
s podstatně kladnějším hodnocením. Za zmínku určitě stojí, že Ing. Hradil v roce 
1974 obdržel autorské osvědčení od Úřadu pro vynálezy a objevy na přihlášku 
vynálezu, který znamenal několikamilionový celospolečenský přínos. 
 V roce 1957 se oženil s Valburgou Pazdírkovou, v roce 1959 se jim 
narodil syn Tomáš a v roce 1966 syn Aleš. 
 V období připrav a euforii „Pražského jara“ nakrátko vstoupil do KSČ, ale  
po jeho politicky vyhraněných aktivitách v roce 1968 (souhlasný podpis pod 
Vaculíkův manifest 2000 slov, účastech na protestních akcích proti vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa a podobně) byl z KSČ vyhozen, po 
čemž ho komunistické vedení Strojobalu nejrůznějším způsobem šikanovalo. 
Proto se rozhodl v roce 1987 dát ve Strojobalu výpověď, zvítězil v konkurzním 
řízení Československé akademie věd na místo samostatného vývojového 
konstruktéra na ústavu optiky a optoelektroniky při Přírodovědecké fakultě PU 
v Olomouci. Zde se dostal do úzkého kontaktu se studenty, kteří brzy poznali 
jeho politické smýšlení a vtáhli ho do dění na PÚ po 17.listopadu 1989. 
V souvislosti s tím byl pak zvolen mluvčím Okresní Rady OF a konečně 
koncem listopadu i vedoucím mluvčím Místní rady OF ve Velké Bystřici. Přes 
několik lukrativních nabídek Okresní rady OF (např.post přednosty 
rekonstruovaného Okresního národního výboru nebo na kandidátku na OF na 
volitelném místě do poslanecké sněmovny) zůstal velkobystřickým patriotem a 
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na základě zvolení v komunálních volbách v roce 1990 se stal starostou tehdejší 
obce Velká Bystřice, se kterou je spjat celým svým životem. 
 Už od mládí projevoval značnou společenskou aktivitu. Od roku 1937 
chodil jako žák cvičit do Sokola a v Sokole také pokračoval i po roce 1945 jako 
dorostenec a pak jako řádný člen mužského oddílu. V té době také v rámci 
Sokola vedl oddíl stolního tenisu. Získal Tyršův odznak zdatnosti a má zapsán 
v příslušném protokolu k tomuto odznaku výkon v běhu na 100 metrů v čase 
12,1 sec. Dále byl od roku 1945 členem místního Junáku a od roku 1946 
vedoucím jednoho oddílu Vlčat. Mimo to chodil do hudební školy kapelníka 
pana Františka Doležela na hru na housle, byl členem Klubu filatelistů, členem 
Hanáckého Aeroklubu v Olomouci, kde získal diplom sportovního pilota, 
kterého byl zbaven v dubnu 1948 - stejně jako řada dalších, u kterých bylo 
podezření z možnosti uletět „za kopečky“ -  a u něj zřejmě i proto, že byl také od 
roku 1947 členem Národně-socialistické strany. 
 Úctyhodný je rozsah jeho činnosti v bystřické kultuře. Vytvořil a vedl 
malou velkobystřickou swingovou kapelu, v roce 1949 byl pozván ke spolupráci 
s velkou olomouckou swingovou kapelou (tehdejších středoškoláků) s názvem 
Akademik a po ukončení její činnosti s podobným orchestrem Olympik, pro 
který mimo hraní působil i jako aranžér mnoha skladeb. A jak je asi obecně 
známo, byl aktivním divadelním ochotníkem, kdy od roku 1947 do roku 1992 
ztvárnil více jak dvacet divadelních rolí, čtyři hry režíroval a sestavil a režíroval 
více jak 25 kabaretů (zejména silvestrovských) a scének na divadelních plesích a 
karnevalech. S dokonalou znalostí tohoto prostředí sestavil a sepsal v druhé 
polovině roku 2007 u příležitosti oslav 130 výročí ochotnického divadla ve 
Velké Bystřici zajímavý faktografický almanach, který dává čitatelům 
nahlédnout do pestré činnosti bystřických divadelních ochotníků mnoha 
generací – takže ocenění Zlatým harlekýnem Svazem českých divadelních 
ochotníků (viz oslavy 130.výročí ochotnického divadla) je opravdu ve 
správných rukou. V podstatě se také po roce 1990 zasloužil o uskutečňování 
pravidelných koncertů klasické hudby v rámci Klubu přátel hudby. 
 Nejpodstatnějším, životním přínosem jeho činnosti ve vztahu k Velké 
Bystřici, je působení ve funkci starosty obce od 7.12.1990 do 10.12.1998. Tomu 
předcházelo krátké, ale významné období zlomu moci bystřických komunistů 
v obci po listopadové revoluci. Dnes těch několik hektických měsíců pomalu 
upadá v zapomnění, tehdy to však nebylo vůbec jednoduché a pro Bystřici bylo 
štěstí, že si tehdejší Občanské fórum zvolilo do čela právě Čestmíra Hradila. Už 
tam se prokázaly jeho velké diplomatické schopnosti, záviděníhodný přehled, 
životní zkušenost, jednoznačný odpor ke komunistické ideologii a jejím 
představitelům v obci. Se svými nejbližšími spolupracovníky dokázal nejen 
demontovat a všeobecně odsoudit mocenskou strukturu bystřických komunistů, 
ale po zcela jednoznačném vítězství OF v komunálních volbách na podzim roku 
1990 se postavit do čela bystřických demokratických sil ve funkci starosty obce. 
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 Byla to doba dosti těžká, protože obec byla postavena před řadu 
finančních problémů, které především musí z titulu své funkce vždy řešit 
starosta a to v čase, kdy zanikaly doslova přes noc spousty zákonů a nové se 
tvořili – to vše v době, kdy nebyly s výkonem funkce starosty, rady či 
zastupitelstva sebemenší zkušenosti a bylo nutno velmi často i improvizovat. 

