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I. Úvod 
 

I druhý rok po posledních komunálních volbách lze konstatovat, že ve 
Velké Bystřici mezi obyvateli převládá spokojenost s činností zastupitelských 
orgánů samosprávy i pracovníků úřadu města. V čele města stojí a velmi dobře 
spolupracuje „tandem mladíků“ – starosta Ing.Marek Pazdera a místostarosta 
Mgr. Ivo Slavotínek – v součtu jejich věku jsou zřejmě opravdu nejmladší na 
celém okrese, ne-li v kraji. 

Za podpory města se zde daří celé řadě zájmových organizací, které 
působí jak ve sportu, tak v kultuře a v dalších oblastech volnočasových aktivit 
značné části bystřických občanů. 

V roce 2008 se v našem městečku opět zlepšila jeho infrastruktura, došlo 
k dalším významným opravám a úpravám komunikací, různých objektů i 
veřejných prostranství. 

Dění ve Velké Bystřici je nesmírně rozmanité - zachytit jen to podstatné 
je velmi obtížné a nikdy a nikomu se to asi nepodaří zcela. Díky pochopení více 
jak půl stovky spolupracovníků se to snad alespoň z části v naší kronice podařilo 
i tento rok. 

 
 
 
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.Vyučil jsem se univerzálním soustružníkem kovů a pracoval 
v závodě TOS Olomouc, vystudoval mistrovskou průmyslovou školu, později 
pak olomoucké gymnázium Jiřího z Poděbrad. Absolvoval jsem vojenskou školu 
tankového vojska ve Vyškově a v hodnosti poručíka se stal v roce 1961 vojákem 
z povolání. 
 S manželkou Věrou jsme se vzali v roce 1961 a nastěhovali  do Přáslavic, 
kde jsem jako 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. 
 V procesu normalizace jsem byl za své pravicové a antisovětské postoje 
zbaven funkce a v roce 1971 propuštěn z armády. 
 Zaměstnání jsem získal u ČSAD jako řidič kamionu vnitrostátní dopravy. 
Jako politicky nespolehlivý jsem nesměl mít víc jak jednoho podřízeného a 
 postavení druhořadého člena společnosti pocítila tvrdě i celá moje rodina. 
 V Přáslavicích jsme byli po nuceném odchodu z armády společensky i 
morálně degradováni a proto jsme za cenu zadlužení postavili domek ve Velké 
Bystřici, kam jsme se v roce 1973 přestěhovali.  
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Od roku 1980 jsem vykonával funkci technika v bystřických Oblastních 
komunálních službách, v roce 1991 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.  

Osm let jsem pak působil na částečný úvazek ve funkci sekretáře Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR, kterou jsem letos předal. 

 Kroniku města píši na žádost starosty města  druhým rokem. 
 

Ve Velké Bystřici 1.dubna 2009. 
 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2008 
 
Informační zdroj: ročenka MF DNES, vlastní poznámky 
 

• novoroční projev prezidenta Klause: „Žijeme asi v nejlepším období naší 
země, v jakém jsme kdy žili…“(1.1.) 

• zavedeny poplatky za návštěvu u lékaře (30,-Kč), pohotovosti (90.-Kč), 
za den pobytu v nemocnici (60,-Kč) položku na receptu (30,-Kč) (1.1.)  

• kvůli obavám z teroristických útoků byla poprvé v historii zrušena slavná 
pouštní Rallye Dakar (4.1.) 

• Lukáš Bauer vyhrál náročný seriál lyžařských závodů Tour de Ski (6.1.) 
• Oženil se Karel Gott – vzal si v Las Vegas Ivanu Macháčkovou (7.1.) 
• Anketa Sportovec roku 2007: Sáblíková, Špotáková, Záhrobská  (12.1.) 
• Podle posledních průzkumů jsou některé potraviny levnější v Německu 

než u nás (7.2.) 
• Tragická dopravní nehoda roku se stala u Loun: v jednom voze zahynulo 

po nárazu osm lidí (13.2.) 
• Světový lyžařský pohár v Liberci se konal jen díky dovezenému sněhu, 

prezidentka organizačního výboru K. Neumannová je kritizována (17.2.) 
• Václav Klaus byl na dalších pět let zvolen českým prezidentem, jako 

kandidát ODS porazil čechoameričana Jana Švejnara, kandidáta strany 
ČSSD a Zelených (15.2.) 

• Markéta Irglová a Glen Hansard získali Oscara za nejlepší filmovou píseň 
Falling Slowly ve filmu Once (24.2.) 

• Orkán Emma pustošil republiku i celou střední Evropu – u nás zanechal 
dva mrtvé, několik zraněných a milion lidí bez proudu (2.3.) 

• Rusové volili prezidenta, favorit byl jasný předem: Vladimír Putin si jako 
nástupce vybral Dmitrie Medveděva (2.3.) 

• Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala v Naganu mistryní světa  na 
trati 5 000 metrů (9.3.) Lukáš Bauer získal křišťálový globus v běhu na 
lyžích ve Světovém poháru (3.3.) 
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• Dvacátou Miss ČR se stala dvacetiletá Zuzana Jandová z Karviné, 
v konkurenční soutěži Česká Miss  před měsícem zvítězila osmnáctiletá 
Eliška Bučková ze Strážnice (15.března) 

• Největší dopravní nehoda všech dob na našich silnicích se stala za 
sněhové bouře a hustého předvelikonočního provozu na dálnici D1. Nikdo 
nezemřel, tři desítky zraněných, škoda 27,8 milionu korun (20.3.) 

• Byl registrován úbytek včel na území republiky a to až o třetinu, což je 
následek teplé zimy a epidemie varoázy (4.4.) 

• Na jednokolejné tramvajové trati v Ostravě se srazila čelně dvě vozidla a 
na místě zemřeli tři lidé (11.dubna) 

• Obrovský zájem byl o výstavu českých korunovačních klenotů, které byly 
vystaveny po 11 dnů na Pražském hradě – shlédlo je 32 000 lidí (19.4.) 

• Ve věku 115 let zemřela nejstarší žijící žena světa – Američanka Edna 
Parkerová (19.4.) 

• Stále aktivní herec Lubomír Lipský oslavil pětaosmdesátiny, herečka 
Veronika Žilková se vdala za kolegu Martina Stropnického (19.4.) 

• Otřesný případ se stal v Rakousku: Josef Fritzl tam téměř čtvrt století 
věznil a znásilňoval dceru, měl s ní sedm dětí (26.4.) 

• Strašný cyklon v Barmě usmrtil podle některých odhadů až sto tisíc lidí, 
tamní diktátorský režim požádal o mezinárodní pomoc (6.května) 

• Čínští horolezci vynesli olympijský oheň na vrchol Mount Everestu 
(8.května) 

• Divadlo Archa po ročních peripetiích uvedlo úspěšnou premiéru hry 
Václava Havla „Odcházení“ – v hlavní roli s Janem Třískou (22.května) 

• Prezident Václav Klaus se podrobil operaci kyčelního kloubu (4.června) a 
úspěšně rehabilituje 

• Čeští lékaři objevili gen proti rakovině prsu a úspěšně testovali vakcínu 
proti všem typům boreliózy (5.června) 

• Mistrovství Evropy ve fotbale vyhráli Španělé, čeští fotbalisté ostudně 
vyhořeli, když ani nepostoupili ze základní skupiny (7.června) 

• Irové v referendu odmítli Lisabonskou smlouvu a zablokovali tak změny 
ve struktuře Evropské unie (13.června) 

• Vládu nad Evropskou unií převzala po Slovinsku na půl roku Francie, po 
níž bude následovat naše působení v této funkci  (1.července) 

• Český film za 300 milionů – Bathory – v hlavní roli s anglickou herečkou 
A.Frielovou, shlédlo za čtvrt roku téměř milion diváků (10.července) 

• Po dvanácti létech skrývání dopadla policie vůdce bosenských Srbů 
Radovana Karadžiče, obviněného z masových vražd (21.července) 

• Při železničním neštěstí u stanice Studénka zemřelo osm cestujících, vlak 
narazil do zříceného opravovaného mostu (8.srpna) 

• Gruzie zahájila vojenskou ofenzívu proti Jižní Osetii, proruské oblasti, 
která se před léty od Gruzie odtrhla (8.srpna) 
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• Zahájení velkolepých letních olympijských her v Číně, zlato pro nás 
získali Kateřina Emons, David Kostelecký a Barbora Špotáková (8.srpna) 

• Ve věku 93 let zemřel Tomáš Baťa, přední český podnikatel, známý po 
celém světě – syn zakladatele zlínského hospodářského zázraku (1.září) 

• Na šest let vězení byla odsouzena bývalá komunistická prokurátorka 
L.Brožová-Polednová, mající vinu i na smrti Milady Horákové (10.září) 

• Oštěpařka Barbora Špotáková hodila na mítinku ve Stuttgartu světový 
rekord 72,28 metrů (13.9) 

• ODS prohrála krajské i senátní volby, kde zvítězila ČSSD, která 
naslibovala voličům nesplnitelné. Část ODS se obrátila proti 
M.Topolánkovi včetně hejtmanů a prezidenta – ten to ale ustál (25.října) 

• Barack Obama se stal prvním Afroameričanem, který byl zvolen za 
prezidenta Spojených států a vystřídá George Bushe (4.listopad) 

• Byla schválena změna trestního zákoníku – mladiství již ve 14 letech 
dostanou občanský průkaz, mohou sexuálně žít a být odsouzeni (11.11.) 

• V den výročí listopadové revoluce skončila vízová povinnost českých 
obyvatel při cestě do USA (17.listopadu) 

• Ekonomická krize zasáhla i naši zemi, první to pocítili zaměstnanci 
v automobilovém průmyslu, který ekonomiku táhne (1.prosince) 

• České dráhy otevřely soustavu několika mostů a tunelů, které spojily 
všech pět pražských nádraží a umožnily komplexní provoz (2.prosince) 

• Padesátiletá Dana Batulková překvapivě vyhrála televizní taneční soutěž 
StarDance s třiadvacetiletým tanečníkem Janem Onderem (20.prosince) 

 
 
Přehled nejdůležitějších  událostí města v roce 2008 
 
Podklady poskytli:     starosta Ing. Marek Pazdera, místostarosta Mgr. Ivo 
Slavotínek, členové rady města, jednání zastupitelstva, pracovníci městského 
úřadu, Kulturní středisko, Velkobystřické noviny. 
 

• Ve městě vznikla nová ulice – Na Vyhlídce  
• Byl připraven a úspěšně uskutečněn další Městský ples, podle pořadatelů 

a účastníků jeden z nejzdařilejších (19.1.) 
• Úspěšně proběhla rozsáhlá pátrací akce v širokém okolí města po 

zbloudilé důchodkyni Miladě Macháčkové (28.-29.1.) 
• Za účasti dvanácti skupin z celého středomoravského regionu proběhlo  

v Kulturním domě šesté Regi-banjo (8.3.) 
• Dům pokojného stáří oslavil 10.výročí vzniku (1.4.) 
• Byla opravena komunikace a chodníky na kostelním návrší u 

římskokatolického kostela, vysázena pamětní lípa (24.4.) 



- 8 - 

• Na jubilejní cykloturistickou akci XV. Bílý kámen se sjelo čtyři a půl 
tisíce účastníků (1.5.) 

• Již tradiční Velkobystřické rybářské závody proběhly na bystřické 
přehradě (3.5.) 

• Poprve byla připravena nová národopisná akce Slavnost kroje (4.5.) 
• Proběhlo další rozsáhlé Letní čištění řeky Bystřice – již 4.ročník byl 

zorganizován bystřickými občany (17.5.) 
• Připomněli jsme si X.výročí určení Velké Bystřice městem (1.6.) 
• Po 45 létech bylo u nás uspořádáno okresní kolo soutěže v požárním 

sportu v rámci oslav 120. výročí založení bystřického SDH (21.6.) 
• Sportovní mládí, o.s. připravilo VI.ročník FTP Cup Handball (21.-22.6.) 
• Ukončena rekonstrukce staré hasičky – prodejna HDT Car. s.r.o. (1.8.) 
• Udělení Ceny města 2008: Jaromír Klenovský, Jaroslav Koš (19.7.) 
• Byla zahájena rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Hliník (1.9.) 
• XIX. ročník folklorního festivalu Lidový rok proběhl za účasti desítek 

souborů,  hostů z Gruzie, Maďarska, Chorvatska a Slovenska(6. – 7.9.) 
• V rámci LR byla instalována v přízemí radnice výstava Hanácká kuchyně 
• Město získalo nový prapor, vytvořilo a představilo vlastní logo (7.9.) 
• Bylo slavnostně otevřeno Mateřské centrum Bublinka (7.10.) 
• Proběhla rozsáhlá rekonstrukce ulice Na Letné, její slavnostní otevření 

proběhlo za účasti řady hostů (10.10.) 
• Divadelní soubor KS získal cenu na přehlídce v Holicích (8.-9.11.) 
• X. Bystřické banjo patřilo k nejúspěšnějším ve své historii (8.11.) 
• Předvánoční sokolská akademie byla uskutečněna po páté (6.12.)  
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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 2008 se takto měnila tvář Velké Bystřice - informace Ing. Marek 

Pazdera, starosta města: 
 

• Rekonstrukce komunikace v ulici Na Letné, celkový náklad 45,200 mil. 
Kč, spoluúčast města velká Bystřice 3,388 mil. Kč. Investici zajišťoval 
Olomoucký kraj díky dotaci EU z programu ROP, V. Bystřice platila 
chodníky a parkoviště u sportovního areálu. 

• Díky dotaci ze státního rozpočtu (poslanec Tomáš Kvapil) byla provedena 
Nástavba a půdní vestavba pokojů DPS sv. Anny. Celkové náklady na 
akci byly 5,971 mil. Kč, státní dotace byla 4,473 mil. Kč. 

• Po dlouhých letech odkládání se nám podařilo zajistit finanční prostředky 
na provedení rekonstrukce místní komunikace v ul. Hliník, díky 
rozpočtové rezervě jsme nakonec provedli i parkoviště u hřbitova, 
rekonstrukci veřejného osvětlení a vodovod. Akce byla zahájena v roce 
2008 a dokončena bude v jarních měsících roku 2009. Celkové náklady 
byly  7,024 mil. Kč, dotace ze Státního fondu rozvoje dopravní 
infrastruktury byla 834 tis. Kč. 
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• O letních prázdninách jsme provedli nejnutnější rekonstrukci sociálních 
zařízení v mateřských školkách. Celkový náklad investice byl 730 tis. Kč.  

• Rekonstrukce chodníku od Masarykovy základní školy po obchodní dům, 
současně jsme také provedli penetrační úpravy místních komunikací. Obě 
tyto investice realizovala firma Strabag, celkový náklad obou akcí byl 
1,285 mil. Kč. 

• Sportoviště u školní haly. Výstavbou školní haly přišla škola o venkovní 
hřiště. O prázdninách se nám podařilo realizovat vedle haly doskočiště a 
sprinterskou dráhu z umělého povrchu. 

• Cyklo-odpočívka v ulici Kozinova (podpora Nadace Partnerství 60 tis. 
Kč), oprava božích muk u silnice ve směru na Velký Týnec 

 
Počasí v roce 2008 
 
Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 
 
 I rok 2008 pokračoval, stejně jako ten předcházející, relativně 
nadprůměrnou teplotou, která byla o 1,6° vyšší, než je dlouhodobý průměr. 
Ročních srážek podstatně přibylo – v porovnání s r. 2007 téměř o třetinu – ale i 
tak celoroční souhrn 621 mm tvoří jen 90% dlouhodobého průměru, takže 
srážkový deficit opět nepomohl k nárůstu tolik potřebných zásob spodní vody. 
 Naše městečko v tomto roce nepostihly žádné kalamitní jevy, i vydatné 
květnové srážky stačily okolní pole absorbovat bez splavu bahna na místní 
komunikace. 
 Průměrná roční teplota ve Velké Bystřici byla 9,52°C  - dlouhodobý 
průměr v ČR je 7,4°C. 
 

Legenda k tabulce: 
 

1 – nejnižší denní teplota 5 – průměr.měs.teplota 9 – počet sněžení 
2 – nejvyšší denní teplota 6 – počet slunečních dnů 10 – větrné dny 
3 – nejniž.prům.den.tepl. 7 – počet deštivých dnů 11 – ranní mlhy 
4 – nejvyš.prům.den.tepl. 8 – srážky měsíční celk. 12 - bouřky 

 
Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Leden  - 8 10 -5 8 1,1 10 4 26 3 2 5 - 
Únor  -13 15 -6 9 2,1 13 6 11 2 5 3 - 
Březen  -7 13 -2 8 2,8 10 14 38 5 8 - 1 
Duben  -1 23 3 16 8,6 12 10 44 - 9 - 1 
Květen  4 27 7 19 13,6 13 13 122 - 7 1 2 
Červen  6 32 12 25 18,3 15 10 61 - 4 1 4 
Červenec  7 33 14 23 19,2 12 11 111 - 8 - 7 
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Srpen  7 29 15 18 20,3 16 7 78 - 4 - 5 
Září  3 28 7 22 13,5 11 6 49 - 6 - 1 
Říjen  -2 18 3 15 8,9 9 9 24 - 5 6 - 
Listopad  -6 19 -2 14 5,3 5 4 23 7 5 1 - 
Prosinec  -12 9 -8 6 0,4 2 6 26 2 0 - - 

 
 
 
MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C mm 
Leden: Jen počátkem měsíce trvalá teplota pod nulou, 

výrazné oteplení kolem 20. ledna, ledovka 8. a 
31.ledna 

 
1,1 

 
26 

Únor: Mrazivé dny od 10. do 18. února, od 22. 2. doslova 
teplá vlna až do konce měsíce, takže zemědělci 
radost nemají – únor není bílý a pole nesílí… 

 
2,1 

 
11 

Březen: Teploty výrazně kolísají, v polovině měsíce se 
objevuje sněžení a registrujeme i tři vánice, srážky 
však nejsou významné a sněhová pokrývka nedrží. 
12. března první  bouřka…Nadprůměrné srážky! 

 
2,8 

 
38 

Duben: Relativně suchý měsíc, 15.4. po větrné noci déšť 
s kroupami. 11.4.  nejvyšší měsíční teplota, první 
jarní nad dvacet stupňů (23°) 

 
8,6 

 
44 

Květen Konečně prší! Nejvyšší měsíční srážky za poslední 
léta (122 mm), 18.května napršelo během celého dne 
40 mm, v rozmezí čtyř dnů 85 mm! 

 
13,6 

 
122 

Červen Teplý měsíc, 22. června dokonce 32°! Srážkově však 
hodně podprůměrný (jen 60%), zemědělcům se 
dobře suší sena, obiloviny však úpí… 

 
18,3 

 
61 

Červenec Srážky vyskočily nad průměr, vysoké teploty však 
přetrvávají – devět dnů se šplhají dokonce nad 
tropických 30°…Velmi časté bouřky! 

 
19,2 

 
111 

Srpen: Opět teplý měsíc s lehce podprůměrnými srážkami. 
1. 8. krupobití, 16. 8. během jediného dne čtyřikrát 
bouřka…  

 
20,3 

 
 78 

Září: Na září poměrně hodně prší (20% nad normál), babí 
léto jen v první dekádě měsíce. Teploty odpovídají 
dlouhodobým průměrům. 

 
13,5 

 
49 

Říjen Měsíc jako celek chladný, ranní teploty třikrát klesly 
pod nulu. Srážkově jsme však jako lokalita hodně 
pod průměrem, i když v okolí mnohem víc prší… 

 
8,9 

 
24 
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Listopad Měsíc paradoxů. Ač je průměrná teplota vysoká, 
v třetí dekádě přichází „listopadová zima“ – 6 dnů 
trvalá sněhová pokrývka… 

 
5,3 

 
23 

Prosinec Maximální teploty, minimální srážky. Zima přichází 
až na vánoční svátky, mrzne až do Nového roku, ale 
s minimální sněhovou nadílkou… 

 
0,4 

 
26 

C e l k e m   9,52 621 
 
 
Obyvatelstvo 
 
Podklady: Bronislava Millá – matrikářka města 
 
Celkový počet obyvatel k l. l. 2009 : 2.989 

 
muži:                                                 1.481 
ženy               1.508 
z toho děti (do l8 let)                            539 
  
  
Počet voličů :         2.450 
Národnost :                    česká 
Věk občanů nad 60let :    622 
  
Matriční obvod : Velká Bystřice-Přáslavice-Svésedlice-Mrsklesy-Bukovany 
  
Matriční agenda za rok 2008 ve Velké Bystřici : 
  
58 uzavřených manželství, z toho l církevní (římskokatolický kostel) 
25 úmrtí celkem, z toho 12 ve Velké Bystřici 
28 narozených děti 
457 žádostí o OP  
12 určení otcovství před narozením dítěte 

změna trvalého pobytu 
  

Věk občanů nad 90 let : 
  
Bakalová Marie 
Gojišová Františka 
Koblihová Anna 
Kufrik Ignác 
Smolíková Štěpánka 
Šařec Josef 
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Nejstarší žijící občan :        
Štěpánka Smolíková – nar. 26.07.1912 
  
  
Narození občánci  v roce 2008 : 
  
Kaduch Jakub 
Peterová Helena 
Bajtek Jindřich 
Endlová Helen 
Vyhnánková Nikola 
Bártková Tereza 
Šišková Pavlína 
Vážanová Anna 
Kaczor Lukáš 
Petr Matyáš 
Selicharová Nela 
Charvát Jan 
Adler Lukáš 
Fiurášek Jiří 

Možíš Šimon 
Rellová Zuzana 
Sehnálek Michal 
Foukal Jan 
Juřicová Nela 
Konvička Matěj 
Lolek Jindřich 
Mikisková Alžběta 
Režňáková Karolína 
Doubrava Štěpán 
Tomek Prokop 
Sandr Tomáš 
Konečný Jakub 
Korandová Nikola 

  
  
Zemřelí spoluobčané :  
 
Voráčová Božena 
Macháčková Růžena 
Kadala Josef 
Běhalová Marie 
Smékalová Marie 
Matonohová Věra 
Kadlec Zdeněk 
Ďurčík Jan 
Zamykalová Marie 
Kopřiva Jiří 
Kratochvíl Anton 
Zedníková Marie 
Machala Josef 

Tandler Miroslav 
Zoň Antonín 
Vařeková Jiřina 
Prečová Marie 
Pospíšilová Dana 
Domes Rostislav 
Zagalak Julián 
Nerudová Františka 
Kolečkářová Františka 
Večeřa Miloslav 
Knol Miroslav 
ZáchováMarie
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III.  Samospráva a správa obce 
 
Samospráva  
 
Podklady: převážně místostarosta Mgr.Ivo Slavotínek 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2008: 
 
Čepelák Jiří                
Jahoda Petr                  
Kolman Zdeněk Ing.   
Lakomý Zdeněk Mgr. 
Nehněvajsa Miroslav 
Pazdera Marek Ing. 
Polcr Ivan 
Seidler Martin Ing. 
 

Schrottová Elefteria Ing.  
Slavotínek Ivo Mgr.  
Slepica Jan Ing. 
Svoboda Milan Ing.  
Teplá Andrea Mgr. 
Zavadil Jaroslav Mgr.  
Zavadilová Renata Mgr.   
 

 
Hlavní projednávané záležitosti na jednotlivých zasedání zastupitelstva: 
 
25.2. - schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci realizace 

cyklostezky v k.ú. Velká Bystřice a k.ú. Hlubočky 
19.5. - schválení udělení Ceny města Velká Bystřice pro rok 2008 p. Jaromíru 

Klenovskému a p. Jaroslavu Košovi. 
-  schválení zakoupení komunálního traktoru John Deer na sečení trávy 
- schválení návrhu vlajky města Velká Bystřice a podání žádosti 
Poslanecké sněmovně parlamentu ČR o udělení vlajky 
 

23.6. - schválení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bystrovany na zajištění 
požární ochrany 
- dále jen běžná agenda majetkoprávních záležitostí 

11.8. - majetkoprávní záležitosti- koupě pozemků pro cyklostezku v lokalitě 
Burk   

15.9. - schválení provedení investiční akce „Rekonstrukce místních 
komunikací, Velká Bystřice-ul. Hliník“. Rozpočtové náklady ve výši 
5,968.906,30 Kč budou pokryty z dotací z prostředků SFDI, z rezervy 
rozpočtu a budoucími rozpočtovými příjmy z prodeje pozemků 

22.12. - schválení rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2009, rozpočet 
sociálního fondu,  rozpočtový výhled do r. 2011. 
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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 2008 sešla celkem na 17 jednáních. Neuvádím úplně 
všechna jednání Rady, jen ta, kde se řešilo něco mimo rámec rutinní agendy 
(což je tedy drtivá většina jednání Rady). 
 
 
5.1. zřízení Mediální rady; propagační strategie školy; bezpečnostní akce po 

restauracích   
31.1. - informace o dvoudenní pátrací akci po pohřešované M.Macháčkové; 

město se stalo správcem vodního díla Mlýnský náhon- cesta k budoucí 
rekonstrukci; schválení podmínek (směrnice) pro přebírání 
tech.infrastruktury do majetku města; schválení realizace investiční 
akce „Rekonstrukce rezidenční budovy DPS na Zámeckém náměstí – 
II. etapa. (půdní vestavba)“; schválení rámcové smlouvy se společností 
Telefonica O2 na mobilní telefony v síti O2 GSM 
- Rada města schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na 
úpravu sociálního zařízení na ZŠ dle jednotlivých etap 
- Rada města bere na vědomí ekonomickou analýzu rozšíření kapacity 
DPS a schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce rezidenční 
budovy DPS na Zámeckém náměstí – II. etapa.“ 
- Rada města schvaluje  Smlouvu o závazku veřejné služby č. 
1012073-08 na rok 2008 

27.2. - schvaluje nákup mycího stroje z prostředků FRIM p.o. školní jídelna, 
- Rada města schvaluje cenový návrh PD na úpravy hygienických 
zařízení MZŠ zpracované Slezák – projekce TZB ve výši 90 000,00 Kč 
s tím, že   dokumentace pro provádění staveb bude rozdělena 
samostatně na stavební část, zdravoinstalaci a větrání a elektroinstalaci. 
Součástí dokumentace bude položkový rozpočet 

21.4.  - schválení zhotovení sprinterské dráhy a doskočiště u sportovní haly 
školy;  
- informace místostarosty o získaných dotacích na Lidový rok ve výši 
160 000,- Kč; oprava památek – Boží muka na Týnecké ve výši 
25 000,-Kč a příspěvek na hasiče ve výši 187 003,- Kč;  
- schválení dotací velkobystřickým spolkům na 1. pololetí  
- rada města schvaluje zadání zakázky „DPS sv. Anny Velká Bystřice- 
nástavba a půdní vestavba pokojů firmě VAPE s.r.o 
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- rada města schvaluje nabídku firmy Hitl s r.o. na nákup traktoru John 
Deere X748 
 - rada města schvaluje vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno a 
nejlépe udržovaný  veřejný prostor“. 

12.5. - Rada města ukládá odboru výstavby projednat plánovanou výstavbu 
bytových domů na ul. Husové firmou DEVAG ve stavební komisi;  
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na vlajku 
města a požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o 
udělení vlajky Městu Velká Bystřice. 

4.6. - o.p.s Bystřička získala z programu Leader ročně 5,731 000,00 Kč po 
dobu 6 let. Z toho 20%  jsou náklady na administrativu 

11.6. - běžná agenda a majetkoprávní záležitosti 
2.7. - Rada města schvaluje zahájit výkupy pozemků v rámci projektu 

Cyklostezka Burk a zadat projektovou dokumentaci. 
- Rada města bere na vědomí informaci o schválené dotaci Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši 834 000,00 Kč na výstavbu 
chodníku a bezbariérové úpravy v ul. Hliník. Hlasování 4 pro. Rada 
města schvaluje záměr celkové rekonstrukce ul. Hliník v rozsahu dle 
smlouvy o dílo ze dne 28.4.2004 s firmou Insta Olomouc s r.o., 
Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc-Hodolany v celkové ceně 
5,920 089,00 Kč. 
- rada města schvaluje výchozí návrh logotypu města Velká Bystřice, 
předloženého firmou BastArd.cz, Graphic Design Studio, Šlechtitelů 1, 
Olomouc, dle předloženého vyobrazení.  

21.7. - RM schvaluje poskytnutí příspěvku 19. středisku Junáka Velký Týnec, 
IČ: 62335685, Čechovice 76, 78372 Velký Týnec na vydání publikace 
o obnově Kaple sv. Anny nad Královskou studánkou na Staré Vodě 

3.9. - Rada města ukládá starostovi a místostarostovi jednat s arch. 
Sborwitzem, aby zastřešil celý projekt a přepracoval projekt-  západní 
křídlo zámku. Jednat s ing. arch. Janem Navrátilem a Ing. Zd. Poláchem 
ohledně projektu Amfiteátru s tím, že celý projekt by rovněž zastřešil 
arch. Sborwitz. 
- rada města schvaluje nabídku firmy Dopravní projektování s r.o. na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a  
dokumentace pro zadání stavby 

15.10. -Rada města schvaluje dodávku 7 polohovacích kompletů (polohovací 
lůžko, hrazda s hrazdičkou, antidekubitní matrace, stolek k lůžku 
s jídelní deskou) do DPS sv. Anny 

23.10. - Rada města bere na vědomí informaci o rozdělení podpory v rámci 
programu Leader. MAS Bystřička o.p.s. podpořila spolky a organizace 
z Velké Bystřice částkou 1,343.111,50 Kč.  
- rada města schvaluje granty poskytované z Grantového programu 
MZŠMŠ na šk.rok 2008/9 dle přílohy. 
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- schvaluje příspěvky pro neziskové organizace pro II. kolo ve výši 
101.000,00 Kč 
- rada města schvaluje přijetí daru ve výši 200.000,00 Kč od občana 
Velké Bystřice p. Vašíčka z ulice Nádražní II.  
- rada města schvaluje, aby se folklorní festival Lidový rok 2009 v září 
2009 nekonal s ohledem na stavební práce na Zámeckém náměstí. 
Občanům budou po celý rok 2009 nabídnuty kulturní akce (vítání jara, 
sečení, slavnost kroje, stavění a kácení máje a pod.) 
- rada města schvaluje vyhlášení Výzvy pro uchazeče k podání nabídky 
na veřejnou zakázku Cyklostezka Velká Bystřice-Hlubočky, 
zpřístupnění údolí řeky Bystřice pro cyklistickou dopravu 

25.11. - rada města schvaluje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Cyklostezka Velká Bystřice – Hlubočky, zpřístupnění pro cyklistickou 
dopravu“. Rada města schvaluje uzavření smlouvy vítězným uchazečem 
Sdružení Cyklostezka Bystřička za nabídkovou cenu 16,514 215,86 
- rada města schvaluje uzavření smlouvy s projektantem Ing. Pavlem 
Kláskem na provedení projektové dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Centrum města Velká Bystřice, Oživení zámeckého areálu, 
Rekonstrukce zámeckého náměstí“. 
- rada města schvaluje finanční limit na vánoční výzdobu města, 
vánočního stromu 
- rada města schvaluje pořízení informačního panelu pro měření 
rychlosti firmy  EMPEROR s tím, že odbor výstavby dojedná 
nabídkovou cenu na nákup 3 ks. 
- Rada města schvaluje zadání projektové dokumentace pro stavební 
povolení na rekonstrukci opěrné zdi na Křížkovského ul. 
-Rada města  na základě Volebního řádu Školské rady p.o. MZŠMŠ 
jmenuje tyto členy Školské rady p.o. MZŠMŠ pro funkční období od 
1.1.2009 do 31.12.2011: 

• Mgr. Ivo Slavotínka, místostarostu  
• Mgr. Andreu Teplou, člena ZM 
• Mgr. Jaroslava Zavadila, člena ZM 
• Ing. Elefteriu Schrottovou, člena ZM 

5.12. - rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ing. arch Michalem 
Sborwitzem na provedení  dokumentace pro stavební povolení na akci 
„Centrum města Velká Bystřice, Oživení zámeckého areálu, 
Rekonstrukce západního křídla 

22.12. - schvaluje vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci střechy na nové 
budově MZŠMŠ, 
-doporučuje zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Velká Bystřice 
na rok 2009 schválit včetně rozpočtového výhledu a rozpočtu 
sociálního fondu. 
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To podstatné, na čem se samospráva podílela a co se v roce 2008 podařilo: 
 
Investiční výstavba, architektura a urbanismus 
- obdrželi jsme dotace z Evropské unie na rekonstrukci Zámeckého náměstí, 
revitalizaci Zámeckého parku, výstavbu Amfiteátru a rekonstrukci západní 
křídla zámku (infocentrum, národopisné muzeum, galerie, veřejné WC, bufet, 
zázemí pro amfiteátr   
- po komplikovaném dvoukolovém výběru jsme získali ing. arch. Michala 
Sborwitze pro vytvoření návrhu nového Zámeckého náměstí, Zámeckého parku, 
amfiteátru a západního křídla zámku. Architekt M. Sborwitz je spoluautorem 
několika realizací v areálu Pražského hradu, rekonstruoval ČHMÚ- zámek 
v Komořanech, revitalizoval historické jádro Kralup nad Vltavou.    
- získali jsme dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu nového 
chodníku v ul. Hliník a z prostředků města (neplánovaných rozpočtových příjmů 
z prodeje zbytného majetku) jsme opravili celou ulici v Hliníku a zbudovali 
nové parkoviště u hřbitova.  
 
Doprava 
- pořídili jsme další 3 mobilní radary pro měření rychlosti vozidel. Město tak má 
nyní celkem 4- Na Letné, Kollárova, 8.května (u ZŠ) a ČSA (u DPS sv. Anny). 
Psychologický tlak na řidiče je tak výrazně větší! 
- zrealizovali jsme prostřednictvím MZŠMŠ dopravně-preventivní akci 
„Bezpečná cesta do školy“- děti s policisty prováděly celý jeden den v červnu 
kontroly vozidel a měření rychlosti. 
- na Olomouckém kraji se podařilo prosadit rekonstrukci krajské silnice v ulici 
Na Letné 
 
Kultura       
- díky kontaktům ve vedení Olomouckého kraje, Ministerstva kultury a Českých 
drah se podařilo zajistit více než 210.000,- Kč na uspořádání folklorního 
festivalu Lidový rok 2008 
 
Sociální služby, rodinná politika  
- v Domě pokojného stáří sv. Anny jsme vloni díky pomoci poslance T.Kvapila 
realizovali investici za 5,3 mil. Kč „Nástavba a půdní vestavba pokojů v budově 
na Zámeckém náměstí“.  Kapacitu jsme rozšířili o 7 lůžek. 
- podpořili jsme přípravu projektu Charity Olomouc „Zavedení pečovatelské 
služby na venkov- vybudování střediska PS Velká Bystřice“ tak, aby NNO 
Charita Olomouc připravila tento projekt do strukturálních fondů EU (ROP)  
- podpořili jsme finančně i prostorově vznik a činnost Mateřského centra Velká 
Bystřice (kromě dotací i nabídka nových prostor v MZŠMŠ)  
   
Životní prostředí 
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- dál podporujeme a rozvíjíme aktivitu veřejnosti pro zlepšování svého životního 
prostředí: 
-  podporujeme akci Čištění řeky Bystřice (finančně, materiálově, personálně)  
- realizujeme soutěž „O nejkrásnější okno a předzahrádku“, v roce 2008 
s výrazně vyšší finanční motivací- odměnou za úspěch v soutěži 
- nákupem nové techniky (traktor John Deer) jsme zlepšili sečení trávy na 
veřejných prostranstvích a úklid sněhu  
 
Majetek města 
- podařilo se nám po složitém jednání odkoupit soukromý pozemek na veřejném 
prostranství na Zámeckém náměstí- klíčový předpoklad realizace rekonstrukce 
Zámeckého náměstí 
- podařilo se nám po složitém jednání odkoupit soukromé pozemky pod polní 
cestou přes lokalitu Burk- klíčový předpoklad realizace výstavby cyklostezky 
Velká Bystřice-Mariánské Údolí 
 
Školství a mládež 
- pokračovali jsme v realizaci „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. 
 
Propagace města, symbolika města 
- vytvořili jsme novou grafickou identitu města- grafický manuál s použitím 
nového marketingového loga města pro reklamu a cestovní ruch; nyní na tomto 
základě rozvíjíme další propagační aktivity- připravujeme nový web města, 
facelift Velkobystřických novin atd.  
- nechali jsme navrhnout a ušít nový prapor města a o lidovém roku 2008 jej 
slavnostně posvětit v místním kostele   
 
Výzvy města pro další léta 

• Ve vedení města jsme si předsevzali dál zlepšovat technicko-organizační 
podmínky pro zajištění údržby městské zeleně (sečení trávy).  

• Získat prostředky na rekonstrukci Kulturního domu Nadační. 
• Zajistit prostředky na modernizace budov (sociálky, třídy) v mateřských 

školách a v základní škole. 
 
Pro kroniku města je zajímavý pohled a názory dalších zastupitelů: 
 
Autor:  Ing.Milan Svoboda 
OSVČ a neuvolněný člen rady města 
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Rok 2008 uplynul závratným tempem. Sílí můj pocit, že plynutí času se 
neustále zrychluje, a tak se opět nepodařilo uskutečnit všechno, co jsme si na 
začátku roku přáli, což není žádné objevné zjištění ani žádná tragedie, pokud 
klady převažují. Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, jsem přesvědčen, že klady 
opravdu výrazně převážily nad negativy. Alespoň v životě našeho městečka 
určitě. Tak teď už konkrétně. 
 
Klady 
1. Díky veřejným i privátním investorům městečko opět o něco zkrásnělo, 

alespoň některé jeho části. Pro připomenutí:  
• byla kompletně zrekonstruována ulice Letná díky společné investici 

Olomouckého kraje (silnice a nový most) a města (chodníky, zpevněné 
plochy a parkoviště), 

• střed městečka ozdobila budova DPS sv.Anny s novou nástavbou a 
fasádou, ale hlavně rozšířila kapacitu o 6 obytných buněk pro 7 dalších 
seniorů, 

• díky dobře se vyvíjejícímu rozpočtu města byla na podzim zahájena 
rekonstrukce další frekventované ulice a to ulice Hliník až ke hřbitovu, 
kde bude provedeno nové parkoviště – živičný povrch komunikace a 
parkoviště budou dokončeny v 1.pololetí roku 2009, 

• díky aktivitám privátních investorů přibyl další bytový dům a nové 
rodinné domy v ulici Na vyhlídce i v jiných částech městečka 

• v době letních školních prázdnin byl z rozpočtu města proveden další úsek 
nového chodníku od nákupního střediska ke škole 

• Byl položen základ pro další zlepšení vzhledu městečka, zejména jeho 
centra v příštím roce. Město uspělo s třemi projekty ze čtyř, s kterými se 
ucházelo o peníze z fondů EU.  

2. Zlepšila se údržba veřejné zeleně a sečení trávy na veřejných plochách, ale 
nutno říci, že v tomto případě jsme teprve v polovině cesty a bude nutno 
pokračovat v nastoleném trendu. 

3. Rada města odsouhlasila instalaci dalších 3 radarů (jsou již nainstalované), 
které by měly dále zlepšit situaci na komunikacích z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu v městečku, neboť slušným řidičům pomohou upravit 
rychlost jízdy, aby se nedostali do rozporu se zákonem a hlavně tím 
pomohou zvýšit bezpečnost chodců. Samozřejmě piráti silnic je asi 
respektovat nebudou, ale to už je věcí policie ČR, aby respektování pravidel 
silničního provozu vynutila i u těchto individuí. 

 
A teď věci negativní: 

1. Jediný projekt, s kterým jsme neuspěli při získávání financí z fondů EU je 
bohužel rekonstrukce budovy KD Nadační, která by to velmi potřebovala. 
Tak nastane letos situace, kdy sice vybudujeme nové náměstí, kterému ale 
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na jedné straně bude „dominovat“ chátrající budova KD Nadační. Osobně 
bych, kdyby to bylo možné, pořadí realizace obou projektů vyměnil. 
Protože to možné není, musíme tedy nejprve vybudovat  náměstí, pokud 
na to chceme čerpat peníze z EU a dále podat žádost na druhý pokus 
s projektem rekonstrukce KD nadační. Projekt se již dopracovává tak, aby 
měl větší šanci uspět. V opačném případě bude nutno zajistit financování 
tohoto projektu jiným způsobem tak, aby se mohl v roce 2010 realizovat. 
Další odklad by jen urychlil chátrání budovy a zvyšoval náklady její 
rekonstrukce. 

2. Nijak se nepokročilo v otázce co dál se zámkem, myslím tím hlavně 
s Hotelem Zámek, tvořícím druhou dominantu náměstí. Ani letos se 
nepodařilo vyřešit způsob financování jeho rekonstrukce a modernizace. 

3. Dalšímu rozvoji našeho městečka i nadále brání spor mezi církvemi a 
státem o majetek a zablokované pozemky stále brání soukromým 
investorům i městu v dalších aktivitách. Podívám-li se na situaci na naší 
politické scéně, nevěřím v brzké vyřešení tohoto sporu.  

4. Nakonec mi nedá, abych se nezmínil o jedné věci, která mě na jedné 
straně překvapuje a na druhé straně hodně mrzí. Jak se pohybuji mezi 
lidmi, všímám si paradoxní situace, jak se se zvyšující životní úrovní 
většiny občanů zhoršují mezilidské a sousedské vztahy mezi lidmi a roste 
celková nespokojenost. Množí se lidé s „nárokovou mentalitou“. Nevím 
jak jinak je nazvat, tedy lidé, kteří v podstatě na všechno uplatňují nárok, 
chtěli by mít všechno bezplatně, a stát, obce, kraje, politici, „ti nahoře“ ať 
se starají. Těchto lidí je mi velice líto, protože s tímto přístupem k životu 
nemohou být nikdy šťastní. Každý zdravý a svobodný člověk 
v produktivním věku by měl vzít odpovědnost za svůj život a jeho 
směřování do vlastních rukou a nespoléhat se na stát, obce, kraje a už 
vůbec ne na „ty nahoře“ – populistické politiky, kteří nám před volbami 
naslibují, že se za nás o vše postarají a vše za nás vyřeší. Doma od dědy 
jsem často slýchával: „Jsi zdravý? Tak pomocnou ruku hledej v první řadě 
na konci svého ramene!“ A když k tomu přidáme ono masarykovské 
„nebát se a nekrást“, máme tu základní krédo, podle kterého by se měl 
každý odpovědný člověk chovat. Vždyť skutečnost, že se o sebe a svou 
rodinu dokážu postarat bez pomoci od státu a jiných institucí, určitě stojí 
za to. Dělá z člověka svobodného, hrdého a sebevědomého občana, který 
je tím nejpevnějším základem státu a národa. Takových občanů je stále 
více potřeba, hlavně v těžkých dobách, jako pevné hráze proti falešným 
prorokům a „spasitelům“ různého ražení a smýšlení, kteří, necháme-li jim 
dostatek prostoru, z nás občanů udělají v lepším případě nesvéprávné 
ovce, v horším otroky. Takoví občané stát ani národ nezradí ani v těch 
nejtěžších dobách, na rozdíl od těch „nárokových“. 
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Tak aby se v tom novém roce, který máme před sebou, projevilo co 
nejvíce těch sebevědomých, hrdých a odpovědných občanů ve všech oblastech 
našeho života. Co lepšího si přát do nastávajícího roku? Už jen pevné zdraví, 
chuť do práce a trochu toho štěstí. A úspěchy? Ty už se dostaví automaticky. 
 
