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I. Úvod 
 

Tento čtvrtý – závěrečný díl kroniky města za volební období 2007 – 
2010 je tak trochu bilanční. Je to velké ohlédnutí nejen za rokem 2010 – rokem 
bezesporu úspěšným a rokem plným událostí – ale je to i jisté skládání účtů za 
celé čtyři roky.  

To vyvrcholilo v listopadu komunálními volbami, které  odpověděly na 
otázku jak to občané vidí a jak (nebo spíš s kým) dál. A již v tomto úvodu je 
možno říct, že stávající garnitura bystřických zastupitelů téměř stoprocentně 
obstála, což je možno říct i o bystřických volebních stranách. 

Jistě k tomu přispělo i to, že zastupitelstvo, které po celé volební období 
nedoznalo jediné personální změny, finanční prostředky převážně z EU nejen 
získalo, ale i účelně a beze zbytku proinvestovalo. 

A tak jako červená nit se v mnoha statích této kroniky vracíme ke stavbě 
století – totální rekonstrukci bystřického náměstí a všech přilehlých prostorů, 
včetně výstavby a otevření nového amfiteátru. 

Rok 2010 tak do historie města vešel bezesporu jako rok úspěšný. 
 
Stručný životopis kronikáře Jaroslava Koše 
 
 Narodil jsem se v roce 1939 v Olomouci – Chválkovicích.  Po ukončení 
základní školy jsem se vyučil 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 pracoval jako technik v bystřických Oblastních 
komunálních službách, v roce 1991 jsem byl politicky rehabilitován a vykonával 
funkci tajemníka na velkobystřickém Obecním úřadě. Tam jsem pracoval po dvě 
volební období a v roce 1999 odešel do důchodu.  
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Osm let jsem pak působil na částečný úvazek ve funkci sekretáře Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR. 

 
Ve Velké Bystřici 31. ledna 2011. 

 
Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2010 
 
Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, vlastní poznámky 

 
• Španělsko se ujalo předsednictví v Evropské unii, která představila i 

svého prvního oficielního prezidenta (1. 1.) 
• Český běžec na lyžích Lukáš Bauer podruhé vyhrál prestižní seriál Tour 

de Ski (10. 1.) 
• Pohroma na Haiti – při nejhorším zemětřesení za posledních dvě stě let 

zemřelo 230 tisíc lidí (12. 1.) 
• Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla na olympiádě ve Vancouveru 

dvakrát zlatá a jednou bronzová 14. 2.) 
• Kauza transportéry Pandur – armádní zakázka za 14 miliard korun byla 

vázána na lobbing u českých politiků (17.2.) 
• Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozpustil Dělnickou stranu, 

spolupracující s neonacisty s cílem nastolit totalitní systém (17.2.) 
• Předseda ODS Topolánek se rozvedl s manželkou Pavlou – od roku 2007 

žije s L. Talmanovou(22. 2.) 
• Policie začíná prověřovat pražské karty Opencard (26. 2.) 
• Bill Gates již není nejbohatším mužem světa, předstihl ho C.Helú (10.3.) 
• Začátek konce předsedy ODS M.Topolánka – rezignuje 1.4. (21.3.) 
• B.Obama a D. Medveděv se setkávají v Praze (8.4.) 
• U Smolenska: zřítil se polský vládní letoun, zahynulo…..vysokých 

vládních představitelů včetně prezidenta L.Kaczynského (10.4.) 
• Vedením ODS byl pověřen Petr Nečas (12.4.) 
• Islandská sopka Eyjafjallajökull začala soptit a oblaka popela ochromila 

leteckou dopravu v Evropě na několik týdnů (14.4.) 
• V Mexickém zálivu explodovala ropná plošina společnosti British Petrol, 

zemřelo 11 lidí a ropa zdevastovala 650 km pobřeží USA (20.4.) 
• Česko zasáhly vytrvalé deště a způsobily povodně, při nichž zemřel jeden 

člověk – byla zasažena zejména Morava (14.5.) 
• Mistrem fotbalové ligy se stala po pětatřicáté Sparta Praha (15.5.) 
• Podceňovaní čeští hokejisté vyhráli senzačně mistrovství světa  23.5.) 
• Zpěvák P. Muk (45) zemřel na předávkování léky (24.5.) 
• Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD, ale vládu sestavili ODS, 