A obec měla těch problémů naloženo opravdu požehnaně a nový starosta 
se na jejich řešení podílel zcela rozhodujícím způsobem. 

Bylo to hned z počátku vypořádání zadlužené stavby dnešního hotelu 
Zámek, dostavba 1.etapy Domu s pečovatelskou službou a stavba jeho 2.etapy, 
vybudování skládky tuhých domovních odpadů v Mrsklesích, jednání až na 
úrovni Ministerstva obrany o zpřístupnění některých částí voj.prostoru, 
vymezení činnosti armády na území VVP a v jeho bezprostředním okolí, 
zajištění rekonstrukce v akci „Z“ zfušované stavby 3.budovy MZŠ, budování 
infrastruktury obce (plyn, voda, kanalizace, kabelová televize a následně úprava 
povrchu některých místních vozovek), zřízení funkčních technických služeb 
obce, rekonstrukce zámeckého parku, zprovoznění restaurace „Nadační“, 
postavení mostu přes Bystřičku do chatové oblasti Vinohrádky a konečně 
získání statutu Město pro Velkou Bystřici. V poslední době svého starostování 
dal i podnět k ustavení „Mikroregionu Bystřička“ a spolku starostů měst a obcí, 
v jejichž názvu je Bystřice. Za celé období ve funkci starosty napsal celou řadu 
článků do Velkobystřických novin, neboť z jeho popudu tento důležitý zdroj 
místních informací vlastně vznikl – v nich často zcela nekompromisně bojoval 
proti mnoha obecným nešvarům, různým pomluvám a komunistické ideologii 
zejména. 

Zakrátko si získal úctu a respekt u zastupitelstva, rady i u úředníků na 
radnici. Dokázal se na všechna jednání vždy precizně připravit, soustředit řadu 
argumentů, důkazů a zdůvodnění navrhovaného řešení projednávané 
problematiky. Přitom byl přístupný názorům jiných, dokázal člověku naslouchat 
a zachovat bohorovný klid i v těch nejvypjatějších situacích. Za obdivuhodné 
jsem pokládal i to, jak dokázal pomáhat spolupracovníkům kdekoliv a kdykoliv 
to bylo třeba, ať už se jednalo o problémy pracovní, nebo osobní, soukromé. 