 
 
Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2008 a jeho čerpání 
 
Podklady:  Elefteria Schrottová, předsedkyně finančního výboru 
           
Položka      rozpočet  skutečnost  (tis.Kč) 
 
PŘÍJMY: 
- investiční dotace                   2 254,2    5 307,0 
- daňové příjmy, neinvestiční dotace    24 036,0  28 620,0 
-  nedaňové příjmy        7 699,0    8 155,0 
- ostatní příjmy        4 036,1    7 908,0  
       
Příjmy  c e l k e m      38 025,3                   49 990,0 
 
Položka      rozpočet  skutečnost 
 
VÝDAJE: 
- investiční výdaje       7 707,0  14 844,0 
- příspěvkové organizace      6 953,0    6 454,0 
- místní správa, zastupitelstvo              11 002,0  12 111,0 
- provozní  a ostatní výdaje               10 112,7             10 087,7 
- splátky úvěrů       1 800,3    1 800,3 
Výdaje  c e l k e m     38 575,0                      45 297,0 
 
Přebytek rozpočtu  4 693,0 
  
Hospodaření města v roce 2008 skončilo přebytkem 4 693,0 tis.Kč. Rok 2008 je 
možné považovat za dobrý a finančně stabilní. Z hlediska investic se dá 
považovat za rok komunikací a chodníků. Během roku 2008 nebyl čerpán nový 
úvěr a rovněž nebylo nutné využít prostředky revolvingového účtu. 
 
 
Činnost komisí a výborů města 
 
 
Komise stavební :  Ing. arch. Jan Navrátil – předseda komise  
    Ing. Jaroslav Mádr 
    Ing. Miloslav Korydek 
    Ing. arch. Dan Života 
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    Ing. Milan Svoboda 
    Vítězslav Vičar 
    Ing. Filip Štembírek 
 
Podklady: Ing.arch. Jan Navrátil, předseda komise 
 

Personální obsazení stavební komise se proti roku 2007 nezměnilo. V roce 
2008 se členové komise sešli jedenáctkrát. 

 
Výčet hlavních projednaných akcí v roce 2008: 
 

- rozvoj průmyslové zóny a její změny proti územnímu plánu 
- projednána potřeba rekonstrukce některých hlavních tras kanalizačního 

řadu, směřujících k čistírně odpadních vod 
- posoudila výsledný návrh úprav Zámeckého náměstí vypracovaný 

architektem M. Sborwitzem 
- projednala projekt úprav vstupního prostoru před hřbitovem včetně 

parkoviště 
- posoudila podnikatelský záměr přípravy území jižně od ulice Hliník pro 

rodinnou a bytovou výstavbu. Komise doporučila vypracování 
komplexního urbanistického řešení celé lokality včetně vyřešení obslužné 
dopravy a tras infrastruktury 

- komise se zabývala v průběhu roku i drobnějšími akcemi a záměry 
stavebníků, které komisi předložil k posouzení stavební úřad. Jednalo se 
vesměs o rodinnou nebo bytovou výstavbu na nově otevřené lokalitě na 
Kopaninách, nebo při ulici Na Letné, nebo rekonstrukce objektů 

- vyjadřovala se k záměru výstavby bytového domu „Eurogasper“ při 
prodloužené Kollárově ulici. Komise doporučila snížení objektu a 
zapuštění technického podlaží s garážemi do svahu 

 
Některá jednání stavební komise se uskutečnila v terénu na místě samém. 

Navštívili jsme Kopaniny s prohlídkou nové výstavby, dále ulici Na Letné, toho 
času v generální opravě a ulici Hliník. Realizátorem obou akcí byla firma 
INSTA. Dvakrát byla komise přizvána k návštěvě Domu s pečovatelskou 
službou sv.Anny při jeho rekonstrukci. 

Za zaznamenání do kroniky jistě stojí úspěch města Velká Bystřice při 
výběru projektů k realizaci s využitím fondů EU. Z více předložených projektů 
byly vybrány akce pro zvelebení centra města: Zámecké náměstí, amfiteátr 
v parku a západní křídlo zámku. Věříme, že jejich zdařilá realizace přinese 
kvalitativní změnu nejen prostředí, ale i života občanů.  
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Komise sportovní: Ing. Vladimír Schneider – předseda komise  
    Mgr. Zdeněk Lakomý 
    Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 
    Hana Navrátilová 
    Mgr. Jarmila Štěpánová  
 
Podklady: 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 2008 čtvrtletně,celkem 4x.Vlastu 
Čihalíkovou,která odstoupila ze zdravotních důvodů nahradila ředitelka školy 
Jarmila Štěpánová.Průběžně byla komise svolávána dle potřeby sportovních 
spolků a města. Dořešily a zrealizovaly se sportovní plochy u haly-sprinterská 
dráha a sektor pro skok daleký.Zůstává vybudovat sportoviště pro další atletické 
disciplíny.Nabízí se možnost vybudovat je v areálu SK na Letné (atletický ovál, 
hřiště s umělou trávou...)  

Bylo řešeno zabezpečení a provoz dětských koutků ve správě města 
s návrhem,aby se vyčlenily  finanční prostředky a určil se správce všech 
dětských koutků, který by je udržoval a spravoval. 

Pro inspiraci a srovnání si sportovní komise dala za úkol do roku 2009 
zjistit finanční prostředky, které okolní vesnice a města vydávají na sportovní 
činnost,aby bylo nějaké srovnávací měřítko,jak na tom je Velká Bystřice. 

Bystřický sport se stále dělí 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. Jako prioritu si vytkl za cíl práci 
s mládeží. 

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. Ostatní spolky-Orel,Sokol a Sportovní mládí 
se zabývají hlavně rekreačním sportem-pěší turistika,stolní tenis,sokolská 
hromadná cvičení.Všechny spolky pořádají různé akce pro širokou 
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veřejnost,hlavně pro mládež,což je důležité a chvályhodné v dnešní moderní 
době. 

 
 
 
Komise školská a kulturní: 
 

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

Mgr. Jarmila Štěpánová 
Ing.Tomáš Hradil 
 

Podklady:      Petr Jahoda, předseda komise a ředitel hotelu Zámek 
 

Život v našem městě v oblasti školství a kultury je velmi pestrý, o čemž 
svědčí obsáhlé samostatné statě v této kronice o Základní škole T.G.Masaryka, 
velkobystřickém Kulturním středisku, knihovně, divadelním souboru, 
národopisném souboru Haná, SRPŠ, přehlídek z oblasti country muziky 
Bystřické banjo i největší kulturní akci města – přehlídce Lidový rok. 

Komise se sešla ke svému jednání 3x a řešila běžné 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 opět cca 60 svatebních obřadů,  
Radostná byla i zlatá svatba, tedy padesát let soužití manželů Hradilových. 
Každá oddaná svatba dostává od ředitele Hotelu Zámek přípitek s oddávajícím - 
tedy i ti snoubenci, kteří nemají na Zámku hostinu. U svatebních obřadů 
pravidelně působí 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 proslovem, 
předneseným členy zastupitelstva: panem starostou Pazderou, panem 
místostarostou Slavotínkem nebo členem zastupitelstva panem Jahodou. U této 
akce jsou opět aktivně zastoupeni členové komise: B. Millá, P. Nakládal a P. 
Jahoda.  

Na přípravě tradičního Lidového roku se velkou měrou podílí ředitelka 
Kulturního střediska a členka komise paní J. Možíšová, velký podíl na úspěchu 
akce mají rovněž členové komise T. Hradil a P.Nakládal. 

V obřadní síni se konalo již čtvrté předání Ceny města Velká Bystřice 
(Millá, Nakládal, Jahoda) . 
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V obřadní síni se konal již tradiční koncert pro jubilanty - spoluobčany, 
kteří se v roce 2008 dožili 60 a 70 roků. (Millá, Nakládal, Jahoda). Po 
slavnostním koncertě se konalo jako vždy pozvání na číši vína, kávu a domácí 
koláče od ředitele Hotelu Zámek.  

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 akce ve škole (p. Štěpánová)  
Otevření mateřského centra Bublinka (p.Štěpánová) 
  

 
Komise pro rodinu, sociální a zdravotní 
 
   Václav Lakomý – předseda komise  
   Zdena Macharáčková 
   Renata Chudíková 
   Alice Dubová 
   Marie Hlaváčková 
   Vlasta Polzerová 
   Mgr.Lucie Pazderová 
 
Podklady: Václav Lakomý, předseda komise 
 

Komise se v roce 2008 sešla na dvou jednáních, kde byla projednána 
současná situace v sociální oblasti a projednány jednotlivé případy sociálně 
potřebných občanů.  

Členové se seznámili mimo jiné s působením Mateřského centra. Členové 
komise spolupracovali se zástupcem starosty Mgr. Ivo Slavotínkem na 
vypracování podkladů pro soutěž „Obec přátelská rodině roku 2008“. 

Členové komise prováděli  šetření pro potřeby státní správy 
v domácnostech občanů. 
 
Komise pro umisťování na DPS : 
 

Antonín Nakládal – předseda komise  
   Václav Lakomý  
   Magda Janíková 
   Kamila Šišková 
   Renata Chudíková 
   Olga Mečířová 
   Mgr. Ivo Slavotínek s právem veta 
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Podklady: Kamila Šišková 
 
 Základní kritéria výběru: 

- senioři (lidé starší 65 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  

- trvalé bydliště ve Velké Bystřice 
- v roce bylo podáno 14 žádostí 

 
Nově ubytovaní v roce 2008: 

Kateřina Stancová, Rostislav Dubský, Vlasta Peřinová, Antonín Langer, 
Růžena Stržínková, Alice Daliborová, Anna Schwarzová, Božena Zagaláková. 
 

V roce 2008  (od července do prosince) proběhla rekonstrukce na budově 
Zámecké náměstí 11. Bylo zde vybudováno nové 3. nadzemní podlaží se 7 
novými pokoji včetně sociálního zařízení, bylo provedeno kompletní zateplení 
budovy a výměna oken. Kapacita domova se tak zvýšila z 31 na 38 uživatelů 
sociálních služeb. 
 
    
Výbor finanční  
 
Předseda   Ing. Elefteria Schrottová 
   Ing. Martin Seidler  
   Marie Šperková  
   Ivan Polcr 
   Zdenka Petříková 
 
Podklady: Ing.Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

V průběhu druhého roku funkčního období pracoval finanční výbor ve 
stejném složení. Podstatnou pozornost jsme věnovali přípravě rozpočtu na rok 
2009. Zvýšenou pozornost jsme věnovali i příjmové stránce, počínající 
ekonomická krize nás ovlivnila hlavně při stanovení výše daňových příjmů 
v roce 2009. 

V podzimních měsících byly sledovány výsledky hospodaření 
příspěvkových organizaci . Museli jsme opakovaně projednat využití a hlavně 
zajištění kladného výsledku u pronájmu haly pro veřejnost. Na základě podnětu 
od auditorů bude od roku 2009 účtováno nájemné i dětským sportovním 
oddílům. Toto opatření se týká i pronájmu Nadační a tyto náklady jsou hrazeny 
z rozpočtu města.  
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Výbor kontrolní  
 
Předseda   Ing. Zdeněk Kolman  
   Mgr. Zdeněk Lakomý 
   Ing. Jan Slepica  
   Jiří Čepelák  
   Miroslav Nehněvajsa  
 
Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 
 
 Kontrolní výbor v roce 2008 provedl běžné kontroly týkající se 

financování investičních akcí, výběrových řízení na akce menšího rozsahu 
financované pouze z rozpočtu města a kontrolou rozpočtových opatření. Při těchto 
kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. Dále porovnáním daňových příjmů 
koncem roku s příjmy předchozích roků a odhadem dopadu nastupující krize na 
příjmy v rozpočtu následujícího  roku.   

  Předseda kontrolního výboru na zasedáních rady města průběžně sleduje  
plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, výstupy finančního výboru, 
komisí a činnost obecního úřadu na úseku samostatné působnosti, dále aktivně 
spolupracuje na řešení konkrétních témat v městské radě schvalovaných. 

 Také v tomto roce kontrolní výbor neobdržel žádný podnět občanů 
k prošetření, ani další kontrolní úkoly od zastupitelstva města. 

 
SPRÁVA MĚSTA 

         
Městský úřad Velká Bystřice 
 
Podklady:  Jana Drábková, tajemnice MěÚ 
 

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; 

 
 
 

Jana Drábková 
tajemnice MěÚ 

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

 

mailto:pazdera@muvb.cz
mailto:slavotinek@muvb.cz
mailto:info@muvb.cz
mailto:drabkova@muvb.cz
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Miluše Sokolová 
sekretariát 

Tel.: 585 351 371 
Fax: 585 351 371 

e-mail: sokolova@muvb.cz; 
 
 

Dana Bieleszová 
Ekonom 
(zástup za mateřskou dovolenou) 
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;  

 
 

Ivona Vysoudilová 
(zástup za mateřskou dovolenou) 
referent stavebního úřadu 
585 154 138 

      vysoudilova@muvb.cz;  
 
 
 

Ing. Filip Štembírek 
vedoucí odboru výstavby a 
TS 
585 154 139 
stembirek@muvb.cz;  
 
 
 
Zuzana Janočová 
referent odboru výstavby 
585 154 139 
janocova@muvb.cz 
 
 

 
Internetové stránky Města Velká Bystřice: 

www.muvb.cz 
e-mail: info@muvb.cz; 

fax: 585 351 371 
 

 
 

Organizační struktura městského úřadu se oproti roku 2007 nijak výrazně 
nelišila. Je však pravdou, že se více mění úředníci a nastupuje „mladá 
generace“. Na odboru výstavby se vyměnily na postu referenta odboru, místo 
dlouholeté pracovnice Jarmily Machačové, nastoupila 1. 2. 2008 paní Zuzana 
Janočová, přijatá na základě výběrového řízení.  

Na stavebním úřadě je na místo paní J.Sklenářové (mateřská dovolená) od 
1.10.2008 dočasně zastupující sl. Ivona Vysoudilová. (viz Organizační schéma 
úřadu). U odboru výstavby a technických služeb jsme využili možnosti získat 
pracovníky prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci, kteří jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní. Město získalo dotaci  na 5 zaměstnanců v roce 2008 ve výši 
261.939,00 Kč . Tito zaměstnanci jsou převážně umístěni na úklid veřejného 
prostranství a zeleně, což je práce, která je pro vzhled města velmi potřebná. 

Spolupráce s probační a mediační službou v Olomouci je rovněž velmi 
dobrá. U městského úřadu si odpracují tresty občané odsouzení k obecně 
prospěšným pracím. V roce 2008 to bylo celkem 5 občanů nejen z Velké 

mailto:sokolova@muvb.cz
mailto:kocisova@muvb.cz
mailto:milla@muvb.cz
mailto:polzerova@muvb.cz
mailto:matonohova@muvb.cz
mailto:vysoudilova@muvb.cz
mailto:stembirek@muvb.cz
mailto:janocova@muvb.cz
http://www.muvb.cz
mailto:info@muvb.cz
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Bystřice. Ne všichni si celý trest odpracují, ale i tak někteří vykonají velký kus 
práce na údržbě veřejného prostranství a majetku města.  

Provoz Czech Pointu ve Velké Bystřici zaznamenal v roce 2008 velký 
příliv žádostí k vydání ověřených listin z výpisu katastru nemovitostí, 
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Tato služba se 
bude již od dalšího roku rozšiřovat: 

 
Výpis z katastru nemovitostí          134 
Živnostenského rejstříku       1 
Obchodního rejstříku            121 
Rejstříku trestů             249 
 

Je patrné, že je tato služba velkým přínosem pro občany, kteří nemusí 
obíhat úřady k získání těchto dokumentů. Toto propojení státní správy a 
spokojenost občanů se službami nutně přináší i potřebu se počítačově 
zdokonalovat. (Ceník CZECH POINTu je přílohou č. 2).  

Úředníci městského úřadu každoročně absolvují školení „počítačové 
gramotnosti“, kterou v roce 2008 zajistila společnost Cepac-Morava. Ve školení 
se bude nadále pokračovat.   

Na úseku matričním bylo celkem 58 matričních událostí uzavření 
manželství. Díky profesionalitě těch, kteří se starají o co nejlepší průběh 
slavnostního obřadu ať je to především varhaník a pedagog Jiří Réda, doprovod 
na housle Karel Hewanicki, Zdeňka Fridrichová, zpěv Petr Nakládal a Jan Millý 
a zejména oddávající schváleni zastupitelstvem města Mgr. Renata Zavadilová, 
Mgr. Andrea Teplá a Petr Jahoda jsou zárukou nejvyšší kvality odvedené práce. 
Osobou zodpovědnou za řádný průběh je matrikářka města.  

Obce při výkonu samostatné působnosti vydávají obecně závazné 
vyhlášky, přičemž se musí řídit zákonem. V roce 2008 vydalo město obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2008, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství a  č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Přehled o hospodaření města za rok 2008 je obsažen v Závěrečném účtu 
města Velká Bystřice za rok 2008.  
 
Stavební úřad 
 
Podklady: Jarmila Matonohová, vedoucí stavebního úřadu 
 Stavební úřad se sídlem ve městě Velká Bystřice jako orgán státní správy 
vykonává svoji činnost pro obce:    
 

• Bukovany 
• Mrsklesy 
• Přáslavice 
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• Svésedlice 
• Velká Bystřice 

 
Úřad má dva pracovníky - vedoucím úřadu je Jarmila Matonohová, další 

pracovnicí je Ivona Vysoudilová 
V roce 2008 stavební úřad zpracoval následující písemnosti: 
 

• 248 vydaných rozhodnutí 
• 205 vydaných opatření 
• 293 ostatních písemností 

 
Na stavbu rodinných domků bylo vydáno 16 povolení, v průběhu celého 

roku pokračovalo rozsáhlé napojování stávajících rodinných domků na plynovod 
a vodovod. V obvodu působnosti stavebního úřadu probíhalo v tomto roce i 
budování studní, převážně vrtaných. 

Jako kronikář i kdysi tajemník městského úřadu musím před uvedeným 
rozsahem vykonané práce tohoto úřadu smeknout – je s podivem, kolik pouhá 
dvojice pracovnic dokáže za jediný rok vyprodukovat náročných a vysoce 
odborných dokumentů. Svědčí to o zřejmě dobré a úzké spolupráci s odborem 
výstavby MěÚ, na němž odvádí obdobný kus práce za stejného vytížení další 
dvojice stavařů – Ing. Filip Štembírek a Zuzana Janočová. 
 
Archiv města 
 

Podklady: Ing.Čestmír Hradil, archivář města 
 

V roce 2008 pokračovalo archivování dokumentů o životě Velké Bystřice 
ve dvou základních tématických okruzích: 

Okruh první: Kronika obce/města po jednotlivých letech 
Okruh druhý: Monotématické doklady o činnosti místních organizací, 

spolků, podniků a dalších institucí v průběhu delšího období. 
K okruhu prvnímu: 
K 31.12.2008 jsou zkompletovány ročníky 1980, 1981, 1991, 1992, 1993, 

1994, 2002 a 2003. Nejde samozřejmě o úplnou kompletaci, protože občané 
dodávají do archivu stále další dokumenty, které jednotlivé ročníky nadále 
rozšiřují o další zajímavé zprávy v písemné či grafické podobě. Zkompletovat 
příslušný ročník znamená: 

1. Pročíst příslušnou kroniku (jejíž faktografickou úroveň určuje vždy 
osobnost kronikáře) a provést drobné úpravy v textu (např. v jedné 
kronice se notoricky opakuje nesprávně příjmení Čejka – opraveno na 
Čajka – což neovlivňuje smysl kronikářova zápisu a je dodržena zásada 
zákazu provádění oprav a změn v již napsaných kronikách). 

2. Doplnit existujícími excerpcemi z tisku události, které se dotkly obce 
v daném roce a v kronice nejsou zmiňovány ani umístěny v přílohách - při 
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dnešním rozsahu denně vydávaných tiskovin nemůže kronikář podchytit 
všechny zprávy, vydávané takto o dění v obci. Tyto informace jsou 
uloženy ke každé kronice dodatečně v samostatné příloze s označením 
„Co se do kroniky nedostalo“. 

3. Upřesnit fotopřílohy tak, aby měly vypovídací hodnotu, tj. aby u nich 
bylo u vedeno o co na fotografii jde, kdy a kde to bylo a pokud možno 
kdo je na jednotlivých záběrech – jinak by byly po čase tyto dokumenty 
z archivního hlediska bezcenné. Takto upřesněné fotografie jsou uloženy 
v samostatné příloze každé kroniky pod názvem „Foto“. 

4. Sehnat a přiložit samostatné dobové dokumenty, jako např.plakáty, 
obchodní tiskoviny a podobně. 

K okruhu druhému: 
K 31.12.2008 jsou zkompletovány tyto samostatné archivní celky: 
1. Místní tisk : první porevoluční obecní noviny s názvem „Satelit“ a dále 

pak „Velkobystřické noviny“ od čísla 1/90 do současnosti 
2. Velkobystřické osobnosti (toho času 66 jmenných hesel v různě detailním 

rozsahu) 
3. Národopisná přehlídka „Lidový rok“ – ročník I. až XIX. 
4. Dějiny Velké Bystřice (výtisky:  Januška 1939, Mgr.J.Pečínka a 

L.Mühlaparzer 1959, E.Pavlíčková 1963, Minulost a současnost Velké 
Bystřice 1977, Pohledy do dějin Velké Bystřice 2002). 

5. Spolkový dům Velká Bystřice a Dělnická tělovýchovná jednota 
 

Veškeré archiválie jsou přehledně uloženy s uvedením detailního obsahu 
v předepsaných archivních boxech, takže jsou okamžitě přístupny. 

Závěrem lze vyhodnotit, že takto zpracovaný archivní materiál 
představuje asi 30% z celkového množství současných bystřických archiválií, 
zbytek čeká na zpracování. 

Přínosem archivu je rostoucí zájem občanů věnovat do archivu rodinné 
dokumenty, které by možná byly jednou definitivně likvidovány, takže lze 
předpokládat trvalé rozrůstání archivu města, který bude mít stále vyšší 
vypovídací hodnotu. 

V současnosti je už archiv využíván při různých příležitostech a to 
zejména při tématických výstavách v cukrárně Galerie. V roce 2008 to byl 
v podstatě největší soubor dobových fotografií na téma „Velkobystřické statky a 
hospodářské usedlosti“, dále pak dobové fotografie mostů, mostků a lávek přes 
řeku Bystřici při příležitosti výstavy projektu „Čistá Bystřička“ kterou připravili 
pánové V.Břeha a M.Šípek. 

Za nejcennější současný přírůstek do městského archivu považuji 
fotografii členů „Dělnické Besedy ve Velké Bystřici“, kterou pořídil v roce 1883 
fotograf S.Teller od „První americké fotografické dílny cestovní“, kterou 
věnoval našemu archivu pan Václav Bohačík z Hluboček. 
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III. Hospodářský život 
 
1.Stavební a výrobní činnost – řemesla 

 
I v tomto roce v našem městě nadále působí celá řada stavebních podniků, 

výrobních podniků a velký počet nejrůznějších řemesel. Tyto instituce jsou 
schopny pokrýt velkou část potřeb našich obyvatel, kteří je využívají a umožňují 
tak jejich současnou prosperitu. V této oblasti působí celkem 69 subjektů 
 
Projekční činnost:       5  

Zdeněk Šudřich, Ing.Schneider Vladimír, Ing.Vogelová Vlasta, Ing.Šubert 
Stanislav a Ing.Milan Svoboda(inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví) 
Stavební práce:            4  

Juřica Petr, Rýpar Miroslav, Navrátil Oldřich, Mikulenka Luděk. 
Klempíři a pokrývači: 6  

Jan Palucha, Stanislav Kadala, Bedřich Šudřich, Oldřich Dosoudil, Petr 
Miček, Ladislav Šesták. 
Zámečníci:                    8 

Jaroslav Haderka, Jiří Čepelák, František Jorda, Lubomír Machynek, Petr 
Nádvorník, Pavel Gunter, Václav Miláček, Stříbrný Richard 
Stolař – truhlář:         14 

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:              8 

Karel Krebs, Stanislav Příkazský, Josef Stračík, Jiří Tauš, Pavel Bečica, 
Miroslav Číhalík, Lukáš Zendulka, Miroslav Werner 
Vodař-topenář:             8  

Vladimír Hlaváček, Jaroslav Beníček, Miroslav Koželoužek, Jan Ďurčík, 
Jiří Balon, Jiří Čepelák, Ladislav Šana, INSTA 
Elektro:                          6 

Rudolf Zgubiš, Pavel Bechník, Elektro Müller, Ladislav Matonoha, Karel 
Matonoha, Miroslav Zedník (čerpadla) 
Autoopravny:                4    

 Ctirad Kostka, Dušan Teplý, Ladislav Běhal, Vratislav Menšík, Petr 
Semerád          
Čalouník:                       3 

Václav Ruman, Jiří Kadala, Josef Skála 
Lakýrník:                       1 

Ladislav Menšík 
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2. Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing.Zdeněk Kolman 
 Zemědělství v roce 2008 i v okrajové oblasti Hané, kde hospodaří naše 
společnost, mělo příznivé klimatické podmínky, které jsme dokázali využít. 
Dobíhaly i relativně dobré cenové podmínky pro realizaci naší produkce. Stav je 
patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2008 s průměrem  za 
předchozí roky hospodaření naší společnosti v letech 1994 až 2007 v 
následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha ha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

  ø 1994-2007 2008 ø 1994-2007 2008 ø 1994-2007 2008 
Chmel 60,66 61,34 1,37 2,02 125 765 194 776 
Cukrovka 153,33 103,12 53,09 52,75 961 741 
Ječmen 264,64 313,20 5,03 6,53 3 688 4 839 
Mák 85,19 145,69 0,79 0,66 26 337 56 993 
Pšenice 384,74 394,16 6,09 7,38 3 557 2 922 
Řepka 218,44 245,57 3,15 4,06 6 207 8 513 
Obil.celkem 649,37 707,36 5,65 7,01 3 614 3 713 

 
 Co se týká vstupů potřebných k zajištění zemědělské výroby je rok 2008 
zatížen vysokým nárůstem cen, především u hnojiv až trojnásobným. Za  těchto  
cenových podmínek proběhlo zakládání porostů pro sklizeň v dalším roce. 
Vzhledem k nastupující hospodářské krizi se dá předpokládat výrazný pokles 
cen zemědělských výrobků a návrat ke ztrátovému zemědělskému podnikání. 

V průběhu roku se nám podařilo postavit sklad kapalných hnojiv, 
pesticidů, zrekonstruovat sklad pevných hnojiv a mostní váhu. Většina 
stavebních investic je nutná k plnění náročných požadavků na ochranu životního 
prostředí.  

Dále s využitím podpory z EU za ukončení pěstování cukrovky pro 
zrušený cukrovar Eastern Sugar Česká republika, a.s., jsme nahradili 5 kusů 
kombajnů Massey Ferguson třemi kombajny Claas Lexion.  

Investice v posledních letech do mechanizačního vybavení nám umožňují 
zvládat práce v agrotechnických termínech a výrobky sklízet v požadované 
vysoké kvalitě. 
 
 
Autobusová doprava a autodoprava 
 

Autobusovou dopravu na území obce v převážné míře zajišťuje firma 
AUTA-BUSY Studený (město v roce 2008 dotovalo částkou 70 965,-Kč) a 
společnost CONNEX (dotace města 61 600,-Kč) 



- 35 - 

Firma AUTA-BUSY Studený disponuje relativně rozsáhlým vozovým 
parkem různých typů autobusů. Mimo zajišťování převážné části spojů místní 
autobusové dopravy poskytuje služby i v oblasti zájezdové dopravy a to nejen na 
území České republiky, ale i v zahraničí. Firma disponuje vlastními webovými 
stránkami:  www.auta-busy.com  

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 – taxislužba Jan Millý. 

 
 
Služby, prodejny a pohostinství 
 
 V této oblasti činnosti působí ve městě celkem 48 subjektů  
 
Zprostředkovatelská činnost:  4 

Pospíšil Luděk, Belay František, Peřinová Marie, Třísková Martina 
Masérské služby, kosmetika, pedikura:   6 

Ravela-Novotná Hana, Skálová Hana, Olšanská Hana, Tandlerová Ilona, 
Kurková Jaroslava, Vydrová Marcela 
Opravny:   11 

Elektromotory - Elnerová Vlasta, čerpadla – Zedník Miroslav, 
kancelářské stroje – Holík Jan, klavíry – Strand Ladislav, televizory a spotřební 
elektronika – Kocián Lubomír, Hikl Petr, Janík Radek, ledničky – Otruba Josef, 
jízdní kola – Králíček Karel, Velký Radim, Kobliha Zdeněk 
Švadleny:   4 

Ing. Routnerová Ivana, Šádková Gabriela, Machačová Františka, 
Procházková Marie 
Sběrna ovoce:   1 

Vaculík Jiří 
Prodejny:          14 

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 – Drzyzgová Jiřina, Tabák, noviny – 
Hana Menšíková, Dětský bazárek-textil – Hana Menšíková, Prodejna HDT Car 
- …………….. 
Pohostinství a restaurace:   8 

U Žaludů - Žaluda Jaroslav, Nadační – Nováková, U kovárny – Sedláček, 
Bistro Mlýn – Pospíšil Martin, hotel Zámek – Jahoda Petr, Cafe bar – Zedník 

http://www.auta-busy.com
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Tomáš, U pekaře – Hirsch Marcel, Bar Ravela,  Hospůdka U Evičky - Eva 
Miláčková 

 
 Další významné nevýrobní  instituce ve městě 

 
České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady a informace: Hana Navrátilová, dozorce výhybek 
 

    V železniční stanici se oproti loňskému roku příliš mnoho nezměnilo. 
Počet obsluhujících pracovníků zůstal stejný, rovněž jejich pracovní doba i 
pracovní náplň. Slibovaná rekonstrukce vlečky do Zempomarketu se bohužel 
prozatím neuskutečnila. Hlavním důvodem jsou samozřejmě finance a také 
nemožná domluva mezi vedením Českých drah s představiteli Zempomarketu. 
České dráhy požadují při obnově vlečky finanční spoluúčast Zempomarketu, ten 
ji ale nechce akceptovat. Na vlečce Ferona byla zrušena sobotní obsluha. Pokud 
nákladní vlak přiveze vozy do Ferony, odstaví se v železniční stanici a do 
Ferony se přistaví až v pondělí.  
    V r. 2008 zastavovalo v železniční stanici ve směru od Olomouce 17 
osobních vaků a 1 spěšný vlak. Rychlíků projíždělo 6. Ve směru do Olomouce 
to bylo 18 osobních vlaků a 1 spěšný vlak. Projíždějících rychlíků bylo 7. Počet 
nákladních vlaků zůstal nezměněn. Novinkou bylo zahájení jízd nákladních 
vlaků soukromého externího dopravce - První  olomoucká  dopravní  společnost. 
Ta přepravovala kámen z kamenolomu mezi stanicemi Hlubočky a Hrubá Voda 
do Olomouce. Jednalo se o ucelenou soupravu 6- 8 výsypných vozů s velice 
pěkně a vtipně profesionálně pomalovanou lokomotivou. Jezdila dvakrát až 
čtyřikrát denně pouze v pracovní dny. 
    Od 1. 1. 2008 zanikl obvod železniční stanice Velká Bystřice, kam 
spadaly všechny železniční stanice a zastávky od Velké Bystřice až po Domašov 
nad Bystřicí. Funkce přednosty tohoto obvodu byla zrušena ( pan Radomír Škuta 
odešel pracovat na Krajské centrum osobní přepravy do Olomouce) a jednotlivé 
stanice a zastávky začaly spadat přímo pod uzlovou stanici Olomouc hl. n.  
    Už koncem roku 2007 se od ČD a. s.  oddělila nákladní přeprava - vznikla 
dceřinná společnost ČD Cargo.  V r. 2008 pokračoval vznik dalších dceřiných 
společností, který se úzce dotýkal dosavadního chodu naší železniční stanice.  
Tak např. výpravčí a signalista začali spadat pod Regionální centrum provozu ( 
RCP) se sídlem v Ostravě. Prodej jízdenek, který provádí výpravčí ,patří  pod 
Krajské centrum osobní dopravy ( KCOD )v Olomouci a musí se proto mezi 
společnostmi vyúčtovávat. Traťová distance zase patří pod Správu železniční 
dopravní cesty (SŽDC) a Sdělovací a zabezpečovací distance zřejmě přejde 
během příštího roku do soukromého sektoru. Samozřejmě až čas ukáže, zda 
takové rozdrobení Českých drah přinese kýžené výsledky… 
    Od 1. 11. 2008 došlo k uzavření železniční zastávky Velká Bystřice - 
komerční pracovnice byla přeložena do výdejny jízdenek na hlavním nádraží 
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v Olomouci. Toto opatření mělo být přechodné a zastávka měla být znovu 
otevřena počátkem následujícího roku, ale ještě v březnu 2009 byla stále 
uzavřena a hlavně viditelně chátrala. Povedlo se alespoň zajistit, že během dne 
bude odemčena čekárna, aby na cestující nedoléhaly nepříjemné povětrnostní 
podmínky. Hlavním důvodem uzavření výdejny jízdenek jsou dlouhodobě 
nevyjasněné majetkoprávní vztahy mezi Českými dráhami  a městem  Velká 
Bystřice. Objekt železniční zastávky patří městu, pozemky pod a okolo 
železniční zastávky zase Českým drahám. Doufejme, že v nejbližší době dojde 
k dohodě a zastávka opět bude plně funkční! 
    V železniční stanici Velká Bystřice se v r. 2008 prodalo 20 479 jízdenek 
v celkové hodnotě 478 566,- Kč, průměrně se každý měsíc prodaly jízdenky 
přibližně za 40 000,- Kč.  Oproti předchozímu roku to znamená mírný pokles. 
Ten byl zaznamenán také u nakládky a vykládky železničních vozů.  
 
měsíc Ferona 

nakládka 
Ferona 
vykládka 

jiní 
přepravci 

nakládka vykládka 

leden 44 vozů 
(867 t) 

160 vozů 
(9 880 t) 

 41 vozů 
(518 t) 

 

únor 37 vozů 
(954 t) 

146 vozů 
(7 931 t) 

   

březen 39 vozů 
(968 t) 

181 vozů 
(10 693 t) 

Zapa 
Drtič kamene 

 2 vozy 
(60 t) 

duben 50 vozů 
(549 t) 

158 vozů 
(9 863 t) 

Zapa 
Drtič kamene 

 3 vozy 
(37 t) 

květen 38 vozů 
(540 t) 

117 vozů 
(7 456 t) 

   

červen 43 vozů 
(1 687 t) 

118 vozů 
(7 693 t) 

   

červenec 10 vozů 
(320 t) 

87 vozů 
(6 576 t) 

Saint Gobain 
trubky 

 5 vozů 
(102 t) 

srpen 11 vozů 
(362 t) 

134 vozů 
(8 828 t) 

Agrospol 
Agra 

5 (61 t) 
2 (24 t) 

 

září 27 vozů 
(312 t) 

147 vozů 
(9 523 t) 

Agrospol 
Agra 

5 (64 t) 
4 (43 t) 

 

říjen 26 vozů 
(417 t) 

108 vozů 
(5 241 t) 

chmelaři 7 vozů 
(66 t) 

 

listopad 6 vozů 
(86 t) 

62 vozů 
2 750 t) 

chmelaři 7 vozů 
(51 t) 

 

prosinec 4 vozy 
(40 t) 

90 vozů 
(6 199 t) 

chmelaři 1 vůz 
(10 t) 

 

 
K producentům chmele ( Agra a Agrospol) ještě patří Chmelařství Tršice. 
Celkem bylo do Ferony naloženo 335 vozů (7 102 t), vyloženo bylo ve Feroně 
1511 vozů ( 92 633 t). 
 
Česká spořitelna a.s. 
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Podklady a informace :    p.Spurná J. – OP Olomouc 
 
Současná situace ve finančních službách  

Český trh finančních služeb je silně konkurenční. V současné době na 
něm působí 37 bank a poboček zahraničních bank a vedle toho desítky 
společností poskytujících finanční služby. 

Mezi nimi jsme s počtem 5,3 milionu klientů největším finančním 
ústavem s nejdelší historií.  

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a 
střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování 
velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.  Česká 
spořitelna již vydala více než 3 mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 
poboček a provozuje více než 1100 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu 
patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. 

V České spořitelně věříme, že neexistuje průměrný klient. Každý je 
jedinečnou osobností s individuálními přáními  a potřebami. Každému klientovi 
tak individuálně poradíme při čerpání úvěru tak, aby splátkový kalendář i 
čerpaná částka odpovídaly maximálně jeho potřebám i možnostem. Pro 
transakční operace nabízíme flexibilní Osobní účet, který se variabilně 
přizpůsobí potřebám každého klienta, majitelé hypotečních úvěrů mají od dubna 
2008 možnost sestavit si s Ideální hypotékou České spořitelny hypoteční úvěr 
podle svého přání, od srpna 2008 nabízíme Chytrou kartu České spořitelny, jejíž 
majitel si sám určí, jak bude karta vypadat a co bude umět. Každému zájemci o 
investování připravíme detailní investiční profil podle jeho možností a potřeb. 
Naši specialisté pak mohou každému klientovi doporučit takový způsob uložení 
prostředků, který přesně odpovídá individuálním potřebám daného klienta i jeho 
postoji k riziku. 

Česká spořitelna obhájila v sedmém ročníku soutěže MasterCard Banka 
2008 roku ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Od roku 2004 tak získala toto 
ocenění již popáté za sebou. První místo letos Finanční skupina České spořitelny 
obsadila i v dalších dvou kategoriích: Úvěr roku s Chytrou kartou ČS a 
 Životním pojištěním roku. 

 
Pobočka Velká Bystřice: 
 

Pracovníci:  Lenka Křesninová,  Olga Pytlíčková 
 
Nabízené produkty: 

• Sporožirové účty 
• Přímé bankovnictví  
• Běžné účty v Kč  
• Platební karty  
• Cash Advance  
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• Úvěry fyzickým osobám-občanům  
• Termínovaný vklad v Kč  
• Vkladní knížky  
• Otevřené podílové fondy  
• Zahraniční otevřené podílové fondy  
• Stavební spoření  
• Úvěry ze stavebního spoření  
• Penzijní připojištění  
• Životní pojištění  
• Šeky  
 

 Počet  Běžných účtů  137,  z toho: 
    BÚ - FO podnikatelé základní účet                     44 
    BÚ - PO podnikatelé základní účet                     22 
    BÚ - MO rozpočtové přostředky  (obecní účty) 15 
 
Celkový počet úvěrů 360 v objemu 32mil. Kč 
  
 Počet Sporožirových účtů 1089 ,  z toho: 
    osobní účty   -                           566 
    studentské účty (15-18let)   -      13 
    studentské účty (18-30let)  -       52 
 Počet klientů, kteří mají aktivní elektronické bankovnictví Servis24    -  473  ks  
  

Ferona, a.s. 
 

Podklady:  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. 
 
Kontakty:                  telefon   585 176 111fax         585 351 716 
                                  E-mail    olomouc@ferona.cz 
 
Vedení :                     Ing. Petr Vlach  - ředitel Divize III. 
 
Počet zaměstnanců : Divize III. celkem 461 , z toho v pobočce Olomouc 176. 
Ze 176 zaměstnanců pobočky Olomouc je 25  zaměstnanců z Velké Bystřice. 
 
Prodej v roce 2007: Pobočka Olomouc  - tuny        117 615 

 

mailto:olomouc@ferona.cz
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                  - tržby      2 596 961 tis.Kč 
 
                 - služby         9 581 tis.Kč 
 
   Divize III.  tuny         383 272 
      tržby  8 120 068 tis.Kč 
      Služby       26 085 tis.Kč 
U služeb se jedná o pálení plechů,  a řezání profilů. 
 
Ferona a Velká Bystřice :  

Tradičně přispíváme formou reklamy SK Velká Bystřice – oddíl házená , 
Kulturnímu středisku na pořádání Lidového roku.  

V roce 2008 jsme prodali v porovnání s rokem 2007 cca 88 % tun. 
K výraznému poklesu prodeje došlo ve IV. čtvrtletí a naši firmu již v tomto 
poznamenala počínající krize. 
 