TOP 09 a Věci veřejné.  Paroubek rezignoval (29.5.) 
• Tenista T.Berdych se probojoval až do finále GS v Paříži (4.6.) 
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• Další vlna povodní zasáhla Česko, zemřelo pět lidí (2.6.) 
• Ve věku 78 let zemřel Ladislav Smoljak – herec, režisér, scénárista (6.6.) 
• Bez Čechů začíná světový fotbalový šampionát v Jihoafrické republice za 

trvalého troubení vuvuzel (11.6.) 
• Petr Nečas byl jmenován premiérem nové vlády (28.6.) 
• Po Španělsku přebírá vládu nad EU Belgie (1.7.) 
• T. Berdych se probojoval do finále Wimbledonu, podlehl Nadalovi (4.7.) 
• V Praze 6 se propadl rozestavěný tunel Blanka, bagristu zachránili (6.7.) 
• Fotbalisté Španělska vyhráli MS, ve finále porazili Nizozemsko (11.7.) 
• Předsedové vládních stran podepsali koaliční smlouvu (12.7.) 
• Zával 33 horníků v Chile, vyproštění po 70 dnech sledoval celý svět (5.8.) 
• Letos u nás povodně potřetí: severní Čechy, zemřelo pět lidí (6.8.) 
• Čínská ekonomika se dostala před Japonsko na 2.místo za USA (16.8.) 
• Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála 1.ročník Diamantové ligy (19.8.) 
• Po sedmi létech opouští USA Irák, zanechává jen síly pro výcvik 31.8) 
• Odbory lékařů začínají kampaň „Děkujeme-odcházíme“, požadují až 

trojnásobné zvýšení platů (15.9.) 
• Herec a bývalý ministr kultury Martin Štěpánek se zastřelil- 63 let (16.9.) 
• Naši tenisté podlehli v semfinále Davis Cupu Srbsku 2:3 (19.9.) 
• Basketbalový zázrak: česká reprezentace podlehla až ve finále týmu USA 

(3.10.) 
• Začaly dlouhé spory o obrazy A.Muchy z cyklu Slovanská epopej (7.10.) 
• Na generálce státních maturit neuspěla třetina studentů (11.10.) 
• V pražské Troji se ztratila Anička Janotková, dlouhé a bezvýsledné 

hledání začíná (13.10.) 
• Komunální volby v Česku: vyhráli nezávislí, z politických stran mimo 

velká města uspěla ODS, v Praze TOP 09 (15.10.) 
• ČSSD získala po druhém kole většinu v Senátu (22.10.) 
• Neporazitelný skifař Ondřej Synek vybojoval zlato ve veslování na 

mistrovství světa, pořádaném na Novém Zélandu (6.11.) 
• První sníh na území celé republiky způsobil kalamitu – zkolabovala 

doprava, letiště na Ruzyni muselo přerušit lety (1.12.) 
 
 
 
Stručný přehled důležitých  událostí města v roce 2010 
 
Podklady poskytli:     starosta Ing. Marek Pazdera, místostarosta Mgr. Ivo 
Slavotínek, členové rady města, jednání zastupitelstva, pracovníci městského 
úřadu, Kulturní středisko, Velkobystřické noviny. 
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• Choreograf bystřického národopisného souboru pan Jiří Čada oslavil 
osmdesátileté životní jubileum 

• Tradiční Tříkrálová sbírka byla letos velmi úspěšná – šest koledujících 
skupinek získalo od občanů přes 40 tisíc korun 

• 11. ledna zemřel významný bystřický divadelník a držitel Ceny města Ing. 
Miroslav Hořínek 

• 13. ledna proběhl ve školní sportovní hale IX. Ročník mezinárodního 
turnaje v házené Nutrend Cup 2010 

• 23. ledna proběhl tradiční Městský ples jako významná společenská 
událost celého regionu 

• 16. ledna se uskutečnilo slavnostní předání hasičského přepravního 
automobilu Mercedes Benz Sprinter 315 v ceně 1,2 milionu korun 

• ve spolupráci hasičů a sportovců z SK bylo zřízeno na areálu SK na Letné 
osvětlené zimní kluziště 

• 13. února bystřický soubor Haná naše město reprezentoval na Národním 
krojovaném plese v Praze 

• 22. února se konalo vzpomínkové shromáždění k 65. výročí 
partyzánských bojů a vypálení bystřické palírny 

• ve městě byla zřízena malá meteorologická stanice, jejíž údaje jsou 
přenášeny webovými stránkami města k užití všem zájemcům 

• 13. března se uskutečnil 8. ročník hudební přehlídky Regi banjo za účasti 
desítky předních kapel z celého regionu 

•  9. – 11. dubna zorganizoval bystřický Divadelní soubor 38. ročník 
celostátní přehlídky monologů a dialogů – Pohárek SČDO 

• ve městě byl zahájen provoz pečovatelské služby tzv. domácí péče, kdy 
služba přichází za seniory přímo do jejich domovů 

• 17. dubna Český zahrádkářský svaz V.Bystřice oslavil půl století své 
pravidelné činnosti slavnostní schůzí v prostorách školní jídelny 