Bystřický starosta byl uznáván i mimo území obce kolegy z mnoha 
okolních obcí po celém okrese i daleko za jeho hranicemi. Na bystřickou radnici 
se sjížděli k neoficielním poradám starostové z širokého okolí a stanovisko 
Čestmíra Hradila mělo vždy velkou váhu. Zasloužil se o založení novodobé 
tradice pochodů na skalisko Bílý kámen, kterých se v dnešní době pravidelně 
zúčastňují tisíce lidí z celé republiky. Se svými spolupracovníky vyvíjel velkou 
aktivitu proto, aby naší obci byl přiznán statut města, což se také v roce 1998 
stalo a bystřický starosta převzal v českém parlamentu z rukou českého premiéra 
tento významný jmenovací dekret.   
 Ale o tom všem už dnes nerad mluví a to v souladu s jeho třemi hlavními 
zásadami: 1.: nezviditelňovat se za účelem získávání laciné popularity, 2.: vždy 
přijímat osobní odpovědnost nejen za své činy, ale i za své podřízené 
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spolupracovníky, 3.: vědět kdy včas odejít ze scény, tedy dřív, než se stane tak 
říkajíc zbožím s prošlou zárukou. Proto už také odmítl kandidovat do 
zastupitelstva ve volbách 1998, i když přesto ještě do dnešních dnů stále aktivně 
spolupracuje s velkobystřickou radnicí. 
 Jak jsem již v úvodu tohoto kronikářského záznamu uvedl, Ing.Čestmír 
Hradil je osobnost, která se v bystřické historii objeví vždy až po několika 
generacích. Jsem rád, že mohu touto krátkou rekapitulací jeho života poděkovat 
za vše, co pro naše město vykonal a popřát mu pevné zdraví mezi námi. 
 
 
Házená ve Velké Bystřici – historie a současnost 
 
Informační zdroj:  Ing. Milan Bugno 
 
• Něco z historie: 
 

Házená ve Velké Bystřici má dlouholetou tradici. Začala se zde hrát již 
v roce 1922. Byla to česká házená a hrávala se v Sokole až do roku 1927, kdy se 
kroužek házené osamostatnil a založil Sportovní klub Velká Bystřice. Oddíl 
házené SK je v  celé své historii  jedním z  nejaktivnějších článků nejen 
sportovního, ale i společenského dění ve Velké Bystřici. 

V počátcích házené bylo sídlo SK Velká Bystřice v hostinci U Menšíků a 
házenkářská klání probíhala až do roku 1940 na hřišti V Hliníku a poté na hřišti 
Na Svobodě. Oddíl házené byl členem Hanácké župy házené (HŽH). 

Ve Velké Bystřici se většinou hrávala mužská házená. O házenou dívek 
byl sice také zájem, který však vždy po zhruba dvou letech činnosti skončil. 
V letech 1935 – 1937 nastala určitá stagnace házené ve Velké Bystřici, když 
středem zájmu se stal lední hokej. 

Po dobu okupace se házená opět pozvedla založením zemských 
mistrovství a moravské ligy házené, v nichž družstvo mužů hrálo v letech 1940 
– 1944, a to nikoliv podřadnou roli. Postup do nově zřízené Národní ligy házené 
pro ročník 1944/1945 , kam postupovalo 6 nejlepších družstev z české a 
moravské ligy, unikl bystřickým házenkářům pouze o vlásek ( mělo stejný počet 
bodů jako mužstva na postupovém 5. a 6. místě tabulky, rozhodoval však horší 
poměr branek). V srpnu 1944 byl vydán Českým svazem házené zákaz všech 
soutěží. Po osvobození bylo družstvo mužů zařazeno v sezóně 1946/1947 do 
moravské divize. Touto sezónou však skončila dlouholetá úspěšná éra české 
házené ve Velké Bystřici. Důvodem ukončení činnosti byl přechodný nezájem 
hráčů a funkcionářů o házenou, který byl částečně způsoben vznikem oddílu 
kopané v obci. 