Hotel Zámek 
 
Podklady:      ředitel hotelu Petr Jahoda 
 
 Provoz Hotelu Zámek v roce 2008 se dal přirovnat k předcházejícím 
letům, i když na hospodářském výsledku v posledním čtvrtletí byla vidět 
postupně přicházející ekonomická krize. 
 Přibližně stejný počet byl i u svatebních obřadů a hostin. V obřadní síni se 
rovněž konaly i další akce, např. Vítání nových občánků, udílení Cen města 
2008, tradiční koncert pro jubilanty aj. 
 Žáci devátých tříd bystřické základní školy tradičně dostávali závěrečné 
vysvědčení v prostorách Hotelu Zámek, kde jim byl k oslavě této významné 
události jako každý rok připraven na náklady provozovatele míchaný 
nealkoholický koktejl a zmrzlinový pohár. 
 Z významných hostů jsme v hotelu v tomto roce přivítali bývalého 
premiéra ČR pana Miloše Zemana, z kulturního prostředí pak skupinu Team s 
Pavolem Haberou. 
 Za zmínku stojí, že ředitel hotelu pan Jahoda se ve svých třiačtyřiceti 
létech rozhodl začít studovat Vysokou školu hotelovou. K tomu začal na 
částečný úvazek učit na Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu.  
 Spolupráce při zabezpečení celé řady kulturních akcích trvá nadále téměř 
ve stejné míře jako v letech minulých. To se týká především národopisné 
přehlídky Lidový rok i  přehlídek country muziky Bystřické banjo. 
 Bohužel do budovy Hotelu Zámek je městem investována jen zcela 
nepatrná část z každoroční smluvní úhrady nájmu, což se stále více podepisuje 
na neutěšeném stavu tohoto objektu, který býval – a měl by být i nadále - 
chloubou Velké Bystřice.   
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IV. Politický a veřejný život 
 
 
Činnost politických stran 
 
 
KDU-ČSL –místní organizace Velká Bystřice 
(Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová) 
 
Podklady:  Mgr.Zdeněk Lakomý, předseda strany 
 

Místní organizace  KDU ČSL ve Velké Bystřici měla v roce 2008 celkově 
25 členů. Jejím předsedou je Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo 
Slavotínek a jednatelem pan Václav Lakomý. 

Hlavní činnost jejích členů spočívala v zapojení do práce městského 
zastupitelstva, kde Mgr. Ivo Slavotínek zastává funkci místostarosty města, Mgr. 
Zdeněk Lakomý je členem zastupitelstva a členem kontrolního výboru , jako 
bezpartijní je členkou zastupitelstva za naši stranu Mgr. Renata Zavadilová. 
Předsedou sociální a zdravotní komise je pan Václav Lakomý. 

Mgr.Zdeněk Lakomý byl předsedou školské rady při Masarykově 
základní škole a mateřské škole ve Velké Bystřici,od 1.ledna roku 2009 bude 
členem této rady Mgr Ivo Slavotínek. 

Jako primární v naší práci považujeme realizaci našeho volebního 
programu a také programového prohlášení zastupitelstva, jehož jsme 
spoluautory. Z toho se za uplynulý rok podařilo realizovat s pomocí poslance 
Ing.Tomáše Kvapila půdní vestavbu a nástavbu rezidenční budovy Domu 
pokojného stáří sv.Anny  a Ing. Kvapil pomohl zajistit finanční prostředky také 
na výstavbu nového chodníku v ulici Hliník a části Hřbitovní ulice. Aktivně 
jsme se podíleli na realizaci dalších stavebně-investičních akcí. Pomohli jsme 
zajistit finanční prostředky na folklorní festival Lidový rok. 

Mgr. Zdeněk Lakomý byl do října členem Krajského zastupitelstva 
Olomouckého kraje.V nových volbách kandidoval do Krajského zastupitelstva 
Mgr.Ivo Slavotínek , stal se krajským zastupitelem a zároveň předsedou Komise 
pro rozvoj venkova. 
 
 
Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady:  Mgr. Aleš Mádr, předseda místní organizace ČSSD 
 

Pro letošní záznam v kronice předkládáme tuto zprávu o činnosti MO 
ČSSD Velká Bystřice 2008, navazující na záznam v Kronice města Velká 
Bystřice roku 2007, strana 40-41. 
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V Olomouckém kraji proběhly volby do zastupitelstva kraje. Do 

pětapadesátičlenného zastupitelstva se dostaly čtyři strany. V kraji volby vyhrála 
ČSSD a zde byla vytvořena koalice s ODS a KDÚ- ČSL. Ve městě Velká 
Bystřice volby vyhrála ČSSD, před ODS, KSČM a KDÚ-ČSL. V krajské 
opozici zůstala KSČM.  

V nové jedenáctičlenné radě kraje je 8 členů z ČSSD, 2 z ODS a 1 z 
KDÚ-ČSL. Hejtmanem Olomouckého kraje zvolen Ing. Martin Tesařík. Cílem 
krajské politiky je široká politická dohoda a pokus o to, aby se kraj posunul ve 
srovnání s ostatními kraji na vyšší příčky v hospodářské a sociální oblasti.  

 
Život v místní organizaci:  

V roce 2008 byl přijat do místní organizace (MO) přítel Albín Doležel, 
jiné pohyby v členské základně nejsou. Členové se  scházejí na schůzích a 
diskutují o místní i republikové politice. MO na Cenu města navrhla pana 
Jaroslava Koše, který tuto cenu následně získal. Na podnět př. Jiřího Dřímalky, 
se MO zajímala o možnosti služeb pro seniory, žijící mimo domov důchodců. 
Nelze říci, jakou měrou jsme to ovlivnili, ale skutečností je, že od roku 2009 ve 
městě bude zřízena pobočka Charity (organizace pečující o sociálně slabší 
občany a seniory).  Předseda ČSSD  Jiří Paroubek dopisem popřál k životnímu 
jubileu př. Jiřímu Dřímálkovi a př. Anně Schwarzové.  

 
V životě města: 

 MO registruje úspěch zastupitelů města v získávání financí na jeho 
rozvoj. Činnost zastupitelstva města je založena na diskusi a široké názorové 
shodě. Byla úspěšně rekonstruována ulice Na Letné a započala rekonstrukce 
ulice Hliník. Byly uvedeny v život a zabydleny dvě nové městské bytovky v 
ulici Svésedlická. Byla započata rekonstrukce místní služebny Policie ČR. 
Základní škola T.G. Masaryka udržuje vysokou kvalitu výuky pro místní děti a 
děti z okolních obcí. Městská slavnost a přehlídka folklorních souborů „Lidový 
rok“ se opět vydařila k radosti pořadatelů i diváků, pěkné počasí umocnilo sílu 
burčáku. Uskutečnila se velmi úspěšně přehlídka country skupin Bystřické 
banjo.  

Do budoucna se MO pokusí sestavit plnou kandidátku z členů ČSSD do 
obecních voleb 2010. Pokud se to nepodaří, osloví naše organizace veřejnost a 
bude hledat vhodné kandidáty, kteří projeví zájem s námi pracovat na rozvoji 
města. MO hledá silná hospodářská a sociální témata, která chce řešit. Mezi tato  
může patřit převedení bývalého sídla Vojenských lesů a statků u parku do 
vlastnictví města, jeho opravu a veřejné užívání. Bude třeba začít jednání s 
majitelem budov a pozemků (zatížené církevní restitucí) v areálu kapituly u 
parku a další systematický rozvoj této lokality. Vyřešení budoucnosti městského 
domu za zastávkou autobusu  „U Radnice“, směr jízdy Hlubočky. Budoucí 
rozvoj městských polností v lokalitě Zadní Trávníky  a jinde.    
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Komunistická strana Čech a Moravy 
 
Podklady:  Ing. Drahomír Ohera 
 
 

Organizace má 24 členů převážně důchodového věku, z nich někteří jsou  
vážně nemocní. Scházíme se pravidelně měsíčně v klubové místnosti na radnici 
města. Prostřednictvím voleného zástupce s. Nehněvajsy se podílíme na práci 
zastupitelstva města. Jsme pravidelně informováni o práci zastupitelstva o tom 
jaké stanovisko náš zastupitel zaujal. Naši členové se pravidelně zúčastňují 
veřejných zasedání zastupitelstva. 

V  tomto roce členové velice kladně hodnotili výsledek rekonstrukce 
silnice Na Letné včetně úpravy chodníků, rozšíření pečovatelského domu pro 
seniory - Domu pokojného stáří a úpravu cesty v Hliníku. 

Zástupci naší organizace se pravidelně zúčastňují akcí konaných u 
příležitosti významných výročí pořádaných městem, jako je výročí osvobození 
8. května 1945 a výročí vzniku samostatného československého státu v říjnu 
1918. K uvedeným výročím předáváme květiny jako poděkování těm, kteří se o 
to přičinili. Oceňujeme, že město na tato výročí nezapomíná. Velké rezervy jsou 
však v práci zastupitelů a jednotlivých organizací v zajištění účasti občanů na 
těchto akcích a zejména školy, která své žáky k účasti na těchto akcích nevede, 
při tom by stačilo v rámci výuky dějepisu či občanské nauky toto téma 
v příslušné době objektivně zmínit např. u pomníku padlých. Obdoba je u 
vzpomínky na vypálení místní Palírny – při různých odbojových akcích v okolí 
zahynuli dva ruští a 23 našich občanů. V budoucnu by bylo potřeba významným 
místním dějinným událostem věnovat větší pozornost. 

ZO KSČM má svého zástupce v Ústřední revizní komisi KSČM a 
v okresních i krajských orgánech KSČM, který se pravidelně zúčastňuje 
zasedání našich ústředních orgánů, pravidelně členy organizace informuje o 
jejich záměrech a usneseních a co z toho pro naši činnost vyplývá. Naše 
organizace podpořila názor většiny občanů a jednomyslně se postavila proti 
vybudování radaru v Brdech, stejně tak nesouhlasíme s vysíláním našich vojáků 
do zahraničních misí, jako je Irák, Afganistan apod. Jednoznačně odsuzujeme, 
rozkrádání státního majetku, neřešení sociálních problémů našich občanů, apod. 

V roce 2008 se naše organizace podílela na zajištění voleb do krajských 
zastupitelstev. Z jejich výsledku vyplývá, že občané mají důvěru v politiku 
strany, když ji volilo 101 občanů. 

Výbor ZO KSČM vyjadřuje svým členům poděkování za jejich práci u 
příležitosti kulatých výročí jejich narození.       

 
   

          



- 44 - 

Činnost společenských a zájmových organizací 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
Podklady a informace: Jiří Čepelák 
 
Rok 2008 - rok 120.výročí založení SDH 
 
Starosta SDH      Jiří Čepelák 
Náměstek starosty                                Ing. Kamil Šperka 
Velitel zásahové jednotky   Dušan Moskalenko  
Počet řádných členů v roce 2008   44 
z toho žen                 8 
počet dětí do 15 let      8 
počet členů zásahové jednotky            14 
technika :     T 815 CAS 32 
      AVIA A31 
 
Zásahy v roce 2008 
Celkem :     37 zásahů 
z toho 20 požárů, 16 technická pomoc a 1 hledání pohřešované osoby. 
 

Mezi další aktivní podíl jednotky patří zásahy proti bodavému hmyzu, 
doplňování vody na soutěžích požárního sportu, požární dozor a zabezpečení 
akcí Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičského 
záchranného sboru Olomouc. 

Z místních požárů ve Velké Bystřici - byly  významné a podařilo se 
včasným zásahem naší jednotky zabránit tomu nejcennějšímu - ztrátám na životě 
a velkým škodám. 
 
16.03.08 požár pokoje rodinného domu u Hlaváčků na Kopaninách  
09.09.08 požár podkrovního pokoje v rodinném domku u Nakládalů  
 
Do významných požárů mimo Velkou Bystřici patří: 
26.02.08 požár stodoly v Holici  
10.03.08 požár rod. domu u Netesalů ve Vsisku 
03.08.08 požár strniště ve Velkém Týnci 
08.08.08 požár stromu v Droždíně 
23.08.08 požár chaty v Droždíně 
07.09.08 požár dřevěného skladu Olomouc – Bělidla  
12.09.08 požár pily Olomouc – Bělidla 
06.10.08 požár bývalého objektu kasáren v Hlubočkách  
16.10.08 požár chaty v Radikově 
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28. a 29.01.08 došlo k hledání pohřešované spoluobčanky p. Macháčkové. 
Po dlouhém a namáhavém hledání v noci a ráno byla paní Macháčková nalezena 
živá. 
 
Kulturní, společenské a sportovní akce  
Leden  V. Hasičský bál  
Duben sběr železného šrotu 
Květen soutěž v Hlubočkách a v Dubu nad Moravou  
Červen  21.6.  Okresní kolo soutěže v požárním sportu (po 40 letech ) 
  oslava 120. výročí založení sboru  
  večerní zábava pod Skalkou 
  a soutěž Přáslavice a Svésedlice 
Červenec soutěž Vacanovice, Velký Týnec a Loučany  
Srpen  zábava pod Skalkou  
  Svatba členů sl. Galeková a p. Dragúň  
Září  soutěž Brumovice  
  účast na svěcení praporu Města Velká Bystřice 
Říjen  sběr železného šrotu  
Listopad slavnostní schůze k 120.výročí založení sboru SDH na Zámku, 

došlo k předání ocenění hasičům za záslužnou činnost  
Prosinec  ukončení roku  
 

Během celého roku se naši členové zúčastnili řady školení a kurzů. 
Podařilo se nám dokončit přestavbu šatny a WC v Hasičské zbrojnici, což 

je naší chloubou. 
Během celého roku soutěžili naši mladí hasiči v okresní lize v požárním 

sportu mladých hasičů a skončili na krásném 17. místě v okrese Olomouc.  
 

Soutěže :    Dub nad Moravou, Doloplazy, Véska, Trusovice  
CTIF :   Velký Újezd 
Hra Plamen:  Šumvald, Medlov 
  
 
               
Český rybářský svaz 
 
Podklady dodal: Ing.Jan Slepica, předseda místní organizace 
 
Členská základna byla k 31.12.2008 tvořena 260 dospělými členy, 8 
mladistvými 16-18 let a 17 adepty ve věku do 15 let. 
Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 
                                                  Ing. Slepica Jan,– předseda  
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                                                  Heitel Miroslav - místopředseda 
                                                  Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 
                                                  Konečný Vladimír - pokladník 
                                                  Šípek Martin –hospodář 
                                                  Dub Petr – pomocník hospodáře 
                                                  Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže                                            
                                                  Koutný Marian - vedoucí mladých rybářů 
                                                  Dragúň Josef - rybniční referent 
                                                  Petřík Lukáš - vedoucí mladých rybářů 
                                                  Ochman Petr - vedoucí mladých rybářů 
Dozorčí komise:      Miroslav Matzner, Ďásek Edvard, Ing.  Plíska Antonín  
                                                                                                                                        

Výbor MO se v roce 2008 sešel celkem na 11 výborových schůzích 
s účastí 72,6 %. Během roku nebyl případ neomluvené neúčasti  člena na 
výborové schůzi. Zástupce dozorčí komise se během roku 2008 zúčastnil 10 
schůzí výboru MO. Dále se členové  výboru podle své odpovědnosti 
zúčastňovali konferencí, aktivů, školení a jednání organizovaných výborem 
územního svazu ČRS Ostrava. 

Dne 3. května 2008 proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  rybářské 
závody a 4. května pro mladé rybáře do 15 let.  

Chtěl bych také touto cestou ještě jednou poděkovat Městskému úřadu ve 
Velké Bystřici za příspěvek na činnost pro naši MO, z kterého jsme z části 
financovali zakoupení nové hliníkové lodě na rybochovná zařízení.  

Při hospodářské prověrce v závěru roku 2008 na výboru územního svazu  
ČRS v Ostravě  nebyly k činnosti a hospodaření naší organizace ze  strany 
územního výboru vzneseny připomínky.  
 

V roce 2008 se zúčastnilo brigád 149 členů z celkového počtu 270 členů.  
Odpracováno a uhrazeno finančně bylo celkem 1788 hodin (149 členů). 
Uhrazeno  v naturáliích obilím 1600 q bylo 192 hodin. Zproštěno brigád bylo z 
důvodu věkových a zdravotních 38 členů, 10 žen a 9 sponzorů rybářských 
závodů. 71 členů MO nemělo v roce 2008 povolenku. 
  Odpracované brigády byly většinou směřovány k údržbě a zvelebování 
rybochovných  zařízení a rybářských revírů.  
  
Celkem bylo vydáno 248 povolenek 
 
Celkem bylo uloveno členy naší MO a ostatními na  
             Bystřice hanácká 2A    93 ks   kapra 169 kg 
             Bystřice hanácká 2B    363ks   kapra 716 kg 
             Bystřice hanácká 2P     62 ks    pstruha  19,4 kg 
  Průměrná kusová hmotnost kapra uloveného v našem revíru je 1,94 kg, 
tj.o  1,6 deka méně jako v roce 2008. 
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 Zpráva o činnosti rybářské stráže 
V roce 2008 měla naše organizace 10 členů rybářské stráže.  
Rybářská stráž pracovala v roce 2008 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 381 
pochůzek a kontrol. Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě. Pytláctví 
nebylo zaznamenáno. 

Zpráva o čistotě vod  za rok 2008 
V průběhu roku 2008 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u 

naší MO k větším čistotářským událostem a změně stavu životního prostředí. 
Činnost byla zaměřena na preventivní kontroly našich vodních lokalit, 
vyřizování a posudky došlých požadavků a oznámení. 

Zpráva o činnosti kroužku mladých rybářů 
V roce 2008 navštěvovalo dva kroužky celkem 17 mladých rybářů. 

Kroužky pod vedením pana Koutného, Petříka a Ochmana fungovaly v roce 
2008 bez zřejmých problémů.  

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 2008 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých rybářů na 
Bohušově. Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků a v roce 2009 
podobnou akci pro naše mladé rybáře opět uskutečníme. Na tuto akci obdržela 
naše MO od Rady ČRS dotaci ve výši 11.165,- Kč. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
Podklady :  Josef Matonoha (předseda),  Miroslav Zedník (jednatel) 
  

Činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velké 
Bystřici byla v roce 2008 zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských potřeb 
pro členy ZO a spoluobčany. ZO k 31.12.2008 čítá 46 členů. 

Uskutečnili jsme následující akce: 
Na jaře jsme pro členy i nečleny zajistili sadbové brambory v množství 

525 kg, což bylo o 145 kg méně než v loňském roce. Nákup byl uskutečněn 
v odrůdách Magda (150 kg), Rosara (150 kg), Karin (125 kg), Impala (50 kg), 
Sante (25kg) a Ditta (25 kg) 

Po celý rok byl prodáván mletý vápenec a ekologické hnojivo Agrohum. 
Členové výboru spolupracovali s Městským úřadem na hodnocení a 

vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ v našem městě, která se 
zde stává tradicí. Proběhla letos už po čtvrté a byla vyhodnocena v rámci 
přehlídky Lidový rok. 
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Řada členů naší organizace se aktivně zúčastnila pořádání 19. ročníku 
Lidového roku ve dnech 6.-7. září. 

Ve dnech 4.-5. října proběhla naše tradiční výstava ovoce a zeleniny. 
Výstavy se zúčastnilo celkem 27 vystavovatelů, z toho 13 našich členů a 14 
nečlenů, zahrádkářů z našeho města. Každý vystavovatel obdržel od pořadatelů 
pamětní diplom za účast. Z členů ZO letos vystavovali: Matonoha J., Kubíček J., 
Zedník M., Hořínková K., Miklík J. Zendulková M., Kropáč I., Nakládal A., 
Goldscheidová H., Langerová L., Vinohradník L., Záchová J. a Breginová. 
Z občanů-nečlenů to byli: Ochman B., Doleček J., Roušal J., Roušal I., Rulíšek 
J., Ochmann Sv., Souček P., Jurášová V., Šperková M., Šubert J., Tégl V., 
Čepelák J., Gogolín R. a Šípek M. Na výstavě byla vyhlášena soutěž o největší 
počet exponátů ovoce a zeleniny – vítězem se stal Jiří Doleček s 15 exponáty, na 
2. a 3. místě se umístili Ivo Kropáč a Bedřich Ochman se stejným počtem 13 
exponátů. Aranžování výstavy se opět velmi dobře zhostila přítelkyně Marie 
Šperková – výstavu v sobotu a v neděli navštívilo 245 návštěvníků z města i 
okolí. V pondělí výstavu navštívilo několik tříd školky i základní školy. Výstava 
opět výrazně přispěla k propagaci zahrádkářství v našem městě. 

Ve dnech 9.-12. října proběhla výstava ovoce a zeleniny z Čech i Moravy 
Hortikomplex 2008, které se z naší ZO zúčastnili Matonoha, Zedník, Miklík a 
Langerová. Na výstavě se bohužel objevila řada nevhodných komerčních prvků, 
která tuto akci znehodnocuje. 

Výbor organizace pracoval pravidelně a scházel se 1x za měsíc. 
 
Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing.Josef Šperka, předseda 
 

V roce 2008 uspořádala tato organizace troje zkoušky z výkonu 
pracovních psů. Zúčastnilo se 17 členů organizace, úspěšně zkoušku splnilo 13 
přihlášených. 

 V květnu byl uspořádán svod a bonitace plemene německý boxer. 
Zúčastnilo se cca 50 psů z obvodu Moravy, akce se velmi vyvedla,všichni byli 
spokojeni s prostředím, občerstvením i počasím. 

V září byla uspořádána výstava plemene německý boxer. I tato akce se 
těšila velké přízni diváků. 

Při výročí 100 let SDH ve Velké Bystřici se svaz spolupodílel zapůjčením 
klubovny a prostor cvičiště. Akce se velmi povedla, o čemž svědčí fakt, že 
poslední hosté se z následné zábavy vraceli domů v brzkých ranních hodinách. 

V listopadu byla uspořádána bonitace německých ovčáků s účastí 35 
zvířat. Je to vyvrcholení naší sezóny ve Velké Bystřici, akce byla velmi dobře 
zabezpečena pořadatelsky, měla velmi dobrou úroveň i odezvu. 

V září jsme požádali o dotaci z prostředků EU a tato nám byla přiznána. 
Znamená to, že v r. 2009 nás čeká náročná rekonstrukce klubovny. Bude to 
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znamenat lepší prostředí jak pro nás, členy ZKO, tak pro občany regionu,kterým 
klubovnu při různých příležitostech zapůjčujeme. 
 

Auto-velo-klub 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 
 

Nástup nového předsedy do funkce v lednu 2008 nebyl vůbec 
jednoduchou záležitostí, protože po jedenatřicetiletém „panování“ zakladatele 
klubu J.Koše se do tohoto chomoutu nikomu nechtělo. Nakonec vše dopadlo na 
výbornou – klub převzal pod své vedení bystřičák Ing. Milan Heřman, 
místopředsedkyní byla zvolena Vlaďka Mahrová a jednatelem ustanoven 
Jaroslav Koš – funkci pokladní klubu převzala Hana Glonková a členy revizní 
komise byly zvoleny Eva Tučková a Hana Klimešová. 

Důležitou podmínkou volby předsedy bylo, že bude zachováno pořádání 
hlavní klubové akce roku – cykloturistického velkopodniku Bílý kámen, jehož 
tradičním pořadatelem spolu s městem Velká Bystřice klub již druhou desítku 
let je. Předseda M. Heřman se k dodržení této tradice hlásil a úzká spolupráce se 
stávajícím jednatelem zajišťovala kontinuitu tohoto rozsáhlého projektu i 
v dalších létech. 

Bílý kámen tento rok měl malé jubileum, pořádal se jeho 15.ročník a o 
jeho průběhu je zpracovaná samostatná stať v této kronice. Konstatujme zde 
proto jen to podstatné: nový předseda vnesl do jeho realizace řadu nových prvků 
(změna registrace účastníků, nové vstupenky ve formě fotografie onoho bílého 
skaliska, skvělé nové orientační tabule s mapkami a topografickými zákresy, 
renovované mapy akce s propozicemi pro každého účastníka, začlenění širšího 
počtu členů klubu do vlastních příprav, atd…) a celý náročný podnik se podařilo 
úspěšně uskutečnit. Vytyčení všech tras na území vojenského prostoru Libavá 
probíhalo o víkendu před 1.květnem, tentokrát s tábořením na skautské základně 
v Domašově. 

Autoveloklub se jako každý rok několikrát sjel na společný potlach, který 
byl uspořádán na Posluchově, u Košů, na chatě Heřmanů a u Mahrů. Velmi 
úspěšný dvoudenní pobyt jsme absolvovali již potřetí v Citově u Peterků, 
třídenní klubovou akci jsme opět směrovali do Jeseníků. Tentokrát už ale ne na 
Seninku, ale do Malé Morávky, kde nám však – bohužel – víkend propršel. 
Závěrečný výroční potlach proběhl jako každý rok v Neředíně, kde jsme 
neformálně všechny celoroční zážitky za zpěvu a úsměvů zhodnotili. 

Během tohoto roku jsme dopracovali a na ministerstvo vnitra nahlásili 
některé změny ve stanovách AVK a byla vytvořena vnitřní hospodářská 
směrnice klubu. Do klubu byli přijati na jednoroční zkušební dobu dva noví 
členové. 

Na závěr je možno konstatovat, že rok 2008 byl pro klub rokem značných 
změn, které byly jednoznačně přínosem pro další existenci AVK.  
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Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně základní organizace 
 

Máme léty ustálený program. I v roce 2008 jsme dělali dvě prodejní 
výstavky ručních prací, první se konala před Velikonocemi, kde si každý mohl 
zakoupit ozdoby určené Velikonocům, také domácí cukroví od našich členů a to 
hlavně od pana Doležela z Letné, od paní Fialové z Hluboček, od Bártlů, paní 
Mgr.Svrčkové a paní Bendové z Loučné jsme měli napečené perníčky.  

Dále jsme uskutečnili tyto zájezdy: 
14. 5. 2008 - Polský Těšín, 29. 5. jsme jeli do Znojma a okolí, kde jsme 

navštívili známé památky. V červnu jsme 19. 6.-22. 6.  vyrazili na čtyřdenní 
zájezd na Slovensko - Rimavská Sobota, Spišský hrad, mincovna v Bánské 
Bystrici a Dobšinská ľadová jeskyně. 

Již šestým rokem jsme v počtu 46 lidí navštívili Chorvatsko, kde si 
jezdíme odpočinout a za teplem, ale i zde děláme výlety - bydleli jsme v 
Pakoštan a jeli se společně podívat do Splitu, dále do 
Zadaru na mořské varhany a lodí k ostrovu Krk - tento zájezd jsme uskutečnili 
2. 9. - 11. 9. 2008. Na podzim jsme znovu 22. 10. navštívili Polský Těšín a na 
závěr roku jsme se 13.12. jeli podívat na předvánočně vyzdobenou Vídeň a výlet 
jsme zakončili ve valtickém sklípku. 

V září ještě pan Doležel napekl dobré trubičky a zákusky a na Lidovém 
roku další 4 členky tyto jeho výrobky prodávaly na stánku.V listopadu byla další 
prodejní výstavka - sortiment byl více zaměřen na zimu a Vánoce. 

Máme 130 členů a každým rokem pořádáme v měsíci březnu výroční 
členskou schůzí, kde největší legraci zažíváme u tomboly. Do té každý člen 
přinese nějaké překvapení a Ti co nevyhrají, dostanou cenu utěchy - většinou 
perníkové srdce. 

  
Sdružení rodičů a přátel školy 
 
Podklady:   Irena Jedličková, ekonom a pokladní SRPŠ 
 

SRPŠ při Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice  je 
nezisková organizace, která má právní subjektivitu a úzce spolupracuje s touto 
školou. Jejím prvořadým úkolem je prosazování zájmů žáků, jejich rodičů a 
další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Členství v organizaci je dobrovolné, v současnosti má organizace dvanáct 
členů - pro zajímavost: jednoho muže a jedenáct žen. Tento počet je přibližně 
stejný každý rok, někteří členové, jejichž děti odejdou ze školy naše řady opustí, 
ale naštěstí se přihlásí vždy další zájemce, který naše řady opět rozšíří. Naší 
předsedkyní byla dlouhá léta paní Marcela Goldscheidová, ale pro nedostatek 



- 51 - 

času již naše řady opustila. Ráda bych jí touto formou  poděkovala za její 
obětavou práci – nahradila ji paní Iveta Nagyová. Dále mezi naše členy patří 
Majerová Dagmar, Menšíková Jana, Skopalíková Marta, Šebíková Hana, 
Třísková Martina, Vaculíková Lucie, Buršíková Kateřina, Hořínková Alena, 
Kremplová Hana. Samozřejmě nemůžu zapomenout na paní ředitelku Mgr. 
Jarmilu Štěpánovou, která nám aktivně pomáhá a vychází vstříc. 

Setkáváme se 4x  ročně. V září schvalujeme rozpočet na nový školní rok a 
zároveň hodnotíme uplynulý školní rok z hlediska hospodaření.Organizace např. 
přispívá částkou 400,-Kč na jednoho žáka na lyžařský výcvik, podporuje 
základní kurzy plavání formou úhrady faktury za dopravu vždy za jedno 
pololetí, hradí pořízení pomůcek do školní družiny, přispívá na odměny různých 
školních akcí např. pěvecké, výtvarné a sportovní soutěže. Poměrně nově 
podporuje činnost kroužků pořádaných školou - na každý přispívá určitou 
částkou za každé pololetí. 

Abychom mohli tyto finanční příspěvky realizovat, musíme tyto peněžní 
zdroje mít. Zčásti je organizace získá výběrem členského příspěvku, který je 
v současné době 150,-Kč na žáka, ale nejdůležitějším zdrojem příjmu je výtěžek 
z každoročně pořádaného plesu SRPŠ. Zde musím uvést plné nasazení všech 
členů. Každý se snažíme udělat pro organizaci plesu maximum. Vždyť výtěžek 
z plesu použijeme pro naše děti v základní škole. Účast hostů je k naší radosti  
vždy velká. Letos jsme nemohli ples uskutečnit v sále firmy Ravela Velká 
Bystřice a.s. z důvodu jeho rekonstrukce. Tentokrát však  ples proběhl s velkým 
úspěchem na sále Kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici. Příjem z této 
akce cca v částce 40.000,-Kč významnou měrou posiluje náš rozpočet. Roční 
obrat organizace se pohybuje kolem 120.000,-Kč. 
           
Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Podklady:  Irena Juřicová, vůdce střediska 
 

V roce 2008 bylo ve středisku registrováno 43 členů. 
Činovníci střediska byli po celý rok ve stejných funkcích tak, jako v r. 

2007. Během celého roku probíhala řada víkendových akcí, především 
poznávacích vycházek, malé děti se seznamovaly především  se skautským 
životem, připravovaly se na svůj slib světlušek a vlčat. Vzhledem k tomu, že se 
počet členů do 18 let snížil, snažila jsem se seznamovat se skautingem již 
předškoláky.  

Největší skautská akce a vyvrcholení celého skautského roku je vždy letní 
tábor. Ten se opět uskutečnil na Smilově, tak jako jiné roky, pod vedením bratra 
Lukáše Juřici. Počasí nám přálo, což nebývá pravidlem. Některé malé děti byly 
na táboře poprvé, ve stanech a bez maminky, ale vše se zvládlo. Tam také byly 
složeny sliby nových vlčat a světlušek. Pro některé děti byl tábor náročný, 
postavit stany, uklízet si a starat se sám o sebe není pro sedmiletého skautíka nic 
jednoduchého.  
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Jedna z nejzdařilejších akcí byla podzimní Drakiáda na Posluchově, která 
byla pořádaná pro veřejnost. S dětmi se zúčastnili rodiče i prarodiče, přijely i 
babičky s kočárky, mládež, hodně diváků a invalidní divák na vozíčku. Ten se 
radoval, že si může draka alespoň držet, když už ne s ním pobíhat po poli. 
Každý si rád zavzpomínal na mládí, různých draků bylo hodně, vlastnoručně 
vyrobených i kupovaných. Nakonec byli všichni zúčastnění odměněni malými 
dárky, které sponzoroval vůdce oddílu bratr Luke.  

V říjnu se Lukáši a Jitce Juřicovým narodila „světluška“ Nelinka  a sestře 
Lence Bordovské zase „vlče“ Štěpánek. Snad se středisko opět rozroste. 

 Tradiční setkání činovníků, sponzorů a oldskautů se uskutečnilo  na 
počátku prosince - potom již jen vánoce a hurá do nového roku. 
 
     
Senior klub 
 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně 
 

  
Rok 2008 začal vyvíjet svoji činnost s 57 členy a společenskou sezónu 

zahájil již tradičně účastí na plese seniorů v Příkazích. 
 V měsíci březnu jsme stejně jako v létech minulých společně poseděli u 
vínka ve velkobystřické vinárně „Sklep“. 
 Naši nákupní výpravu do Polska, kterou jsme zorganizovali na měsíc 
duben, využily především naše členky. 
 Den matek v měsíci květnu s koncertem Yvety Simonové byl důstojnou 
oslavou tohoto svátku. 
 Oblíbenou červnovou akcí bylo i letos tradiční opékání vuřtů při dobrém 
vínku i písničce. 
 Po seniorských prázdninách, s nástupem podzimu, pokračovalo jako 
každým rokem promítání diapozitivů a videozáznamů v Domě pokojného stáří 
sv.Anny. Senioři se na kolech zúčastnili návštěvy Horizontu v Bystrovanech a to 
při večerním osvětlení celého výstavního areálu. 
 Dne 3. prosince byl uskutečněn výlet do tvarůžkárny v Lošticích a 
prohlídka soukromého betlému loštického řezbáře. 
 Rok 2008 klub ukončil slavnostním předvánočním posezením. Zde jsme 
konstatovali, že s mnoha návštěvami akcí spřátelených klubů olomouckého 
okresu byl tento rok plodným kulturním a společenským vyžitím všech našich 
členů. 
 Posledním dnem roku ukončila svoji činnost ve funkci pokladní paní 
Helena Štychová a tuto agendu převzala paní Božena Poláchová. 
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V. Zdravotní a sociální zařízení 
 
Ordinace praktického lékaře 
 

Podklady:   MUDr.Kafka Petr 
 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 
Sestřička:           Hana Kotzotová 
Pevný telefon:        585351113                    e-mail: kafkap@volny.cz 
 

Slib s instalací TV techniky s naučným programem se podařilo realizovat. 
Myslím, že je to srozumitelné široké veřejnosti a zkrátí to případné čekání na 
ošetření či prohlídku v čekárně. 

Díky regulačním poplatkům ubylo „zbytečných“ návštěv pro léky typu 
Paralenu. Tím nám zůstává více času na preventivní prohlídky, eventuelně 
podrobnější vyšetření  vážněji nemocných, což bylo hlavním cílem tohoto 
opatření. V důsledku toho klesl také počet návštěv v ordinaci za rok asi o tisíc. 

Letos asi nejvýznamnější změnou je změna ordinačních hodin. Vzhledem 
k větší dostupnosti pro pracující občany budou čtvrteční ordinační hodiny 
změněny takto: od 13.00 – 18.00. 

Zůstávají v platnosti dva odběrové dny, úterý a pátek, výsledky jsou 
dostupné následující pracovní den od 7.00 hod. 

Za celou ordinaci můžu slíbit, že se budeme dále snažit o zpříjemnění 
prostředí a kvalitu zdravotní péče, kterou dosáhneme absolvováním řadou  
školení, kurzů a dalších odborných seminářů. 
 
 
Dětské oddělení 
 

Podklady: MUDr. Jaroslava Andresová, dětská lékařka 
 
MUDr. Jaroslava Andresová  
sestřička Kamila Hošková 
 

Rok 2008 na dětském oddělení probíhal bez větších změn oproti létům 
minulým. Probíhá pravidelný pohyb pacientů - skončili pacienti narození v roce 
1989. Někteří  noví  přibyli, buď narození, přistěhovaní, nebo Ti, co to u nás 
chtěli zkusit. A zase naopak někteří možná méně spokojení odešli zkusit štěstí 
někde jinde. Prostě normální koloběh při práci s lidmi.  

Začala jsem zavádět do léčby alternativní, šetrnější metody. Inhalace při  
katarech dýchacích cest a  homeopatickou léčbu, zatím hlavně při nemocech 
dýchacích cest, což představuje v období podzimu a zimy problém  větší části 
mých pacientů. Zatím jsem mile překvapená  výsledky. Delší čas ukáže víc.   

mailto:kafkap@volny.cz
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Ordinační hodiny zůstaly stejné, i  náš  pracovní tým, sestávající  ze 
sestřičky Hoškové a mé maličkosti. Již spolu válčíme 4.rok.Ten čas neuvěřitelně 
letí. Doufám, že nám to spolu ještě nějaký ten  pátek vydrží. Já jsem maximálně 
spokojená, doufám, že ona to také vydrží.  

S těmito řádky  ukrajujeme z dalšího kalendářního roku  již třetí měsíc. 
                                                                                                                                 
                                                                         
Zubní praxe MUDr.Petr Jašek 
 

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr.Petr Jašek 
sestřička Marie Slámová 
  

 V noci na 1.10.2008 došlo u nás k ojedinělé události, kdy se zloději 
vloupali do všech ambulancí zdravotního střediska. V zubní ordinaci zničili 
vstupní dvéře a odcizili stolní počítač. Ten však měl všechna data zálohována a 
byl zakódován heslem, takže nedošlo ke ztrátě dat, ani údajů o pacientech. Jako 
opatření proti opakování této politováníhodné situace byla ordinace zajištěna 
bezpečnostními dveřmi a alarmem, napojeným na pult centrální ochrany. 

Koncem roku jsme začali připravovat zhotovení vlastních internetových 
stránek zubního oddělení, které již v příštím roce výrazně zlepší kontakty lékaře 
s jeho pacienty a poskytne jim řadu důležitých zdravotních informací. 

Dále hodláme v co nejkratší době vybavit ordinaci novým nábytkem, 
pořídit germicidní lampu ke sterilizaci pracovního prostředí a zvažujeme 
přesunutí rentgenu do ordinace. 

Dovětek kronikáře: Zubní praxe pana doktora Jaška ve Velké Bystřici si 
za relativně krátkou dobu svého působení získala v širokém okolí velmi dobré 
jméno a v podstatě kapacitně jen stěží zvládá velký zájem pacientů. Být v trvalé 
péči našeho pana doktora (a jeho ukázkově příjemné a ochotné sestřičky) je pro 
bystřické občany prestižní záležitostí. 

  
 
Lékárna 
 
 je důležitou součástí zdravotní péče o obyvatele našeho městečka a její 
existence v přímé návaznosti na celé zdravotní středisko je nedocenitelná. Je 
dobře zásobená všemi běžnými léky, léky specielního charakteru jsou na 
objednávku dodávány nejpozději během čtyřiadvaceti hodin. Naše lékárna 
disponuje i nabídkou velkého množství různých zdravotních přípravků a 
zdravotních potřeb, užívaných zájemci mimo lékařský předpis. 
 Kronikáři se bohužel letos nepodařilo zjistit od provozovatelů tohoto 
zařízení bližší informace (jak nám je loni poskytla v širokém rozsahu paní 



- 55 - 

doktorka H.Třísková, viz Kronika města roku 2007, str. 54) – snad nám to bude 
nahrazeno v roce příštím… 
 
 
      
Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 
 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice byl zřízen  v roce 1998 
z dosavadního Domu s pečovatelskou službou, který již nedokázal zabezpečovat 
potřebné služby pro naše nejstarší spoluobčany. Od roku 2000 se stal 
příspěvkovou organizací města. 

Dům pokojného stáří sv.Anny v současné době poskytuje rezidenční 
pobytové služby pro seniory z Velká Bystřice a přilehlého okolí. Většinu 
obyvatel našeho zařízení tvoří starší lidé ve věku kolem osmdesáti let a výše, 
kterým již stáří a jejich zdravotní stav nedovoluje využívat své dosavadní 
bydlení. 

Vedením domova je od konce roku 2006 pověřen Mgr. Zdeněk Lakomý. 
Celková kapacita domova činila v roce 2008 jedenatřicet míst, kdy 

uživatelé využívali z velké části  jednopokojové bytové jednotky, manželské 
dvojice nebo méně pohybliví pak bydlí v dvoupokojových bytech. 

Obyvatelé domova mají možnost plně využít nabízených služeb, mohou 
rovněž využít dalších služeb, poskytovaných naším městem. Pravidelně se 
zúčastňují kulturních a společenských akcí a mají rovněž zabezpečenou službu 
duchovních podle jejich přání. Jako důležité považujeme otevřenost našeho 
zařízení pro veřejnost. Již pravidelně se zde v srpnu koná Den sv.Anny, 1.října 
měl premiéru Den seniorů, kterého se zúčastnili i členové bystřického 
Seniorklubu a další starší lidé z našeho městečka. U příležitosti konání 
národopisných slavností Lidový rok vzniká každoročně v prostorách domova 
malá scéna, kde dětské soubory mohou oslovit svým uměním i naši nejstarší 
generaci. 

Za nejdůležitější akci roku můžeme považovat rozšíření domova o půdní 
nástavbu a vestavbu rezidenční budovy č.p.11 na Zámeckém náměstí. Díky 
pomoci poslance parlamentu Ing.Tomáše Kvapila se podařily sehnat  další 
finanční prostředky na realizaci tohoto záměru. Stavbu provedla firma VAPE 
z Velké Bystřice a do konce roku již bylo připraveno sedm nových pokojů pro 
nové obyvatele. Od počátku roku 2009 se tak podaří navýšit kapacitu našeho 
zařízení na 38 míst.Celkové náklady stavby se pohybovaly kolem 5 mil. korun. 

Ředitel DPS oceňuje, že díky velkému porozumění vedení města, kraje a 
dalších zainteresovaných institucí vzniklo u nás zařízení, které nám může 
závidět  kterékoliv velké město. 
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Školní jídelna 
 

Podklady: Alice Dubová, vedoucí  
Vedoucí jídelny:  Alice Dubová 
 Účetní: Jedličková Irena 
 
Hlavní činnost – školní stravování 
Doplňková činnost – stravování důchodců  bez ziskové přirážky   

- stravování cizích organizací  se ziskovou přirážkou 
- pořádání svatebních hostin a společenských setkání 

 V roce 2008  došlo ke snížení počtů   stravovaných dětí, koupili jsme si novou 
myčku na nádobí -  žádné další závažné změny v jídelně nejsou. 

Zaměstnanců  v jídelně je celkem deset a  řidič auta  na rozvoz obědů. 
Jídlo je dodáváno pro MŠ  a ZŠ Samotišky, MŠ a ZŠ Bystrovany, MŠ 
Bukovany, MŠ Mrsklesy, MŠ I a II Velká Bystřice. Tito zaměstnanci zajišťují 
hlavní činnosti našeho zařízení, kterou je školní stravování, rozvoz obědů pro 
důchodce a  cizí organizace . 