• 30. dubna bylo v části Hliník opět uskutečněno Pálení čarodějnic, na které 
1. května navazovalo Stavění máje 

• 1. května byl uskutečněn městem a Autoveloklubem již XVII. Ročník 
cykloturistické akce Bílý kámen  

• 8. května uspořádal Český rybářský svaz na bystřické přehradě tradiční 
Rybářské závody 

• 9. května proběhla již třetí Slavnost kroje a na ní navazující Bystřická 
kuličkiáda 

• 28. – 29. května proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 

•  Pan Josef Endl věnoval městu finanční dar v nevídané výši: celých 440 
tisíc korun 

• 19. června se uskutečnil II. Hanácký pupek světa jako první akce na 
novém bystřickém amfiteátru 
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• Bratr Miroslav Doležel byl oceněn Pamětním listem České obce sokolské 
za dlouholetou aktivní činnost v bystřické organizaci 

• 17.července odstartoval z bystřického náměstí závod Radegast 
Olomoucký šerpa s cílem u zoo na Svatém Kopečku 

• 3. – 5. září se uskutečnil XX. ročník národopisného folklorního festivalu 
Lidový rok s mezinárodní účastí 

• 5. září proběhlo na bystřickém amfiteátru první Setkání Hanáků 
s hejtmanem Olomouckého kraje 

• u příležitosti Lidového roku byly v západním křídle zámku otevřeny dvě 
významné výstavy z oblasti folklóru a umělecké fotografie 

• 15. – 16. října proběhly volby do zastupitelstva města a volby do  Senátu 
Parlamentu ČR 

• 14. – 19. října se uskutečnila u nás jedna z částí mezinárodního projektu 
žáků a pedagogů Comenius 

• 6. listopadu se uskutečnila hudební přehlídka XII. Bystřické banjo 
• 6. listopadu uspořádala TJ.Sokol zájezd do Rakouska 
• 8. listopadu proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 

města, zvolen  starosta, místostarosta a rada města 
• 13. listopadu se představila novinka v předvánočních akcích: uspořádání 

prvního Svatomartinského odpoledne 
• Od začátku listopadu probíhala oprava části ulice Tovární za finanční 

spoluúčasti Správy železnic 
• 4. prosince připravila T.J.Sokol ve vyzdobené sokolovně tradičí 

Předvánoční akademii s vystoupením řady oddílů a hostů 
• Za velkého zájmu především dětí se 5. prosince uskutečnila na náměstí a 

v amfiteátru Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu 
• K vánočnímu stromu byli občané pozváni 16. prosince na vánoční 

zpívání, spojené s velkým ohňostrojem na jeho závěr 
• 26. prosince se uskutečnilo XXVII. Štěpánské koledování, které jako 

každý rok uskutečnil soubor Haná, tentokrát na sále kulturního domu 
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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 skálou, 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 2010 se takto měnila tvář Velké Bystřice - informace Ing. Marek 

Pazdera, starosta města: 
 

• Rekonstrukce Zámeckého náměstí a revitalizace zám. parku. Díky 
podpoře 28,744 mil. Kč z prostředků ROP byla akce zahájena v měsíci 
květnu 2009, v prosinci 2009 byly zkolaudovány stavební práce, úpravy 
zeleně a závěrečné práce byly dokončeny v květnu 2010. Dodavatel Insta 
CZ – celkový rozpočet 32,150 mil. Kč. 

• Amfiteátr a západní křídlo zámku. Další akce, která byla v roce 2009 
(říjen) zahájena díky podpoře z ROP 11,185 mil. Kč. Stavba byla 
ukončena v červnu 2010. Vítězem výběrového řízení byla stavební 
společnost Navrátil s.r.o. – celkový rozpočet byl 18, 100 mil. Kč  (včetně 
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následných prací – oprava fasády věže zámku a havarijní zastřešení 
ruiny). 

• Kašna na Zámeckém náměstí. Byla uzavřena smlouva 
s kamenosochařem p. Doupalem, na kašnu jsme obdrželi příspěvek od 
společnosti Endl+K ve výši 440 tis. Kč, celkový rozpočet byl 441 tis. Kč.  

• Herní zahrada v MŠ Zámecká – I.etapa. Dodavatelem byl Flora servis 
s.r.o., rozpočet 0,450 mil.Kč, akce byla provedena  v měsíci srpen 2010 
tak, aby byla herní zahrada připravena na nový školní rok.  

• Přestavba hasičského automobilu Mercedes – Sprinter. V roce 2009 
město pořídilo pro jednotku hasičů automobil, který byl v roce 2010 
přestavěn na zásahový. Celkové náklady byly 0,441 mil. Kč, dotace 
z Olomouckého kraje činila 0,150 mil.Kč. Dodavatelem byl Komet Pečky 
s.r.o. 