Trvalo plných devět let, než házená ve Velké Bystřici znovu ožila. 
Začátkem roku 1956 se skupina bývalých hráčů rozhodla založit házenou znovu, 
tentokrát to byla házená mezinárodní, která v této době zaznamenávala velký 
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rozmach po celém Československu. Od tohoto roku se začala hrát házená na 
hřišti Na Letné. Koncem 50. let hrálo mužstvo mužů střídavě II. ligu a krajský 
přebor. 

Od 60.let minulého století se stává házená již bez přerušení nedílnou 
součástí zejména sportovního života v obci. V tomto období se začíná 
projevovat cílevědomá práce s mládeží, což se odráželo v úspěšných výsledcích 
v mládežnických (mladší a starší žáci, později od 70.let i miniházenkáři) a v 
dorosteneckých kategoriích. Družstva mladších a starších žáků, zejména díky 
systematické práci s mládeží v oddíle a obětavosti pro házenou zanícených 
trenérů a funkcionářů, se umísťovala na čelných místech v okresních, oblastních, 
resp. krajských soutěžích. Vyvrcholením a reálným zhodnocením dlouholeté 
práce s mládeží v oddíle byl rok 1974, kdy družstvo starších žáků po vítězství 
v krajském přeboru získalo titul přeborníka ČR a následně na přeborech 
Československa tuto pozici potvrdilo ziskem bronzových medailí, když se 
umístilo bezprostředně za dvěma celky ze Slovenska. 

Chloubou házené ve Velké Bystřici byli koncem 60. a začátkem 70. let 
dorostenci, kteří v té době velmi úspěšně účinkovali v nejvyšší republikové 
soutěži – 1. dorostenecké lize. Návrat mezi elitu v dorostenecké kategorii se 
podařil ještě jednou, a to v závěru 70. let ( sezóna 1977/1978). 

Oceněním dobré práce oddílu házené v mládežnických a dorosteneckých 
kategoriích bylo i to, že Velká Bystřice byla v minulosti pověřována 
pořadatelstvím okresních, resp. oblastních kol „Novinářského kalamáře“, na 
našem hřišti Na Letné proběhlo i republikové mistrovství ČR dorostenců a 
dorostenek atd. 

Na sklonku 90. let se podařilo zrealizovat v součinnosti s Českým svazem 
házené (ČSH) projekt otevření sportovních tříd se specializací na házenou na 
místní Masarykově ZŠ. 

Družstvo mužů hrávalo v průřezu 60. – 90. let minulého století vesměs 
soutěže na úrovni krajského přeboru ( při různých reorganizacích s názvy KP I. 
třídy, divize, III. liga apod.). Mezi největší úspěchy velkobystřické házené 
v mužské kategorii v tomto období patří bezesporu titul přeborníka 
Československa vesnických družstev, přivezený v roce 1971 ze slovenské Nitry, 
postupy do II. ligy v letech 1988, 2000 a 2003, když v první polovině 70. let 
tehdejšímu týmu postup do II.ligy unikl pouze díky reorganizaci soutěží a 
postupem „pouze“ do nově zřízené divize severní Morava – východní Čechy. 
 