Současný počet  přihlášených strávníků je 650 osob. 
V průběhu roku  školní jídelna zajistila 7 akcí vedlejší činnosti, dále 

stravování účinkujících na Lidovém roku, stravování pořádaných rodinných 
oslav, stravování na sportovních akcích v nové sportovní  hale i na  hřišti SK  a 
zajištění dodávky potravin na další různé akce. 
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VI. Obvodní oddělení policie ČR 
 
Podklady: npor. Mgr. Pavel Chrudina, vedoucí obvodního oddělení 
 
Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 
 V roce 2008 byl na našem územním obvodu zaznamenán pokles nápadu 
trestné činnosti ve srovnání s rokem 2007 o 29 trestných činů, což představuje 
cca 6,5 %. Z celkového počtu spáchaných 433 trestných činů bylo objasněno 
164 trestných činů, což oproti roku 2007 představuje pokles objasněnosti o cca 
4,5 %. Celková objasněnost v roce 2008 tak činila 37,88 %.  
                                                                                                          

Rok    2007       2008 
Druh trestné  
činnosti 

nápad /objasněnost objasněnost 
 v % 

nápad /objasněnost objasněnost 
  v % 

Celková TČ        462 /  196     42,42        433 /  164       37,88 
Obecná TČ        340 /   52      30,59        317 /   78       24,61 
násilná          39 /   31     69,23          17 /   13       76,47 
mravnostní            3 /     2     66,67           3  /     1       33,33 
majetková         267 /   56        20,97       275  /   55         20,00 
- vloupání          91 /   33     36,26         83  /   23         27,71 
- krádeže prosté        147 /   17      11,56        161  /   23       14,29 
Hospodářská TČ          31 /   11     35,48         20  /     7        30,43 
Ostatní  TČ          31 /   19     61,29         22  /     9        40,91 
Zbývající TČ          85 /   75     88,24         92  /   78        84,78 

 
Rizikové a kriminogenní faktory 
 Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v 
porovnání s rokem 2007 došlo pouze k minimálním odchylkám. Vzhledem ke 
struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice a zejména k výskytu 
rozsáhlých chatových oblastí jsou nejrozšířenější kriminalitou vloupání do 
rekreačních objektů. Nemalou měrou se na trestné činnosti podílí krádeže věcí 
z nezajištěných vozidel na velkokapacitním parkovišti u OD Makro, což 
představuje dlouhodobý problém. Ačkoliv je těmto problematikám ve značné 
míře věnována pozornost a jsou prováděny časté bezpečnostní akce, nedaří se 
tuto trestnou činnost eliminovat. Jde o organizovanou trestnou činnost 
závažného charakteru. 
  
Pachatelé trestné činnosti 
 Struktura pachatelů trestných činů je téměř neměnná oproti minulým 
letům. Z celkového počtu 433 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé 
ve 155 případech. Převážná část pachatelů pochází z asociálních skupin 
obyvatelstva a stejně jako v roce 2007 mají největší podíl na evidované trestné 
činnosti osoby bez zaměstnání a recidivisté. Recidivisté se podíleli z celkového 
počtu zjištěných pachatelů na spáchání 65 trestných činů. U nezletilých a 
mladistvých pachatelů došlo oproti roku 2007 k výraznému snížení páchání 



- 58 - 

trestných činů, v roce 2007 byl počet pachatelů z této skupiny 23, v roce 2008 
už jen 11. 
 
Oběti trestné činnosti 
 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné oběti 
trestné činnosti. Náhodnými jsou zejména oběti majetkové trestné činnosti, 
nejvíce v případech vloupání do vozidel, jejichž výskyt je markantní především 
na parkovišti u OD Makro. Zde pachatelé rovněž využívají nepozornosti 
zákazníků, kteří nechávají při nakládání zboží vozidlo bez dozoru, nemusí tedy 
jít přímo o vloupání. V roce 2008 ve 45 případech došlo k vloupáním do objektů 
– nejvíce do chat a rodinných domů. Obecně jsou oběti tedy převážně z 
majetkové trestné činnosti. Ta tvoří převážnou část trestné činnosti  OO PČR 
Velká Bystřice, ze 433 zjištěných trestných činů je to 275 případů.            
 Při šetření mravnostní či násilné trestné činnosti spolupracuje OO Velká 
Bystřice v případech, kde jsou oběťmi, pachateli nebo svědky této činnosti děti, 
s Odborem sociální péče o dítě při Magistrátu města Olomouce. V případech 
domácího násilí je obvodní oddělení zase v kontaktu s Intervenčním centrem v 
Olomouci. V roce 2008 bylo realizováno 1x vykázání ze společného obydlí z 
důvodu naplnění znaků domácího násilí.  
 
Oblast veřejného pořádku a přestupků    
 V roce 2008 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 346 
přestupkových spisů, což činí nárůst o 12 spisů oproti roku 2007. Lze tedy 
konstatovat, že situace je v této oblasti stabilní. Z uvedeného počtu přestupků 
bylo správnímu orgánu předáno 178 přestupkových spisů. V přestupcích jsou 
převážně evidovány a dále pak řešeny 2 kategorie - přestupky proti majetku a 
proti občanskému soužití.  
 V roce 2008 nedošlo v našem služebním obvodu k žádnému projevu 
rasové nesnášenlivosti ani k výskytu většího nebo hromadného narušení 
veřejného pořádku. 
 V oblasti veřejného pořádku se policisté tohoto útvaru zúčastnili četných 
bezpečnostních opatření k akcím, které pořádaly obce a města v působnosti OO 
PČR Velká Bystřice. Mezi  společensky významné akce je možné zahrnout 
pravidelné prvomájové otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti, nazvané 
„Bílý kámen“, a pouť v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě. 
Opomenout nelze ani mezinárodní folklórní událost – tzv. „Lidový rok“ ve 
Velké Bystřici a v neposlední řadě i Romskou pouť, konanou na Svatém 
Kopečku.   
 
Kriminalita mládeže 
 Kriminalita mládeže v roce 2008 měla sestupnou tendenci. Z celkového 
počtu 155 pachatelů byly 4 osoby mladší 15 let, což je oproti roku 2007 méně o 
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6 nezletilých osob. V případě mladistvých osob bylo zjištěno 7 pachatelů, ve 
srovnání s rokem 2007 jde tedy o pokles o 6 mladistvých osob.    
 Z celkového počtu 11 trestných činů, spáchaných nezletilými či 
mladistvými osobami, šlo v 6 případech o majetkovou trestnou činnost a 2 
osoby spáchaly trestnou činnost násilnou.  
 
Migrace 
 V roce 2008 nebyla na území OO PČR Velká Bystřice zaznamenána 
žádná větší migrace osob. Největším podnikem v našem služebním obvodě je 
firma Mora Moravia, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, kde jsou však 
zaměstnáni převážně občané České republiky.   
 V minulém roce nebyl evidován žádný trestný čin, který by byl spáchán 
občany cizí státní příslušnosti. Oproti předchozím letům mají problémy s cizinci 
výrazně sestupnou tendenci a jsou stabilizovány. 
 
Oblast drog 
 V oblasti drogové problematiky nebyl ve sledovaném období zaznamenán 
žádný případ.  Situace je na tomto úseku stabilizována. Vzhledem k současnému 
trendu vývoje v kategorii drogové kriminality však bude i přesto věnována této 
problematice zvýšená pozornost. 
  
Kriminalita s extremistickým podtextem  
 Ve služebním obvodu OO PČR Velká Bystřice nebyly ve sledovaném 
období  zaznamenány případy kriminality s extremistickým podtextem. V této 
oblasti je v posledních letech situace stabilní a neměnná.  
 Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem dále patří tzv. 
spreyerství, kdy v roce 2008 jsme zaznamenali celkem 8 případů. 
 
Majetková kriminalita 
 Na tomto úseku bylo v roce 2008 v obvodě OO PČR Velká Bystřice 
spácháno celkem 275 trestných činů. Objasněno bylo 55 skutků, objasněnost 
tedy činila 20 %. Došlo ke snížení nápadu o 8 skutků oproti roku 2007, kdy 
objasněnost byla na 20,97 %. Největší podíl zjištěných trestných činů je na 
úseku krádeží věcí z motorových vozidel (87 případů) a krádeží vloupáním (83 
případů). Při odhalování této trestné činnosti hraje velkou úlohu výborná 
spolupráce s policisty Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR 
v Olomouci. V mnoha případech jde totiž o organizovanou trestnou činnost, a to  
zejména u krádeží věcí z vozidel u OD Makro.  
 V této souvislosti je však nutné poukázat také na velmi dobrou úroveň 
spolupráce se samotným OD Makro – a to jak s vedením, tak i s personálem. 
Bez provozovaného kamerového systému a možnosti přístupu k záznamům by 
nedocházelo ke zjištění pachatele trestného činu.  
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Hospodářská kriminalita 
 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo ke snížení nápadu z 31 
skutků v roce 2007 na 23 skutků v roce 2008. Objasněnost však byla oproti roku 
2007 nižší o cca 5 % (rok 2007 – 35,48 %,  rok 2008 – 30,43 %). Hospodářská 
trestná činnost zahrnuje na OOP Velká Bystřice trestné činy neoprávněné držení 
platební karty, úvěrové podvody, podvody, zpronevěry a trestné činy související 
s ochranou měny. Všechny se vyskytují téměř stejným dílem.     
 
Násilná kriminalita 
 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2008 spácháno 17 trestných 
činů, což představuje výrazný pokles oproti minulým letům (viz tabulka níže). 
Objasněnost  u násilné  trestné činnosti  bývá zpravidla vyšší než u majetkové 
trestné činnosti, v roce 2008 došlo k jejímu zvýšení. Strukturu násilné trestné 
činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné ublížení na zdraví, porušování 
domovní svobody, týrání osoby žijící ve společné domácnosti a v jednotlivých 
případech i loupež, vydírání, nebezpečné vyhrožování a týrání svěřené osoby.  
 

rok zjištěno  objasněno  %  
2006 29 17 58.62 
2007 39 27 69.23 
2008 17 13 76.47 

 
 Mravnostní kriminalita 
 V této oblasti jsme zaznamenali tři skutky, což  je stejný počet  jak v roce 
2007, kdy  v roce 2008 se podařilo objasnit jeden skutek oproti dvěma 
objasněným skutkům v roce 2007. 
     
Ostatní a zbývající kriminalita 
 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2008 evidováno 22 trestných 
činů. Objasněno bylo 9  skutků a objasněnost tak činila 40,91 %. V této 
kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 
       1.  spreyerství :                                         8 trestných činů, 
       2.  maření výkonu úředního rozhodnutí:  5 trestných činů, 
       3.  výtržnictví:                                          4 trestné činy. 
 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2008 evidováno celkem 94 
trestných činů, ze kterých bylo objasněno 78 skutků a objasněnost tak byla na 
84,78 %. V této skupině se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti 
trestných činů: 

1. dopravní nehody silniční – nedbalostní:             23 trestných činů, 
2. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství:   23 trestných činů, 

     3.   zanedbání povinné výživy:                                 19 trestných činů.  
 
Bezpečnost silničního provozu 
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 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2008 
řešeno v blokovém řízení celkem 387 přestupků, což představuje oproti roku 
2007 nárůst o 146 skutků. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 
259.200,- Kč, což je o 92.500,- Kč více než v loňském roce. 
 Z celkového počtu 387 spáchaných přestupků bylo řešeno 58 skutků jako 
porušení maximální povolené rychlosti v obci a bylo za ně v blokovém řízení 
uloženo 82.000,- Kč. V průběhu roku byly proto prováděny pravidelné dopravně 
bezpečnostní akce a činnost na tomto úseku lze hodnotit pozitivně.   
 
Oblast organizační, personální práce, vzdělávání a ostatní činnosti policie  

V průběhu roku 2008  došlo na OO PČR Velká Bystřice k rozsáhlým 
personálním změnám. V polovině roku 2008 došlo k výměně policistů ve 
vedoucích funkcích, stávající odešli  ze služebního poměru a na místa vedoucího 
oddělení a zástupce vedoucího nastoupili policisté z jiných součástí PČR 
Olomouc. V průběhu 1. poloviny roku dále přestoupilo několik zkušených 
policistů na jiné útvary policie, zejména na službu kriminální policie a 
vyšetřování. Tímto posunem došlo k podstavu řadových policistů a byla 
významně oslabena činnost na úseku trestního řízení. Plánovaný personální 
(tabulkový) stav obvodního oddělení je 22 policistů včetně vedení.                 

V současné době je obsazeno pouze 18 tabulek, na zdejší součásti tedy 
chybí 4 policisté.    
 Je nutné však podotknout, že spolupráce s policisty, kteří odešli na Službu 
kriminální policie a vyšetřování PČR Olomouc, je nyní na velmi dobré úrovni, 
což se pozitivním způsobem projevuje na celkové objasněnosti zdejší součásti.  
 V posledním čtvrtletí roku 2008 probíhaly v přízemní části budovy 
obvodního oddělení stavební úpravy v souvislosti s výstavbou tzv. recepce, 
financované v rámci projektu P-1000. V současné době jsou v objektu 
prováděny dokončovací práce. Tato stavební činnost rovněž značným způsobem 
omezovala pracovní prostředí policistů. 
 
Prevence 
 V oblasti prevence trestné činnosti je nadále kladen velký důraz na přímý 
výkon služby v přidělených okrscích tak, aby policisté „byli vidět“ a tímto 
způsobem působili preventivně na místní občany. V průběhu roku proběhlo 
několik bezpečnostních akcí, které byly orientovány    na oblast bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, a dále preventivních akcí, zaměřených na 
předcházení páchání trestné činnosti vloupání do rekreačních objektů a krádeží 
věcí z neuzamčených vozidel na parkovišti před OD Makro. 
 Ze strany obvodního oddělení se v oblasti prevence kriminality rozšiřuje 
spolupráce s preventivní informační skupinou PČR Olomouc. Plánovány jsou 
cílené přednášky a besedy na základních školách, kontroly chatových oblastí, při 
kterých jsou občané poučováni o nutnosti maximálního zajištění chaty, a další 
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menší preventivní akce lokálního charakteru. Tato preventivní činnost je dále 
prezentována ve sdělovacích prostředcích. 
 
Závěr 
 Přestože se zdejší součást OO PČR Velká Bystřice potýkala se značnými 
personálními změnami a velkými stavebními úpravami pracovního prostředí 
policistů, bylo v roce 2008 dosaženo dobrých výsledků, i když došlo k menšímu 
poklesu objasněnosti. Příčinu poklesu objasněnosti trestných činů lze spatřovat 
především v odchodu zkušených policistů na jiné útvary PČR a následném 
neobsazování uvolněných míst novými policisty. V 2. pololetí na oddělení 
nastoupili 3 policisté - z dopravního inspektorátu, z oddělení hlídkové služby a z 
doprovodu vlaků. Tito policisté však neměli téměř žádné zkušenosti s trestním 
řízením. Postupně se tedy zaškolují, zdokonalují se v administrativě a získávají 
místní a osobní znalost, která je rovněž důležitým faktorem při objasňování 
trestné činnosti.   
 Přes výše uvedenou tíživou personální situaci bude snaha zintensivnit 
preventivní činnost    v jednotlivých okrscích a nadále rozvíjet komunikaci v 
rámci projektu „Community Policing“, která je v současné době na velmi dobré 
úrovni. 
  
Priority pro rok 2009  
 V rámci projektu „Community Policing“  byla v roce 2008 ze strany 
vedení obvodního oddělení Policie ČR rozvíjena úzká spolupráce se starosty a 
představiteli jednotlivých obcí. Při společných jednáních vyplynul v podstatě 
jediný a stěžejní společný problém - nedodržování rychlostních limitů v obcích. 
K překračování rychlosti dochází zejména na příjezdových komunikacích do 
jednotlivých obcí.  
 
 Z tohoto důvodu budou v roce 2009 ve větší míře plánovány na celém 
území OO PČR Velká Bystřice ve spolupráci s Dopravním inspektorátem 
Olomouc dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na dodržování zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Hlavním úkolem 
připravovaných akcí bude zejména kontrola účastníků silničního provozu a 
měření rychlosti. 
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VII. Kultura a školství 
 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola 
 

Podklady: Mgr.Jarmila Štěpánová, ředitelka školy 
 
Sídlo školy: 8.května 67, Velká Bystřice, 783 53 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Město Velká Bystřice  
Ředitel školy (statutární zástupce školy): Mgr. Jarmila Štěpánová 
Zástupce ředitele:  Mgr. Jindřiška Hyklová (do 31.3.2008) 

          Mgr. Gabriela Šišková (od 1.4.2008) 
 
Školská rada je dvanáctičlenná.: Mgr. Zdeněk Lakomý, předseda ŠR, Petr 
Jahoda, Ing. Martin Seidler , Mgr. Andrea Teplá, Mgr. Hana Londová, Mgr. 
Helena Mádrová, Mgr. Gabriela Šišková, Dana Balonová, Renata Melichárková, 
Martina Třísková , Ing. Radek Vičar, Mgr. Jaroslav Zavadil   
  
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 

Základní škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u 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 také 
odpoledne ve výpůjčních hodinách využívat internet.  
 V přední budově je 1. – 3. ročník, 4. a 5. ročník je umístěn 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 2007/2008 bylo ve škole k 30.září 2007 celkem 402 
žáků.  
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Počty žáků  k 30.9. 2007    
     

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Kateřina Pospíšilová 10 15 25 
2.A Mgr. Jaromíra Pazderová 6 10 16 
2.B Mgr. Gabriela Šišková 9 7 16 
3.A Mgr. Helena Mádrová 12 13 25 
3.B Mgr. Eva Dohnalová 10 13 23 
4.A Mgr. Kateřina Kovalová 7 7 14 
4.B Mgr. Hana Londová 7 10 17 
5.A Mgr. Libuše Kubaláková 12 8 20 
5.B Mgr. Ivo Šenk 10 10 20 

Celkem 1.st.  83 93 176 
6.A Mgr. Veronika Košťálková 12 16 28 
6.B Michaela Fabíková 17 11 28 
7.A Mgr. Renata Kramplová 15 8 23 
7.B Mgr. Alice Císařová 12 9 21 
8.A Mgr. Drahomíra Kozáková 13 15 28 
8.B Pavla Cajthamlová 23 6 29 
9.A Alena Šudřichová 12 12 24 
9.B Mgr. Andrea Teplá 11 10 21 
9.C Mgr. Vendula Mečířová 12 12 24 

Celkem 2.st.  127 99 226 
Celkem  210 192 402 

 
Netřídní učitelé: Vlasta Číhalíková, Mgr. Marika Dvořáková, PhDr. Miroslav 
Finger, Olga Holoušová, Mgr. Ingrid Jílková, Hana Zajícová 
    
Do školy dojížděli v tomto školním roce žáci z těchto okolních obcí: 
 
Přehled dojíždějících žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2007/08     
  1.A 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 9.C Celkem 
Mrsklesy 2 3 3 1 8 3 0 5 0 0 5 1 3 2 0 0 2 0 38 
Kovákov 2 0 0 0 2 2 1 4 0 1 2 1 2 1 1 2 0 1 22 
Mariánské Údolí 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 3 1 2 2 1 0 4 24 
Hlubočky 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 4 0 0 2 17 
Hrubá Voda  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 
Přáslavice 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 4 4 6 7 5 1 2 14 53 
Kocourovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 5 
Svésedlice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 
Doloplazy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Bukovany 0 0 2 1 2 0 1 2 1 4 0 0 4 0 0 1 0 0 18 
Bystrovany  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 
Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Celkem 6 4 5 4 13 5 4 15 2 15 20 11 17 17 13 7 7 24 189 
 
Z celkového počtu žáků je 46,78 % dojíždějících. 
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Zápis do 1. ročníku 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 15.ledna 2008. 

Celkem bylo zapsáno 40 dětí, u 7 dětí byl schválen odklad školní docházky o 
jeden rok, 2 děti přestoupily na jinou školu,1 dítě se přistěhovalo. Do 1.ročníku 
nastoupí celkem 32 dětí.  
 
Přijímací zkoušky na střední školy 

Přijímací zkoušky se konaly 2.dubna 2008. V devátých třídách bylo 
celkem 69 žáků, 64 žáků bylo přijato po 1.kole přijímacího řízení ( 92,75 %), 5 
žáků volilo náhradní školu a byli přijati  po 2.kole přijímacího řízení. 

Naše škola připravuje žáky na současný způsob přijímacích zkoušek, 
jimiž jsou už několik let testy, které pro střední školy připravuje firma Scio. 
V rámci přípravy objednáváme tyto srovnávací testy pro žáky 8.ročníku.Žáci, 
jejich rodiče i učitelé tak dostanou s dostatečným předstihem do rukou přesnou 
analýzu vědomostí a možností každého žáka. 
  
Materiální  vybavení školy 
(podtrženě jsou věci uvedené do provozu nově v tomto školním roce) 

Ve škole jsou dvě počítačové učebny, třetí interaktivní učebna (dvě byly 
uvedeny do provozu nově), 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. Nově byla u sportovní haly vybudována 
běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. 
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). Nově bylo zprovozněno dálkové přípojení na intranet pro učitele.  

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, do provozu bylo v květnu uvedeno 
průběžné hodnocení žáků, které mohli rodiče i žáci sledovat na internetové 
adrese přes svá přístupová jména a hesla.Byly zřízeny 2 nové telefonní linky do 
přední budovy (581 111 022) a do sborovny 4.-5.ročníku 
(581 111 023).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, 
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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. 

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. 

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

 
Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor měl  27 členů. 
Po vyučování pracovali s žáky v kroužcích tito pedagogové: p.uč. 

Pospíšilová, Pazderová, Mádrová, Dohnalová, Kovalová, Londová, Kubaláková, 
Šenk, Kramplová, Císařová, Teplá, Mečířová, Číhalíková, Finger, Smidová. 

Ve škole pracuje koordinátorka ŠVP (p. zást. Šišková), poradkyně pro 
volbu povolání (p.uč. Číhalíková), metodička prevence sociálně patologických 
jevů (p.uč. Teplá),  ICT koordinátorka (p.uč. Císařová).  

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

O pořádek a čistotu se staral pan školník, pět uklízeček, správce haly. 
Mezi nepedagogické pracovníky patří také ekonomka školy. 
 
Bezpečnost a zdraví žáků 

Naše škola podporuje soutěž  Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní 
zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1.stupně obdržel ve škole soutěžní kartu, 
jejímž prostřednictvím se mohl zúčastnit VII.ročníku soutěže.Úkolem pedagogů 
je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. Tam dostal žák razítko 
do karty, vyplnil ji i se soutěžní otázkou a odeslal na danou adresu. Vylosovaní 
žáci mohli získat hodnotné ceny. 

Pro lepší využití přestávek jsme upravili školní řád a umožnili dětem o 
velké přestávce volný pohyb po škole, mohou využívat klubovny, počítačové 
učebny, starou tělocvičnu i dvorečky u školy. 

Žáci devátých tříd se účastnili bezplatného školního představení v rámci 
THE ACTION – BESIP Tour 2007 v Klubu Sidia v Olomouci.Toto představení 
má působit preventivně na mladé začínající řidiče. Žáci viděli pomocí 
multimediálních prostředků, jak může noc strávená na diskotéce vyústit ve smrt 
nebo trvalou invaliditu při dopravní nehodě. Všichni žáci i doprovázející 
pedagogové hodnotili tento pořad jako velmi zdařilý a poučný. 
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Dopravní výchovu jsme rozvíjeli i ve spolupráci s Policií ČR a MěÚ 
Velká Bystřice.Již během května žáci v mapkách Velké Bystřice zakreslovali 
místa, kde se cestou do školy necítí zcela bezpečně. Byla to taková místa, kde 
chybějí chodníky, nesvítí dobře pouliční osvětlení, je nepřehledná 
křižovatka…Výsledky jsme statisticky vyhodnotili a předali panu 
místostarostovi. Pro 1. – 5.ročník si připravila Policie besedu v tělocvičně. Pro 
žáky druhého stupně jsme uspořádali soutěžní „Dopravní sazku“, v níž si 
vyzkoušeli své znalosti dopravních předpisů a značek.Třída 4.B měla speciální 
úkol. Rozdělili se na tři skupinky a spolu s policisty vytvořili dopravní hlídky, 
ve kterých měřili řidičům projíždějícím přes Velkou Bystřici rychlost a 
kontrolovali předepsané vybavení aut. Vzorným řidičům pak rozdávali 
usměvavé smajlíky a těm ostatním smajlíky zamračené. 
 
Kroužky ve školním roce 2007/2008  -celkem 17 kroužků pod třinácti názvy: 

Místo, kde žijem , Angličtina pro prvňáky, Keramika, Dramatický 
kroužek, Taneční kroužek, Sportovní hry, Dívčí klub,Gymnastika, Ze všeho lze 
něco…, Internetová kavárna, Basketbal, Florbal, Šachy     

Kroužky navštěvovalo celkem 190 žáků. Nejvíce jich chodilo do 
sportovních her ( 25 + 25), nejméně dětí bylo v šachovém kroužku (6).  

Ve druhém pololetí školního roku začal fungovat  Grantový program 
MZŠMŠ Velká Bystřice pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, které 
přispívají k výchovnému působení na osobnost dětí a mládeže, zdravému 
životnímu stylu, budování zdravých sociálních návyků a vazeb a prevenci 
sociálně-patologických jevů.  

Náš zřizovatel, Město Velká Bystřice, měl v úmyslu tímto návrhem 
podpořit a také ohodnotit úsilí učitelů, kteří se po vyučování  dál věnují dětem a 
vytvářejí pro ně zázemí v kroužcích, kde se mohou bavit a dál rozvíjet své 
nadání. 

Vedoucí kroužků mohli podat žádost o grant, z jehož prostředků je možné 
hradit všechny náklady související s realizací schváleného projektu, včetně 
nákladů osobních. 

Žádost o přidělení grantu podalo celkem 13 vedoucích kroužků. Grantová 
komise stanovila pravidla a na svém zasedání určila pořadí úspěšných žádostí. 
Celkem 35 000,- Kč se rozdělilo mezi 8 kroužků.  
 Částkou 15 000,- Kč dále přispěl zřizovatel na projekt „Putování za 
Bystřicemi“, o kterém je řeč dále. 
 Na činnost kroužků přispívá také  SRPŠ. Každý kroužek dostává na svoji 
činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Dále SRPŠ finančně podporuje 
netradiční celoškolní akce, jako je Halloween, Vánoční jarmark, Velikonoční 
tvoření, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, předtaneční 
výchova pro deváťáky, lyžařský kurz pro žáky 7.ročníku, přispívá také na jízdné 
druhákům, kteří jezdí na plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím 
žákům, na hračky pro školní družinu, atd. Výbor SRPŠ každoročně pořádá 
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školní ples, který má vysokou návštěvnost a je kladně svými návštěvníky 
hodnocen. 
 
Netradiční metody vyučování a exkurze 
 
18.10.2007 Exkurze do Dobrošova a Náchoda, žáci 9.ročníku, p.uč. Košťálková 
24.10.2007 Pravěk v Muzeu, 4.A, p.uč. Kovalová 
31.10.2007 Pravěk v Muzeu, 4.B, p.uč. Londová 
16.11.2007 Pravěk v Muzeu, 6.A, p.uč. Košťálková 
29.11.2007 Scholaris – přehlídka nabídky středních škol, která se koná každoročně 

v budově Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79. 
22.01.2008 Exkurze žáků 9.tříd do SOŠ Lutín, p.uč. Číhalíková 
23.01.2008 Sklepem, sálem a podkrovím v Arcidiecézním muzeu, 4.A, p.uč. Kovalová 
19.02.2008 Sklepem, sálem a podkrovím v Arcidiecézním muzeu, 4.A, p.uč. Kovalová 
27.02.2008 Projekt Rodinná pouta aneb není Václav jako Václav, 4.B, p.uč. Londová 
12.03.2008 Sklepem, sálem a podkrovím v Arcidiecézním muzeu, 4.B, p.uč. Londová 
19.03.2008     Projekt Rodinná pouta aneb není Václav jako Václav, 4.A, p.uč. Kovalová 
22.04.2008 Den země v DDM Olomouc. 1.A, p.uč. Pospíšilová 
25.04.2007 Den Země 
 Téma bylo „Les ve škole, škola v lese“. Do projektu se zapojila celá škola. Žáci 

podle svého věku podnikali vycházky, soutěžili ve znalostech o lese, podnikli 
exkurzi na skládku odpadu do Mrskles, uskutečnili (dvě deváté třídy) brigádu 
v lese.  

09.05.2008 Exkurze do Osvětimi, 9.ročník, p.uč. Košťálková. Exkurze byla součástí 
projektu „Osvětim“. Jejím výsledkem byla publikace sestavená z žákovských 
prací, obrázků a postřehů. Paní učitelka byla pozvána do Českého rozhlasu, kde 
mohla tuto akci prezentovat. 

13.05.2008 „Sklepem, sálem, podkrovím také mladším napoví“, 1.A, p.uč. Pospíšilová. 
Program připravilo Arcidiecézní muzeum v Olomouci. 

25.05.2008 Putovní výstava nazvaná „Vagón“ na hlavním vlakovém nádraží 
v Olomouci.Připravilo ji Muzeum slovenského národního povstání v Banské 
Bystrici. Její tematikou bylo přiblížit školní mládeži problematiku rasového 
pronásledování na historii holocaustu slovenských Židů. (9.C s paní učitelkou 
Košťálkovou). 

30.05.2008 Exkurze do Dukovan 
 Účastnili se jí žáci 9.ročníku. Prohlubovala učivo fyziky a zeměpisu. 

Organizovala p.uč. Kramplová a p.uč. Hyklová. 
 
 
 
Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2007/2008 
 
18.09.2007 Koncert dětského pěveckého sboru „Abraka muzika“ pro žáky školy (sál KD) 
Říjen Celý měsíc probíhala na 1.st.soutěž „Skřítci podzimníčci ve škole“. Úkolem 

dětí bylo vyrobit doma ve spolupráci s rodiči podzimního skřítka a přinést ho 
do školy. Děti se pro tuto činnost nadchly a na konci měsíce byla škola 
vyzdobená spoustou krásných skřítků.  

19.10.2007 Pohádka pro 1. – 3.ročník „Popelka“ (sál KD ) 
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29.10.2007 Návštěva výstavy ke 130.výročí trvání divadelního souboru ve Velké Bystřici – 
pro 2.stupeň. 

31.10.2007 Strašidelný lampiónový průvod s výstavkou halloweenovských dýní. Za krásné 
masky i kouzelně vydlabané dýně byly všechny děti odměněny sladkou 
odměnou a ohňostrojem. 

6.12.2007 Vánoční koledování s jarmarkem  
3.ročník této akce se konal ve vánočně vyzdobené přední budově. Sešli se tu 
učitelé, žáci, jejich rodiče, prarodiče, všichni, kteří se chtěli na chvíli zastavit, 
potěšit se šikovností svých dětí, zatleskat Krušpánku a Čekankám, ochutnat 
cukroví, načerpat vánoční atmosféru. 
Součástí jarmarku byla poprvé i akce „Vánoční hvězda“, kterou pořádá již 
10.rok sdružení Šance. Do této akce se zapojili i zaměstnanci MZŠMŠ. 
Prodejem vánočních hvězd se získalo celkem 16 500,- Kč, které byly předány 
tomuto sdružení a jistě pomohly zpříjemnit náročnou a nepříjemnou 
dlouhodobou léčbu malých pacientů na Dětské klinice FN v Olomouci. 

15.01.2008 Pohádka pro 1. – 3.ročník „Šípková Růženka“ 
03.02.2008 Ples SRPŠ 
06.03.2008 Velikonoční dílny  

Už potřetí 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.  

18.04.2008 Divadelní představení pro 2.stupeň na sále KD Don Quijote de la „Ancha“ 
v nastudování Divadla Klauniky Brno. Pro 2.stupeň. Žáci i vyučující hodnotili 
představení jako velmi dobré. 

24.04.2008 Koncert manželů Kocúrkových v tělocvičně školy – představení hudebních 
nástrojů, středověká hudba. 

09.05.2008 Pohádka pro 1. – 3.ročník „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ 
27.05.2008 Vernisáž výstavy „Místo, kde žijeme“ 
 Vernisáž se pod vedením paní učitelky Pospíšilové uskutečnila v Cukrárně-

Galerii ve Velké Bystřici. Děti z výtvarného kroužku (druháci) vystavovaly své 
práce. Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení žáků ZUŠ M. 
Stibora, pobočka Velká Bystřice, pod vedením p.uč.Hrdové.  

01.06.2008 Den dětí 
Celý den probíhal ve veselé atmosféře. Starší žáci bavili ty mladší. Osmáci a 
deváťáci připravili pro své mladší spolužáky tři velké sportovně branné okruhy. 
Děti plnily sportovní i branné úkoly, měřil se jim čas a v cíli na ně čekala 
sladká odměna.  
9.A připravila podobné hrátky pro děti z mateřské školy. 

červen 2008 Taneční výchova pro žáky 9.ročníku 
 Je již dlouholetou tradicí, že žáci 9.tříd mají možnost pod vedením manželů 

Šrámkových navštěvovat předtaneční kurz a zvládnout tak základy 
standardních i latinskoamerických tanců. Po pěti hodinách mohli na závěrečné 
slavnostní prodloužené pozvaní rodiče i učitelé posoudit, co všechno v tom 
krátkém čase zvládli. Nezapomenutelným zážitkem byl jistě také první tanec 
s rodiči.  

Koncem května a v červnu probíhaly školní výlety. Třídní kolektivy navštívily například: 
ZOO Lešná (1.A), Moravský kras (2.A, 2.B, 3.A, 3.B), Velehrad,Buchlov (4.A, 
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4.B), Prahu (5.A, 5.B), Velké Losiny (6.A), Teplice nad Bečvou (7.A), 
Prostějov (7.B), Nový Hrozenkov (8.A, 9.A), Ramzovou (8.B, 9.B, 9.C). 

 
Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2007/2008 
 
28.09.2007 Sokolský závod zdatnosti 
 MZŠ pomáhala s organizací TJ Sokol Velká Bystřice se závodem v přespolním 

běhu. Hlídky plnily úkoly na stanovištích v areálu Skalky. 
12.10.2007 Školní liga 4+1 v miniházené v naší sportovní hale. 
 Házenkáři v mladší kategorii obsadili v turnaji 1. a 5.místo, starší skončili na 

1.místě. Organizoval p.uč. Šenk. 
22.10.2007 Turnaj ve fotbale ve sportovní hale. Organizovala p. uč. Teplá.  
23.10.2007 Preventan Cup – školní kolo, 4. a 5.ročník, organizoval p.uč. Šenk. 
 Pořadí tříd: 5.B, 5.A, 4.A, 4.B. 
07.11.2007 Školní liga 4+1 v miniházené v Olomouci 
 Z osmi účastníků se v turnaji umístili naši malí házenkáři na 2. a 6.místě. 
23.11.2007 Mikulášský turnaj 2007 v miniházené 
 1.ročník halového turnaje v miniházené. Účastnilo se ho celkem 11 družstev 

z těchto škol: MZŠ (dvě družstva), Telnice u Brna, Senice na Hané, Ivančice, 
Újezd u Brna, Nové Veselí, Brno-Juliánov (dvě družstva), Prosenice, 
Bystrovany.Turnaj probíhal celý den současně na dvou hřištích v naší sportovní 
hale.Díky sponzorům měli všichni soutěžící i jejich doprovod zajištěn oběd ve 
školní jídelně a mohli být odměněni krásnými cenami.  
 Celý turnaj vyhrálo družstvo z Telnice u Brna, na 2.místě skončilo družstvo 
Velké Bystřice 2 pod vedením trenéra pana N. Menšíka (J.Loubal, N.Menšík, 
O.Majer, Dosoudil, K.Šípek, Tesařík, Slováček, P.Zifčák) a na třetím místě 
družstvo ze Senice na Hané. Naše druhé družstvo skončilo na 8.místě. 
Oddíl házené zajistil pro turnaj rozhodčí a pomohl i svými zkušenostmi 
s organizací tak velkého turnaje. Při organizaci pomáhali i žáci a žákyně z 8.B 
a 9.B. 
Turnaj hodnotíme jako úspěšný a chtěli bychom ho v příštím roce opakovat. 

11.12.2007 Školní kolo turnaje Mc Donalds Cup 4. a 5.třídy. Organizoval p.uč. Šenk 
v rámci sportovních her. 

04.01.2008 Zápas ve fotbale v ZŠ Hlubočky. Organizovala p.uč. Teplá. 
14.01.2008 Školní kolo turnaje Mc Donalds Cup 1. – 3.třídy. Organizoval p.uč. Šenk 

v rámci sportovních her. 
21. – 27.1.2008 Lyžařský kurz 7.A,B  
 Kurz se konal ve Stříbrnicích. Účastnilo se ho 26 žáků. 
30.01.2008 Školní liga 4+1 v miniházené v Olomouci. Mladší i starší hráči obsadili 

1.místo.  
14.01.2008 Mezitřídní turnaj chlapců ve florbale. Organizovala p.uč. Číhalíková. 
 Třídy skončily v tomto pořadí: 8.B, 9.B, 8.A+7.B, 7.A. 
14.02.2008 Valentýnský turnaj chlapců ve florbale ve školní hale. Organizovala p.uč. 

Číhalíková. 
 Pořadí tříd: 8.B, 9.B, 7.A, 8.A+7.B 
21.02.2008 Okrskové kolo v basketbale – hoši – 1.místo. Organizovala p.uč. Teplá. 
29.02.2008 Školní liga 4+1 v miniházené ve sportovní hale Velká Bystřice. Organizoval 

p.uč. Šenk. 
04.03.2008 Turnaj starších žáků v házené v Olomouci.Organizovala p.uč. Fabíková. 
06.03.2008 Turnaj ve fotbale a v přehazované v rámci setkání „Bystřic“ 
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19.03.2008 Basketbal (hoši) ve školní hale  
17.04.2008 Mezitřídní turnaj smíšených družstev ve florbale, organizovala p.uč. 

Číhalíková. 
Pořadí družstev: 8.B (2), 8.B (1), 7.B, 7.A, 9.C (1), 9.C (2), 9.A, 8.A. 

15.04.2008 Preventan Cup – okresní kolo na ZŠ F: Stupky v Olomouci. Naši sportovci 
skončili na 1.místě a postoupili do krajského kola. 

 Složení družstva: V.Majer, F.Husek, M.Otáhalová, M.Surma, D.Jašková, 
F.Nábělek, M.Dittrichová, D.Šiška, D.Teplý, R.Zemanová, P.Zifčák, 
N.Menšík. 

18.04.2008 Školní liga 4+1 v miniházené ve sportovní hale Velká Bystřice. Organizoval 
p.uč. Šenk. 

29.04.2008 Školní turnaj ve fotbale pro 2.stupeň, sportovní hala, organizovala p.uč. Teplá.  
06.05.2008 Ms Donalďs Cup – Velký Týnec, družstvo chlapců 2.a 3.ročníku postoupilo do 

krajského kola, kde skončili na 4.místě. 
16.05.2008 Turnaj v miniházené v Prosenicích. Z naší školy se účastnila čtyři družstva. 

Družstvo ve složení D.Šiška, M.Červinka, A.Pazdera, D.Teplý, E.Navrátilová, 
O.Nový, Frýba, R.Mádr skončilo na 1.místě.  

20.05.2008 Krajské finále AŠSK ČR Preventan Cup v Prostějově. 
 Mladších žáci obsadilo po těsné prohře krásné 2.místo v kraji. 
27.05.2008 Atletické závody ve Velkém Týnci „O pohár starosty obce Velký Týnec“. 
29.05.2007 Sportovní hry mikroregionu Bystřička ve Velkém Újezdě (III.ročník) 

Celkem se z naší školy účastnilo 42 žáků z 2.stupně a stejně tolik z 1. stupně. 
Do Velkého Újezda je zavezl autobus. Soutěžilo se v malé kopané, vybíjené, 
štafetě, volejbalu, přehazované, streetballu, petanque a turisťáku. 
Naši žáci si vedli velice dobře, žáci 1.stupně s přehledem zvítězili před 
druhými Přáslavicemi a třetím Mariánským Údolím, žáci 2.stupně skončili na 
třetím místě, před Velkým Újezdem a Hlubočkami.  

12.-13.06 2008 Mega Sam Cup 2008 mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci: 
 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.  

20.06.2008 17 žáků z naší školy se účastnilo Sokolského sletu v Liberci pod Ještědem. 
Děvčata vystupovala se skladbou Bossa nova, Víťa Navrátil vystupoval ve 
skladbě Ta naše písnička česká. Žáci skladby nacvičovali v sokole pod 
vedením paní Hany Navrátilové. 

20.06.2008 Mezinárodní turnaj 4+1 v miniházené ve Stupavě (Slovenská republika) 
V mezinárodní účasti obsadilo družstvo pod vedením trenéra pana Norberta 
Menšíka 1.místo.(Složení družstva: Dominik Šiška, Michal Červinka, Albert 
Pazdera, Radim Mádr, David Frýba). 

 
Projekty: 
 
Putování za Bystřicemi  
Setkání žáků několika „bystřických“ škol, kterému předcházela internetová 
komunikace, při níž se žáci seznamovali, navzájem se představovali, 
vyměňovali si informace o svých obcích i školách. 
24.10.2007 proběhlo 1.setkání, kdy naše 7.A se svojí třídní učitelkou jela do 
Bystřice nad Olší. 
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Druhá část tohoto projektu probíhala u nás ve Velké Bystřici 6.3.2008.Přijela 
Bystřice nad Olší a Bystřice nad Pernštejnem. Po prohlídce školy soutěžili 
chlapci ve fotbale (MZŠ 1.místo) a dívky v přehazované (MZŠ 2.místo).Díky 
sponzorskému daru MěÚ jsme mohli zajistit všem účastníků obědy a svačinku. 
Po skončení sportovní části programu se návštěvníci prošli Velkou Bystřicí a 
před odjezdem se ještě účastnili velikonočních dílen. 
 
Osvětim  
Tohoto projektu se účastnili žáci 9.C a 9.A pod vedením paní učitelky 
Košťálkové. První myšlenkou bylo navštívit v rámci výuky moderních dějin 
koncentrační tábor Osvětim. Po zvážení možností paní učitelka zvolila jiný 
postup, několikaměsíční práci na tématu války, moderních dějin, která 
vyvrcholila jednodenní exkurzí do Osvětimi. 
Prvním úkolem žáků bylo promluvit se staršími členy rodiny o jejich osobních 
zkušenostech z druhé světové války.  
Druhým úkolem bylo výtvarně ztvárnit slovo „válka“. Kreslit mohli tuší nebo 
černým uhlem. Vznikla díla jak konkrétní, tak i abstraktní.  
A třetím úkolem byla úvaha o životě vězňů v koncentračním táboře Osvětim. Po 
návratu z exkurze potom žáci zhodnotili, co je v táboře nejvíc zaujalo nebo 
překvapilo. 
Výsledkem celého projektu je publikace, která výmluvně popisuje celé 
několikaměsíční pracovní úsilí. 
 