• Výměna svítidel nouzového osvětlení – hotel Zámek. Byla provedena 
výměna svítidel nouzového osvětlení v hotelu Zámek, dodavatel firma 
Zgubiš, celkový náklad 56,7 tis. Kč. 

• Údržba sadovnických úprav – Centrum města Velká Bystřice. Rada 
města rozhodla, že do konce roku 2013 bude údržbu na nových zelených 
plochách provádět dodavatel firma Zahrada s.r.o., celkový náklad do r. 
2013 bude 472,5 tis. Kč (cca 118 tis. Kč ročně). 

• Tribuna sportovní haly MZŠ a MŠ. Byla vybudována ocelová tribuna 
v hale ZŠ, dodavatelem byla firma Best s.r.o., celkový náklad 800,5 tis. 
Kč, příspěvek obce Mrsklesy byl 800 tis. Kč. 

• Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární. Oprava byla provedena ve 
spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), dodavatel 
Strabag a.s., celkové náklady 455 tis. Kč - město Velká Bystřice 150 tis. 
Kč, SŽDC 300 tis. Kč. 

• Výměna kotle hasičská zbrojnice. Byla provedena výměna 
nevyhovujícího kotle za kotel Viadrus, dodavatel Jiří Čepelák, celkové 
náklady 64,5 tis. Kč. 
 

Počasí v roce 2010 
 
Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 
 

Celosvětové i republikové údaje uvádějí,  že tento rok byl neobyčejně 
teplý a vlhký. Naše pozorování tento trend plně potvrzuje – zejména jarní a letní 
měsíce se z dlouhodobých průměrů značně vymykají. Množství 
velkobystřických květnových srážek – 284 mm – je zřejmě dlouhodobým 
místním rekordem. Naše tabulka potvrzuje i enormní zvýšení teplot, především 
v červenci a v listopadu, kdy byly zcela určitě vytvořeny novodobé průměrné 
teplotní rekordy. 
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Tato srážková a teplotní situace vyvolala komplikace zejména 
v zemědělství, na zahradách a drobných hospodářství. Vydatné srážky sice 
zřejmě skvěle potlačily výskyt hlodavců, zejména populaci myší,  ale došlo 
k dalšímu hromadnému rozšíření slimáků, jejichž počty se v porovnání 
s loňským, už poměrně značným výskytem u nás, letos snad zpateronásobily. 
 

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  -20,5 4   -16,5 2,5 -4,6 11 2 43,7 10 5 10 - 
Únor  -14 10 -9 5 -0,6 11 3 30,8 8 3 5 - 
Březen  -10 21 -6,5 13,5 4,2 23 5 14,7 5 15 - - 
Duben  -3 25 3 17 9,1 21 11 49,5 - 15 2 3 
Květen  5 29 7,5 20 14 10 30 284 - 17 - 13 
Červen  8 31 11 25     17,6 21 10 92,5 - 13 - 4 
Červenec  8 36 15,5 29 21,3 23 10 145 - 8 - 3 
Srpen  7 30 10,5 23,5 18,9 21 13 106 - 7 - 3 
Září  2 24 5,5 18 12,9 17 13 95 - 10 1 - 
Říjen  -2 18 2,5 13,5 7,1 23 6 10 - 10 5 - 
Listopad  -8 18 -3,5 11,5 6,6 14 12 47,8 2 11 4 - 
Prosinec  -15 10 -10 4,5 -4,3 6 3 38,9 12 5 4 - 

 
 
 
                                                                        X = celostátní dlouhodobý průměr 
MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 
Leden: 1.1. nejvyšší teplota: 4°C, celý den mlha. 

Od 2.1. noční teploty pod 0°C, v první 
polovině měsíce denní teploty kolem 0°C, 
druhá polovina celý den mrazivý. Sněhové 
srážky  77 cm, 2x kalamita 

-4,6 
 

-2,8 
 

43,7 
 

42 
 

Únor: Začátek měsíce mrazivý, od 15.2. obleva 
(denní teploty od 4 do 10°C) – sněhu 
napadlo celkem 27 cm 

-0,6 -1,1 30,8 
 

38 
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Březen: Do 17.3. noční teploty mrazivé, denní 2-
7°C. Pak oteplení – přes den teploty přes 
11°C. V první polovině několikrát sněžilo, 
ale sníh se neudržel 

4,2 2,5 14,7 
 

40 
 

Duben: Poměrně teplo, ale deštivo, často vítr, 3x 
bouřky s mnoha srážkami. 16.4. soptí 
islandská sopka – vliv na evropské počasí 

