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I. Úvod 
 

I třetí rok volebního období stávající sestavy zastupitelstva proběhl 
úspěšně a převládající spokojenost obyvatel se měla o co opřít – bystřická 
samospráva i veřejná správa má za sebou úspěšný rok.  

Ten se nesl především na skutečnosti, že zastupitelstvu i pracovníkům (a 
spolupracovníkům) bystřické radnice se podařilo zajistit opravdu velké – lze 
napsat maximální – finanční prostředky EU z Regionálního operačního 
programu. 

To mělo za následek dalekosáhlé stavební úpravy po celém městečku, 
které budou zřejmě úplně doceněny až po mnoha létech a na evropské peníze 
budeme asi všichni vzpomínat jako na zlatou éru rozvoje města.  

A jak zápisy v této kronice ukazují, došlo u nás k dalšímu rozmachu 
kulturní činnosti, sportu, školství i zájmové činnosti nejrůznějších spolků. 
 
Stručný životopis kronikáře Jaroslava Koše 
 
 Narodil jsem se v roce 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.  

Od roku 1980 jsem vykonával funkci technika v bystřických Oblastních 
komunálních službách, v roce 1991 jsem byl jako důstojník rehabilitován a 
vykonával funkci tajemníka na velkobystřickém Obecním úřadě. 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 v roce 2009 předal 
svému nástupci. 
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 Kroniku města píši na žádost starosty města a chtěl bych postupně ve 
čtyřech knihách zachytit čtyřleté volební období  v létech 2006 – 2010.  

 
Ve Velké Bystřici 1.května 2010. 

 
Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2009 
 
Informační zdroj: internetová ročenka časopisu Týden, vlastní poznámky 
Poznámka: na semináři kronikářů probíhala diskuze o rozsahu této kapitolky 
kroniky. Shodli jsme se na tom, že je prospěšné pro úvod do událostí města  
uvádět i rozsáhlejší výběr událostí vyšších územních celků pro lepší pochopení a 
kontinuitu s místními událostmi, v kronice popisovanými. 

 
• Česko se ujalo předsednictví v EU, kde i v osobě M.Topolánka vystřídalo 

úspěšnou Francii v čele s ministerským předsedou Sarkozym (1.1.) 
• Slovensko zavedlo euro – je šestnáctou zemí eurozóny, která na tuto 

změnu přešla a slovenská koruna zmizela v propadlišti dějin (1.1.) 
• Česko je bez ruského plynu, Ukrajina blokuje jeho transport – český 

dodavatel Transgas zahájil zvýšení dodávek severní cestou (7.1) 
• Z postu amerického prezidenta po osmi létech odstupuje George Bush a to 

za nepříliš šťastné  situace – vznik finanční krize, Irák, Gaza(12.1) 
• Bývalý český prezident V.Havel je vážně nemocen a podstupuje 

v ohrožení života operaci krku (14.1.) 
• Sbormistr Kulínský je odsouzen na pět a půl roku žaláře za pohlavní 

zneužívání členek sboru Bambini di Praga  (15.1.) 
• Barack Obama se stává 44. prezidentem Spojených států amerických a 

skládá v Bílém domě prezidentský slib (20.1) 
• Přes tři miliony korun obdrží výnosem soudu dvě rodiny za psychickou 

újmu, způsobenou výměnou miminek v třebíčské porodnici (30.1.) 
• Europoslanec Ransdorf (KSČM) byl evropským parlamentem zbaven 

imunity a vydán tak českým úřadům ke stíhání za dopravní nehodu (3.2.) 
• Poslanci České republiky po dlouhých jednacích tahanicích schválili tzv. 

Lisabonskou smlouvu (18.2) 
• Liberec se stal dějištěm MS v klasickém lyžování – zahájení bylo 

korunováno přeletem skokana s čs. vlajkou přes celou arénu (18.2.) 
• Zdražení elektrické energie v ČR přieslo skupině ČEZ rekordní zisk ve 

výši  47,4 miliardy korun (3.3.) 
• Mladoboleslavská Škoda představila novou modelovou řadu vozů Yeti a 

to na ženevském autosalónu  (3.3.) 
• Slováci zavedli ve SR šrotovné ve výši 2 000 eur, aby tak podpořili 

vlastní trh s automobily (4.3.) 
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• V Ostravě se stala největší hromadná vražda v ČR – Makedonec R.Kočar 
zastřelil na oslavě čtyři osoby a pak sám sebe (8.3.) 

• V ČR začal platit „náhubkový zákon“ – novinářům hrozí vysoké pokuty i 
vězení za uvádění jmen účastníků trestných činů (1.4.) 

• Prahu navštívil nejmocnější muž světa, prezident USA Barack Obama a 
jeho projevu na Hradčanském náměstí tleskaly tisíce lidí (5.4.) 

• Statistik Jan Fischer se stal českým premiérem a z rukou prezidenta 
převzal pověření k sestavení nové vlády (9.4.) 

• B.Ďuričko byl odsouzen na 12 a půl roku za smrt V.Kočky ml. a musí 
zaplatit přes jeden a půl milionu korun jeho příbuzným (10.4.) 

• Žhářský útok zápalnou láhví ve Vítkově zranil tři členy romské rodiny – 
malá Natálka utrpěla popáleniny na 80% těla (19.4.) 

• V Mexiku vypukla pandemie prasečí chřipky, která se šíří do USA a 
odtud dále i do Evropy  (25.4.) 

• Česko má novou vládu – úřednický kabinet Jana Fischera jmenoval 
prezident republiky V.Klaus (8.5.) 

• Na mítinku ČSSD v Kolíně házeli lidé na J.Paroubka rajčata a vejce, což 
si v daleko větší míře zopakovali 27.5. v Praze na Andělu (14.5.) 

• M.Kalousek zakládá novou politickou stranu TOP 09 – Tradice – 
Odpovědnost – Prosperita (21.5.) 

• Novým předsedou KDU ČSL se stává C.Svoboda, který ve volbách 
porazil J.Březinu, M.Šojdrovou a J.Čunka  (30.5.) 

• Havárie francouzského airbusu nad Atlantikem si vyžádala 228 obětí, 
katastrofu nikdo nepřežil a nezná se její příčina (1.6.) 

• Volby EU do Evropského parlamentu v Česku vyhrála ODS před ČSSD, 
KSČM a KDU-ČSL, účast voličů byla jen 28%  (8.6.) 

• K.Schwarzenberg byl zvolen předsedou TOP-09, ve Straně zelených 
vystřídal M.Bursíka O.Liška  (11.6.) 

• Pátá velká povodeň během dvanácti let postihla novojičinsko a přerovsko. 
Mimo velkých materiálních škod zahynulo i 11 osob (25.6.) 

• V Los Angeles zemřel král světového popu M.Jackson po akutní srdeční 
příhodě po pravděpodobném předávkování léky (25.6.) 

• Kanada pro ČR znovu zavedla vízovou povinnost poté, co se prudce 
zvýšil počet žadatelů o politický azyl zejména z řad Romů (14.7.) 

• Vypukla tzv.toskánská aféra M.Topolánka po zveřejněné serie fotografií 
z jeho dovolenky s dalšími politiky a špičkami společnosti ČEZ (25.7.) 

• USA zavádějí šrotovné ve výši v přepočtu až 80 800 korun za jedno 
vozidlo na podporu odbytu nových osobních aut (26.7.) 

• Na Slovensku v uhelném dole Handlová při výbuchu v jedné z šachet 
zahynulo dvacet horníků a záchranářů (10.8.) 

• Policie zatkla dvanáct lidí, kteří jsou podezřelí z rasově 
motivovaného nočního žhářského útoku ve Vítkově  (13.8.) 
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• Irák zažil nejkrvavější den roku, když přímo v Bagdádu zahynulo 95 osob 
a 536 jich bylo zraněno při šesti koordinovaných útocích (19.8.) 

• Ústavní soud odložil připravované předčasné volby do poslanecké 
sněmovny a to na základě stížnosti poslance M.Melčáka (1.9.) 

• Po shodě stran o volebách v listopadu ČSSD oznámila, že rozpuštění 
sněmovny nepodpoří a volby se budou konat až v květnu 2010 (15.9.) 

• Radar v Česku nebude – americký prezident to oznámil českému 
premiérovi na základě nově zpracované studie (17.9.) 

• Poslanci až po varování premiéra přijali Janotův úsporný balíček na 
snížení obřího schodku státního rozpočtu (25.9.) 

• Třídenní návštěva papeže Benedikta XVI. proběhla  v Praze, Staré 
Boleslavi a v Brně (26.9.) 

• Silné zemětřesení na indonéském ostrově Sumatra si vyžádalo životy 
1.100 lidí (1.10.) 

• V Praze se zřítil při rekonstrukci třípatrový dům, v jehož sutinách 
zahynuli čtyři dělníci, které se záchranáři snažili dva dny vyprostit (4.10.) 

• Nobelova cena míru byla udělena prezidentovi B.Obamovi za obnovení 
mírového procesu na Blízkém východě  (9.10.) 

• Celé Česko ochromil příval sněhu, 70 tisíc zákazníků ČEZu zůstalo bez 
elektřiny, byla přerušena železniční a z části i silniční doprava (15.10.) 

• Prezident V.Klaus ocenil u příležitosti státního svátku hrdinství bojovníků 
za svobodu i pěvecké umění K.Gotta (28.10.) 

• Zemědělci v ČR na protest proti nízkým výkupním cenám mléka začali 
v cisternách mléko vyvážet na pole (29.10.) 

• Prezident V.Klaus jako jeden z posledních prezidentů v Evropské unii 
podepsal Lisabonskou smlouvu (3.11.) 

• V mnoha městech ČR se mohutně slavilo 20.výročí 17.listopadu 1989, 
kdy u nás padl komunismus (17.11.) 

• Rozsáhlý audit prokázal, že Praha prodělala téměř miliardu korun na 
projektu Opencard a nyní se hledají viníci (24.11.) 

• Byla dokončena dálnice D1 z Prahy do Ostravy po otevření posledního 
úseku mezi Olomoucí a Ostravou (25.11.) 

• Teroristé zaútočili na Něvský express na trati Moskva – Petrohrad, který 
vykolejil v rychlosti 200 km/hod – zabilo se 26 lidí (26.l1.) 

• Začala platit Lisabonská smlouva, historicky nejdůležitější reformní 
dokument, zcela přeskupující evropské společenství (1.12.) 

• Teror v Iráku se stupňuje – v Bagdádu vybuchlo v centru města pět 
velkých explozí, 112 mrtvých a dvě stovky zraněných lidí (8.12.) 

• Levice v Česku rozcupovala Janotův úsporný balíček. ČSSD a KSČM 
prosadily mimo jiné i vyšší platy státním zaměstnancům (9.12.) 

• Autem roku se v ČR stala Škoda Yeti – nejextravagantnější model vozu 
v historii mladoboleslavské automobilky (10.12.) 
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• Zloději ukradli z brány bývalého koncentračního tábora v Osvětimi 
známou tabuli s nápisem Arbeit macht frei – byli dopadeni  (18.12.) 

 
Stručný přehled důležitých  událostí města v roce 2009 
 
Podklady poskytli:     starosta Ing. Marek Pazdera, místostarosta Mgr. Ivo 
Slavotínek, členové rady města, jednání zastupitelstva, pracovníci městského 
úřadu, Kulturní středisko, Velkobystřické noviny. 
 

• Stavební úpravy v ulici Hliník – po zimní přestávce se na jaře 
pokračovalo až do úplného dokončení celé akce 

• Tříkrálová sbírka – realizovala Charita ve dnech 9.-10.ledna s výtěžkem 
přes pětačtyřicet tisíc korun 

• Otevření rekonstruovaného Domova pokojného stáří proběhlo 15.ledna, 
akci realizovala firma VAPE 

• Městský ples – 17.ledna – ve všech prostorách Hotelu Zámek za aktivní 
podpory ředitele P.Jahody, zaměstnanců radnice a mnoha sponzorů 

• Za účasti dvanácti skupin z celého středomoravského regionu proběhlo  
v Kulturním domě 28.února sedmé Regi-banjo  

• Masopustní veselí 21.února odstartavalo nový kulturní projekt v našem 
městě – Hanácký rok 

• Byla zahájena první fáze opravy opěrné zdi v ulici Křížkovského, na 
kterou je vyčleněno půldruhého milionu korun 

• 3. března byla za přítomnosti ministra vnitra Mgr.I. Langera slavnostně 
otevřeno rekonstruované obvodní oddělení Policie ČR 

• Cena města 2009 byla udělena 18.dubna za celoživotní aktivní práci pro 
město : obdrželi ji  Ing.M. Hořínek  a  Ing. arch. J. Navrátil 

• Rozsáhlá rekonstrukce Zámeckého náměstí nákladem téměř 29 milionů 
korun byla zahájena 27.dubna 

• XVI. Bílý kámen proběhl 1. května – cykloturistická akce po vojenském 
prostoru Libavá s rekordní účastí 6.303 cyklistů a turistů 

• Tradiční Velkobystřické rybářské závody se uskutečnily na bystřické 
přehradě 9. května 

• národopisná akce Slavnost kroje a Bystřická kuličkiáda – již druhý ročník  
proběhl 10.května 

• Proběhlo další rozsáhlé Letní čištění řeky Bystřice – již 5.ročník byl 
zorganizován na 16. května za účasti tří desítek ochotných nadšenců 

• volby do parlamentu Evropské unie proběhly 8.června – u nás byla 
nejúspěšnější ODS před ČSSD a KDU-ČSL 

• Sportovní mládí, o.s. připravilo VII.ročník FTP Cup Handball ve dnech 
20. a 21.června – náš team FTP Velká Bystřice obsadil páté místo 
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• Nová cyklostezka Velká Bystřice – Mariánské Údolí byla slavnostně 
otevřena 28. srpna za účasti hejtmana Olomouckého kraje 

• Nová kulturně-společenská akce – přehlídka Hanácký pupek světa měla 
úspěšnou premiéru v Kapitulním parku v sobotu 5. září 

• Na Hanáckém pupku světa 5. září byly vyhlášeny výsledky V. ročníku 
soutěže O nejkrásnější okno, předzahrádku a část ulice 

• Byla vyhlášena sbírka na nové hasičské vozidlo, do níž se zapojila řada 
spoluobčanů, město, kraj, obec Mrsklesy a další dárci 

• XI. Bystřické banjo, uspořádané v sobotu 7. listopadu za účasti desítky 
kapel překonalo všechna očekávání mnoha set spokojených diváků 

• Výstava k 20. výročí Listopadové revoluce „Jak to bylo před 20 léty u nás 
a v okolí“ byla uspořádána ve spolkové místnosti přízemí radnice 

• 14. prosince zemřel první postkomunistický starosta města a držitel Ceny 
města Velká Bystřice Ing.Čestmír Hradil 
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II. Popis obce 
 
Poloha obce 
 

GPS: 49°35'24.814"N, 17°21'31.848"E 

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

pět kilometrů východně od okraje města Olomouc. Rovina nížiny Haná se právě 
v tomto místě zvedá do prvních kopečků Nízkého Jeseníku, jehož zalesněné 
stráně na severovýchodě obce se dotýkají prvních bystřických domů. Střed obce 
(budova radnice) se nachází v nadmořské výšce 244 m, v ostatních místech 
kolísá výška od 232 do 305 metrů nad mořem. Přesné vymezení polohy našeho 
města je popsáno v knize „Velká Bystřice – minulost a současnost“ str.233. 
 
 
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 Nad skalou, 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 2009 se takto měnila tvář Velké Bystřice - informace Ing. Marek 

Pazdera, starosta města: 
 

• Byla dokončena Rekonstrukce komunikace v ulici Hliník, včetně 
veřejného osvětlení, dostavby vodovodu a parkoviště u hřbitova. Akce 
byla zahájena v roce 2008 a dokončena byla v jarních měsících roku 
2009. Celkové náklady byly  7,825 mil. Kč, dotace ze Státního fondu 
rozvoje dopravní infrastruktury byla 834 tis. Kč. 

• Díky dotaci z prostředků ROP (Regionální operační program – Střední 
Morava)  byla provedena cyklostezka Velká Bystřice – Hlubočky. Jednalo 
se o společnou investici s obcí Hlubočky. Nositelem dotace bylo město 
Velká Bystřice a obec Hlubočky se podílela na nákladech na svém 
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katastrálním území. Parametry cyklostezky: délka 2,72km, šířka 3m, 2 
mosty. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2009 a ukončeny v červnu 
2009. Celkové náklady projektu byly 16,828  mil. Kč a dotace 
z prostředků ROP byla 12, 850 mil. Kč.  

• Hned v jarních měsících byla provedena  Rekonstrukce střechy nové 
budovy  MZŠMŠ. Již v prosinci 2008 bylo vypsáno výběrové řízení a RM 
schválila nabídku p.Mička, nabídková cena 359.743,- Kč. Rekonstrukce 
byla dokončena v měsíci dubnu.  

• Zázemí odboru technické služby – v areálu „Kapituly u parku“, vzhledem 
k vyklizení Západního křídla zámku bylo  nutné vytvořit zázemí pro TS, 
stavba zahájena v dubnu 2009 a ukončena  30.6. 2009, realizaci provedla  
firma Juráš, rozpočet 763.000,-Kč 

• Z drobnějších akcí byl dále proveden pískovcový sokl radnice, s finanční 
spoluúčastí obyvatelů novostaveb prodloužení komunikace v ul. Husova a 
rovněž byly položeny chráničky pro optickou síť  v úseku škola – horní 
konec. 

• Díky podpoře z prostředků ROP byla zahájena akce Rekonstrukce 
Zámeckého náměstí a revitalizace zám.parku, podpora 28,744 mil. Kč, 
akce byla zahájena v měsíci květnu, v prosinci 2009 byly zkolaudovány 
stavební práce, úpravy zeleně a dokončovací práce byly posunuty na jaro 
2010. Dodavatel Insta CZ – 29,743 mil. Kč.  

• Další akcí, která byla v roce 2009 (říjen) zahájena díky podpoře z ROP 
byl „Amfiteátr a západní křídlo zámku“ , podpora 11,185 mil. Kč, 
ukončení červen 2010, vítězem výběrového řízení stavební společnost 
Navrátil s.r.o. – rozpočet 16,920 mil. Kč. 

•  Rekonstrukce opěrné zdi ul. Křížkovského, byla uzavřena smlouva 
s firmou MYFA, stavební práce byly ukončeny v prosinci 2009,  dotace 
1,5 mil. Kč z prostředků MF ČR (díky pomoci Ing. Tomáše Kvapila– 
poslance Parlamentu ČR), I. Etapa – 1,788mil. Kč 

• „Zpomalovací práh a napojení chodníků na silnici III/44317“, akce byla 
provedena  v měsících srpen- září 2010, město Velká Bystřice obdrželo 
100%  podporu z prostředků Olomouckého kraje na realizaci stavby. 
Akce byla realizována ve spolupráci s Správa silnic Olomouckého kraje 
(SSOK), celková investice byla 2 mil. Kč, VB – 1,6 mil. Kč, SSOK – 0,4 
mil. Kč. 

• Dětské hřiště v areálu SK Velká Bystřice, akce byla realizována v září 
2009, město Velká Bystřice obdrželo podporu z prostředků MMR ve výši 
300.tis. Kč,  Rada města  schválila uzavření smlouvy s firmou Tomovy 
parky, cena 468 tis. Kč, spoluúčast města byla 168 tis. Kč. 

• Penetrační povrchy na místních komunikacích a chodníky, Rada města  
současně schválila provedení úprav chodníku u Spořitelny , v ul. ČSA u 
autobusové zastávky, parkoviště před budovou Policie ČR a penetrační 
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úpravu komunikace v ul. Na Letné, akce byla v říjnu a listopadu 2009 
realizována. Celkový náklad 270. tis. Kč 
 

Počasí v roce 2009 
 
Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 
 
 Rok 2009 ještě navýšil, stejně jako ten předcházející, rozdíl v teplotě od 
dlouhodobě měřeného průměru – ten navýšil z loňských 1,9°C na 2,2°C letos. 
Ročních srážek podstatně přibylo a po řadě let u nás napršelo víc, než je 
dlouhodobě měřený průměr: součet 713 mm/m2 představuje 105,7% 
dlouhodobého celostátního průměru. 
 Celkově se v počasí tohoto roku nevyskytla žádná podstatná anomálie, jen 
jarní, téměř dvouměsíční sucho (duben – květen) bylo docela kritické, což však 
(alespoň co do ročního množství) dohnal jeden z nejdeštivějších podzimů.  
 

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  -19 5 -15 3 4,0 9 3 28 9 3 8 - 
Únor  -9 12 -6 8,5 -0,1 9 3 50 10 6 3 - 
Březen  -5 14 -0,5 9 4,4 10 9 68 4 9 1 - 
Duben  -2 24 6,5 16 12,3 28 3 8 - 15 1 1 
Květen  2 28 8,5 20 14,1 22 11 48 - 8 - 2 
Červen  4 29 11 21 16,8 13 13 125 - 5 - 2 
Červenec  8 33,5 13,5 24,5 19,4 29 19 79 - 4 - 14 
Srpen  8 33 14 25 18,9 26 7 74,5 - 5 1 2 
Září  5 27 12 20 15,4 22 6 26,5 - 6 - 1 
Říjen  -4 24,5 -1 19 8 9 19 89 - 5 2 - 
Listopad  -6 13 -2 9,5 5,4 12 13 42 1 9 8 - 
Prosinec  -17 11 -12 9 -2 8 9 75 4 3 2 - 

 
 
 
                                                                        X = celostátní dlouhodobý průměr 
MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 
Leden: Nejteplejší dny: 20,21,23,24. Nejchladnější 4  28  
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den 9.1. Mrazivé dny od 1.1. do 18.1. (i přes 
den pod 0°C) 

-2,8 
 

42 
 

Únor: Začátek měsíce teplý, stále nad nulou, od 
11.2. noční mrazíky, v třetí dekádě oteplení, 
ale v závěru měsíce noční mrazy (-11°C) 

-0,1 -1,1 50 
 

38 
 

Březen: Celý měsíc se drží teploty nad nulou (jen 5x 
ranní mrazíky). 28.3. vystoupila teplota na 
14°C, objevilo se i sněžení (4x), ale sníh se 
neudržel. 27.3.  - při silném dešti i kroupy. 

4,4 2,5 68 
 

40 
 

Duben: Teplý slunečný měsíc – od 11.4. téměř denně 
vítr, bez srážek, sucho dělá starosti 
zemědělcům 

12,3 7,3 8 47 

Květen Začátek měsíce teplý, větrný, beze srážek – 
sucho. První větší déštˇ s bouřkou 11.5.(jen 
4mm!). 30. a 31. očekávaný vytrvalý 
déštˇ(24mm) 

 
14,1 

 
 

12,3 
 

 
48 

 
 

74 
 

Červen Druhá polovina měsíce deštivá. 18. a 19.6. 
přívalové deště (37+44 mm!). Na 
Novojičinsku a v jižních Čechách záplavy 

16,8 
 

15,5 
 

125 84 

Červene
c 

Velmi teplý měsíc – začátkem každodenní 
bouřky s malými srážkami, v dalších dnech 
pak větší srážky jen čtyřikrát 

19,4 16,9 79 79 

Srpen: Teplo, slunečno – 22.8. velmi silný, prudký 
déšť (jednorázové srážky 52mm) 18,9 16,4 75 78 

Září: Celý měsíc převážně slunečně a sucho – 
nejtepleji první tři dny v měsíci (27°C). 17.9. 
silná bouřka, provázena deštěm a větrem.  

15 12,8 26 52 

Říjen Značně se ochladilo, ranní teploty klesly 
několikrát pod bod mrazu. Slunečních dnů 
jen 9, jinak chladno a deštivo. Nejtepleji 7.-
8.10.: 24°C, nejchladněji 31.10 – 4°C 

8 8,0 89 43 

Listopad Teplý, deštivý měsíc. Nejchladněji 1.11. (-
6°C), nejteplejší 30.11.(13°C). 1.11 a 21.11. 
celodenní mlha. 

5,4 2,7 42 49 

Prosinec Začátek měsíce teploty nad nulou, od 12.12. 
mrazivé dny. Nejchladněji bylo 21.12 (-
17°C). Konec měsíce obleva – déšť, mlha, 
ráno i náledí. 

-2 -1,0 75 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 9,7 7,5 59,4 56,2 
Celkem Celkové srážky v mm: - - 713 674 
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Obyvatelstvo 
 
Podklady: Bronislava Millá – matrikářka města 
 
Celkový počet obyvatel 3 034 Sňatky církevní 1 
Z toho muži 1 497 Úmrtí  27 
            ženy 1 537 Narození  30 
           děti do 18 let 596 Počet žádostí o obč. průkaz 315 
Počet voličů 2 482 Určení otcovství 18 
Věk nad 60 let 684 Nově přihlášení do obce 82 
Počet sňatků celkem 35   
 
 
Věk nad 90 let :               12 osob 
 
Gojišová Františka          1914 
Bakalová Marie               1915 
Kufrik Ignác                    1917 
Koblihová Anna              1918 
Meitnerová Františka      1919 
Kalusková Květoslava    1919 

Běhalová Marie             1919 
Andresová Jiřina            1920 
Kovářová Květoslava    1920 
Kadalová Marie             1920 
Smékal Jaroslav             1920 
Grigárková Jarmila        1920

 
 
Narození občánci:          30 osob 
 
Potůček Kryštof 
Belay Beata 
Pazderová Daniela 
Vodešilová Kateřina 
Teličková Sophie 
Koreczki Radim 
Chudík Vojtěch 
Černohous Jaromír 
Malecká Nikol 
Frnková Hana 

Gajdoš Lukáš 
Hamplová Linda 
Kaczorová Nikola 
Schneider Matěj 
Křepelková Amálie 
Koželoužková Nela 
Hirsch Ondřej 
Zatloukal Jakub 
Grőger Matěj 
Šnajder Michal 

 Balog Lukcas 
Ježková Marie 
Vodáková Veronika 
Hinčica Vojta 
Finsterlová Ema 
Štanclová Adéla 
Lorenc Martin 
Vacková Petra 
Sekanina Matyáš 
Tandler Tobiáš

 
Zemřelí spoluobčané:    25 osob 
 
Mikulíková Anna     89 let 
Běhal Jiří                  68 
Juříková Marie  79 
Grunt Ivan  63 
Košťálková Dana  48 
Strnadová Zdenka  90 
Ulrich Radomír  84 

Prášil Josef  76 
Kadala Ladislav  61 
Juráňová Stanislava 63 
Andreášová Marie   89 
Jedelský Antonín  76 
Kobliha Jan  71 
Lipek Pavel  52 

Králíček Karel  81 
Šařec Josef  95 
Gažar Antonín  82 
Šiška Josef  79 
Kobliha Zdeněk  74 
Košťálková Helena  84 
Kůs Tomáš  66 
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Langerová Lydie  78 
Sanetrníková Anna  85 

Hradil Čestmír  78 
Zelinka Adolf  76 
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III.  Samospráva a správa obce 
 
Samospráva  
 
Podklady: převážně místostarosta Mgr.Ivo Slavotínek 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2009: 
 
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.   
 

Ve složení zastupitelstva nedošlo v průběhu roku 2009 k žádným změnám. 
 
Hlavní projednávané záležitosti na jednotlivých zasedání zastupitelstva: 
 
16.3. -schválení udělení Ceny města Velká Bystřice pro rok 2009 ing.arch. 

Janu Navrátilovi a ing. Miroslavu Hořínkovi 
-schválení revolvingového úvěru na 5 mil. Kč od Komerční banky a.s. 
-schválení půjček Českému kynologickému klubu Velká Bystřice a 
jednotě Orla Velká Bystřice na profinancování projektů z programu 
Leader 
-schválení podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra na Oplocení areálu technických služeb  
 

15.6. -schválení závěrečného účtu města Velká Bystřice za rok 2008 
-schválení příspěvků neziskovým organizacím působícím v městě Velká 
Bystřice 

10.9. -schválení přísedící Okresního soudu v Olomouci- Mgr. Věra Košová  
27.10. -schválení nových zřizovacích listin příspěvkových organizací města 

Velká Bystřice 
-schválení koupě nového přepravního hasičského vozu Mercedes-
Sprinter 

16.12. -schválení rozpočtu města na rok 2010 
-schválení obecně závazné vyhlášky 1/2009 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
-schválení poplatků za stočné na rok 2010: pro občany ve výši 15,-
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Kč/m3 vč. DPH 
-schválení názvu nové ulice Lošovská   

 
 
 
  
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 2009 sešla celkem na 14 jednáních. Neuvádím úplně 
všechna jednání Rady, jen ta, kde se řešilo něco mimo rámec rutinní agendy 
(což je tedy drtivá většina jednání Rady). Pravidelně projednávaným bodem na 
každém zasedání byla majetkoprávní agenda města. 
 
 
26.1. -vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Centrum města Velká 

Bystřice- oživení zámeckého areálu“ 
-schválení rekonstrukce střechy školy, zakázka zadána nejlepší nabídce 
pokrývače pana Mička za 359.743,- Kč 
-schválení podání žádosti do programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR na Oplocení areálu technických služeb 

24.2. -projednání záměr výstavby modulárního kontejnerového domu pro 
sociálně vyloučené 
-zadání zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Kulturního 
domu Nadační ing. arch. Otto Schneiderovi 
-pronájem protihlukové stěny u Makra k umístění billboardů 
-rozdělení kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací 
za rok 2008 do finančních fondů p.o. 
-schválení opravy šaten zaměstnanců Školní jídelny 

16.3. -schválení zhotovení pískovcového soklu radnice 
-schválení nákupu 4,7 km chráničky na kabel pro internetové připojení 

22.4. -informace o realizaci inv. akce Cyklostezka Burk 
-informace o zahájení inv. akce Centrum města Velká Bystřice- oživení 
zámeckého areálu- květen 2009 
-informace o realizaci inv. akce Rekonstrukce ul. Hliník- 
předpokládaná kolaudace květen 2010 
-schválení výsledků výběrového řízení na akci Stavební úpravy objektu 
tech.služeb 
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-vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno a předzahrádku 
-schválení nájemních smluv na městských bytech Svésedlická 
-schválení nákupu konvektomatu pro Školní jídelnu 
-informace vedoucí školní jídelny o termínu jejího odchodu do 
důchodu 

20.5. -zadání projektové dokumentace na Revitalizaci Mlýnského náhonu 
-schválení zakoupení vysavače psích exkrementů 
-vyhlášení veřejné sbírky na pořízení hasičského přepravního 
automobilu 
-schválení zahájení realizace programu „veřejné služby“ (veřejně 
prospěšných prací) na území města občany pobírajícími státní sociální 
podporu 
-projednání analýzy o stavu a výhledu materiálně-technického zázemí 
mateřských školek ve VB 

15.6. -informace o výši schválených dotací z EU (Regionální operační 
program): cyklostezka VB-Mar.Údolí 12,8 mil. Kč, Náměstí+park 
28,7, amfiteátr+západní křídlo zámku 11,2 mil. Kč 
-doporučení výše školného v mateřských školách pro šk. rok 2009/10 

23.6. -schválení nové pojistné smlouvy na pojištění majetku města u 
Kooperativa pojišťovny 
-schválení uzavření nové smlouvy na zajištění kopání hrobů na 
městském hřbitově 

9.7. - schválení výběru dodavatele projektové dokumentace a zpracování 
žádosti  o dotaci ze SFŽP na projekt Revitalizace městské zeleně“ pana 
ing. Libora Tandlera  
-schválení výběrového řízení na dodavatele výměny svítidel ve třídách 
Masarykovy základní školy Heinz elektro Olomouc 
-nabídka živnostníkům a podnikatelům na bezplatnou inzerci v médiích 
města VB jako příspěvek ke zmírnění dopadů hospodářské krize 
-schválení příspěvku Charitě Olomouc na vybavení nového střediska 
Pečovatelské služby ve Velké Bystřici  

14.8. -schválení společného postupu při zadání díla Zhotovení 
zpomalovacího prahu a napojení chodníků v ul. Kollárova 
s Olomouckým krajem 
-schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele díla 
Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Křížkovského- 1.etapa, firma MYFA 
Olomouc s.r.o. 
-schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele výstavby 
amfiteátru a rekonstrukce západního křídla zámku, stavební společnost 
Navrátil s.r.o. 
-schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště 
na SK Letná, firmu Tomovy parky s.r.o. 
-schválení nových obyvatel DPS sv. Anny   
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25.8. -schválení finanční spoluúčasti města VB na investiční akci 
Rekonstrukce opěrné zdi na Křížkovského ul.- 1.etapa 

10.9. -schválení přijetí finančního daru 200 tis. Kč od obce Mrsklesy na 
pořízení nového hasičského přeravního automobilu 
-schválení opravy penetračních vozovek na místních komunikacích 
(boční část ul Na Letné, zastávku u Kamenice na ul. ČSA+ zřízení 
park. míst u OO Policie ČR)  
-schválení navýšení kapacity DPS sv. Anny z 31 na 38 klientů 
v důsledku realizace nástavby 2. patra budovy DPS na Zámeckém 
náměstí 
-dohoda s paní Alicí Dubovou o odkladu odchodu do důchodu o 1 rok 

14.10. -schválení nových obyvatel DPS sv. Anny 
-zadání úpravy software na evidenci hrobových míst 

19.11. -schválení rozpočtových opatření p.o. 
-schválení nových obyvatel DPS sv. Anny 
-výpověď smlouvy na dezinfekci, desinsekci a deratizaci- RATEX 
-dodatek ke smlouvě o  likvidaci odpadu – Remit Šternberk s.r.o.    

7.12. -prodloužení nájemních smluv v městských bytech 
-výpověď rámcové smlouvy se společností Telefónica O2 na zajištění 
mobilní telefonie a vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb 
mobilní telefonie 
-schválení smlouvy i zajištění ukládání odpadu – L.O.Haná 

 
Na čem se samospráva podílela a co se v roce 2009 v městě podařilo: 
(pro kroniku zpracoval starosta města Ing. Marek Pazdera) 
 
     Protože jsem se v tomto roce věnoval především  investičním akcím, 
začnu hodnocením z tohoto hlediska.  Především bych se chtěl zmínit o akcích, 
kterými jsme změnili centrum městečka. Vím, že jsou různé názory na 
architektonické ztvárnění  celého prostoru Zámeckého náměstí, parku, 
amfiteátru a západního křídla zámku. A věřte, že jsme na zastupitelstvech, 
radách a kontrolních výborech stavby vedli mnohé diskuse. A co člověk, to jiný 
názor. Co považuji za velmi důležité je, že se nám během krátké doby podařilo 
vtisknout centru městečka jednotný styl, jednotný názor a ztvárnění prostoru od 
významného architekta (Ing.arch. Michal Sborwitz), který již má za sebou 
několik velmi ceněných prací (Muzeum umění Olomouc, práce pro Pražský 
hrad, atd.). Důležité je především to, že se nám podařilo zajistit dostatek 
finančních prostředků. Bez podpory z Regionálního operačního programu 
(ROP) bychom nikdy nebyli schopni akci realizovat. Z celkových nákladů  na 
obě akce 46,663 mil. Kč, jsme z dotací obdrželi 39,929 mil. Kč.  
     Vůbec úspěšnost při žádostech o dotace byla v roce 2009 velmi vysoká. 
Podařilo se nám zajistit finanční prostředky z ROPu ve výši 52,779 mil. Kč 
(rekonstrukce náměstí, amfiteátr a západní křídlo zámku a cyklostezka Velká 
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Bystřice – Hlubočky). Část těchto prostředků bude investována i v roce 2010.  
Dále se nám podařilo zajistit - i díky podpoře poslance Ing. Tomáše Kvapila - 
1,5 mil. Kč na „Rekonstrukci opěrné zdi v ulici Křížkovského“, 2 mil. 
z prostředků Olomouckého kraje na „Zpomalovací práh a chodníky na silnici 
III/44317“ v ulici Kollárova, dále 300 tis. Kč z prostředků MMR na realizaci 
dětského hřiště v areálu SK Velká Bystřice. Ne vždy jsme byli ovšem úspěšní. 
Především nás mrzí, že se nepodařilo zajistit finanční prostředky na 
Rekonstrukci Kulturního domu Nadační, protože  situace vzhledem k úsporným 
opatřením v rámci státního rozpočtu a hospodářské krizi bude stále složitější a 
zajistit finance nebude do budoucna vůbec jednoduché. 
     Za příklad spolupráce obcí, veřejnosti, podnikatelů a Olomouckého kraje 
může posloužit příběh pořízení  hasičského přepravního automobilu 
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI KB 4x4 pro zásahovou jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) Velká Bystřice. Nové auto po následné přestavbě 
nahradí stávající AVII A31, která byla vyrobena v roce 1983 , jednotce slouží již 
více než 26 let a udržovat ji v dobrém technickém stavu bylo nadále nemožné. 
Přepravní automobil byl pořízen díky podpoře Olomouckého kraje – 290 tis. Kč, 
obce Mrsklesy – 200 tis. Kč, Regionálního centra Olomouc – 100 tis. Kč. Město 
Velká Bystřice vyhlásilo také veřejnou sbírku jejíž výtěžek – 240 tis. Kč – byl 
také věnován na pořízení auta. Sbírku podpořili místní občané i podnikatelé.  
Přispěli i naši dobrovolní hasiči, kteří na konto sbírky věnovali výdělky ze sběrů 
železného odpadu, dětských dnů a společenských zábav, které v roce 2009 
pořádali (cca 105 tis. Kč). Zbytkem do celkové částky 1,2 mil. Kč přispělo město 
Velká Bystřice (370 tis. Kč). V roce 2010 bychom chtěli provést přestavbu 
nového Mercedesu na zásahový automobil. 
     Za výbornou považuji i spolupráci obcí v rámci Sdružení obcí 
mikroregionu Bystřička a v rámci MAS Bystřička o.p.s.. Centrem mikroregionu 
Bystřička  i MAS Bystřička o.p.s. je Velká Bystřice. V rámci MAS (místní akční 
skupina) v roce 2009 již druhým rokem běžel program Leader. Na podporu 
z tohoto programu dosáhlo několik Bystřických spolků (Orel, Sportovní klub, 
Kynologové) a malých podnikatelů. Mikroregion Bystřička byl zase pořadatelem 
mnoha společenských a sportovních akcí (Sportovní hry ZŠ mikroregionu ve 
Velké Bystřici, I. ples mikroregionu v Tršicích, Cyklovýlet mikroregionem, 
spolupráce při letním čištění řek atd.) 
     Na co jsem byl v roce 2009 (a nejen v roce 2009) ve Velké Bystřici 
obzvláště  pyšný, je neuvěřitelně bohatý  spolkový, kulturní, společenský a 
sportovní život.  Výborným nápadem (p. místostarosty Mgr. Slavotínka) bylo 
sjednocení všech folklórních akcí do projektu Hanácký rok ve Velké Bystřici.  
Hanácký rok byl v roce 2009 podpořen  částkou 160 tis. Kč z prostředků 
Olomouckého kraje. 

V roce 2009 jsme kvůli rozkopanému náměstí i parku neuspořádali 20. 
ročník folklorního festivalu Lidový rok. Akcí, která měla být „náhradní“ a 
všechny příjemně překvapila, byl I. ročník Hanáckého pupku světa. Myslím, že 
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přírodní prostředí Kapitulního parku a multižánrová skladba programu všechny 
nadchla. Pro další ročníky byla nastavena laťka velmi vysoko.  

Ale ve Velké Bystřici nebyl v roce 2009 jen folklór. Mnoho dalších akcí 
(Bystřické banjo, Regi banjo, Bílý kámen, významné sportovní turnaje mládeže, 
divadelní přehlídka Pohárek SČDO atd.) má regionální a i nadregionální význam 
a všem jejich pořadatelům je potřeba velmi poděkovat.  