Pod vedením paní učitelky Mečířové se žáci spojili s rumunskou základní 
školou z Intorsura Buzaului. Vyměňovali si e-maily vždy na určité téma. 
Jednalo se o děti kolem 11 – 12 let, začínali jsme dopisem o sobě, o svých 
koníčcích a o trávení volného času. Byla to pro žáky první zkušenost 
s etwinningem, ve které by rádi příští rok pokračovali vzhledem k jeho finanční i 
časové nenáročnosti a širokým možnostem. 
 
Soutěže a olympiády 
 
31.10.2007 -  proběhla uzávěrka výtvarné celoevropské soutěže s názvem „Evropská unie a 
nediskriminace“, která byla součástí evropského „Roku rovných příležitostí“. Této soutěže se 
účastnila 9.B, která zpracovala plakát formátu A2 na dané téma. Tým ve složení J. 
Šudřichová, Z. Chodilová, L. Halašová, D. Oherová obsadil 10.místo v ČR. 
Prosinec 2007 – soutěž ve vánoční výzdobě tříd. Hodnotila komise ve složení pan školník M. 
Kufrik, paní vychovatelky Kadalová a Stejskalová. Na 1.stupni vyhrály třídy 1.A a 3.A, na 
2.místě byla 3.B a na třetím místě 4.A. 
Na 2.stupni vyhrála třída 6.A, druhá byla 7.A a třetí 7.B. 
8. a 10. 01. 2008 – školní kolo chemické olympiády. Organizovala p. uč. Jílková. 
19. a 20.02.2008 – školní kolo Pythagoriády, účastnili se žáci 6. a 7. tříd. Jedna žákyně 
7.ročníku dosáhla na úspěšného řešitele. 
21.02.2008 – Okresní kolo dějepisné olympiády. Účastnili se Věra Kohlová (9.C) a Lukáš 
Vávra (9.B). Žáky připravoval p. uč. Finger. 
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26.02.2008 – okresní kolo zeměpisné olympiády.Účastnili se ho T. Komárková (6.A), 
T.Zdařilová (7.A) a M. Goldscheid (8.B).  
Březen 2008 – matematický klokan. Účastnili jsme se v kategoriích Cvrček (2. a 3.třídy), 
Klokánek (4. a 5.třídy), Benjamín (6. a 7.třídy), Kadet (8. a 9.třídy). 
Červen 208 – ve výtvarné soutěži Evropa ve škole získal čestné uznání v krajském kole 
kolektiv našich žáků M.Matejkovičová, K.Žbánková, P. Čajková, E. Smékalová, J. Budina, 
M. Malinek a K.Sošková (všichni 1.A, p.uč. K. Pospíšilová) za soubor „Každý z nás si přeje 
mít někoho rád“ 
 
 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).   
 
Hospodaření školy v kalendářním roce 2007 
 
1. PŘÍJMY 
 
Celkové příjmy   18 524 292,64 
- MěÚ Velká Bystřice                3 076 200,00 
- KÚ     14 794 900,00 
-  projekt Comenius          65 868,40 
 
Ostatní příjmy:        587 324,24 
Z toho: 
- školné MŠ           93 556,00 
- sponzoři MŠ         133 051,00 
- sponzoři ZŠ           24 402,00 
- sběr            20 209,50 
- pronájem haly        285 325,00 
- reklama           10 000,00 
- pronájem učebny          16 200,00 
- úroky                 580,74 
- Coca Cola             4 000,00 
 
2. VÝDAJE 
Investiční výdaje celkem                  0,00 
Neinvestiční výdaje celkem             18 403 411,09 
 
Mateřská škola 
 
Podklady: Dana Kutrová, vedoucí učitelka mateřských škol ve Velké Bystřici 
 
Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: 

Mateřská škola Velká Bystřice, Zámecké náměstí 83 
Dvoutřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou  jídla 
Mateřská škola Velká Bystřice, Na Svobodě 450 
Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou jídla 
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Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce: 220,-Kč na dítě 
 
Vzdělávací programy a specifika školy 
 

Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na 
vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu 
podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče 
informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte 
a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím. 
 

Důležitým záměrem našeho Školního vzdělávacího programu s názvem 
„Barevné kamínky“ je  rozpoznat individualitu dítěte a najít adekvátní stimulaci, 
která je bude rozvíjet jemu odpovídajícím tempem a metodou.  Klademe důraz 
především na hravé činnosti dětí, které ve spojitosti s prožitkem tvoří základ 
dětského učení a poznávání světa. 
Součástí ŠVP je doplňkový program „Podpora zdraví.“ 

Podpora zdraví  v mateřské škole zahrnuje otužování vzduchem, v letním 
období vodou, hry a sportovní aktivity na zahradě, výlety a vycházky do okolí, 
zubní hygienu – denně po obědě. Děti mají rády cvičení na nářadí, s míči, 
pohybové hry s pravidly i s hudbou. Cvičením se snažíme předcházet  vadnému 
držení těla.   

Zajišťujeme pitný režim. Dětem se snažíme být vzorem v dodržování 
zásad správné životosprávy. Strava je vyvážená a plnohodnotná, děti si samy 
volí množství jídla. Respektujeme individuální potřebu spánku. Snažíme se o 
kvalitu mezilidských vztahů. 
  Rodiče mohou připravovat své dítě na vstup do MŠ v adaptačním 
programu /společný pobyt s dětmi na zahradě, účast na divadelních 
představeních, návštěva MŠ při Dni otevřených dveří, adaptace dítěte po 
konzultaci s učitelkou /.  

 Do mateřské školy dojíždí 1x týdně klinická logopedka pro nápravu 
vadné výslovnosti dětí. 

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu, který 
vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 
Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle 
nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách. 

Při plánování výchovných procesů jsme se zaměřovaly také na rozšiřování 
aktivit dítěte v budoucím období.  

K těmto aktivitám patří nejen hra a učení, ale i sféra volného času – 
zájmová činnost, samostatné vystupování a komunikace v prostředí mnohem 
širším než je rodina a škola. 
 
Kroužky v mateřských školách: 
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Hudebně pohybový – Výtvarný – Dramatický - Cvičení na nářadí 
 
Aktivity 

Rodiče mohli také využít placené aktivity pro děti v rámci obou MŠ:  
Lyžařská školička – SKI areál Hlubočky , všech plánovaných 6 lekcí se 

neuskutečnilo pro špatné sněhové podmínky 
Taneční škola Zdeňky Dvořákové, proběhla od října do prosince 
Plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích se uskutečnilo od 13.2. do 18.6., 

1x týdně 
Angličtina pro nejmenší se letos nekonala pro malý počet přihlášených 

dětí. 
 
Údaje o pracovnících školy 
 

pracovníci k 30. 6. 2008 
fyzické osoby 

pedagogičtí 6 
nepedagogičtí 3 
celkem 9 
 
 Naplněnost tříd - obě MŠ 
 
 I. oddělení II. oddělení Jednotřídní MŠ Celkem 
Počet dětí 28 28 28 84 
Počet učitelek 2 2 2 6 
Průměrná roční 
docházka  

 
           20, 2 

 
20,9 

 
21,7 

 
62,8 

 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009 
 

počet 
podaných 
žádostí 

počet 
přijatých 

dětí  

počet vydaných 
rozhodnutí  
o nepřijetí 

počet 
nepřijatých 

dětí 

počet volných 
míst 

54 47 7 7 2 
 
Důvody nepřijetí: nedosažení potřebného věku – 6 dětí je narozených v r. 2006, 
1 dítě bydliště mimo město 
 
 Prázdninový provoz 

Z důvodu rekonstrukce byla MŠ na Zámeckém náměstí uzavřena od 30.6. 
2008 po celou dobu hlavních prázdnin. Prázdninový provoz probíhal v MŠ Na 
Svobodě od 30.6. do 11.7. 2008. Přihlášeno bylo 28 dětí. Od 14.7. byla i tato 
MŠ pro rekonstrukci uzavřena až do konce prázdnin.  
 
Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
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            Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů 
s učitelkou nad aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na 
akcích pořádaných MŠ. Např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče 
a děti, při vystoupeních dětí pro veřejnost, na akcích základní školy, při Dni 
otevřených dveří. Zveme rodiče na závěrečné hodiny Tanečního kroužku, 
plavání, mohou se přijet podívat na hodiny lyžování. Mohou využít nabídky 
fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. Prosíme rodiče také o spolupráci 
při opravách hraček, práci na zahradě, při organizování společných akcí pro děti, 
při tvorbě našich www. stránek. O akcích MŠ rodiče informujeme na nástěnkách 
v šatně MŠ a také na našich webových stránkách - www.msvelkabystrice.eu 
Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou. 
           Využíváme dobrých zkušeností ze spolupráce s Knihovnou J. Balcárka, 
Kulturním střediskem Velké Bystřice /divadla pro děti/ a základní školou 
/vánoční trhy, velikonoční tvoření, lampiónový průvod, návštěvy ve výuce, 
besedy s rodiči předškoláků a učitelkami 1.třídy aj./ Jezdíme do Divadla hudby 
v Olomouci na dětská představení. 
           Pro veřejnost vystupujeme s programem při vítání malých občánků, 
v Domě pokojného stáří s vánočním programem a programem ke Dni matek a s 
vánočním programem pro seniory v KD. 

Přispíváme články o MŠ do Velkobystřických novin. 
 
Logopedie  

V pondělí 14.ledna 2008 se podařilo v naší MŠ znovu obnovit 
LOGOPEDII. Díky pochopení MěÚ byly vyčleněny prostředky na logopedickou 
péči pro předškolní děti obou MŠ a také děti ZŠ.  Paní Mgr. Radka Kovaříková 
měla logopedickou poradnu každé pondělí dopoledne. Jejím přispěním se 
podařilo odstranit vady řeči u většiny dětí nastupujících do 1. třídy. 
 
Materiálně technické vybavení 

Průběžně  a dle finančních možností vybavujeme  MŠ novým nábytkem. 
V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v příštím roce.  
V MŠ Na Svobodě byly zakoupeny nové dětské stoly do jídelny, počítač a 
tiskárna. Rodiče dětí koupili pro MŠ dřevěnou prolézačku a zařídili její 
zabudování na zahradě. Ze sponzorských darů byly nakoupeny také hračky a 
firmou Hiva vyroben obchůdek. 

V MŠ na Zámeckém náměstí: byly zakoupeny nové židličky do třídy 
Berušek, dokoupeny stoly a židle do třídy Motýlků a do třídy v přízemí. Byl 
pořízen nový vysavač, kráječ na chleba a rychlovarná konvice. Do třídy Berušek 
jsme pořídili také 20 nových dřevěných lehátek udělaných na míru stávajících 
molitanů. Tím byl splněn požadavek KHS, která neuznává spaní dětí na 
molitanových lehátkách na zemi. Ze sponzorských darů byly pořízeny hračky, 
rodiče darovali DVD přehrávač a digitální fotoaparát. 

http://www.msvelkabystrice.eu
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Pro obě MŠ jsme zakoupili knihy a pomůcky, které potřebujeme k plnění 
ŠVP. Dokoupili jsme nádobí, prostěradla a ručníky. 

Letos o prázdninách se uskuteční plánovaná rekonstrukce hygienického 
zázemí v obou MŠ dle požadavků KHS. Jedná se o zavedení smíchané teplé vody 
v umývadlech dětí, výměnu dětských WC, instalaci sprchových koutů pro umytí 
dětí, WC a umývadel pro dospělé, instalaci výlevky, přemístění radiátorů, řešení 
vlhkosti zdiva, aj. 

V loňském roce jsme také zaznamenali nárůst vandalství. Jednak pokusy o 
vniknutí do budovy, jednak rozbíjení zahradního nábytku a zařízení zahrady 
převážně o víkendech. V boční časti zahrady totiž chybí plot. Ve velmi špatném 
stavu je venkovní omítka budovy. V požadavcích pro rozpočet uvádíme i výměnu 
oken v obou budovách MŠ.  
 
Uskutečněné akce 
 
Září 2007      12.9.   Kouzelnické představení 

13.9.  Maňáskové divadlo „Jak vodníček uklízel rybníček“ – v MŠ I  
25.9.   Pohádková muzika – výchovný koncert – v MŠ I  
 

ŘÍJEN           5.10.    Kino Velký Týnec – pásmo pohádek 
9.10.    Začíná Taneční školička Zdeňky Dvořákové – každé úterý 

                      19.10.    Divadlo v KD – „Popelka“  
23.10.    Fotografování dětí –  s názvem Bílé vánoce /Brno/ 
29.10.    Školička kouzel s písničkami – kabaret pro děti 

 
LISTOPAD    2.11.    Kino Velký Týnec – pásmo pohádek 

6.11.    Divadlo v KD – „Pejsek a kočička“  
                       15.11.   Maňáskové divadlo „Jak včelička zachránila králíčka“, v MŠ I  

19.11.  Fotografování dětí k vánocům /DS Šternberk/ 
                       29.11.   Slavnost v MŠ – Kloboukový den 

 
PROSINEC    3.12.    Závěrečná hodina Taneční školy s vystoupením pro rodiče v MŠ I  

     9.12.    Smyslová revue – v MŠ I 
                        11.12.   Vystoupení dětí pro seniory v KD 
                        12.12.   Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ 
                        13.12.   Divadlo v MŠ – „Betlémek“  
                        14.12.   Vystoupení dětí v Domě pokojného stáří s dárečky pro seniory 
                        18.12.   Vánoční besídka u stromečku s nadílkou 
 
LEDEN 2008     7.1.    Maňáskové divadlo – v MŠ I  

9.1.  Divadlo hudby v  Olomouci – „Šípková Růženka“ 
9.2.    Začíná kurz lyžování v Hlubočkách – 6 lekcí, 1x týdně 
14.1.    Začíná logopedie střídavě v MŠ na Zámeckém náměstí a Na Svobodě 
15.1. Den otevřených dveří v MŠ a zápis do mateřských škol – spolupráce 

s Klubem pro maminky a děti 
17.1. Maňáskové divadlo –„Princezna žabka“ – v MŠ I  

 
ÚNOR              13.2.   Začíná kurz plavání v Bohuňovicích, 1x týdně až do 18.6. 2008 
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                          16.2.  Vystoupení dětí při vítání občánků – Obřadní síň Hotelu Zámek  
19.2.   Karneval  / v MŠ I S „Veselým Františkovým divadlem“ 

                       
BŘEZEN           4. 3.   Divadlo hudby v Olomouci – „Hrnečku, vař!“ 
                           6. 3.   Maňáskové divadlo – „Jak Zrzečka pohostila kamarády“ v MŠ I  
                          14.3.   Fotografování dětí ke Dni matek 
 
DUBEN             7.4.    Divadlo v KD „Dobrodružství čmeláka Brundibára“ 
                           15.4.    Besídka pro rodiče ke Dni matek  v MŠ I - 1.oddělení 
                           22.4.    Besídka pro rodiče ke Dni matek v MŠ I -  2.oddělení 
 
KVĚTEN          13. 5.    Divadlo hudby v Olomouci –„O Budulínkovi“  

    15.5     Vystoupení v Domě pokojného stáří ke Dni matek s dárečky  
                            20.5.   Besídka ke Dni matek v MŠ Na Svobodě 
                            22.5.   Výlet Vyškov – MŠ Na Svobodě 
                            22.5     Maňáskové divadlo – „O zatoulaném koťátku“ – v MŠI             
                            27.5.   O jabloňové princezně – divadlo v KD 
                            29.5.   Schůzka rodičů nově přijatých dětí 
                             30.5.    Den dětí na zahradě MŠ, program připravili žáci 9.třídy ZŠ,  
                                                                
ČERVEN            2.6.     Výlet do ZOO – MŠ na Zámeckém náměstí 
                             2.6.     Výlet ZOO Lešná – MŠ Na Svobodě 
                             6.6.     Výlet do Horizontu vlakem – MŠ Na Svobodě 

       10.6.     Fotografování tříd /DS Šternberk/ 
                            13.6.    Návštěva hasičů v MŠ - ukázka techniky na zahradě 
                            18.6.    Závěrečná hodina plavání pro rodiče dětí 
                            20.6.    Divadlo v KD – „Káťa a Škubánek“  
                            24.6.    Výlet do Vyškova – MŠ Na Svobodě                                                                    

       26.6.     Slavnostní rozloučení s předškoláky ve třídě 
                            27.6.    Slavnostní rozloučení s předškoláky v restauraci Hotelu Zámek 
 
Každý měsíc návštěva dětí v knihovně. 
Každé pondělí logopedie /střídavě na obou MŠ/                       
                                      
 
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc-pobočka V.Bystřice 

 
Podklady:  Hana Hrdová 
 
 
Ve školním roce 2008-2009 nedošlo ke změnám v učitelském sboru. Zůstávají 
nadále: 
1/ Hana Hrdová – klavír, zobcová flétna, hoboj 
2/ Helena Hrdličková - kytara 
3/ Lenka Černínová – housle 
4/ Zuzana Fojtíková – klavír 
5/ Lukáš Mareček – hudební nauka 
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V letošním školním roce navštěvovalo naši ZUŚ celkem 56 žáků = 
- hra na klavír 20 žáků 
- hra na zobcovou flétnu 13 žáků 
- hra na kytaru 13 žáků 
- hra na housle 9 žáků 
- a jedna žákyně na hoboj 

 
Folklorní soubor pod vedením paní učitelky Černínové byl posílen o starší 

žáky z naší kmenové školy v Olomouci. Na kontrabas se začala učit naše 
kytaristka Nikola Sklenářová. Na zobcovou flétnu hraje Kateřina Kameníková a 
na klarinet Lucie Mahrová. 
 

Jsme rádi, že se nám začíná dařit spolupracovat se MZŠ ve Velké Bystřici. 
 

Naši muzikanti účinkovali na vernisáži obrázků dětí ZŠ, která se uskutečnila 
ve zdejší cukrárně. Ani předvánoční jarmark ZŠ se neobešel bez koled, které 
přednesly: Andrea Stříbrná, Barbara Stříbrná, Eliška Nakládalová a Nikola 
Sklenářová. 
 

9. 12. 2008 – se děti představily na Vánoční besídce. 
16. 12. 2008 – si plný sál Hotelu Zámek vyslechl Vánoční koncert našich 
malých i větších muzikantů. 
 

Jako každým rokem chystáme v květnu Závěrečný koncert, kde by 
především měly vystoupit naše absolventky. Letos to budou:  

- Markéta Juráňová na klavír 
- Silvie Špačková na hoboj 
- a Nikola Sklenářová na kytaru 

 
S dětmi bychom chtěli opět navštívit některý z koncertů pořádaných MFO. 

Loňským programem slavných autorů světové filmové hudby byli všichni 
nadšeni. Děkujeme ještě i touto formou našemu Městskému úřadu ve Velké 
Bystřici, že nám na tuto akci přispěl částkou 1000,- Kč. 
 
Na závěr letošního školního roku bychom chtěli zorganizovat výlet. V loňském 
roce jsme navštívili nedaleké ZOO na Svatém Kopečku. 

 
 

Hana Hrdová 
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Kulturní středisko Velká Bystřice 
 
Podklady:  Jarmila Možíšová, ředitelka KS 
 

Hlavní náplň činnosti v oblasti kultury je organizování přehlídek, 
festivalů, výstav, divadelních představení, koncertů populární i vážné hudby, 
vydávání velkobystřických novin, zajišťování všech kulturních a vzdělávacích 
potřeb a zájmů občanů.  

Kulturní středisko  zajišťuje provoz Veřejné knihovny  Jaromíra Balcárka 
a kulturně společenského zařízení, kterým je budova kulturního domu  na 
Zámeckém náměstí č.p. 81. 

Ke své hlavní činnosti využívá KS především sál a klubovny v KD, 
využívá však i sály a klubovny v hotelu Zámek a to hlavně na koncerty vážné 
hudby.  

KS je dále zřizovatelem divadelního souboru s názvem“ Divadelní soubor 
kulturního střediska Velká Bystřice“. Divadelnímu souboru jsou bezplatně 
poskytovány prostory KD, veškeré jeho příjmy i výdaje procházejí rozpočtem 
KS.  

KS spolupracuje během roku při pořádání kulturních akcí se 
společenskými organizacemi na území města Velká Bystřice. Jedná se například 
o soubor Haná, Senior klub, Svaz zdravotně postižených, Sportovní mládí Velká 
Bystřice, Sportovní klub Velká Bystřice aj. 

KS je pověřeno svým zřizovatelem, kterým je město Velká Bystřice , 
zajišťováním doplňkové hospodářské činnosti. V roce 2008 to byl prodej 
zmrzliny, internetové služby, pronájmy, reklama a inzerce.   

 
Organizační schéma: 
Jarmila Možíšová – ředitelka 
Lucie Vaculíková – účetní 
Lenka Lakomá – knihovnice 
Alena Hořínková – prodavačka 
 
Práce na dohodu o provedení práce v roce 2008: 

Na dohodu o provedení práce pracovali v oblasti provozu internetu 
celoročně 2 zaměstnanci. Na dohodu o provedení práce pracovalo v letní sezónu 
v provozu zmrzliny 7 zaměstnanců. Dohody o provedení práce v rámci festivalu 
Lidový rok, Regi Banjo, Banjo a Pohárek SČDO - celkem 14 zaměstnanců. 
Dohody na výpomoc při provozu KD – technické práce, pořízení záznamů 
z akcí a pomoc při organizaci akcí - celkem 6 zaměstnanců. 
Hlavní akce KS včetně rozpisu: 
Viz. příloha „ Popis realizovaných aktivit “ v roce 2008 
Hlavní akce KS – Lidový rok – viz. samostatný článek Petra Nakládala 
Knihovna ( včetně statistiky ): 
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Viz. samostatná  příloha „ Knihovna – rok 2008 “  
 
Hospodaření KS v roce 2008: 
Výsledek hospodaření KS skončil se ziskem 87.112,- Kč. 
Zisk na hospodářské činnosti: 342.886,- Kč. 
Ztráta na hlavní činnosti: 255.774,- . 

K datu 30. 6. 2008 ukončila svůj pracovní poměr na KS prodavačka paní 
Andrea Hlavová, k datu 1. 9. 2008 nastoupila na KS jako prodavačka paní Alena 
Hořínková. Paní Alena Hořínková dále zajišťuje úklid KD a knihovny. Při 
organizaci kulturních akcí pracuje opět jako prodavačka v bufetu KD. 
V roce 2008 užívaly ke svým zkouškám bezplatně prostory KD  soubory Haná, 
Mladá Haná a Kanafaska. Tato záležitost byla připomínkována auditorkou a 
v roce 2009 musí být zvolen jiný systém užívání objektu. Celá záležitost je 
v současné době řešena  radou města. 

Největším problémem činnosti KS je dnes již dosluhující budova KD. 
Některé typy kulturních akcí, jako jsou například rockové koncerty, již zde nelze 
z bezpečnostních důvodů vůbec pořádat. V budově netěsní okna ani dveře, do 
budovy po větších mrazech zatéká. Úroveň všech prostor KD je již také velmi 
špatná. Město však vyvíjí velkou snahu vše vyřešit totální opravou a 
rekonstrukcí objektu KD. V roce 2008 se ucházelo o finanční dotaci na tuto 
akci, avšak nebylo úspěšné. Projekt je však přichystán znovu i  pro rok 2009, 
zdali bude úspěšný uvidíme. 
 
Nejvýznamnější akce pořádané kulturním střediskem v roce 2008.  
 
8. březen 2008: Regionální přehlídka Regi BANJO  - VI. ročník .  
Velká regionální přehlídka trampských, country, bluegrassových a folkových 
skupin. 
Vystupující skupiny: BRZDAŘI Olomouc, MAKY-TAKY Velká Bystřice, BÝ-
BR Olomouc, BUMBÁLCI Přerov, PIRÁTI Olomouc, A.M.ÚLET Moravičany, 
KENTAUR Břidličná, BLUE-S-TONES Hranice –Příbram, ŠPUNT Přerov, 
ALIBABA Olomouc, Přátelé Olomouc. 
Jako host LÍSTEK, jedna z nejlepších současných českých trampských skupin – 
po osmé ve Velké Bystřici. Diváci hlasují o postup tří nejlepších skupin na 
podzimní „Bystřické banjo 09“. Tradicí je závěrečný session všech skupin. Dále 
přiložený program Regi banja. 
 
18. a 19. duben 2008: POHÁREK SČDO – Memoriál Z. Kokty. XXXVI. ročník. 
Celostátní přehlídka monologů a dialogů.  
Do Velké Bystřice se sjeli ti nejlepší amatérští herci z celé republiky, kteří byli 
vybráni a zvítězili v oblastních divadelních přehlídkách. Vítězové těchto 
oblastních přehlídek postoupili do celostátního finále ve Velké Bystřici. Jména 
mnohých účastníků jsou opravdovou zárukou 
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vysokých hereckých výkonů. Přehlídka byla zahájena již v pátek vystoupením 
prvního hosta přehlídky- Divadelního souboru Městečka Trnávky. Samotné 
soutěžní bloky byly zahájeny v sobotu ve 12.30 hodin. Defilé vítězů 
s vyhlášením výsledků  bylo doplněno o vystoupení dalšího hosta přehlídky 
Divadlo Klauniky BRNO – Don Quijote de la Ancha. Celostátní přehlídka je 
ukončena v neděli dopoledne rozborovým seminářem účastníků přehlídky 
s odbornou porotou. Dále přiložený program Pohárku. 
 
6. a 7. září 2008: LIDOVÝ ROK – folkorní festival s mezinárodní účastí. XIX. 
ročník. 
Tato významná akce nadregionálního významu je tradičně pořádána na 
Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici na krytém podiu. Letošního festivalu se 
zúčastnilo 9 dětských, 9 dospělých  folkorních souborů a muzik z Čech, Moravy 
a Slezska. Jako hosté vystoupily i zahraniční soubory: Lomisa z Gruzie, Kloštar 
z Chorvatska,Oravan ze Slovenska a Bodrog z Maďarska. 
V doprovodném programu koncertovala skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. 
Neodmyslitelnou součástí festivalu je řemeslný JARMARK s ukázkami lidové 
výroby, který se koná po oba dny na Zámeckém náměstí. Lidový rok 
doprovodily dvě výstavy. Jedna s názvem „Bystřičtí sedláci“ a druhá „ 
Z hanácké kuchyně“. V rámci festivalu byl vydán Malý receptář z hanácké 
kuchyně“. Jednalo se již o druhé doplněné vydání. První receptář byl vydán 
v roce 1992. Mimořádnou událostí, která byla součástí festivalu 2008 bylo 
slavnostní vysvěcení nového praporu města, s jeho následným představením 
veřejnosti. Proběhlo i slavnostní poklepání základního kamene přestavby 
Zámeckého náměstí. Dále přiložený program festivalu. 
 
8. listopadu 2008: BYSTŘICKÉ BANJO – přehlídka trampských, country, 
bluegrassových a folkových skupin. X. jubilejní ročník. 
V programu vystoupily skupiny: ALIBABA, A.M.Úlet, PŘÁTELÉ, BG STYL, 
LÍSTEK, Vojta Kiďák Tomáško a Ríša Melichar, Marko Čermák a PABĚRKY, 
NEZMAŘI a MIKI RYVOLA. Banjo uzavřel  velký potlach Bystřického Banja. 
Dále přiložený program Banja. 
 
Další realizované akce v roce 2008:  
 
20. leden          Dětský karneval s Inkou Rybářovou 
25. leden          Houslový recitál Marie Fuxové, klavírní spolupráce Štěpán Kos 
15. únor           Dětská diskotéka 
24. únor           Koncert vážné hudby: Jindřich Pazdera (housle) a Václav Mácha(klavír) 
29. březen       Divadelní pohádka pro děti  „ Perníková chaloupka „ 
  4. duben        Koncert Adamusovo trio 
  7. duben        Pohádka pro děti MŠ „Dobrodružství čmeláka Brundibára“ 
12. duben        Vystoupení pražské travesti skupiny SCREAMERS 
18. duben        Divadelní představení Divadelního souboru Městečka Trnávka   
                        „Na správné adrese“ 
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23. duben        Taneční kurzy pro žáky základní školy (ve spolupráci se ZŠ) 
27. duben        Melodie z operet a muzikálů „Od operety k muzikálu“ účinkovali členové 
                        Moravského divadla v Olomouci 
 9. květen        Pohádka pro děti ZŠ „Dobrodružství veverky Zrzečky“ 
11. květen       Oslava svátku matek - program : Zadáno pro Y. Simonovou – koncert a beseda 
27. květen       Pohádka pro děti MŠ „Jabloňová princezna“ 
 1. červen        Koncert chrámové hudby Eva Bublová-varhany, Jan Riedlbauch – flétna 
 1. červen        Premiéra divadelního představení velkobystřického divadelního souboru  
                       „Následky prvního manželství“, „Nebožka panina matka“ – jednoaktovky. 
20. červen       Pohádka pro děti MŠ „Káťa a Škubánek“ 
16. září            Koncert pro děti ZŠ  „Abraka Dabra“- výchovný koncert 
21. září            Koncert vážné hudby – MAX BROD TRIO 
28. září           Varhaní koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
                        Kathleen Scheide (USA) – varhany, Čeněk Pavlík – housle 
  7. říjen          Divadlo pro školy  „Na našem dvoře“  
14. říjen          Koncert vážné hudby - Janáčkovo kvarteto 
19. říjen          Koncert vážné hudby-František Novotný-housle, Vladimír Holý-klavír 
25. říjen          Koncert Karla Kahovce,  Viktora Sodomy a skupiny Georges@Beatovens 
  7. prosinec    Mikulášská nadílka s programem pro děti „ Vánoce s kamarády“ 
                        rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
  7. prosinec    Koncert vážné hudby „ Zemlinského kvarteto“ 
12. prosinec    2 koncerty Pavla Nováka pro děti ZŠ 
 
Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 
Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 
 

V roce 2008 se přihlásilo 278 čtenářů, z toho 93 dětí do 15 let, 28 čtenářů 
ve věku od 16 do 26 let. Čtenáři si vypůjčili 13718 knih a časopisů (čas. 2050). 
Bylo nakoupeno (i získáno darem) 163 svazků za 12.242,- Kč, knihovna odebírá 
5 titulů časopisů (za 4.000,- Kč). 

Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 17 besed (různá 
témata z oblasti literatury, orientace v knihovně a knihách), každý měsíc děti 
soutěží o sladkou odměnu - odpovídají na tři otázky o knihách a postavách 
z nich a na konci měsíce společně vylosujeme jednoho výherce 

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 13x na besedách 
s pohádkami a jejími hrdiny, básničkami, různými příběhy, hádankami. 
V prosinci se zúčastnily „Vánočního kreslení“ (vánoční čas a dárky).  

V dubnu se uskutečnila beseda „Idioti na plavbě kolem světa“ s panem 
Vladimírem Šimkem. Autor stejnojmenné knihy promítal film z této plavby, její 
průběh, s humorem popisoval stavbu lodi vlastními silami s partou kamarádů, 
příjemné i obtížné chvíle z různých koutů země.  

Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. 
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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. V tomto roce 
byly vytvořeny vlastní webové stránky knihovny 
(www.knihovna.velkabystrice.cz) a chceme na ně umístit katalog knih, ve 
kterém by každý zájemce měl možnost získat přes internet informaci o tom, 
jestli jím požadovaná kniha je ve fondu naší knihovny nebo je momentálně 
půjčená jiným čtenářem a je třeba si ji zamluvit. V případě, že požadovaná kniha 
není ve fondu bystřické knihovny, je možné ji díky meziknihovní výpůjční 
službě zajistit z jiné knihovny.  
 

 
Národopisný soubor Haná 
 
Podklady: Mgr.Hana Londová, Mgr. Lenka Langerová, Petr Nakládal, Ing. Vít 
Langer, Ing. Robert Šolc 
 
 
Celý soubor byl stejně jako v uplynulých letech rozdělen na pět částí podle 
věkových kategorií – Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, Mladá Haná, Haná. Jsou 
však organicky propojeny a navzájem spolupracují, zejména při větších 
vystoupeních. Koncem roku 2008 se celkový počet členů souboru přiblížil 
stovce.  
 
ČEKANKA 2008 

 
Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 
Počet členů k 1.1.2008: 21 
Počet členů k 31.1.2008: 14 
Vedoucí muziky Krušpánek: Mgr. Lenka Černínová 
 
Dětská folklorní přípravka se v roce 2008 scházela každé úterý od 16 do 17 h 
v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti od 5 do 7 let, 
šest nejstarších v září postoupilo do souboru Krušpánek, poté začaly chodit nové 
pětileté děti. 
 
Akce v roce 2008: 
 
2.2. Masopust – Skáké skáké medvěde 
Krátké vystoupení v maskách na asfaltové ploše před Zámkem za doprovodu 
reprodukované nahrávky, některé děti se pak dále zúčastnily masopustní 
obchůzky. 
 

http://www.knihovna.velkabystrice.cz
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6.2. – Velikonoční jarmark ve škole – Vítání jara 
Ve spolupráci se souborem Krušpánek, který předvedl na chodbě školy zvyk 
vynášení Smrtky. Čekanka navázala několika písničkami a říkadly a ukázala 
vítání jara. Později děti z Krušpánku a z Čekanky tento zvyk uskutečnily 
doopravdy – vynesly Smrtku k Bystřičce u zastávky ČD, zapálily a hodily ji do 
potoka. Pak nazdobily vrbovou větev a přinesly jaro do vsi. 
 
6.9. – Lidový rok – Na lóce 
V krátkém pásmu děti předvedly tradiční lidové hry, písničky a říkadla. 
Čekanku poprvé doprovázela muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky 
Lenky Černínové. 
 
27.11. – Vánoční jarmark ve škole – Narodil se Ježišek 
Jednalo se o premiérové vystoupení nových dětí, které začaly chodit do 
přípravky v říjnu, zvládly ho velmi pěkně. Se zpěvem nám vypomáhala tři 
děvčata, která už postoupila do Krušpánku. Vystoupení se konalo poprvé 
v tělocvičně školy, doprovázela muzika Krušpánek. Pásmo bylo sestaveno 
z tradičních hanáckých koled a říkadel, děti používaly rekvizitu – vařečku, která 
měla v průběhu vystoupení různé funkce. 
 
4.12. – Mikuláš 
Návštěva Mikuláše se odehrála v tělocvičně v rámci spojené zkoušky Čekanky a 
Krušpánku. Ačkoliv jsme se snažili čerty držet v pozadí, pětiletým dětem se o 
nich asi zdálo ještě hodně dlouho….Ale nakonec všichni statečně Mikulášovi 
zazpívali nebo řekli básničku a převzali od něj sladkou odměnu. 
 
26.12. – Štěpánská – Narodil se Ježišek 
Děti tancovaly stejné pásmo jako na vánočním jarmarku, tentokrát ale na 
opravdovém velikém jevišti kulturního sálu Nadační. Opět doprovázela muzika 
Krušpánek.Vystoupení bylo součástí Štěpánského koledování celého souboru 
Haná. Na závěr Čekanka zpívala spolu s ostatními účinkujícími i s diváky 
vánoční koledy. 
 
(Zpracovala Hana Londová) 
 
KRUŠPÁNEK 2008 

 
Vedoucími souboru jsou Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová. 
Máme 35 členů, z toho 4 chlapce a 31 děvčat. 
Doprovázela nás muzika Kanafaska – vedoucím muziky je ing. Vít Langer, 
prim a hudební úpravy Ing. Martin Crhounek. 
Tento rok nás poprvé doprovázela také muzika Krušpánek, která je složená 
z našich členů a cvičí pod vedením Mgr. Lenky Černínové.      
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2.2. Masopust  
Protože byly jarní prázdniny, sešlo se nám jen 14 dětí, které zatancovaly vánoční 
pásmo „Rolničky“, které nám nahrála na CD muzika Kanafaska, nazpívalo pět 
děvčat z Krušpánku. Potom děti předvedly tanec „Židovka“ a vyzvaly k tanci 
rodiče nebo kamarády a zatancovaly „Židovku“ s nimi. Kdo chtěl, mohl jít 
s dospělým souborem na masopustní obchůzku městem. 
   
6.3. Velikonoční jarmark a vynášení Smrtky 
Tradiční Velikonoční jarmark se konal ve škole. Děti si samy vyrobily smrtku, 
společně  jsme ji oblékli a ozdobili vyfouknutými vejci. Ve škole jsme na 
jarmarku předvedli zvyk „Vynášení Smrtky“a potom jsme ji s dětmi z Čekanky 
a spoustou rodičů zanesli k Bystřičce, kde ji děti svlékly a zapálenou hodily do 
vody. Pak jsme pentlemi nazdobili stromeček-májíček a přinesli jsme ho zpět ke 
škole jako symbol jara. 
 
11.3. Vystoupení muziky Krušpánek  
Naše nová muzička, která pilně cvičí pod vedením Mgr. Lenky Černínové měla 
vystoupení v Lidové škole umění v Olomouci a potom při příležitosti výročí 
Lidové školy umění dokonce vystupovali v olomouckém divadle, kde hráli na 
kopie starodávných dřevěných jednostrunných nástrojů. 
 
11.-13.4. Pohořany 
Tanečního soustředění se zúčastnilo 35 dětí, z toho byla dvě děvčata 
z Kanafasky (Julka a Katka), která pomáhala v kuchyni  a při přípravě her pro 
děti. Moc nám pomohly i dobrovolné kuchařky – Zdena Krylová a Jiřina 
Nakládalová. Páteční večer patřil orientálním tancům, které nám předvedly 
Jiřina Nakládalová a Hanka Londová a my všichni jsme se potom snažili něco 
z toho naučit. Někomu to šlo docela dobře, někomu moc ne, ale bavili jsme se 
skvěle. Kromě her nás čekala spousta práce. Nacvičovali jsme nové pásmo 
„Plné škopek“, které jsme později předvedli na Lidovém roku.  
 
 
25.5. (+20.5.) vystoupení muziky Krušpánek na besídce v LŠU ve V. Bystřici 
 
6.9. Lidový rok 
Premiéru na Lidovém roku měla dětská muzika Krušpánek, která zahrála na 
úvod několik písniček a pak doprovázela naše nové pásmo „Plné škopek“ 
(choreografie Lenka Langerová, muziku upravila Lenka Černínová). V druhém 
vystoupení jsme tancovali Hósátka (choreografie Lenka Langerová, muziku 
upravil Lubomír Loutocký) a doprovázela nás muzika Kanafaska.   
 
14.9. Prostějovské hody 
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Tancovali jsme Hósátka, hrála muzika Kanafaska. Vystoupení děti zvládly 
s přehledem. Potom si prošly krásný lidový jarmark, na který se do Prostějova 
vždy těšíme. Po poledni odjely s doprovodem několika maminek domů, protože 
my (Lenka a Eva) jsme zůstávaly v Prostějově na naše odpolední vystoupení 
souboru Haná. 
 
26.-27.9. Festival v Českém Krumlově 
Dvoudenní velmi náročný festival, který se konal v krásném prostředí města 
Český Krumlov. Hned po ubytování v ubytovně v Kácově nedaleko Č. 
Krumlova jsme se oblékli do krojů a čekal nás průvod téměř nočním 
Krumlovem. Tancovali jsme na čtyřech místech vždy asi desetiminutové 
vystoupení – pod zámkem, na náměstí a mezi zákrutami Vltavy. Muzika po 
každé zahrála nějakou písničku a děti střídaly pásma: Na Svatého Jiří a  
Hósátka. Druhý den jsme vystupovali na vyhlídce na zámek, kde nás natáčela 
televize a dvakrát jsme tancovali na podiu na náměstí. Vystoupení jsme měli 
v délce 40 minut, 30 min. a 20 min. Takže jsme předvedli všechno, co jsme 
mohli: Na Svatého Jiří, Hósátka, Plné škopek a Běleni prádla a ještě hrála 
muzika několik písniček a doplnila program, aby si děti vydechly. Po ukončení 
posledního vystoupení jsme se převlékli, sbalili vše do kufrů a prošli jsme si 
pěkný lidový trh, který byl také na náměstí. Domů do Velké Bystřice jsme se 
vrátili (netrpělivě očekáváni rodiči) ve 22:00. 
   
27.11. Vánoční jarmark ve škole 
Vystoupení pro rodiče se letos konalo poprvé v tělocvičně školy a bylo to určitě 
lepší pro diváky i vystupující. Zatancovali jsme „Rolničky“. Ověřili jsme si, co 
je potřeba ještě do vánoc zlepšit.   
 
4.12. Mikulášská nadílka 
Mikulášovi, andělovi a čertům jsme zatancovali všechno, co připravujeme na 
vánoční vystoupení. Děti se snažily, takže to byla dobrá a užitečná zkouška. 
Potom postupně každý slíbil, co v příštím roce zlepší nebo udělá a slyšeli jsme 
některé docela zajímavé sliby jako např., že si přestane kousat nehty, polepší se 
ve škole nebo nebude zlobit brášku. 
Tak doufejme, že sliby dodrží. Samozřejmě dostal každý od Mikuláše dárek.  
Dobráckého Mikuláše dělal Josef Langer, krásného anděla Nikola Sklenářová a 
čerty z pekla děcka z Kanafasky – Julka Londová, Bob (Tomáš Smékal), Katka 
Kameníková a Romeo (David Mikulka).   
 
18.12. Zpívání u stromečku a náš souborový stromeček s nadílkou  
Každoroční zpívání koled u stromečku, které navodí krásnou atmosféru vánoc. 
Sešli jsme se kupodivu skoro všichni. Zazpívali jsme spolu s Kanafaskou 
několik koled a po ohňostroji jsme chtěli jít do parku, kde máme už „svůj“ 
souborový stromeček. Protože bylo po několikadenních deštích velké mokro, 
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vybrali jsme si stromeček před zámkem. Nazdobili jsme ho jablíčky a ořechy, 
zapálili svíčky a prskavky. Zazpívali jsme si koledy ještě jednou jen tak pro 
sebe, každý si rozbalil jeden dáreček a popřáli jsme si do nového roku.  
 
26.12. Vánoční koledování 
Na tomto vystoupení jsme zopakovali loňské úspěšné vánoční pásmo 
„Rolničky“. Tancovaly ho s námi poprvé děti, které k nám přešly z Čekanek a 
první vystoupení se jim moc povedlo. Starší děti se naučily taneček na koledu 
„Sem, sem, žáčkové“.  Jednoduchá koleda s docela složitým textem nám dala 
těsně před vánocemi zabrat.  
 
(Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 
 
 
 
KANAFASKA 2008 

 
Vedoucím souboru je Ing. Vít Langer, soubor měl k 1.1.2008 22 členů. Zkouší 
2krát týdně. Kromě pásem složených z hanáckých písní a tanců občas tancuje 
country nebo pásma složená z populárních písní. 
Hudebně doprovází při vystoupeních muzika Kanafaska, autorem hudebních 
úprav je Ing. Martin Crhounek, choreografie Mgr. Lenka Langerová.   
 
19.1. Hanácký bál - Šašci 
První účast Kanafasky na Hanáckém bálu dopadla výborně. Kanafaska nahradila 
na poslední chvíli Mladou Hanou a tancovala pásmo „Na trávo aneb hrabě 
marš“. Zajímavé je to, že zde tancovala s Kanafaskou poprvé děvčata, která 
přešla z Krušpánku a navíc neměla možnost nacvičovat na zkouškách s hráběmi, 
takže tady to bylo poprvé před diváky a poprvé s hráběmi v ruce. A to proto, že 
hrábě byly celou doby zamčené nad sálem a nemohli jsme se s k nim dostat.   
 
2.2. Masopust – Šašci 
Rytmické a veselé pásmo složené z rokenrolů (Mně se líbí Bob, Oliver Twist) 
jsme tancovali už na Masopustu v roce 2007. Našili jsme si specielně na toto 
vystoupení šaškovské kostýmy, vytvořili a namalovali na červeno nosy 
z pingpongových míčků a chtěli jsme pásmo ještě jednou předvést. Doučili se ho 
i noví členové a všichni si ho zatancovali moc rádi a s chutí. Je to pro nás, a 
doufám, že i pro diváky, oživení. 
 
24.2. Ples Honeywellu – Šašci 
Využili jsme nacvičeného pásma „Šašci“ a zatancovali ho na firemním plese 
Honeywellu. Také proto, že v loňském roce jsme na tomto plese tancovali 
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„Hrabě“. Děcka se docela uvolnila a tancování se jim povedlo. Diváci tleskali a 
vypadali spokojeně. 
 
1.7.-6.7. Pols v Rakousku – Mezinárodní festival 
Velký mezinárodní festival za účasti souborů z Holandska, Rakouska, 
Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a z České republiky, což byla 
Kanafaska. Jednalo se o festival mezinárodní folklorní organizace CIOF, 
kterých není mnoho. Festival byl velmi náročný, vystoupení byla každý den a 
někdy i vícekrát, někdy doplněná průvodem a většinou dlouhým čekáním než na 
nás přišla řada, protože souborů bylo hodně a každý tancoval vždy dvakrát. 
Nacvičili jsme nové pásmo „Kominík“. Děcka musela zvládnout valčík i 
obkročák a hned při prvním vystoupení praskly kominíkovi nové černé kalhoty.  
Střídali jsme „Hrábě“, „Kominíka“ a „Kanafasku“. Ale samozřejmě nebylo jen 
tancování. Stihli jsme trošku nakupování, bezvadné koupání v jezeře, kde kvetly 
kolem nás barevné lekníny, zazpívali jsme si na schodech před naší ubytovnou a 
zažili jsme krásný společný rozlučkový večírek všech souborů. Spali jsme ve 
třídách ve škole, což byl také pro některé zážitek. Poslední den bylo Kulinárium 
– nabízeli jsme ochutnávku českého piva, tvarůžků a tlačenku. Poučeni z minula 
z festivalu ve Spitalu, jsme měli i něco na prodej, takže se nám vrátily náklady 
na to, co jsme rozdali, a něco jsme i vydělali. Konečné rozloučení bylo na 
náměstí, kde jsme všichni vytvořili obrovský spojený kruh a popřáli si všechno 
dobré a šťastnou cestu domů. 
 
Opole Polsko – Hrabě 
Akce nebyla plánovaná moc dopředu, takže jsme nevěděli, jestli nás bude dost 
na tancování. Nakonec jsme tancovali „Hrabě“ a ty mají tradičně úspěch. Kromě 
tancování jsme měli zase stánek se specialitami. Nabízeli jsme pivo, koláčky, 
sádlo se škvarkama a tvarůžky. Protože jsme měli hlavně rozdávat, byli jsme 
rádi, že jsme vyšli „tak akorát“ a nedopláceli jsme. 
 
5.9. Přáslavice – Kominík, Hrabě  
V předvečer Lidového roku se zavedla pěkná tradice, že soubory zatancují 
v Přáslavicích. Protože letos zde mohli tancovat jen Chorvati, udělali jsme si 
v podstatě generálku s muzikou a v krojích v Přáslavicích. Každý dostal za 
vystoupení večeři, koláč a pití, a to se nám líbilo.  
 
6.9. Lidový rok - Kominík, Hrabě 
V Přáslavicích vznikla v pásmu „Kominík“ malá mezera způsobená tím, že 
Bobovi se nepodařilo naučit skákat přes lano od kominické koule. Ještě před 
vystoupením na Lidovém roku jsme vymysleli, jak to udělat, aby to předvedl 
Ondra, který to naopak umí výborně a nemusel by se tím stresovat Bob. Na 
zahrádce u bývalé LŠU jsme to honem secvičili a povedlo se. Pásmo už jsme 
měli zažité a celé mělo spád, takže se bavili diváci i my. Jako druhé vystoupení 
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jsme tancovali „Hrabě“, a ty už tancujeme hlavně pro své pobavení i pobavení 
diváků.  
 
14.9. Prostějovské hody – Kominík 
Prostějovské hody provázela nepříjemná a vlezlá zima. Na rozdíl od téměř 
tropického Lidového roku jsme v Prostějově mrzli zabalení do bund a plédů. 
Vystoupení proběhla dobře, divácké lavičky byly obsazené a kolem bylo docela 
zaplněno, protože diváci se už scházeli na skupinu Stracené ráj.  Takže se nám 
dobře hrálo i tancovalo. 
 
12.-14.12. Pohořany 
Sešlo se nás 14 a nacvičovali jsme vánoční pásmo. Nejprve k němu byli někteří 
nedůvěřiví, ale nakonec se ujalo a hlavně holky zkoušely s chutí a dokonale 
dokázaly předvést své dívčí nebo už ženské „zbraně“. Kromě nacvičování 
pásma jsme uspořádali soutěž o nejlepší Makarenici a nejlepšího Hopera. 
 
18.12. Zpívání u stromečku 
Společně s Krušpánkem jsme nacvičili několik koled a zazpívali je u stromečku 
před zámkem. 
  
26.12. Vánoční koledování – Holky z naší školky 
Každý si donesl nějakou hračku a musel si vymyslet dobře oblečení – hlavně 
holky musely nejprve vypadat jako malé a potom jako velké slečny, skoro ženy. 
Tak to bylo v pásmu a v písničkách, ze kterých bylo pásmo složené – Holky 
z naší školky, Touha, Boreček, Kočka a Dynamit.  
 
(Zpracoval Ing. Vít Langer) 
 
MLADÁ HANÁ 2008 

 
Vedoucí : Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 
Počet členů k 1.1.2008: 12 
Počet členů k 31.12.2008: 12 
Vedoucí muziky Záhorská Muzika: Marie Matoušková 
 
Soubor Mladá Haná tančí pravidelně v pátek od 18.00 do 20.00 hod. na sále 
Nadační ve Velké Bystřici a když je potřeba, provádí víkendová soustředění. 
Zabývá se především regionem Lipenské Záhoří. Tým je již několik let stabilní, 
žádní členové neodcházejí ani nepřicházejí. Ve druhé polovině roku jsme 
navázali velmi úzkou spolupráci se Záhorskou muzikou, což mělo velmi 
pozitivní dopad na činnost souboru, prostě bez muziky se v podstatě nedá 
vystupovat. 
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Akce v roce 2008: 
 
2.2. Masopust  
Výpomoc na akci , kterou pořádá  NS Haná. 
 
12.4. – Loučení se svobodou v Samotiškách – Rosťa a Jana 
Člen souboru Mladá Haná Rostislav Šolc se bude ženit!  Postavili jsme mu se 
souboráky z Hané bránu z mladých bříz a pořádně to zapili. Loučení se 
svobodou proběhlo v Samotiškách v Klubu. Byla to akce, kde se sešlo spoustu 
lidí i ze souboru Dunajec, ze kterého pochází Jana Petrželová, jeho vyvolená.  
 
19.4. – Svatba Rosťa a Jana 
Byla to příjemná akce, která se konala v Bučovicích, odkud dnes již nynější 
žena Rosti pochází. Nic naplat, přiženil se do další folklorní rodiny, a podle toho  
celý svatební den vypadal. Obřad byl velmi pěkný, hrála tam cimbálovka strejdy 
Pertržely. Po obřadě Hanáci s Mladou Hanou krásně zazpívali a zatančili, kromě 
toho udělali zábavu a předali hanácký strom vlastní výroby. Byl to jeden 
z nekrásnějších zážitků ze svatby, jak mi později řekli novomanželé. Pak už se 
tančilo, zpívalo, hrálo, jedlo a pilo až do brzkých ranních hodin.   
 
4.9. – Přáslavice – Vrť se mily vřeteno 
Stejně jako Haná a Kanafaska jsme v předvečer Lidového roku vyjeli „k 
sousedům“ předvést, co uvidí obecenstvo na Lidovém roku. 
 
6.9. – Lidový rok – Vrť se mily vřeteno 
Záhorské pásmo, jež je o přadleně, která během práce usne, ale příze se díky 
čarám a kouzlům vánočního období sama dopřede. 
 
13.9. – Prostějovské slavnosti – Šmigrust 
Záhorské taneční pásmo v chreografii pana Jiřího Čady, který humornou formou 
zobrazuje tradiční velikonoční zvyk. Je tam zamilování, láska, bitka o 
vyvolenou, prostě vše, jako v životě. 
 
26.12. – Štěpánská – Vrť se mily vřeteno 
Na tradičním vánočním podvečeru ve Velké Bystřici jsme předvedli opět naše 
záhorské pásmo. Prkna, která znamenají svět, zde okusil i Štěpánek Šolc – 
s dudlíkem v puse zaujal nezastupitelné místo při stavění hanáckého Betléma, 
čímž také důstojně oslavil své jmeniny. (pozn. H.Londová) 
 
(Zpracoval Ing. Robert Šolc) 
 
HANÁ 2008 
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Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer 
Choreograf: Jiří Čada 
Počet aktivně tančících členů souboru: 15 
Vedoucí muziky Kanafaska : Ing. Vít Langer 
Primáš muziky Kanafaska: Ing. Martin Crhounek 
 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 
zkouškách i v roce 2008 každý pátek na sále kulturního domu Nadační. Při 
vystoupeních doprovázela soubor muzika Kanafaska, někdy jsme používali 
reprodukovanou hudbu. 

    Počátkem tohoto roku jsme dostali prostor bývalého kadeřnictví v přízemí 
téže budovy za účelem skladování rekvizit a postupného zbudování jakési 
klubovny. Po několikaletém využívání prostor v kulturním domě v Mrsklesích 
jsme se rádi stěhovali do mateřského města. Bohužel do prázdnin jsme byli 
nuceni tyto místnosti vyklidit, protože radnice je potřebovala k jinému účelu, a 
náš sklad se musel přesunout do prostor bývalé hudební školy vedle zámku. 
Bohužel je zde vlhko, což neprospívá cennému krojovému materiálu, který 
bychom zde potřebovali skladovat. 
 
Akce v roce 2008 

 
19.1. – Hanácké bál v Olomouci –  Moravská Beseda, Na teho svatyho Štěpána 
Tradiční akce pořádaná společně několika hanáckými soubory v budově RCO 
v Olomouci. Na zahájení bálu jsme tančili společně Menuet a Moravskou 
besedu, v pozdějších večerních hodinách jsme fandili při vystoupení na hlavním 
sále Kanafasce. Pak jsme zatančili ve foyeru krátké pásmo Na Štěpána není 
pána, v němž jsme se vrátili ke zvykům vázaným na vánoční svátky. Jako každý 
rok jsme měli na starosti tombolu, odjížděli jsme domů po druhé hodině v noci. 
 
2.2. – Masopust Velká Bystřice 
Na tomto masopustu jsme si trochu přidali práce – vymysleli jsme nové stánky a 
prodej pochutin, které by přilákaly další diváky, proto dospělý soubor nedělal 
vystoupení. To obstarala Čekanka, Krušpánek a  Kanafaska, další atrakcí byli 
komedianti se zábavným programem, lidé se zájmem přihlíželi i tradiční 
zabijačce s komentářem pana řezníka Kasaly z Bystrovan. Kolem poledne se 
vydal masopustní průvod hlavní ulicí směrem ke škole, potom kolem kostela 
k domům Nad Skalou a zpět kolem hospody Na kovárně ke kulturnímu domu. 
 
16.3. – Pletení tatarů 
Zájemci z řad souboráků se zúčastnili tradičního pletení tatarů pořádaného 
folklorním sdružením Rovina. Letos se uskutečnilo v lokalitě nad Skalou na 
pozemku manželů Skopalíkových, příznivců folklorního dění v Bystřici. 
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24.3.- Velikonoční obchůzka 
Několik chlapů z našeho souboru se vypravilo i přes nepěkné počasí na tradiční 
šmigrust do domácností současných i bývalých hanaček.  
 
12.4. – Loučení se svobodou v Samotiškách – Rosťa a Jana 
Člen souboru Mladá Haná Rosťa Šolc nám jednoho jarního dne předal 
oznámení, že vstoupí do stavu manželského s členkou spřáteleného souboru 
Dunajec Janou Petrželovou a zároveň nás pozval na loučení se svobodou. 
Postavili jsme za zpěvu svatebních písní u domu jeho rodičů bránu z břízek a 
pak se odebrali do místního sálu, kde jsme podle starodávného obyčeje „pálili 
svicu“, zpívali a tancovali do pozdních nočních hodin. 
 
19.4. – Svatba Rosťa a Jana 
Zatímco naši snoubenci a jejich rodiny chystali vše potřebné na velkou svatbu, 
ani my jsme nezaháleli. Připravili jsme jim tajně hanácký svatební koláč, který 
byl v pořadí druhý stvořený mimo dílnu Broni Millé, vyhlášené odbornice na 
toto dílo. Možná nebyl úplně dokonalý ani gigantický, ale ženské ze souboru ho 
připravily s láskou a pro radost novomanželů. V sobotu jsme náš „holubník“ 
naložili do auta, oblékli se do slavnostních krojů a vyjeli do Bučovic, kde se 
obřad odehrával. Ženich s nevěstou snad ani nečekali, že špalír Hanáků na 
nádvoří bude tak početný, a když jsme po svatbě obřadně předávali náš hanácký 
koláč, i ženich málem uronil slzu dojetí. Zatancovali jsme, zazpívali, vyvedli 
nějakou tu neplechu a popřáli všechno dobré. Před cestou jsme ještě přijali 
pozvání na občerstvení a pak už jeli domů. 
 
4.5. - Slavnost kroje 
Naši členové se zapojili do organizace a programu při 0. ročníku  
nově vznikající akce s názvem Slavnost kroje pořádané občanským sdružením 
Folklorum a městem Velká Bystřice. 
 
16.5. – Vyškov – Hanácká beseda 
Taneční páry z celého regionu Hané se sjely do Vyškova, aby na náměstí 
zatancovaly společně Hanáckou besedu (pro nás byla tato choreografie novinka, 
dosud jsme se setkávali pouze s Moravskou besedou). Každý účastník byl 
pečlivě zaregistrován, protože se jednalo o rekordní zápis do Guinessovy knihy 
rekordů. Pořádající město Vyškov napočítalo celkem 210 krojovaných účastníků 
a agentura Dobrý den s.r.o. Pelhřimov tento rekord uznala. 
 
24.5. – Petrov – Plže – Není trnka jako trnka 
Na setkání Seniorů jsme byli pozváni již podruhé. Jedná se o vystoupení 
souborů, které mají vyšší věkový průměr, ale přesto je tancování ještě nepřestalo 
bavit. Akce probíhá ve velmi příjemném prostředí udržovaných památkově 
chráněných vinných sklepů a atmosféra je úžasná – zralým tanečníkům už nejde 
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ani tak o soutěživost, ale o radost z pohybu a vyjádření lásky k folklóru. Náš 
soubor obstál s pálením trnek v konkurenci místních Jihomoraváků, Valachů i 
zahraničních Slováků velmi dobře. 
 
21.6. – Festival V zámku a v podzámčí v Přerově 
Spolu s dalšími soubory z velké části Hané (Hanačka Litovel, Hanák Troubky, 
Cholinka Cholina, Klas Kralice, Muzika Haná, mužský sbor Rovina) jsme 
účinkovali na 2. ročníku festivalu, který spolupořádá spřátelený soubor Haná 
Přerov. Soubory připravily pro diváky shromážděné na přerovském Horním 
náměstí rekonstrukci hanácké svajby v podobě poprvé předvedené na 
mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici v roce 2005. V úvodu programu 
proběhla komentovaná přehlídka hanáckých krojů a poté mohli diváci postupně 
sledovat cestu ženicha za nevěstou, odprošování rodičů ženicha i nevěsty, 
společný odjezd do kostela a poté svatební veselí včetně hanáckého svatebního 
koláče a čepení nevěsty. Celkem se svajby zúčastnilo 105 krojovaných 
svatebčanů. Festival končil společným posezením všech účinkujících při 
cimbálovce. 
 
10.8. – Polsko – Opole – Není trnka jako trnka, Čarování 
Vystoupení se konalo ve vyhlášeném polském skanzenu. Kromě tancování dvou 
pásem našich a dvou Kanafasky jsme měli za úkol šířit zde slávu tradiční 
hanácké kuchyně. Ve třech stáncích jsme dělali ochutnávku chleba s tvarůžkami, 
se sádlem a škvarkami, koláčků a nemohlo chybět ani pivo. Slavnosti ve 
skanzenu byly zaměřeny i na předvádění tradičních řemesel, takže naše šikovné 
Hanačky se nechaly obdivovat při vyšívání, předení, paličkování a zdobení 
perníčků. Organizátoři byli s všestranností našeho souboru velmi spokojeni a 
nabídli nám spolupráci v dalších letech.  
 
30.8. – Dožínky Velký Týnec - Řemesla 
Na sousedy z vedlejší dědiny přišla jakási nouze, vypadli jim účinkující 
z programu, a tak jsme vyhověli prosbám pana  Čecháka a na druhý den zajeli 
do Týnce zatancovat Řemesla.  
 
5.9. – Přáslavice – Není trnka jako trnka, A z jarmako dom ! 
I tato akce byla založena na sousedské výpomoci, ale už začíná nabývat 
tradičních rozměrů – v předvečer Lidového roku sem zajíždí vystupovat 
zahraniční soubor. Letos to byli Chorvati a s nimi i my a Kanafaska. 
V amfiteátru za obecním úřadem jsme uvedli světovou premiéru našeho nového 
pásma A z jarmako dom! z choreografické dílny pana Jiřího Čady. 
 
6.9. – 7.9. – Lidový rok Velká Bystřice – A z jarmako dom ! 
V sobotu byla tradičně přehlídka dětských souborů, takže jsme sledovali výkony 
našich dorostenců – Čekanky, Krušpánku a Kanafasky a zároveň pomáhali 
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organizačně při přípravě pódia a péči o soubory. V neděli jsme se podívali na 
vystoupení Mladé Hané a hostujících souborů a potom přispěli do programu 
naším novým pásmem. 
 
14. 9. – Hanácké slavnosti Prostějov – A z jarmako dom ! 
Na tuto přehlídku hanáckých souborů jezdíme už nějaký ten pátek. Letos jsme 
přivezli do podmračeného a chladného nedělního odpoledne náš nejnovější 
kousek.  
 
28. 10. – Oslavy 90.výročí vzniku Československa v Olomouci 
Tato akce nebyla jen záležitostí našeho souboru, ale několik našich krojovaných 
Hanaček a Hanáků se zapojilo do tohoto projektu. Vše se odehrávalo na Horním 
náměstí za obrovského srocení diváků. Přestože počasí příliš nepřálo, lidé se 
přišli podívat na bohatý program, jehož vyvrcholením byla rekonstrukce 
příjezdu T.G.Masaryka do Olomouce. A právě v této fázi bylo nezbytné, aby 
krojovaní ozdobili pódium a přispěli k malebnosti celého představení. 
 
8.11. – 50. výročí založení souboru Dunajec Olomouc 
Bývá dobrým zvykem přijít popřát oslavenci, tím spíš, že v tomto spřáteleném 
souboru tancuje několik členů Hané. Proto jsme se v hojném počtu přišli podívat 
na slavnostní vystoupení v Moravském divadle a jménem našeho souboru popřát 
do dalších let hodně úspěchů. 
 
5.12. – Rozsvěcení vánočního stromu v Olomouci – Řemesla, Baba zlá 
V den, kdy obchází Mikuláš, se v Olomouci tradičně rozsvěcuje velký vánoční 
strom před radnicí. Předchází tomu doprovodný program, letos jsme byli 
pozváni, abychom i my přispěli svou troškou do mlýna. Na mrňavém krytém 
jevišti zpola zaplněném reprobednami a kábly jsme se sice nemohli předvést 
v plném nasazení, ale dělali jsme, co jsme mohli. Ještě trochu složitější to měla 
Kanafaska, která se tam oháněla hraběmi. Odjezd autobusu byl stanoven až po 
závěrečném ohňostroji. Postupně jsme s úžasem sledovali, kolik lidí se vejde na 
olomoucké náměstí, a závěrečné probojování se k autobusu na Sokolskou ulici 
nás stálo poměrně značné úsilí. 
 
18.12. – Zpívání u vánočního stromu ve Velké Bystřici 
Několik členů našeho souboru přišlo nasát vánoční atmosféru a jako řadoví 
občané pozpívat koledy a popřát si s ostatními pěkné Vánoce. 
 
23.12. – Hanácká nadílka 
Každý rok chodíme společně s Mladou Hanou do lesa ke svému „hanáckému“ 
stromečku, abychom si nadělili drobné dárky a na chvilku vypadli 
z předvánočního shonu, který doma vrcholí. Letošní obchůzka byla trochu 
netradiční. Počasí nevypadalo moc vánočně, poprchávalo už několik dní, a tak 
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se nikomu moc nechtělo čampat po lese v blátě. Vydali jsme se směrem k parku 
a obešli kolem Bystřičky a Makra na Nádražní ulici. Svíčky jsme zapálili na 
stromečku u Londů na zahradě, nadělili si dárečky začínající na písmeno W, 
zazpívali, popřáli si klidné Vánoce a rozešli se domů. 
 
26.12. – Štěpánské koledování – Ževy jeslečke 
Už kolem druhé hodiny odpoledne jsme se začali scházet na sále, chystat židle a 
zdobit stromeček a jeviště, zkoušet vystoupení. V pět hodin Petr Nakládal uvedl 
první účinkující – muziku Krušpánek, následovala Čekanka, Krušpánek, 
Kanafaska, Mladá Haná se Záhorskou muzikou a na závěr Haná s pásmem Ževy 
jeslečke, které mělo obnovenou premiéru. Není tak úplně folklorně tradiční, 
spíše s nadsázkou a humorem prozrazuje, jak to někdy vypadá v zákulisí při 
přípravě vánočního vystoupení. Toto pásmo pro nás vytvořil pan Čada už asi 
před třemi lety, letos bylo upraveno a uvedeno znovu. Na závěr si všechny 
soubory i diváci zazpívali společně koledy. Po skončení vystoupení jsme se 
sesedli s přáteli, kteří zůstali, a poseděli při muzice. 
 
31.12. – Silvestr 
Několik členů souboru se svými manželskými polovičkami se sešlo u Heřmanů 
Nad Skálou. Před půlnoci sem došla i mládež z Mladé Hané, aby společně 
přivítali nový rok. 
 
  
Divadelní soubor 
 

Podklady: Aleš Hořínek a Ing.Tomáš Hradil 
 

Divadelní rok 2008 jsme zahájili 13. března účastí na oblastní divadelní 
přehlídce Divadelní Kojetín, s inscenací Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka. 

Potom jsme již všechny síly soustředili na celostátní přehlídku monologů 
a dialogů Pohárek SČDO, jejímž tradičním pořadatelem je ruku v ruce náš 
divadelní soubor a Kulturní středisko Velká Bystřice spolu s předsednictvem 
Svazu českých divadelních ochotníků. Letošní ročník byl prvním (a doufáme, že 
ne posledním) ročníkem, kdy jsme celou přehlídku rozšířili i o páteční večer, a 
tak jsme mohli našemu publiku nabídnout ještě jedno představení navíc, oproti 
předchozím ročníkům. Takže v pátek nás potěšil Divadelní soubor Městečka 
Trnávky skvělou komedií „Na správné adrese“, která dokázala rozproudit krev 
v žilách hlavně dámské části publika (všichni čtyři pánové skončili v trenýrkách 
a s bouřlivým potleskem). Hlavním hostem sobotního večera se pak stala 
Klaunika Brno se svou hrou „Don Quijote de la Ancha“. Celá přehlídka skončila 
v neděli rozborovým seminářem. 

Další akcí byla premiéra aktovek „Následky prvního manželství“ a 
„Nebožka panina matka“. Ačkoliv první zmiňovanou aktovku mohli naši diváci 
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shlédnout v roce 2007 na oslavách 130-ti let našeho souboru, teprve rozšířením 
o druhou aktovku dosáhla tato inscenace rozměru celovečerní hry. 

Vyvrcholením našeho letošního snažení se stala celostátní přehlídka 
jednoaktových her, která proběhla ve dnech 8.a 9. listopadu v Holicích 
v Čechách jako memoriál Ladislava Lhoty. Tato přehlídka probíhá jednou za 
dva roky a zúčastňují se jí divadelní soubory z celé České republiky. Podmínkou 
účasti na této přehlídce je vítězství na oblastních přehlídkách. Vzhledem k tomu, 
že v našem okolí žádná oblastní přehlídka neproběhla, museli jsme absolvovat 
mnohem složitější cestu, která znamenala mít na premiéře zástupce programové 
rady, který by dal našemu divadelnímu souboru doporučení k účasti na národní 
přehlídce, a pak čekat na to, zda naše doporučení bude akceptováno celou 
programovou radou. To se nám zdařilo a mohli jsme soutěžit. 

Tato celostátní přehlídka nedělá rozdíly v žánrech a ani nerozlišuje 
městské divadelní soubory od venkovských. Celkem se této přehlídky zúčastnilo 
8 divadelních souborů: Divadlo Katastrofa Pardubice (Mark Twain – Blesky 
paní Mac Williamsové), Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl (Josef Pšenička 
– Trapná chvilka), DS Refektář – Sokol Jinonice (A. P. Čechov – Řád), Divadlo 
Bez Zábran Praha (Jakub Vítek – Dnes ještě neumírám!),  Divadelní soubor KD 
Holice (Pavel Hladík – Není důležité zvítězit…) Podividlo ažažAš (Jaroslav 
Koloděj – Postel pro anděla), Divadlo Amatérů Praha (Marcel Bystroň, Petr 
Lehečka – Cirkus Milénium) a náš Divadelní soubor Kulturního střediska Velká 
Bystřice (Eugene Labiche – Následky prvního manželství). 

Vzhledem k tomu, že tato divadelní přehlídka již nikam nemůže vítěze 
přehlídky nominovat je její výjimečnost daná tím, že porota může udělit pouze 
pět cen a několik čestných uznání. Letos ovšem došlo k výjimce, kdy nakonec 
bylo uděleno šest cen, které si rovným dílem rozdělil náš Divadelní soubor KS 
Velká Bystřice a Podividlo ažažAš. Náš soubor si odvezl dvě ceny za herecký 
výkon (Zdeněk Hrbek a Jaroslav Magdon) a cenu za inscenaci. Podivilo ažažAš 
si odvezlo také dvě ceny za mužské herecké výkony a rovněž cenu za inscenaci.  
Kromě přímé divadelní činnosti jsme samozřejmě technicky zajišťovali také 
nejrůznější akce pořádané Kulturním střediskem. Jenom jednu jsme nestihli. 

Tímto se tedy ještě jednou omlouváme našemu laskavému mistru pera a 
kronikáři Jaroslavu Košovi, za naši absenci na 10. ročníku Velkobystřického 
banja, ale my jsme na tu přehlídku do Holic opravdu moc chtěli jet, a za to že se 
obě akce konaly ve stejném termínu opravdu nemůžeme. 
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VIII. Církevní život 
 
Církev římskokatolická  
 

Podklady:   Mgr. Zdeněk Lakomý 
 

Římskokatolická farnost Velká Bystřice je součástí Olomoucké 
Arcidiecéze a Olomouckého děkanátu. Stávajícím duchovním správcem-farářem 
je páter Josef Opluštil, který je zároveň administrátorem farnosti v Hlubočkách. 

Letošní rok byl na události ve farnosti poměrně bohatý. Na počátku roku 
se farníci zúčastnili orelského plesu  a tříkrálové sbírky, jejichž výtěžek je 
každoročně věnován potřebným, a to nejen v naší vlasti, ale především chudým 
lidem ze zemí všech kontinentů. 

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhly dvě ekumenické 
bohoslužby, jak v našem farním kostele, tak ve sboru Církve československé 
husitské. Po bohoslužbách se členové obou církví sešli v prostorách Orlovny na 
malé občerstvení a malou besedu. 

Postní doba byla věnována duchovní obnově mládeže, kterou se naše 
mládež připravovala na velikonoční svátky. 

Jako pěkný příklad spolupráce farnosti a města vidíme realizaci obnovy 
prostranství kolem farního kostela, na což město přispělo stavebním materiálem 
a farníci provedli podstatnou část prací. Výsledkem je krásné prostranství, na 
kterém byla slavnostně 24. dubna za účasti starosty a místostarosty města 
zasazena ,,Lípa porozumění“. 

Otec Arcibiskup Mons. Jan Graubner každoročně oceňuje zasloužilé členy 
farností. V tomto roce ocenění obdrželi pan Václav Juráň, paní Milada Juráňová 
a pan Karel Králíček.   

V květnu se uskutečnilo první svaté přijímání, celkově poprvé k této 
svátosti přistoupilo dvanáct prvokomunikantů. 

Měsíc červen byl věnován poutím. Celofarní pouť se uskutečnila na Svatý 
Kopeček a na svátek sv. Antonína v kostelíku v Bukovanech. Mši svatou sloužil 
bývalý zdejší farář Mons. Antonín Huvar. 

6. července, na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, si při mši svaté připomněl 
70. let kněžské služby páter Mag. Josef Olejník. Zároveň v tyto dny oslavil své 
94. narozeniny. Odpoledne se na jeho počest konal koncert a malé setkání 
na sále místní Orlovny. Páter Olejník patří mezi významné skladatele duchovní 
hudby. Při této příležitosti předal vedení velkobystřického chrámového sboru 
Ing.Ivaně Juráňové.    

V době prázdnin přišla i jedna smutná zpráva - ve věku 58 let zemřel 
v Charitním domě na Moravci u Žďáru n. Sázavou nedávný kaplan v naší 
farnosti, páter Jan Valenta. Byl pochován ve svém rodném Cerhově u Štítů. 

Při oslavě patrona Přáslavické kaple sv.Rocha požehnal páter Josef 
Opluštil obraz světce. Ten namaloval velkobystřický rodák pan Petr Juráň.  
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Na konec prázdnin u příležitostí hodů se setkali farníci po bohoslužbách 
na farní zahradě, kde se konal farní den. Mládež zahrála krátké divadlo, byly 
připraveny hry pro děti a všichni si přišli na své při fotbalovém turnaji 
jednotlivých obcí farnosti. 

Velkou událostí se stal den 7. září, kdy byl požehnán za velké účasti 
představitelů města, členů zdejšího folklorního sdružení a mnoha obyvatel, 
prapor města Velká Bystřice. Po vlastním aktu svěcení se všichni vydali 
průvodem na náměstí, kde v rámci folklorní přehlídky Lidový rok bylo 
uskutečněno  představení nového velkobystřického praporu veřejnosti. 

Úspěšný rok byl završen Duchovní obnovou farnosti za účasti otců 
Vincentinů z Loštic. Na závěr se uskutečnila ekumenická bohoslužba na 
místním hřbitově. 
 
Církev československá husitská 
 
Podklady:  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 460 členů. 
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.  
Počet bohoslužeb ve Velké Bystřici – 53, v kapli na Sv. Kopečku – 14. 
Církevní rozloučení – 8. 
Ukládání urny – 11. 
Udělení křestní svátosti – 6. 
Svátost prvního přijímání – 4. 
 
Aktivity náboženské obce v r. 2008:  

• 20. února ekumenická pobožnost v našem Husově sboru, kázal otec Josef 
Opluštil 

• 26. února ekumenická pobožnost v chrámu Stětí sv. Jana Křtitele, kde 
jsem kázala. Téma zamyšlení bylo „Jsme údy jednoho těla“. 

• 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 28. 5. 
koncertem kostelního sboru a našich dětí z biblického „Spolča“.      

• 15. 7. – 25. 7. křesťanský tábor Malybor v Dřevohosticích. Ve 
společenství 4 dospělých a 29 dětí jsme si 10 dnů užili koupání, her, 
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výletů (Hostýn, Macocha, starý dřevěný kostel CČSH v Blansku), jízdy 
na koních a návštěvy místního zámku. 

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

• Ekumenická vzpomínková mše v římskokatolickém kostele s průvodem 
na hřbitov, kde jsme symbolicky zapálili svíce a vzpomenuli zemřelé. 1. 
listopadu  

• 2. listopadu v Husově sboru v 15.30 hod. vzpomínková pobožnost na 
všechny zesnulé, jejichž popel je uložen v kolumbáriu našeho sboru. 

• 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 12 let při 
biblických hodinách s názvem „Spolčo“. 

• Koncerty v prostorách našeho kostela: 4. 6. Bena Havlů – Exotika v říši 
tónů; 14. 10. Janáčkovo Grafovo kvarteto 
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IX. Tělovýchova a sport 
 

Podklady:     Ing.Vladimír Schneider 
 

Ve Velké Bystřici působí mnoho spolků a organizací. Část z nich je 
zaměřena na sport. Jedná se o Sportovní klub,Sokol a Orel .Tyto organizace 
mají svou dlouholetou tradici, sahající do první poloviny minulého století, 
respektive 2. poloviny 19.století (Sokol 1871, Orel 1921, Sportovní klub 1972). 
Všechny  mají své budovy, sportoviště a okruh fanoušků. Postupně je opravují a 
modernizují. Čtvrtá organizace zabývající se sportem a její podporou je  
Sportovní mládí, které vzniklo na přelomu tohoto století. Je mladší než ostatní 
sportovní spolky a využívá hlavně prostor Sportovního klubu a úzce 
spolupracuje s oddílem házené . 

Všechny sportovní organizace pracují nebo podporují práci s 
mládeží,což je velice důležité. Dnešní mládež má mnoho nesportovních lákadel, 
které nejsou zrovna pro jejich výchovu vždy vhodné.Uvědomuje si to i vedení 
města a svou finanční podporou umožňuje budovat a modernizovat sportovní 
stánky jednotlivých spolků. 

V roce 2008 výše uvedené sportovní organizace zajišťovaly svůj chod a 
účastnily se pravidelných soutěží s menšími i většími úspěchy. Sportovní klub-
nejpočetnější spolek provozuje spíš výkonnostní sport organizovaný v 
celostátních soutěžích. Sokol je spíš zastáncem všeobecného a všestranného 
sportovního rozvoje, bez účasti v pravidelných soutěžích. Orel hraje 
organizovaně stolní tenis a pořádá turistické výšlapy. 

Je potěšující, že tyto organizace spolu spolupracují - a ne, jak to 
všeobecně mnohdy v dnešní době bývá - si navzájem hází klacky pod nohy. 
Příkladem je půjčování prostor Sportovního klubu Sokolu pro orientační běhy, 
nebo pro pořádání turnaje ve stolním tenise propůjčuje své prostory Orel 
Sportovnímu mládí.   

Pro rozvoj sportu je důležitá spolupráce s místní Masarykovou základní 
školou. Ta funguje dobře. Spolky si uvědomují, že tato spolupráce je potřebná 
pro jejich další rozvoj. 

Při porovnání s ostatními městy či vesnicemi v našem okolí je sportovní 
činnost obyvatel Velké Bystřice na velmi slušné úrovni a propagují tak jméno 
Velké Bystřice v blízkém i vzdáleném okolí. 

 
1. Sportovní klub Velká Bystřice 
 

Podklady: Ing. Lubomír Urban, předseda SK 
 
Výkonný výbor: Ing. Lubomír Urban – předseda klubu 
  Zelinka Jaroslav – hospodář klubu 
  Janošek Ladislav 
  Nemravová Eva 
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  Jirouš Aleš 
 
Členská základna: 
 
V roce 2008 měl SK 221 členů. Jedná se o počty oficiálně vykazovaných členů 
jednotlivými oddíly. 
  
  

oddíl celkem muži ženy dospělí celkem dorostenci dorostenky žáci žačky 
mládež 
celkem 

Fotbal                                            20 20 0 20 0 0 0 0 0 
Házená                                     154 74 4 78 23 0 43 10 76 
Tenis                                             32 32 0 32 0 0 0 0 0 
Volejbal                                          15 0 15 15 0 0 0 0 0 
Celkem 221 126 19 145 23 0 43 10 76 
 
Hlavním posláním klubu je: 

- vytvářet ekonomické a materiální podmínky pro sportovní a tělovýchovné 
vyžití svých členů 

- organizovat sportovní a tělovýchovnou činnost klubu 
- soustavně pečovat o rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti, zejména 

získáváním mládeže 
- zajišťovat rekreační sportovní vyžití obyvatel města Velká Bystřice 

 
Ekonomika klubu: 

Klub je živ především ze sponzorských darů, příspěvků, o které žádá na 
regionálním sdružení ČSTV, a dále dokáže celkem úspěšně žádat o finance 
v různých vypsaných grantech ( město Velká Bystřice, Olomoucký kraj, MAS 
Bystřička o.p.s., …). Díky těmto finančním prostředkům je klub schopen plnit 
výše zmíněné poslání klubu. 
 

Nejaktivnějším oddílem SK je (podle počtu členů, výsledků v soutěžích a 
počtu pořádaných akcí) oddíl házené. 
Soutěže, kterých se oddíl zúčastňuje: 

 I. liga - mladší dorost 
II. liga – starší dorost a muži 
Středomoravská liga – mladší a starší žáci (postoupili do celostátní 
žákovské ligy) 

 
Hlavními prioritami oddílu házené je modernizace areálu Na Letné, 

zvyšování podílu na společenském životě města – Josefovské šibřinky, pořádání 
sportovních akcí – národní a mezinárodní turnaje (FTP Cup, J.M.I.T. 
Cup,Honeywell Cup, Handball tour, Nutrend Cup) a zejména práce s mládeží. 

Snaha o kvalitní práci s dětmi, pod vedením N. Menšíka a P. Součka (ve 
spolupráci s Masarykovou ZŠ), je odměněna důvěrou rodičů a nárůstem počtu 
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členů zejména v nejmladších kategoriích (minižáci). Ačkoliv jde o oddíl 
zaměřený na mužskou házenou, začíná stoupat i zájem děvčat. Je možné, že je to 
výzva do budoucnosti. 

Oddíl volejbalu měl pro herní sezónu 2007/2008 19 členek. Z toho 16 
aktivních volejbalistek, kde silné jádro tvoří hráčky hrající v krajských soutěžích 
a turnajích za Velkou Bystřici již přes 15 let. 
Vedoucí oddílu volejbalu je Eva Nemravová, zástupcem Jindřiška Hořínková. 
Vzhledem k nechuti dnešní mládeže poctivě trénovat a upsat se k pravidelnosti, 
bez níž to v kolektivním sportu nejde je naše základna opravdu malá. Hlavní 
podmínkou pro nábor mládeže je kvalifikovaný trenér, který by se touto cestou 
vydal ale jen z vlastní vůle a přesvědčení a ve svém volném čase a bez jakékoli 
finanční odměny volejbal trénoval. Což je v dnešní době, zdá se, nemožné. 
Oddíl se účastní krajské soutěže – Krajský přebor, kde se v sezóně 2007/2008 
umístil na 3. místě z celkem 6 přihlášených družstev ( TJ Sokol Olomouc, TJ 
Sokol Kojetín, TJ Sokol Troubky, TJ Sokol Šternberk, TJ Sokol Bohuňovice). 
Během zimních měsíců 01/2008- 04/2008 se družstvo účastnilo Zimního 
krajského poháru, kde se z účastněných 5 družstev umístilo také na 3 místě.  
Na účast v krajské soutěži potřebuje oddíl nemálo finančních prostředků, které 
čerpá z vlastních zdrojů, brigád, od sponzorů, a v neposlední řadě i z grantu 
města. 

Velké účasti se každoročně těší letní volejbalový turnaj na hřišti Na Letné 
s názvem O Bystřický krýgl, kde se na letošním – již 6. ročníku, zúčastnilo 78 
hráčů z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a dalšího volejbalového okolí.     

 
Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Navrátilová - náčelnice 
 

    V roce 2008 se naše jednota v duchu svých bohatých tradic i nadále 
nejvíce věnovala sokolské všestrannosti- zejména práci s dětmi a mládeží. 
Pozadu nezůstal samozřejmě ani sport a také kulturně společenské akce.  

   V členské základně došlo k mírnému zvýšení počtu členů- nárůst počtu 
dětí, na druhou stranu jsme zaznamenali malý úbytek dospělých členů. Ke konci 
r. 2008 bylo evidováno celkem 289 členů. Z toho za odbor sportu bylo 22 mužů 
a 13 žen. Všestrannosti se věnovalo 102 žen, 24 mužů, 4 dorostenky, 4 
dorostenci, 91 žákyň a 29 žáků. 