9,1 7,3 49,5 47 

Květen Teplý, velmi mokrý měsíc – jen tři dny bez 
deště. 22. 5 dvakrát bouřky i 
s kroupami.14.-16.5. nejvíce srážek (120 
mm), celostátní lokální záplavy (50letá 
voda)  nás minuly. Rekordní počet bouřek 
za měsíc (13x)  

14 

 
 

12,3 
 

284 

 
 

74 
 

Červen Hodně teplo (až 31°C), denní teploty 
neklesají pod 20°C, noci přes 10°C. 
Počátkem měsíce silné deště s větrem, 
koncem měsíce naopak enormní sucho 

17,6 
 

15,5 
 

92,5 84 

Červenec Tropické teploty (1x 36°-5x 24°-1x 33°-2x 
32°- 4x 31°- 3x 30°C), ráno 15x nad 15°C. 
Při bouřkách zpravidla silný vítr a prudké 
deště. 

21,3 16,9 145 79 

Srpen: Celkem teplo, slunečno, občas náhlé 
přeháňky a bouřky. U nás 6.8. srážky 
39mm, na Olomoucku lokální záplavy  

18,9 16,4 106 78 

Září: Deštivý, dost větrný, málo teplý měsíc – 
jen 12x vystoupla teplota nad 20°C 12,9 12,8 95 52 

Říjen V první polovině měsíce celkem teplo, 
slunečno, sucho, v druhé častěji deštivo a 
větrno – chladněji, noční teploty i pod bod 
mrazu 

7,1 8,0 10 43 

Listopad Relativně velmi teplo – denní teploty přes 
10°(max.18°), v noci přes 5° - pučí a 
kvetou keře a stromy. Až koncem měsíce 
ochlazení – rekordně teplý měsíc! 

11,5 2,7 47,8 49 

Prosinec Od 1.12. trvalá sněhová pokrývka až do  
vánoc (kalamita v dopravě), kdy sníh odtál 
– zvýšená hladina řek, hned po svátcích 
opět mrazivo – mlhy a sněžení 

-4,3 -1,0 38,9 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 7,3 7,5 79,8 56,2 
Celkem Celkové srážky v mm: - - 956 674 
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Obyvatelstvo 
 
Podklady: Bronislava Millá – matrikářka města 
 
Celkový počet obyvatel 3062 Sňatky církevní 4 
Z toho muži 1511 Úmrtí  32 
            ženy  1551 Narození  44 
           děti do 18 let 588 Počet žádostí o obč. průkaz 351 
Počet voličů 2 474 Určení otcovství 13 
Věk nad 60 let 674 Nově přihlášení do obce 98 
Počet sňatků celkem 31   
 
 
Věk nad 90 let :               10 osob 
 
Gojišová Františka          1914 
Bakalová Marie               1915 
Koblihová Anna              1918 
Meitnerová Františka      1919 
Kalusková Květoslava    1919 

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

 
 
Narození občánci:          44 osob 
 
Bendík Michal    Nemrava  Antonín  
Stoppenová Julie                                            Možíš  Vojtěch 
Hofman Daniel     Beláček  Dominik 
Kašparová Karolína     Dvořáková  Nela 
Reich  František     Grepl   Adam 
Svitek Adam      Hižnaj  Denis 
Menšíková Julie      Hrabalová  Markéta 
Vojtko Tomáš     Semerádová Anette 
Miklík Denis      Mader  Jakub 
Zapletal Jiří      Müller  Štěpán 
Vraštilová Klára      Slezáková  Aneta 
Zich  Ondřej     Dragúň  Milan 
Kubáč Matěj      Soukeník  Petr 
Vážanová Ella      Černá  Eliška 
Endlová Nina      Petrová  Vendula 
Faitová Ema      Chudíková  Eliška 
Fiferna Vojtěch     Němec  David    
Matonoha Tomáš     Dzieržava  Dominik  
Serbová Ella      Krätschmerová Ema 
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Šperka Tomáš     Krumpholc  Rostislav 
Tomková Kristýna     Šálková  Kristýna 
Bič  Daniel     Valášková  Sára 
 
 
Zemřelí spoluobčané:    30 osob
 
Vinohradník  Jiří  75 let 
Hořínek  Miroslav 83 
Juráňová  Milada 79 
Dubská  Eliška  79 
Andoková  Dagmar 54 
Rýparová  Ludmila 70 
Smolíková  Štěpánka 98 
Kimmelová  Marie  84 
Kubáč  Zdeněk 75 
Schwarzová  Anna  87 
Gränzer  Milan  79 
Nečesaná  Milada 85 
Hlaváček  Vladimír 88 
Taušová  Anna  54 
Šišák   Jindřich 83 

Matějíčková  Magdalena 88 
Sekela  Imrich 67 
Dohnal  Vladimír 86 
Loutocký  Petr  39 
Kouřilová  Zdeňka 75 
Smékal  Jaroslav 89 
Dlabalová  Libuše 82 
Bernardová  Anna 
Jirčíková  Andrea 34 
Pečínka  Bohumil 89 
Kunčíková  Teresie 86 
Kufrik  Ignác  93 
Staroštínský  Josef  62 
Langer  Antonín 89 
Hřivnová  Milena 67
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III.  Samospráva a správa obce 
 
Samospráva  
 
Podklady: Jana Drábková – tajemnice MěÚ 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2010: 
 
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 2010 k žádným změnám. 
 