V listopadu 2009 jsme ve spolupráci s tehdejšími přímými účastníky Ing. 
Hradilem (bývalým starostou města) a p. Janem Bugno (bývalým místostarostou 
města) připravili krásnou malou výstavu k 20. výročí 17. listopadu 1989 ve 
Velké Bystřici.  Výstava byla věnována všem, kteří se ve Velké Bystřici 
zasloužili o založení Občanského fóra a také prvním „polistopadovým“ rokům 
na bystřické radnici. Fotky dodal tehdejší tajemník p. Jaroslav Koš. Obdivoval 
jsem tento tým s jakým nadšením a zápalem výstavu chystali. I proto se 
v prosinci těžce přijímala zpráva, že bývalý pan starosta Ing. Čestmír Hradil 
zemřel.  
    Na závěr mého krátkého zamyšlení bych chtěl krátce popsat problémy, 
které vidím do budoucna a které by bylo dobré postupně řešit, případně na nich 
dlouhodobě pracovat: 

1) Nevyřešené majetkoprávní vztahy- především díky neřešeným církevním 
restitucím. Jedná se o problém celostátního významu (u nás ve Velké 
Bystřici se jedná především o pozemky v průmyslové zóně a bývalý areál 
Kapitulního statku) a současně nás také   trápí  vlastnictví jiných osob a 
subjektů u  některých pozemků pod místními komunikacemi (ul. Nádražní 
II, Na Vyhlídce). 

2) Havarijní stav mlýnského náhonu -  zde nás také trápí nedořešené 
majetkoprávní vztahy. Současně bychom chtěli nechat vypracovat studii a 
pokusit se získat dotační prostředky z fondů EU. 

3) Rekonstrukce KD Nadační -  z pohledu rekonstruovaného náměstí je to 
opravdu ostuda Velké Bystřice. 

4) Rekonstrukce hotelu Zámek -  kdysi chlouba Velké Bystřice potřebuje 
významnou investici, především je nutné řešit sociální zařízení, vybavení, 
kuchyň, vytápění a výstavbu wellness centra. 

5) Rekonstrukce školských zařízení -  je nutné pokračovat dále v postupné 
rekonstrukci školních budov (ZŠ i MŠ). 

6) Rekonstrukce místních komunikací a chodníků -  další nikdy nekončící 
příběh. I když se nám podařilo „strašáky“ typu ulic Na Letné nebo Hliník 
vyřešit, pořád zůstává mnoho ulic a chodníků, které na rekonstrukci 
čekají. 

7) Prezentace města -  určitě jsme urazili velký kus práce, ale myslím, že 
máme pořád velké rezervy. Osobně si hodně slibuji od informačního 
centra, které bude v prostorách Západního křídla zámku. Myslím, že 
infocentrum města by mělo mít na starosti i aktivnější webové stránky.     
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Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2009 a jeho čerpání 
 
Podklady:  Elefteria Schrottová, předsedkyně finančního výboru 
 
              tis.Kč 
Položka      rozpočet  skutečnost 
PŘÍJMY: 
- investiční dotace                   2 254,0     30 017,0 
- daňové příjmy, neinvestiční dotace     25 620,0              24 316,0 
-  neinvestiční dotace         2 441,0                3 930,0 
- ostatní příjmy          8 513,0     12 176,0  
       
Příjmy  c e l k e m                  39 428,0                 70 439,0 
 
 Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 jsme očekávali příjmy ve výši 
39 428 tis.Kč. Již při sestavování rozpočtu v listopadu 2008 jsme předpokládali 
nižší inkaso daňových příjmů v souvislosti s ekonomickou krizí.  
 Skutečné daňové příjmy v roce 2008 byly cca 28 mil.Kč, v rozpočtu na 
rok 2009 cca 25,6 mil.Kč a skutečnost o cca 1,3 mil.Kč nižší. Tento výpadek byl 
kompenzován ostatními příjmy a lze konstatovat, že v souvislosti 
s ekonomickou situací a nižšími daňovými příjmy nebylo hospodaření města 
Velká Bystřice ohroženo. 
 Významnou položkou příjmů jsou investiční dotace, v roce 2009 činily 
cca 30 mil.Kč. 
 
Položka       rozpočet  skutečnost 
VÝDAJE: 
- investiční výdaje       7 121,0  51 527,0 
- příspěvkové organizace      7 509,0    6 623,0 
- provozní náklady, místní správa   23 846,0            23 336,0 
- splátky úvěrů        1 800,0     1 932,0 
Výdaje  c e l k e m                         40 276,0                83 418,0 
 
Deficit rozpočtu                                                 - 848,0              - 12 979,0 
 
          Rozpočet na rok 2009 byl sestaven v mírném deficitu,který pokryl 
zůstatek prostředků ke konci roku 2008. 
         V souvislosti s realizací projektů z ROP bylo nutné zajistit průběžné 
financování. V roce 2009 se jednalo o 2 velké investice. Rozpočet rekonstrukce 
Zámeckého náměstí byl 33 325 tis.Kč a amfiteátr vč. rekonstrukce západního 
křídla zámku 17 920 tis.Kč. Celková potřeba finančních zdrojů činila 51 524 
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tis.Kč. V červnu 2009 jsme projednali čerpání 2 krátkodobých úvěrů, skutečně 
čerpáme jen investiční ve výši 8 700 tis.Kč a dále čerpáme dlouhodobě 
využívaný revolving ve výši 4 279 tis.Kč. Těmito úvěry byl pokryt deficit 
rozpočtu ve výši  12 979,0 Kč. 
           Po dokončení investic v roce 2010 předpokládáme úhradu investičního 
úvěru a objem závazků k peněžním ústavům nebude vyšší – nedojde k dalšímu 
zadlužení města. Tuto skutečnost považujeme za velice pozitivní pro ekonomiku 
a financování města Velká Bystřice v dalších letech. 
          Ostatní investice v roce 2009 byly pokryty z vlastních zdrojů a ostatních 
dotací. 
 
    
   
  
Činnost komisí a výborů města 
 
 
Komise stavební :  Ing. arch. Jan Navrátil – předseda komise  
    Ing. Jaroslav Mádr 
    Ing. Miloslav Korydek 
    Ing. arch. Dan Života 
    Ing. Milan Svoboda 
    Vítězslav Vičar 
    Ing. Filip Štembírek 
 
Podklady: Ing.arch. Jan Navrátil, předseda komise 
 

Personální složení komise se proti roku 2008 nezměnilo, v roce 2009 se 
členové komise sešli podle potřeby a předkládaných akcí k projednání celkem 
osmkrát. 

Výčet hlavních projednávaných a konzultovaných akcí: 
1. Oživení zámeckého areálu – rekonstrukce zámeckého náměstí, 

revitalizace zámeckého parku včetně výstavby amfiteátru – prohlídka 
staveniště, podání připomínek. 

2. Úpravy prostoru pro kontejnery u hřbitova včetně oplocení – odborná 
konzultace. 

3. Stavební komise posoudila záměr výstavby inženýrských sítí v lokalitě 
Kopaniny investora p.Jaroslava Pazdery. 

4. Komise uplatnila připomínky k situování návrhu lávky přes řeku Bystřici 
u železniční zastávky Českých drah. 

5. Komise doporučuje provedení úpravy prostoru při ulici 8.května u 
hostince „Kovárna“ včetně zrušení točny, zřízení parkoviště a nové 
obslužné komunikace. 
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6. Komise posoudila návrh objemového řešení bytového domu v Hliníku na 
nevyužitých pozemcích TJ Sokol. 

7. Vyjádřila se k objemové studii Polyfunkčního bytového domu na ulici 
8.května na levém břehu Vrtůvky. Při této příležitosti komise požádala 
radu města a stavební úřad o předkládání demoličních záměrů 
v dostatečném časovém předstihu.  

8. V rámci rekonstrukce západního křídla zámku komise upozornila na 
nutnost dokončení západní fasády věže zámku s průjezdem. Tato fasáda 
v předchozí etapě výstavby zůstala nedokončena vzhledem k přilehlému 
západnímu křídlu. 

Činnost stavební komise v roce 2009 je charakterizována sledováním 
probíhajících stavebních realizací. Byly to: úprava komunikace a chodníku 
v ulici Hliník a parkoviště u hřbitova, dále úprava zámeckého areálu, náměstí, 
parku, amfiteátru včetně mostků přes náhon a zámeckého nádvoří. 

V diskusi mezi členy komise bylo konstatováno, že od uvedení hlavní 
budovy zámku do provozu uběhlo již dvacet let. Její vnější vzhled vyžaduje 
nutnou údržbu, která byla v celém zámeckému objektu (až na výjimky – 
břidlicová krytina střechy) po tuto dobu zanedbávána. 
 
 
 
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 sešla v roce 2009 4x. 
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Průběžně byla komise svolávána dle potřeby sportovních spolků a města. 
Komise iniciovala dokončení úprav školní haly-kde nejsou dobudovány tribuny 
pro diváky a není dobudováno zázemí sportovců v přízemí.Vše ale záleží na 
finančních možnostech města. Byly upraveny a rozšířeny dva dětské koutky, 
kterých je ve městě čím dál víc. Je to dobře a komise navrhla vyčlenit člověka 
pro kontrolu(jak revizi,tak jejich občasný úklid), který by byl placen. 

Komise zjistila, jaké finanční prostředky na sport vydávají některá jiná 
města a porovnala je s finanční prostředky vydávanými ve Velké Bystřici. Naše 
město se v žebříčku výdajů na sport pohybuje někde uprostřed.  

Bystřický sport se stále dělí na výkonnostní a rekreační.Výkonnostním 
sportem se zabývá hlavně Sportovní klub, kde nejvíce členů má oddíl házené, 
který má přihlášeny do soutěže všechny možné kategorie - miniházenou, mladší 
žáky, starší žáky, mladší dorost, starší dorost a muže.V letošním roce vzniklo 
nově družstvo žen.Oddíl volejbalu má ženy a dále je zde oddíl tenisu,který je 
hodně aktivní a též pracuje s mládeží. Oddíl kopané také začíná pracovat 
s mládeží. Mají přípravku a ml.žáky. Dále mají družstvo mužů.  

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 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 

 
 Jak v oblasti školství, tak v oblasti kultury je v našem městě dlouhodobě 
vyvíjena obdivuhodně rozmanitá činnost, jejíž iniciátory jsou do značné míry 
právě předseda a členové této komise – čemž svědčí další podrobné zprávy, 
zveřejněné v této kronice: školství –ředitelka ZŠ TGM Mgr.J.Štěpánová, kultura 
– ředitelka KS J.Možišová,, soubor Haná a národopis města – P.Nakládal, 
Mgr.E. Kadalová, B.Millá,  divadelní soubor – Ing. T. Hradil.  

Prostory hotelu Zámek dává jeho ředitel P.Jahoda k dispozici v podstatě 
ke všem kulturním akcím, pořádaných ve městě. Kulturnímu středisku 
významně tak napomáhá například poskytováním slev za ubytování umělců a 
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účinkujících (porota i účinkující na divadelní přehlídce Pohárek SČDO, 
účinkujících na přehlídce Bystřické banjo) a úhradou podané večeře všem 
účinkujícím i pořadatelům Bystřického banja. 

 Velmi intenzivně je ke kulturním účelům samozřejmě využíván kulturní 
dům, jehož interiéry i vnější vzhled - podobně jako bystřický zámek -  naléhavě 
volají po velkých opravách, které v případě stařičkého „kulturáku“ jsou nutné už 
i z bezpečnostních důvodů v rozsahu totální rekonstrukce.  Finanční prostředky 
se na to bohužel stále nedaří ani získat z dotací, ani vyčlenit z vlastního rozpočtu 
města.   
 
 

 
 
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 
  

Komise se v roce 2009 sešla na dvou jednáních, kde byla projednána 
současná situace v sociální oblasti a projednány jednotlivé případy sociálně 
potřebných občanů, problémy v oblasti neplacení nájemného v obecním bytě, 
výskyt bezdomovectví v obci, připomínky k domovu důchodců. Členové komise 
se seznámili se standardy péče poskytované v Domově důchodců a  prohlédli si 
nově zrekonstruované prostory.  

  
Členové komise prováděli také 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 
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   Mgr. Ivo Slavotínek s právem veta 
 
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 29 žádostí 

 
Nově ubytovaní v roce 2009: 
 
V roce 2009 nastoupilo 16 uživatelů: 
Marie Záchová, Hedvika Švarcová, Rudolf Kubica, Marie Runtáková,Leopold 
Kobliha, Anna Koblihová, Ignác Kufrik, Danuše Muhlparzerová, Vladimír 
Zeman, Helena Košťálková, Josef Šařec, Marie Kimmelová, Jindřich Šišák 
  
Mimobystřičtí uživatelé, kteří neměli trvalý pobyt ve Velké Bystřice: 
  
Petr Svozil - Olomouc 
Marie Runtáková - Přáslavice 
Ludmila Nádvorníková - Hlubočky 
MUDr. Lubomír Ficker - Ostrava 
 

Od ledna 2009 je kapacita domova 38 uživatelů, v průběhu roku dochází 
k dovybavování domova polohovacími postelemi, speciálními křesly pro 
seniory. 
    
Výbor finanční  
 
Předseda   Ing. Elefteria Schrotová 
   Ing. Martin Seidler  
   Marie Šperková  
   Ivan Polcr 
   Zdenka Petříková 
 
Podklady: Ing.Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
  
            Rok 2009 byl pro finanční výbor náročný z pohledu optimalizace cash 
flow a financování investic. Ve spolupráci se starostou města jsme připravili 
potřebu čerpání investičních prostředků a jejich zajištění.  
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           Na základě těchto propočtů nám vyšla potřeba úvěrů ve výši 13 mil.Kč. 
Žádosti na poskytnutí úvěrů byly předány KB, a.s. a ČSSP, a.s. , na základě 
poskytnutých nabídek a jejich vyhodnocení byla vybrána Komerční banka. 
Jednalo se o 2 úvěry ve výši 8.700 tis.Kč a 4 300 tis.Kč. Podle skutečného 
vývoje financí a potřeb byl podepsán pouze úvěr na 8 700 tis.Kč. 
 Příprava rozpočtu na rok 2010 byla zahájena tradičně od října 
měsíčním sledováním výsledků příspěvkových organizací a hlavně inkasa daní. 
Za rozhodující jsme považovali sestavení rozpočtu příjmů. Bylo nutné 
vyhodnotit dopad přetrvávající krize a změny v dani z nemovitostí na příjmy 
v roce 2010. Pro rozpočet výdajů byla rozhodující výše příjmů. 
 
 
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 2009 provedl běžné kontroly týkající se  plnění 

usnesení zastupitelstva města, rozpočtu města, agendy příspěvků neziskovým 
organizacím, nedoplatků na poplatcích a přípravy rozpočtu na rok 2010. Při těchto 
kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 

  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 schvalovaných v městské radě. 

 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 
 
 Městský úřad ve své činnosti musí především sloužit k uspokojení 
potřeb občanů a organizací zejména z Velké Bystřice a na úseku státní správy i 
obcí Bukovany, Svésedlice, Přáslavice a Mrsklesy.  
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 Na stavebním úřadě pracuje sl. Ivona Vysoudilová na dobu určitou za 
mateřskou dovolenou paní Jany Sklenářové. Jako posilu byl získán na dobu 
určitou koncem roku 2009  dlouholetý pracovník Magistrátu města Olomouce 
pan Svatopluk Nosál. Nárůst žádostí zaevidovaných k vyřízení na stavební úřad 
je značný, přibývá žádostí  nejen o povolování staveb pro bydlení, ale také  
k podnikání. Z toho je také patrno, že lokalita Velké Bystřice je pro stavebníky 
velmi atraktivní a zajímavá.  
 Na odboru výstavby a technických služeb jsou změny pouze 
v dělnických profesích, kde město využívá´dotací na pracovní místa pro 
zaměstnance evidované u Úřadu práce v Olomouci. Je pravdou, že ne každý 
z vybraných pracovníků na veřejně prospěsné práce vydrží celý rok, ale i tak 
technické služby udělají velký kus práce na opravách majetku města, ale 
především na údržbě veřejné zeleně, čištění místních komunikací, čištění 
kanalizace. Pod tímto odborem pracují i odsouzené osoby, které jsou u města 
Velká Bystřice umístěny prostřednictvím Probační a mediační služby 
v Olomouci. V průběhu roku 2009  odsouzení k alternativním trestům 
odpracovali na obecně prospěšných pracích celkem 406 hod.  
 Správní odbor městského úřadu doznal v roce 2009 také změny. Po 
mateřské dovolené se vrátila na zkrácený pracovní úvazek paní Pavla Kočišová, 
která do konce roku pracovala na pokladně městského úřadu. Do důchodu 
odešla dlouholetá úřednice paní Vlasta Polzerová, která pracovala na úseku 
pokladna a archivnictví. Paní Dana Bieleszová do konce roku 2009 zůstala na 
pozici ekonoma města. Úsek matriky a evidence obyvatel je již řadu let 
doménou zkušené matrikářky městského úřadu paní Bronislavy Millé. Na úseku 
matriky a evidence obyvatel přibylo v roce 2009  také druhé kontaktní místo pro 
Czech POINT. Na zřízení druhého kontaktního místa získalo město Velká 
Bystřice dotace  v rámci Výzvy č. 02 Integrovaného operačního programu  
Czech POINT od ministerstva vnitra ve výši 85% celkových nákladů na projekt, 
tj. 44.524,00 Kč. Městský úřad Velká Bystřice má tak dvě kontaktní místa pro 
výpisy.  Pro občana to znamená, že končí obíhání úřadů a často dlouhé čekání a 
dojíždění pro výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, výpisu z obchodního 
rejstříku apod.   Czech POINT je prozatím  nejpohodlnější způsob, jak z 
jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český 
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu 
veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i 
neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést 
autorizovanou konverzi na žádost. 
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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:    
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Rada města 

Starosta 
Ing. Marek PAZDERA 

 

Místostarosta 
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

Tajemnice  
MěÚ 
Jana 

DRÁBKOVÁ  

Správní odbor 
 

vedoucí odboru 
Pavla KOČIŠOVÁ 

ekonom města  

Sekretariát 
Miluše Sokolová 

Odbor výstavby 
a TS 

vedoucí odboru 
Ing. Filip ŠTEMBÍREK 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Stavební úřad 
vedoucí odboru 

Jarmila 
MATONOHOVÁ  

 
Czech Point 
Matrika,ev.obyvatel 

Bronislava Millá  
 

Pokladna , správa daní 
a poplatků  

Dana Bieleszová  

 
 

Czech Point 
pozemky, nájmy 

Zuzana Janočová 
 
Technické služby 

Technik 
Vladimír Běhal  

dělníciTS 
pracovníci VPP 
pracovníci OPP 

 
 
Ivona Vysoudilová 
 
Jana Sklenářová - 
MD 
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• Bukovany 
• Mrsklesy 
• Přáslavice 
• Svésedlice 
• Velká Bystřice 

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

pracovnicí je Ivona Vysoudilová 
Počet zaměstnanců na stavebním úřadě se nezměnil, stejně tak působnost 

stavebního úřadu. 
 

Počet vydaných správních spisů celkem ve  Velké Bystřici 228 z toho  
- územní rozhodnutí + územní souhlasy 72 
- stavební povolení + souhlasy s ohlášením 41 
- kolaudační rozhodnutí + kolaudační souhlasy 32, 
- ostatní spisy 83. 
 
Jaké stavby se povolovaly a kolik: 
- rodinnéh domy - 5 
- fotovoltaická elektrárna  většího rozsahu 1 
- vrtané a kopané studny - 9 
- stavby pro podnikání - 3 

Byly odstraněny  4 rod. domy ( č.p. 147, 418 339 a 58) , na jejich místě 
budou postaveny nové rod. domy  v jednom případě možná bytový dům. 

Ostatní stavby a stavební úpravy podléhající stavebnímu zákonu již 
neuvádím - jedná se o přípojky, oplocení, pergoly, garáže atd. 
 
 Velká Bystřice Přáslavice Bukovany Mrsklesy Svésedlice Celkem 
Územní rozhodnutí  32 13 0 6 1 52 
Stavební povolení 39 13 11 11 1 75 
Výzva 10 4 6 0 3 23 
Odstranění stavby 9 3 2 1 1 16 
Kolaudační rozhodnutí 35 8 4 5 3 55 
Drobné stavby 46 9 4 3 0 62 
Dělení pozemků 12 6 4 1 0 23 
Dodatečné povolení 5 1 1 1 0 8 
Výjimka 5 0 1 0 0 6 
Ostatní 71 19 18 7 6 121 
 

 
Archiv města 
 

 Ing.Čestmír Hradil, archivář města 
 

  Bohužel tato důležitá a zajímavá část kroniky zůstává zřejmě na delší 
dobu neotevřena, protože, jak je zřejmé z předchozích i pozdějších zápisů, 
archivář a jeho zakladatel Ing. Čestmír Hradil koncem tohoto roku neočekávaně 
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zemřel. Nestačil dodat své vždy vyčerpávající svědectví o svém bádání 
v průběhu roku a my se musíme spokojit nejen s jeho posledním článkem ve 
Velkobystřických novinách č. 5 na str. 6 s názvem „Z městského archivu“, ale i 
se skutečností, že nás tento významný bystřický občan a můj přítel navždy 
opustil. I na tomto místě si dovolím mu poděkovat za jeho badatelskou činnost 
s tím, že zatím opravdu nevím, kdo by jej mohl alespoň z části nahradit. 
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III. Hospodářský život 
 
1.Stavební a výrobní činnost – řemesla 

 
Postřehy ze stavebního života našeho městečka v roce 2009 subjektivníma 
očima radního (Ing. Milan Svoboda) 
 

Na první pohled určitě v našem městečku nebylo patrné, že bychom 
prožívali období recese nebo vlastně krize, jak nás téměř denně masírovala 
všechna média i ta veřejnoprávní. Každý, kdo se ve Velké Bystřici pohyboval, 
se setkával po celý rok se stavebním ruchem nebývalého rozsahu, až to určitě 
mnohým nebylo milé. Navíc to největší stavební „šílenství“ probíhalo přímo 
v centru městečka při rekonstrukci Zámeckého náměstí včetně přilehlého 
západního křídla zámku, nádvořích zámku a parku kolem mateřské školy. 

Nebudu zde zatěžovat čísly a statistickými údaji, ty si koneckonců čtenář 
kroniky přečte na jiném místě, pouze stručně připomenu jednotlivé 
nejvýznamnější stavby. 

Nejdříve byla v jarních měsících dokončena rekonstrukce ulice Hliník 
s novým parkovištěm u hřbitova. 

V polovině roku byla dokončena a předána do užívání cyklostezka 
z Velké Bystřice do Hluboček – Mariánského Údolí, kterou okamžitě začaly 
využívat tisíce cyklistů a bruslařů až to vedlo ke stížnostem, shrnutým v petici 
obyvatel ulice Na Svobodě, nárokujících si vybudování chodníku pro pěší. 

V dubnu byla zahájena akce největší, již zmíněná rekonstrukce 
Zámeckého náměstí, která bude úplně dokončena v květnu roku 2010. Ta, spolu 
s rekonstrukcí západního křídla zámku, vybudováním nového amfiteátru 
v parku, revitalizací a novou výsadbou dřevin v parku, změní střed městečka 
k nepoznání a na velmi dlouhou dobu. Nově vybudované cesty v parku 
umožnily jeho zpřístupnění širší veřejnosti a již v zimě je obyvatelé městečka 
hojně využívali. Jsem přesvědčen, že se do konce měsíce května 2010 vše podaří 
dokončit a centrum městečka se zaskví v plné kráse. 

Byla zahájena generální rekonstrukce kamenné zdi v ulici Křížkovského. 
Dokončena byla zhruba polovina.  

Všechny tyto velké akce se realizovaly hlavně z finančních prostředků EU 
v rámci ROPu, doplněných financemi z rozpočtu města a státního rozpočtu (v 
případě zdi v ulici Křížkovského). 

Ale i na stavební činnost měla dopad špatná ekonomická situace státu a 
státních financí. Z důvodu nižších daňových příjmů do rozpočtu města nebylo 
možno realizovat novou lávku přes řeku Bystřici u vlakové zastávky a rovněž 
byl snížen rozsah rekonstrukcí místních komunikací. 

Přesto si myslím, že byl rozsah stavební činnosti nevídaný a byl na samé 
hranici toho, co je samospráva schopna „ukočírovat“ a uhlídat, hlavně z důvodu 
neúměrného rozsahu administrace projektů z ROPu. 
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Kromě nepříznivých dopadů, které stavební činnost pro běžný život 
občanů přináší, měla i jeden velmi příjemný dopad. Na začátku roku kulturní 
veřejnost v našem městečku těžce nesla, že se odkládá jubilejní 20.ročník 
Lidového roku z důvodu rekonstrukce náměstí. Ta podnikavá část zmobilizovala 
síly a připravila pro celé období roku řadu kulturních akcí mapujících lidové 
zvyky ve všech ročních obdobích. Vrcholem byl Hanácké pupek světa, což byla 
akce tak vydařená, že to nečekali ani její autoři a organizátoři. Patří jim můj 
obdiv. Pro jubilejní rok 2010 si tak ale nasadili laťku hodně vysoko. 

Přes všechny výše uvedené stavební počiny a kulturní úspěchy, je jedna 
věc, která (alespoň podle mého názoru) úspěchy v budování nové tváře středu 
městečka poněkud sráží. Nepodařilo se bohužel uspět s financováním projektu 
rekonstrukce kulturního domu Nadační z fondů EU, ani se nepokročilo dál 
v zabezpečení modernizace a dalšího rozvoje komplexu hotelu Zámek. Takže 
budeme mít sice krásné nové náměstí s novou kašnou, ohraničené na jedné 
straně chátrající budovou kulturního domu Nadační a na straně druhé poněkud 
omšelou fasádou hotelu Zámek. Vzhledem k pomalu končícímu volebnímu 
období to budou náročné úkoly pro budoucí zastupitele a hlavně starostu a jeho 
nový tým. 

Věřím, že se občanům zase podaří ve volbách svými hlasy vytvořit 
zastupitelstvo, které bude jako tým opět táhnout za jeden provaz a hlavně 
stejným směrem. Na rozdíl od našeho rozhádaného parlamentu a z toho 
pramenící bídy české politiky a prázdné státní pokladny. 
 

Z oblasti stavební a výrobní činnosti uvádíme jen statistický údaj o počtu 
subjektů a jednotlivých řemesel. Jejich zpřesněný jmenný výčet uvedeme 
v dalším dílu kroniky na závěr čtyřletého komunálního volebního období.   

 
Projekční činnost: 5 Vodař - topenář 8 
Stavební práce 5 Elektro 6 
Klempíři a pokrývači 6 Autoopravárenství 4 
Zámečníci 8 Čalouník 3 
Stolař - truhlář 15 Lakýrník 2 
Malíř - natěrač 8 Jiné 4 

 
 
 
2. Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing.Zdeněk Kolman 
 

 
 Agrospol Velká Bystřice s.r.o. i v roce 2009 dokázal využít  příznivé 
klimatické podmínky k docílení nejvyšších hektarových výnosů za šestnáct let 
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hospodaření u cukrovky a pšenice. U ostatních plodin mimo máku, kde byl 
dosažen průměr, jsou hektarové výnosy také nadprůměrné. Mimo chmel došlo 
k výraznému pádu cen výrobků oproti průměru roků 1994 až 2008. Stav je 
patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2009 s průměrem  za 
předchozí roky hospodaření naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 
Období  ø 1994-2008 2009 ø 1994-2008 2009 ø 1994-2008 2009 

Chmel 60,71 70,06 1,42 1,70 130 366 
193 
907 

Cukrovka 149,99 156,95 53,07 74,86 946 671 
Ječmen 267,87 287,93 5,14 6,06 3 765 3 058 
Mák 89,23 113,42 0,78 0,77 28 381 21 548 
Pšenice 385,36 382,01 6,17 7,75 3 515 2 911 
Řepka 220,25 255,84 3,21 4,16 6 361 6 198 
Obil.celkem 653,24 669,94 5,75 7,02 3 607 2 965 

 
 Vstupy potřebné k zajištění zemědělské výroby byly v pěstitelském 
období 2008/2009 především u hnojiv zatíženy nejvyšší cenovou úrovní. 
Vzhledem k vysoké intenzitě výroby a dobíhání velice příznivých cen u chmele 
se společnosti podařilo i v roce 2009 hospodařit v kladných číslech. 

Za tohoto stavu bylo možné pokračovat na údržbě a rekonstrukcích 
staveb. V průběhu roku 2009 byla dokončena oprava bytového domu s půdní 
nadstavbou na ulici Letná ve Velké Bystřici. S využitím podpory z EU byla 
provedena v areálu střediska rekonstrukce a modernizace čističky a skladu zrnin.  

Úvěr s částečnou dotací úroků z PGRLF byl rozhodujícím zdrojem k 
pořízení dvou traktorů CASE MAGNUM 280 používaných k orbě a přípravě 
půdy před setím. 
 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2009 úspěšně zajišťovalo svou 
náročnou prací dvacet dva stálých pracovníků, z nichž většina je zde zaměstnána 
od vzniku společnosti a dále stovky brigádníků převážně z okolí při zavádění a 
sklizni chmele. 
 
         
Autobusová doprava a autodoprava 
 

Autobusovou dopravu na území obce v převážné míře zajišťuje firma 
AUTA-BUSY Studený (město v roce 2009 dotovalo částkou 75.933,-Kč) a 
společnost VEOLIA Transport (dotace města 65 900,-Kč). Celková dotace na 
dopravu za rok 2009 tedy činí 141.833,-Kč, což v porovnání s rokem 2008 činí 
nárůst nákladů o téměř deset procent. 

 
Firma AUTA-BUSY Studený je subjektem domácím se sídlem v našem 

městě a zajišťuje nadále velkou část spojů autobusových linek s okolními 
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obcemi, především pak s Olomoucí. Její sídlo na Žižkově ulici je pro město 
výhodou, protože umožňuje zajištění mnoha zájezdů našich zájmových 
organizací bez úhrady dojezdových kilometrů. Firma zajišťuje i zájezdy a spoje 
mimo republiku, informace podává na svých webových stránkách 
www.autobusy.com .  
 

Autodopravou se ve Velké Bystřici zabývá společnost ZADO, dále Josef 
Vařeka-stavební firma VASTAV, Pavel Zedník, Marek Goldscheid, Lubomír 
Charvát, Jaroslav Těthal, Jaroslav Pazdera, Jiří Petr, Dana Bieleszová, Vlastimil 
Vydra. 

 
 
Služby, prodejny a pohostinství 
 

 Rovněž v této oblasti se v tomto roce spokojíme se statistickými údaji o 
počtech těchto subjektů, které v příštím roce rozšíříme o zpřesněný jmenný výčet 
osob, podnikajících v jednotlivých oborech: 

 
Zprostředkovatelská činnost 4 Prodejny různé 14 
Kosmetika, pedikura, masér 6 Sběrna ovoce 1 
Opravny různé 11 Pohostinství a restaurace 7 
Švadleny 4 Jiné 3 

 
 

 
 Další významné nevýrobní  instituce ve městě 

 
České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady a informace: Hana Navrátilová, dozorce výhybek 
 
           Rok 2009 nepatřil v železniční stanici Velká Bystřice k nikterak 
zlomovým a veškerá činnost probíhala přibližně ve stejném duchu tak jako 
v předchozích letech. Samozřejmě se horší ekonomická situace ve světě i naší 
republice odrazila i ve vlakové dopravě a dopadla také na některé zdejší 
zaměstnance tím, že v rámci reorganizace a šetření mzdových nákladů byli 
přeloženi na jiné položky. Během roku se ve vozové kanceláři snížil počet 
pracovnic ze 2 na 1 s osmihodinovou pracovní dobou. V dopravní kanceláři 
zůstal počet výpravčích nezměněn (4 v turnusu denní i noční směny, 1 takzvaně 
letmo- záskok za dovolené a nemoci), dozorce výhybek nově v rámci své 
osmihodinové pracovní doby začal zajíždět i do železniční stanice Hlubočky, 
kde vykonával své pracovní povinnosti. I nadále odstraňuje veškeré poruchy na 
technickém  zařízení 1 pracovník Správy sdělovací a zabezpečovací techniky. 

http://www.autobusy.com
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Také na traťovém okrsku došlo k úbytku provozních zaměstnanců- za 
pracovníky, kteří odešli do důchodu již nebyli přijatí noví. 
            Vlečka do Zempomarketu dosud nebyla zrekonstruována, tudíž je i 
nadále nesjízdná, stejně jako část staniční koleje č.5. Důvodem jsou samozřejmě 
finance...Jinak nejvíce a zdaleka viditelnou změnou v železniční stanici bylo 
skácení letitého platanu, který rostl v těsném sousedství se staniční budovou a 
budovou technického zázemí. Tento rozložitý strom s obrovským kmenem sice 
již před několika lety prodělal ozdravující kúru (zmlazení, odstranění suchých 
větví), ale stávající stav už byl poměrně nebezpečný a hrozilo nebezpečí úrazu či 
poškození budov. Zaměstnancům zbyla už jen vzpomínka na to, kolik času 
zabralo na podzim nekonečné uklízení vysokých vrstev spadaného listí. 
           Počet projíždějících i zastavujících vlaků osobní dopravy v obou směrech 
zůstal nezměněn oproti roku 2008. Pouze při 1. změně jízdního řádu byl zrušen 
1 pár zastavujícího vlaku (Olomouc- Hrubá Voda a zpět). Také počet 
projíždějících nákladních vlaků zůstal ve stejném rozsahu. Manipulační vlak, 
který provádí obsluhu vlečky do Ferony a posun s vozy ve stanici, přijížděl 
v pracovní dny a sobotu kolem 7. hod. Po přistavení vozů pokračoval do stanice 
Hl.- Mariánské Údolí. Pouze podle potřeby zajížděl až do Domašova nad 
Bystřicí zavézt prázdné vozy na nakládku dřeva nebo odvézt naložené vozy. 
V odpoledních hodinách po provedení obsluhy vlečky  se manipulační vlak 
vrací zpět do Olomouce. 
           Železniční zastávka je i nadále neobsazena a tím pádem je terčem 
vandalů. Z čekárny se stalo jedno velké smetiště a postupně byla rozbíjena 
veškerá skla v budově. Došlo k trvalému uzamčení čekárny a provizornímu 
zahrazení oken dřevěnými deskami. V zimě se o úklid sněhu stará soukromá 
firma na základě smlouvy s ČD a. s. Celkový stav zastávky je špatný a situace je 
velmi smutná vzhledem k velmi početné frekvenci cestujících. 
          V železniční stanici je v osobní pokladně od 1. 5. 2009 v provozu čtečka 
čipových magnetických karet, která usnadňuje odbavování cestujících a 
umožňuje poskytovat zákazníkům nové služby (např. placení jízdních dokladů 
prostřednictvím elektronické peněženky, aktualizovat elektronické průkazy na 
slevu jízdného apod.). 
 
Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice v roce 2009: 
 
měsíc nakládka Ferona vykládka Ferona nakládka 

chmel 
nakládka dřevo  

leden 11 vozů (271 t) 77 vozů (3147 t) 11 vozů (101 t) 2 vozy (98 t) 
únor 7 vozů (208 t) 44 vozů (1847 t) 8 vozů (75 t) 4 vozy(159 t) 
březen 4 vozy (87 t) 52 vozy (3288 t) 6 vozů (58 t) 1 vůz (44 t) 
duben  3 vozy (39 t) 83 vozů (2298 t)   
květen 8 vozů (144 t) 84 vozů (2868 t)   
červen 11 vozů (263 t) 102 vozů (4089 t)   
červenec 17 vozů (464 t) 127 vozů (4856 t)  2 vozy (105 t) 
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srpen 26 vozů (997 t) 100 vozů (4098 t) 7 vozů (92 t) 1 vůz (51 t) 
září 17 vozů (141 t) 126 vozů (4399 t) 6 vozů (78 t) 6 vozů (280 t) 
říjen 7 vozů (251 t) 194 vozů (7240 t)  6 vozů (278 t) 
listopad 15 vozů (329 t) 131 vozů (4673 t)   
prosinec 6 vozů (94 t) 81 vozů (1706 t) 4 vozy (39 t) 5 vozů (208 t) 
 
 
 
Tržba v osobní pokladně za prodané jízdenky a další přepravní doklady: 
 
leden 49 193,- 
únor 44 265,- 
březen 45 854,- 
duben 41 421,- 

květen 46 994,- 
červen 40 421,- 
červenec 39 891,- 
srpen 42 956,- 

září 39 952,- 
říjen 38 099,- 
listopad 42 161,- 
prosinec 43 936,- 

 
 
Celková tržba za rok 2009 činila 515 143,- Kč. 
 
 
Česká spořitelna a.s. 
 

Podklady a informace :    p.Spurná J. – OP Olomouc 
 

V oblasti klientských služeb a produktů vsadila Česká spořitelna na 
maximální flexibilitu a variabilitu. Prvním produktem tohoto typu byl Osobní 
účet, který nabídkou volitelných služeb umožňuje klientům stát se svobodným 
tvůrcem účtu. V průběhu 1. pololetí 2009 představila Česká spořitelna, a.s. dvě 
zásadní novinky: a to Program výhod a Osobní účet pro studenty. Díky 
Programu výhod České spořitelny mohou klienti za určitých podmínek získat 
slevu z vedení Osobního účtu. Osobní účet České spořitelny  s Programem 
výhod získal titul Bankovní novátor 2009 v soutěži Hospodářských novin. 

S novým Osobním účtem Student České spořitelny mají studenti 
k dispozici stejně širokou nabídku produktů a služeb jako majitelé standardního 
Osobního účtu, tedy mohou si nastavit služby, které dosud nebyly studentům 
dostupné. 

Kartový účet: Celkový počet vydaných aktivních karet dosáhl výše 3,27 
mil. kusů, pokles 0 1,9%. Od května 2009 jsou všechny platební karty České 
spořitelny, a to jak nově vydávané, tak i stávající, vybaveny čipem. Čipová 
technologie výrazně posiluje bezpečnost transakcí, protože zaznamenává data na 
čip a zcela minimalizuje jejich případné zneužití. 

Bankomaty České spořitelny mají další funkci „Moje platby“.V květnu 
2009 zahájila Česká spořitelna pilotní provoz přijímání platebních karet v 
sedmi prodejnách obchodního řetězce Kaufland. 

Program Zelená úsporám: Ekologickými projekty se Česká spořitelna 
zabývá přes sedm let a zapojení do programu Zelená úsporám přirozeně 
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navazuje na její dosavadní strategii.Program Zelená úsporám je zaměřen na 
podporu ekologických úprav  v oblasti bydlení (úspory energie na vytápění, 
podpora výstavby ekologických domů, využití obnovitelných zdrojů energie pro 
vytápění a přípravu teplé vody či dotační bonus na vybrané kombinace 
opatření). 

Významná ocenění  - Nejdůvěryhodnější banka roku 2009: Česká 
spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2009 titul Banka roku, v 
hlasování veřejnosti byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku a titul Bankéř 
roku získal generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer. Titul 
Nejdůvěryhodnější banka roku obhájila Česká spořitelna už pošesté v řadě. V 
žebříčcích hodnotících jednotlivé bankovní produkty se umístily také Ideální 
hypotéka České spořitelny (třetí v kategorii hypoték) a Půjčka České spořitelny 
(druhá v kategorii úvěrů). 
 
Pobočka Velká Bystřice: 
Pracovníci:  Lenka Křesninová,  Olga Pytlíčková 
 
Nabízené produkty: 

• Sporožirové účty 
• Přímé bankovnictví  
• Běžné účty v Kč  
• Platební karty  
• Cash Advance  
• 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 prostředky  (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 



- 40 - 

    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 tři pobočky se 
sídlem v Brně, Velké Bystřici a Ostravě. 
 