Velkou radost nám udělalo znovuobnovení oddílu všestrannosti starších 
žáků, který opět zahájil svou činnost po několika letech. Těch několik let jsme 
usilovně hledali pro kluky cvičitele. Nyní oddíl vede nově vyškolený cvičitel, 
mladý a nadějný Patrik Rulíšek. Bohužel pro nezájem zanikl oddíl bojového 
umění a posléze skončilo z téhož důvodu i cvičení na gymbalech. Všechny 
ostatní oddíly pracují stejně jako loni. 
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-rodiče + děti –     Sylva Zapletalová                                 
-předškoláci -       Vladimíra Rášová       
-mladší žákyně-    Lenka Otáhalová          
                              Veronika Jaklová 
-starší žákyně-       Lenka Otáhalová 
                              Hana Navrátilová 
-starší žáci-            Patrik Rulíšek 

- ženy s hudbou-    Lucie Vaculíková 
-ženy seniorky-      Alena Rechová 
-kalanetika-            Hana Stroblová 
-jóga-                      Libuše Pilařová 
-odbíjená ženy-    Hana Dosoudilová 
-odbíjená muži-  Václav Rech

 
   Výbor naší T. J. Sokol, který pracuje ve stejném složení jako 

v předchozím roce, se na svých schůzkách pravidelně a intenzivně zabýval 
palčivým a vleklým problémem- řešení prodeje pozemků ve vlastnictví naší 
jednoty. Během roku byla za účelem nestranného posouzení vytvořena pracovní 
skupina složená z členů jednoty. Starosta jednoty vypracoval žádost o odprodej 
pozemků, která byla prostřednictvím župy Olomoucké-Smrčkovy  postoupena 
České obci sokolské v Praze. V průběhu schvalovacího procesu byli Výborem 
oslovováni jednotliví zájemci a investiční společnosti.  V září došlo ke schválení 
naší žádosti v Praze a Výborem i členy pracovní skupiny byla přijata nabídka 
firmy ASINED. Ta kromě poskytnutí finančního daru provede opravy a 
rekonstrukci přízemí sokolovny (až do výše hodnoty pozemků dle znaleckého 
posudku) s cílem vybudování sociálního zařízení- šatny, sprchy, toalety a dále 
skladovacích prostor, odvlhčení atd. 
    V průběhu roku jsme se také ve Výboru zabývali snahou o získání 
různých grantů na činnost a dovybavení cvičebního inventáře. Na kraji topné 
sezóny nás nemile překvapilo zjištění, že stávající plynový kotel je 
neopravitelně porouchaný. Tuto nepříjemnou situaci jsme vyřešili koupí nového 
kotle s vyšším výkonem- byl vybrán tak, aby vyhovoval parametrům plánované 
rekonstrukce. Mohli jsme ho ovšem pořídit jen díky finančnímu daru firmy 
ASINED… 
    V roce 2008 byla také z velké části dokončena rekonstrukce sokolské 
zahrady. Byly provedeny terénní úpravy, osázení nového trávníku, výstavba 
nového vysokého oplocení a části zpevněné plochy. Na rok 2009 je už 
plánováno její plné využití ve cvičebních hodinách, ale také zvažujeme její 
zpřístupnění široké veřejnosti ke sportu i relaxaci. 
    Naše jednota je opět hodnocena v r. 2008 jako jedna z nejživějších a 
nejlepších z 35 jednot župy Olomoucké- Smrčkovy. Zasloužil se o to velký 
počet akcí župního charakteru, kterých se naši členové ve velkém počtu 
zúčastnili nebo kde se naše jednota přímo podílela na organizaci. 
 
Hlavní akce Sokola Velká Bystřice: 
 
2.- 5. 2.  Bobování v podkrkonošské Jilemnici 



- 105 - 

Výlety se staly v naší jednotě pravidlem, ale zatím pouze v teplejších 
ročních obdobích. Tentokrát jsme si řekli proč to nezkusit i v zimě a vymysleli 
tuto akci. Nepočítali jsme ovšem s tím, že ani v našich nejvyšších horách bude 
sněhu poskrovnu. Jenže i tak si 21 dětí a 5 dospělých pořádně zařádilo- na sněhu 
technickém! Bydleli jsme v sokolské ubytovně, která byla téměř luxusní a o 
naše žaludky se více než vzorně starala školní jídelna. Kromě zimních 
radovánek na sněhu jsme také navštívili Krkonošské muzeum v prostorách 
místního zámku, prohlédli jsme si Zvědavou uličku plnou nádherných 
dřevěných chaloupek, prochodili město a přilehlé okolí.  
 
23. 2. Dětský maškarní šibřinkový bál 

Úspěch předvánoční akademie, která se poprvé konala se stolovou 
úpravou sokolovny nám vnukl myšlenku obnovit tradici sokolských šibřinek a 
uspořádat pro děti maškarní bál. Poněvadž se karneval odehrával na sokolské 
půdě pojali jsme hry a soutěže ve sportovním duchu- slalom s čarodějnickými 
košťaty, honba za šestým razítkem, přetahování družstev lanem, soutěže 
s obručemi aj. Vše samozřejmě proloženo tancem při rytmických písničkách, 
kdy předcvičovali naši úžasní klauni alias Veronika Jaklová, Patrik Rulíšek a 
Sylva Zapletalová, jinak naši nově vyškolení cvičitelé. Ve slavnostně vyzdobené 
sokolovně nechyběla tombola, rybolov, domácí občerstvení a taky spousta 
nádherných masek.  
 
26. 4. Zálesácký závod zdatnosti- župní kolo 

Naše jednota měla tu čest být spoluorganizátorem župního- regionálního 
kola Zálesáckého závodu zdatnosti, protože jsme se stali hostiteli této akce. 
V devítileté historii závodu se tento konal v prostoru Skalky, v okolí přehrady a 
na hřišti SK Na Letné již podruhé. Jedná se o terénní závod dvoučlenných hlídek 
s překonáváním překážek a plněním úkolů (azimut, zdravověda, uzly, poznávání 
rostlin aj.). Po loňském velkém úspěchu naše děti opět obsadily přední místa 
výsledkových tabulek v jednotlivých kategoriích a vzniklo družstvo, které jelo 
reprezentovat olomouckou župu do celostátního kola. 
 
17. 5. Výlet do Muzea řemesel v Letohradu 

Každoroční výlet k zakončení cvičebního roku se tentokrát uskutečnil do 
Muzea řemesel ve východočeském Letohradu. V tomto unikátním skanzenu, 
který se nachází ve 250 let staré barokní sýpce a jehož exponáty jsou rozmístěny 
tématicky ve třech patrech historické budovy, se můžeme vrátit do dob našich 
pradědečků a připomenout si v dnešní době již téměř zapomenutá řemesla. Výlet 
byl pořádán pro děti školního věku a už jen jízda vlakem byla pro některé z nich 
velikým zážitkem. 
 
23.-25. 5. Zálesácký závod zdatnosti- celostátní kolo 
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Pro tento rok byla jako hostitelka celostátního kola ZZZ vybrána 
podkrkonošská Úpice. Olomouckou župu reprezentovala 2 družstva (žáci a 
dorostenci), která vzešla z vítězů župního  kola. Z naší jednoty to byli: Kateřina 
Kameníková, Nikola Sklenářová, Kamila a Vít Navrátilovi. Trať závodu byla 
delší než jsme byli dosud zvyklí (5km) a terén výrazně kopcovitější. Družstvo 
mladších obhájilo loňské 5. místo (z 21 hlídek), dorostenci skončili 14. (z 23 
hlídek). Síly byly velice vyrovnané a rozhodovaly setiny sekund… Kromě 
vlastního závodu pořadatelé uspořádali exkurzi do úpické hvězdárny, doplňkové 
hry a soutěže přímo v kempu Radeč, kde jsme byli ve stanech ubytovaní, dále 
také noční hru v uličkách města Úpice- tu ve své věkové kategorii vyhrála 
děvčata z naší jednoty! 
 
7. 6. Veřejné cvičení v Olomouci- Chválkovicích 

Toto Veřejné cvičení bylo pořádáno na hřišti T. J. Sokol Olomouc- 
Chválkovice nejen v rámci oslav 90. výročí vzniku ČSR, ale byla to také 
generálka pro Slet pod Ještědem v Liberci. Naše jednota měla své cvičence 
zastoupeny ve skladbách: Ta naše písnička česká- 9 seniorů, Léto- 9 žen a Bossa 
nova- 19 starších žákyn(tuto skladbu z celé olomoucké župy nacvičily pouze 
naše žákyně). 2 ženy kromě Léta cvičily i ve skladbě Ta naše písnička česká a 1 
žena cvičila i ve vyšším stupni těhotenství. Ve skladbě seniorů zaskakoval můj 
čtrnáctiletý syn. Kromě sletových skladeb vystoupili i naši 3 muži ve skladbě 
Levá, pravá, pochod. V klubovně chválkovické jednoty byla uspořádána 
výstavka historických sokolských kronik a praporů, na které byla samozřejmě 
zastoupena i naše jednota. 
 
14. 6. Sraz cyklistů v sokolovně ve Velké Bystřici 
  Místo konání této župní akce se každoročně mění s cílem vzájemného 
poznávání členů sokolských jednot i sokoloven. Po příjezdu cyklistů z různých 
jednot olomoucké župy se konala prohlídka sokolovny i nově zrekonstruované 
sokolské zahrady. Na uvítací projev starosty T. J. Sokol Velká Bystřice navázala 
cvičitelka Lenka Otáhalová, která seznámila účastníky s historií Sokola v našem 
městě a posléze i s historií Velké Bystřice. Poté žákyně předvedly sletovou 
skladbu Bossa nova. Následovalo utkání ve vybíjené- domácí: hosté, zvlášť děti 
i dospělí. Bohužel v obou kategoriích naše družstva utrpěla porážku, i když 
velice těsnou.Procházka po pamětihodnostech i zajímavostech našeho města 
byla zakončena v parku, kde jsme měli povoleno na břehu řeky Bystřičky si 
opéci špekáčky. 
 
20.- 22. 6. Slet pod Ještědem v Liberci 

Tento mezislet (pořádá se v období mezi Všesokolskými slety v Praze) se 
uskutečnil v Liberci již potřetí. Zastoupení našich skladeb bylo již popsáno 
v rámci Veřejného cvičení ve Chválkovicích. Kromě nácviků a cvičení jsme 
volný čas využili k návštěvě místní ZOO proslulé chovem vzácných bílých 
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tygrů, prošli jsme i neméně známou botanickou zahradu s moderně pojatou 
expozicí a samozřejmě jsme neopomněli svézt se kabinkovou lanovkou na 
dominantu Liberce a vynikající rozhledový bod- vrchol Ještěd, který čněl přímo 
nad stadionem, kde jsme vystupovali. Slavnostní zahájení Sletu pod Ještědem 
proběhlo v sobotu v podvečer na náměstí před známou novorenesanční radnicí. 
Náměstí bylo zcela zaplněno cvičenci, kteří při nenadálém výpadku techniky na 
pokyn hlavní organizátorky zazpívali naši státní hymnu jako jeden muž. 
 
13. 9. Se Sokolem do Kroměříže 

Výlet pro děti školního věku pořádá naše jednota už tradičně na zahájení 
cvičebního roku. Tentokrát volba padla na moravské Atény- město Kroměříž a 
jeho zámek s Podzámeckou zahradou. 30 dětí a 4 dospělí si prohlédli komplex 
zámku a zahrad zapsaný do seznamu památek UNESCO a také historické 
centrum města. 
 
20. 9. Se Sokolem na rozhlednu 

Tato župní akce byla pořádána ve spolupráci s Klubem českých turistů a 
také v rámci oslav k 90. výročí vzniku ČSR. Sokolské výstupy se uskutečnily 
tento den v celé naší republice. 

Olomoucká župa si jako cíl vybrala rozhlednu v ZOO na Svatém 
Kopečku, takže jsme se rozhodli pojmout výstup turisticky a zdolali cestu z V. 
Bystřice až na vrchol pěšky. Přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 12 dětí a 5 
dospělých. Na hřišti před branami ZOO probíhalo testování fyzické zdatnosti 
účastníků i náhodných návštěvníků. Rozhledové podmínky byly velmi špatné, 
ale malou odměnou pro nás bylo komentované krmení dravé zvěře. 
 
27. 9. Sokolský závod zdatnosti- 3. ročník 

Je to vlastně obdoba Zálesáckého závodu zdatnosti s tím rozdílem, že 
tento pořádá naše jednota pro všechny děti od 5 let. 3 trasy závodu(dle věkových 
kategorií) proběhlo 84 závodníků. S nejmladšími běželi rodiče, kteří se ovšem 
nepodíleli na plnění úkolů. Oproti předchozím letům nám fantasticky přálo 
počasí. 
 
4. 10. Za odměnu na muzikál 

Náročný nácvik skladby Bossa nova ve velmi krátkém termínu, perfektní 
předvedení na Sletu pod Ještědem i jinde a hlavně velká snaha i  píle. To vše nás 
vedlo ke zorganizování výletu pro oddíl starších žákyň do Prahy. Dopoledne se 
děvčata podívala na nádvoří Tyršova domu, vyjela lanovkou na Petřín, 
navštívila zrcadlové bludiště, prošla část historického centra města. Před 
odpoledním představení muzikálu Kleopatra se děvčata ještě kochala nádhernou 
vyhlídkou na Prahu z terasy divadla Hybernie, k čemuž přispělo i vynikající 
počasí. Po zhlédnutí muzikálu bylo připraveno překvapení- setkání 
s představitelkou hlavní role Monikou Absolonovou v zákulisí. Ta se se všemi 
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účastníky akce ochotně vyfotila, napsala každému věnování na vstupenku a 
odpovídala na dotazy děvčat. Toto setkání stejně jako celou akci zorganizovala 
cvičitelka Lenka Otáhalová. 
 
4. 10. Zájezd do Maďarska a Rakouska 

Po loňském úspěchu se zájezdem do Vídně jsme se tentokrát rozhodli 
navštívit některé méně známé památky obou zemí. 51 účastníků z Velké 
Bystřice a okolí se vypravilo autobusem nejprve na jih do maďarského městečka 
Fertöd. V něm se nachází skvost- zámek vybudovaný dle nákresu slavných 
Versailles. Přilehlé zahrady svou impozantností i rozlohou dokonce i Versailles 
předčily. Dále jsme pokračovali do nejhezčího středověkého města v Maďarsku- 
Soproně. Procházka po historických uličkách nás nadchla, stejně jako výhledy 
z požární věže na vzdálené vrcholky Alp, Panonskou nížinu i Neziderské jezero. 
Další zastávka se uskutečnila už na rakouském území v hlavním městě spolkové 
republiky Burgenladsko v Eisenstadtu. To proslavil Joseph Haydn svým 
dlouhodobým působením jako kapelník na zámku u Esterházyů.  
 
6. 12. Předvánoční akademie 

Na této tradiční akci, která se konala již po 5., především vystupovaly 
oddíly pracující s dětmi a ukazovaly divákům, co vše se během cvičebního roku 
naučily. Ať už se jednalo o pódiové skladby, sletové skladby, ukázky cvičebních 
hodin, písničky aj. Kromě nich předvedli členové Věrné gardy sletovou skladbu 
Ta naše písnička česká, díky které jsme se ještě trochu vrátili k výročí 90 let od 
vzniku ČSR. Milými hosty byli senioři z Domova důchodců v Olomouci- 
Chválkovicích, jež nám předvedli 2 pohybové skladby. Pozvali jsme také 
gymnastky z T. J. Sokol Olomouc- Bělidla a cvičitele z T. J. Sokol Křelov, který 
divákům společně se staršími žákyněmi s písničkami při kytaře přiblížil 
atmosféru volných chvilek na Sletu pod Ještědem. Ke sváteční náladě všech jistě 
přispěla i vánoční výzdoba sálu a prodej domácího cukroví i jiného občerstvení.   
 
                                                                        
Orel 
 

Podklady:   Mgr.Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 
 
Počet členů v roce 2008 je  84 osob. 
 

Naše orelská jednota je občanským sdružením,které je součástí křesťanské 
organizace Orel se sídlem v Brně. 

Hlavní náplní našeho působení není  jen sportování, ale i  kulturní, 
výchovná a osvětová činnost na území města Velká Bystřice. Co se týče našeho 
vzniku, patříme mezi nejstarší organizace ve městě, o čemž svědčí i to, že si 
v letošním roce připomeneme 80 let od postavení a otevření  místní orlovny. 
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Počátkem roku 2008 bylo zvoleno nové vedení jednoty. Starostou byl opět 
zvolen Mgr.Zdeněk Lakomý, novým místostarostou byl zvolen pan Anton 
Mikéci, sekretářem jednoty je Mgr.Eva Fojtíková. 

Pro zlepšení stavu budovy byly provedeny některé opravy, zejména 
odvlhčení zdí a odkanalizování zadní části areálu  orlovny. Zároveň si  jednota 
připravila projekt pro program Leader vyhlášený MAS Bystřička, ve kterém 
uspěla a v příštím roce tak  mohou pokračovat vnitřní úpravy budovy, což jistě 
přispěje ke zdárným oslavám jubilea jednoty. 

Na poli sportovním se naše družstvo stolních tenistů pravidelně  
zúčastňuje Regionální soutěže okresu Olomouc, jinak probíhají pravidelná 
cvičení mladších žáků, starších žáků a cvičení žen. Mimo tyto pravidelné akce 
jsou pořádány i akce jednorázové jako např. Svatomikulášský turnaj ve stolním 
tenise, cyklopouť do Křtin, nebo spolupořádání fotbalového turnaje v rámci 
farního dne. 

Děti se mohly v průběhu měsíce srpna zúčastnit tábora v krásném 
prostředí Rychlebských hor v Travné. 
  V oblasti kultury stojí za zmínku  kurzy klasických a latinskoamerických 
tanců, některé koncerty farního sboru a především výstava amatérských malířů a  
fotografů, kde prezentují svou tvorbu umělci z Velké Bystřice a okolí. 

,,Velmi amatérské divadlo “ si opět připravilo   pro členy i širokou 
veřejnost představení pohádky, tentokrát pod titulem ,, Lotrando a Zubejda“, na 
což obdrželi povolení i autora scénáře Zdeňka Svěráka. V lednu byl pořádán již 
tradiční orelský ples.V rámci folklorní ,,Slavnosti kroje“ jsme uspořádali pro 
naše nejmenší kuličkyádu. 

V oblasti osvěty jsou pořádány přednášky na různá témata. V Olomouci 
jsme se opět podíleli   na přípravě a realizaci dětského  dne na výstavišti Flora.   

Velmi dobrá je spolupráce s místní katolickou farností (přednášky, farní 
Silvestr, sportovní farní akce). Dvakráte se v orlovně  konalo i setkání se členy 
Církve československé  husitské jako důkaz dobrých ekumenických vztahů.  
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X. Významné události města v roce 2008  
 
Pátrání po pohřešované paní Macháčkové - 28.-29.ledna 2008 
 
Podklady:  Ing.Marek Pazdera, policie ČR, účastníci akce 
 
 Ve Velké Bystřici došlo v pondělí 28. ledna 2008 k nepříjemné události. 
Byla pohřešována paní Milada Macháčková (roč. 1931), která odešla kolem 
patnácté hodiny za kamarádkou, a již se nevrátila domů.  
    Oznámení provedla rodina pohřešované 28.1. 2008 v 17.30 hod. na OO 
Policie ČR ve Velké Bystřici. Policii se podařilo zjistit, že pohřešovaná byla  
naposledy viděna na ulici Kopaniny, a dále že často chodila do lesa, kde sbírala 
léčivé byliny. Ihned byly kontaktovány složky Integrovaného záchranného 
systému (IZS). Byla informována Havarijní služba města Olomouce, která 
okamžitě nabídla místnímu krizovému štábu pomoc. První záchranná akce se 
podařila zorganizovat již kolem 19 hod. za účasti Policie ČR včetně několika 
psovodů,  jednotek SDH z Velké Bystřice i okolních obcí  a několika desítek  
dobrovolníků (celkem více než 100 osob). Bohužel nemohl přiletět vrtulník 
s termovizí.  V rámci pátrací akce bylo prohledáno pole nad ulicí Kopaniny, les 
po levé i pravé straně silnice na Lošov, okolí přehrady, daňčí farmy, park, okolí 
železniční tratě až po nádraží ČD Hlubočky, pole mezi Velkou Bystřicí a 
Mrsklesy, Velkou Bystřicí a Bukovany, hřbitov, chatoviště Vinohrádky atd. Vše 
bez výsledku  Paní se ale nepodařilo nalézt. V té době již byla teplota pod 
bodem mrazu, a proto panovala velká obava o zdravotní stav pohřešované. Pro 
naprosté vyčerpání, nedostatek zdrojů do svítilen a tmu rozhodl velitel zásahu 
npor. Mgr. Švec v 1.00 hod. ráno o přerušení zásahu. 
      Ten pokračoval od 7.00 hod. ráno v úterý 29. ledna 2008. Záchranný tým 
byl posílen o další policisty, psovody ze Záchranné brigády kynologů 
Olomouckého kraje, dorazila také Městská policie Olomouc, pokračovali místní 
hasiči, pracovníci MěÚ a dobrovolníci. Prohledávání pokračovalo do 11.30 hod., 
ale nebylo stále úspěšné. Bylo jasné, že za pomoci místních zdrojů (i vzhledem 
k fyzickému vyčerpání zúčastněných)  není šance na prohledání větších a 
vzdálenějších lesních porostů. Proto se   před obědem   místní krizový štáb 
rozhodl požádat o pomoc Havarijní službu města Olomouce. Ing. Tomek ihned 
kontaktoval velení 156. záchranného praporu Olomouc, které přislíbilo vyslat do 
Velké Bystřice cca 100 mužů včetně psovodů. Mezitím se podařilo zajistit dva 
vrtulníky. Jeden soukromý vrtulník (p. Josefa Endla z Velké Bystřice)  a druhý i 
s termovizí byl vyžádán od Policie ČR. Bohužel ani pátrání v širším okolí 
nebylo úspěšné. Po 14. hodině dorazili vojáci ze 156. záchranného praporu a 
ihned zahájili znovu pročesávání okolních lesů. Naděje, že se paní podaří přežít 
druhou noc v lese, byla mizivá. V 15.10 hod. byla pohřešovaná nalezena v 
lošovském lese nedaleko překladiště dřeva. Paní byla schoulená v hustém lesním 
porostu, prochladlá ale naštěstí živá - byla mírně podchlazená, trošku 
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dezorientovaná a rychlá záchranná služba ji ihned odvezla do olomoucké 
nemocnice.  
      Chtěl bych všem zasahujícím složkám IZS Olomouckého kraje poděkovat 
jménem města Velká Bystřice i jménem rodiny  paní Milady Macháčkové. 
Opravdu jsme se v praxi přesvědčili o tom, že je IZS Olomouckého kraje skvěle 
organizován. Velmi jsme ocenili neustálou komunikaci.  Především díky zásahu 
Havarijní služby města Olomouce byl povolán 156. záchranný prapor.  Příjemně 
nás také potěšila aktivita místních dobrovolníků. Myslím, že tento zásah proběhl 
jako krásná ukázka spolupráce profesionálů a dobrovolníků. A hlavně  skončil 
záchranou lidského života. 
 
                                            
Pletení tatarů – 16. března 2008 
 
Podklady : Petr Nakládal 
 

Předvelikonoční setkání pořádané bystřičáky z mužského lidového sboru 
Rovina na Květnou neděli (týden před velikonocemi). Houf lidiček chtivých 
upletení tataru nebo i těch, kteří se jen přijdou podívat a pobesedovat hostí vždy 
nějaký ochotný sponzor či mecenáš na vlastním pozemku.  

Letos byla výtečným hostitelem rodina kamaráda Zbyňka Skopalíka ze 
čtvrti Na Skále. Na jejich udržované zahradě se přes dosti nevlídné počasí 
vystřídala víc jak padesátka lidí. Velcí i malí chlapi pletli tatary, ženy se radily 
co připravit o svátcích dobrého, zpívalo se za doprovodu muzikantů ze Strunek, 
Záhorské muziky i dalších a všichni konzumovali připravené bohaté 
občerstvení.  

Přestože akce je míněna jako odpolední se začátkem mezi 14. a 15. 
hodinou, zalíbilo se některým účastníkům u Skopalíků tak, že jejich pohostinné 
stavení opouštěli nad míru spokojeni až hluboko po půlnoci. 
 
Jubilejní – XV. Bílý kámen – 1.května 2008 
 
Podklady: Jaroslav Koš, AVK Velká Bystřice 
   

Pořádající město a AVK Velká Bystřice na tento polokulatý ročník 
připravili celou řadu inovací, které vyplynuly ze skutečnosti, že vedení 
Autoveloklubu a tím i funkci hlavního pořadatele Bílého kamene převzal 
v tomto roce na svá bedra Ing. Milan Heřman – zakladatel akce a pořadatel 
všech předchozích ročníků z funkce jednatele AVK už jen předával zkušenosti, 
rozsáhlou dokumentaci a tolik potřebné kontakty na všechny zainteresované 
instituce. Akce se opět vydařila, nikdo se nezabil ani těžce nezranil (těch 
drobných šrámů i nepěkných pádů bylo ale opět mnoho) a předpověď 
mnohamilimetrových srážek se bohudík nevyplnila… 
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Asi právě ta špatná předpověď počasí způsobila, že jsme tentokrát 
nezaútočili na rekord v počtu zúčastněných - oficielně přijelo 4.343 šlapajících -  
těch do pedálů bylo minimálně desetkrát víc než oněch klasicých zeměplazů… 

Pořadatelům se podařil záměr víc rozptýlit účastníky. V Mrsklesích jich 
nastupovalo zhruba půldruhého tisíce (pokles o 30%),  Smilov přes tři sta 
(nárust o 20%), Město Libavá kolem pětistovky (setrvalý stav),  Poštát + 
N.Oldřůvky celkem skoro pětistovka (mírný nárust). Zelený kříž jen 900 (pokles 
víc jak o třetinu), nový vstup od Kozlova téměř pětistovka (trojnásobek 
loňského neoficielního počtu)… 

Doslova senzaci mezi Kameníky vzbudila nově otevřená pasáž kolem 
pramene Odry dolů přes varhošťská luka s následným výšlapem na točnu mezi 
Fidlovým kopcem a Strážiskem – a její možná návaznost na průjezd Hadovcem 
k Daskabátu, nebo z Varhoště na jestřabské rozvodí a nahoru na Bílý kámen. 
K úplné idylce tam dopoledne scházela jen troška sluníčka, kterého se dočkali až 
odpolední jezdci… 

Jubilejní ročník zaznamenal i řadu organizačních inovací. Účastníky (i 
pořadatele) velmi potěšilo zjednodušení administrativy na vstupních 
stanovištích, kde bylo odstraněno pracné vypisování přihlášek. Orientační 
hodnotu akce pořadatelé zvýšili tím, že každý účastník obdržel kvalitní 
barevnou mapu, v níž byly přímo natištěny i propozice akce. V terénu pak mile 
překvapilo nové orientační značení výraznými směrovými tabulemi, na nichž 
bylo i na mapě zakresleno stanoviště, kde se účastníci momentálně nachází. 

Jak bylo již naznačeno – přežili jsme – pár karambolů samozřejmě bylo, 
na ploše vojenského prostoru se však odjelo na 160 tisíc cyklokilometrů, a to už 
se občas něco semele. Několik kolizních situací má na svědomí zdánlivě 
neuvěřitelná věc: jen asi každý pátý  biker měl na svém mnohatisícovém 
cyklozázraku obyčejný zvonek za dvacet korun! Že by nechtěli rušit klid 
libavské přírody? 

Vzorně bylo postaráno o občerstvení účastníků. Vedle tradičních 
občerstvovacích stanovišť na parkovišti pod Strážnou, na zámečku Bores a na 
pozorovatelně Velká Střelná přibylo občerstvovacích stánků i ve Městě Libavá, 
u kostela na Staré Vodě, jako vždy na Zeleném kříži i nedaleko pramene řeky 
Odry – lahůdky měli tentokrát připraveni i sportovci v Mrsklesích. 

Na dodržování povolených tratí letos dohlížela i početná jednotka 
studentů Střední policejní školy z Holešova, kteří byli rozváženi na jednotlivá 
stanoviště vlastním autobusem i terénními vozidly – hodně pomohli 
pořadatelům při kontrolách osobních dokladů účastníků. 

Hlavní část odpovědnosti za hladký průběh akce měli na sobě opět 
členové bystřického Auto-velo-klubu, kteří ve spolupráci s bystřickou radnicí na 
čele se starostou Ing.Pazderou vytvořili podmínky pro její zdárný průběh – na 
dvaceti různých stanovištích v libavském terénu jich od brzkého rána do 
pozdního večera pracovalo po měsíční přípravě přes padesát. 
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Při závěrečném hodnocení přednosta újezdního úřadu plk.Ing.Kubisa 
vyslovil bystřickým pořadatelům uznání za dokonalou přípravu a zabezpečení 
letošního Bílého kamene, na kterém se podílela velkou měrou i sama armáda, 
pracovníci Vojenských lesů, vojenská policie i policie ČR. Protože během akce 
nebylo zjištěno ze strany účastníků žádné podstatné porušení schválených 
propozic, je předběžně dohodnuto konání dalšího, v pořadí již 16. ročníku 
velkobystřického Bílého kamene, a to v pátek 1. května 2009. 

 
 
Slavnost kroje – 4.května 2008 
 
Podklady: Petr Nakládal 
 

V neděli 4. května uspořádala skupina nadšenců z Velké Bystřice i okolí 
pod hlavičkou občanského sdružení FOLKLORUM ve spolupráci s městem, 
římskokatolickou farností, jednotou Orel, hasiči, maminkami z mateřského 
centra a za podpory několika dobrých „kmotrů“ nultý ročník nové folklorní akce 
s názvem Slavnost kroje. Organizátoři si dali za cíl rozzářit městečko krásou 
hanáckých krojů, připomenout si jak to snad kdysi o nedělích bývávalo a 
zároveň ukázat, že folklór není jen to, v myslích lidí zažité a mnohdy 
zprofanované, „poskakování a juchání" na pódiích. 

Slavnost začínala účastí na nedělní mši svaté doprovázené zpěvem 
mužského lidového sboru Rovina. Krojovaní se objevili i v kostelních lavicích. 
Po mši, při malé hanácké svačince, překvapila a potěšila i návštěva poslance 
Tomáše Kvapila.  

Dění se poté přesunulo na Zámecké náměstí, kde byly připraveny jarní 
hry pro děti. Škoda, že jich nepřišlo víc přesto, že k tomu krásné počasí přímo 
vybízelo. Ti, kteří přišli, si to mohli rozdat v kuličkách třeba s krojovaným 
poslancem Martinem Tesaříkem nebo starostou Markem Pazderou, zúčastnit se 
tvorby chodníkového „megavýkresu" nebo si zazpívat do mikrofonu písničku za 
doprovodu muziky Strunky. Byla k vidění i hasičská technika a radní ing. 
Martin Seidler předvedl jízdu na historickém vysokém kole v hanáckém kroji. 

Na zámku mezitím několik desítek zájemců téměř bez dechu sledovalo 
povídání a ukázky tvorby paní Burianové z Mořic – 88leté hanácké vyšívačky, 
nositelky titulu „Mistr lidové umělecké výroby", a též práci kroužku 
paličkování, který v Bystřici vede paní Milena Malinová z Přerova.  

Pro odpolední program bylo vybráno několik obrazů z hanácké svajby, při 
které zejména se může ukázat celá šíře, pestrost, různost a starobylost 
hanáckých krojů, jež prakticky nemá obdoby nejen na Moravě. Potěšitelné bylo, 
že účinkující členové souborů z Velké Bystřice, Přerova a Kralic na Hané, sboru 
Rovina a Muziky Haná mohli vystupovat před velice pěkně zaplněným 
zámeckým divadelním sálem. 
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Reakce na závěrečné vystoupení i celou akci byly vesměs kladné. I mnozí 
domácí byli překvapeni, jak se jim zase poněkud více poodkryla přebohatá 
studnice odkazu našich předků. Nadšením a překvapením přímo zářila i zřejmě 
nejvzdálenější návštěvnice – až z Pardubic – která se o akci dozvěděla z anonce 
na Radiožurnálu, neváhala přijet a dlouhé cesty nelitovala. 

Slavnost kroje přesto, že byla organizována doslova na koleně, dosti na 
poslední chvíli a především s minimem vynaložených finančních prostředků, se 
celkově vydařila. Zamrzela snad jen, až na čestné výjimky, téměř mizivá účast 
kolegů z okolních hanáckých souborů. Především na jejich zájem bylo myšleno 
při dopolední „odborné“ části. 
 

 
 
UDĚLENÍ CENY MĚSTA 2008 – 19. 7. 2008    
 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Renata Zavadilová, Mgr. Ivo Slavotínek 

 
V pořadí čtvrté  slavnostní  udílení Ceny města Velká Bystřice. Stejně 

jako v minulých letech  i letos byla vyzvaná široká bystřická veřejnost 
k předkládání konkrétních návrhů kandidátů na  udělení Ceny města Velká 
Bystřice. V letošním roce se sešlo  11 velmi kvalitních nominací. Ve Statutu 
Ceny města Velká Bystřice je však uvedena základní podmínka - a to, že budou 
každoročně uděleny maximálně tři ceny města. Hlavním důvodem je  především 
zachování výjimečnosti tohoto ocenění. Myslím, že laureáti z minulých let tuto 
podmínku bez výjimky splňují. Pan Leo Schwarz, mons. Antonín Huvar, pan 
Antonín Nakládal, pan Jan Bugno, pan Václav Juráň, pan Ing. Čestmír Hradil  a 
paní Bronislava Millá se  svým celoživotním dílem výrazně zapsaly do dějin 
našeho městečka.  

Hodnotící  komise, která byla  složena  ze všech zastupitelů města Velká 
Bystřice a  držitelů ocenění z minulých let,  měla tedy i letos velmi obtížný úkol 
a rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Vím, že Cenu města by si zasloužili 
snad všichni nominovaní, a věřím, že spousta z nich ocenění v budoucích letech 
ještě získá, ale letos byla volba jednoznačná. Pánové, kterým bude dnes cena 
udělena, se opravdu zapsali do historie Velké Bystřice zlatým písmem.  

  Protože v dalším programu dnešního slavnostního odpoledne budou 
předneseny medailonky oceněných, dovolím si jen  krátce zavzpomínat na to, 
jak jsem měl tu čest se s dnes oceněnými setkávat já. 

Pana Jaromír Klenovského vnímám  jako divadelníka, hudebníka a 
vůbec kulturního všeuměla. Musím se přiznat, že éra bystřického divadla, kdy 
byl pan Klenovský jedním z leaderů našeho ochotnického souboru,  mi jako 
spíše sportovně založenému dítěti  unikla. Osobně jsem však  byl svědkem, že je 
i všeumělem technickým, neboť  jeho oprava pedálu varhan v českém kostele 
byla opravdu velkou improvizací, stejně jako nahrazení  pohonu varhan  při 
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výpadku elektrického proudu silou vlastních nohou a šlapáním měchů. Pan 
Jaromír Klenovský  prožil u nás ve Velké Bystřici celý život a všechno své 
snažení vždy prováděl s plným nasazením. Je velmi všestranný a myslím, že  ve 
Velké Bystřici je jen velmi málo spolků nebo organizací, kde by pan Klenovský 
nepůsobil. Rodina i přátelé s úsměvem, vzpomínají, že kdykoliv zavelela 
hudební nebo divadelní múza, nic pana Klenovského nezastavilo. Ani chybějící 
dva metry linky při malování, ani vysilující bolesti zad.  

Moje první  vzpomínka na pana Jaroslava Jerryho  Koše je  někdy 
z první poloviny devadesátých let. Tehdy jsem se  jako začínající motorista, 
který nerespektoval dopravní značení, ocitl na nástěnce hanby, kterou tehdy  
přísný pan tajemník zveřejňoval, aby vychoval své spoluobčany. Až časem jsem 
pochopil, jak nevděčnou a sisyfovskou práci vykonával. Později jsem začal 
Jerryho vnímat jako neuvěřitelně skvělého organizátora a tahouna takových akcí 
jako Bílý kámen, Strážná, Bystřické banjo, Regi-banjo a další. Tyto akce 
přinesly povědomí o Velké Bystřici daleko za hranice našeho regionu. Ale Jerry 
dokáže překvapovat neustále. Jeho nynější aktivita v roli kronikáře přináší 
nejobsáhlejší kroniku v historii našeho městečka.  

V úvodu mého proslovu jsem vyjmenoval všechny laureáty Ceny města 
Velké Bystřice z minulých let. Není náhodou, že většina z nich nějakým 
způsobem spolupracovala s letošními oceněnými. Pánové Hradil, Nakládal, 
Klenovský, Juráň, Bugno a paní Millá byli členy divadelního souboru. Pan 
Schwarz divadelníky fotografoval, pan Koš jako tajemník tvořil nerozlučnou 
dvojici s tehdejším starostou Ing. Hradilem a tak bych mohl ještě dlouho 
pokračovat.  

Oba pánové  během svého působení ve Velké Bystřici toho zažili 
spoustu -  dobrého i zlého. Snad o to cennější je, že  občané Velké Bystřice  
nominací a zastupitelé města udělením ceny jasně projevili, jak vysoce si jejich  
dlouholeté činnosti váží.  

Ve Statutu ceny města je také uvedeno, že v příštích letech bude 
hodnotící komise pro udílení Cen  města Velká Bystřice složena z členů 
zastupitelstva města a z předchozích držitelů Ceny města Velká Bystřice, kteří 
projeví o práci v hodnotící komisi zájem. Budeme tedy velmi rádi, pokud se 
s námi, vážený pane Klenovský a vážený pane Koši, budete v dalších letech  
podílet na výběru Vašich nástupců. 

Závěrem dovolte, abych i já  vyjádřil svůj obdiv k Vaší nevyčerpatelné 
energii. Věřím, že přijmete tuto Cenu města jako velké poděkování všech 
„Bystřičáků“ za vše, co se Vám během Vašeho dlouholetého působení podařilo 
vymyslet  a úspěšně zrealizovat. 
 
Pamětní medailonek Jaromíra Klenovského (Mgr. Renata Zavadilová) 
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   Pokud by se nějaký bystřický Jan Neruda rozhodl napsat Povídky 
velkobystřické, pak by zcela určitě jednu z nich věnoval panu Jaromíru 
Klenovskému.  

   Tak já, protože mám do Nerudy hodně daleko, bych vám ráda aspoň 
stručně představila člověka, kterého si velice vážím a získání Ceny města Velká 
Bystřice mu z celého srdce přeju. 

   Tatínek, manžel, dědeček, praděděček, vynikající hudebník, sbormistr, 
hudební skladatel, textař a básník, herec, režisér, turista, řemeslník, astronom, 
člověk nesmírně ochotný a přátelský, to vše sečteno a podtrženo rovná se pan 
Jaromír Klenovský. 

  Jeho snad největší a celoživotní vášní je hudba. Taneční soubor, dechový 
soubor, Symfonický orchestr, Divadelní orchestr, kostelní sbor, kytara, klavír 
housle, trubka, havajská kytara, vše s maximálním nasazením a neuvěřitelnou 
precizností. 

   A samozřejmě divadlo. Byla to právě paní Jaroslava Klenovská, která 
svého manžela k divadlu přivedla. A udělala velice dobře.Pan Klenovský 
velkobystřickou ochotnickou scénu obohatil ocelou škálu svérázných postav a 
postaviček vesměs komediálního charakteru.  

 Jen tak namátkou pár titulů- Těžká barbora, Nebe na zemi, Lišák Pedro,  
Bílá nemoc, Ze života hmyzu, Naši furianti, Slovanské nebe, Svatba pod 
deštníky, Fidlovačka, Perly panny Serafínky, a samozřejmě pohádky, které pan 
Klenovský režíroval. 

   Pokud chce člověk v životě něco dokázat, měl by mít zázemí ve své 
rodině. A to pan Klenovský určitě měl a stále má. Dvě dcery, šest vnoučat a osm 
pravnoučat. To vše korunované úžasně tolerantní a chápající manželkou, která 
spolu se svým chotěm sdílí zájmy, koníčky a má maximální pochopení pro jeho 
vášně a neutuchající aktivity.  

  Pokud někdo neměl možnost poznat pana Jaromíra Klenovského, tak 
měl vážně velkou smůlu. 

A na závěr jedno divadelní ocenění: „Pane Sadílek, oni to provedli 
dokonale!“ 
 
Pamětní meailonek Jaroslava Koše (Mgr. Ivo Slavotínek) 
 

Jaroslav Koš, jinak ovšem známý mezi přáteli především jako Jerry, se 
narodil 10. července 1939 v Olomouci – Chválkovicích, kde vychodil obecnou 
školu, základní devítiletku pak v Olomouci – Pavlovických, po jejímž ukončení 
se ve Státních pracovních zálohách při 1.Brněnské strojírně vyučil univerzálním 
soustružníkem kovů. Po vyučení pracoval v závodě TOS Olomouc, vystudoval 
mistrovskou průmyslovou školu, později pak olomoucké gymnázium Jiřího z 
Poděbrad. Po vojenské přípravce v Táboře absolvoval vojenskou školu 
tankového vojska ve Vyškově a v hodnosti poručíka se stal vojákem z povolání. 
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 Svou ženu Věru poznal Jaroslav Koš jako studentku pedagogické školy 
v Olomouci. V roce 1961 se vzali a nastěhovali se do Přáslavic, kde jako 
důstojník působil deset let. Manželka Věra od roku 1962 učila na základní 
devítileté škole ve Velké Bystřici. V Přáslavicích se manželům Košovým 
narodila dcera Dana, později i dcera Hanka. 
 Jako důstojník se nesmířil s okupací Československa armádami Varšavské 
smlouvy a proti jejich přítomnosti veřejně vystupoval. V procesu normalizace 
byl za své postoje zbaven funkce a v roce 1971 propuštěn z armády. 
 Jaroslav Koš získal nové zaměstnání u ČSAD, kde z počátku pracoval 
jako závozník a později jako řidič vnitrostátní dopravy – jako tzv. politicky 
nespolehlivý nesměl mít víc jak jednoho podřízeného a  postavení druhořadého 
člena společnosti tvrdě pocítila i celá rodina Košova. 
 O Přáslavicích Jaroslav mluví jako o své „skoro rodné“ obci, protože 
odsud pochází celý jeho rod. Nicméně po vynuceném odchodu z armády byla 
jeho rodina společensky i morálně natolik degradována, že vyvinula maximální 
úsilí, aby se mohla přestěhovat jinam. A tak i za cenu zadlužení postavil 
Jaroslav s rodinou domek ve Velké Bystřici, kam se již v roce 1973 
přestěhovali.  

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

Kdo by si myslel, že tím skončila pracovní dráha Jaroslava Koše, hluboce 
by se mýlil. Již osmým rokem působí na částečný úvazek jako sekretář Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR a protože toho času funkci  předává, 
přijal nabídku starosty Velké Bystřice a dnes vykonává funkci bystřického 
kronikáře. Jistou praxi v tomto oboru již získal jako kronikář rodu Košova, 
v jehož kronice zachycuje od roku 1780 již devátou generaci. 