Hlavní projednávané záležitosti na jednotlivých zasedání zastupitelstva: 
 
15.3. Nepeněžitý vklad do společnosti Vodohospodářská společnost 

Olomouc, a.s. IČ: 47675772 v následujícím rozsahu: 15,188,2 m 
vodovodního řadu. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem Ing. Radkou 
Dostálovou, Slovenská 3, 779 00 Olomouc, znalec v oboru stavebnictví 
a ekonomika, IČ 46564862 a jeho hodnota činí 14,800.000,00 Kč. 
   

Přijetí revolvingového úvěru u Komerční banky a.s. ve výši 
5,000.000,00 Kč, s max. úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,4 p.a. 
Konečný termín splatnosti úvěru je 1 rok od podpisu smlouvy. 
 

Ing. Martin Seidler upozornil členy zastupitelstva a přítomné občany, že 
v nejbližší době bude instalován automat na mléko i ve Velké Bystřici a 
to vedle autobusové čekárny.   
 

14.6. Přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 8,700.000,00 
Kč, s max. úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,3 p.a. Konečný termín 
splatnosti úvěru je do 31.12.2010 
 

Smlouvu o upsání akcií mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, 
a.s. IČ: 476757772 a městem Velká Bystřice IČ: 00299651 a pověřuje 
starostu města Ing. Marka Pazderu podpisem této smlouvy 
celoroční hospodaření města Velká Bystřice za rok 2009, a to bez 
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výhrad. 
 

Závěrečný účet mikroregionu Bystřička za rok 2009. 
 

V souladu s § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  a stanovilo  pro 
volební období 2010-2014 celkem 15 členů zastupitelstva 
 

 Mgr. Renata Zavadilová měla připomínku ke konání diskoték a 
následků po ukončení diskotéky (poničená zeleň, rozbité truhlíky 
v oknech, kontejnery na separovaný odpad vhozené do vody a pod). 
K tomu sdělil starosta města, že úřad jednal s provozovatelem diskoteky, 
majitelem nemovitosti a také s Policií ČR. V případě opakovaných 
vandalství, bude město jednat o ukončení provozu diskotéky.  

13.9. Přijetí finančního příspěvku ve výši 800.000,- Kč od obce Mrsklesy na 
vybudování ocelové podnože tribuny v tělocvičně Masarykovy základní 
školy a mateřské školy. Byla schválena smlouva o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 800.000, - Kč mezi poskytovatelem obcí Mrsklesy a 
příjemcem městem Velká Bystřice 
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy uzavřenou s obcí Bukovany od 
školního roku 2010/2011 
 

 
  
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 2010 sešla celkem na 12 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. 
 
 
25.1. Uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o sdružení ze dne 24.11.2003 s obcí 

Mrsklesy. Obec Mrsklesy poskytla  v roce 2010 na společnou jednotku 
požární ochrany finanční příspěvek ve výši 69.512,00 Kč.  
Uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o sdružení ze dne 3.1.2005 s obcí 
Bystrovany. Obec Bystrovany poskytne v roce 2010 na společnou 
jednotku požární ochrany finanční příspěvek ve výši 60.000 Kč.  
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Uzavření smlouvy na provedení kamenosochařských prací (kašna 
Zámecké náměstí a oprava sousoší Sv. Floriána) s restaurátorem 
Allanem Dupalem, Světlov 98, Šternberk, za nabídkovou cenu 
436.528,00 Kč vč. DPH. 
Novou službu občanům poskytovanou odborem výstavby a TS 
„zaopatření domácího zvířete (odchyt, pobyt, krmení) za paušální cenu 
500,00 Kč/zvíře. 
Využití hasičského přepravního automobilu pro spolky a veřejně 
prospěšné organizace z Velké Bystřice za cenu 6,00 Kč/km do doby 
zapojení vozidla do systému HZS s podmínkou, že řidičem bude vždy 
člen jednotky SDH Velká Bystřice s potřebným řidičským oprávněním. 
Po provedení přestavby a přihlášení vozidla do systému HZS nebude 
další využití pro spolky a veřejně prospěšné organizace umožněno. 
Poskytnutí daru ve výši 8.000,00 Kč z rozpočtu města Velká Bystřice 
nestátní neziskové organizaci Arcidiecézní charita Olomouc, 
Křížkovského 6, Olomouc, IČ 43962726 jako humanitární  dar na 
pomoc obětem zemětřesení v Republice Haiti 
 a jmenovala  vedoucí správního odboru paní Pavlu Kočišovou 
s platností od 01.02.2010. 
Vypracování „Ocenění infrastrukturálního majetku ve vlastnictví města 
Velká bystřice jako podkladu pro vklad majetku do VHS Olomouc 
a.s.“. Posudek provede znalec Ing. Radka Dostálová s limitem ceny 
posudku 30.000,00 Kč. 
Smlouvu o zařazení odsouzených do práce mimo objekt Vazební 
věznice Olomouc č. VS138/2010-37/Všerob./01, kteří budou pracovat 
zejména na úklidu veřejného prostranství. 
 