Vedení :                     Ing. Petr Vlach  - ředitel Divize III. 
Počet zaměstnanců : 
Divize III. celkem 393 , v průběhu roku 2009 snížení  o 68 pracovníků 
Pobočka Olomouc 148, v průběhu roku 2009 snížení o 28 pracovníků 
Ekonomická krize se projevila i v počtu pracovníků, snižování bylo nutné i ve 
Ferona, a.s. 
Prodej v roce 2009:  
Pobočka Olomouc tuny         86 675 t – pokles v roce 2009 na 73,7% 
   tržby   1 275 915  tis.Kč – snížení tržeb na 49,1% 
   služby        6 506 tis.Kč – snížení na 67,9 % 
 
Divize III.  tuny         270 700 t-pokles v roce 2009 na 70,6% 
   tržby  4 067 995 tis.Kč – snížení tržeb na 50,1% 
   služby       14 800 tis.Kč – snížení na 56,7% 
 

Dopad ekonomické krize značně ovlivnil výsledky prodeje za rok 2009. 
Obchod se železem byl ovlivněn několika vlivy. Podstatným důvodem snížení 
prodeje je pokles strojírenské výroby a značné omezení stavebních investic. 
Velice negativně ovlivnil výsledky hospodaření za rok 2009 značný pokles cen 
oceli. Hutě reagovaly na  sníženou poptávku poklesem cen a my jsme byli 
v mnoha případech nuceni vyprodávat naše skladové zásoby pod cenou pořízení. 
 Závěrem lze konstatovat, že rok 2009 byl pro firmu jeden z nejtěžších za 
posledních patnáct let. 
 
   
 
Podklady:  Vladimír Sokol: 
 
 
 FERONA THYSSEN PLASTICS, s. r. o 
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Sídlo  ul. ČSA 730, Velká Bystřice 
  
Datum vzniku 30. července 1996 
Předmět činnosti Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 
Zpracování plastických hmot 

 
Společnost se zabývá prodejem plastových polotovarů, převážně 

deskového formátu do třech tržních sektorů – stavebnictví, reklama a průmysl. 
Mezi nejprodávanější sortiment patří desky z plexiskla (PMMA), polykarbonátu 
(PC), polypropylenu (PP) a polyvinylchloridu (PVC). V nabídce má společnost 
přibližně třicet druhů plastových materiálů. 

Mimo skladu ve Velké Bystřici, má společnost další prodejní sklad 
v Králově Dvoře (okr. Beroun) a obchodní kancelář v Brně. 
 
Vedení společnosti: 
Sokol Vladimír – jednatel 
Ing. Stockert Michal – jednatel 
 
Počet zaměstnanců: 
Společnost celkem  ………………………………..36 pracovníků 
Z toho v sídle společnosti ve Velké Bystřici ……..20 pracovníků 
Z Velké Bystřice  …………………………………..7 pracovníků 
 
Prodej 2009: 

Společnost patří dlouhodobě mezi největší a nejúspěšnější prodejce 
plastových polotovarů. Své výsadní postavení potvrdila i v problematickém roce 
2009, kdy celou Evropu zachvátila finanční krize. Problémy musely řešit i 
prodejci plastů. FTP, i přes pokles obratu o 18%, si zachovala přední místo ve 
svém oboru. Na rozdíl od jiných společností byl výsledek FTP v plusové 
hodnotě. 
 
Ukazatel  2009 2008 
Obrat společnosti 201 mil. Kč 246 mil. 

Kč 
Hmotný prodej 2 330 tun 2 445 tun 
Hrubý zisk 3,3 mil. Kč 9 mil. Kč 
Počet zákazníků 1 030 1 050 
 
 
Spolupráce s městem Velká Bystřice 
 



- 42 - 

FTP dlouhodobě úzce spolupracuje s městem Velká Bystřice a podle 
možností přispívá na akce pořádané v obci. V minulosti patřilo FTP mezi 
výrazné sponzory Lidového roku, bohužel loňský rok výši příspěvku značně 
ovlivnil.  

Další dlouholetou aktivitou je podpora mládežnické házené. Družstvo 
mladších žáků již několik let hraje pod názvem FTP SK Velká Bystřice. 

Podle možností podporuje i jiné spolky – např. Rybářské sdružení, 
Divadelní soubor apod. 
 
Velkobystřický zámek – Hotel Zámek 
 
 Tento rozsáhlý objekt - přes jistou zchátralost vnější omítky a stále 
značnější opotřebení interiéru – je dlouhodobě chloubou města.  

V zámku umístěné hotelové prostory poskytují ubytovací i stravovací 
možnosti na opravdu tříhvězdičkové úrovni, a to především zásluhou  nájemce a 
ředitele Hotelu Zámek pana Petra Jahody.  

Část bystřického zámku je užita jako obřadní síň města a její přímé 
napojení na prostory hotelu je hojně využíváno ke svatebním obřadům, které 
mají dlouhodobě vysokou společenskou úroveň a jsou využívány jak občany 
města, tak zájemci ze širokého okolí. V roce 2009 bylo v obřadní síni města 
uskutečněno 34 svateb a v prostorách celého zámku řada dalších obřadů: 

 
9.  1.   Koncert vážné hudby,  Jan Klánský - klavír-salonek zámku 
1.  2.   Koncert - Grafovo kvarteto- salonek zámku 
22.2.   Koncert vážné hubdy  - pěvecký koncert-salonek zámku 
7.  3.   Koncert JUDr. Ivo Jahelky-divadelní sál zámku 
15.3.   Líbánky s operetou - herci s divadla v Opavě 
10.5.   Odpolední program folklorní akce" Slavnost kroje" - sál zámku 
24.5.   Koncert vážné hudby -houslový -salonek zámku 
20.9.   Koncert sexteta lesních rohů- sál hotelu zámek 
24.10. Koncert vážné hudby -housle + viola- sourozenci Štrausovi 

 
Provoz Hotelu Zámek v tomto roce výrazně negativně ovlivnila rozsáhlá 

rekonstrukce bystřického náměstí, která značně ztížila příjezd i příchod k tomuto 
objektu a rušné stavební prostředí odradilo mnoho zájemců jak o návštěvy 
restauračních a hotelových zařízení zámku, tak o uskutečnění svatebních obřadů. 
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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 MO strany 
 
 

Místní organizace ve Velké Bystřici měla v roce 2009 24 členů, 
předsedou je i nadále Mgr.Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr.Ivo Slavotínek 
a jednatelem pan Václav Lakomý. 

Za hlavní náplň činnosti považujeme zapojení našich členů do komunální 
politiky ve Velké Bystřici a veřejného života vůbec. 

V rámci komunální politiky pracuje v zastupitelstvu města Mgr. Ivo 
Slavotínek, který zastává prvním volebním období funkci místostarosty, 
zastupiteli jsou Mgr. Zdeněk Lakomý (nepřetržitě od roku 1990) a Mgr. Renata 
Zavadilová jako nestraník. Pan Václav Lakomý je předsedou sociální a 
zdravotní  komise a Mgr. Zdeněk Lakomý ještě členem kontrolního výboru. 

Mgr. Slavotínek se aktivně zapojuje do práce školské rady při místní 
Masarykově základní  a mateřské škole. Je krajským zastupitelem a předsedou 
Komise pro rozvoj venkova. Mgr. Zdeněk Lakomý je členem Výboru 
regionálního rozvoje. 

Za základní považujeme naplňování našeho volebního programu a 
programového prohlášení zastupitelstva, které plně podporujeme. Zde bych 
vyzvedl dokončení půdní nástavby Domu pokojného stáří sv. Anny, kde vzniklo 
sedm nových pokojů, díky pomoci poslance Ing. Tomáše Kvapila se podařilo 
rovněž získat 1,5 milionu korun na opravu opěrné zdi na Křižkovského ulici. 
Mgr. Slavotínek se podílel na přípravách projektů pro dotace z EU. Aktivně 
jsme se podíleli na vzniku charitní Pečovatelské služby ve Velké Bystřici, která 
přinese pomoc, sociální službu do domácího prostředí potřebného občana. 
Pracovali jsme na zajišťování dotací na kulturní projekt Hanácký rok v Bystřici. 
 
 
 
Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady:  Jarmila Machačová 
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Místní organizace ČSSD Velká Bystřice má v současné době 10 členů: 
Bc. Miloslav Šmída, Albín Doležel, Miroslav Zedník, Ing. David Matonoha, Jiří 
Dřímalka, Jarmila Machačová, Marie Peřinová, Anna Schwarzová. Alena 
Ptáčníková a předseda MO Mgr. Aleš Mádr.  

Členové MO ČSSD se schází jedenkrát každé čtvrtletí v roce, jinak dle 
potřeby v Kulturním domě Velká Bystřice. Na svých schůzkách předávají 
členové MO poznatky a problémy své a svých spoluobčanů, které se pak snaží 
předseda Mgr. Aleš Mádr přenášet na vedení obce a členy zastupitelstva MěÚ 
Velká Bystřice. Vždy jsme rádi, pokud se podaří některé připomínky společně 
řešit a realizovat, i když to kolikrát není vůbec jednoduché.  
           Prioritou členů MO ČSSD je především hájit zájmy občanů v naší obci. 
Je to úkol nelehký, proto je prvořadým úkolem nás všech uspět v letošním roce 
ve volbách a ukázat všem, že naše strana má stále co nabídnout ku prospěchu 
všech občanů. 
 
 
Komunistická strana Čech a Moravy 
 
Podklady:  Základní organizace KSČM 
 
 

Tento rok se vyznačoval velmi složitou politickou a ekonomickou situací, 
která přerostla ve světovou krizi, což zákonitě poznamenalo také práci naší 
organizace ve Velké Bystřici.  

Došlo k jejímu dalšímu oslabení – dnes máme pouze 21 evidovaných 
členů. Rozloučili jsme se s Josefem Šařecem a Josefem Šiškou, kteří byli 
aktivními členy strany, z vážných zdravotních důvodů se schůzí nezúčastňují 
Regina a Jaroslav Smékalovi, Milada Menšíková, Věra a Miloslav Bugnovi, 
Česlav Čajka a Milan Gränzner. Někteří pracující se jednání nezúčastňují 
z obavy ztráty zaměstnání, nebo pro znechucení současnou situací ve 
společnosti. 

I při snížení počtu členů se ukazuje, že v našem městě máme oporu. To 
dokazují volby do Evropského parlamentu v červnu r. 2009, kdy KSČM dostala 
hlasy od 10% voličů. 

Na členských schůzích projednáváme politickou situaci ve světě i v naší 
společnosti, informace nadřízených orgánů strany, které zpravidla podává 
s.Ohera, člen KRK při ÚVKSČM. 

Máme zastoupení v zastupitelstvu města – s.Nehněvajsa nás pravidelně 
seznamuje s projednávanými otázkami se svým stanoviskem k nim – lze 
konstatovat, že s jeho názory souhlasíme. 

Velkou pozornost jsme věnovali přípravě mimořádných parlamentních 
voleb, vybrali jsme i naše zástupce do volebních komisí, volby se bohužel 
nekonaly. 
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Naši zástupci se zúčastňovali téměř všech akcí, pořádaných městem 
(výročí vypálení palírny, osvobození Velké Bystřice, vznik československého 
státu )  při nichž jsou našimi zástupci kladeny květiny. Oceňujeme, že vedení 
města na tyto významné dny nezapomíná a pravidelně je organizuje – účast 
občanů je bohužel vždy malá, což je výraz neúcty k padlým. 

Oceňujeme dosažené výsledky města při získávání finančních prostředků 
z fondů EU, které umožnily rekonstrukci silnice Na Letné, budování 
komunikace ke hřbitovu, cyklostezku do Mariánského Údolí i práce na 
přebudování náměstí. Škoda, že tyto prostředky nebyly využity např. k opravě 
kulturního domu (pozn. kronikáře:  nebylo to možné, prostředky jsou přísně 
vázány na jednotlivé povolené stavby) . Bohužel se při vzpomínkových akcích 
na 20.výročí „sametové revoluce“ zapomíná  na skutečnost, co všechno bylo ve 
Velké Bystřici vybudováno před těmito léty (vybudování vodovodu, čistírny 
odpadních vod, rekonstrukce zámku, silniční průtah obcí, prodejny Jednoty, 
stavba správní a kulturní budovy JZD, atd…) (pozn. kronikáře:  zmiňovaná akce 
byla zaměřena na léta 1989 – 1990, kdy došlo k ukončení čtyřicetiletého 
zločinného působení KSČ v našem regionu)  

 
 
         

Činnost společenských a zájmových organizací 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
Podklady a informace: Jiří Čepelák 
 
Starosta SDH                          Jiří Čepelák 
Náměstek starosty                   Ing. Kamil Šperka 
Velitel zásahové jednotky       Dušan Moskalenko 
 
Počet řádných členů                                44 
Z toho žen                                                 8  
Děti do 15 let                                            8 
Zásahová jednotka                                  13  
Technika                                     T 815 CAS 32    AVIA A31 
 
 
Zásahy v roce 2009: 
 
Celkem:                                                 34 zásahů 
Z toho 27 požárů, 3 dopravní nehody, 2 technické pomoci a 2 povodně. 
 
Z místních požárů: 
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13.01.09               zahoření komínu bytovka Na letné č.p.627 
15.02.09               požár cestářského vozidla na lošovském  kopci 
A neustálé požáry hnojiště u chmelnice v 5.,6. a 7. měsíci 
 
Mimo Velkou Bystřici větší požáry: 
09.01.09               Vsisko- stolárna 
15.04.09                Libavá- cílová plocha Čermná 
26.04.09                Kožušany Tážaly- zahradní domek 
27.04.09                Kocourovec dálnice- požár  kamionu 
04.06.09                Olomouc Družební ul.-sklepní garáže 
23.09.09                Svatý Kopeček-chata 
 
16.07.09             tragická nehoda na 285 km dálnice exit Přáslavice-tři mrtví 
 

Mezi další aktivity zásahové jednotky patřily zejména-likvidace bodavého 
hmyzu, doplňování vody na akcích OSH ČMS a HZS OL a pomoc při 
zajišťování výcviku JPO 5 na Libavé. 

V létě zasáhly ničivé bleskové povodně jižní severní část našeho kraje. 
Naše jednotka pomáhala v Jeseníku nad Odrou a v Tomíkovicích. 
 
 
Kulturní, společenské a sportovní akce: 
 
Leden 
Únor 
Březen 
Duben 
Květen 
 
Červen 
Červenec 
Září 
Říjen 
 
Listopad 
Prosinec 

Ledování hřiště Na letné a výroční členská schůze 
VI. Hasičský bál 
Ukončení U3Vna VŠB Ostrava-2 členové SDH 
Sběr železného šrotu, pálení čarodějnic 
Soutěž Hlubočky,účast na stavění,kácení máje v Hliníku a dětském 
dnu 
Soutěž Svésedlice 
Soutěž Vacanovice, Radíkov a II. Zábava pod skalkou 
Zajištění občerstvení na Hanáckém pupku světa 
Sběr železného šrotu, zábava na sále KD na podporu Marka 
Pazdery ve volbách do PS PČR 
Návštěva hasičského muzea v Čechách pod Kosířem 
Hřeb celého roku, předání nového vozidla MERCEDES BENS-
SPRINTER 4x4,které bylo pořízeno za podpory Ol.kraje,obce 
Mrsklesy,města Velké Bystřice,sbírky občanů podnikatelů a 
celoročním výdělkem hasičů na akcích. Cena dosáhla hodnoty 
1 999 999 Kč. 
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Český rybářský svaz 
 
Podklady dodal: Ing.Jan Slepica, předseda místní organizace 
 

Členská základna byla k 31.12.2009 tvořena 302 dospělými členy, 9 
mladistvými 16-18 let a 20 adepty ve věku do 15 let. 

 
Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 
                                                  Slepica Jan, Ing. – předseda  
                                                  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 při MO pracovala v roce 2009 v tomto složení : 
                                                Miroslav Matzner  
                                                Ďásek Edvard – člen DK 
                                                Plíska Antonín, Ing.  – člen DK 
 

Výbor MO se v roce 2009 sešel celkem na 11 výborových schůzích 
s účastí 71,9 %. Během roku nebyl případ neomluvené neúčasti  člena na 
výborové schůzi. Zástupce dozorčí komise se během roku 2009 zúčastnil 11 
schůzí výboru MO. Dále se členové  výboru podle své odpovědnosti 
zúčastňovali konferencí, aktivů, školení a jednání organizovaných výborem 
územního svazu ČRS Ostrava. 

Dne 9. května proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  rybářské závody a 
10. května pro mladé rybáře do 15 let.  

Všem sponzorům, kteří přispěli naší MO na ceny za nejlepší výsledky na 
závodech a na ceny do bohaté tomboly ještě jednou děkujeme. Děkujeme i 
Městskému úřadu ve Velké Bystřici za příspěvek na činnost pro naši MO, 
z kterého jsme z části financovali zakoupení nové motorové pily.  

Při hospodářské prověrce v závěru roku 2009 na výboru územního svazu  
ČRS v Ostravě byla k činnosti a hospodaření naší organizace ze  strany 
územního výboru vznesena připomínka, že násady do revírů byly překročeny o 
11.000,- Kč,  a chybí dosud vysazení candáta. 

Ze strany MO k činnosti VÚS ČRS  Ostrava byla vznesena připomínka 
k porušení hranice a odlovu ryb v našem revíru Bystřice Hanácká 2 P ze strany 
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MO Domašov. MO bylo uloženo ve spolupráci s MO Domašov upřesnit hranice 
revíru Bystřice Hanácká 2 P. Dne 30.3.2010 se v 16,00 hod. na místě samotném 
uskuteční toto jednání. 

Smlouvy na užívání revírů Lošov a Svésedlice byly pro rok 2009 řádně  
uzavřeny. Nájemné za tyto revíry hradí Územní svaz ČRS Ostrava. 

Smlouva na pronájem RZ Mlýnky je řádně uzavřena a nájemné bylo 
v termínu  uhrazeno. Smlouva na RZ ve Velké Bystřici je uzavřena a nájemné je 
bezplatné. 
 
Zpráva hospodáře: 

V roce 2009 se zúčastnilo brigád 138 členů z celkového počtu 302 členů.  
Odpracováno a uhrazeno finančně bylo celkem 1656 hodin. Uhrazeno  v 
naturáliích obilím 12 q bylo 144 hodin. Zproštěno brigád bylo z důvodu 
věkových a zdravotních 35členů, 15 žen a 16 sponzorů rybářských závodů. 72 
členů MO nemělo v roce 2009 povolenku. Odpracované brigády byly většinou 
směřovány k údržbě rybochovných  zařízení, opravy chaty na přehradě, 
výstavbě nové pergoly u chaty a údržby rybářských revírů.  
  Manipulace s násadovou rybou : 

Na jaře roku 2009 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 10000 plůdků 
štiky obecné šo a 10000 ks plůdku po.  

Na jaře a při podzimních výlovech a nákupem byly do revírů  Bystřice 
hanácká 2A, 2B a 2P  vysazeny tyto ryby : 1660 ks kapr násada, 172 ks štika 
násada, candát 300 ks, amur 150 kusů, úhoř 250 kusů, lín 427 ks a  990 ks 
pstruh obecný násada. 

Osazovací plán na revírech nebyl splněn u  sivena 500 kusů, byl 
překročen u kapra o 10kusů, amura o 70 ks, štiky o 22 kusů a lína o 27 ks. 

Přehled vydaných povolenek :   286  ks                                                             
 
                             
Úlovky členů naší MO :  
 
Druh ryby: kusů: kg:  úhoř 34 20 
kapr 779 1 583  amur 9 41,9 
lín  28 12,1  karas 19 24,1 
cejn 84 34,3  pstruh obecný 104 33,8 
okoun 4 2,5  pstruh duhový 7 3,1 
ostroretka 5 2,4  lipan 15 5 
štika 36 58,6  bolen 1 5 
candát 24 53,5  ostatní 135 16 
sumec 3 19  CELKEM 1 294 1 915 
 
 Zpráva o činnosti rybářské stráže 
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V roce 2009 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže. Rybářská stráž 
pracovala v roce 2009 v této sestavě: Abeska Zdeněk, Dub David, Dub Petr, 
Hajný Bedřich, Korčák Miloslav, Plíska Antonín, Řezníček Miloslav, Slepica 
Jan, Šípek Martin.  

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

Jediný přestupek  byl zaznamenán u našeho člena pana Vladimíra 
Dostalíka, který dne 2.12.2009 na Moravě 18 lovil na 3 pruty a nezapsaná 
docházka k vodě  Nápravným opatřením v tomto případě bylo odebrání 
povolenky – nevydání do 08/2010. 

Dne 1.1.2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. 
Rekodifikace trestního práva se významně dotkla i rybářů.  Nově totiž formuluje 
skutkovou podstatu trestného činu pytláctví. Původně bylo pytláctví upraveno 
v ust. § 178a zák. č. 140/1961 Sb. mezi trestnými činy proti pořádku ve věcech 
veřejných. Nyní je pytláctví upraveno v § 304 tr. zákona, tedy mezi trestnými 
činy spáchanými proti životnímu prostředí.  

I za současné právní úpravy je třeba, aby 
• rybářská stráž hlásila všechny zjištěné případy neoprávněného lovu Policii 

ČR, případně příslušnému státnímu zástupci (na nich je, aby provedli 
právní kvalifikaci jednání pytláka) 

• poškozený ( uživatel revíru nebo subjekt hospodařící na rybochovném 
zařízení) vždy uplatňoval náhradu škody způsobené pytlákem, a to 
v trestním řízení či přestupkovém řízení proti němu vedeném nebo 
žalobou v občanskoprávním řízení 

 
Zpráva o čistotě vod  za rok 2008 

V průběhu roku 2009 došlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u 
naší MO pouze k jediné čistotářské události, a to na Nepřívazkém chovném 
potoce, kde došlo k hromadnému úhynu raka říčního.   

Čistotářská činnost byla zaměřena na preventivní kontroly našich vodních 
lokalit, vyřizování a posudky došlých požadavků a oznámení. 
  
Zpráva o činnosti kroužku mladých rybářů 

V roce 2009 navštěvovalo dva kroužky celkem 20 mladých rybářů. 
Kroužky pod vedením pana Koutného, Petříka a Ochmana fungovaly v roce 
2009 bez zřejmých problémů.  

V tomto roce nebyl zaznamenán žádný případ stížnosti ze strany rodičů 
ohledně dodržování termínu schůzek. 

Začátkem tohoto roku absolvovali všichni členové kroužku testy na 
přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku a přijetí za člena ČRS. 
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V červnu 2009 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých rybářů na 
Žermanické přehradě. Účastnilo se ho 14 mladých rybářů a 3 členové výboru. 
Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků a v letošním roce podobnou 
akci pro naše mladé rybáře uskutečníme opět. Na tuto akci obdržela naše MO od 
Rady ČRS dotaci ve výši 28,- Kč. 

V letošním roce navštěvuje oba kroužky celkem 10 členů. 
 

Poděkování patří všem členům naší MO, kteří se zasloužili o chod 
organizace v uplynulém období, ostatním členům zejména panu Jiřímu 
Wágnerovi mladšímu za výstavbu nové pergoly a sponzorům, kteří se podíleli 
na organizaci rybářských závodů  na přehradě ve Velké Bystřici, víkendového 
pobytu mladých rybářů na Žermanické přehradě a vedoucím kroužků mladých 
rybářů za  obětavost, se kterou věnovali svůj volný čas pro práci v naší MO. 
 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
Podklady :  Josef Matonoha (předseda),  Miroslav Zedník (jednatel) 
  

Činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velké 
Bystřici byla v roce 2009 zaměřena na tyto akce:  

Na jaře byly pro členy i nečleny zajištěny ranné sadbové brambory, 
kterých bylo nakoupeno celkem 550 kg a to v odrůdách : Magda – 225 kg,  
Karin – 150 kg,  Rosara - 125 kg,  Impala – 50 kg. 

Během roku byl průběžně prodáván zajištěný mletý vápenec a ekologické 
hnojivo Agrohum. 

Členové se zúčastnili organizování I.ročníku Hanáckého pupku světa 5. 
září v kapitulním parku za řekou Bystřicí. Součástí programu bylo i vyhlášení  
soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku, která se stává tradicí města – byla 
vyhlašována již po páté. Vítězům soutěže byly předány plakety i s finanční 
cenou. Cenu za předzahrádku dostala od zahrádkářů rodina Huskova z ČSA 801 
a cenu za nejkrásnější okno rodina Lolkova z Hliníku 865. 

Ve dnech 3. – 5. října proběhla tradiční výstava ovoce a zeleniny, které se 
zúčastnilo celkem 29 vystavovatelů, z toho 14 členů naší organizace a 15 
nečlenů z našeho města – počet vystavovatelů oproti loňskému roku vzrostl o 
čtyři nečleny. Každý vystavovatel dostane od organizace zahrádkářů pamětní 
diplom za účast na této akci – pořadatelé jsou rádi, že zájem o vystavování i 
vlastní výstavu každým rokem roste. Letos vystavovali tito členové: Matonoha, 
Kubíček, Zedník, Miklík, Zendulková, Kropáč, Goldscheidová, Langerová, Koš, 
Procházka, Halaš, Poláchová B. a Breginová. Z nečlenů to byli: Ochman B., 
Ochman Svat., Roušal J., Gogolín, Roušal Ivo, Hradil T., Hudcová, Šubert, 
Doleček J., Tégl, Rulíšek, Šperková, Oliberius, Čepelák, Peřinová. 
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Již na loňské výstavě byla vyhlášena soutěž o největší počet exponátů 
ovoce a zeleniny. Výstavní komise rozhodla o udělení pěti cen nejúspěšnějším a 
to v pořadí : Hořínková Krista, Doleček Jiří, Kropáč Ivo, Koš Jaroslav, Tégl 
Václav. Aranžování výstavy opět skvěle zvládla přítelkyně Marie Šperková. 
Výstavu navštívilo 258 občanů, několik tříd základní i mateřské školy. Výstava 
přispěla k další dobré propagaci zahrádkářské činnosti ve městě. 

Výbor ZO ČSZ se schází pravidelně každý první týden v měsíci k jednání, 
na němž řeší aktuální záležitosti základní organizace.  
 
Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing.Josef Šperka, předseda 
 

 
Naše základní organizace uspořádala v r. 2009 čtvery zkoušky z výkonu 

pracovních psů. Zúčastnilo se 28 našich členů,z toho 23 složili zkoušky úspěšně. 
Z akcí většího rozsahu jsme uspořádali výstavu boxerů se slušnou účastí 56 psů 
z celé Moravy, bonitaci boxerů s obdobnou účastí a bonitaci německých ovčáků. 
Jsou to všechno akce širšího významu a jistě přispívají k pronikání našeho 
městečka do povědomí stále širší veřejnosti. 

Byl rovněž uspořádán kurz základní ovladatelnosti psa pro širokou 
laickou veřejnost v rámci regionu Bystřička, zúčastnilo se 9 zájemců, výcvik 
končili v naprosté spokojenosti, někteří se stali členy našeho klubu. 

V tomto roce proběhla rekonstrukce klubovny z prostředků EU. Stavební 
dozor zastával předseda Ing.Šperka a byla zrekonstruována kuchyňka, WC a 
veranda. Akce byla velmi dobře zvládnuta a zařízení slouží i široké veřejnosti 
z regionu ke kulturnímu vyžití. 
 
 
Auto-velo-klub 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 
 
 V uplynulém roce pokračoval bystřický AVK v zaběhlém a časem 
prověřeném kolotoči své rozmanité činnosti.  

Její sportovní část, v níž bohužel pomalu, ale jistě skomírá dříve tolik 
aktivní a mnohotvárná jízda na bicyklech, byla vedle v zimě už pravidelného 
bowlingu rozšířena pokusem o vstup klubu na gríny golfu – zatím se však mezi 
námi žádný nový Tiger Woods neobjevil. 

Stěžejní akcí klubu tak zůstává jednoznačně Bílý kámen, jehož přípravě, 
zabezpečení a provedení se členové věnují od počátku roku až do poloviny 
května, kdy je po akci vše likvidováno. Víkend před tímto svátkem strávili 
všichni členové a další pořadatelé vytyčováním víc jak sto kilometrů povolených 
komunikací po celém vojenském prostoru ze skautské základny v Domašově . 
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Letošní ročník „Kamene“ se pak zvlášť vyvedl (viz samostatná kapitola této 
kroniky), protože příjemné počasí i stále rostoucí zájem účastníků překonal 
letitý rekord v jejich počtu – ten poprve překonal magickou hranici šesti tisíc 
pěšky i na kole šlapajících jedinců. Důležité je, že pořádající město Velká 
Bystřice i náš AVK dokázali tyto davy organizačně zvládnout (v řadách AVK 
zde působilo na padesát pořadatelů…) a získali od nového přednosty vojenského 
újezdu Libavá plk. Ing. Dřímala příslib povolení pořádání Bílého kamene i 
v roce příštím. 

Tradiční klubové potlachy na různých místech měly letos zajímavý 
společný náboj – tento rok se totiž téměř čtvrtina členů dožívala „kulatého“ 
životního jubilea, které je mezi námi ctěno a společně slaveno. Po létech tak 
došlo zase i na rožněné sele, z čehož měl největší radost sám labužník předseda. 

Jeseníků jsme si tentokrát užili celovíkendově třikrát – dvakrát v červnu a 
v září z chaty na Malé Morávce, jednou v jejich nižších partiích na rýmařovsku. 
Nocovali jsme totiž v Kněževsi, našim cykloturistům však počasí nepřálo, 
protože sobota a neděle propršela. 

Bohatou celoroční činnost jsme zakončili jako vždy výročním posezením 
v neředínské hospodě Na rybníčku, kde jsme konstatovali, že klubový téměř 
desetinástrojový band svůj hudebně-pěvecký repertoár opět rozšířil a pomalu se 
stáváme adeptem na vítězství v bystřickě přehlídce Regi-banjo… 

AVK má k 31.12. 2009  22 řádných členů a dva členy v roční zkušební 
lhůtě, kteří podmínky členství splnili a budou na výroční poradě klubu oficielně 
přijati do našich řad. 

 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně základní organizace 
 

Činnnost našeho Svazu probíhá každoročně podle obdobného scénáře, 
který se nám osvědčil: pravidelné výstavy a zájezdy za kulturou, nákupy a 
odpočinkem, který každý z nás už potřebuje. Takže jde o následující akce: 

 
• v březnu a listopadu tradiční prodejní výstavy, které jako vždy 

probíhají za velkého zájmu bystřických spoluobčanů 
• za nákupy jsme opět jako již několikrát vyjeli do sousedního 

Polského Těšína, kde lze levně nakoupit zajímavý sortiment 
• za kulturou jsme tentokrát jeli na zámek v Hrádku u Nechanic a do 

areálu valtického zámku, kde jsme navštívili nejen zámek a skleník, 
ale projeli se v kočárech po rozlehlém parku 

• na podzim jsme si prodloužili léto zájezdem do Chorvatska, 
konkrétně v Pakoštane 

• celý rok jsme zakončili příjemným posezením ve vinném sklípku 
na jižní Moravě ve Valticích 
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Naše organizace na konci roku 2009 měla 299 členů a tímto počtem se 

řadí k nejpočetnějším zájmovým uskupením v našem městečku, což odpovídá 
její relativně obsáhlé a rozmanité celoroční činnosti. 

 
 

Sdružení rodičů a přátel školy 
 
Podklady: Lucie Vaculíková, ekonom a pokladní SRPŠ od 1.1.2010 
 

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

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12. 2009 měla organizace 
dvanáct členů, především z řad žen. Tento počet je každý rok přibližně stejný. 
Členové odcházejí ze sdružení většinou v okamžiku, kdy jejich děti ukončí 
školní docházku. Naštěstí každým rokem projeví zájem o práci v SRPŠ někdo 
nový. I když si myslím, že zájemců by mohlo být i více. Po odchodu paní 
Marcely Golscheidové se novou předsedkyní stala paní Iveta Nagyová. Dalšími 
členy jsou Buršíková Kateřina, Hořínková Alena, Klobouček Petr, Kremplová 
Hana, Majerová Dagmar, Menšíková Jana, Skopalíková Marta, Šebíková Hana, 
Třísková Martina, Vaculíková Lucie. Po letech ukončila své členství paní Irena 
Jedličková, které touto cestou ještě jednou děkujeme za její velmi aktivní práci 
v SRPŠ a zodpovědné vedení účetnictví naší organizace. Aktivně nám pomáhají 
také paní ředitelka Mgr. Jarmila Štěpánová a paní zástupkyně Mgr. Gabriela 
Šišková. Navzájem se snažíme vycházet vstříc.  

Setkáváme se 3-4x ročně. Během měsíce října schvalujeme rozpočet na 
nový školní rok a zároveň pokladní předkládá výboru hospodaření za uplynulý 
školní rok. Snažíme se vycházet škole maximálně vstříc. Organizace přispívá na 
mnoho školních aktivit. Například na lyžařský výcvik částkou 600 Kč na 
jednoho žáka, každoročně hradíme nákup pomůcek do školní družiny ve výši 
10.000 Kč, podporujeme základní kurzy plavání, kdy hradíme jednu fakturu na 
dopravu za pololetí, dále přispíváme na jednotlivé kroužky pořádané školou – na 
každý kroužek 1.000 Kč na pololetí, na různé školní akce např. pěvecké, 
sportovní, výtvarné soutěže, na vánoční a velikonoční dílny, dětský den, 
karneval apod. Většinou se jedná o odměny pro děti. 

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 hlavním a nejdůležitějším zdrojem příjmu je 
výtěžek z každoročně pořádaného plesu SRPŠ, který se již druhým rokem konal 
v KD Nadační Velká Bystřice. I letos byl ples velice úspěšný. Příjem z této akce 
byl cca 40.000 Kč a jako každý rok tato částka posílila náš rozpočet a my jsme 
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tak měli možnost zvýšit příspěvek na lyžařský výcvik o 100 Kč na žáka (na 600 
Kč) tedy více než bylo v roce 2008. Celkový roční obrat organizace se pohybuje 
kolem 120.000 Kč.  

V letošním roce zakoupilo SRPŠ novou keramickou pec, která je jistě 
velkým přínosem pro školu. Náklady byly částečně kryty z dotace Olomouckého 
kraje 25.000 Kč, další část pokrylo Město Velká Bystřice 10.000 Kč a rozdíl byl 
uhrazen ze SRPŠ. V měsíci září 2009 jsme byli požádáni paní ředitelkou o 
nakoupení nových učebnic z našich prostředků. I tento problém byl vyřešen a 
organizace zakoupila nové učebnice pro žáky.  
 
Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Podklady:  Irena Juřicová, vůdce střediska 
 

V roce 2009 jsme jako organizace zaznamenali úbytek mladších 
členů.Registrováno bylo 34 členů včetně činovníků a oldskautů. 

První větší akce pro naše středisko byl výšlap na Ivančenu, v sobotu 25. 
dubna k svátku sv. Jiří, patrona skautů., kde u mohyly byla předávána 
vyznamenání. Sestra Irena Juřicová převzala z rukou náčelní dívčího kmene, 
sestry Michaely  Rocmanové, medaili sv. Jiří – zlatý stupeň , za dlouholetou 
činnost jako vůdkyně střediska. Již 18 roků vede středisko, na svém kontě má 23 
letních táborů a v roce 2009 přiznaných 41 čestných let v organizaci Junák. 

Tato čestná léta obdržel i bratr Petr Juřica a sestra Vlasta Polzerová. 
V červnu bylo sestře Lence Pospíšilové ve středisku předáno 

vyznamenání Medaile díků. Sestra Lenka je již řadu let velmi nápomocná jak 
táborům, kde se stará o žaludky táborníků, tak i středisku, kde vzala na svá 
bedra jeho hospodářství. 

Tradičním vyvrcholením skautského roku byl opět letní tábor na 
Smilově.Pod vedením Lukáše Juřici probíhala celotáborová hra, inspirovaná 
Japonskem. Na táboře proto byly samé gejši a samurajové. Jeden táborový den 
s námi strávila redaktorka olomouckého deníku Naše adresa, p. Lenka 
Skácelíková. O středisku i táboře napsala do novin, což pro nás byla velká 
odměna za celoroční činnost. Po celý den se s dětmi účastnila jejich aktivit. 
Zapojila se do celotáborové hry, poobědvala z ešusu a když začalo pršet, 
záviděla dětem gumáky. 

28.10.09 byla na Posluchově již tradiční drakiáda,  pořádaná pro veřejnost 
a jako vždy se jí účastnilo i hodně rodičů s malými dětmi. 

Za dlouholeté vedení klubu oldskautů ve středisku V.Bystřice obdržel br. 
Petr Juřica v říjnu medaili Syrinx – bronzový stupeň. 
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Senior klub 
 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně 
 

 Toto uskupení starších občanů našeho městečka vyvíjí velmi prospěšnou 
činnost, naplňující život svých členů hezkými zážitky. Aktivní předsedkyně 
tohoto klubu paní Helena Goldscheidová  dodala soupis třinácti uskutečněných 
akcí, svědčících o tom, jak si naši senioři v klubu dokážou celý rok zpříjemnit. 
 

14.1.: Návštěva výstavy originálů Josefa Lady v olomouckém Muzeu 
umění. 

4. 3.: Tradiční setkání ve vinárně „Sklep“ s harmonikou a kytarou 
18. 3.: Pěší turistická procházka do Lošova 
10. 5.: Oslava Dne matek v kulturním domě – Květa Fialová a Naďa 

Konvalinková 
4. 6.: Cyklovýlet na dolanskou Kartouzku 

25. 6.: Opékání kabanosu na hřišti Sportovního klubu, posezení s písničkou 
v přírodě 

16. 9.: Návštěva malého Látalova muzea v Toveři 
30. 9.: Pěší túra do Mrskles přes  údolí Vrtova 
1. 10.: Den seniorů – akce v DPS sv.Anny 
14. 10: Opékání kabanosu na hřišti Sportovního klubu 
5. 11.: V budově DPS sv.Anny přednáška MUDr.Pokorné na téma 

„Možnost využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin 
k léčbě a prevenci civilizačních chorob“ 

25. 11.: Videoprogram z historie a současnosti našeho města 
15. 12.: Přátelské předvánoční posezení – rozloučení s uplynulým rokem 

v restauraci Nadační 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 56 - 

V. Sociální a zdravotní zařízení 
 
Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 
 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice je od roku 1999 
příspěvkovou organizací města Velká Bystřice. 

Jeho hlavním posláním a cílem je  poskytovat kompletní  pobytové 
sociální služby  seniorům z Velké Bystřice a  jejího   bezprostředního okolí. 
Většinu obyvatel našeho zařízení tvoří starší lidé ve věku kolem 80. let a výše, 
kterým již stáří a jejich zdravotní stav nedovoluje využívat své dosavadní 
zázemí. 

Funkci ředitele od konce roku 2006 vykonává Mgr.Zdeněk Lakomý a o 
chod se stará 17 pracovníků, z nichž část tvoří zdravotničtí pracovníci, část 
pracovníci v sociálních službách a ostatní působí jako pracovníci  technického 
zabezpečení.  
  Díky pomoci poslance parlamentu ČR Ing. Tomáše Kvapila se podařilo 
realizovat záměr  zbudovat další obytné patro v rezidenční budově na 
Zámeckém náměstí, které bylo za účasti mnoha hostí na počátku roku 
zprovozněno a také 15. ledna slavnostně otevřeno. Podařilo se tak navýšit 
celkovou kapacitu domova  z původních 31  na konečných 38 míst, bez toho,aby 
se snížil standard bydlení našich dosavadních uživatelů. V rámci dne otevřených 
dveří se s novými prostorami mohla seznámit i široká veřejnost. 