• Základní milníky a významné úspěchy házené ve Velké Bystřici: 
 
Rok 1926 – ve Velké Bystřici hráno mezistátní utkání v házené mužů se 
Slovanem Vídeň s výsledkem 7 : 6 pro domácí hráče Velké Bystřice 
 
Rok 1927 – vznik oddílu házené SK Velká Bystřice 
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Rok 1932 – družstvo mužů vyhrálo zlínský turnaj, který byl považován za 
neoficiální mistrovství republiky, když ve finále porazilo mistra ČSR Ikar Plzeň 
v poměru 8 : 7 
 
Rok 1956 – počátek mezinárodní házené ve Velké Bystřici 
 
Rok 1959 – ve Velké Bystřici sehráno přátelské utkání s přeborníkem ČSR 
Duklou Praha se všemi reprezentanty (výsledek 6 : 35 ) 
 
Rok 1965 – druhé místo na školských přeborech Čech a Moravy v kategorii 
starších žáků 
 
Rok 1971 – titul přeborníka Československa vesnických družstev v kategorii 
mužů (hráno v Nitře) 
 
Rok 1972 -  vyasfaltování hřiště Na Letné včetně vybudování umělého osvětlení 
 
Rok 1974 – titul přeborníka ČR a třetí místo na přeborech Československa 
v kategorii starších žáků  
                   (hráno ve Zlíně a v Ostravě – Klimkovicích) 
 
Rok 1978 – třetí místo na přeborech Československa v kategorii miniházené 
 
Rok 1988 – postup do II. ligy v kategorii mužů 
                
Rok 1998  – otevření sportovních tříd se specializací na házenou na místní 
Masarykově ZŠ 
 
Rok 2000 – postup do II. ligy v kategorii mužů 
 
Rok 2001 – v měsíci srpnu 2001 bylo slavnostně otevřeno v areálu Na Letné 
hřiště s umělým povrchem (včetně oplocení a světelného ukazatele skóre) 
přátelským zápasem s prvoligovými Hranicemi, který naši muži vyhráli 
poměrem 22 : 17 
 
Rok 2003 – postup do II.ligy v kategorii mužů 
 
Rok 2004 – postup družstva mladších dorostenců do 1.dorostenecké ligy, postup 
a účast družstva  mladších žáků na přeborech ČR v Náchodě,družstvo 
miniházené se umístilo na třetím místě v oblastním finále. 
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Rok 2005 – v měsíci  květnu  2005  proběhlo  slavnostní  otevření  zastřešeného  
hřiště s umělým povrchem  (účast družstva DHK ZORA Olomouc včetně 
reprezentantek ČR) 
 
Rok 2006 – dokončení školní haly s rozměry pro házenou.Oddíl házené má  
ideální podmínky pro     rozvoj ve všech kategoriích.Družstvo miniházené se 
umístilo na druhém místě v oblastním finále. 
 
 
• Současnost házené ve Velké Bystřici: 
 

V současné době má oddíl házené SK Velká Bystřice přihlášeny 
v soutěžích řízených ČSH jako jeden z mála oddílů v rámci regionu všechny 
kategorie, tj. družstva miniházené, mladších a starších žáků, mladších a starších 
dorostenců a mužů. Naší chloubou jsou zejména mládežnické a dorostenecké 
kategorie.  

V současné době v sezóně 2006/2007 máme dvě družstva 
miniházené,která hrají pravidelné soutěže,družstvo ml.žáků je po podzimní části  
na prvním místě,družstvu starších žáků unikl o vlásek postup do žákovské 
ligy,což jsou širší přebory české republiky.Ml.dorost je na pátém místě v první 
lize ml.dorostu(nejvýše v kraji),družstvo starších dorostenců na šestém místě ve 
druhé celostátní lize a družstvo mužů také na šestém místě v celostátní druhé 
lize. 

Mimo to v místní Masarykově základní škole je na nižším stupni 
házenkářský kroužek pod vedením p.učitele Mgr Ivo Šenka. Škola je přihlášena 
do školní ligy,které se v rámci škol pravidelně zúčastňuje. 

Na vyšším stupni  máme ve všech ročnících(6-9třída) sportovní třídy,které 
se pravidelně účastní testování v Zubří, kde se mezi pěti zákl.školami umisťují 
na předních místech. 
 
Archiv města 
 
Informační zdroj: Ing.Čestmír Hradil – první bystřický archivář 
 
 Archivování nejrůznějších dokumentů z nejrůznějších časů a míst bylo a 
je celoživotním koníčkem Ing.Čestmíra Hradila.  