 

24.2. MUDr. Jaroslav Indych oznámil  ukončení činnosti své gynekologické 
ordinace v objektu DPS sv. Anny, Týnecká 10, Velká Bystřice ke dni 
31.03.2010.   
Záměr a vyvěšení pronájmu nebytových prostor ordinace odborných 
lékařů v objektu DPS sv. Anny, Týnecká 10, Velká Bystřice /místo 
gynekologické ordinace/. 
 

12.3. Uzavření Smlouvy o odvodu části výtěžku se společností ENDL + 
K a.s.  Na základě této smlouvy firma ENDL + K a.s. poskytne městu 
Velká Bystřice část výtěžku  ve výši 440.000,-- Kč 
a s účinností od 12.03.2010 jmenuje na základě § 68 odst. 1 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů velitele 
jednotky  sboru dobrovolných hasičů města Velká Bystřice p. Martina 
Mádra, nar. 19.09.1970, bytem Velká Bystřice, Loučná 212 a 
zástupcem velitele jednotky  sboru dobrovolných hasičů města Velká 
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Bystřice p. Dušana Moskalenka, nar. 4.12.1961, bytem Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 16. 

20.4. Starosta města informoval radu o připravované akci „Čištění řeky 
Bystřice“. Město společně s aktivisty p. Václavem Břehou, Martinem 
Šípkem a za pomoci Povodí Moravy, společnosti LO Haná pořádají 
15.5.2010 „Čištění řeky Bystřice“. K akci se připojí některé obce 
mikroregionu Bystřička.  
Cyklovýlet mikroregionu Bystřička se uskutečnil  dne 21.05.2010. 

31.5. Přijetí příspěvku ve výši 150.000,00 Kč od Olomouckého kraje na 
vybavení a přestavbu přepravního automobilu Mercedes Benz Sprinter 
pro zásahovou jednotku SDH Velká Bystřice; 
spolufinancování města Velká Bystřice na vybavení a přestavbu 
přepravního automobilu Mercedes Benz Sprinter pro zásahovou 
jednotku SDH Velká Bystřice v minimální výši 150.000,00 Kč. 
 

22.6. Vícepráce na díle „Rekonstrukce opěrné zdi na ul. Křížkovského, Velká 
Bystřice- 1. etapa“ v objemu 164.799,60 Kč vč. DPH dle položkového 
rozpočtu odsouhlaseného TDI.  
Rada města doporučila p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného 
v mateřských školách Zámecké náměstí  a Na Svobodě od 01.09.2010 
na částku 320,00 Kč/žáka/měsíc, 
rada města doporučila p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného ve školní 
družině MZŠMŠ od 01.9.2010 na částku 100,00 Kč/žáka/měsíc, 
rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o 
vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi městem 
Velká Bystřice a obcí Bukovany.  
Koupi obrazů ak.malíře Karla Randy s motivy Velké Bystřice od p. 
Jaroslava Hejla, Zámecké nám. 16, Velká Bystřice: *Pohled na kostel 
*Zimní zátiší zámku *Pohled z Bukovské skalky *Řeka Bystřice u 
Kapituly *Splav ve Střídově *Rybník u statku  
v celkové smluvní kupní ceně 44.500,- 
Město Velká Bystřice získalo dotaci   ve výši 1.923.187,- Kč z OPŽP 
(Státní fond životního prostředí) na zateplení fasády a výměnu oken na 
objektu mateřské školky Zámecké nám. s termínem realizace akce 
červen-září 2011 
Nový občan Velké Bystřice pan Jaroslav Pastuszak nabídl městu Velká 
Bystřice  své služby a pomoc při provozování nové galerie v západním 
křídle zámku. O způsobu provozování galerie rozhodne v červenci 
2010. 