Obyvatelé domova mají možnost plně využít našich nabízených služeb a 
rovněž je jim umožněno plně využít i  služeb našeho města a tak se určitou 
měrou zapojovat do života Velké Bystřice. Pravidelně se zúčastňují kulturních a 
společenských akcí a mají rovněž zabezpečenou duchovní službu  podle 
vlastního přání. Velmi populární jsou krátké výlety do Horizontu 
v Bystrovanech, na Svatý Kopeček a navštívili jsme také Čechy pod Kosířem 
s jeho pěkným zámkem a muzeem kočárů.  

Velmi dobrá je spolupráce s místní základní školou a oběma mateřskými 
školami. Jejich žáci nám pravidelně připravují pro naše ubytované bohatý 
kulturní program. Jako důležité považujeme otevřenost našeho zařízení pro 
veřejnost. Každoročně koncem července konáme Den sv.Anny , 1.října u 
příležitosti Dne seniorů je pořádáno společenské odpoledne, kterého se 
zúčastňují i členové Senior-klubu a další obyvatelé našeho městečka. V rámci 
spolupráce se klubem seniorů se ve společenské místnosti konají různé 
přednášky, promítání a další kulturní akce. 

Díky navýšení finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních 
věcí mohlo dojít k další modernizaci zařízení domova a to pořízením nových 
polohovacích postelí, křesel pro seniory a dalšího potřebného vybavení.  
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Na závěr je nutno podotknout, že díky velkému porozumění ze strany 
vedení města, Olomouckého kraje a dalších  institucí se u nás dále rozvíjí toto 
sociální zařízení, které důstojně reprezentuje naše město. 
 
Ordinace praktického lékaře 
 

Podklady:   MUDr.Kafka Petr 
 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 
Sestřička:           Hana Kotzotová 
 

V roce 2009 nedošlo k podstatným změnám v počtu ošetřovaných 
pacientů.  
          Abychom vyhověli požadavkům pracujících je odpolední ordinační doba 
prodloužena ve čtvrtek do 18 hodin.   

Pro zjednodušení pravidelných kontrol krve na srážlivost, při užívání 
specielních léků, byla ordinace vybavena měřícím elektronickým přístrojem  s 
okamžitým výsledkem, což umožňuje přesnější úpravu terapie. 
 
 
Dětské oddělení 
 

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

Rok je tak  velmi krátká doba v lidském životě - uteče jako voda a zase 
nic tak převratného se u nás na dětském středisku neudálo.  

Za zmínku snad stojí, že jsme pořídily nový nábytek do ordinace a do 
čekárny  automat na pitnou vodu, který je využívaný hlavně v letních měsících.  

Pro pacienty je k nahlédnutí nástěnná vitrína, která je pravidelně 
doplňovaná  letáky  se zdravotní tématikou. 

Ordinujeme stále ve stejné sestavě. Počet pacientů je zhruba stejný, to 
znamená kolem 900, novorozenců za rok 2009 je asi 40.  

Obavám se, ze rok 2010 bude na novinky ještě chudší. 
 

Zubní praxe MUDr.Petr Jašek 
 

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr.Petr Jašek 
sestřička Marie Slámová 
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 Jako kronikář mám to štěstí, že jsem pacient pana doktora Jaška a mohu 
využívat jeho péče. Být jeho pacientem se v našem městečku stalo více-méně 
nejen prestižní záležitostí, ale za současného nedostatku zubních lékařů při 
odborných kvalitách pana doktora pro každého z nás výhrou. Pro velký zájem o 
ošetření lidí z širokého okolí se bohužel na mnohé obyvatele přímo z našeho 
městečka z kapacitních důvodů nedostává. 
 Ordinace doktora Jaška zavedla v tomto roce na internetu vlastní webové 
stránky – adresa: www.jasek-dental.cz  - na kterých je možno získat informace 
nejen o tomto zdravotním zařízení, ale i o ordinační době, poskytovaných 
službách, vybavení technikou i mnoho rad z oblasti ústní hygieny a péče o 
chrup. 
 V tomto roce ukončil svou dlouholetou činnost na středisku zubní technik 
pan  Miroslav Malík, který zde pracoval tak říkajíc od nepaměti a na jeho 
skvělou práci budou mnozí bystřičtí občané ještě dlouho vzpomínat. Na 
zasloužený odpočinek odešel ve věku 75 let. Po jeho nástupci se intenzivně 
pátrá…. 

  
 
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. Tato lékárna 
disponuje i nabídkou velkého množství různých zdravotních přípravků a 
zdravotních potřeb, užívaných zájemci mimo lékařský předpis. 
 Bohužel se mi ani letos nepodařilo navázat informační kontakt 
s provozovatelkou tohoto zařízení a proto do kroniky nemůžeme zapsat žádné 
bližší poznatky – snad za rok… 
 
      
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 2009  došlo ke zvýšení počtu   strávníků v mateřských školkách. 

http://www.jasek-dental.cz
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 Počet  přihlášených strávníků   690. 
 

Počet zaměstnanců  v jídelně   10 + šofér - stav  se nezměnil.  
V roce 2009 jsme zakoupili  již druhý konvektomat na přípravu jídel a 

provedli jsme opravu sociálního zařízení . 
V průběhu roku  jsme zajistili  devět  akcí vedlejší činnosti, stravování 

sportovních akcí v nové sportovní  hale i na  hřišti SK, Hanáckého pupku, 
sportoví akce Mikroregionu, pečení perníku pro místní faru a zajišťovali 
potraviny na různé akce. 

Pro pohodu vánočního času jsme upekli  a zhotovili perníkový vánoční 
stromeček,který zdobil  jak naší jídelnu, tak potěšil  i v  domově sv. Anny. Jeho 
fotografie byla prezentována ve vánočním  televizním  pořadu  Receptář.                                                                        
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VI. Obvodní oddělení policie ČR 
 
Podklady: npor. Mgr. Pavel Chrudina, vedoucí obvodního oddělení 
 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OO PČR 
Velká Bystřice za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008 
 
 
1) Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2009  
 V roce 2009 byl na našem územním obvodu zaznamenán pokles nápadu 
trestné činnosti ve srovnání s rokem 2008 o 110 trestných činů.  

Z celkového počtu spáchaných 323 trestných činů bylo objasněno 156 
trestných činů, což činí objasněnost na 48,30 %.  

V roce 2008 byla objasněnost 37,88 %, došlo tedy k nárůstu objasněnosti 
o 10,42 %. 
  

STRUKTURA TRESTNÝCH ČINŮ SPÁCHANÝCH V OBVODU OOP ČR : 
                                                                                                         

Rok    2008       2009 
Druh trestné  
činnosti 

nápad /objasněnost objasněnost 
 v % 

nápad /objasněnost objasněnost 
  v % 

Celková TČ        433 /  164     37,88        323 /  156       48,30 
Obecná TČ        317 /   78      24,61        213 /   69       32,39 
násilná          17 /   13     76,47          15 /   14       93,33 
mravnostní            3 /     1     33,33           2  /     1       50,00 
majetková         275 /   55        20,00       170  /   34        20,00 
- vloupání          83 /   23     27,71         43  /   10         23,26 
- krádeže prosté        161 /   23      14,29       107  /   17       15,89 
Hospodářská TČ          23 /    7     30,43         26 /     7        26,92 
Ostatní  TČ          22 /    9     40,91         26  /   20        76,92 
Zbývající TČ          92 /   78     84,78         83  /   79        95,18 

 
2) Rizikové a kriminogenní faktory 
 Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v 
porovnání s rokem 2008 došlo pouze k minimálním odchylkám. Vzhledem ke 
struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice a zejména k výskytu 
rozsáhlých chatových oblastí je nejrozšířenější kriminalitou vloupání do 
rekreačních objektů. Nemalou měrou se na trestné činnosti podílí krádeže 
vloupáním do motorových vozidel a dále také krádeže věcí z nezajištěných 
vozidel na velkokapacitním parkovišti u OD Makro, což představuje 
dlouhodobý problém. Ve srovnání s rokem 2008 však díky častým 
bezpečnostním akcím došlo k mírnému poklesu nápadu této trestné činnosti. 

Mezi další problémové oblasti v roce 2009 patřilo vloupání do rodinných 
domů, restaurací a podniků na celém území našeho obvodního oddělení. Ačkoliv 
je těmto problematikám ve značné míře věnována pozornost a jsou prováděny 
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časté preventivně bezpečnostní akce, nedaří se tuto trestnou činnost eliminovat. 
Jde o organizovanou trestnou činnost závažného charakteru.  
 
3) Pachatelé trestné činnosti 
 Struktura pachatelů trestných činů je téměř neměnná oproti minulým 
letům. Z celkového počtu 323 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé 
ve 147 případech. Převážná část pachatelů pochází z asociálních skupin 
obyvatelstva a stejně jako v loňském roce mají největší podíl na evidované 
trestné činnosti osoby bez zaměstnání a recidivisté. Recidivisté se podíleli 
z celkového počtu zjištěných pachatelů na spáchání 69 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých došlo oproti roku 2008 k mírnému 
nárůstu pachatelů z této skupiny. V roce 2008 osoby nezletilé a mladistvé 
spáchaly 11 trestných činů. V roce 2009 bylo těmito osobami spácháno celkem 
13 trestných činů.  

Na veškeré trestné činnosti páchané v územním obvodě OO PČR Velká 
Bystřice se podílejí občané České republiky. 
  
4) 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 krádeží věcí z nezajištěných vozidel, jejichž výskyt je 
markantní především na parkovišti u OD Makro. Zde pachatelé rovněž využívají 
nepozornosti zákazníků, kteří ponechají svá vozidla při nakládání zboží „bez 
dozoru“. V roce 2009 došlo ve 43 případech k vloupáním do různých objektů – 
nejvíce do chat (10 případů), restaurací a obchodů (9 případů) a dále pak 
do rodinných domů a bytů (6 případů). Obecně jsou oběti tedy převážně z 
majetkové trestné činnosti. Ta tvoří převážnou část trestné činnosti OO PČR 
Velká Bystřice, z 323 zjištěných trestných činů je to 170 případů.            
 Při šetření mravnostní či násilné trestné činnosti spolupracuje obvodní 
oddělení 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 obvodní oddělení úzce spolupracuje s Intervenčním centrem v 
Olomouci. V roce 2009 bylo realizováno 2 x vykázání osoby ze společného 
obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí.  
 
5) Oblast veřejného pořádku a přestupků    
 V roce 2009 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 381 
přestupkových spisů, což činí nárůst o 35 spisů oproti roku 2008. Z uvedeného 
počtu přestupků bylo správnímu orgánu předáno celkem 220 přestupkových 
spisů. V oblasti přestupkového jednání jsou převážně evidovány a dále pak 
řešeny zejména 2 kategorie, kterými jsou přestupky proti majetku - celkem bylo 
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v této oblasti evidováno 199 přestupových spisů, a přestupky proti veřejnému 
pořádku a občanskému soužití, kterých bylo v roce 2009 celkem evidováno 165. 
 V roce 2009 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“. Dále nelze opomenout slavnost ve Velké Bystřici nazvanou 
„Hanácký pupek světa“, která nahradila mezinárodní folklórní událost zvanou 
„Lidový rok“. V neposlední řadě je nutno zmínit i každoročně konanou 
Romskou pouť na Svatém Kopečku a další menší společenské události, konané 
v průběhu celého roku.   
 
6) Kriminalita mládeže 
 Kriminalita mládeže v roce 2009 měla sestupnou tendenci. Z celkového 
počtu 147 pachatelů byly 2 osoby mladší 15 let, což je oproti roku 2008 méně o 
2 nezletilé osoby. V případě mladistvých osob byli zjištěni 2 pachatelé, ve 
srovnání s rokem 2008 jde tedy o pokles o 5 mladistvých osob.    
 Z celkového počtu 13 trestných činů, spáchaných nezletilými či 
mladistvými osobami, šlo ve 3 případech o majetkovou trestnou činnost, v 9 
případech o ostatní trestnou činnost, převážně se jednalo o trestný čin Maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní dle ust. § 171 tr. zákona a dále byl 
jedním pachatelem spáchán trestní čin hospodářského charakteru. V oblasti 
násilné trestné činnosti nebyl osobou mladší 18 let spáchán žádný trestný čin.  

Počet trestných činů spáchaných osobami nezletilými a osobami 
mladistvými je téměř stejný jako v roce 2008. 
 
7) Migrace 
 V roce 2009 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. 
 
8) 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. 
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9) 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 je však možno dále 
zařadit tzv. sprejerství. V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 2 případy, což je 
pokles oproti roku 2008 o 6 případů. 
 
10) Majetková kriminalita 
 Na tomto úseku bylo v roce 2009 v obvodě OO PČR Velká Bystřice 
spácháno celkem 170 trestných činů. Objasněno bylo 34 skutků, objasněnost 
tedy činila 20 %. Došlo ke snížení nápadu o 105 skutků oproti roku 2008. 
Objasněnost v roce 2008 byla na stejné úrovni, tedy 20 %. Největší podíl 
zjištěných trestných činů je na úseku krádeží věcí z motorových vozidel a 
krádeží vloupáním do rekreačních objektů, rodinných domů, restaurací a 
podniků. Při odhalování a objasňování této trestné činnosti hraje velkou úlohu 
výborná spolupráce s policisty územního odboru služby kriminální policie a 
vyšetřování Olomouc, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. V 
mnoha případech jde totiž o organizovanou trestnou činnost, která je páchána na 
celém území olomouckého kraje. 

Jednou z problémových oblastí jsou krádeže věcí z vozidel odstavených 
na parkovišti u OD Makro ve Velké Bystřici. V této souvislosti je však nutné 
poukázat na velmi dobrou úroveň spolupráce s personálem samotného OD 
Makro, díky níž se podařilo částečně tuto činnost eliminovat.    
 
11) Hospodářská kriminalita 
 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k mírnému zvýšení nápadu z 
23 skutků v roce 2008 na 26 skutků v roce 2009. Objasněnost byla oproti roku 
2008 nižší o 3,51 % (rok 2008 – 30,43 %, rok 2009 – 26,92 %). Hospodářská 
trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy 
neoprávněné držení platební karty, úvěrové podvody, podvody, zpronevěry 
a trestné činy související s ochranou měny. Všechny se vyskytují téměř stejným 
dílem.     
 
12) Násilná kriminalita 
 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2009 spácháno 15 trestných 
činů, což představuje mírný pokles oproti minulým letům (viz tabulka níže). 
Objasněnost u násilné trestné činnosti bývá zpravidla vyšší než u majetkové 
trestné činnosti, také v roce 2009 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 
nebezpečné vyhrožování.  
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rok zjištěno  objasněno  %  
2006 29 17 58.62 
2007 39 27 69.23 
2008 17 13 76.47 
2009 15 14 93,33 

 
13) Mravnostní kriminalita 
 V této oblasti jsme zaznamenali celkem 2 skutky, což je o jeden méně jak 
v roce 2008. V roce 2009 se podařilo objasnit jeden skutek oproti dvěma 
objasněným skutkům v roce 2008.  Objasněnost v této oblasti v roce 2009 byla 
vyšší oproti roku 2008 – byla 50 % (v roce 2008 činila objasněnost 33,33 %).   
 
14) Ostatní a zbývající kriminalita 
 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2009 evidováno 26 trestných 
činů, což představuje nárůst o 4 trestné činy oproti roku 2008. Objasněno bylo 
20 skutků a objasněnost tak v roce 2009 činila 76,92 %. V roce 2008 byla 
objasněnost 40,91 %. Došlo tedy k nárůstu objasněnosti o 36 %. V této kategorii 
tvoří největší podíl trestné činy Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání - 
celkem 15 evidovaných trestných činů. 
 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2009 evidováno celkem 83 
trestných činů, ze kterých bylo objasněno 79 skutků a objasněnost tak byla na 
95,18 %, což je o cca 10,5 % více jako v roce 2008 (byla 84,78 %). V této 
skupině se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 
 

1. dopravní nehody silniční – nedbalostní – 21 trestných činů, 
2. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 15 trestných činů, 

      3.   zanedbání povinné výživy – 15 trestných činů.  
 
15) Bezpečnost silničního provozu 
 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2009 
řešeno v blokovém řízení celkem 951 přestupků, což představuje oproti roku 
2008 nárůst o 564 skutků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v 
celkové výši 699.400,- Kč, což je o 440.200,- Kč více než v loňském roce. 
 Při dopravně bezpečnostních akcích byla mimo jiné činnost hlídek 
zaměřena na porušování nejvyšší povolené rychlosti v obcích. Při těchto akcích, 
které byly prováděny ve spolupráci s PČR DI Olomouc, bylo zjištěno celkem 
149 přestupků, což oproti loňskému roku představuje nárůst o 91 přestupků. V 
blokovém řízení za ně bylo uloženo celkem 195.000,- Kč, což je o 113.500,- Kč 
více než v roce 2008, a proto lze situaci v této oblasti hodnotit pozitivně.   
 V oblasti dopravy bylo dále řešeno celkem 45 řidičů, kteří před, nebo 
během jízdy požili alkoholické nápoje. Z uvedeného počtu bylo realizováno 30 
přestupkových skutků a 15 trestných činů. Dále bylo v dopravě zjištěno 15 



- 65 - 

řidičů, kteří řídili motorové vozidlo, ačkoliv nejsou vlastníky řidičského 
oprávnění, a tímto se dopustili spáchání trestného činu. 
 
16) Oblast organizační práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 
 Plánovaný personální (tabulkový) stav obvodního oddělení je 20 policistů 
+ 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení), celkem tedy 22 policistů. 
Skutečný stav je v současné době 18 policistů, což je podstav – 4 policisté. Z 
uvedeného počtu však jedna policistka od 1.10.2009 odešla na mateřskou 
dovolenou a tím je v přímém výkonu pouze 15 policistů, což činí faktický 
podstav policistů  – 5. V průběhu roku 2009 byl personální stav stabilní a došlo 
pouze k menším personálním změnám. V průběhu 1. poloviny roku odešel na 
vlastní žádost jeden zkušený policista na službu kriminální policie a vyšetřování 
Olomouc a v průběhu roku byl nahrazen policistou z olomouckého útvaru. 
Personální situace je na zdejší součásti dlouhodobě neuspokojivá. 
 Co se týká pracovních podmínek policistů, jsou v současné době na velmi 
dobré úrovni. V průběhu roku došlo k výměně nábytku, k obnově a dovybavení 
počítačové techniky a vozového parku. V neposlední řadě byla dále pro 
veřejnost v březnu otevřena nová přijímací hala – tzv. recepce, jejíž přestavba 
byla realizována v rámci projektu P-1000. Otevírání recepce proběhlo za účasti 
vedení tehdejšího Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje, dále 
pak vedení územního odboru vnější služby PČR Olomouc, ale také za účasti 
bývalého ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera. Otevření recepce se 
rovněž zúčastnili i představitelé jednotlivých obcí. 
 V oblasti charitativních činností všichni policisté zdejší součásti přispívají 
měsíčně na „Nadační fond policistů a hasičů ČR“. Policisté také přispěli 
jednorázovým finančním darem na chov a výživu opičky Lvíčka zlatého, který 
je v současné době ohroženým druhem. Jde o opici, která byla ZOO Svatý 
Kopeček zapůjčena britskou vládou.  
 
17) 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 potencionální pachatele a dále aby mohli 
komunikovat s místními občany o aktuálních problémech v obcích. V průběhu 
roku proběhlo několik bezpečnostních akcí, které byly orientovány na oblast 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na dodržování veřejného pořádku 
při konání různých společenských událostí. Dále proběhlo několik 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 i nadále 
pokračuje a rozšiřuje se velmi dobrá spolupráce s preventivně informačním 
oddělením Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Plánovány jsou 
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cílené přednášky a besedy na základních školách, kontroly chatových oblastí, při 
kterých jsou občané poučováni o nutnosti maximálního zajištění chaty, a další 
menší preventivní akce lokálního charakteru. Veškerá preventivní činnost je dále 
prezentována ve sdělovacích prostředcích. 
 
 
18) Závěr 
 Přestože se zdejší součást OO PČR Velká Bystřice potýkala celý rok 2009 
se značným personálním podstavem (- 5 policistů), bylo v roce 2009 dosaženo 
velmi dobrých výsledků. Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je 
stabilizován a lze říci, že úkoly a priority stanovené pro rok 2009 byly splněny.  
 Přes výše uvedenou tíživou personální situaci bude nadále snaha 
zintensivnit preventivní činnost v jednotlivých okrscích a rozvíjet komunikaci v 
rámci projektu „Community Policing“, která je v současné době na velmi dobré 
úrovni. V roce 2009 začal být nově také realizován navazující projekt „Každý 
zná svého policistu“, jehož cílem je začlenit širokou veřejnost do bezpečnostní 
situace v jednotlivých obcích a do prevence kriminality jako takové. 
  
19) Priority pro rok 2010  
 V rámci projektu „Community Policing“ a navazujícího projektu „Každý 
zná svého policistu“ byla v roce 2009 ze strany vedení obvodního oddělení 
Policie ČR rozvíjena úzká spolupráce se starosty a představiteli jednotlivých 
měst a obcí, ve které budeme v následujícím roce dále pokračovat. Při jednáních 
s představiteli jednotlivých obcí vyplynul v podstatě jediný a stěžejní společný 
problém v porušování povolených rychlostních limitů v obcích. K tomuto 
překračování rychlosti dochází zejména na příjezdových komunikacích do 
jednotlivých obcí. 
 Z tohoto důvodu budou v roce 2010 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 cílem 
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. Gabriela Šišková  
 
Školská rada  
je 12 členná: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR, Mgr. Ivo Slavotínek, 
Ing. Elefteria Schrottová, Mgr. Jaroslav Zavadil, Irena Jedličková, Ing. Martin 
Seidler, Hana Šebíková, Helena Vičarová, Mgr. Hana Londová, Mgr. 
Vendula Mečířová, Mgr. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Gabriela Šišková. 
     
 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. 
 
Materiální  vybavení školy 
 

Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 3 interaktivní učebny, 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, 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). 
Učitelé mají možnost dálkového  přípojení na intranet.  
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Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím e-mailových 
adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat 
průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla, mohli 
se osobně účastnit  mnoha školních akcí. 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). 

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

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

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

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.  
  
Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogický sbor měl  27 členů. 
 
1.stupeň: Mgr. Kateřina Pospíšilová 
  Mgr. Jaromíra Pazderová 
  Mgr. Gabriela Šišková 
  Mgr. Helena Mádrová 
  Mgr. Eva Dohnalová 
  Mgr. Kateřina Kovalová 
  Mgr. Hana Londová 
  Mgr. Libuše Kubaláková 
  Mgr. Ivo Šenk   
2.stupeň: Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 
  Pavla Cajthamlová (Čj – On) 
  Mgr. Alice Nejezchleb Císařová (M – Inf – dílny) od 1.1.2009 MD 
  Vlasta Číhalíková (Rj – Tv) 
  Mgr. Michaela Fabíková (Tv) 
  PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D) 
  Olga Holoušová (Př – Pč) 

Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 
  Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 
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  Mgr. Veronika Martinů  (Aj – D) 
  Mgr. Jitka Minářová (M – Inf – dílny) od 12.1.2009 
  Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 
  Mgr. Renata Kramplová (M – F) 
  Mgr. Vendula Mečířová (Aj – Nj) 
  Alena Šudřichová (Čj – D) 
  Mgr. Andrea Teplá (Tv – pedagogika) 
 
Školní družina 
Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 
Vychovatelky:   Kamila Smidová 
    PaedDr. Helena Stejskalová 
   
Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. 
 
Přijímací zkoušky na střední školy 
 

Přijímací zkoušky se konaly 2.dubna 2009. V devátých třídách bylo 
celkem 53 žáků (34 chlapců a 19 dívek), 40 žáků bylo přijato po 1.kole 
přijímacího řízení ( 75,47 %), 10 žáků bylo přijato po 1.kole po odvolacím řízení 
a 3 volili náhradní školu a byli přijati  po 2.kole přijímacího řízení. 
   
Počty žáků  k 30.6. 2009    
     

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Helena Mádrová 8 7+1 15+1 
1.B Mgr. Eva Dohnalová 7 9 16 
2.A Mgr. Kateřina Pospíšilová 9 15 24 
3.A Mgr. Jaromíra Pazderová 7 10 17 
3.B Mgr. Ivo Šenk 9 6 15 
4.A Mgr. Libuše Kubaláková 12 14 26 
4.B Mgr. Kateřina Kovalová 11 15 26 
5.A Alena Šudřichová 8 8 16 
5.B Mgr. Hana Londová 8 11 19 

Celkem 1.st.  79 95+1 174+1 
6.A Mgr. Vendula Mečířová 12 10 22 
6.B Mgr. Andrea Teplá 14 10 24 
7.A Mgr. Veronika Martinů 12 15 27 
7.B Mgr. Michaela Fabíková 15 9 24 
8.A Mgr. Renata Kramplová 15 8 23 
8.B Mgr. Alice Nejezchleb Císařová / PhDr. Miroslav Finger 12 9 21 
9.A Mgr. Drahomíra Kozáková 13 13 26 
9.B Pavla Cajthamlová 21 6 27 

Celkem 2.st.  114 80 194 
Celkem  193 175+1 368+1 
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Přibližně  45% žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, 
Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, 
Hrubá Voda). 
 
Kroužky ve školním roce 2008/2009 (celkem 17  kroužků) 
Cestujeme po Evropě (Vv)   Pospíšilová    
Angličtina pro 1.a 2.třídu  Mečířová  
Hravá odpoledne s angličtinou Mečířová  
VV s keramikou   Kubaláková    
Keramika    Kovalová  
Taneční kroužek   Mádrová    
Sportovní hry    Schneider    
Sportovní hry    Šenk     
Dívčí klub    Londová    
Gymnastika pro dívky  Smidová  
Tvoříme    Kramplová  
Internet. kavárna   Fabíková  
Kroužek střelby a vojens. historie Finger     
Basketbal    Teplá   
Karaoke zpívání   Teplá     
Florbal     Číhalíková  
Mediální kroužek   Cajthamlová, Štěpánová  
         

Kroužky pravidelně navštěvovalo celkem 182 žáků. Nejvíce jich chodilo 
do sportovních her. V kroužcích -  Karaoke, Internetová kavárna a Hravá 
odpoledne s angličtinou – nebyly zapsány přesné počty dětí. Do činností se 
mohly děti zapojovat podle svých časových možností a vyhlášeného tématu.  
 
Spolupráce s institucemi 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – umožňujeme 
úvodní pedagogickou praxi studentů 1.ročníku, v tomto školním roce jsme 
umožnili i praxi studentce závěrečného ročníku učitelství pro 1.stupeň a 
studentce SPdgŠ oboru učitelka mateřské školy. 

NIDV (Národní institut pro další vzdělávání), krajské pracoviště Olomouc 
– v naší škole proběhla praktická stáž tří účastníků studia k výkonu 
specializovaných činností dle vyhlášky č.317/2005 Sb.,  tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů. 

V tomto školním roce opět fungoval  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. 
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 podali tito vedoucí kroužků:p.uč. 
Pospíšilová,  Mečířová, Kramplová, Kovalová, Šenk, Londová, Teplá, 
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Cajthamlová, Štěpánová, Finger, Smidová. Grantová komise stanovila pravidla a 
na svém zasedání určila pořadí úspěšných žádostí. Celkem ve školním roce 
2008/2009 bylo rozděleno 80 000,- Kč mezi 8 kroužků. Grantový program 
skončil k 30.6.20809 a jeho úspěšnost se vyhodnotí na zasedání školské rady 
v říjnu 2009.  

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… 
 Výbor SRPŠ každoročně pořádá školní ples, který má vysokou 
návštěvnost a je  svými návštěvníky hodnocen kladně. 

Kulturní středisko Velká Bystřice – škola spolupracuje s kulturním 
střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme služeb  
knihovny umístěné v prostorách školy. 

Sportovní klub Velká Bystřice – nejtěsnější je spolupráce s oddílem 
házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev. Spolupracujeme také se 
Sokolem, jak v uvolňování dětí na akce, tak při vystoupeních pro veřejnost. 
 
Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2008/2009 
 
16.09.2008 Koncert pro 1.stupeň na sále „Abraka muzika“ 
26.10.2008 Účast členů souboru Krušpánek na mezinárodním folklorním festivalu 

v Českém Krumlově (p.vych. Kadalová) 
07.10.2008 Divadelní představení pro 1.-3.třídu na sále Kulturního domu Velká Bystřice 

„Pohádky z našeho statku“ 
30.10.2008 Halloween již poněkolikáté pořádaly paní učitelky 1.stupně. Na průvod masek, 

čarodějný lektvar i závěrečný ohňostroj přišlo velké množství dětí školních i 
těch ještě školou nepovinných. 

26.10.2008 Proběhl pietní akt u sochy T.G.Masaryka na nádvoří školy. Účastnili se ho 
občané Velké Bystřice a pedagogové školy.  

21.11.2008 Divadelní představení na sále Kulturního domu Velká Bystřice pro 1.-3.ročník 
„Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla“ 

27.11.2008 Vánoční koledování s tradičním vánočním jarmarkem, cukrovím našich 
maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně – Krušpánek, Čekanky, 
flétničkové fifolení. 

05.12.2008 Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a nezbytnou knihou 
hříchů. Žáci 9.B se této role zhostili velmi rádi a s velkou noblesou. Zvládli i 
návštěvu v obou mateřských školách a jejich vystoupení bylo důstojné a 
učitelkami MŠ velmi chváleno. 

12.12.2008 Koncert Pavla Nováka ml. pro 1.stupeň na sále Kulturního domu Velká 
Bystřice 

18.12.2008 Koncert skupiny MS Band country ve školní družině pro 4. a 5.ročník 
21.01.2009 Divadelní představení pro 4.a 5.ročník v Moravském divadle Olomouc „Jak se 

hovnivál stal králem“ 
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31.01.2009 Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv 
vyrobily výzdobu a členky Sokola předvedly pro rodiče vystoupení. Ples 
připravil výbor SRPŠ. 

06.02.2009 Divadelní představení pro 1.stupeň na sále Kulturního domu velká Bystřice 
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ 

16.02.2009 Maškarní karneval pro děti z 1.stupně se spoustou her, diskotékou a 
párečkovou tombolou. 

21.02.2009 Ve Velké Bystřici proběhl Masopust, kterého se účastnili i žáci školy 
organizovaní v hanáckých souborech a členové mediálního kroužku. Žák 8.A 
Lukáš Nosek zpracoval na velmi dobré úrovni fotografie, které sám pořídil v 
průběhu akce. 

26.03.2009 Velikonoční dílny v režii 2.stupně přivítaly žáky, jejich rodiče i občany Velké 
Bystřice a s nimi jaro. Návštěvníci opět mohli vyrábět pěkné velikonoční 
výrobky, posedět u kávy nebo čaje a zhlédnout vystoupení Krušpánku, 
Čekanek a Sokola. 

14.11.2009 Koncert pro 2.stupeň – Ukázky z muzikálů na sále Kulturního domu Velká 
Bystřice 

Červen 2009 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná, Punkevní 
jeskyně, Westernové městečko Boskovice, Velehrad, Teplice nad Bečvou, hrad 
Veveří, Ramzová, Potštejn, Kutná Hora, Velké Losiny, Loučná nad Desnou. 

03.06.2009 Divadelní představení na sále pro 1.-3.ročník „Nebojte se strašidel“ 
05.06.2009 Divadelní představení pro 1.a 3.ročník na sále Kulturního domu Velká Bystřice 

„Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“ 
09.06.2009 Výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky K. Pospíšilové uspořádal 

v cukrárně Galerie slavnostní vernisáž svých prací. Hudbu obstaraly žačky naší 
školy, které navštěvují pobočku ZUŠ Žerotín, umístěnou v naší škole. 

26.06.2009 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana starosty a místostarosty 
proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Poté následovalo setkání 
s dětmi z předškolních oddělení mateřských škol. 

 
Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2008/2009 
 
10.10.2008 „O pohár ředitelky MZŠ“ – turnaj v házené mladších žáků se uskutečnil ve 

sportovní hale pod vedením p.uč. Fabíkové. 
23.10.2008 Házená 4+1 ve sportovní hale (p.uč. Šenk) 
07.11.2008 Házená 4+1 na stadionu Zory Olomouc (p.uč. Šenk) 
13.11.2008 Házená 4+1 v hale MZŠ (p.uč. Šenk) 
17.-21.11.08 Mladší miniházenkáři pod vedením trenéra pana Petra Součka se účastnili 

mezinárodního turnaje v chorvatské Rijece. V těžké konkurenci obsadili 
vynikající 2. místo. Složení družstva – J.Routner, F.a T.Buršíkovi, T.Spurný, 
L.a V.Mikuláškovy, J.Jedenástík, S.Konečná, Š.Souček, T.Maceášik. 

21.11.2008 Soustředění házenkářských nadějí v naší sportovní hale. Za nás se účastnil žák 
9.B Štefan Dunaj.   

11.12.2008 Basketbalový turnaj Velký Újezd hoši 
05.12.2008 Mikulášský turnaj v miniházené, 2.ročník v naší sportovní hale. Byla pozvána 

družstva základních škol Telnice, Jívové, Bystrovan, Újezdu u Brna, Prosenice, 
Libavé, Sokolnice, Kostelce na Hané, Senice na Hané a Olomouc- 
Heyrovského. Za nás se účastnila dvě družstva. Celý turnaj vyhrálo družstvo 
naší školy ve složení N.Menšík, O.Majer, D.Šiška, A.Pazdera, J.Sečka, 
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M.Červinka, M.Nový, M.Tesařík, K.Šípek, R.Dosoudil, J.Loubal pod vedením 
trenéra pana Norberta Menšíka. 
V lednu a únoru 2009 proběhly lyžařské kurzy pro 7.A a 7.B. Vše 
zdokumentoval člen mediálního kroužku Filip Houska (9.B).  

08.01.2009 Novoroční turnaj ve florbalu za účasti ZŠ Hlubočky (p.uč. Číhalíková) 
16.01.2009 Házená 4+1 u nás (p.uč. Šenk) 
27.01.2009 Basketbalový turnaj hochů v hale 
6.-8.2.2009 Turnaj v miniházené v Zubří (trenér N.Menšík) 
17.03.2009 Okrskové kolo v basketbalu chlapců v hale 
19.03.2009 Okrskové kolo v basketbalu dívek v hale 
18.-20.3.2009 Získalo družstvo starších žáků 4.místo v celostátním republikovém finále 

v házené. Turnaj probíhal v Novém Veselí a hoši se až na vrchol propracovali 
přes vítězství v kole okresním, krajském, a v kvalifikaci do celorepublikového 
finále. Složení týmu: T.Pupík, Z.Zich, D.Dambor, D.Baroš, Š.Dunaj, P.Polách, 
D.Grmolenský, J.Gottvald, J.Stopka, J.Frydryšek. Trenéři: Mgr. M.Fabíková, 
M.Kufrik.  

25.03.2009 Okresní kolo v basketbalu hochů v Olomouci 
26.03.2009 Házená 4+1 v hale (p.uč.Šenk) 
03.04.2009 Házená 4+1 na Zoře Olomouc 
14.04.2009 Turnaj ve volejbale v hale (p.uč. Teplá) 
04.05.2009 McDonalds Cup, okrskové kolo. Žáci 1.-3.tříd získali 2.místo. 
23.04.2009 Házená 4+1 v hale (p.uč.Šenk) 
07.05.2009 Novinářský kalamář – turnaj v házené mladších žáků organizovala p.uč. 

Fabíková  
22.05.2009 Turnaj v miniházené v Prosebnicích. Účastnili se mladší miniházenkáři pod 

vedením trenéra pana Petra Součka.  . 
28.05.2009 O pohár starosty obce Velký Týnec – atletické závody 
04.06.2009  Sportovní hry Mikroregionu Bystřička se tentokrát konaly ve Velké Bystřici 

v areálu hřiště Na Letné. Hlavní cenu jak v mladší, tak i ve starší kategorii 
získala naše škola. Her se dále účastnili žáci ZŠ Hlubočky, Velkého Újezda, 
Tršic, Bystrovan, Přáslavic 

11.-12.6.09 MEGA SAM CUP – mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci 
 
Soutěže a olympiády 2008/2009 
 
Olympiáda v českém jazyce Okresního kola se účastnila Markéta Juráňová (9.B). 

Skončila na pěkném 7.místě. 
Olympiáda v anglickém jazyce V okresním kole se ze šesti našich účastníků nejvýše 

umístil Jiří Špelda (8.B) a Tereza Zdařilová (8.A) 
Olympiáda v dějepisu Okresního kola se účastnily K. Kameníková a 

T.Zdařilová, obě z 8.A 
Olympiáda ze zeměpisu Do okresního kola postoupil dva žáci – Eduard Sklenář 

(6.B) a František Honzík (7.A). 
Školní kolo soutěže v přednesu Proběhlo 24.2.2009 za účasti 25 recitátorů, z nichž pět 

postoupilo do okresního kola (M.Skopalík, M, 
Korandová, B.Juráňová, M.Červinka, V.Vojáčková). 

Matematická soutěž žáků 5.tříd Ze 33 soutěžících se na 1.místě umístila Veronika 
Řezníčková. 

Pythagoriáda Matematická soutěž pro žáky 6. a 7.ročníku. Jana 
Neckařová (7.B) se v okresním kole umístila na 2.místě, 
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Nikola Novotná (7.B) na 6.místě v kategorii 7.tříd a 
v kategorii 6.tříd byli nejlepší Filip Vičar (6.B) a Tomáš 
Kunickij (6.A) na 6.místě. 

Matematický klokan V kategorii Kadet byli třemi nejlepšími řešiteli Tereza 
Zdařilová (8.A) 63 bodů, Jiří Špelda (8.B) 50 bodů a 
Kamil Amara (8.A) 49 bodů. 

 V kategorii Benjamin byli nejlepší – Filip Vičar (6.B) 77 
bodů, Barbora Ivanová (7.A) 76 bodů a Karolína 
Grůzová (6.A) 62 bodů. 

 V kategorii Klokánek to byli – Jiří Šiška (4.A) 73 bodů, 
Karolína Nagyová (5.A) 62 bodů a Eliška Nakládalová 
(5.B) 59 bodů. 

 V kategorii Cvrček – Gabriela Navrátilová (3.A) 49 
bodů, T.Horáková a T. Kadlec (3.A) 46 bodů a V. 
Vojáčková (3.B) 44 bodů. 

Výtvarná soutěž Evropa ve škole 2.A (M.Melichárek, A.Kremplová, A.Vondrů, 
M.Korandová) získala cenu za společnou malbu, kterou 
si převzali 30.03.2009 v Domě dětí a mládeže 
v Olomouci. 

Evropa kolem nás Výtvarná soutěž, které se zúčastnila 7.A 
Soutěž ve sběru  víček z pet-lahví 7.A nasbírala celkem 32,5 kg a v 5.ročníku této soutěže 

se umístila v kategorii OC-střední kolektivy na 13.místě 
s výsledkem 1,2 víček na jednoho člena 

Soutěž na téma „kyberšikana“ 7.A 
„Hranické hry bez hranic – bezpečné město“ – naši školu reprezentovalo družstvo 9.B. 

Soutěžilo se v hodu granátem, rozborce a sborce 
samopalu, lezení po síti trenažéru JAKUB, nasedání do 
BVP, šipkách, střelbě na trenažér SISTR, štafetovém 
člunkovém běhu v písku a šplhu na tyči. Bližší informace 
můžete získat na www.army.cz/acr/71mpr 

  
Sběr starého papíru probíhal v říjnu 2008. Žáci, ale i občané Velké 

Bystřice pilně nosili papír celý měsíc. Škola měla ale velké problémy s jeho 
odvozem, protože výkupny starého papíru v souvislosti s ekonomickou krizí 
náhle přestaly papír vykupovat. 
 

Škole byl společností scio cz udělen certifikát za aktivní přístup 
k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti. 
Dvě žákyně školy (V.Seidlerová 7.A a T.Zdařilová 8.A) získaly od společnosti 
scio ocenění za jedny z nejlepších výsledků  v testování klíčových kompetencí 
v rámci projektu Stonožka ze všech zúčastněných žáků z celé České republiky. 