Protože vyčleněné prostory na půdě jejich rodinného domu už 
nedostačovaly k ukládání těchto materiálů a z obavy, že nenajde z okruhu 
příbuzenstva a potomstva pokračovatele v této nejednoduché činnosti, dohodl se 
s představiteli naší samosprávy, že tento informační poklad převede do majetku 
a správy města. 

A tak z rozhodnutí zastupitelstva na návrh rady města bylo dne 26.9.2007 
rozhodnuto o vytvoření archivu města a jeho umístění v prostorách knihovny 
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v budově Masarykovy základní školy. Archivářem města byl více-méně 
pochopitelně jmenován zakladatel tohoto archivu Ing.Č.Hradil. 
 Od onoho dne se tedy píše historie této nové instituce města, která se 
zabývá archivováním těchto zájmových okruhů: 
 

1. Bystřické noviny 
2. Osobnosti V.Bystřice 
3. Kroniky obce a města + doplňky 
4. Lidový rok 
5. Fotografie obce z různých dob 
6. Spolková činnost 
7. Památky na někdejší život 
8. Dějiny obce a města (Januška…) 
9. Volby 
10. Statistika – sčítání lidu 

 
Jak již bylo v místních novinách oznámeno, do archivu mohou naši 

občané nabídnout řadu svých materiálů, které by přišly v niveč a v archivu 
města mohou být zdrojem mnoha cenných informací. 
 
 
 
Videokronika a fotogalerie města Velká Bystřice 
 
 Elektronika v posledních létech naprosto nekompromisně vstupuje do 
života nás všech, samozřejmě oblast záznamu běhu času nevyjímaje – naopak: 
svými parametry, kvalitou, rychlostí zpracování a naprostou věrohodností je 
přímo předurčena nahradit jednou pro vždy kronikářské brko co 
nejdokonalejším „písíčkem“. 
 Pokusil jsem se souběžně se zápisem kroniky v písemné formě zachytit 
některé volně vybrané události i na video a průběžně soustřeďovat i digitální 
fotografie pořízené ve Velké Bystřici při různých příležitostech.  
 
 Do videokroniky 2007 byly zařazeny tyto videosnímky: 
 

- volba starosty, místostarosty a rady (podzim 2006) 
- Regi-banjo 2007 
- Masopust 
- Pletení tatarů, velikonoce  
- Značkování XIV.Bílého kamene a jeho průběh 
- Otevření dvou bytových domů 2x17 bytových jednotek na Svésedlické 
- Lidový rok - záznam všech vystoupení  
- Lidový rok – záznam bystřických souborů a výstavky 
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- Návštěva města ministrem Nečasem (DPS) 
- Návštěva města ministrem Langerem (radnice- Czech-point) 
- VIII. Bystřické banjo 
- U bystřického vánočního stromu 

 
Do fotogalerie 2007 jsou zařazeny snímky z návštěvy prezidenta 

republiky,  výstavba dvou bytových domů na ulici Svésedlická, snímky 
z přehlídek Regi-banjo, Lidový rok, Velkobystřické banjo, dětského plesu, 
snímky z činnosti spolků a další. 
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XII. Závěr 
 
 Jak lze vyčíst z předchozích kapitol a celé této kroniky, byl rok 2007 pro 
město Velká Bystřice rokem úspěšným. Nově zvolené zastupitelstvo navázalo 
na práci svých předchůdců, starosta Marek Pazdera získal v Ivovi Slavotínkovi 
nejen velmi schopného místostarostu, ale i dobrého přítele. To vše se výrazně 
odrazilo nejen v operativní činnosti samosprávy, ale i v dobré součinnosti 
pracovníků bystřické radnice, potažmo ve spokojenosti obyvatel celého města, i 
když to by byl malý zázrak - obyvatelstvo s činností samosprávy nebylo snad 
úplně spokojeno nikdy a nikde.  
 Kronikář předkládá svůj jednoroční debut – v době, kdy píši tyto 
závěrečné řádky ještě nevím, jak bude moje snaha přijata a jak ji přijmou 
především ti, pro něž je psána – obyvatelé Velké Bystřice. 
 Právě oni se totiž velkou měrou zasloužili o to, že tato kniha obsahuje 
stovky a stovky zajímavých faktů, které by sebelepší kronikář nedokázal bez 
jejich pochopení a spolupráce soustředit. 
 Na sepsání kroniky roku 2007 se výrazně podílelo přes půl sta našich 
spoluobčanů a namnoze mých přátel, které bych si dovolil na závěr v abecedním 
pořadí vyjmenovat a poděkovat jim za trpělivou spolupráci: 
 