Vůbec nejznámější je však Jaroslav jako neúnavný organizátor a 
zakladatel velmi populární, přímo masové cykloturistické akce Vojenským 
újezdem Libavá, zvané „Bílý kámen“. Z pozice předsedy místního Auto-velo-
klubu vybrousil renomé této akce takovým způsobem, že o prvním máji 2007 
navštívilo akci na šest tisíc cyklistů. 

Aby toho však nebylo málo a aby dostál známému rčení o důchodci, který 
má v důchodě ještě méně času než během své pracovní dráhy, je Jerry 
nerozlučně spjat také s vyhlášenou bystřickou folk&country hudební scénou. 
Každý rok stihne na jaře i na podzim zorganizovat známou přehlídku „Bystřické 
banjo“, resp. „Regi-banjo“. Tyto soutěžní přehlídky tak nejen bystřickým 
přinášejí pravidelné potěšení hudbou táborových ohňů od regionálních kapel až 
po věhlasné bandy jako Poutníci, AMúlet, Wabi Daněk apod.      

Vážení přítomní, drazí hosté, krátký medailon nemůže vystihnout vše 
podstatné z bohatého života Jaroslava Koše. Jistě mi dáte za pravdu, že je pro 
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Cenu města Velká Bystřice za rok 2008 nanejvýš povolán. Tedy přesněji: on si ji 
prostě zaslouží! Jerry, gratuluji! 
 
 
XIX. ročník folklorního festivalu Lidový rok     5.-7. září 2008 
 
Podklady: Petr Nakládal 
 

Krásné počasí, výborné výkony účinkujících, několik tisícovek 
spokojených diváků a slavnostní chvíle pro město - tak by se dal v krátkosti 
charakterizovat XIX. ročník folklorního festivalu LIDOVÝ ROK, který proběhl 
od 5. do 7. září 2008 ve Velké Bystřici. 

Lidový rok zahajuje již třetím rokem páteční předehrou v sousedních 
Přáslavicích. Letos tam zajely soubory sdružené pod hlavičkou velkobystřické 
Hané, Záhorská cimbálová muzika a chorvatský soubor KLOŠTAR. 

V sobotu se v odpoledním tropickém horku představilo 9 dětských 
folkorních souborů. Velkého potlesku i pochvaly lektorů se dostalo Kyjovánku, 
Ondrášku z Frýdku-Místku či domácímu Krušpánku a muzice Strunky. 
Neztratili se ale ani ostatní: Slezanek z Českého Těšína, Jitřenka z Českého 
Krumlova, Malá Olešnica z Doloplaz ani další bystřické soubory Čekanka a 
Kanafaska. 

Pravděpodobný divácký rekord Lidového roku padl při podvečerním 
koncertu skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou. Pořadatelé odhadli účast asi tří 
tisícovek nadšených diváků, kteří samozřejmě setrvali i na následující večerní 
folklorní představení, při kterém se těšili hlavně na zahraniční hosty: již 
zmíněný chorvatský Kloštar, Bodrog z Maďarského Sárospataku s vynikajícími 
muzikanty, slovenský Oravan a především děti z gruzínského souboru Lomisa. 
Těm se pořadatelé snažili všemožně zpříjemnit pobyt a dát jim tak alespoň pro 
chvíle strávené u nás zapomenout na složitou situaci u nich doma. 

V neděli předvedly zvyky a obyčeje svých regionů dospělé folklorní 
soubory. Bača z Valašského Meziříčí se skvělou seniorskou skupinou měl 
pečlivě připravené čepení nevěsty. Čyřlístek z Nového Strašecí přivezl ze 
středních Čech typickou dočesnou chmele. Růže z Českého Krumlova potěšila 
Moravu zvukem dud a lektory zaujala ztvárněním zvyku Konopická. Haná z 
Přerova přijela s krásným provedením klenotnicových tanců a domácí soubory 
se blýskly hned dvěma premiérami nových pásem: "Vrť se mily vřeteno" Mladé 
Hané a "Z jarmako dom" z dílny dvorního choreografa souboru Haná Jiřího 
Čady, při kterém se diváci výborně bavili. 

Výkony tanečníků, zpěváků a muzikantů bedlivě sledovali i etnografové a 
folkloristé Anna Maderičová a PhDr. Jaromír Štika a muzikologové Mgr. 
Jaromír Synek, Ph.D. a MgA. Branislav Lariš, kteří se jako lektoři festivalu o 
své poznatky podělili s vedoucími souborů a muzik na dvou seminářích. 
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Lidový rok letos doprovodily hned dvě výstavy: "Bystřičtí sedláci" v 
cukrárně Galerie (připravila Tereza Součková) a "Z hanácké kuchyně" ve 
spolkové místnosti radnice (autorky Alice Dubová a Broňa Millá). Tam šel 
doslova nadračku chleba se sádlem. A kdo se ho nenasytil, mohl si zajít na 
hanácké speciality do bystřických restaurací Nadační či k Zedníkům. 

Ani letos nechyběl řemeslný jarmark, na který v neděli přijelo i pět 
lidových řemeslných umělců z polského Opole s nímž byla nedávno navázána 
partnerská spolupráce. 

Festival obohatilo i několik slavnostních událostí: Při nedělní mši, která 
byla poprve v historii festivalu zařazena i do jeho programu, byl vysvěcen nový 
prapor města Velké Bystřice. Ten byl poté představen vřejnosti před odpoledním 
programem spolu s novou vizuální prezentací města. Třetím slavnostním aktem 
bylo poklepání základního kamene přestavby Zámeckého náměstí. 

I letos bylo hlavním pořadatelem Lidového roku město Velká Bystřice ve 
spolupráci s Folklorním sdružením ČR, Kulturním střediskem Velká Bystřice a 
občanským sdružením FS Haná Velká Bystřice. 

Festival se konal za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a Ministerstva kultury ČR, pod záštitou ministra vnitra ČR Ivana Langera, 
Senátora Senátu Parlamentu ČR Adolfa Jílka, poslanců Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Tomáše Kvapila a Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého 
kraje Ivana Kosatíka, jeho 1. náměstka Pavla Horáka a Martina Novotného, 
primátora města Olomouce. 

Generálním sponzorem byla stavební společnost Insta, akci finančně 
podpořil Olomoucký kraj, a desítky dalších sponzorů – převážně místních či 
olomouckých firem. 

Na festivalu nechyběli ani představitelé spolupořádajícího FOS Zdeněk 
Pšenica, Ladislav Michálek, Jarmila Zorbičová a samozřejmě domácí Josef 
Langer, který je i hlavním dramaturgem. 
 
Rekonstrukce ulice Na Letné – ukončení 10.října 2008 
 
Podklady: Videokronika města,  Ing. Filip Štembírek – MěÚ 
 
 Komunikace v ulici na Letné byla již v polovině devadesátých let svým 
povrchem skutečně nejhorší v celém městě, zejména po tom, co byl nově 
dokončen průtah ulicemi Loučná – Na Svobodě, které Letné dlouho a 
s úspěchem konkurovaly. 
 Stále látané díry se neustále otvíraly a jen ti nejotrlejší řidiči zde dokázali 
jet rychlostí vyšší jak 30 km za hodinu, vjezd do města od Lošova byl pro 
každého opravdu ránou, a to nejen psychickou, ale i fyzickou. Protože tato hrůza 
patřila dříve okresu, později kraji Olomouc, nebylo v silách města s touto 
záležitostí přes nespočet písemných i osobních intervencí něco udělat. 
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 Situaci zachránily až evropské peníze, na které olomoucký kraj společně 
s městem prostřednictvím Regionálního operačního systému (ROP) konečně 
dosáhl – příspěvek z Evropské unie zde tvořil plných 85% nákladů projektu, 
který zainteresované strany vypracovaly. Podpora z ROPu byla určena pouze na 
komunikaci a jejím nositelem byl Olomoucký kraj. Město Velká Bystřice pak 
vytáhlo „železné rezervy“  a   bylo investorem výstavby chodníků a parkoviště u 
Sportovního klubu.Ve společném konkurzním řízení zvítězila firma INSTA CZ 
s.r.o., která celou stavbu realizovala.. 
 Na naše poměry bylo relativně úžasné, že celá náročná stavba včetně 
nového mostu, všech chodníků a dešťové kanalizace byla realizovaná během 
pouhých čtyřech měsíců – s takovým tempem výstavby jsme se zde ještě 
nesetkali na žádné stavbě. Přesto si obyvatelé této části města užili těžká příkoří, 
protože zejména ti za mostem museli objíždět až přes Lošov a Svatý Kopeček. 
Osobní auta na Kopaniny si pochopitelně krátily cestu terénem kolem místní 
přehrady a areál kynologů. 
 Dobrá věc se však nakonec podařila k všeobecné spokojenosti a stavba 
byla  předána do užívání veřejnosti slavnostním otevřením dne 10.10. 2008. 
 Na tomto příspěvku do kroniky lze dokladovat, jakým úžasným 
kronikářským fenoménem je videokamera. Před záznamem ze slavnostního 
otevření je téměř na stovce fotografií doloženo, jak ulice vypadala dříve, jak 
stavba probíhala a jak celý prostor vypadá dnes – doporučujeme ke shlédnutí. 
  
Ulice Hliník – přestavba zahájena 1.září 2008 
 
Podklady: Ing.Filip Štembírek 
 Intenzitu stavebních prací v našem městě v tomto roce dokládá právě tato 
stavba: ještě jsme ani nedokončili jednu super-akci Na Letné, už se rozjela sice 
skromnější, ale pro okolní obyvatele důležitá přestavba komunikace v ulici 
Hliník, vedoucí k novému sídlišti Nad Skálou, hřbitovu a sloužící jako nejkratší 
spojka k nejbližší vesnici s Velkou Bystřicí úzce spjatou - Přáslavicemi. 
 Stavba měla být původně zahájena až v příštím roce, protože se však 
podařilo zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavební 
objekt chodníků, schválilo zastupitelstvo investici do výstavby celé ulice Hliník, 
včetně nového parkoviště u hřbitova a dalších potřebných úprav úzké spojky na 
Přáslavice. V rámci stavby bylo rozhodnuto dokončit zokruhování vodovodu 
v ulici Hliník a provést výstavbu nového veřejného osvětlení. 
 Provádějící firmou byla společnost INSTACZ.s.r.o., která dokázala do 
konce roku provést všechny potřebné zemní práce, napojení domovních 
přípojek, zhutnění podkladových vrstev, výstavbu větší části chodníků a stavbu 
zazimovala ve stavu, který umožňoval alespoň v okolí bydlícím občanům její 
užití. Nové sídliště rodinných domků je přístupné objížďkou přes dálniční 
přivaděč u Přáslavic. 
 Dokončení stavby se předpokládá již v jarních měsících roku 2009. 
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Jubilejní desáté Bystřické banjo -  8. 11. 2008 
 
Podklady: J.Jerry Koš, Jarmila Možíšová 
 
 Tento nadpis není vůbec nadnesen, to mi potvrdí všichni přítomní, kteří se 
do našlapaného bystřického kulturáku vešli. To je snad jediný handicap této 
stařičké arény – kapacitu opravdu nelze nafouknout a tak již při zahájení nebylo 
kam plivnout, ne tak aby propadlo jablko… 
 Zaplať pánbůh s touto představou přišli a přijeli snad všichni zúčastnění, 
protože nikdo nereptal a byl vděčný za těch pětadvacet čtverečných decimetrů, 
které mu tento večer patřily. I já přišel o svoji polstrovanou židli a vzal později 
za vděk předposlední dřevěnou, která se v kulturáku ještě nacházela volná.  
  Přátelé předvedli svůj nejlepší přehlídkový výkon, a myslím, že nejen na 
bystřických přehlídkách. Potvrdili to jak kapelník Palec, tak nástrojový všeuměl 
Šimon – hrálo se jim skvěle, udržovali kontakt s publikem a dokázali se 
vyrovnat i s nepřítomností nemocné Bětky.  A.M.Úlet Janka Adamce se chce 
poslouchat, je s údivem, kolik krásné a bohaté muziky vyprodukují v tak malé 
sestavě. V jejich projevu hrají velkou úlohu kapelníkovy poetické texty a často 
překvapivá melodika skladeb. Svou tvorbou je Adamcovi podobný kapelník 
následující skupiny Alibaba Mirek Vepřek, snad i proto, že patří do stejné 
věkové skupiny. Ta se musela vyrovnat se značnou ztrátou v podobě 
nepřítomného bubeníka, který toho času bubnoval někde jinde a v jiném žánru. 
Jako laik a známý nepřítel hlučných bubnů si dovolím tvrdit, že mi muzika 
Alibaby zněla srozumitelněji a byla nejen pro mě požitkem. 
 Po první přestávce jsme po třech létech opět u nás přivítali Kiďáka 
s Ríšou. Jejich program se mi zdál ještě lepší než posledně, na moji prosbu se 
jim ho podařilo přiblížit víc trampské sféře, které bylo letošní jubileum tak 
trošku věnováno.  

Celý sál i tentokrát netrpělivě čekal na trojnásobné laureáty Banja – BG 
Styl. Bluegrassoví moravskoslezští ďábli je ani v nejmenším nezklamali – 
naopak: jejich vystoupení patřilo bezesporu k vrcholům večera a diváci si je 
patřičně užívali. Každá skladba byla precizně provedená a po závěrečných 
tónech následovaly výbuchy nadšení.  
 Dlouho očekávaná bystřická premiéra Marko Čermáka a jeho Paběrků se 
vydařila a právě Paběrky asi patří k těm nejúspěšnějším skutečně osadním 
kapelám, které u nás kdy vystupovaly. Člověk musí obdivovat jejich 
dlouholetou soudržnost, vybroušený repertoár, vyzpívané vokály – a Markovu 
neuvěřitelnou skromnost.  
 Nabitý bystřický sál se samozřejmě těšil na vrchol večera – 
českobudějovické Nezmary a trampskou legendu – Miki Ryvolu. Ten se 
v Bystřici představil i jako úspěšný autor a právě zde spatřila světlo světa jeho 
nová kniha LISTÍ aneb CO ZBEJVÁ, která velmi rychle téměř zmizela 
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z Tonyho improvizovaného pultu a Miki měl hodně práce s neplánovanou 
autogramiádou. Koncert Nezmarů i Mikiho samostatné zpívání s virtuosním 
akordickým doprovodem vlastní kytary – to byly opravdové vrcholy celé naší 
desáté přehlídky.  

Zde je vysvědčení, které nám letos po vystoupení vystavil sám Láďa Duda 
z BG Stylu: „Jerry, já hraji pětatřicet let, projel jsem kus hudebního světa, 
vystřídal stovky sálů, ale takové obecenstvo, jaké má Bystřické banjo, jsem 
nikde nikdy nezažil! My se k vám celý rok strašně těšíme – jsme tu po čtvrté a 
ono je to tu stále lepší!!!“ Podobně se vyjadřují i kapelník a ostatní členové 
skupiny – a my vám musíme říct: I vy jste stále lepší!!! 
 Velmi napjatý rozpočet se nám podařilo udržet bez povážlivějšího 
bankrotu díky řediteli Hotelu Zámek a členu zastupitelstva Petru Jahodovi, 
Mírovi Šimonovi Hamplovi z firmy Frenos, šerifovi Aky Ritterovi a jeho 
advokátní kanceláři,  Jirkovi Neužilovi a jeho firmě Remit, Jardovi Studenému a 
jeho autokarům AUTA-BUSY, a i letos jednomu stále utajovanému a štědrému 
bystřickému sponzorovi. Všechny krásné účinkující něžného pohlaví obdařil 
nevídanými kyticemi opět Cyrda Krč a firma Florcenter, ani letos na nás 
nezapomněla firma VAPE Velká Bystřice. Závěrečné poděkování patří dvěma 
úplně novým sponzorům: se značnou částkou v hotovosti (kterou vložil do 
pokladny po zakoupení lístků!) přišel přímo na Banjo kamarád Mila Miki 
Šmída, hlavní to pořadatel Bukovanského fesťáku (!) a ten druhý je můj dobrý 
soused Drahoš Vašička, který přislíbil podporu Banja i v dalších létech, moc 
děkujeme. Prostě přátelé, bez vás by to opravdu nešlo! 

Všem, kdož se jakýmkoliv způsobem zapříčinili o zdárný průběh 
X.ročníku Bystřického banja tímto děkuji – muzikantům že skvěle hráli, víc jak 
čtyřem stovkám diváků že přišli a nádherně fandili, starostovi Marku Pazderovi 
a městu Velká Bystřice za soustavnou podporu - a já pak osobně všem děvčatům 
Kulturního střediska, především ředitelce Jarce Možíšové za překonávání všech 
překážek k úspěchu bystřických přehlídek po dlouhých deset let. 

 
 
Adventní koncert – 7. prosince 2008 
 
Podklady: Petr Nakládal 
 

Cílem všech účinkujících při letošním adventním koncertu bylo pokusit se 
alespoň na chvíli utišit a zklidnit od předvánočního shonu a spolu se všemi 
přítomnými v bystřickém ŘK kostele prožít krásu stále ještě opomíjeného 
předvánočního období – Adventu.  

V programu písní z období adventu, lidových zpěvů a skladeb starých 
moravských autorů vystoupili Záhorská muzika, Muzika Strunky a Mužský 
lidový sbor Rovina. Jejich koncertování příjemně naladilo do nadcházejících 
vánočních svátků na 150 přítomných. 
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Videokronika města 2008 
 
Podklady:  Jaroslav Koš 
 
 Ač tato moderní a nadmíru účinná metoda záznamu událostí, umožňující 
zachytit nejen obraz, ale i pohyb, řeč, hudbu, slovo i písmo, je zatím v našem 
městě jen na okraji využití svých úžasných možností a kronikář ji uskutečňuje 
jen z čirého fandovství k dílčímu doplnění psaného textu kroniky města, 
předkládá i tento rok úctyhodný výčet tuctu zajímavých dějových titulů: 
 

• Městský ples 2008 
• Kostelní návrší mění svou tvář 
• Procházka Domem pokojného stáří 
• Jubilejní, XV. Bílý kámen  
• První bystřická Slavnost kroje 
• Udělení Ceny města 2008 
• Svěcení nového praporu města 
• XIX. Lidový rok – bystřický výběr 
• XIX. Lidový rok – hosté festivalu 
• Základní kámen amfiteátru 
• Rekonstrukce ulice Na Letné 
• X. ročník Bystřického banja 

 
Po našem městě se na různých akcích  pohybuje celá řada videoamatérů 

s kamerami a zaznamenává jejich děj. Přivítal bych, kdyby do tvořícího se 
videofondu města přispěli i oni svými zdařilými díly, jejichž konečnou podobu 
můžeme dotvářet společně. 

Již víc jak dvě desítky titulů neoficielní bystřické videokroniky je uloženo 
v archivu města, kde si mohou občané jednotlivé díly podle zájmu zapůjčit a 
shlédnout v klidu domova. 
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XI. Závěr 
 

Nejen z počtu stran kroniky města Velká |Bystřice za rok 2008 lze vytušit, 
že v tomto městečku, na samém severním okraji hanácké roviny, čilý život kypí 
v těch nejrozmanitějších formách.  

Pro kronikáře je to na jedné straně úžasný zdroj inspirace, protože je 
opravdu o čem psát. Na druhé straně může snadno podlehnout depresi z pocitu 
vlastní neschopnosti při vědomí toho, že se to každý rok podaří jen částečně. 
Kroniku se proto snažme chápat jako společné dílo, na jehož vytvoření se 
podílíme každý různým stupněm přispění, bez kterého je jeho sepsání 
nemyslitelné. 

Ve vší úctě a osobní pokoře proto děkuji všem níže uvedeným 
spolupracovníkům, které si zde dovolím v abecedním pořadí vyjmenovat:  

 
 

MUDr. Andrésová Jaroslava 
Čepelák Jiří 
Drábková Jana 
Dubová Alice 
Goldscheidová Helena 
Hořínek Aleš 
Ing.Hradil Čestmír 
Ing.Hradil Tomáš 
Hrdová Hana 
npor.Mgr. Chrudina Pavel 
Jahoda Petr 
MUDr.Jašek Petr 
Jedličková Irena 
Juřicová Irena 
MUDr.Kafka Petr 
Ing. Kolman Zdeněk 
Mgr. Košová Věra 
Kutrová Dana 
Lakomá Lenka 
Lakomý Václav 
Mgr.Lakomý Zdeněk 
Ing.Langer Vít 
Ing.Langerová Lenka 
Mgr.Londová Hana 
Mgr.Mádr Aleš 

Matonoha Josef 
Matonohová Jarmila 
Mečířová Olga 
Millá Bronislava 
Možíšová Jarmila 
Nakládal Petr 
Ing.arch.Navrátil Jan 
Navrátilová Hana 
Ing. Ohera Drahomír 
Ing.Pazdera Marek 
Ing.Schneider Vladimír 
Ing.Schrottová Elefterie 
Mgr.Slavotínek Ivo 
Ing. Slepica Jan 
Spurná Jaroslava 
Ing.Svoboda Milan 
Šebíková Hana 
Šišková Kamila 
Ing. Šolc Robert 
Ing.Šperka Josef 
Ing.Štembírek Filip 
Mgr.Štěpánová Jarmila 
Ing.Urban Lubomír 
Mgr. Zavadilová Renata 
Zedník Miroslav

 
Ve Velké Bystřici 24.listopadu 2009. 
Jaroslav Koš,  kronikář města Velká Bystřice 
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PŘÍLOHY KRONIKY 2008 
                  Stran: 

1. Velkobystřické noviny – obsah hlavních zpráv                 100 
2. Ozvěny leteckých bojů za druhé světové války nad  
     Velkou Bystřicí a okolím.                                                      3 
3. CZECH POINT – ceník úkonů                                              1 
4. X. Bystřické banjo – bulletin                                               12 
5. Výsledky soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku          2 
6. Výstřižky z novin a různých informačních materiálů          16 
7. XV. Bílý kámen – propozice – mapa                                     4 

 
Velkobystřické noviny 2008 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2008 – číslo 1 
- Úvodník (o rozpočtu města, nová ulice Na Vyhlídce) (1) 
- Místní poplatky městu (2) 
- Pan Leo Schwarz (2) 
- Jízdní řády – výpis ČD a autobusová doprava (6) 
- Zprávy z TJ Sokol (7) 
- Alej národů (8) 
- Výsledky oddílů Sportovního klubu (9) 

 
ÚNOR 2008 – číslo 2 

- Úvodník (místní poplatky, o Czech Pointu, o Ceně města, městský ples) (1) 
- Pan Zdeněk Zácha (2) 
- Poděkování DPS (Gränznerovi) (2) 
- Bezdrátový internet (3) 
- Příprava Regi banja (4) 
- Lyžařský kurz Masarykovy základní školy (MZŠ) (5) 

 
BŘEZEN 2008 – číslo 3 

- Úvodník (pátrání po p.Macháčkové, projekty ROP) (1) 
- Poděkování rodiny Macháčkovy za pátrání (2) 
- Hospodaření města v roce 2007 (2) 
- Sokolský zimní výlet do Jilemnice (5) 
- Obvazy pro Indii z DPS (6) 

 
DUBEN 2008 – číslo 4 

- Úvodník (opravy místních komunikací a MŠ, ROP: náměstí, ulice Na Letné) (1) 
- Přezkoumání hospodaření města – audit (2) 
- Informace o Bílém kameni v r. 2008 (vl.) 
- Informace Divadelního souboru (4) 
- 10 let Domu pokojného stáří (DPS) (5) 
- Dětské šibřinky (Sokol) (6) 
- Vynášení Smrti (6) 
- VI.Regi-banjo – paráda (7) 
- NUTREND CUP 2008 – SK (7) 
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KVĚTEN 2008 – číslo 5 

- Úvodník (Bílý kámen po patnácté, amfiteátr, Kostelní návrší zve) (1) 
- Vypsání soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ (2) 
- Pozvání na Letní čištění řeky Bystřice (3) 
- Pozvání na Slavnost kroje (3) 
- Bystřický internet – upgrade (4) 
- „Babička“ v Kambodži (6) 

 
ČERVEN 2008 – číslo 6 

- Úvodník (Deset let města Velká Bystřice, čištění Bystřičky, Na Letné začínáme) (1) 
- Schválení návrhu na udělení Ceny města 2008 (2) 
- Podání návrhu na vlajku města (2) 
- Zapojení DPS do projektu (5) 
- IV.čištění řeky Bystřice – zhodnocení (5) 
- XV. Bílý kámen – zpravodajství z akce (6) 
- MZŠ: Den Země (7)  
- Zálesácký závod zdatnosti – Sokol (8) 

 
ČERVENEC 2008 – číslo 7 

- Úvodník(cesta do školy, policie má nové vedení, nový traktor, reg.sportovní den) (1) 
- Pan František Doležel (2) 
- Školní projekt Osvětim 2008 
- Z Masarykovy základní školy (4 – 5) 
- Dopoledne dětí s bystřickou policií (6) 
- Zprávy z TJ Sokol (7) 

 
SRPEN 2008 -  číslo 8 

- Úvodník (IV.udělení Ceny města, ROP: náměstí a cyklostezka) (1)  
- Bystřičtí hasiči varují (2) 
- XIX. Lidový rok – program (3) 
- Mikroregion – vznik MAS (4) 
- Kronika města 2007 dokončena (4) 
- Oslava hanáckého kroje (5) 
- Soutěž v požárním sportu (5) 
- Rozloučení s mateřskou školou (6) 
- Slet pod Ještědem (6) 
- FTP-CUP Handball 2008 (7) 

 
ZÁŘÍ 2008 – číslo 9 

- Úvodník (pozvánka na Lidový rok, rekonstrukce Hliníku, Hanáci v Opoli) (1) 
- Bystřický internet – změny tarifů (2) 
- Lidový rok – program (plakát) (3) 
- Ohlédnutí za činností naší radnice (4) 
- Sokol a 90.výročí založení ČSR (5) 
- Bezpečná cesta do školy (6) 
- Ukázky slohových prací žáků MZŠ (6) 
- Rozpis utkání oddílů Sportovního klubu (7) 
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ŘÍJEN 2008 – číslo 10 
- Úvodník (Lidový rok, náměstí, cyklostezka, rekonstrukce Na Letné) (1) 
- V Bystřici vznikne pečovatelská služba (2) 
- Humanitární sbírka (3) 
- Lidový rok – fotoreportáž  (4) 
- Informace z MZŠ (5) 
- Pozvánka na Bystřické banjo (6) 
- Sportovní hry ve Chválkovicích (6) 
- Se Sokolem do Kroměříže (6) 
- Zprávy ze Sportovního klubu (7) 

 
LISTOPAD 2008 -  číslo 11 

- Úvodník (90 let ČR, grant MZŠ, rekonstrukce Hliníku, návštěva z ministerstva) (1) 
- Bystřické výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje (2) 
- Program Bystřického banja (3) 
- Bystřická policie radí chatařům (4) 
- Mateřské centrum Bublina (5) 
- Za odměnu na muzikál (5) 
- Krušpánek v Českém Krumlově (6) 
- Sokolský závod zdatnosti (7) 
- Průzkum zájmu o pečovatelskou službu (7) 
- Anketa Zlatý Ámos (8) 

 
PROSINEC 2008 – číslo 12 

- Úvodník ( poděkování D.Vašičkovi a J.Košovi, příspěvky neziskovým organizacím, 
bystřický Sbor dobrovolných hasičů slaví 120 let)  

- Divadelní soubor na přehlídce (5) 
- Drakiáda skautů (5) 
- X.Bystřické banjo nejlepší…(7) 
- TJ Sokol informuje (8) 
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Ozvěny leteckých bojů za II. světové války nad Velkou Bystřicí a okolím. 
  

Zpracoval:  Ing. Čestmír Hradil 
 

Zhruba do konce října 1943 byla střední Evropa ušetřena hrůz leteckého 
bombardování, protože její poloha byla do té doby mimo účinný dolet britských a amerických 
bombardérů, respektive jejich doprovodných stíhaček. Tato situace se však rychle změnila, 
když se britská a americká vojska po porážce Rommelova Afrika-Korpsu vylodila na Sicílii a 
na jižním cípu Apeninského poloostrova. Linie fronty koncem září 1943 umožnila obsazení 
letišť, používaných předtím italským a německým letectvem a tak byla získána možnost 
zasahovat letecky hluboko do zázemí okupované střední Evropy po předchozích náletech na 
strategické cíle v jižní Evropě. (Jedním z prvních cílů leteckých útoků v jižní Evropě se stala 
naftová pole a rafinerie v Rumunsku u města Ploiesti, kde byl uskutečněn první nálet 
Američanů již 1. 8. 1943, kdy ještě startovalo z afrických letišť v okolí libyjského Bengázi 
164 amerických Liberátorů a při této problematické akci jich bylo 53, tedy téměř třetina, 
sestřeleno. Tak obrovská katastrofa se již při používání letišť v Itálii neopakovala.) 

Prvním cílem ve střední Evropě se pak staly hornoslezské rafinerie syntetických paliv 
a soustředěné nálety na tento prostor trvaly až do pro nás zajímavého data 26. prosince 1944. 
V souvislosti s tím došlo i na přelety spojeneckých bombardérů přes území Moravy, protože 
východní část Moravy a západní část Slovenska ležely v přeletovém koridoru, do kterého 
ovšem Němci nejenže že umístili silné protiletadlové dělostřelectvo, ale kde se setkávaly i 
spojenecké bombardéry s německými stíhačkami, které měly své základny na letištích 
v Rakousku (největší ve Schwechatu u Vídně a u Regensburgu) a v Maďarsku. Tak docházelo 
samozřejmě k častým sestřelům letadel na obou válčících stranách. Spojenecké bombardovací 
svazy mohly už být ale doprovázeny stíhačkami, kterým dolet umožňoval jejich ochranu až 
do operačního prostoru a zpět.  

V té době tedy již mohli spojenci bombardovat Německo a některé jím okupované 
země ze dvou směrů a to ze západu cíle v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Kielu, Stuttgartu, 
Düsseldorfu a zejména Hamburku, na který provedli zničující, deset dnů téměř nepřetržitě 
trvající nálety. (V noci z 24. na 25. července, z 28. na 29. července, z 29. na 30. července a z  
2. na 3. srpna britským Bomber Command RAF letouny typu Lancaster, Halifax, Stirling a 
Wellington a mezitím ve dne americkou 8. leteckou armádou letouny typu Fortress a 
Liberator a mimoto ještě 3x malými svazy britských letadel typu Mosquito. V tomto 
„pekelném“ kotli za tuto dobu zemřelo více jak 50 000 lidí, spojenci ztratili z celkem 252 
použitých strojů 17 a 170 členů posádek.) Z jihu pak byly bombardovány např. závody na 
výrobu leteckých motorů Daimler-Benz ve Štýrském Hradci, továrnu Bayerische 
Flugzeugwerke na letadla Messerschmitt, vojenské cíle v Sofii, seřazovací nádraží 
v maďarském Debrecíně a další. V průběhu srpna a září roku 1944 poskytli spojenci letecky i 
značnou, byť marnou materiální pomoc povstalcům ve Varšavě, které k povstání 
vyprovokoval SSSR, aby je pak nechal uvařit (jako své odvěké nepřátele) v německém 
přesilovém vojenském kotli. 

Ale vraťme se do našeho regionu. Občané Velké Bystřice mohli být 22. srpna 1944 
svědky souboje německých stíhaček Focke-Wulf FW 190 a Messerschmitt Bf 109 
s americkými P-38J-Lightning, po kterém zůstaly do dnešních dnů stopy po střelách 
z leteckých kanónů ráže 20 mm ve východní štítové zdi kulturního domu na Zámeckém 
náměstí. Několik střel poznamenalo i horní část domu, ve kterém je v současné době sídlo 
České spořitelny z nádvorní strany. Tento celkem ovšem miniaturní souboj, který se naštěstí 
obešel bez sestřelů nebo zranění chodců, nacházejících se náhodně v těchto místech, jsme 
pozorovali jako kluci z tzv. „Bukovské skalky“ při lovu motýlů do svých sbírek.  
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Zcela jinak však dopadl daleko větší „masakr“, který se uskutečnil v neděli 17. 
prosince 1944, který se ale vůbec nedotkl Velké Bystřice. Na tento den byl opět připraven 
soustředěný nálet na hornoslezské cíle (Blechhammer-Nord, Blechhammer-Ost a Odertal), na 
jehož provedení byl připraven operační svaz (Task Force One) o síle 191 čtyřmotorových 
bombardérů Boeing B 17G – Flying Fortress, 336 bombardérů Consolidated B-24J-Liberator 
a jako ochranný doprovod 93 stíhaček Lockheed P-38J-Lightning a 207 stíhaček typu North 
American P-51D-Mustang. Celkem šlo tedy do vzduchu fascinujících 827 amerických letadel 
a téměř 6000 mužů. Ve skutečnosti se však dostal nad plánovaný cíl menší počet letadel, 
protože malá část z nich byla nucena se vrátit na své základny pro technické problémy a 
několik dalších z nich bylo při cestě sestřeleno. Přesto ale byla rafinerie v Blechhammer-Nord 
citelně poničena a do konce války se už z toho nevzpamatovala. 18 Fortressů, které se nad 
tento hlavní cíl vůbec nedostalo, shodilo svůj náklad pum krátce po poledni na náhradní cíl, 
tehdejší Moravskou Ostravu.  

Tak silný bombardovací svaz 15. americké letecké armády nemohl samozřejmě ujít 
pozornosti německé protiletadlové obrany a tak se do vzduchu zvedlo 100 stíhačů 
Jagdgeschwader JG 300 – „Wilde Sau“ (která byla součástí 8. stíhací divize). Protože se 
americké doprovodné stíhačky opozdily a navíc americké bombardéry byly roztaženy do 
velkého prostoru, využili němečtí stíhači této situace, a tak se krátce před polednem mohla 
otevřít nad olomouckým regionem opona ke krvavému dějství. 7 Liberatorů bylo sestřeleno a 
spadlo (u Troubek, u Kokor, u Rokytnice, u Palačova, u Kozlova a v Olomouci-Neředíně), 
dalších 5 Liberatorů ze stavu 461. bombardovací skupiny bylo těžce poškozeno a zřítilo se 
mimo území Moravy. Útok německých stíhačů nad Moravou postihl i vedoucí 484. skupinu, 
ze které byly sestřeleny dva stroje (u Václavova a u Libiny). 

Asi desetiminutové beztrestné řádění německých stíhaček ukončil až přílet amerických 
doprovodných stíhaček (z nichž dva Lightningy byly sestřeleny (a to u Vidnavy a Kralic na 
Hané). Bilance tohoto náletu byla pak následující: Američané ztratili celkem 28 strojů – tj. o 
něco více jak 3% z celkově nasazených a 63 letců, Němci pak přišli o 53 letounů – tj. 53 % 
celkem nasazených strojů a 19 pilotů. Zdánlivý nepoměr v počtu strojů a letců je dán 
rozdílností v počtu letců ve stíhačkách a bombardérech a v počtu pilotů, kteří se zachránili na 
padácích.  

Podobný nálet amerických letadel se opakoval i ve středu 20. prosince 1944. (V tomto 
datu se odborníci a historikové rozcházejí v rozmezí 19. – 21. prosince. Já mám ve svém 
archivu i diář z roku 1944, ve kterém mám uvedeno u data 21. 12. poznámku: 1. den 
vánočních prázdnin. Proto se držím data 20. 12., které mi potvrdili i mí bývalí spolužáci.) 
Onoho dne jsem mohl jako student Reálného gymnázia v nynější Kosinově ulici (tehdy ovšem 
Radetzky-Gasse) opustit tento ústav něco před 11. hodinou dopoledne na základě rozhlasem 
hlášeného L-30 pro územní oblast 11b. (V době 2. světové války byla Velkoněmecká říše 
rozdělena na jakési územní oblasti pro rychlejší orientaci dopravní, poštovní a podobně a 
každé této oblasti bylo přiděleno tzv. instradační číslo – něco jako skromný a jednoduchý 
předchůdce dnešních poštovních směrovacích čísel – PSČ. Oblast „Zemí koruny české“ byly 
označeny číslem 11 a aby se lépe rozlišilo území Protektorátu Čech a Moravy od území 
zabraných v roce 1938 Německem a přiřazených přímo k Říši, měl Protektorát č. 11b, zabraná 
území pak 11a. L-30 pro oblast 11b znamenalo, že do tohoto území lze očekávat vniknutí 
letadel „anglo-amerických teroristů“ během 30ti minut, kdy tedy začne přímé letecké 
nebezpečí – Luftgefahr. V tomto případě směli studenti Reálného gymnázia, mající k tomu od 
rodičů výslovný písemný souhlas, odejít ze školy do protileteckého krytu v bydlišti svých 
rodičů, příbuzných nebo známých v dosahu deseti minut a tím v podstatě i ulehčit kapacitě 
krytu v budově školy. A protože jeden můj spolužák a kamarád měl otce, který byl správcem 
sousední budovy, patřící arcibiskupství a vybavené velmi dobrým krytem, získal jsem 
uvedené privilegium i já. 
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Uvedeného dne (20. 12. 1944) jsem ale nevyužil alternativního krytu a s vědomím 
toho, že je to poslední vyučovací den před vánočními prázdninami a tím i roku 1944 vůbec, 
jsem pospíchal na nádraží, abych stihl vlak, který tehdy odjížděl do Velké Bystřice kolem 
poledne. Vlak se mi tehdy opravdu podařilo stihnout i přes to, že vyjel z nádraží před 
stanovenou dobou odjezdu. (při L-5 vyjížděly ze všech nádraží dané oblasti vlaky, aby unikly 
eventuálnímu bombardování nádraží). Vlak potom zastavil mezi bystrovanskou železniční 
zastávkou a tehdejší „vojenskou pevnůstkou“, aby se po odeznění leteckého nebezpečí vrátil 
pro cestující, kterým předčasným odjezdem ujel. A tehdy jsem viděl z okna vlaku, jak 
z nízkých mraků vypadl trup Liberatora bez křídel a motorů a padá houpavým pohybem 
k zemi. Z otvoru v trupu vyskočili tři členové posádky, kteří už neměli šanci otevřít padáky a 
tak dopadali postupně s ohnutými pažemi před obličejem vstříc jisté smrti. Tentýž den 
odpoledne jsme pak s jedním kamarádem vzali jízdní kola a snažili se prohlédnout si zblízka 
trosky tohoto rozstříleného amerického stroje. Hlavní části letadla byly již hlídány 
německými vojáky a nám se podařila dostat se jen k jednomu z motorů PRATT & WHITNEY 
R-1830-65, který se utrhl od křídla a ležel jen pár metrů od tehdejší státní silnice Olomouc – 
Lipník (přibližně v prostoru nynější prodejny automobilů značky Renault) a ukořistit z něj 
relativně dobře dostupný deformační barometr, sloužící k automatickému nastavování 
vrtulových listů v závislosti na okolním tlaku vzduchu. Vzpomínám si, jak jsme jej 
považovali za úžasně cenný suvenýr. 

Poslední nálet Američanů na hornoslezský Odertal se uskutečnil, jak jsem již uvedl 
v úvodu této vzpomínky, 26. 12. 1944 – o vánocích, na sv. Štěpána. Bylo krásné mrazivé, 
jiskrné dopoledne a byla radost pozorovat na modrém nebi ve výšce asi 6000 – 8000 m pásy 
bílých perliček zkondenzovaných par za motory bombardérů a těšit se, jak to zase těm 
Němcům nandají. A tehdy došlo k doposud a asi už navěky nevysvětlené události, která 
neměla mít určitě žádný vojenský význam: na velkobystřický katastr dopadly čtyři pumy 
(podle velikosti kráterů šlo zřejmě o tříštivotrhavé bomby o hmotnosti 1000 lb, to je 454 kg, 
typu M-44, což byly v té době nejrozšířenější americké bomby o nejmenší hmotnosti). 
Spekulace o tom, že si pilot některého z letadel potřeboval snížit hmotnost, není na místě, 
protože šlo o poměrně malé procento celkové hmotnosti nákladu pum, které nemohlo mít vliv 
na změnu režimu letu. Nicméně dvě bomby dopadly ve směru letové dráhy jih-sever, jižně od 
státní silnice Olomouc – Lipník, poblíž odbočky na Svésedlice, třetí bomba dopadla v zahradě 
domu č. p. 497 manželů Pospíšilových, tedy poblíž tehdejšího mlýna pana Indry, čtvrtá a 
poslední bomba pak zhruba v prostoru u dnešní silnice do Lošova. Díky tomu, že všechny 
bomby spadly do hlíny – tedy relativně měkkého materiálu – nezpůsobily kromě té třetí 
vcelku žádnou škodu. Ta třetí ovšem poškodila několik střech domů v ulici Jana Pospíšila, Na 
Svobodě a na mlýnské budově.  

To jsou tedy všechny skutečnosti o leteckých bojích a jejich následcích v prostoru 
Velké Bystřice a okolí za 2. světové války. 

Závěrem ještě úsměvná historka k té třetí spadlé bombě (ale protože neručím za její 
autentičnost, uvádím ji pouze „pod čarou“). Poblíž mlýna pana Indry bydlel a provozoval 
tehdy svou obuvnickou živnost pan Rudolf Dosoudil – velmi populární a oblíbená osobnost 
Velké Bystřice, zapálený vlastenec, velmi aktivní člen Sokola a jiných společenských 
organizací, vtipálek, recesista, vždy v dobré náladě, zkrátka byl to NĚKDO. A údajně právě 
v době přeletu amerických bombardérů si hověl na trůnu, na který (jak se tehdy říkalo) musel 
chodit pěšky i císař pán. Po dobře vykonané činnosti zatáhl za řetízek splachovače a přesně 
v tom okamžiku to bouchlo. To byla ta třetí bomba ve vzdálenosti snad jen necelých 50 
metrů. A to bylo něco pro „Rudolfka“ (on mu nikdo jinak neříkal). Řadu týdnů touto 
historkou bavil své přátele u piva s tím, že se v oné chvíli domníval, že svým „zatažením za 
řetízek“ vyhodil asi celou Bystřici do povětří. 
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Podrobnostmi o letecké bitvě v olomouckém regionu se zabývá Zbyněk Válka v knize 
s příznačným titulem: 17. 12. ´44 (vydala Votobia, s.r.o. v roce 2004). 

Zpracováno podle osobních vzpomínek a seriálu článků Erika Mundaye: Memories of 
the 2nd World War v leteckém časopise Aero Digest, ročník 1947 a 1948. 
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