V prostorách bývalého školního bytu v areálu školy začalo od 7.10.2008 
svou činnost Mateřské centrum Bublinka. 

Představitelé obce osobně při návštěvě školy 30.3.2009 popřáli všem 
pedagogům k jejich svátku -  Dni učitelů a předali jim jako poděkování za jejich 
práci kytičku. 

http://www.army.cz/acr/71mpr
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V dubnu 2009 jsme se zapojili do Mezinárodního výzkumu občanské 
výchovy (ICCS) 2009. Cílem výzkumu je provést zhodnocení znalostí, 
dovedností a postojů v oblasti občanské nauky i občanství obecně u 14tiletých 
žáků a studentů nejen v České republice, ale i v dalších desítkách zemí celého 
světa. Výsledky výzkumu budou využity v ČR pro návrh efektivnější výuky 
občanské nauky, ale i pro návrhy začlenění výuky a výchovy k občanství do 
dalších vyučovacích předmětů. Výsledky budou srovnávány též mezinárodně. 
Dotazníky vyplňovali žáci 8.ročníku a pedagogové vyučující v 8.ročníku. 
Zadávání dotazníků provedli školní inspektoři ČŠI. Výsledky zatím nejsou 
známy. 

Taneční soubor Krušpánek se v dubnu na regionální přehlídce dětských 
hanáckých souborů umístil na 1.místě a postoupil na celostátní přehlídku 
nejlepších souborů do Jihlavy. 

V období epidemie virové hepatitidy A (VHA) na podzim 2008 v naší 
škole touto nemocí neonemocnělo žádné dítě. 
 
Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace vznikla v dubnu 2008. Předsedkyní odborů byla 
zvolena Mgr. Andrea Teplá.V průběhu školního roku se vedení školy scházelo 
se zástupci odborové organizace na jednáních o kolektivní smlouvě, která bude 
podepsána v nejbližší době.  
Vztahy mezi vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany 
prokazují vstřícný přístup. 
 
 
 
MŠ na Zámeckém náměstí č. 83 ve Velké Bystřici 
 
Trojtřídní MŠ umístěná v jednopatrové budově v zámeckém parku. 
 
I. Oddělení – mladší děti adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a 

estetické,environmentální výchova, podpora zdraví 
II.Oddělení- střední děti  adaptační  program, rozvoj řeči, prvky sociální a 

estetické, environmentální výchova, podpora zdraví, 
kroužky 

II. Oddělení – starší děti předškolní program, prosociální dovednosti, 
logopedická péče, environmentální výchova, podpora 
zdraví, kroužky a doplňující programy 

 
MŠ na ulici Na Svobodě č. 450 ve Velké Bystřici 
Jednotřídní MŠ umístěná v klidné vilové čtvrti, MŠ rodinného typu 
V jednotřídní MŠ – stejný program rozlišen dle věku dětí 
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Kroužky v mateřských školách: 
Kroužky vedly naše paní učitelky, probíhaly v odpoledních hodinách.MŠ 

Na Svobodě je jednotřídní a z organizačních důvodů letos kroužky nabídnuty 
nebyly. Paní učitelky ale zorganizovaly pro děti celodenní i polodenní výlety, 
doprovázely děti při kurzu lyžování a plavání.  
 

Název kroužku Počet kroužků MŠ Zámecké náměstí 
Hudebně pohybový 1 1 
Výtvarný  2 2 
Celkem  3 3 

 
Aktivity 
Rodiče mohli také využít placené aktivity pro děti v rámci obou MŠ:  
Lyžařská školička – SKI areál Hlubočky , uskutečnilo se všech plánovaných 6 
lekcí.   
Taneční škola Zdeňky Dvořákové, proběhla od října do prosince 
Plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích se uskutečnilo ve II. pololetí školního 
roku -  od 5.2. do 18.6., 1x týdně 
Angličtina pro nejmenší se letos konala pod vedením Mgr. Jitky Berkové 
/jazyková agentura AVIS/. 
 
 
Údaje o pracovnících školy: 
 

pracovníci k 30. 6. 2009 
fyzické osoby 

pedagogičtí 7 
nepedagogičtí 3 
celkem 10 

 
 
Provozní pracovnice                                              Pedagogické pracovnice:  
MŠ Zámecké náměstí: 2                                        MŠ Zámecké náměstí: 5 
učitelek 
školnice, úklid 
úklid, výdej jídla 
MŠ Na Svobodě: 1                                                 MŠ Na Svobodě: 2 učitelky 
školnice, výdej jídla, úklid 
 
 

 
Školní rok 
2008/2009 

Počet tříd Počet 
učitelek 

Počet dětí 
MŠ 

Zámecké n. 

Počet dětí 
MŠ Na 

Svobodě 

Celkový 
počet dětí 

tř. 
standardní – 

        
          4 

 
7 

 
70 

 
28 

  
          98 
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září  2008 
leden 2009           4 7 70 28           98 
 
 
 I. oddělení II. oddělení III.oddělení Jednotřídní 

MŠ 
Celkem 

Počet dětí 20 24 26 28 98 
 
 

Počet učitelek 1 2 2 2 7 
Průměrná 
roční 
docházka  

 
12,5 

 
16,5 

 
          21,0 

 
21,35 

 
71,35 

 
 
Prázdninový provoz 

Prázdninový provoz se uskutečnil v MŠ na Zámeckém náměstí pro děti 
obou mateřských škol a to od 1.7. – 17.7. 2009. Mateřská škola Na Svobodě 
byla po celou dobu prázdnin uzavřena. Na prázdninovou docházku bylo 
přihlášeno z obou MŠ celkem  44 dětí. 
 
Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
            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 . 
Rodiče přispívají mateřským školám  finančními i věcnými sponzorskými dary. 
Tyto dary jsou řádně evidovány v účetnictví. Finanční dary využíváme na nákup 
hraček k vánocům nebo Dni dětí.  
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 Olomouce na 
dětská divadelní představení. 
           Pro veřejnost vystupujeme s programem při vítání malých občánků, pro 
seniory 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. 
 

http://www.msvelkabystrice.eu
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10. Sponzoři MŠ  
Rodiče dětí,  Ferona Thyssen Plastics, pan Jan Ďurčík, pan Pavel Štancl. 
 
Logopedie  

Díky pochopení MěÚ byly vyčleněny prostředky na logopedickou péči 
pro děti s vadami řeči obou MŠ a také dětí ze ZŠ. Paní Mgr. Radka Kovaříková 
měla logopedickou poradnu každé úterý dopoledne. Jejím přispěním se podařilo 
odstranit vady řeči u většiny dětí nastupujících do 1. třídy. Děti, které půjdou do 
ZŠ a vady řeči u nich ještě přetrvávají, budou do péče dále zařazeny. 
 
Materiálně technické vybavení 

Průběžně  a dle finančních možností vybavujeme  MŠ novým nábytkem.  
V MŠ Na Svobodě byla zakoupena nová kuchyňská sestava do výdejny 

stravy, nerezový dřez, nový vysavač.Byla instalována myčka, kterou pořídil 
sponzor. Do umývárny dětí byla instalována nová předělovací stěna, zrcadlo a 
shrnovací dveře. 

Ze sponzorských darů rodičů byly nakoupeny  hračky a dětská vozidla. 
Sponzor z řad rodičů upravil dopadovou plochu pod dřevěnou průlezkou dle 
pokynů revize. 

V MŠ na Zámeckém náměstí byla zakoupena kuchyňská sestava, 
kuchyňská linka a skříň na uložení nádobí ve výdejně stravy. Do všech dětských 
umýváren byla nainstalována  zrcadla. Do pracovny vedoucí učitelky byl 
pořízen nový počítač s LCD monitorem. Koupili jsme vysavač a lednici. Do tříd 
tři nové koberce.  Ze sponzorských darů byly pořízeny hračky a dva 
radiomagnetofony. Rodiče darovali novou televizi a DVD přehrávač, soubor 
výukových programů pro děti na DVD. 

Pro obě MŠ jsme zakoupili knihy a pomůcky, které potřebujeme k plnění 
ŠVP.  

Letos o prázdninách se uskutečnila plánovaná rekonstrukce zámeckého 
parku. Mateřská škola je jeho součástí.  Jednalo  se o úpravu terénu, vybudování 
sítě nových chodníků, stavbu amfiteátru před budovou MŠ, parkovou úpravu dle 
projektu. Zvlášť nás těší vybudované oplocení kolem budovy MŠ. Průlezky, 
pískoviště a zařízení zahrady /přístřešek a lavičky/ tak nebudou terčem vandalů. I 
když se naše zahrada zmenší, budeme moci využívat dál všechny prostory parku. 
Stávající železné prolézačky byly přeneseny a zabudovány v oplocené části 
zahrady. Dle dohody budeme mít také prostor na uložení zahradního nářadí a 
vybudovaná dvě pískoviště. Rádi bychom  v budoucnu za pomoci zřizovatele 
pořídili  pro děti dřevěné prolézačky s certifikací. 

Uvnitř budovy byla o prázdninách řešena vlhkost zdí, instalováno další 
WC pro děti v přízemí, odstraněno staré obložení stěn v šatnách. Byly také 
odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole KHS /větrací mřížka v předsíňce u 
WC dospělých v přízemí, sítě na oknech v jídelně/.  Po rekonstrukci bylo 
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zajištěno vymalování dotyčných zdí, šaten a sborovny. Do  šatny dětí  bylo 
pořízeno 56 nových šatních skříněk. 
 
 
 
Uskutečněné akce 
 
ZÁŘÍ 
               8.9.        Skluzavka a skákací hrad na zahradě MŠ 
               9.9.        Zahájení logopedie 

  26.9.        Maňáskové divadlo „Jak dráček našel kamarády“, pro obě MŠ 
  27.9.        Vystoupení skupinky předškoláků při vítání občánků – Zámek 
                   Návštěvy v knihovně – nejstarší děti pravidelně 1x za měsíc po celý rok 

ŘÍJEN  
3.10.       Kino Velký Týnec – pásmo pohádek 
6.10.           Výstava ovoce a zeleniny v přízemí radnice, ČZS Velká Bystřice 
8.10.       Kouzelnické představení v MŠ I, v 8.30 hodin, v MŠII V 9.30hod.  

 21.10.          Fotografování dětí k vánocům , obě MŠ,  série k vánocům 
          30.10.          Kloboukový den – malá slavnost  s klobouky 
LISTOPAD 
             11.11.        Maňáskové divadlo “O Peciválovi“ pro obě MŠ 
             14.11.        Loutkové divadlo“Pták Ohnivák“ MŠI v 8.45, MŠII v 10.30 hod. 
             21.11.        Divadlo v KD Velká Bystřice „Jak princezna Máňa zachraňovala Martina 
                               z pekla“ – v 9.00hodin  
             28.11.        Zlatovláska – Metropol Olomouc, obě MŠ, v 9.00hodin  
PROSINEC 
             5. 12.         Čert a Mikuláš – převleky žáci ZŠ, pro obě MŠ 

   12.12.         Koncert Pavla Nováka na sále KD ve Velké Bystřici 
            16.12.         Vánoční besídky v obou MŠ 
            17.12.         Vánoční tvoření dětí a rodičů v MŠI -  svícen  
 
LEDEN 2009 
              5.1.          Maňáskové divadlo „Sluníčko“ – 3 pohádky , v MŠI  

  6.1.          Začíná kurz lyžování v Hlubočkách / 1x týdně, celkem 6 lekcí/ 
15.1.       Maňáskové divadlo „Sněhurka“, v MŠI, 9hodin, MŠ II v 10.15 hod. 
15.1.          Zápis do mateřských škol 
21.1.       Zpívánky, výchovný program o hudebních nástrojích 
22.1.          Fotografování dětí, jarní námět, série 

ÚNOR   
              5.2.          Začíná kurz plavání v Bohuňovicích,  / 1x týdně až do 18.6./ 
              6.2.          Pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v KD ve Velké Bystřici 
             25.2.         Karneval v maskách v MŠ s „Františkovým veselým divadlem“  
BŘEZEN 

19.3.       Maňáskové divadlo „O prasátkách“ – v MŠ 
23.3.          Fotografování nejstarších dětí na tablo 

DUBEN 
14.4.      Hrajeme si s pohádkou - hudební pořad – v KD ve Velké Bystřici 
21.4.      Besídka pro rodiče v odd. Berušek, v 15 hod.v MŠI 
24.4.      Besídka pro rodiče v odd. Motýlků, v 15 hod. v MŠI 
28.4.      Besídka pro rodiče v MŠ Na Svobodě , v 15hod. 
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29.4. Besídka pro rodiče v odd. Sluníček, v 15 hod. v MŠI 
KVĚTEN 

   5.5.       Maňáskové divadlo „ Trampoty kouzelníčka Bonifáce“, 
             12.5.      Vystoupení nejstarších dětí z MŠI v Domě pokojného stáří,             
             19.5.      Fotografování tříd 
             25.5.      Začíná pedagogická praxe posluchačky SPgš v Odrách /3 týdny/ 
             26.5.      Výlet do ZOO na Sv. Kopeček, obě MŠ 
              28.5.      Schůzka rodičů nově přijatých dětí, MŠI  
 ČERVEN            
             2.6.       Vystoupení dětí ze školní družiny s představením „Piráti z Karibiku“ 

3.6.     Loutková revue „Nebojte se strašidel“ – KD ve Velké Bystřici 
5.6.       Pohádka „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“ – KD ve Velké Bystřici 
8.6.    Výlet do Lešné – MŠII 
9.6.    Návštěva v knihovně – odd. Berušek 

12.6.    Ukázka hasičské techniky na zahradě MŠ 
15.6.    Výlet Vyškov – MŠII 

           24.6.       Výlet do Horizontu v Bystrovanech-MŠII 
26.6.    Rozloučení dětí s MŠ v Hotelu Zámek 
27.6.    Vystoupení dětí při vítání občánků na Zámku 
30.6.    Ukončení školního roku, rozloučení ve třídách 

 
       
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc-pobočka V.Bystřice 

 
Podklady:  Hana Hrdová 
 

Naše pobočka ve Velké Bystřici je hodnocena jako nejlepší pobočka ZUŠ 
„Žerotín“ Olomouc, a to díky výborným kantorům a šikovným bystřickým 
dětem. 

V roce 2009/2010 došlo ke změnám na postech vyučujícího kytary a 
hudební nauky. Pana učitele Lukáše Marečka vystřídala paní učitelka Zuzana 
Pouchlá – hudební nauka. Opustila nás paní učitelka Helena Hrdličková; učí 
nyní v Poděbradech, jako profesorka českého jazyka pro zahraniční studenty. 
Bystřická ZUŠ dostala skvělou náhradu pana profesora Miroslava Malinu, který 
současně učí na církevní konzervatoři v Olomouci. 

Paní učitelka Hana Hrdová je od začátku letošního školního roku 
v důchodu. Učí na částečný úvazek 3 dny v týdnu a to jen zobcové flétny. Žáky 
hrající na klavír od ní převzala paní učitelka Zuzana Fojtíková. 

Ve zdejší ZUŠ je v současnosti celkem 45 žáků:  
- hra na zobcovou flétnu 20 žáků 
- hra na klavír 10 žáků 
- hra na kytaru 8 žáků 
- hra na housle 7 žáků 
 

Škola pořádá pravidelná vystoupení na Zámku ve Velké Bystřici: Vánoční 
koncert a Závěrečný koncert na konci školního roku, za což patří velký dík panu 
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řediteli Jahodovi. Tato vystoupení mají velmi dobrou úroveň a jsou hojně 
navštěvována. 

Spolupracujeme také se ZŠ Masarykova - vystoupení našich žáků na 
jarmarcích a vernisážích. 

Náš folklórní soubor „Krušpánek“ pod vedením paní učitelky Lenky 
Černínové vystoupil mnohokrát na veřejných akcích školy v Olomouci a ve 
Velké Bystřici. V červnu minulého roku byl hostem na slovenském folklórním 
festivalu „Helpa“. 

V letošním roce se chystá na festival do Strážnice a opět do Helpy na 
Slovensko. 

Z našich úspěchů musím ještě zmínit vystoupení naší nadějné klavíristky 
Barbory Hoškové na okresní přehlídce v Litovli – připravila paní Zuzana 
Fojtíková. 

Kvartet zobcových fléten: Kateřina Kameníková, Tereza Čtvrtlíková, 
Silvie Špačková a Julie Londová získal krásné 2. místo v okresní soutěži 
komorních souborů – připravila Hana Hrdová. 

Díky podpoře městského úřadu ve Velké Bystřici se nám podařilo 
společně s dětmi navštívit koncert pro děti a rodiče pořádaný Moravskou 
filharmonií v Olomouci, což se setkalo s velkým ohlasem. 

Již po druhé jsme vyjeli na výlet, tentokráte do Náměšti na Hané. Počasí 
nám sice nepřálo, ale nálada byla skvělá, děti fantastické a učitelé nadšeni. 
 
 
Kulturní středisko Velká Bystřice 
 
Podklady:  Jarmila Možíšová, ředitelka KS 
 

Hlavní náplní činnosti Kulturního střediska (dále KS) Velká Bystřice je 
organizování přehlídek, festivalů, výstav, divadelních představení, koncertů 
populární i vážné hudby, vydávání velkobystřických novin, zajišťování všech 
kulturních a vzdělávacích potřeb a zájmů občanů Velké Bystřice. Kulturní 
středisko  zajišťuje provoz Veřejné knihovny  Jaromíra Balcárka a kulturně 
společenského zařízení, kterým je budova kulturního domu  na Zámeckém 
náměstí č.p. 81. KS je zřizovatelem divadelního souboru s názvem „ Divadelní 
soubor Kulturního střediska Velká Bystřice“. 

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 a na akce vyžadující slušné společenské zázemí.  

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. 
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KS je pověřeno svým zřizovatelem, kterým je město Velká Bystřice,  
zajišťováním doplňkové hospodářské činnosti. V roce 2009 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 2009: 
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 6 
zaměstnanců. 
Dohody o provedení práce v rámci festivalu Lidový rok, Regi Banjo, Banjo a 
Pohárek SČDO 
- celkem 15 zaměstnanců. Dohody na výpomoc při provozu KD – drobné 
opravy, pořízení záznamů z akcí a pomoc při organizaci akcí - celkem 7 
zaměstnanců. 
 
Hospodaření KS v roce 2009: 
 

Výsledek hospodaření KS skončil se ziskem 22.146,49 Kč. 
Zisk na hospodářské činnosti: 279.746,66 Kč. 
Ztráta na hlavní činnosti: 257.600,17 Kč 
Na darech a fin. dotacích od jiných subjektů získalo KS v roce  2009 celkem. 
333.000,- Kč 

 

Zaměstnanci KS plní průběžně všechny úkoly vyplývající ze zajištění 
kulturních akcí a běžného provozu KD. Knihovnice paní Lakomá mimo svých 
úkolů spojených  s plným provozem knihovny se ještě organizačně podílí na 
zajištění průběhu kulturních akcí  ve večerních hodinách  i víkendech. Stejně tak 
i účetní paní Vaculíková a ředitelka paní Možíšová. Paní Alena Hořínková 
pracuje přes letní sezónu jako prodavačka v provozu zmrzliny, v ostatních 
měsících uklízí prostory KD, knihovny a kanceláří KS. Na kulturních akcích 
pracuje jako prodavačka v bufetu. Vše souvisí s nutnou úsporou finančních 
prostředků a omezením počtu pracovních sil. 

Budova KD je již ve velmi zchátralém stavu a některé náročnější akce, 
které vyžadují dobré technické a společenské zázemí již v ní nelze pořádat. Do 
budovy silně zatéká a průběh letošní náročné zimy na mnoha místech budovu 
vážně poškodil. Na některých místech voda prosákla i do rozvodů staré 
elektroinstalace a hrozí proto  nebezpečí požáru. Pokud nedojde v blízké době 
k celkové rekonstrukci objektu KD, bude muset město uvažovat o některých 
nutných investicích do této staré budovy.  
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V roce 2009 užívaly 2 x týdně přísálí KD ke svým zkouškám  soubory 
Haná, Mladá Haná a Kanafaska. Nájem těchto prostor hradí KS za soubor město 
Velká Bystřice.  2 x týdně též zkouší v klubovně a na  jevišti divadelní soubor. 
Divadelní soubor nájem za tyto prostory neplatí, protože jeho zřizovatelem je 
Kulturní středisko Velká Bystřice. Veškeré příjmy i výdaje divadla procházejí 
účetnictvím KS. Technici souboru bezplatně obsluhují při kulturních akcích 
pořádaných  KS techniku jeviště. I zde se jedná o dosluhující technické  
vybavení a některé reflektory a divadelní tahy jsou nevyhovující a nebezpečné. 
V budově KD dále vůbec netěsní okna a dveře a vytopit budovu v období zimy 
začíná být velký problém. Dochází k velkým tepelným ztrátám a současně se i 
zvyšují finanční náklady na provoz budovy.   Město vyvíjí již několik let  snahu 
vše vyřešit totální opravou a rekonstrukcí objektu KD,  projekt je přichystán a 
znovu se bude ucházet o finanční dotaci v roce 2010. Snad konečně úspěšně. 
 
Významné akce pořádané kulturním střediskem v roce 2009 
 

28. únor 2009: Regionální přehlídka Regi BANJO  - VII. ročník .  
Velká regionální přehlídka trampských, country, bluegrassových a 

folkových skupin. Vystupující skupiny: ALIBABA –Horka n. Mor., MAKY-
TAKY Velká Bystřice, NEOMLUVENÁ ABSENCE  - Dolany, RESERVE – 
Olomouc, Ostrava, HOT JAZZ ŠŮTRS – Přerov, WABANK – Jeseník, ŠPUNT 
- Přerov, A.M.ÚLET – Moravičany, DOMINO – Dolany, Velká Bystřice. 
Samostatný koncert hosta přehlídky – BG-STYL. Diváci hlasují o postup tří 
nejlepších skupin na podzimní „Bystřické banjo 09“. Tradicí je závěrečný 
session všech skupin.  

 

17., 18. a 19. duben 2009: POHÁREK SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty, 
XXXII. ročník.     Celostátní přehlídka monologů a dialogů.  

Do Velké Bystřice přijíždějí ti nejlepší amatérští herci z České republiky, 
kteří byli vybráni a zvítězili v oblastních divadelních přehlídkách. Vítězové 
těchto oblastních přehlídek postupují do celostátního finále ve Velké Bystřici. 
Jména mnohých účastníků jsou opravdovou zárukou vysokých hereckých 
výkonů. Přehlídka byla zahájena již v pátek vystoupením prvního hosta 
přehlídky - DS Eduarda Vojana, Brněnec s divadelní hrou Maryša. Samotné 
soutěžní bloky byly zahájeny v sobotu ve 12.30 hodin. Defilé vítězů 
s vyhlášením výsledků  v sobotu večer bylo doplněno vystoupením dalšího hosta 
přehlídky DS Smotaná hadice Křenovice, s komedií Rozpalme to má panenko! 
Celostátní přehlídka byla ukončena v neděli dopoledne rozborovým seminářem 
účastníků přehlídky s odbornou porotou. 

  
5. září 2009: Hanácké pupek světa – hanácká veselice – recese s legendou o 
hanáckém pupku světa.  

Akce se konala ve Velké Bystřici poprvé, záměrem pořadatelů bylo v roce 
2009 nahradit chybějící folklorní festival Lidový rok a poskytnout návštěvníkům 
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kvalitní sobotní zábavu  pro celou rodinu. Akce, která se uskutečnila 
v Kapitulním parku předčila všechna očekávání. Nikdo z nás pořadatelů si 
nemyslel, že tato „provizorní“ akce bude mít tak veliký úspěch. Podařilo se 
skloubit pásmo zábavy a recese z místních zdrojů s profesionální kulturou. 
V programu vystoupili Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, Alibaba, 
Stracené ráj, MS Band, Los Machetos, Haná, Kanafaska, Krušpánek a Čekanka. 
Zlatým hřebem programu byla soutěž – „Hanácké čtyřboj“. Po skončení soutěže 
hrála hudební skupina EUROVOCAL dlouho do noci. Výsledkem této akce je 
skutečnost, že  Hanácké pupek světa, definitivně zakotvil v programovém 
kalendáři městečka Velká Bystřice. V roce 2010  bude pořádán již druhý ročník. 
To už by mělo být v novém amfiteátru v Zámeckém parku. 

 

7. listopadu 2009: BYSTŘICKÉ BANJO – přehlídka trampských, country, 
bluegrassových a folkových skupin. XI. ročník. 

V programu vystoupily skupiny:  A.M.ÚLET, DOMINO, HOT JAZZ 
ŠUTRS, EPY DE MYE, BG STYL, BOB A BOBCI, Vojta KIĎÁK Tomáško, 
Ríša Melichar a ROHÁČI, Kapitán KID, Jim a MIKI RYVOLA + Zajda. Podle 
hodnocení účastníků bylo XI. Banjo ještě úspěšnější než loňské X. jubilejní. 
Tradiční velký potlach Bystřického banja za účasti Mikiho Ryvoly s Jimem a 
Zajdou se stal krásným vyvrcholením celé akce.  
 
Další realizované akce v roce 2009:  
 
9. leden           Klavírní koncert Lukáše Klánského, salonek hotelu Zámek 
24. leden         Dětský karneval s kamarády, sál KD, tanec, hry, písničky, soutěže, tombola   
  6. únor           Divadelní pohádka „ Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ sál KD, pro  MŠ a ZŠ 
22. únor           Pěvecký koncert: Sólista opery Národního divadla v Praze Roman Janál, 
                        Karel Košárek (klavír). Salonek hotelu Zámek.  
  6. březen       Diskotéka pro děti, sál KD 
  7. březen       Koncert zpívajícího právníka JUDr. Ivo Jahelky- „Písničky zpod taláru“ 
 5. březen        Líbánky s operetou  – operetní zábavný pořad – sólisté Slezského divadla  
                       v Opavě a Moravskoslezského národního divadla v Ostravě. 
10. duben        Koncert ABBA revival – POP STARS, sál KD 
14. duben        Hrajeme si s pohádkou –Muzikály jak je neznáte- hudební pořad , MŠ a ZŠ 
17. duben        Divadelní představení DS Eduarda Vojana - Maryša 
  5. květen       Klavírní recitál Ivana Klánského, salonek hotelu Zámek 
10. květen       Odpoledne s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou, v rámci Dne matek 
24. květen       Pěvecký koncert – Markéta Mátlová - zpěv, Stanislav Gallin – klavír 
30. květen       Dětský den – Show na chůdách, Železný Zekon, soutěže, hry, tanec-sál KD 
 3. červen        Varhaní koncert –Joan DeVee Dixon-varhany(USA), Kristen Cooper-hoboj, 
                        Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele V. Bystřice ( Akce Americké kulturní léto ) 
 3. červen        Nebojte se strašidel – zájezdové předst. loutkoherecké skupiny České TV  
                        Jů a Hele 
 5. červen        Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil- divadelní pohádka pro ZŠ a MŠ 
 15. září          Výchovný koncert –Abraka dabra – pro ZŠ 
20. září           Koncert: sextet lesních rohů CORNI DELICATI, salonek hotelu Zámek 
20. říjen          Divadelní pohádka O pejskovi a kočičce, sál KD, pro MŠ a ZŠ 
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24. říjen          Koncert smyčcového dua, Michaela Štrausová-housle, Ivan Štraus-viola,  
                       kostel Církve československé husitské V. Bystřice 
15. listopad     Divadelní komedie Už tu byla? – DS Litovel, sál KD 
23. listopad     Pohádka Hrnečku vař , pro MŠ – v budově MŠ 
28. listopad     Koncert Věry Špinarové, sál KD 
  5. prosinec    Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu  
 

Během roku 2009 byl též realizován projekt „Hanácký rok v Bystřici“. 
Projekt tvořilo celkem 21 akcí. Jednotlivé akce dotvářející celoroční blok 
projektu, jsou vždy pořádány na místech, které odpovídají jejich žánru a 
zaměření. Financování celého projektu prochází účetnictvím Kulturního 
střediska V. Bystřice. KS, jako realizátor akce,  získalo na tento projekt od 
Olomouckého  kraje i finanční  dotaci  ve výši 160.000,- Kč.  
 
 
 
Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 
Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 
 

Bylo nakoupeno (i získáno darem) 166 svazků za 13.373,- Kč. Knihy jsou 
objednávány prostřednictvím knižní distribuce přes internet nebo přímo od 
prodejců, využíváme různé slevové nabídky.  
    Knihovna odebírá 5 titulů časopisů (za 4.000,- Kč) a díky čtenářům, kteří 
věnují knihovně kvalitní časopisy, které si sami kupují, je nabídka o hodně 
pestřejší. 
    Údaje o knihách i časopisech jsou zpracovávány a vkládány do počítače, 
značeny čárovým kódem, baleny a značeny všemi potřebnými prvky před tím, 
než se dostanou ke čtenáři. 
    V roce 2009 se přihlásilo 280 čtenářů, z toho 88 dětí do 15 let.  

Čtenáři si vypůjčili 14498 knih, časopisů i brožur. 
    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 18 besed (pro menší 
děti s pohádkovou tematikou; dále seznámení s různými literárními žánry, 
orientace v půjčovně pro mládež – vlastně to znamená i v půjčovně pro dospělé, 
protože obě půjčovny jsou ve společné místnosti a v případě pohybu dětí po 
knihovně je to občas trochu problém). 
    Každý měsíc děti soutěží o sladkou odměnu – u vybrané knihy odpovídají 
na tři otázky, které si v této knize musí najít (o autorovi, hrdinech…) a postupně 
se tak seznamují s různými tituly. Na konci měsíce společně vylosujeme 
výherce.   
    Děti z mateřských školek navštívily knihovnu 10x na besedách 
s pohádkami a jejími hrdiny, básničkami, různými příběhy, hádankami. 
Prosincová návštěva je tradičně věnována vánočním zvykům, pohádkám a 
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příběhům z tohoto období a „Vánočnímu kreslení“ (obrázky dárků, ozdob, 
stromečku…)   
    Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné, 
v roce 2009 tuto možnost využilo celkem 1.350 zájemců. V knihovně je pouze 1 
počítač pro veřejnost, takže hlavně v období po skončení vyučování je 
v obležení dětí, tuto situaci by vyřešilo ještě jedno internetové místo.  
    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 - půjčování i 
vracení knih probíhá pomocí načítání čárových kódů.  
    Knihovna získala z Ministerstva kultury ČR dotaci 26.000 Kč,  pomocí 
které byl na nově vytvořené webové stránky knihovny 
(www.knihovna.velkabystrice.cz) umístěn on-line katalog knih. Každý zájemce 
má tak možnost získat přes internet informaci o tom, jestli jím požadovaná kniha 
je ve fondu naší knihovny nebo je momentálně půjčená a je třeba si ji zamluvit. 
Čtenář si v tomto katalogu může pomocí svého „čtenářského konta“ zjistit, jaké 
knihy má právě půjčené, jestli už neuplynula doba, kdy měl knihy vrátit, jestli tu 
na něj nečeká kniha, kterou si zamluvil. Pokud uvede svou e-mailovou adresu, 
obdrží vyrozumění. 
    Čtenáři mohou využívat knihy zapůjčené  z olomoucké knihovny formou 
výměnných souborů.  
    V případě, že požadovaná kniha není ve fondu naší knihovny, je možné ji 
díky meziknihovní výpůjční službě zajistit z jiné knihovny.  
    Od začátku roku probíhá prověrka fondu knihovny, zatím se jedná o část 
nestaršího fondu a zastaralé, dlouhodobě nepůjčované knihy jsou vyřazovány a 
odepisovány. V roce 2009 bylo odepsáno 1000 svazků, v aktualizaci se stále 
pokračuje. 
    Poškozené a opotřebované knihy jsou průběžně opravovány, znovu 
značeny a baleny.  
 
Národopisný soubor Haná 
 
Podklady: Mgr.Hana Londová, Ing. 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 2009 se celkový počet členů souboru 
přiblížil stovce.  
 
HANÁ 2009 
 

http://www.knihovna.velkabystrice.cz
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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 2009 každý pátek na sále kulturního domu Nadační. Při 
vystoupeních doprovázela soubor muzika Kanafaska, někdy jsme používali 
reprodukovanou hudbu. 

    Náš sklad  krojů a rekvizit se nadále nacházel v nevyhovujících  prostorách 
bývalé hudební školy vedle zámku. Bohužel je zde vlhko, což neprospívá 
cennému krojovému materiálu, který bychom zde potřebovali skladovat. 
 
Akce v roce 2009: 
 

Hanácký rok ve Velké Bystřici 
S návrhem na tento kulturní projekt přišli představitelé města, hlavní tíha na 
jeho naplánování a realizaci spočívala na bedrech Kulturního střediska a 
nemalou měrou i na všech složkách souboru Haná. Rovněž byly zapojeny i jiné 
spolky a zájmové organizace našeho města. 
Jde o komplex 21 foklorních akcí - lidových tradic, a projekt si klade za cíl 
udržet je nebo obnovit v současné společnosti, rozvíjet kulturní život a 
propagovat město v rámci regionu i za jeho hranicemi. V roce 2009 byl vyhlášen 
nultý ročník Hanáckého roku. 
 

17. 1. 2009 - jubilejní X. městský bál v Olomouci 
Nabídka vystoupení na tomto prestižním plese přišla na poslední chvíli a dost 
nás zaskočila. Většina z nás měla ten večer již rezervovaný pro náš bystřický 
městský bál, včetně zakoupených vstupenek. Pozvání k takto prestižní akci se 
ovšem jednoduše neodmítá. A tak poté co primátor Martin Novotný s 
moderátorkou večera Gabrielou Partyšovou popřáli všem tancechtivým 
účastníkům příjemnou zábavu ve všech sálech, kterým vévodily vybrané 
olomoucké divy, snažili jsme se udivit i my ve čtyřech párech za doprovodu CD 
nahrávky pásmem Bestřečti řemesnici. Poté jsme ještě splnili úkol zahajovacího 
roztančení s osobnostmi města a raději rychle vyrazili na plesový rej domácí. 
(Zpracoval Petr Nakládal) 
 

24.1. – Hanácké bál v Olomouci –  Moravská Beseda, A z jarmako dom 
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 Kanafasce 
a Mladé Hané. Pak jsme zatančili ve foyeru krátké pásmo A z jarmako dom. 
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Jako každý rok jsme měli na starosti tombolu, odjížděli jsme domů po druhé 
hodině v noci. 
 

21.2. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 
Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením, taneční program 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. 
 

5.4. – Pletení tatarů (Hanácký rok) 
Pletení tatarů pořádané mužským sborem Rovina se letos uskutečnilo 

poprvé ve spolkové místnosti a přilehlém dvorku pod radnicí. Rovněž tato akce 
byla ze seriálu Hanácký rok ve Velké Bystřici, a proto se konala na veřejném 
místě, aby kterýkoliv ze zájemců z řad občanů mohl přijít, naučit se plést tatar 
nebo zdobit velikonoční kraslice. Svými dovednostmi, občerstvením i zpěvem 
přispěli ke zdaru tohoto tvůrčího setkání i členové souboru Haná. 
 

13.4.- Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 
Jelikož letošní Velikonoce byly zařazeny do projektu Hanácký rok, byly 

pojaty ve velkolepém stylu – v devět hodin se od Zámku rozjel vůz tažený 
koňmi a na něm krojovaní chlapi. Vydal se směrem na dolní konec, kde už u 
Londů čekala krojovaná panímáma a šest děvčat z Kanafasky poschovávaných 
v seníku, ve sklepě a v dalších prostorách. Honička po zahradě působila 
v nádherném počasí velmi malebně, fotogenické bylo i předávání kraslic a mašlí 
na tatary, fotografové šíleli, jak nevěděli, kam dřív skočit. 

Podobnou atmosféru měla i další zastavení u Kolmanů, kde čekala 
děvčata z Mladé Hané a následně u Kadalů. Došlo i na taneček, protože chlapy 
doprovázel  harmonikář Honza Malíček z Doloplaz.  
 

10.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) 
Stejně jako v loňském nultém ročníku, i letos se naši členové zapojili do 

organizace a programu akce s názvem Slavnost kroje pořádané občanským 
sdružením Folklorum a městem Velká Bystřice. 
 

30.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 
V našem městě a jeho okolí se louky sekly od nepaměti, ale protože 

přibývá motorových a elektrických sekaček a ubývá pantátů, kteří ovládají tiché 
svištění kosy, rozhodli jsme se v našem souboru tuto tradici v roce 2009 
předvést veřejnosti.  

Sobotní ráno nás přivítalo pošmurným deštěm, vstávali jsme kolem páté 
ráno a doufali, že se to vybere. Nevybralo. Pršelo i na našem srazu na radnici, 
kde jsme se posilnili snídaní. Původně byl v plánu přesun na louku pěšky za 
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zpěvu písní, ale vzhledem k dešti jsme naskákali do aut a odjeli i s kosami 
k vlakové zastávce. Chlapi se do toho dali, pracovní kroje byly za chvíli „na 
žmach“, ale nálada byla výborná, došlo na zpívání i na horký čaj s rumem a 
chleba se sádlem, který podávaly přítomné panímámy. Naši předkové by si 
možná ťukali na čelo, co jsme to za hospodáře, když chceme sušit za dišťa, ale 
když se jednou Hanácký rok naplánuje, co se dá dělat. Snad to příští rok vyjde 
lépe a podaří se nám přilákat i nějaké další zkušené sekáče nebo aspoň diváky 
z řad veřejnosti. 

 

11.7.2009 - „Folklorní slavnosti AVALANCHE 2009“ Dolní Moravice 
            Pořadatelé avizovali pravidelné velké návštěvy na akcích pořádaných v 
tomto rozrůstajícím se hotelovém komplexu a skiareálu na úpatí Jeseníků. Čáru 
přes rozpočet při tomto folklorním odpoledni jim zřejmě udělalo na červenec 
velmi chladné počasí. Již při příjezdu nás dost šokovala pořadatelka, vítající nás 
v zimní, péřové bundě. Návštěvníků tak bylo žalostně málo a při vystoupeních 
jsme se tak divácky vzájemně podporovali alespoň se spoluúčinkujícími přáteli 
ze souboru Klas z Kralic. 
 

9.8. – Polsko – Opole, Glucholazy – Není trnka jako trnka, Baba zlá 
Už druhý rok jsme dostali pozvání do vyhlášeného polského skanzenu. 

Protože ve stejný den se konaly slavnosti i ve městě Glivice, které jsme měli na 
cestě zpět, naplánovali jsme zastávku s vystoupením i tam. V porovnání 
s loňským působením v Opole jsme však letos dostali pěkně „do těla“. Byli jsme 
rádi, že jsme se mohli střídat při vystoupení s Kanafaskou, protože pořadatelé po 
nás chtěli dva téměř hodinové taneční bloky. Při podvečerní zastávce 
v Glucholazích jsme už opravdu mleli z posledního, na cestu domů nás 
povzbudilo občerstvení v místním hotelu. 
 

29.8. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti – Není trnka jako trnka, 
Čarování 

Na tomto festivalu už jsme byli podruhé, tentokrát jsme vystupovali 
v odpoledním programu téměř v dešti – kluzká prkna jeviště přivodila nejedno 
uklouznutí. Zůstali jsme v roli diváků i na večerní program, zejména abychom 
mohli potleskem poblahopřát paní Šulákové k jejím 80.narozeninám. 
 