MUDr. Andrésová Jaroslava 
Ing. Bugno Milan 
Čepelák Jiří 
Drábková Jana 
Dubová Alice 
Goldscheidová Helena 
Goldscheidová Marcela 
Hořínek Aleš 
Ing.Hradil Čestmír 
Ing.Hradil Tomáš 
Hrdová Hana 
Jahoda Petr 
MUDr.Jašek Petr 
Juřicová Irena 
MUDr.Kafka Petr 
Ing. Kolman Zdeněk 
Kostka Ctirad 
Lakomá Lenka 
Lakomý Václav 
Mgr.Lakomý Zdeněk 
Ing.Langer Josef 
Lišková Jaroslava 
Mgr.Londová Hana 

Mgr.Mádr Aleš 
Machačová Jarmila 
Matonoha Josef 
Matonohová Jarmila 
Mečířová Olga 
Millá Bronislava 
Možíšová Jarmila 
Nakládal Petr 
Ing.arch.Navrátil Jan 
Navrátilová Hana 
otec Josef Opluštil 
Ing.Pazdera Marek 
Polcr Ivan 
Ing.Schneider Vladimír 
Ing.Schrottová Elefterie 
Mgr.Slavotínek Ivo 
Ing. Slepica Jan 
Ing.Svoboda Milan 
Šebíková Hana 
Šišková Kamila 
Ing.Šperka Josef 
Ing.Šperka Kamil 
Ing.Štembírek Filip 
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Mgr.Štěpánová Jarmila 
npor.Mgr.Švec Miroslav 
PharmDr. Třísková Helena 

 
Ing.Urban Lubomír 
Zedník Miroslav

 
  
 
Ve Velké Bystřici 25.května 2008. 
 
 
Jaroslav Koš, 
kronikář města Velká Bystřice 
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Přílohy kroniky: 
 

1. Velkobystřické noviny 
2. Bulletin 130 let ochotnického divadla Velká Bystřice (1877-2007) 

 
 

1. Velkobystřické noviny: 
 
Přehled nejdůležitějších článků v jednotlivých měsíčních číslech 
 
LEDEN 2007 – číslo 1. 

- Úvodník(nástup místostarosty, rozpočet města, školní tělocvična)(str.1) 
- Poplatky obce (3) 
- Otevření tělocvičny (5) 
- Jízdní řády (6) 
- Stodola pana Čepeláka (8) 
- Tabulky házené (9) 

 
ÚNOR 2007 –  číslo 2. 

- Úvodník (poplatky, cena města 2007, městský ples) (1) 
- Rozpočet města na rok 2007 (2) 
- 130 let divadelního souboru  (4) 
- Pozvání na masopustní veselí (7) 
- Pozvání na přehlídku Regi banjo (8) 
- Manažer mikroregionu Bystřička (9) 

 
BŘEZEN 2007 – číslo 3. 

- Úvodník (Dobré ráno, výměna kronikářů,  okrašlovací spolek, veřejný pořádek, 
masopust) (1) 

- Skončilo školní pololetí (3) 
- Představení „Rozpaky zubaře Svatopluka“ (5) 
- XIV.Všesokolský slet v DPS (7) 
- Lyžařský výcvikový kurs  (8) 
- V. Regi banjo – hodnocení (8) 
- Turnaj v házené (9) 

 
DUBEN 2007 – číslo 4. 