5.9. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 
  Tato akce byla částečně myšlena jako náhrada Lidového roku, který byl 
odložen z důvodu rekonstrukce Zámeckého náměstí a stavby amfiteátru. 
V útulném prostředí kapitulního parku u Bystřičky bylo postaveno pódium, 
hlediště a nezbytné stánky s občerstvením. Diváci se mohli těšit na zajímavý 
program, který měl s folklorem jen velmi málo společného. Náš soubor se 
prezentoval kankánem z prostředí Divokého západu Whisky, to je moje gusto a 
několik dam se v přítmí odvážilo předvést břišní tance. Obě tato vystoupení 
měla velký ohlas. 
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20.9. – Podzimní slavnost Třebovický koláč – Ostrava – Záhorské tance 
s Mladou Hanou 

Na tuto akci byl pozván soubor Mladá Haná a několik starších členů 
přizval, aby si zatancovali záhorské tance, které kdysi uváděli do života. 
Slavnost konaná v parku měla velmi příjemnou atmosféru, setkali jsme se zde i 
s naším bývalým vedoucím souboru Alešem Polzerem, který v Ostravě bydlí. 
Kromě dalších folklorních souborů zde účinkoval také Spirituál kvintet. 
 

17.12. – 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. 
 

18.12. – Vystoupení v Mariánském Údolí – Whisky 
Jak už bylo zmíněno naše méně obvyklé vystoupení z Hanáckého pupku 

mělo velký ohlas, a tak jsme se nechali umluvit a zopakovali kankán v kulturním 
domě Na letním, kde se konal firemní předvánoční večírek. 
 

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. Letos jsme se tradičně sešli na 
Letné a vydali se do lošovského lesa. Ačkoliv chyběl sníh, podařilo se nám najít 
krásné místečko se stromečkem a vytvořit pěknou atmosféru pod zimním  
hvězdnatým nebem. 
 
26.12. – Štěpánské koledování – Na teho svatyho Štěpána 

Už kolem druhé hodiny odpoledne jsme se začali scházet na sále, chystat 
židle a zdobit stromeček a jeviště, zkoušet vystoupení. V pět hodin nastoupili na 
jeviště první účinkující – muzika Krušpánek, následovala Čekanka, Krušpánek, 
Kanafaska, Mladá Haná se Záhorskou muzikou a na závěr Haná s pásmem Na 
teho svatyho Štěpána. Toto vystoupení mělo premiéru před dvěma lety, tentokrát 
bylo o něco rozšířeno. Na závěr si všechny soubory i diváci zazpívali společně 
koledy a hlavně poblahopřáli k 80. narozeninám našemu dloholetému 
choreografovi Jiřímu Čadovi. Po skončení vystoupení jsme se sešli v divadelní 
šatně, kde jsme panu Čadovi předali dárky a připili na jeho zdraví. 
 

31.12. – Silvestr 
Už několik let se od odpoledních hodin ve Vrtově schází sousedé 

z Mrskles, Přáslavic a z Velké Bystřice, aby při punči zhodnotili uplynulý rok a 
symbolicky připili na ten nový. Členům našeho souboru se letos konečně 
povedlo načasovat, že jsme se tam odpoledne také potkali.  

Ve večerních hodinách pak nastal silvestrovský „zelený“ mejdan u Londů 
na Nádražní ulici, kde se nejen bodoval počet oblečených zelených svršků, ale i 
zelených potravin, texty z knížky týkající se zelené barvy, hrály se dětinské hry 
a hlavně bylo veselo. 
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MLADÁ HANÁ 
 
Vedoucí : Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 
Počet členů k 1.1.2009: 12 
Počet členů k 31.12.2009: 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, pouze občas někdo 
zavítá, někdy někdo ubude. V tomto roce velmi značně spolupracujeme se 
Záhorskou muzikou, vystoupení oproti minulému roku přibylo, právě také díky 
vlastnímu živému doprovodu, který hraje velmi dobře a hlavně s radostí. 
 
Akce v roce 2009: 
 
24.1. Hanácký bál  

Vystoupení na již tradičním bále. Předvedli jsme tam pásmo Šmigrust. 
 

21.2. Masopust  
Výpomoc na akci, kterou pořádá  NS Haná. Stavění stánku, tradiční 

průvod v maskách, jídlo, pití, zábava. 
 

13.4. Velikonoce 
Velká velikonoční událost – Hanáci na koních v krojích, na voze 

s muzikou, navštívili jsme spoustu souborových i nesouborových děvčat, hrálo 
se, zpívalo, tančilo, tak jak to Hanáci umí. Byl tam i nový „člen“ v kroji: 
Štěpánek Šolc. 
 

10.5. Slavnost kroje 
Osívání šátku, paňmáma s pantátou není doma, a chlapci tancujó 

s děvčicama….Krásný zvyk, jak holky házely šátek a kluci se prali o to, kdo 
ji(vlastně jej) získá.  
 

15.5. Cimbálovka U Pelikána 
Naši kamarádi ze souboru Krajina nás pozvali jako hosty na cimbálovku 

do Olomouce, kde jsme předvedli Šmigrust. Příjemné posezení u cimbálu, 
kterých je v Olomouci a okolí bohužel velmi málo. 
 

6.6. Záhorské slavnosti 
Tradiční slavnosti v Lipníku nad Bečvou, kde jsme opět mimo jiné 

předvedli Šmigrust. Je to takový náš „domácí festival“, vzhledem k regionu, 
který předvádíme. Příjemná domácká atmosféra, setkání s příjemnými lidmi. 
 

3.-5.7. Na rynku v Bystřici  
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Velice příjemný a přátelský festival v Bystřici pod Hostýnem, s pásmem 
Ševci a Šmigrust jsme tam určitě nezklamali. 
 

30.8. Liptálské slavnosti 
S „dospěláckým“ souborem jsme předvedli Čarování. Jako s většinou děl 

pana Čady se značným úspěchem. 
 

20.9. Třebovický koláč 
Festival, kde jsme předvedli takřka vše, co v současné době děláme, opět 

velmi příjemná atmosféra. Ševce, Šmigrust, Cestou k Muzice, Študent. 
 

4.12. Narození Radovánka 
Veliká událost !!! Našemu členu Rosťu Šolcovi a jeho ženě Janičce se 

narodil syn Radovan!!! Pořádně jsme to oslavili a zapili!!! 
 

26.12. Štěpánská – Pečení koláče 
Na Štěpána není pána a chlapci se vracejí ze služby a děvčata napečou 

koláč. Domácí akce, která je o svátkách příjemné „pohnutí se od televize“. 
 
KANAFASKA 
 

Vedoucím souboru je Ing. Vít Langer, soubor měl k 1.1.2009 22 členů (14 
dívek a 8 chlapců). Zkouší 2 krát týdně v pondělí a v pátek na sále Nadační. 
Kromě pásem složených z hanáckých písní a tanců se občas věnuje country nebo 
tanečním pásmům složených z populárních písní. Tanečníky doprovází při 
vystoupeních muzika Kanafaska s hudebními úpravami Ing. Martina Crhounka, 
vedoucím muziky je Ing. Vít Langer, choreografie pásem Mgr. Lenka 
Langerová a Ing. Josef Langer.   
 

24.1. Hanácký bál - Kominík 
Tancovali jsme pásmo Kominík, hrála nám muzika Kanafaska. Kromě 

vystoupení jsme měli na bále také své povinnosti – prodávali jsme losy a měli 
jsme službu u několika vchodů, což bylo časově dost náročné. 
 

21.2. Masopust  
Kluci stavěli hned brzy ráno stánky na prodej a instalovali aparaturu. 

Holky pomáhaly s dělením a vážením masných výrobků a následně i 
s prodejem, protože byla potřeba každá ochotná ruka a práce bylo víc než dost. 
Ze stánků honem na předání práva a také na vystoupení. Tancovali jsme veselé 
pásmo „Holky z naší školky“, kde jsou sice využity folklorní prvky a kroky, ale 
muzika je moderní.  U diváků jsme sklidili velký potlesk. 
V hojném počtu jsme se zapojili také do masopustní obchůzky městem a snažili 
jsme se tancovat a bavit lidi, jak nejlépe dovedeme. 
 

28.2. Ples SRPŠ v Mariánském Údolí 
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Tancovali jsme podle hudební nahrávky z CD pásmo Na trávo aneb hrabě 
marš a Holky z naší školky. Obě pásma jsou osvědčená a měla velký úspěch. 
 

13.4. Mrskut 
Kluci nasedli na nazdobený vůz a projeli „spanilou jízdou“ Velkou 

Bystřicí s několika zastávkami u děvčat, kde se očekávalo vymrskání pro zdraví 
po celý rok a odměnou jim byla spousta dobrot. Děvčata i jejich maminky se 
opravdu snažily, takže všude byly připravené veliké hostiny. Byli jsme u 
Kadalů, Nakládalů, Londů a u Kolmanů. O malovaná vajíčka nebyla také nouze 
a užili si to i novináři – bylo pěkné počasí a tak budou mít hezké obrázky (jak už 
to tak bývá) zase na spoustu let dopředu. 
 

9.8. Opole (Polsko) 
Byl to opravdu perný den. Celý se dá shrnout do převlékání a tancování a 

převlékání a tancování, protože na nic jiného nám už nezbyl čas. Počasí bylo 
krásné, diváků spíš málo, ale dobře se bavili, což na nich bylo vidět, reagovali, 
smáli se a hodně tleskali. Chodili nám i poděkovat, že se jim to moc líbilo a 
zajímali se, kdy bude další vystoupení, aby se mohli znovu přijít podívat. 
Tancovali jsme Hrabě, Kominika a Kanafasku – střídalo se to několikrát za 
sebou, takže jsme celkem tancovali osmkrát. Byla to pořádná fuška. 
 

5.9. Hanácké pupek 
Byl „jen“ místo Lidového roku, ale povedl se tak moc a tak skvělý měl 

ohlas, že byla založena tradice a bude se s „Pupky“ pokračovat i v dalších 
letech. Nejednalo se o čistě folklorní akci, ale o pestrý výběr různých žánrů s 
jediným cílem – pobavit lidi. A to se povedlo. Tancovali jsme Holky z naší 
školky a Country tance (jako „hosté z Ameriky“), při kterých nám netradičně 
hrál bystřický MS Band. 
 

6. – 8. 11. Pohořany 
Soustředění bylo jako vždy nabité programem – cvičení, tancování, 

zpívání, spousta her, ale také úkolů, které tentokrát začaly již dva týdny před 
začátkem soustředění. Účastníci museli předem sbírat kartičky pro hru, která se 
hrála na soustředění v sobotu večer. Na internetu se postupně objevovaly 
nápovědy, kde kartičky hledat. Kromě her bylo hlavním cílem Pohořan nacvičit 
nové pásmo. Všichni se bez reptání vrhli do nacvičování, takže se povedlo 
pásmo sestavit celé a na zkoušky zbývalo už „jen dopilovat“ (což bývá větší kus 
práce). Pásmo jsme pojmenovali Obrázky z pekla a hlavní role Anděla, který se 
propadl do pekla, připadla na vedoucího souboru Víťu Langera. Choreografii 
připravili ve spolupráci Víťa a Lenka Langerovi. 
 

Zpívání u stromu  
Spolu s dětmi z Krušpánku jsme zazpívali několik koled u vánočního stromu a 
pokusili se tam navodit vánoční náladu, vždyť Vánoce už byly doslova za 
dveřmi.  
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26.12.  Štěpánská 
Na Štěpánské jsme uvedli premiéru našeho nového pásma Obrázky z pekla. My 
se u tohoto pásma bavili docela dobře a diváci vypadali, že také, takže 
s vystoupením jsme byli naprosto spokojení. 

 
KRUŠPÁNEK 
 

Vedoucími souboru jsou Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová. 
V roce 2009 chodilo do souboru tancovat 34 dětí (4 chlapci a 31 děvčat). 
Zkoušky jsme měli pravidelně každý čtvrtek v 16:00 v tělocvičně školy. Při 
vystoupeních nás doprovázela dětská lidová muzika pod vedením Lenky 
Černínové, která měla v roce 2009 10 členů. 
 

21.2.   Masopust ve Velké Bystřici 
Nacvičili jsme s dětmi tanec Židovka, který nejprve děti zatancovaly samy 

a potom s diváky. Je škoda, že se často diváci (a většinou příbuzní a známí) 
zdráhají jít s dětmi tancovat, a tím jim jejich vystoupení komplikují. Účast dětí 
byla poznamenaná právě probíhajícími prázdninami, takže jich bylo málo a 
většina dětí s námi nešla ani do masopustního průvodu. 
 

15.3.  Okresní soutěž dětských hanáckých souborů v Tovačově 
Jednalo se o první kolo soutěže dětských folklorních souborů. My jsme 

nacvičili pásmo „Plné škopek“ v choreografii Lenky Langerové a muzika 
s hudební úpravou Lenky Černínové. Měli jsme velkou dětskou muziku, která 
s námi hrála na soutěži poprvé. Bylo jich hodně a zvukař ještě ani nestačil 
připravit mikrofony, když děti začaly tancovat, takže se muzika musela chytnout 
tak, jak byla ještě nepřipravená a začít hrát. Porota pochválila děti za tancování a 
zpěv, muziku za hraní, všechny děti (hlavně maminky) za krásné kroje. Nejvíc 
se jim líbila hrnková muzika na začátku – vařečkou se na plechové hrníčky hraje 
melodie písničky „Nedivé se muj Jeníčku“. V porotě byli Miluše Berná, 
Markéta Koptová a Petr Ošťádal a řekli například: výborný dojem, perfektní 
hudba, pěkný zpěv, tip-ťop. Postoupili jsme z prvního místa do krajské 
přehlídky v Prostějově. 
 

26.3.    Jarmark ve škole a vynášení smrtky 
Děti předvedly kousek jarního pásma Na svatého Jiří a předvedly zvyk 

Vynášení smrtky. Potom se průvodem společně s Čekankou a spoustou rodičů a 
diváků vydaly k Bystřičce, kde byla Smrtka odstrojena, zapálena a vhozena do 
vody, aby už byla zima pryč a mohlo přijít jaro. 
 

18. 4. Přehlídka v Prostějově 
Další kolo soutěžní přehlídky pořádalo Hanácké folklorní sdružení 

v Prostějově v divadle. Vystoupení se nám povedlo, děti byly jisté, přirozené, 
dobře zpívaly a tancovaly. Maminky připravily krásně kroje. Podařilo se nám 
podruhé postoupit mezi nejlepší soubory republiky do Celostátního kola dětské 
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přehlídky v Jihlavě, což je obrovský úspěch. Z hodnocení poroty: Kvalitní 
muzika, která dokázala, že to umí. Děti respektovaly, že recitace musí být také 
zvukově a rytmicky sladěná. Hodně choreografických změn, vše na sebe 
navazovalo, pořád se něco dělo, pásmo krásně plynulo. Děti se nedívaly na 
nohy, rekvizity byly využity a nepřekážely. 
 

15. - 17.5.   Taneční soustředění na Pohořanech 
Soustředění pořádáme pravidelně každé jaro a využíváme ho většinou 

k nacvičení nového pásma. Tentokrát jsme na Pohořanech doučili všechny nové 
děti, které k nám nastoupily většinou z Čekanky, pásmo „Hósátka“, které 
budeme tancovat na Slovensku. Soustředění se zúčastnilo 34 dětí (tj. všechny 
„naše“ děti), vedoucí Lenka a Eva, dvě kuchařky – Zdena Krylová a Jana 
Pechrová, dvě děvčata z Kanafasky na pomáhání se vším možným – Katka 
Kameníková a Nikola  Sklenářová. Na sobotní podvečer také přijela téměř 
kompletní muzika Krušpánek a pásmo jsme cvičili i s muzikou. V neděli přijel 
Víťa Langer a zorganizoval dětem zajímavou hru, u které si pořádně zaběhaly a 
musely i přemýšlet. Téma sobotního večera bylo „Broučci a berušky“.   
 

6.5.   Krušpánek na slavnostním koncertě LŠU Žerotín v Redutě 
Tancovali jsme „Plné škopek“. Program měl zpoždění a my jsme museli 

přemluvit kapelu, která měla hrát před námi, aby nás pustili před sebe, protože 
autobus musel nejpozději ve 21:00 odjet a kdyby nám ujel, tak by znovu přijel 
až za hodinu, a to jsme nemohli dětem ani rodičům udělat. 
 

29.-31.5. Festival v Heľpě na Slovensku 
Cesta do Heľpy probíhala dobře, zastavili jsme se u Liptovské Mary, kde 

to pořádně foukalo a vlny byly jako na moři. Ale za odbočkou u Liptovského 
Mikuláše se popletla naše navigace a navedla nás na lesní cestu, ze které už 
nebylo návratu, protože byla na otočení autobusu úzká. Naštěstí byly všechny 
závory otevřené, tak jsme úspěšně a bez pokuty projeli chráněnou krajinou a 
objevili jsme se s hodinovým zpožděním v Heĺpě přímo od lesa. V hotelu 
s naším pozdějším příjezdem neměli problém, ubytovali nás a dali nám večeři. 
Ráno jsme měli výlet do Brezna, kde jsme měli domluvenou návštěvu muzea i 
se zajímavým výkladem. Odpoledne jsme za krásného a konečně také 
slunečného počasí vyrazili na obhlídku amfiteátru. Ten nám doslova vyrazil 
dech – obrovský, nádherné nové jeviště, částečně zastřešené pro muzikanty, dva 
sruby jako zázemí a posezení asi pro deset tisíc diváků. Takže jsme pilně 
zkoušeli na krásném jevišti a těšili se na vystoupení v krojích. Děti se večer 
dobře bavily a seznamovaly se s ostatními soubory. Druhý den nás nad ránem 
probudil déšť, takže pořadatelé nejprve zrušili průvod, pak vystoupení před 
kostelem. Po obědě přestalo pršet a přišli diváci. My jsme se oblékli do krojů. 
Všechny děti si posedaly na jeviště a program začal. Bohužel přesně před naším 
prvním výstupem začalo opět lít jako z konve a pořadatelé celý festival kvůli 
počasí zrušili. Bylo nám líto dětí, že se nemohly ukázat a zatancovat a zahrát, co 
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měly připraveno a taky maminek, které chystaly kroje a přestože jsme 
netancovali, tak se jim kroje domů vrátily ve značně opotřebovaném stavu – 
mokré, od bláta a pomačkané.  
 

13.6. Celostátní přehlídka v Jihlavě 
Krušpánek se již podruhé ve své historii probojoval do celostátní 

přehlídky dětských souborů mezi ty nej nej z celé naší republiky. Pilně jsme 
cvičili, aby vystoupení bylo co nejlepší. Porota sice našla několik chybiček, ale 
hlavně chválila: za vzorné kroje, líbila se hrnková muzika – byl to „balzám na 
uši“, smysluplné využití rekvizit, líbila se velká čistě „ženská“ muzika, ocenili, 
že na Hané existuje tak početný soubor, který patří mezi nejlepší, pěkný zpěv, 
líbilo se jim, jak se pracuje s dětmi. 
 

5.9. Hanácké pupek 
Děti tancovaly Hósátka a za vystoupení doma před rodiči, prarodiči a 

kamarády sklidily velký potlesk.  
 

26.11. Vánoční jarmark ve škole  
Na vánoční jarmark do školy jsme „oprášili“ pásmo Vánoční škola. Na začátku 
je písnička od Karla Plíhala „Postavíme sněhuláka“ a do stavění sněhuláků a her 
před školou se ozve zvonění a začne vyučování. Pásmo je sestavené ze zimních 
pranostik a koled a děti ho rády tancují. Taneční koledy doprovázela muzika 
Krušpánek. Vánoční jarmark byl sice pro nás brzy, ale „donutil“ nás připravit se 
včas na vánoční koledování, protože po jarmarku přišly chřipkové prázdniny a 
spousta nemocných dětí, které stále chyběly na zkouškách, a to by znamenalo, 
že bychom vánoční vystoupení později již nestihli nacvičit. 
 

Zpívání u stromu a Štěpánská 
U stromu na Zámeckém náměstí jsme zazpívali několik koled. Bylo to 

příjemné zpestření předvánočního času a naladění se na vánoční notu. Diváci 
zpívali s námi. Po zpívání jsme šli do parku, kde si každý rok nastrojíme náš 
„souborový“ stromeček, zazpíváme si, popřejeme si a rozdáme dárečky.  
Na Štěpánské jsme tancovali pásmo Vánoční škola. 
 
ČEKANKA 2009 

 
Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 
Počet členů k 1.1.2009: 14 
Počet členů k 31.1.2009: 13 
Vedoucí muziky Krušpánek: Mgr. Lenka Černínová 
 

Dětská folklorní přípravka se v roce 2009 scházela každé úterý od 16 do 
17 h v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti od 5 do 7 
let, pět nejstarších v září postoupilo do souboru Krušpánek, poté začaly chodit 
nové pětileté děti. 
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21.2. Masopust – Blkotala kaša 

Krátké vystoupení v maskách na asfaltové ploše před Zámkem za 
doprovodu reprodukované nahrávky, některé děti se pak dále zúčastnily 
masopustní obchůzky. 
 

26.3. – Velikonoční jarmark ve škole – Vítání jara 
Děti z Čekanky předvedly v tělocvičně školy před početným publikem 

stejné pásmo jako na masopustu. Následovalo vystoupení Krušpánku, který 
předvedl  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 v blízkosti lávky do 
zámeckého parku, zapálily a hodily ji do potoka. Pak nazdobily vrbovou větev a 
přinesly jaro do vsi. 
 

10.9. – Slavnost kroje – Blkotala kaša 
Letos poprvé jsme se zapojili do tohoto programu, který pořádá občanské 

sdružení Folklorum ve spolupráci s obcí. V neděli dopoledne se děti sešly u 
římskokatolického kostela, kde po mši předvedly své pásmo Blkotala kaša. Poté 
za doprovodu muziky Strunky hrály taneční hry a učily ostatní nekrojované děti 
jednoduché tanečky. 
 

5.9. – Hanácké pupek světa – Do lesa na jahode 
Přestože Zámecké náměstí je v rekonstrukci a Lidový rok byl odložen, 

Čekanka ani diváci nepřišli zkrátka. V parku se uskutečnil Pořad Hanácké pupek 
světa, Ve kterém Čekanka předvedla své nové pásmo Do lesa na jahode.Hudbu 
k pásmu obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky 
Černínové. 
 

26.11. – Vánoční jarmark ve škole – Veletěla sojka 
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 opět 
v tělocvičně školy, doprovázela muzika Krušpánek. Pásmo bylo sestaveno 
z tradičních hanáckých koled a říkadel. 
 

8.12. – Mikuláš 
Protože v době, kdy chodí Mikuláš, byly letos chřipkové prázdniny, 

nechal nám v tělocvičně dopis a děti pátraly po jeho dalších vzkazech a plnili 
úkoly. Na konci putování po škole čekal pytel s nadílkou.  Ani čertů jsme se 
letos nemuseli bát!  
 

26.12. – Štěpánská – Veletěla sojka 
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 



- 98 - 

Haná. Na závěr Čekanka zpívala spolu s ostatními účinkujícími i s diváky 
vánoční koledy a popřála panu choreografovi souboru Haná Jiřímu Čadovi 
k jeho 80.narozeninám 
 
 
Divadelní soubor 
 

Podklady:  Ing.Tomáš Hradil 
 

 
 V roce 2009 jsme pokračovali v naší hlavní činnosti – tedy hraní 
divadla. Na repertoáru jsme drželi dva tituly: Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka (Kazimír Lupinec a Sonya Šemberová) a aktovky Nebožka panina 
matka a Následky prvního manželství (Georges Feydeau a Eugene Labiche). 
Divadelní představení jsme sehráli v těchto termínech a místech: 
 
14. 1.   Kroměříž Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 
26. 2.   Olomouc           SZŠ Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 
20. 4.  Velká Bystřice Nebožka + Následky (premiéra Nebožky) 
5. 5.  Němčice n. H Nebožka + Následky (soutěžní přehlídka) 
20. 6.  Šternberk Nebožka 
28. 11.  Trnávka Nebožka + Následky 
14. 12.  Olomouc           SZŠ Nebožka + Následky 
16. 12.  Olomouc           SZŠ Nebožka + Následky 
 
 Na soutěžní přehlídce v Němčicích nad Hanou (která je postupovou 
přehlídkou na celostátní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém 
nad Jizerou)  jsme dosáhli opět slušných výsledků: 
 
Zdeněk Hrbek – cena za herecký výkon 
Tomáš Hradil – cena za scénografii 
Pavel Dorazil – čestné uznání za herecký výkon 
 
 Bohužel opět musím konstatovat, že přes všechna tato ocenění se nám 
na celostátní přehlídku opět nepodařilo postoupit. Zkrátka Němčice jsou pro nás 
stále magickým místem, kde pravidelně dosahujeme vysokého uznání (jak 
diváků, tak i poroty), ale kýžené vyvrcholení (postup na celostátní přehlídku) 
nám stále uniká. Ale jednou tu betonovou bariéru svými hlavami určitě 
prorazíme. 
 Tradičně jsme 17. – 19. 4. pořádali celostátní přehlídku monologů a 
dialogů Pohárek SČDO, která měla, ostatně jako vždy, vysokou uměleckou 
úroveň, kterou svými výkony podpořili hosté přehlídky DS Eduarda Vojana 
Brněnic s Maryšou bratří Mrštíků (zde musím zdůraznit, že toto představení 
vysoce přesáhlo hranice amatérského souboru a za takové představení by se 
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nemusela stydět ani žádná profesionální scéna) a DS Smotaná hadice Křenovice 
se skvělou komedií Rozpalme to, má panenko. 
 Na naší činnosti se podílela asi desítka nadšenců, kteří se do Velké 
Bystřice, na úterní a čtvrteční zkoušky sjíždí i z dalekého okolí. Jen ti bystřičáci 
stále nic – a to je obrovská škoda. Velice slušně reprezentujeme Velkou Bystřici, 
ale s cizím týmem a to mě velice mrzí a nesmírně trápí. 
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VIII. Církevní život 
 
Církev římskokatolická  
 

Podklady:   Mgr. Zdeněk Lakomý 
 

Duchovním správcem-farářem farnosti je P.Mgr.Josef Opluštil. Kromě něj 
ve farnosti působí ještě Doc. ThDr. Rudolf Smahel, který slouží   bohoslužby 
v Bystrovanech.  

Poradním orgánem faráře je pastorační rada a ekonomická rada farnosti. 
Počátkem roku proběhla v několika obcích farnosti tzv.Tříkrálová sbírka 

pořádaná olomouckou Charitou. Výtěžek sbírky byl použit na hrazení sociálních 
projektů v olomoucké arcidiecézi a jeho část rovněž na zbudování charitní 
pečovatelské služby ve Velké Bystřici. Koledování se zúčastnilo 14 skupinek 
koledníků a dosáhlo se opravdu rekordního výběru. Ve Velké Bystřici se 
vybralo 45.025,- Kč a v celé farnosti 89.138,- Kč. 

Koncem ledna se uskutečnil tradiční orelský a farní  ples. 
V rámci lednového týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhlo 

ekumenické setkání, nejprve ve sboru Církve československé husitské a 
následně ve farním kostele. Po obou bohoslužbách pak následovala setkáním 
v sálu orlovny. V době velikonoční nastudovala místní mládež pod vedením 
Ondřeje Nakládala  tzv.Pašijové hry - ,,Umučení a smrt Pána Ježíše“ před 
velkou návštěvou se představily tři desítky herců.  

10. května se farnost zúčastnila Slavnosti kroje. Slavnost probíhala 
v prostorách kolem kostela, členové folklorních sdružení zde předvedli krásu 
našich krojů a mladí orlové uspořádali kuličkyádu v několika kategoriích. 

Dne 1.července oslavil své významné životní jubileum Mons.Mag.P.Josef 
Olejník, který se dožil zasloužených 95 let. Krátce před tím však  musel být  
hospitalizován ve fakultní nemocnici v Olomouci, protože utrpěl úraz. K  
narozeninám mu proto přišel zazpívat do nemocnice bystřický chrámový sbor. 
Jeho zdravotní stav se však  začal zhoršovat a  11. července zemřel . Byl 
pochován za hojné účasti kněží a farníků v rodných Stráních. 

Dne 23. července náhle zemřel ve věku 67 let dlouholetý varhaník pan 
Václav Bohačík. Působil ve farnosti od smrti svého předchůdce Augustina 
Nekoksy v roce 1976. Od svého mládí se věnoval varhanní hudbě, zvláště jako 
varhaník v Hlubočkách. Byl pohřben na hřbitově  ve Velké Bystřici. 

Koncem prázdnin se u příležitosti svátku patrona kostela konal tradiční 
farní den, při kterém se schází celá farnost. Jsou vždy  připraveny hry pro děti i 
soutěže i pro dospělé. 

Velkou slavností bylo přijetí svátosti biřmování, které udělil 14 mladým 
farníkům olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Po té se konalo 
krátké setkání s otcem biskupem v místní orlovně. 
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Rok 2009 byl velmi bohatý na smutné události. Jednou z nich bylo úmrtí  
dlouholetého velkobystřického faráře Mons.ThDr.Antonína Huvara 22. září. Za 
svoji celoživotní činnost byl vyznamenán Řádem Tomáše G.Masaryka a byla 
mu rovněž udělena cena města Velká Bystřice. Byl pohřben v rodných 
Albrechtičkách u Ostravy . 

Na památku zesnulých se konala ekumenická bohoslužba na místním 
hřbitově spolu s duchovní Církve československé husitské. 

Během roku se pořádalo několik koncertů duchovní hudby, zvláště 
v adventní době.  
 

 
 
Církev československá husitská 
 
Podklady:  Hana Šebíková, duchovní CČSH  
 

14. 1. - ekumenická pobožnost v Husově sboru za sjednocení křesťanů  
– kázal otec Josef Opluštil z ŘKC na téma „Jsme údy téhož těla“. Poté jsme 
poseděli u kávy, vína a koláčků v Orlovně. 
 

22. 3. – výroční shromáždění náboženské obce na faře. 
 

12. 4. – velikonoční bohoslužby s velikonoční mší pěveckého sboru. 
V květnu se konaly vždy ve čtvrtek od 18. hod. tradiční májové pobožnosti – 
sloužili faráři a farářky z jiných náboženských obcí naší církve. 
 

14. 5. – májový koncert – vystoupil pěvecký sbor s lidovými písněmi, a také děti 
z biblického „Spolča“ se 3  písněmi a 2 scénkami. 
 

5. 7. – slavnostní bohoslužba se vzpomínkou věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 
mistra Jana Husa – sbírka z těchto bohoslužeb, ve výši 4 620, – Kč byla 
věnována lidem postiženým povodněmi 
7.7.–17.7.–tábor„Malybor“ na faře v Dřevohosticích - zúčastnilo se 26 dětí + 4 
dospělí (na programu hry, koupání, hasiči, divadlo, jízda na koních, výlet do 
Štramberku, Kopřivnice a pěší túra na Sv. Hostýn). 
 

27. 9. – sestry a bratři z nábož. obce Velká Bystřice se zúčastnili slavnostních 
bohoslužeb v sousední administrované obci Velký Týnec. Místní Husův sbor si 
připomněl 85. výročí založení (otevření). Při této příležitosti jsme poděkovali i 
za rekonstrukci nové podlahy. Přivítali jsme mezi sebou ses. biskupku Janu 
Šilerovou a také pana starostu obce Grygov a pana místostarostu z Velkého 
Týnce i manžele Spáčilovy a další sestry a bratry z místa i přespolní. 
 

6. –8. 10. – se v Husově sboru konal sběr šatstva pro diakonii Broumov. 
– nashromáždili jsme tři čtvrtiny nákladního auta. 
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31. 10. v 15. hod. jsme se sešli na místním hřbitově. Ekumenickou pobožnost 
sloužil otec Josef Opluštil z ŘKC a ses. duchovní Hana Šebíková. 
 

1. 11. v 15. hod. – dušičková vzpomínková pobožnost se zpěvy pěveckého 
sboru. Připomněli jsme si všech zemřelých, jejichž popel je uložen v kolumbáriu 
Husova sboru. 
 

17. 12. – adventní koncert kytaristky a zpěvačky Evy Henychové v Husově 
sboru. 
 

24. 12. ve 22 hod. – štědrovečerní bohoslužba se zpěvy pěveckého sboru a dětí 
z biblického „Spolča“. Vánoční čas nám v kostele zpříjemnila výstava zvonů, 
zvonků a zvonečků. 
 

Za rok 2009 udělena svátost křtu 5×, církevní pohřeb 3×, ukládání uren 12× a 
vyzvednutí uren 8×. Náboženská obec má 435 členů. 
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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. V současné době působí ve Velké Bystřici jako oficielní 
sportovní spolky Sportovní klub, Sokol, Orel a Sportovní mládí.  

Všechny sportovní organizace pracují nebo podporují práci s mládeží. 
Dnešní mládež má daleko více možností využívat svůj volný čas, než bývalo 
před vznikem internetu a počítačových her. Nejhorší je nicnedělání. Právě sport 
je vhodný „lék“ na nudu a odreagování se od počítače. 

V roce 2009 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 akce. Sportovní mládí pořádá akce 
pro děti a pravidelně organizuje turnaje ve stolním tenise-úzce spolupracuje 
s oddílem házené  ve Sportovním klubu. 

Všechny výše uvedené spolky spolu většinou spolupracují - každý 
v rámci svých možností.  

Pro rozvoj sportu je důležitá spolupráce s místní Masarykovou základní 
školou. Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Vždyť kde jinde získávat děti 
do jednotlivých sportovních organizací. 

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. 
 
Sportovní klub Velká Bystřice 
 
Podklady:  Ing. Lubomír Urban, předseda SK 
 
Výkonný výbor: Ing. Lubomír Urban – předseda klubu 
  Zelinka Jaroslav – hospodář klubu 
  Janošek Ladislav - házená 
  Nemravová Eva – odbíjená 
  Stoppen Tomáš – kopaná 
  Pazdera Marek – tenis 
 
Členská základna (k 31.12 2009): 
 

oddíl celkem muži ženy dospělí dorostenci dorostenky žáci žačky mládež 
Házená 166 81 10 91 16 4 42 13 75 
Kopaná 62 45 0 45 0 0 16 1 17 
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Tenis 44 36 0 36 0 0 2 6 8 
Odbíjená 15 0 15 15 0 0 0 0 0 
Celkem 287 162 25 187 16 4 60 20 100 

 
Proti roku 2008 se jedná o nárůst o 66 členů. 
 
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 
plnitvýše zmíněné poslání klubu. V tomto roce, provázeném recesí světové 
ekonomiky, je třeba více než kdy jindy ocenit každý sponzorský dar. 
 
Největší členskou základu má, díky svému aktivnímu přístupu zejména k práci 
s mládeží, oddíl házené. Je to zároveň výsledek spolupráce s Masarykovou 
základní školou. 
 

Účast družstev v soutěžích: 
 

 I. liga – mladší dorost 
 II. liga – starší dorost a muži 
 Středeomoravská liga – mladší a starší žáci 
 
Neměnné zůstávají také priority oddílu házené: 

- modernizace areálu Na Letné – vytvoření vlastní ubytovací kapacity a 
regeneračního centra (vířivka, sauna , posilovna) 

- pořádání společenských akcí – Josefovské Šibřinky 
- pořádání sportovních akcí – národní a mezinárodní turnaje ( FTP Cup, 

J.M.I.T. Cup, Honeywell Cup, Nutrend Cup) 
 

To, co se nám v minulých letech zdálo být pouze možností, se stalo 
skutkem. Při oddílu házené, který je zaměřen na mužské soutěže, vzniklo 
družstvo žen a minižákyň. Zejména minižačky nám dělají velkou radost, protože 
se prosazují i v utkáních s chlapci. 
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 Oddíl volejbalu měl pro herní sezónu 2008/2009 15 členek. Z toho 11 
aktivních volejbalistek, kde silné jádro tvoří hráčky hrající v krajských soutěžích 
a turnajích za Velkou Bystřici již přes 15 let. 

Ve srovnání s minulým rokem je patrno, že volejbalistek ubylo. U 
některých to bylo ze zdravotních důvodů, u jiných změnou bydliště nebo prostě 
jen nedostatkem času. Vedoucí oddílu volejbalu je Eva Nemravová, zástupcem 
Jindřiška Hořínková. 

Oddíl se účastní krajské soutěže – Krajský přebor žen, kde se v sezóně 
2008/2009 umístil na 4. místě z celkem 7 přihlášených družstev ( TJ Šumperk B, 
TJ Sokol Olomouc, TJ Sokol Kojetín, TJ TJ Šumperk A, Sokol Troubky, TJ 
Sokol Bohuňovice). Během zimních měsíců 01/2009- 04/2009 se družstvo 
účastnilo Zimního krajského poháru, kde se z účastněných 5 družstev umístilo 
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. Letošní, už 7.ročník musel být ale z důvodu 
nepříznivého počasí přesunut až na konec měsíce října s místem konání ve 
sportovní hale u MZŠ Velká Bystřice. Počet účastníků nepřesáhl loňský 6. 
ročník, kdy se zúčastnilo 78 hráčů z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a 
dalšího volejbalového okolí. Do haly přijelo „jen“ 54 volejbalistů a turnaj se 
potýkal i s malou účastí diváků a fanoušků, kteří obvykle v letním termínu 
přicházejí v hojném počtu.  
 
Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Navrátilová - náčelnice 
 

   Činnost naší jednoty probíhala v podobném duchu jako v předchozích letech. I 
nadále se soustřeďujeme zejména na práci s dětmi a mládeží, ale snažíme se i 
zpřístupnit sport v jakékoliv formě všem věkovým kategoriím. Velmi pilně 
pracují oddíly všestrannosti. 
 
Rozvrh cvičebních hodin všestrannosti v sokolovně: 
 
pondělí   15- 16 hod.              starší ženy    (A. Rechová)                            
               16- 17. 30 hod.        mladší žactvo (L. Otáhalová, V. Jaklová)                                                                 
               17. 30 – 19 hod.      starší žákyně (L. Otáhalová, H. Navrátilová) 
               19- 20 hod.              ženy s hudbou   (L. Vaculíková)                   
 
úterý       17- 18. 30 hod.        starší žáci  (P. Rulíšek)  
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středa     17- 18.30 hod.          předškolní žactvo (L. Soukeníková)                                                                               
               20- 21 hod.               kalanetika  (H. Stroblová)                         
 
čtvrtek   16- 17.30 hod.           rodiče + děti   (Š. Zdařilová)                       
 
           Sportovní oddíly nezůstávají ale nijak pozadu- zejména oddíly odbíjené 
pod vedením V. Recha, H. Dosoudilové a J. Jaklové a  malá kopaná 
ved.R.Goldscheida. 
 

           Počet členů naší jednoty i věková skladba zůstávají obdobné jako 
v loňském roce: 
 

         
           
 Sport:  muži ženy dorostenci dorostenky žáci žačky celkem  
 40 volejbal 23 12 0 1 0 0 36  
 45 všestrannost 26 105 3 7 32 84 257  
  Celkem: 49 117 3 8 32 84 293  

 
Tělocvičnu v sokolovně využívají obzvlášť v zimních měsících také další 

sportovní oddíly z Olomouce a blízkého okolí ( florbal, fotbal aj.) 
          Členové výboru T. J. Sokol Velká Bystřice pečlivě dohlížejí na chod naší 
organizace a obětavě zajišťují veškeré činnosti spjaté s touto funkcí. V r. 2009 
pracovali v této sestavě: 
 

Tomáš Hroščaník – starosta                              Hana Navrátilová- náčelnice 
Jaromír Šubert- místostarosta                           Václav Rech- odbor sportu 
Božena Barvířová- jednatelka                           Andrea Večeřová- matrikářka 
Alena Rechová- hospodářka                              
 

Další členové výboru: Lenka Otáhalová, Zdena Krylová, Juraj Velký, 
Miroslava Kristýnová, Ivana Korýdková, Miroslav Doležel. 
 

V jarních měsících letošního roku započala další etapa rekonstrukce 
sokolovny. Jedná se o modernizaci šaten a zvětšení jejich plochy, vybudování 
sociálního zařízení a sprch a celkovou rekonstrukci přízemí sokolovny. Práce 
postupovaly dle harmonogramu, menší nesnáze nastaly při budování kanalizační 
přípojky s protlakem pod silnicí. Ale i to se nakonec zdárně podařilo vyřešit. 
Stavební úpravy budou pokračovat zřejmě až do jara 2010.  
 
Přehled hlavních akcí oddílů všestrannosti: 
 
31. 1.  Ples SRPŠ- po úspěchu na loňské Předvánoční akademii obdržela děvčata pozvání    
                              předvést 2 pohybové skladby jako předtančení : 
                              mladší žákyně – Sluníčka, starší žákyně Bossa nova 
10.- 13. 2.  Bobování v Jilemnici o jarních prázdninách- pobyt je určen zejména dětem,  
                              které nelyžují, aby si také užily zimních radovánek na horách. Letos vyjelo  
                              26 dětí a 3 dospělí. Kromě sportu také poznáváme město a blízké okolí.                         
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21. 2.  Dětské maškarní šibřinky- již podruhé v novodobé historii naší sokolovny se konal  
                              dětský karneval ve sportovním duchu( soutěže, závody a hry) s bohatou  
                               tombolou, rybolovem, domácím občerstvením a tancem. 
21. 3.  Župní soutěž rodičů a dětí v míčovém trojboji v Olomouci- Chválkovicích: naši  
                               jednotu reprezentovaly 3  soutěžní páry a závodily v kopu na branku, hodu  
                               na branku a střelbě na koš. Závodníci byli suverénně nejmladší, ale vůbec  
                               se neztratili! 
26. 3.  Velikonoční dílny ve škole- v doprovodném kulturním programu vystoupily starší  
                               žákyně s další pohybovou skladbou ze svého repertoáru. 
18. 4.  Závody sokolské všestrannosti předškoláků v Olomouci- Chválkovicích:  soutěžilo  
                              6 našich předškoláků v gymnastických sestavách i dovednostech a v 
                              atletických disciplínách. Přivezli jsme bronz z atletiky i celkového  
                               hodnocení děvčat.                         
25.- 26. 4.  Přebor župy ml. a st. žactva v sokolské všestrannosti v gymnastice a atletice 
                              v Olomouci- v atletice i plavání závodili 4 žáci, v gymnastice 2 žáci.  
                               Kluci přivezli spoustu medailí- i tu nejcennější. 
16. 5.  Župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti v Olomouci- Bělidlech: vyslali jsme  
                              nejpočetnější výpravu- 23 závodníků a ti nám přivezli 3 zlaté, 2 stříbrné 
                              a 1 bronzovou medaili. Každým rokem se zlepšujeme… 
22.- 24. 5.  Výlet do Brna a okolí pro oddíly ml. a st. žactva- 29 dětí a 5 dospělých si  
                              prohlédlo brněnskou ZOO, hrad Pernštejn, kazematy hradu Špilberk atd.  
7. 6.  Oslavy 100 let T. J. Sokol Náměšť na Hané- v přírodním areálu U kapličky vystoupily 
                              v pestrém kulturním programu senioři se sletovou skladbou Ta naše pís- 
                               nička česká, st. žákyně s Bossa novou a ml. žákyně se skladbou Sluníčka. 
                               Sklidili opravdu veliký potlesk a slova uznání i chvály. 
                               Akci předcházel početný průvod městečkem a pietní akt před pěkně 
                               zrenovovanou sokolovnou. 
13. 6.  Oslavy 100 let T. J. Sokol Olomouc- Černovír: opět naši cvičenci předvedli své  
                               skladby, tentokrát na hřišti pořádající jednoty.  
20. 6. Oslavy 100 let T. J. Sokol Olomouc- Nové Sady: program probíhal ve slavnostně  
                               vyzdobené tělocvičně za hojné účasti publika. Naši cvičenci si zase  
                                vysloužili pochvalná slova. Na všechny tyto oslavy jsme se dopravovali 
                                vlakem a MHD již po ránu kvůli generálkám a programy probíhaly  
                                v odpoledních hodinách, tudíž jsme tyto akce pojali jako celodenní 
                                výlety s poznáváním daného místa i přilehlého okolí. 
12. 9.  Výlet do Dinoparku- tradiční výlet na zahájení cvičebního roku pro oddíly žactva. 
                                 Ve Vyškově jsme prošli Zoopark, jeli minivláčkem do Dinoparku, 
                                  zhlédli 3D kino a spoustu dalších atrakcí. 
18.- 20. 9.  Sokolská plavba po Vltavě- na tuto prestižní, celorepublikovou  akci jsou zváni  
                                  vždy 4 dětští zástupci župy, která osloví svou nejaktivnější jednotu. 
                                   Pestrý program v Tyršově domě v Praze si letos zaslouženě užili 4 naši 
                                   kluci, kteří nás vzorně reprezentovali na závodech všestrannosti.                                                                                                                                                                     
19. 9.  Oslavy 100 let T. J. Sokol Křelov- tentokrát na akci vystupovaly pouze st. žákyně 
                                se skladbou Bossa nova.  
26. 9.  Sokolský závod zdatnosti- obdoba Zálesáckého závodu zdatnosti jen s tím rozdílem,  
                                že jej pořádáme pro všechny děti z V. Bystřice a blízkého okolí. Letos se  
                                na trať vydalo přes 50 závodníků a počasí jim více než přálo. 
26. 9.  Barevný víkend v Šumvaldě- vystoupení našich seniorů na sokolském stadionu 
                                v Šumvaldě se sletovou skladbou Věrné gardy Ta naše písnička česká.                                                           
3. 10.  Autobusový výlet do termálních lázní v maďarském Györu- 53 účastníků této akce  
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                                si prohlédlo historické město s průvodkyní a dostatečně užilo vodních  
                                atrakcí. Pro obrovský úspěch budeme zájezd opakovat na jaře r. 2010.                                                 
5. 12.  Předvánoční akademie- konání této tradiční akce bylo značně ohroženo rekonstrukcí 
                               sokolovny, ale nakonec se přehlídka toho nejlepšího co se nacvičilo 
                               v oddílech pracujícími s dětmi, přece jenom konala. Nechyběla vánoční 
                               výzdoba sálu, domácí občerstvení, mikulášská nadílka atd. 
 
Oddíly odbíjené pořádají různá přátelská utkání a turnaje- oblíbené jsou hlavně 
turnaje smíšených družstev a to Vánoční i Velikonoční. Malá kopaná 
zorganizovala tradiční vánoční turnaj za účastí 4 družstev.  
 
                                                                                           
Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady:   Mgr.Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 
 
Počet členů v roce 2009:   87. 
 

Naše orelská jednota je občanským sdružením, které je součástí 
křesťanské organizace Orel o.s. se sídlem v Brně. Územně patří pod Župu 
Šrámkovu se sídlem v Prostějově. Starostou jednoty je Mgr. Zdeněk Lakomý, 
místostarostou  pan Anton Mikovi a sekretářem Mgr. Eva Fojtíková. Mgr. 
Zdeněk Lakomý je zároveň místostarostou župy Šrámkovy. 

Jak vyplývá ze stanov naší organizace, hlavní náplní našeho působení je 
sport,  kulturní, výchovná a osvětová činnost na území města Velká Bystřice. 

Jednota vznikla v roce 1921  a  v letošním roce jsme si  připomenuli, že 
uplynulo již  osmdesát let od postavení a otevření  místní Orlovny. Zároveň jsme 
si připomněli i sté výročí vzniku Orla.  Oběma těmto událostem byla věnovaná 
výstava, která ukázala bohatou činnost našich předchůdců na niž v současnosti 
chceme navázat. 

I nadále se pokračovalo se v opravách vnější i vnitřní části  orlovny. 
Postupně se budova odvlhčila a postavilo se nové  podélné schodiště. Z 
finančních prostředků, obdržených v rámci  projektu z programu Leader 
vyhlášeným MAS Bystřička, se podařilo zřídit novou šatnu sportovců, pro 
potřeby divadelních a kulturních představení slouží nová opona, 
vzduchotechnika a  osvětlení jeviště. Novotou svítí opravený balkon pro diváky. 
Nové jsou i stojany na míčové hry, lavičky a sklad nářadí. 

Pravidelně se ke cvičení scházejí mladší žáci, starší žáci hrají míčové hry 
a ženy cvičí aerobic. Muži se věnují převážně florbalu. 

Na poli sportovním se naše družstvo stolních tenistů pravidelně  
zúčastňuje Regionální  otevřené soutěže okresu Olomouc. Mimo tyto pravidelné 
akce jsou pořádány i akce jednorázové jako např. Svatomikulášský turnaj ve 
stolním tenise dvojic, postupový turnaj ve stolním tenise družstev, spolupořádali 
jsme  turnaje v  petanque družstev v rámci farního dne. V rámci ,,Dne kroje“ 
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jsme pořádali na návrší u farního kostela kuličkyádu. Se skauty střediska 
Bystrovany  byl pořádán opět turnaj  ve florbalu. 
  Více jak čtyři desítky orlů, převážně dětí, se mohlo v průběhu měsíce 
srpna zúčastnit tábora v krásném prostředí Rychlebských hor v Travné. 
  V oblasti kultury pokračují  kurzy klasických a latinskoamerických tanců, 
jejichž absolventi mohli prokázat své dovednosti v rámci orelského plesu, 
konaného 6.února. Pokračují koncerty farního sboru. Velkou radost dětem 
udělalo „Velmi amatérské divadlo “ , které si tentokrát připravilo   pro členy i 
širokou veřejnost představení pohádky „Dva v jedné polívce“. Pro  velký úspěch 
jeho červnové premiéry se uskutečnila  i podzimní repríza  s vyprodaným sálem. 
( 160 diváků). 

V oblasti osvěty jsou pořádány různé přednášky na vybraná témata (o 
životě v Ugandě apod.). V rámci dětského dne na olomouckém výstavišti Flora, 
který pořádá olomoucký děkanát, jsme připravili velkou překážkovou dráhu .   
  Nadále se rozvíjí  spolupráce s místní farností (přednášky, sportovní farní 
akce), s městem (spolupořádání turnaje ve stolním tenise pro Mikroregion 
Bystřička ) a ostatními organizacemi (Sokol, Sportovní mládí, Kulturní středisko 
a pod.)  

Celkově můžeme říci,že práce se daří o čemž svědčí vzrůstající podíl 
mládeže v našich řadách. 
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X. Významné události města v roce 2009  
 
Podrobnosti o nejrozsáhlejších stavebních úpravách města v jeho novodobé 
historii:  náměstí – amfiteátr a západní křídlo zámku -  rok 2009 
 
Podklady: Ing. Milan Svoboda – technický dozor investora, člen rady města 
 

V letošním roce (2009) byly zahájeny a probíhaly dvě největší a plošně 
nejrozsáhlejší stavby za posledních několik desítek let, které úplně změní tvář 
centra našeho městečka. Stavba s oficiálním názvem „Centrum města Velká 
Bystřice – Oživení zámeckého areálu“ nemá za úkol nic menšího než provést 
generální rekonstrukci Zámeckého náměstí, včetně prostor malého nádvoří a 
nádvoří u obřadní síně, prostor kolem parkoviště, hotelu Zámek, pošty, budovy 
kulturního domu Nadační až po plochu před památníkem a dále regeneraci a 
revitalizaci zámeckého parku a jeho zpřístupnění občanům i návštěvníkům 
města, jako nejvýznamnější klidové a odpočinkové zóny v centru městečka. 

K tomu se v září přidala stavba s názvem „Amfiteátr a západní křídlo 
zámku“. Cílem této akce, bylo včlenit do rekonstruovaného zámeckého parku 
důstojný stánek pro pořádání významných kulturních akcí v čele s celonárodní 
přehlídkou folklorních souborů Lidový rok. Tím by měl být právě nový 
amfiteátr. Součástí této druhé stavby je i rekonstrukce budovy západního křídla 
zámku (dosud sídlo technických služeb), kde bude nové informační centrum pro 
turisty a návštěvníky města s malou výstavní galerií a zázemím pro Kulturní 
středisko, dále přízemní budovy s pultovou střechou (dosud sklad technických 
služeb), zde vznikne nové sociální zařízení pro návštěvníky kulturních akcí 
v amfiteátru a budovy bývalé lidové hudební školy, která se stane zázemím pro 
organizační štáb a účinkující v amfiteátru. 

Jak vidno, ambice obou těchto staveb jsou velké a zároveň pro všechny 
účastníky výstavby zavazující a tím i stresující. Všichni si totiž uvědomují, že 
obě tyto akce se musí povést. Jiná možnost není, už i vzhledem k vynaloženým 
finančním prostředkům a jsou tím pádem „odsouzeny“ jedině k úspěchu. 
Samozřejmě počítalo se s tím, že ne všem občanům a ne všechno se bude líbit. 
Různé názory zejména na řešení náměstí se objevovaly po celou dobu přípravy 
této akce a vykrystalizovaly v realizovanou variantu dle návrhu Ing.arch 
Sborwitze a jeho kolektivu. 

Ještě než přistoupím k časovému popisu obou staveb, vrátím se trochu do 
nedávné historie, k počátkům ambice změnit střed města. Cíl zkrášlit, zpřístupnit 
a oživit centrum městečka si vytklo již zastupitelstvo ve volebním období 2002 
– 06. Byla vypracována studie, která počítala s několika etapami dosažení tohoto 
cíle. První etapa byla realizována v roce 2006 s finanční podporou EU a to 
z fondu Phare 2003 pod názvem „Infrastruktura pro volnočasové a rekreační 
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centrum města Velká Bystřice, Pivovarská ulice“. Jak už vyplývá z jejího názvu, 
vybudoval se nový, dlážděný povrch Pivovarské ulice, tvořící část cyklotrasy, 
dále nové parkoviště u zámeckých sklepů a nová dřevěná lávka přes řeku 
Bystřici. Realizaci dvou dalších etap si vzalo za své již současné zastupitelstvo a 
vedení města. Po přípravě a vyhodnocení architektonických studií a zejména po 
zajištění financování (město uspělo v obou případech se žádostmi o financování 
v rámci ROP Střední Morava)  byly letos zahájeny práce na obou největších a 
nejvýznamnějších etapách celého projektu. Tolik trocha historie. 

Práce na rekonstrukci zámeckého náměstí započaly 11.května 2009. 
Nejdříve bylo nutno provést přípravné práce a uvolnění staveniště pro provedení 
rekonstrukce náměstí. V této etapě stavby se prováděly přeložky inženýrských 
sítí – telefonních kabelů a kabelové televize, nacházejících se v prostoru náměstí 
ve zcela chaotických trasách. Zejména u kabelové televize zákresy v mnoha 
případech neodpovídaly skutečnosti a tak jsme se dočkali mnohých překvapení. 
Bohužel daleko větším překvapením i s prvním citelným zásahem do rozpočtu 
stavby byla skutečnost, že v nové společné trase telefonních kabelů a kabelové 
televize se objevila překážka v podobě tří zaklenutých, polozasypaných prostor 
pod náměstím v jeho horní části,  u přízemní budovy skladů technických služeb. 
Ukázalo se, že vrcholy kleneb těchto prostor navíc výškově zasahují do budoucí 
úrovně žulové dlažby náměstí. Bylo jasné, že všechny tři klenby bude nutno 
rozebrat, suť z těchto prostor vytěžit a  odvézt a naopak dovést 336 m3, tj. 592 
tun štěrkodrtě, po vrstvách ji rozprostřít a zhutnit a vytvořit tak pevnou a 
únosnou vrstvu pod žulovou dlažbu náměstí v této části. S tím samozřejmě 
projekt ani rozpočet nepočítal. Nemělo to však zdaleka být překvapení jediné a 
největší.  

Dalším se stalo stávající zastropení mlýnského náhonu v úseku od 
silničního mostu nad náhonem ke štítu budovy pošty, odkryté při provádění 
přeložek telefonních kabelů. Náhon byl k našemu zděšení zastropen zcela 
neúnosnými prefabrikovanými střešními panely vyrobenými někdy v 60. či 70. 
letech minulého století a zcela nevhodnými pro tento účel. Asi, když se nad 
náhon osazovaly, byly k mání velmi levně nebo přímo zadarmo, jinak si jejich 
použití pro zastropení náhonu nedovedu vysvětlit. Nicméně jejich stav byl 
natolik havarijní (některé byly již zlomené, ostatní silně prohnuté), že 
rozhodnutí statika ing. Kláska bylo předem jasné – všechny panely v tomto 
úseku odstranit a nahradit novým, únosným zastropením. V tomto okamžiku a 
pod tíhou okolností se zrodil nápad část úseku náhonu podél náměstí nechat 
odkrytou a oživit tímto vodním prvkem náměstí. Tedy vlastně z nouze ctnost. 
Zbytek stropu nad náhonem tvoří nová monolitická železobetonová deska na 
trapézovém ocelovém plechu – ztraceném  bednění. 

Ani to ještě nebylo vše. Náhon nás nemile překvapil i v úseku mezi 
budovou pošty (respektive budovou sídla fy LO Haná, chcete-li) a přístavkem 
sociálního zařízení kulturního domu Nadační. Zde musela být v havarijním 
stavu nacházející se kamenná klenba v délce 11,4m nahrazena zatrubněním ze  
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sklolaminátových trub o průměru 1400 mm. O další, naštěstí již mnohem menší 
kolize nebyla nouze, takže na každém kontrolním dnu stavby bylo vždy co řešit. 
Uvedená nečekaná překvapení a nutnost jejich řešení samozřejmě měla vliv i na 
časový průběh stavby. V červenci a srpnu, kdy se již mělo dláždit náměstí, se 
stavaři stále vrtali v zemi, překládali sítě a rekonstruovali náhon a stavba se 
dostávala do nebezpečného skluzu. Naštěstí měla Insta, jako hlavní zhotovitel 
stavby šťastnou ruku ve výběru subdodavatelské dlaždičské firmy. Bylo se 
radost dívat, jak jim jde práce od ruky a spokojený s jejich prací byl i architekt 
Sborwitz.  

Časový skluz se začal významně dohánět až do chvíle, než zasáhla „vyšší 
moc“ a 12. října se „zlomilo počasí“. Přišel nečekaně deštivý podzim, který 
zahájila právě 12.října sněhová kalamita na území celé republiky od výšek 350 
m, u nás naštěstí jen déšť se sněhem nebo trvalý déšť. 

Tak se stalo, že se sice všechny dlažby povedlo dokončit (až na malé 
plochy kolem stromů na náměstí – zde zklamal italský výrobce litinových 
ozdobných mříží kolem stromů a mříže dodal až před vánocemi, kdy již náměstí 
bylo pod sněhem), ale nebylo možno dokončit povrchové úpravy zdí na náměstí, 
nádvoří a u schodiště do obřadní síně a stěrky betonových konstrukcí pergoly 
podél stěny náměstí. Podmáčená půda dále znemožnila dokončení rozprostření 
ornice na části zelených ploch v zámeckém parku a kolem zámku, včetně 
dokončení části výsadeb stromů a keřů. 

Nicméně úsilím stavbařů bylo náměstí dokončeno tak, aby mohlo být 
zkolaudováno. Nic nebránilo uskutečnění prvních dvou akcí na novém náměstí, 
a to mikulášské nadílky pro děti a tradičního „Zpívání u stromečku“. Nicméně 
bez povrchových úprav zdí, dokončené kašny a osazeného mobiliáře zatím 
působí náměstí nedokončeně a melancholicky, k čemuž přispívá i zimní příroda. 
Nezbývá než doufat, že do června příštího roku se podaří vše dokončit a náměstí 
s funkční kašnou, osazenými lavičkami, doplněné o mobilní zeleň s letničkami 
(budou-li dostatečné finanční prostředky) se zaskví v plné kráse. Velmi příjemné 
zjištění je pro mne i ten fakt, že se podařilo zpřístupnit zámecký park. Ten již 
v zimním období využívalo k procházkám nebo ke zkrácení si cesty množství 
občanů, i když nebyla úplně dokončena výsadba a travnaté plochy se všechny 
také nezelenaly. Hodnotit výsledek bude ale na místě až po úplném dokončení 
v příštím roce 2010. 

Nyní se ještě zmíním alespoň stručně o druhé stavbě, která byla zahájena 
až 7. září 2009 a to je amfiteátr a rekonstrukce západního křídla zámku. Také 
zde šlo zpočátku až do onoho zlomového data 12. října vše rychle a hladce. 

Insta prováděla úpravu navezeného valu amfiteátru – modelování tvaru 
valu, rozprostírání a hutnění podkladních vrstev pod železobetonovou desku 
hlediště. 

Hlavní dodavatel této stavby Stavební společnost Navrátil na západním 
křídle zvládla za měsíc provést prakticky všechny bourací práce včetně 
statického zajištění nosných konstrukcí. Z budovy západního křídla a bývalé 
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lidové školy, tak zůstaly stát prakticky pouze obvodové zdi a klenby. Urychleně 
se pracovalo na novém zastřešení obou objektů. Počasí zatím přálo. Bohužel do 
onoho 12. října se nepodařilo zastřešení úplně dokončit. Chyběly cca 3 – 4 dny 
práce, než bylo úplně dokončeno zastřešení. Oba objekty, zejména paty kleneb a 
zděné konstrukce promokly, což vzhledem k pokračujícímu deštivému počasí a 
pomalu nastupující zimě nebylo pro stavbu vůbec příznivé. Navíc bylo jasné, že 
stavba tak může účinně vysychat až s příchodem slunečného jarního počasí. 

U rekonstrukcí navíc nebývá nouze o nutná další opatření znamenající 
vícenáklady. Tato stavba nebyla bohužel výjimkou. Jednak se počítalo se 
zachováním částí původních dřevěných trámových stropů v obou objektech, ale 
skutečnost byla jiná. Stav některých trámů, zvláště jejich zazděných zhlaví byl 
natolik děsivý, že jen zázrakem při užívání budovy technickými službami 
nedošlo k jejich destrukci a zřícení stropu.  

Po změření vlhkosti stávajícího obvodového zdiva všech objektů se 
ukázalo, že navržená opatření na odvlhčení zdiva v projektu stavby jsou 
nedostatečná a bude nutno navrhnout nová a doplňující, včetně sanačních 
omítek. Investor si okamžitě nechal předložit tři variantní nabídky od 
specializovaných firem, na odvlhčení a izolaci proti zemní vlhkosti a po jejich 
vyhodnocení bude vybrána ta nejekonomičtější, se zaručenou účinností. I ta však 
bude velmi nákladná a vícenáklady tak půjdou do statisíců. 

 
Základní faktografie k oběma stavbám: 
 
Centrum města Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu 
 
Investor:  Město Velká Bystřice a Regionální rada soudržnosti Střední Morava  
Generální projektant:  Ing. arch. Michal Sborwitz (architektonická a stavební 
část) a Ing. Pavel Klásek (statika a konstrukce) 
Zhotovitel stavby: INSTA CZ s.r.o. 
Významní podzhotovitelé:   
Zahrada Olomouc – sadové a parkové úpravy 
Granit Lipnice s.r.o. – dodávka žuly 
CB s.r.o. – zhotovitel lávek přes náhon 
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. – technologie kašny 
Kabelový servis s.r.o. – přeložky kabelů O2 a KT 
MM Cité s.r.o. – dodavatel mobiliáře 
Koordinátor bezpečnosti práce: Lenka Pospíšilová 
Technický dozor investora: Ing. Milan Svoboda 
Termín zahájení stavby: 05/2009 
Termín dokončení:  05/2010 
Cena díla bez DPH:  24 994 371,- Kč 
Nutné vícenáklady bez DPH:   1 672 796,- Kč 
Cena díla celkem bez DPH: 26 667 167,- Kč 
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Amfiteátr a západní křídlo zámku 
 
Investor: Město Velká Bystřice a Regionální rada soudržnosti Střední Morava  
Generální projektant:  Ing.arch. Michal Sborwitz (architektonická a stavební 
část) a ing. Pavel Klásek (statika a konstrukce) 
Zhotovitel stavby: Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. 
Významní podzhotovitelé:   
INSTA CZ s.r.o. - amfiteátr    
Granit Lipnice s.r.o. – dodávka žuly     
CB s.r.o. – zhotovitel dřevěných konstrukcí hlediště amfiteátru 
Koordinátor bezpečnosti práce: Lenka Pospíšilová 
Technický dozor investora: Ing. Milan Svoboda 
Termín zahájení stavby: 09/2009 
Termín dokončení:  05/2010 
Cena díla bez DPH:  14 218 866,- Kč 
Nutné vícenáklady bez DPH:   ?  Kč 
Cena díla celkem bez DPH:   ?  Kč 
 
 
 
 
Hanácký rok ve Velké Bystřici – průběh v roce 2009  
 
Podklady: Jarmila Možíšová 

 
Cílem projektu bylo nabídnout a zprostředkovat obyvatelům 

Olomouckého kraje kulturní zážitky a tradice lidového umění Hané, s využitím 
kultury jako prostředku kultivace osobnosti člověka a způsobu jeho života. Tak 
jak bylo naším záměrem, projekt předvedl návštěvníkům jednotlivé kulturní 
akce v přehledném celoročním bloku, který tvořil průřez rokem života na 
tradičním hanáckém venkově. Projekt přispěl i k zviditelnění Olomouckého 
kraje a regionu Haná v oblasti cestovního ruchu. Tato celoroční akce byla 
během roku medializována v Českém rozhlase a ostatních regionálních rádiích, 
televizi, internetu a tisku. Zájemcům a návštěvníkům byly poskytnuty kvalitní 
tištěné materiály doplněné o stručnou anotaci upřesňující cíl a záměr 
jednotlivých akcí. 

Poskytnutá finanční podpora Olomouckého kraje umožnila představit 
návštěvníkům široké spektrum hanáckých tradic a lidové zábavy v roce života 
na tradičním hanáckém venkově. Projekt tak přispěl k udržení a obnově místních 
tradic a kulturní jedinečnosti střední Moravy. Návštěvníci měli možnost si 
uvědomit, že folklór není jen vystupování na podiích, ale  shlédli, jak to kdysi o 
nedělích a svátcích na Hané bývalo. Měli možnost sledovat jednotlivé akce jak 
po stránce zábavné, tak i odborné.  



- 115 - 

Základním významem projektu byla podpora kulturní a národopisné 
jedinečnosti střední Moravy jako součásti svébytných regionů. Podpora 
povědomosti občanů střední Moravy a olomouckého kraje o své kulturní a 
etnické jedinečnosti, o svých tradicích a sociokulturní identitě.  

Projekt Hanácký rok v Bystřici se konal v městečku Velká Bystřice. 
Jednotlivé akce průběžně dotvářely celoroční blok projektu. Byly pořádány na 
místech, které odpovídají jejich zaměření a žánru.  

Projekt tvořilo celkem 21 akcí a celý blok byl jako první zahájen na 
Zámeckém náměstí Masopustem s tradiční hanáckou zabijačkou a masopustním 
veselím.  Součástí této akce bylo předání práva, maškarní rej, doplňkové 
programy, řemeslný jarmark a obchůzka městečkem s voděním medvěda. 
Návštěvníci  mohli  zhlédnout celý průběh zabijačky doplněné odborným 
komentářem řezníka,  s možností  zakoupení čerstvých zabijačkových specialit. 

Vynášení smrtky je dalším jarním zvykem na Hané. Akce navazovala na 
velikonoční jarmark, který se konal v základní škole. Nákupy a prohlídku 
velikonočního jarmarku doplnily svým vystoupením folklorní soubory  
Krušpánek a Čekanka. Akce vynášení smrtky pokračovala na lávce přes řeku 
Bystřici, kam účastníci odešli. Vyrobená smrtka byla vhozena do vody za 
doprovodu tradičních písní a říkadel.  

Hanácký zvyk, kterým je Smrtnedělní obchůzka patřil opět do oblasti 
tradiční lidové hanácké kultury. Akce byla zahájena požehnáním koledníků při 
mši svaté, po němž vyšla z kostela hanácká muzika Strunky na obchůzku 
městečkem se smrtkou a jedličkou. Program tvořily  hanácké písně a říkadla. 

Předvelikonoční pletení tatarů se konalo ve dvoře a spolkové místnosti 
radnice. Značný počet zájemců o výuku se sešel hned po poledni. Přinesli si 
vrbové proutí a za odborného dohledu členů mužského sboru Rovina si 
vlastnoručně upletli tatar pro svou velikonoční obchůzku. Současně měla 
děvčata možnost si pod odborným vedením namalovat velikonoční kraslice. 

Velikonoce tvořil Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem. Zahájení 
bylo v 9 hodin ráno u velkobystřické radnice, kde se shromáždili muži a chlapci 
v krojích. Nastoupili na vůz žebřiňák tažený koňmi a vyjeli na mrskut po 
městečku. Návštěvníci akce uslyšeli  hanácké písně a říkadla doprovázející tuto 
zvykoslovnou akci. Směr obchůzky byl od radnice ke kostelu. Zpestřením 
programu bylo i vyhodnocení a ocenění nejkrásnějšího hanáckého tataru.  

Oblíbenou akcí se stalo pálení čarodějnic se zábavným podvečerním 
programem s vyhodnocením a oceněním nejstrašnější čarodějnice. Akce se 
konala v části Velké Bystřice, zvané Hliník. Účastníci akce si doma vyrobili 
čarodějnice, které byly neseny v průvodu a následně upáleny na hranici.Vše 
doprovázely soutěže pro děti i dospělé, závěr tvořilo posezení při muzice do 
večerních hodin.  

První májový den je na Hané spojován se zvykem Stavění máje. Máj byl 
postaven dne  1. května v části Hliník. Muži postavili májku, následoval 
program pro děti i dospělé, soutěže a posezení při muzice.  
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Významnou a novou akcí v oblasti folklorního dění ve Velké Bystřici je 
Slavnost kroje. V roce 2008 se uskutečnil „nultý“ ročník této akce, který byl 
velmi úspěšný. Tím bylo rozhodnuto o jejím dalším pokračování. V letošním 
roce byla akce zaměřena na tzv. „lipský šátek“. V 8 hodin se konala v kostele 
mše svatá, která celou akci zahájila. V areálu kolem kostela byly prezentovány 
typy vázání hanáckého šátku a další způsoby jeho použití. Děti měly možnost 
soutěžit v tradičních jarních hrách. Největšího zájmu se těšila Bystřická 
kuličkiáda. Nechyběly ani prodejní stánky s výrobky krojových součástí a 
doplňků. Odpoledne se uskutečnil v divadelním sále hotelu Zámek 
komponovaný program zúčastněných folklorních souborů, skupin a muzik. 
Zájemci mohli na závěr využít odborného semináře na dané téma. Odborným 
garantem akce bylo Hanácké folklorní sdružení a k účasti byli pozváni i zástupci 
folklorních souborů regionu Hané.  

Sečeni lóke. Kácení máje. Dětský den. Májová veselice. Všechny akce 
probíhaly v jeden den. Sraz účastníků sečeni lóke byl již v 6 hodin ráno u 
radnice, následoval přesun se zpěvem na louku nad přehradou. Muži v  
pracovních hanáckých krojích předvedli  tradiční sečení louky kosami. 
Odměnou sekáčům za provedenou práci byla tradiční hanácká snídaně. V 15 
hodin bylo zahájeno kácení máje v části Hliník a od 16 hodin byl na sále 
kulturního domu zahájen dětský den se soutěžemi pro děti i dospělé 
s programem kejklířského divadla a dalšími doplňkovými programy. Ve 
večerních hodinách  následovala májová veselice s posezením při muzice. 
Program dětského dne včetně májové veselice se konal pro nepřízeň počasí na 
sále kulturního domu.  

Úplně novou akcí byl Hanácké pupek světa. Jelikož nebyl v roce 2009 
pořádán z důvodů rekonstrukce a přestavby Zámeckého náměstí tradiční festival 
Lidový rok, tato akce nahradila návštěvníkům Velké Bystřice alespoň částečně 
jeho deficit. Akce byla jednodenní a program byl zahájen ve 14 hodin odpoledne 
v Kapitulním parku.  Folklorní a doprovodné programy se uskutečnily na krytém 
podiu. V parku bylo pro návštěvníky vybudováno posezení s využitím 
velkoplošných party stanů. Plocha hlediště a přístupové cesty byly osvětleny. 
V programu byl dán prostor k účinkování 3 dětským folklorním souborům, dále  
vystoupili sourozenci Ulrychovi, skupina Stracené ráj, skupina Alibaba, pouťové 
divadlo. Pestrý program předvedl i soubor Haná a Olešnica z Doloplaz.  Byla 
uspořádána i  celá řada soutěží pro děti a dospělé.  Soutěžilo se například o  
nejrychlejší konzumaci hanáckých vdolků, v pití piva, povlékání peřin a 
v předvedení nejkrásnějšího hanáckého pupku. Po mnoha letech  se tak 
velkobystřická kultura znovu vrátila do přírodního prostředí  Kapitulního parku.  

Hanácký rok v Bystřici ještě uzavřely tradiční vánoční hanácké akce. Byl 
to Vánoční jarmark, který je obdobou jarmarku velikonočního. Na něj žáci 
základní školy vyrobili hanácké vánoční věnce a výrobky a  připravili pro 
návštěvníky bohaté občerstvení ve formě hanáckého pečiva. S vánočním 
programem vystoupily bystřické dětské folklorní soubory a muziky. Na prahu 
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adventu jsme ukázali dětem i pravého důstojného sv. Mikuláše. Ten přijel na 
karetě tažené koňmi a spolu s anděly a čerty  rozdal přítomným dětem nadílku.  
Děti z folklorního souboru Krušpánek vystoupily s programem koled a říkadel. 
Na Zámeckém náměstí ještě fungovala Ježíškova pošta, kde měly děti možnost 
poslat Ježíškovi svá vánoční přání. Na závěr nadílky byl slavnostně rozsvícen na 
náměstí vánoční strom. Svatý Mikuláš poté navštívil několik rodin v jejich 
domácnostech.  

Zastavení a ztišení v předvánočním čase plném shonu nabídl adventní 
koncert mužského lidového sboru Rovina, cimbálové muziky Strunky a 
Záhorské muziky v ŘK kostele. Zazněly písně období adventu, sborové zpěvy a 
skladby starých autorů.  

Zpívání u vánočního stromu  bylo dalším  tradičním sousedským setkáním 
a skutečnou branou do atmosféry hlavních vánočních svátků. Pod nazdobeným 
obecním vánočním stromem se při hořící vatře shromáždilo asi 400 občanů 
s dětmi, kteří při zvuku tradičních vánočních koled a při ochutnávání čaje, grogu 
a čerstvých škvarků vnímali sváteční atmosféru. Na programu bylo vyhrávání 
dechovky Bystřičanka a muziky Kanafaska. Vystoupily dětské folklorní soubory 
Krušpánek a Kanafaska.  

Štědrovečerní troubení z věže kostela je akce jako vystřižená z Ladových 
obrázků. Od  21.15 hodin troubilo 5 trubačů tradiční vánoční koledy od zvonů 
z věže kostela do celého městečka. Zvuk dechových nástrojů zval obyvatele na 
půlnoční mši.  

Tradiční vánoční akce uzavřelo Štěpánské koledování na sále KD. 
V programu účinkovaly všechny bystřické folklorní soubory Čekanka, 
Kanafaska, Krušpánek, Mladá Haná a Haná.  

Záměrem projektu Hanácký rok v Bystřici bylo připomenout 
návštěvníkům jednotlivých akcí, jak to kdysi o nedělích a svátcích na Hané 
bývalo. Ukázat formy dřívější lidové zábavy a přirozených kulturních tradic 
vycházejících z běžného života lidu Hané. Zvláště při dnešním tempu života je 
důležité si připomenout přirozené a krásné zážitky, které v minulosti vznikaly 
při běžných každodenních setkáních, besedách, hrách, tradičních obchůzkách a 
při zpěvu lidových písní. 

Projekt Hanácký rok v Bystřici svým rozsahem a s využitím kulturních 
tradic Hané poskytl kvalitní nabídku pro volný čas obyvatel nejen Olomoucka, 
ale i celého Olomouckého kraje.  

Finanční podpora poskytnutá Olomouckým krajem umožnila představit 
návštěvníkům široké spektrum hanáckých tradic a lidové zábavy v průřezu roku 
života na tradičním hanáckém venkově. Projekt tak jistě přispěl i k obnově a 
udržení místních tradic a kulturní jedinečnosti střední Moravy. 
Jen samotné akce Hanácké pupek světa se zúčastnilo více jak 2.000 návštěvníků, 
Slavnosti kroje minimálně 500 návštěvníků, i všechny další akce uskutečněné 
v rámci projektu se těšily vždy velmi hojné účasti. Přesný počet návštěvníků 
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nelze určit, neboť na akcích nebylo vybíráno vstupné. Jejich celkový počet však 
určitě přesáhl 6.000 osob.  
 
CENA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE – 18. 4. 2009 
 
Podklady: Ing. Marek Pazdera,  Mgr. Ivo Slavotínek 
 
 Udělování Ceny města Velká Bystřice se u nás stává každým rokem 
uznávanějším aktem. Letos už popáté byla široká bystřická veřejnost vyzvána 
k předkládání konkrétních návrhů kandidátů na udělení Ceny města na rok 
2009 a sešlo se 12 nominací. Hodnotící komise byla jako každoročně  složena ze 
zastupitelů města a předchozích držitelů Ceny města a opět měla nelehký úkol. 
Ve Statutu Ceny města Velká Bystřice je uvedena základní podmínka – a to, že 
budou každoročně uděleny maximálně tři Ceny města z důvodu zachování 
výjimečnosti tohoto ocenění. Tentokrát byli oceněni dva pánové, kteří se během 
svého života významně podíleli na dění ve Velké Bystřici, a to Ing. Miroslav 
Hořínek a Ing. arch. Jan Navrátil. 

Pan Ing. Miroslav Hořínek obdrží Cenu města za společenskou 
angažovanost a za rozvoj kultury a sportu ve Velké Bystřici. Neboť byl 
dlouholetým aktivním  členem ochotníků a také zapáleným sportovcem. Jeho 
aktivity se ovšem dotýkaly celé řady dalších spolků a organizací a pokud mu 
síly stačí, tak - i s pomocí manželky Evy - pomáhá dodnes.  Pan Ing. arch. 
Navrátil obdrží  Cenu města za dlouholetý podíl na formování vzhledu Velké 
Bystřice. Stačí jen připomenout, že v 80. a 90. letech minulého století se pan 
architekt významně zasloužil o záchranu zámku, neboť byl hlavním 
projektantem rekonstrukce. V současné době již  několik let předsedá stavební 
komisi. Pan architekt Navrátil také stál u zrodu projektů připravované 
rekonstrukce západního křídla zámku, výstavby amfiteátru a rekonstrukce  
náměstí.   
 
Pamětní medailonek ing. Miroslava Hořínka 
 

Když se řekne ve Velké Bystřici jméno Mirek Hořínek, každý ví, o koho 
se jedná. Ano, jedním z oceněných občanů města Velká Bystřice je pan Ing. 
Miroslav Hořínek z Velké Bystřice ul. ČSA č.p. 7. Narodil se do zemědělské 
rodiny, kde mu vztah k zemědělství určoval i směr v jeho dalším studiu a 
později i pracovním zařazení. Rodiče Bohumír a Jarmila Hořínkovi při narození 
svého syna Miroslava  20.června 1926 mu při křtu dali další česká jména 
Jaromír a Jan..  

Jak bylo v úvodu řečeno, zemědělství bylo jeho životním osudem. 
Vystudoval realitní gymnasium v Olomouci, následovala vyšší rolnická škola a 
studium na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské , kde v roce 1949 
promoval.  
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Velkou oporou v životě i jeho zálibách je mu manželka Eva, učitelka 
základní školy ve Velké Bystřici. Patří jí dík za veškerou pomoc a podporu 
svého manžela ve všech jeho aktivitách. Manželství uzavřeli 14.4.1955 a 
narodili se jim dvě děti Helena a Bronislav.  