- Úvodník (2x17 bytových jednotek, silniční přechody, voda na hřbitově) (1)  
- Povinnosti občanů při požární ochraně (2) 
- Bílý kámen – pozvánka (3) 
- Práce na zahradě (6)  
- Co nového v Sokole (6) 
- Nutrend Cup 2007 – házená (7) 

 
KVĚTEN 2007  - číslo 5. 

- Úvodník (pronájem restaurace Nadační, dopravní opatření v obci)  (1) 
- Příspěvky neziskovým organizacím (2) 
- Soutěž „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ (3) 
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- Divadelní přehlídka „Pohárek SČDO“ (5) 
- Úspěchy Krušpánku a školy (6) 
- Kosení trávy v krajích 

 
ČERVEN 2007 – číslo 6. 

- Úvodník (čištění řeky Bystřice, o nejkrásnější okno, finále výstavby 2x27 b.j.) (1) 
- Čištění řeky Bystřice (2) 
- Hanácký divadelní máj (3) 
- Před koncem školního roku (3) 
- Bystřická škola u vojáků (4) 
- Den matek v Bystřici (5) 
- Sport ve škole (6) 
- Krušpánek na Pohořanech (6) 
- Zálesácký závod zdatnosti, Závod všestrannosti (7) 
- Bílý kámen letos rekordní (8) 

 
ČERVENEC 2007 – číslo 7. 

- Úvodník (návštěva prezidenta republiky, veřejné osvětlení, mladí hasiči) (1) 
- Cena města 2007 (2) 
- Den dětí (4) 
- XVIII. Lidový rok – program (vložený list) 
- Sokol na Náchodsku (5) 
- 80 let házené ve Velké Bystřici (6) 

 
SRPEN 2007 – číslo 8. 

- Úvodník (výběr nájemníků na 2x 17 b.j., programové prohlášení zastupitelstva (1) 
- Lidový rok – pozvánka (2) 
- Palubní střelec z Velké Bystřice (4) 
- Hanáci v Polsku (6) 
- Hodnocení školy a školního roku (7) 
- Cvičení předškoláků (8) 
- FTP-CUP Handball 2007 (9) 

 
ZÁŘÍ 2007 – číslo 9. 

- Úvodník (Lidový rok, modernizace DPS, hasiči soutěží) (1) 
- Výběrové řízení na zaměstnance odboru výstavby (2) 
- Lidový rok – plakát (3) 
- Hoří má panenko (5) 
- Obvodní oddělení policie ČR (5) 
- Ochrana před požáry (6) 

 
ŘÍJEN 2007 – číslo 10. 

- Úvodník (XVIII. Lidový rok, Regionální operační program, rekonstrukce Letná) (1) 
- Městská policie (?)  (2) 
- 130 let výročí divadelníků (3) 
- Začátek školního roku (3) 
- 9. Bystřické banjo – pozvánka (5) 
- Lidový rok – fotoseriál (6) 
- Sportovní hry seniorů – Sokoli na Karlštejně – Skauti do Anglie (8) 
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LISTOPAD 2007 – číslo 11. 
- Úvodník (Czech-Point, ministerský týden, průtrž mračen, divadelníci 130 let) (1) 
- Policie ČR informuje (2) 
- Rodinné pasy (3) 
- Ewa Farna Band – pozvánka 
- 9.Bystřické banjo – pozvánka 
- Sokolové : pláštěnková show,  zájezd sokolů do Vídně 

 
PROSINEC 2007 – číslo 12. 

- Úvodník (bankomat ve městě, rychlost jízdy, příspěvky organizacím, rekonstrukce 
veřejného osvětlení) (1) 

- Půlstoletí hvězdárny v Lošově – pan učitel Sienel (2) 
- Úspěchy Masarykovy základní školy (5) 
- 9.Bystřické banjo – zhodnocení (6) 
- Sokol – cvičení jógy 

 
 
 
 
                 
 
 

 