Celý život pracoval v zemědělství, ať již to bylo na zemědělském odboru 
okresního úřadu, později na okresní zemědělské správě, následovaly 
Severomoravské cukrovary, kde působil odborně na  vrcholných postech ve 
vedení.  Jeho znalostí v oboru zemědělství  využily i ústřední orgány, kde 
pracoval v komisích zemědělství i potravinářském průmyslu. V obci byl členem  
zemědělské komise. Při volbách býval často  členem  volebních komisí.  

Při svém pracovním vytížení si ale udělal vždy čas pro tělovýchovu, byl 
aktivním hráčem české házené. a ligovým hráčem hokeje za Sportovní klub  a 
Moravii. Sport však nebyl jeho jedinou zálibou. Od šesti let hrál divadlo,  ve 
kterém jej podporoval i otec Bohumír, jeden z nejaktivnějších členů Jednoty 
divadelních ochotníků, vůbec celá rodina fandila ochotničení.  

V roce 1953 stál u oživení divadelního ochotnického souboru v úzké 
spolupráci s Antonínem Nakládalem a dalšími ochotníky.  Mimo jiné se velmi 
zasadil o společenský život ve Velké Bystřici, kdy organizovali Silvestry, plesy 
s programem, kabarety při různých příležitostech a to nejen ve Velké Bystřici, 
ale i v okolí. Divadlo je  srdeční záležitostí  pana Miroslava Hořínka, . V divadle 
působil  jako herec, režisér a celých 39 let jako předseda. V této době 
divadelníci navázali družbu s divadelním souborem Betliary v okrese Rožňava, 
s jehož členy si vyměňovali zkušenosti, představení a zůstalo i osobní přátelství, 
žel s věkem i zde osobností ubývá.  

Pan Hořínek ani v důchodu nesložil ruce v klín, pracoval jako jednatel 
organizace zdravotně postižených ve Velké Bystřici, městu pomáhal při 
folklorních akcích Lidový rok a nejméně do r. 2000 řídil Klub přátel divadla – 
seniorů, kteří byli po léta členy ochotnického spolku a rádi se scházívali 
k vzpomínání na „časy slávy“. To vše prokazuje jeho osobní pouto se 
společností, která pracovala pro radost spoluobčanům. 

Cena města Velká Bystřice je tedy nesporně v dobrých rukou.  
 
 
Pamětní medailonek ing. arch. Jana Navrátila 
 

Když byla v sedmdesátých letech minulého století zahájena výstavba nové 
bystřické rezidenční čtvrti na Kopaninách, jedním z nových obyvatel tohoto 
sídliště se stal také pan Ing. arch. Jan Navrátil s rodinou. Do Velké Bystřice se 
přistěhovali v červnu 1976. Starousedlíci se nejprve na nově přistěhované 
obyvatele sídliště dívali trochu s nedůvěrou. Ta však trvala jen krátce, protože 
noví občané Velké Bystřice se začali aktivně podílet nejen na zlepšení svého 
okolí, ale také obce jako celku.  
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V době přistěhování do Velké Bystřice pracoval pan architekt jako 
projektant v podniku Rudné doly Jeseník, pracoviště Hněvotín   a s rodinou si 
postavili právě  rodinný domek  z produkce RD Jeseník.   

Pan Navrátil pochází z Olomouce, kde se 23.4.1939 narodil. Základní i 
střední školu absolvoval v Olomouci. Vysokoškolské vzdělání získal na fakultě 
architektury Vysokého učení technického v Brně, kde v roce 1963 promoval a  
prvním pracovním působištěm byl Stavoprojekt Olomouc.  

Jeho architektonického nadání využil v letech 1967 – 1971 Útvar hlavního 
architekta v Olomouci.  Nicméně personální změny po roce 1968 donutily Jana 
Navrátila změnit své působiště a přejít do zmiňovaných Rudných dolů Jeseník, 
kde se zabýval vývojem a projekcí v tu dobu rozšířených a oblíbených  
rodinných domů ,  bytových domů a občanských staveb.  

Od roku 1984 pracoval ve Státním ústavu rekonstrukcí památkových měst 
a objektů na obnově sídel a objektů střední a severní Moravy. V roce 1990 se 
vrátil na Útvar Hlavního architekta, který se časem přeměnil v Odbor koncepce 
a rozvoje Magistrátu města Olomouce, jehož vedením byl po určitou dobu 
pověřen a tuto práci vykonával až do roku 1999, kdy odešel do penze.  

Mimo toto působení se také věnoval projekční činnosti pod patronací 
architektonické služby pro firmy v regionu.  

Pan Navrátil stál u zrodu architektonického řešení a rekonstrukce objektu 
zámku, Zámeckého náměstí a několika studií celého centra města Velká 
Bystřice. Veřejně činný byl také v zastupitelstvu obce v období let 1990-1998. 
V tomto období byl členem a v současné době předsedou vlivné Stavební 
komise města Velká Bystřice. 

Město využívá jeho znalostí a citu k venkovské architektuře a pravidelně 
jej zve na odborné konzultace nových významnějších stavebních záměrů, u 
kterých je kladen důraz na citlivost dopadu stavby na původní zástavbu a 
zachování historické stopy a venkovského rázu Velké Bystřice. 

Tato bohatá a časově náročná činnost pana architekta Navrátila se 
neobešla bez podpory v rodině a zejména  jeho manželky Jarmily, která s ním 
profesně spolupracuje. I jí proto patří dík za vše, co pro Velkou Bystřici její muž 
udělal. Starala se o rodinu, do které patří synové Petr, Marek a Jan.  

Rád bych se také zmínil o mojí osobní zkušenosti, kterou jsem s panem 
architektem udělal. Vážím si ho a je mi inspirací nejen pro své profesní kvality, 
ale také pro jeho schopnost kultivované věcné diskuse, dovednost argumentace a 
schopnost respektu k pohledu druhého.    

Závěrem lze říci, že volba komise pro udělování Ceny města pro rok 2009 
měla opravdu rychlý a jednoznačný průběh a rozhodnutí.  

Pan architekt Navrátil si Cenu města Velká Bystřice určitě zaslouží! 
 
 Celý akt předávání Ceny města roku 2009 je zachycen na videozáznamu 
videokroniky města. 
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Šestnáctý Bílý kámen se opět vydařil – 1.května 2009 
 
Podklady: Jaroslav Koš, AVK Velká Bystřice 
 

O tom svědčí především údaj, kolik nás tam vlastně bylo. Ano, letos 
nejvíc – a překonali jsme zdánlivě nepřekonatelný rekord z roku 2007, kdy nás 
na Kámen vyjelo 5.935, letos ještě o 368 nadšenců víc – celkem (bez koňů a 
psů) to tedy činí  6.303 jedinců…. 

Dalším zajímavým údajem je vždy statistika využití jednotlivých vstupů 
na akci, která vykazuje další žádoucí rozptylování po prostoru (v závorce je 
uvedený loňský počet): 
Mrsklesy   2.052  (1.530)  Smilov, ž.st. 387 (241) Město Libavá  632    (440)  
Stará Voda  157 (31) Nové Oldřůvky 164    (100)  Kovářov (Potštát)  410    
(169)Zelený kříž 1.453   (933) Kozlov (pramen O.)  505   (445) V.Újezd-
Daskabát  294    (168)    Autokary a j.   249    (270) 
            Registrujme pro historii i počasí: bylo velmi teplo – až 24 stupňů, celý 
den slunečno, na rozvodí a výšinách vál dost silný vítr, který však byl od 
poledne už většinou teplý jako alpský fén a utichal.                   
 Cykloturisté tentokrát najeli něco kolem 300.000 cyklokilometrů a to 
počítáme v průměru jen 50 km na osobu – z malého průzkumu vyplývá, že 
rodiče s dětmi dělali 30-40 km, zdatní bikeři dokázali nabrousit od rána do čtyř 
hodin i devadesát kiláčků ze 134 bílými fáborky vytyčených… 

Při tomto počtu je samozřejmé, že především v terénu došlo k několika 
pádům, z nichž nejhorší byl poblíž Bílého kamene, kde mladík bez přilby si 
zranil nejen hlavu, ale odnesla to i zlomená klíční kost a další bolestivé 
zhmožděniny. Byl příslušníky vojenské policie vyproštěn z terénu a po 
poskytnutí první pomoci převezen přivolanou rychlou sanitkou do nemocnice. 
Stejně skončil i další vážnější úraz na sjezdu do Velké Střelné, kdy cyklistka po 
nepřiměřeně rychlé jízdě havarovala a rovněž si zranila hlavu… 

Velké pozornosti se těšil cyklistické veřejnosti poprvé zpřístupněný 
libavský kostel, který během akce navštívilo několik set účastníků. Odsvěcený 
kostel v majetku armády nesloužil  dlouhá léta svému účelu a postupně chátral. 
Po revoluci ho armáda nabízel církvi k dalšímu užití, která ho však odmítla a tak 
v r. 2002 byl na náklad armády uveden do stávajícího stavu… 
Domníváme se, že po celé trase Kamene bylo zajištěno kvalitní občerstvení 
s dostatečnou zásobou všech tekutin, především náměstí Města Libavá oplývalo 
nejrůznějšími dobrotami.  

Jako každý rok se pozornosti účastníků těšil zpřístupněný poutní kostel na 
Staré Vodě a zejména úplně dokončená renovace kapličky nad posvátným 
vydatným pramenem s vynikající studenou vodou. V kostele  neúnavně mnoho 
hodin poskytovala informace paní doktorka Krejčí, která patří 
k nejfundovanějším znalcům této památky.  
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Protože pořadatelé i účastníci 16.ročníku Bílého kamene splnili podmínky 
povolovatelů akce, získali jejich předběžný souhlas pro přípravu dalšího, již 
17.ročníku Bílého kamene, který proběhne 1.května 2010. První koordinační 
jednání všech zainteresovaných složek proběhne v únoru příštího roku. 

Účastníky příštího ročníku čeká jedna relativně významná změna, která se 
promítne do propozic a její splnění je podmínkou uspořádání akce i  účasti 
každého jednotlivce. Vzhledem k tomu, že v minulých ročnících Bílého kamene 
došlo k celé řadě vážných úrazů, které v drtivé většině případů končily 
poraněním hlavy cyklistů, bude vyhlášeno povinné užití cyklistických přileb 
všemi účastníky akce Bílý kámen na celém území vojenského prostoru Libavá. 
Opravdu není možné čekat, až se na akci někdo zabije jen proto, že neměl 
cyklistickou přilbu – to by byl konec Bílého kamene – a to nechtějí ani 
pořadatelé, ani povolující instituce, ani sami účastníci. Obracíme se proto již 
dnes na cyklistickou veřejnost, aby tento záměr podpořila, tuto zprávu mezi 
Kameníky rozšířila a napomohla jejímu uvedení do praxe již v příštím roce. 
Libavské Oderské vrchy jsou opravdu i masovým charakterem počtu účastníků 
extrémně obtížné, v těchto doslova pustinách je mnohem složitější možnost 
poskytování rychlých zásahů zdravotní služby než kdekoliv jinde a proto musí 
být činěna všemožná prevence úrazů, k níž v prvé řadě patří užití cyklistických 
přileb. Děkujeme za pochopení a spolupráci všech rozumných lidí, kterým na 
další existenci Bílého kamene záleží. 
 
Volby do parlamentu Evropské unie: 8. června 
 
 Tyto volby se ani ve Velké Bystřici netěšily většímu zájmu obyvatel, i 
když účast byla vzhledem k celostátním výsledků nadprůměrná. Nejvíce hlasů u 
nás získala ODS (229 – 31,8 %) před ČSSD (132 – 18,3%) KDÚ-ČSL (103 – 
14,3%) a KSČM (77 – 10,7) 
 Pro orientaci v dalším politickém spektru v našem městečku a k porovnání 
výsledků uvádíme i další volební subjekty: 
 

Obec: Velká Bystřice 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

2 438 727 29.82 725 720 
 
 

Strana                   hlasů  
číslo                  název celkem v % 

1 Libertas.cz 8 1.11 
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 103 14.30 
3 Věci veřejné 18 2.50 
4 Občanská demokratická strana 229 31.80 
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5 Suverenita 17 2.36 
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 10 1.38 
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 3 0.41 
8 Česká str.národ.socialistická 0 0.00 
9 Evropská demokratická strana 19 2.63 

10 Strana svobodných demokratů 0 0.00 
11 Demokratická Strana Zelených 5 0.69 
12 Česká strana národně sociální 0 0.00 
13 Národní strana 2 0.27 
14 SDŽ-Strana důstojného života 4 0.55 
15 Humanistická strana 4 0.55 
16 Moravané 5 0.69 
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 0 0.00 
18 Liberálové.CZ 0 0.00 
19 Strana demokracie a svobody 0 0.00 
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 3 0.41 
21 Komunistická str.Čech a Moravy 77 10.69 
22 STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERN. 19 2.63 
23 Strana svobodných občanů 13 1.80 
24 SNK Evropští demokraté 17 2.36 
25 Balbínova poetická strana 0 0.00 
26 Strana zelených 13 1.80 
27 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0.41 
28 Lidé a Politika 1 0.13 
29 "Strana soukromníků ČR" 0 0.00 
30 Zelení 0 0.00 
31 Dělnická strana 7 0.97 
32 NEZÁVISLÍ 8 1.11 
33 Česká str.sociálně demokrat. 132 18.33 

 
 
Otevření cyklostezky Velká Bystřice – Mariánské Údolí:  29. srpna 2009 
 
Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta města – a další účastníci akce 
 

V tento zejména pro cyklistickou veřejnost významný den se již ráno 
k bystřické radnici sjeli desítky cyklistů, aby po malém občerstvení a přivítání 
starostou Ing.Markem Pazderou vyrazili na trasu této významné stavby. Mezi 
účastníky nechyběli cyklisté na různých hodně starých, ba i historických 
strojích, mnozí oblečeni v prvorepublikovém oděvu v pumpkách a kšiltofkách. 

Po dojezdu na její začátek zastavil peloton starosta svým mobilním 
megafonem, účastníci vzdali hold stavitelům bouřlivým potleskem a vydali se 
na průjezd prvními kilometry stezky, kde zastavili až před novým mostkem přes 

http://www.cibulka.net
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řeku Bystřici. Zde proběhlo slavnostní přestřihnutí pásky, které uskutečnili 
mimo starosty obou obcí i tito vzácní hosté: 
          
Prof. Ing. Jan Hálek, Csc., senátor 
Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouce 
Ing. Ivan Matulík, ředitel Úřadu regionální rady  
  
 Slavnostní projev k této události měl místostarosta  Mgr.Ivo Slavotínek, 
z něhož vyjímáme tyto skutečnosti a data: 
 

Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu má především rozměr 
ekologický- s našimi bicykly nemusíme chodit na měření emisí, ale současně 
také přispívá ke zdravému životnímu stylu.                                                                   

Tato naše cyklostezka má však ještě jeden výrazný přínos: umožňuje 
bezpečnou a prakticky beznákladovou dopravu do zaměstnání, protože konec 
tohoto úseku cyklostezky ústí prakticky do průmyslového komplexu podniku 
Mora Moravia. Nezbývá než přát, aby v době světového hospodářského útlumu 
cyklistů-zaměstnanců neubývalo, ale právě naopak.  

Představitelé samospráv obcí údolí řeky Bystřičky mají však ještě jedno 
velké přání a tím je pokračovaní výstavby dalších částí, které naváží na tento 
první úsek tak, abychom se jednou po kvalitní a bezpečné cyklostezce mohli 
svést z Olomouce až do Moravského Berouna, což je cíl projektu, který nese 
název „Zpřístupnění údolí řeky Bystřice cyklistické dopravě“.  

 
Faktografické údaje:  

Investorem projektu bylo město Velká Bystřice, partnerem projektu Obec  
Hlubočky. 

• -stavba má parametry stezky pro cyklisty a bruslaře, 
• -je dlouhá 2,7 km, v převážné délce má šíři 3m, převážně s asfaltovým 

povrchem 
• -autorem projektu je společnost Dopravní projektování s.r.o., konkrétně 

pan ing. Petr Smítal 
• -realizace této investiční akce se ujalo „Sdružení cyklostezka Bystřička“, 

tvořené společnostmi Strabag, a.s. a Insta CZ s.r.o. 
• -Celkový finanční objem investice je 16.514.215,- Kč, přičemž dotace z 

Regionálního operačního programu činí 12.849.986,- Kč a podíl Města 
Velká Bystřice a Obce Hlubočky dohromady 3.664.229,- Kč. 

 
   Poté peloton účastníků vyrazil na další cestu po stezce, aby krátce 

zastavil v Mariánském Údolí a pokračoval po silnici přes Kovákov a 
Mrsklesy do Přáslavic. Tam proběhl další slavnostní akt otevření cyklostezky 
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Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd, po němž následoval program 
s bohatým občerstvením na přáslavickém hřišti. 

   Z celé akce je zhotoven podrobný videozáznam jako součást 
videokroniky města za rok 2009. 

 
 
Jedenácté Bystřické banjo -  to jsou dvě jedničky…7. 11. 2009 
 
Podklady: J.Jerry Koš 
 
 Od samého počátku přípravy jsem měl dobrý pocit, že se tu chystá něco 
velkého, co tu ještě nebylo, a ono to vyšlo. Jsem rád, že to není jen můj názor, že 
mi to potvrdilo několik desítek účastníků přímo v naší zamaskované aréně - ta 
přehlídka se opravdu vydařila. 
 Když jsem před čtvrt rokem dělal její dramaturgii a měl potvrzenu účast 
všech deseti skvělých aktérů,  zavánělo to průšvihem. Poskládat do sedmi hodin 
vystoupení takovou plejádu hvězd a neutahat při tom diváky se zdálo nemožné – 
ale ono to vyšlo.  

Hot Jazz Šůtrs byli ještě lepší než na Regi a i Miki s Jimem na balkoně 
uznale kývali hlavami nad jejich výkony. Janek Adamec s A.M. Úletem si 
dovolil předvést čtyři úplné novinky a za podpory hostujícího kouzelníka na 
conga se skvěle u publika prosadili. Oblíbené Domino předvedlo úžasný, diváky 
vysoce oceněný výkon, přestože Blanka těžce lapala ve viróze po dechu a 
málem na pódiu nechala duši. 

Po první přestávce jsem nevěřil, že Vojta Kiďák Tomáško dokáže zklidnit 
tak rozvykládaný sál – již při jeho druhé skladbě byste slyšeli špendlík spadnout 
na zem a když spustili s Ríšou Melicharem na forbíně bez zesilovačů Vojtova 
Toulavého, zpíval to celý sál jak posvátný gospel někde v Luisianě. Roháči svou 
bystřickou premiéru v pohodě zvládli přes únavu ze čtyřsetkilometrové štreky z 
dalekého Lokte. 

I když to velmi dobře moderující Blanka Tornádo Prudilová avizovala, 
Bob a Bobci byli evidentně tím nejpříjemnějším překvapením letošního ročníku 
Banja. Tři tak skvěle sezpívané holky jsme tu snad ještě neslyšeli, kytarová i 
hlasová podpora jejich kluků je úžasná a člověk zírá ještě víc když zjišťuje, že 
všechna ta krása je jejich vlastní tvorba. Po nich vystupující Epy de Mye je 
opravdovou epidemií moderních melodií, rytmů a textů,  které uspokojily i ty 
nejnáročnější posluchače – vše opět z vlastní dílny kapelníka Honzy. Kapitán 
Kid byl svým recitálem zase z úplně jiné bečky a působil blahodárně svou 
trampskou klasikou na modernou rozjívené city posluchačů. 

Čtvrtý blok gradoval hned v úvodu strhujícím výkonem BG Stylu. 
Kapelník Čenda ve zděšení, že má na bystřické publikum jen třicet minut, 
doslova hnal své čtyři kamarády v neuvěřitelném tempu a stihli téměř desítku 
skladeb, z nichž jsme řadu slyšeli u nás poprve. Závěrečný hodinový bombónek 
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Mikiho Ryvoly s Jimem a Zajdou byl zákonitou a dlouho očekávanou třešničkou 
na tomto vydařeném hudebním dortíku. 

Psát o sejšnu Bystřického banja je nošením dříví do lesa – letošní zájem o 
něj však překročil všechna naše očekávání. Na sále a v přísálí zůstalo po 
oficielním ukončením přehlídky tolik lidí, že byl problém s vytvořením kruhu 
pro muzikanty a my museli vynášet stoly na jeviště. A za těch jedenáct let 
nepamatuji, že by se třískalo současně do dvou desítek  strunných nástrojů, u 
kterých se postupně vystřídali i hudebníci z většiny účinkujících kapel. Já 
odcházel před čtvrtou v době, kdy tam stále jamovalo snad třicet nadšenců na 
čele s Mildou z Falešné karty a Honzou Přesličkou z Epy, kteří byli 
k neutahání…  

Chtěl jsem se touto přehlídkou se všemi kapelami a především stovkami 
kamarádů rozloučit a předat břemeno příprav bystřických přehlídek svým 
nástupcům. Sedmička je prý šťastné číslo, v případě věkových křížků to však 
zase tak moc neplatí. Vaše spontánní uznání, věkový příklad Kapitána Kida i 
úspěch letošní přehlídky mě dotlačily k rozhodnutí to ještě pár let zkusit. Použiji 
i Kidova příměru: až tam na tom jevišti začnu stát jen jako ten totem, snad to 
vycítím a včas odejdu… 
 
Výstava k 20.výročí pádu komunismu ve Velké Bystřici 
 
Podklady: Jaroslav Koš, Jan Bugno 
 

Protože období pádu komunismu v naší společnosti před dvaceti léty bylo 
a stále je vnímáno v našem městečku velmi intenzivně, dalo vedení města 
podnět k uspořádání malé výstavy a vzpomínkového setkání přímých účastníků 
a  hlavních aktérů tohoto významného politického zlomu. 

Přípravy výstavy ve spolkové místnosti přízemí radnice se na prosbu pana 
starosty a místostarosty ujali ti opravdu povolaní – iniciátoři vytvoření 
Občanského fóra ve Velké Bystřici v roce 1989 Jan Bugno, Ing. Čestmír Hradil 
a Jaroslav Koš.  

Ti rychle  shromáždili potřebné materiály, protože osobní archivy 
bývalého starosty Ing.Č.Hradila a především pozdějšího tajemníka bystřického 
obecního úřadu J.Koše byly léta pečlivě uchovávány. Jeden z nejzkušenějších 
bystřických výtvarníků J. Bugno s péčí sobě vlastní je brzy uspořádal 
na přehledné panely, kde řada originálních dokumentů a aktuálních dobových 
fotografií vypovídaly pravdivě o tom, jak to tehdy v našem městečku probíhalo. 

V předvečer 20.výročí sametové revoluce byla pak uspořádána malá 
vernisáž za účasti pamětníků těchto událostí, představitelů města i sdělovacích 
prostředků a veřejnosti. Ing.Čestmír Hradil po krátkém úvodu starosty Ing. 
Marka Pazdery přítomné seznámil s obsahem a významem výstavy, poukázal na 
významná fakta, snímky i dobové předměty, mezi nimiž nechyběla ani přilba a 
pendrek příslušníka Veřejné bezpečnosti.  
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Vyvrcholením setkání bylo promítnutí zdigitalizovaného videozáznamu 
objevení sochy T.G. Masaryka, její převoz do Bystřice a slavnost znovuodhalení 
tohoto historického monumentu u budovy základní školy, která byla při této 
příležitosti přejmenována na Masarykovu. 

Malé občerstvení s přípitkem pro všechny přítomné připravil ředitel 
hotelu Zámek pan Petr Jahoda. 

Všechny exponáty výstavy a průběh vernisáže byly dokumentačně 
zachyceny na fotografiích i videozáznamu – i fotografie jsou vloženy do tohoto 
záznamu, který tvoří samostatný díl videokroniky města roku 2009. Celý soubor 
výstavních exponátů je uložen v městském archivu. 

Tato rozsahem malá, ale významem důležitá výstava představuje první, 
ucelené zdokumentování oné pohnuté doby, jejíž atmosféra byla srovnatelná jen 
s hektickými časy vytvoření naší republiky, ukončení II. světové války, či 
přepadení naší vlasti sovětskou armádou v roce 1968. Její význam je o to větší i 
proto, že tehdejší komunistické vedení obce v té době snad už pět, či šest let 
žádnou obecní kroniku nevedlo… 

 
 
Videokronika města 2009 
 
Podklady:  Jaroslav Koš 
 
 Již třetí rok jsem se nad svůj kronikářský úvazek pokusil zaznamenat dění 
v našem městečku moderním médiem, kterým bezesporu videokamera je. Není 
to jednoduché, protože dobrý záznam vyžaduje zařadit i řadu dobrých fotografií, 
které mi z větších akcí poskytl obětavec Ing.Pavel Kolman, ty ostatní zpravidla 
pořizuje moje žena Věra – oběma tímto děkuji za nehonorovanou spolupráci. 
 

• Návštěva ministra Ing.C.Svobody – 13. 1. 
• Nástavba 2. patra Domu pokojného stáří  - 15.1.  
• Velikonoce v Masarykově základní škole 
• Rekonstrukce a otevření Obvodního oddělení Policie ČR – 30.3. 
• Velikonoce – hanácká objížďka vozem 13.4. 
• Udělení Ceny města 2009 – 18.4. 
• Zahájení přestavby náměstí 29.4. 
• XVI. Bílý kámen – 1.5. 
• Otevření cyklostezky Bystřice – Mar.Údolí  - 29.8. 
• Letní setkání farníků ve farské zahradě – 30.8. 
• Hanácký pupek světa – 1. – dětské soubory   5.9. 
• Hanácký pupek světa – 2. – Javory Ulrychovci – foto  5.9. 
• Hanácké pupek světa – 3. – dospělé soubory a hosté   5.9. 
• Výstava Českého zahrádkářského svazu  - 4.10. 
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• XI. Bystřické banjo 
• Výstava 20. let od pádu komunismu 16.11. 
• Mikuláš na náměstí – stromeček  -  5.12. 
• Obrázky z historie města: Navrácení sochy T.G.M. 

 
Ke čtyřiadvaceti videoprojektům z minulých let tak přibývá dalších 

šestnác titulů, které se pokoušejí mapovat vizuálně dění v našem městečku.  
Opět bych se rád při této příležitosti obrátil na další videoamatéry, aby do 

tvořícího se videofondu města přispěli i oni svými zdařilými dílky, jejichž 
konečnou podobu můžeme dotvářet společně. Občané si jednotlivé 
videoprojetky podle zájmu mohou na radnici zapůjčit a shlédnout je v klidu 
domova. 

 
Odešel velký člověk - Ing. Čestmír Hradil…  (14.prosince) 
 
Podklady: Jaroslav Koš 
 

Jako blesk z čistého nebe zasáhla naše městečko zpráva o úmrtí Ing. 
Čestmíra Hradila, prvního postkomunistického velkobystřického starosty, 
bezesporu naší nejvýznamnější osobností devadesátých let minulého století.  
 Narodil se dne 3.září 1931 ve Velké Bystřici, v rodině veterinárního 
lékaře MVDr. Sylvestra Hradila. V roce 1937 až 1942 chodil do obecné školy ve 
Velké Bystřici, poté absolvoval  Reálné gymnázium v Olomouci a po maturitě 
v roce 1950 vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Jako mladý inženýr 
nastoupil v roce 1955 do Strojíren potravinářského průmyslu v Olomouci, kde se 
významným způsobem podílel na uskutečnění řady projektů, kterým se dostalo 
ocenění i na Světové výstavě EXPO-58 v Bruselu. V roce 1974 obdržel za svou 
práci autorské osvědčení od Úřadu pro vynálezy a objevy.  
 V roce 1957 se oženil s Valburgou Pazdírkovou,  zakrátko se jim narodil 
syn Tomáš a později syn Aleš. 
 Po celý život byl politicky orientován výrazně pravicově - za tyto názory 
byl v době normalizace perzekuován i v zaměstnání a proto ze Strojobalu v roce 
1987 odešel na místo vývojového konstruktéra Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
 Listopadovou revolucí se začíná nejprogresivnější období jeho života, 
které cele věnoval svému rodnému městu. Stanul v čele velkobystřického 
Občanského fóra a po komunálních volbách v roce 1990 se stal starostou obce. 
Bylo to období nesmírně složité, kdy ze dne na den padaly nejrůznější staré 
struktury, vznikaly stovky nových zákonů, řešily se složité finanční transakce – 
Čestmír se obdivuhodným úsilím dokázal v této džungli orientovat a převést 
naši obec přes tyto divoké vody. Už tu se prokázaly jeho velké diplomatické 
schopnosti, záviděníhodný přehled, životní zkušenost a celoživotní odpor ke 
komunistické ideologii.  
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A řešilo se mnohé: zadlužená stavba hotelu Zámek, dostavba Domu 
s pečovatelskou službou, vybudování skládky domovních odpadů, oprava třetí 
budovy školy, plyn, voda, kanalizace, kabelová televize, zámecký park, opravy 
kulturního domu, most přes řeku Bystřici, povrchy místních komunikací. 
Zakrátko si získal úctu a respekt u zastupitelstva, rady i u úředníků na radnici. 
Dokázal se na všechna jednání vždy precizně připravit, soustředit řadu 
argumentů a najít optimální řešení. Přitom byl přístupný názorům jiných, 
dokázal člověku naslouchat a zachovat bohorovný klid i v těch nejvypjatějších 
situacích. Obdivuhodná byla jeho schopnost pomáhat spolupracovníkům 
kdekoliv a kdykoliv to bylo třeba, ať už se jednalo o problémy pracovní, nebo 
osobní. 

Bystřický starosta byl uznáván i mimo území obce, a to kolegy z mnoha 
okolních obcí po celém okrese, i daleko za jeho hranicemi. Na bystřickou 
radnici se sjížděli k neoficielním poradám starostové z širokého okolí a 
stanovisko Ing. Čestmíra Hradila mělo vždy velkou váhu. Významně 
podporoval založení novodobé tradice pochodů na skalisko Bílý kámen, vyvíjel 
velkou osobní aktivitu, aby naší obci byl přiznán statut města, což se také v roce 
1998 stalo. Třetí volební období už v komunálních volbách nekandidoval a 
z funkce starosty odešel, s městem však zůstával nadále spjat - dnešní městský 
archiv založil převážně ze svých soukromých sbírek.  
 Svůj volný čas věnoval po celý život kultuře. Aktivně hrál  a aranžoval 
swing, ale jeho hlavní láskou bylo divadlo – jako divadelní ochotník  ztvárnil 
více jak dvacet divadelních rolí, režíroval čtyři hry a více jak pětadvacet 
kabaretů. Před dvěma léty, ke stotřicátému výročí velkobystřického 
ochotnického divadla, sepsal obsáhlý faktografický almanach a za svou 
celoživotní divadelní činnost získal ocenění Zlatý harlekýn. 
 
 Člověk Čestmírova duchovního, mravního i lidského rozměru se v naší 
společnosti objevuje vždy jen jedenkrát za několik generací. A jestliže první 
republika měla po rozpadu Rakousko-Uherska Tomáše Garigua Masaryka, pak 
Velká Bystřice po pádu komunistické totality měla svého starostu - inženýra  
Čestmíra Hradila. 
 Zemřel v pondělí 14. prosince 2009 večer,  ve věku 78 let. 
 
 Díky za jeho práci - čest jeho památce… 
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XI. Závěr 
 

Končíme třetí část společného, čtyřdílného záznamu historie našeho 
městečka. Úmyslně to píšu v množném čísle, protože když jsem panu starostovi 
před léty kývl na to, že toto volební období jako kronikář zaznamenám, měl 
jsem filozofii tvorby kroniky jasnou: musím získat desítky spolupracovníků, 
kteří budou ochotni podat ty nejkvalitnější poznatky z oblasti, kterou perfektně 
znají, pro kterou žijí a dýchají. Věřím, že jsem tyto zlaté přátele našel a podařilo 
se nám zachytit to podstatné, co se zde v roce 2009 událo – a jak je vidět, nebylo 
toho málo. 

Ve velké úctě a s dobrým pocitem proto děkuji všem níže uvedeným 
spolupracovníkům, které si na tomto místě dovolím v abecedním pořadí 
vyjmenovat:  

 
MUDr. Andrésová Jaroslava 
Bugno Jan 
Čepelák Jiří 
Drábková Jana 
Dubová Alice 
Goldscheidová Helena 
Ing.Hradil Tomáš 
Hrdová Hana 
npor.Mgr. Chrudina Pavel 
Jahoda Petr 
MUDr.Jašek Petr 
Juřicová Irena 
MUDr.Kafka Petr 
Ing. Kolman Zdeněk 
Mgr. Košová Věra 
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.Pazdera Marek 
Ing.Schneider Vladimír 
Ing.Schrottová Elefterie 
Mgr.Slavotínek Ivo 
Ing. Slepica Jan 
Sokol Vladimír 
Spurná Jaroslava 
Ing.Svoboda Milan 
Šebíková Hana 
Šišková Kamila 
Ing. Šolc Robert 
Ing.Šperka Josef 
Ing.Štembírek Filip 
Mgr.Štěpánová Jarmila 
Ing.Urban Lubomír 
Vaculíková Lucie 
Mgr. Zavadilová Renata 
Zedník Miroslav

 
Ve Velké Bystřici 28. listopadu 2010. 
Jaroslav Koš,  kronikář města Velká Bystřice 
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PŘÍLOHY KRONIKY 2010 

 
 
Velkobystřické noviny 2009 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2009 – číslo 1 
- Úvodník (vánoce 2008, tříkrálová sbírka, rekonstrukce DPS, stavební úpravy Hliník, 

rozpočet na rok 2009 - příprava) (1) 
- Tříkrálová sbírka – posezení - Orel (2) 
- Pozvánka na ples SRPŠ, poděkování za Vánoční koledování (4) 
- Předvánoční akademie Sokola (5)  
- Kanafaska v Rakousku (5) 
- Místní jízdní řád – ČD a autobusy (6) 

 
ÚNOR 2009 – číslo 2 

- Úvodník (místní poplatky, o Czech Pointu, radary v městě, o Ceně města, městský 
ples, přírodní ledová plocha) (1 - 2) 

- Hospodaření města, rozpočet 2009, projekty (2) 
- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička(4) 
- Regi-banjo pozvánka, Tříkrálová sbírka - výsledky (5) 
- Otevření rekonstruované budovy DPS sv.Anny (6) 

 
BŘEZEN 2009 – číslo 3 

- Úvodník (únorová zima, Hanácký rok: Masopust, zeď Křížkovského, problematika 
zastávky ČD) (1) 

- Zpívající právník, Líbánky s operetou, Velikonoční dílny MZŠ (3) 
- Zprávy z Masarykovy základní školy (4) 
- Masopust, Jilemnické bobování - Sokol (5) 
- Házená-jaro 09, Nutrend Cup 09 (6) 
- LO Haná CUP 2009 – házená dorostu (7) 

 
DUBEN 2009 – číslo 4 

- Úvodník (Cena města 2009, rekonstrukce Zámeckého náměstí a parku, amfiteátr, 
cyklostezka do Hluboček, rekonstrukce Hliník) (1 - 2) 

- Čistota veřejného prostranství, Cena města 2009, kalendář Mikroregionu (2) 
- 37. ročník Pohárku SČDO-pozvánka, Regi banjo doznělo (4) 
- Bílý kámen - pozvánka (5) 
- Dětské maškarní šibřinky, \dopletená, Sebeobrana? (6) 

 
KVĚTEN 2009 – číslo 5 

- Úvodník (Velikonoční tradice, poděkování učitelům, otevření Obvodního oddělení 
Policie ČR, SMS služba, divadelní Pohárek, investice) (1) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvánka, soutěž  „O nejkrásnější….“(2) 
- Provoz centra Policie ČR, Výročí TJ Sokola (3) 
- Riziko jarních požárů (4) 
- Z městského archivu (5) 
- Den otevřených dveří OO Policie ČR(8) 
- Velikonoční dílny, bezpečnostní akce policie, závody sokolské všestrannosti (9) 
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ČERVEN 2009 – číslo 6 

- Úvodník (Bílý kámen, Slavnost kroje, čištění řeky Bystřice, zpravodaj MAS (1)  
- soutěž „O nejkrásnější…“ - kategorie (2) 
- Za J. Borovičkou, poděkování od DPS sv.Anny  (3) 
- Slavnost kroje (5) 
- 5.ročník Čištění Bystřice, tenisové kurty SK, besídky v MŠ (6) 
- XVI. Bílý kámen (7) 
- Sportovní hry MZŠ, FTP Cup Handball 09, Zálesácký závod zdatnosti (8) 
- Atletické závody, gymnastika – Sokol (9)  

 
ČERVENEC 2009 – číslo 7 

- Úvodník (rozloučení se školou, sbírka na hasičské vozidlo, nové logo města, stopy 
minulosti a rekonstruovaném náměstí) (1) 

- 95 let života pátera Olejníka (2) 
- Zpráva výchovné poradkyně, II.“Sečeni lóke“ (4) 
- Sportovní hry Mikroregionu,  výlet Sokolů do Brna  (5) 
- Tenisový turnaj mládeže (6) 

 
SRPEN 2009 -  číslo 8 

- Úvodník (z rekonstrukce Zámeckého náměstí, cyklostezka do Mariánského Údolí 
hotova, budování amfiteátru, zpomalovací práh od Hluboček, rekonstrukce opěrné 
zdi na Křížkovského ulici) (1) 

- Informace ke sbírce na hasičské auto, program Hanácký pupek světa (3) 
- Organizace školního roku 2009/2010  (4) 
- FTP-CUP Handball 2009  (6) 
- Míčový víceboj, kopaná  (7) 

 
ZÁŘÍ 2009 – číslo 9 

- Úvodník (pozvání na Hanácké pupek, otevření cyklostezky, o rekonstrukci náměstí, 
jubileum J.J.Koše)  (1.) 

- Poutní cesta Sv.Kopeček – Sv.Hostýn  (2) 
- Orelský tábor Travná  (4) 
- Házená – rozpis utkání (5) 

 
ŘÍJEN 2009 – číslo 10 

- Úvodník (ohlédnutí za Hanáckým pupkem, sbírka na hasičské auto, soutěž „O 
nejkrásnější….“,  správce sběrných míst separovaného odpadu) (1.) 

- Svozová místa separovaného odpadu ve městě (2) 
- Zemřel ThDr Antonín Huvar,  Recyklohraní  (3) 
- Pozvánky na kulturní akce (4-5) 
- Pozvánka na 11. Bystřické banjo, zhodnocení akce Hanácké pupek  (6) 
- Krušpánek v uplynulém roce (7) 
- Výlet do Dinoparku…z činnosti Sokola  (8) 
- Výsledky Souteže o nejkrásnější okno, předzahrádku, část ulice….(vložený list) 

 
LISTOPAD 2009 -  číslo 11 

- Úvodník (20 let od pádu totality, 91.výročí vzniku Československa, Dušičky,  
biskup J.Hrdlička u nás, doprava v městě) (1) 

- Mikroregion Bystřička, Stará Voda – skauti  (5) 
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-  Podzim zahrádkáře, Hurá do zoo, Sokoli v Györu  (6) 
- Comenius v Rakousku,  Sokolský závod zdatnosti  (7) 
- Program Bystřické banjo, program Věra Špinarová (vložený list)  

 
PROSINEC 2009 – číslo 12 

- Úvodník (výstava 20 let od pádu totality, Bystřické banjo, rozpočet 2010, budování 
náměstí, chodníky v zimě,) (1)  

- ocenění STMOÚ, kronika před dokončením  (2) 
- pozvánky: Mikulášská nadílka, Přátelé, Adventní koncert, vánoční strom, Štěpánská, 

koledování, knihovna (3 – 4) 
- hodnocení přehlídky 11. Bystřické banjo (5) 
- Sokolská plavba po Vltavě (6) 
- Výpis z autobusových a vlakových jízdních řádů (vložený list) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