28.7. Podané žádosti do ROPu – centrem Bystřice čistou nohou – I. etapa  - 
rozpočet 12,381 mil. Kč. požadovaná dotace 9,905 mil. Kč. U této 
žádosti jsme uspěli. Rekonstrukce KD a Nadační  - rozpočet 38,2 mil. 
Kč, požadovaná dotace 20 mil. Kč. Z úřadu Regionální rady  nám bylo 
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oznámeno, že výběr projektů se odsouvá až na zářijové jednání 
regionální rady.  
Uzavření smlouvy o dílo na akci „Amfiteátr a západní křídlo zámku 
Velká Bystřice – dodatečné stavební úpravy  západního křídla a ruiny a 
fasáda štítu zámecké věže“ se stavební firmou Stavební společnost 
Navrátil, s r.o. za nabídkovou cenu 1,206.997,-- Kč včetně DPH.  
Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice – I. etapa – město 
získalo příslib podpory z prostředků Operačního programu životního 
prostředí na realizaci. Rada města schválila  vyhlášení Výzvy pro 
uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku „Regenerace veřejné 
zeleně města Velká Bystřice – I. etapa“  
Dodatečné stavební úpravy – amfiteátr -  na základě prvních zkušeností 
s provozem amfiteátru, rada města doporučila ZM schválit provedení 
rozšíření dlažby pod amfiteátrem v celkové výši 620.887,-- Kč,  
Rada města jmenovala  Mgr. Mariku Dvořákovou vedoucí stavebního 
úřadu Velká Bystřice s účinností od 01.10.2010. 
Rada města rozhodla  o nutnosti instalovat kamerový systém na 
Zámeckém náměstí. Nákup kamerového systému zajistí vedoucí odboru 
výstavby Ing. Filip Štembírek. Jednalo by se o jednu kameru a 
záznamový server. Částka nepřesáhne 40.000,00 Kč.  
Nutno řešit zamezení  koupání v kašně např. mříží, proti poškození 
trysek.  

23.8.  Uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba nových sadovnických úprav, 
které byly realizovány v rámci akce Centrum města Velká bystřice 
s firmou Zahrada Olomouc s. r.o. za nabídkovou cenu 472.525,74 Kč 
vč.DPH do r. 2013. 
Uzavření smlouvy o dílo na akci „Instalace vestavby do přepravního 
automobilu Mercedes Sprinter, RZ 4M1 1870“ s firmou Požární 
technika Komet s r.o. za nabídkovou cenu 393.453,00 Kč vč. DPH. 
Pořízení 7 ks okrasných květináčů za nabídkovou cenu 39.458,-- Kč vč. 
DPH. Dodavatel květináčů Tomáš Zbraněk zámečnictví, IČ 64950379, 
Hliník 139, Velká Bystřice. Květináče jsou umístěny na Zámeckém 
náměstí. 
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na povodně 
konkrétní obci v postižené oblasti. 

13.9. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Ocelová podnož tribuny MZŠMŠ 
Velká Bystřice“ s firmou Best s.r.o. za nabídkovou cenu 643.698, - Kč 
včetně DPH 
  

13.10. V rámci oprav  železničního přejezdu v ulici Tovární, bude provedena 
oprava komunikace v ulici Tovární, kterou provedla firma Strabag za 
nabídkovou cenu  ve výši 149.874,00 Kč vč. DPH.  
Místostarosta informoval radu města  o spolupráci s Církevním 
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gymnáziem Německého řádu v Olomouci, škola předložila smlouvu o 
pronájmu učebny a výchovný plán pro nadané žáky školy.  
Vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky p.o. Školní 
jídelna Velká Bystřice s podmínkou informovat uchazeče o funkci, o 
zvažovaném záměru Města Velká Bystřice sloučit p.o. Školní jídelna 
Velká Bystřice s p.o. Masarykova základní škola a mateřská škola 
Velká Bystřice, přičemž v takovém případě by došlo k zániku funkce 
ředitele /ředitelky p.o. Školní jídelna. 

 
Na čem se samospráva podílela a co se v roce 2010 v městě podařilo: 
(pro kroniku zpracoval starosta města Ing. Marek Pazdera) 
 

Určitě bych na prvním místě zmínil projekt Centrum města Velká 
Bystřice – Oživení zámeckého areálu, Amfiteátr a západní křídlo zámku. 
Protože vím, že do kroniky zpracoval toto téma kolega radní a současně stavební 
dozor Ing. Milan Svoboda, dovolím si jen drobné poznámky.  
     Co považuji za velmi důležité je, že se nám během krátké doby podařilo 
vtisknout centru městečka jednotný styl, jednotný názor na 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.). Zásadní bylo také 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 50,250 
mil. Kč jsme z dotací obdrželi 39,929 mil. Kč. Nesmíme také zapomenout, že 
kašnu nám prakticky zaplatila firma Endl+K (z celkového rozpočtu 441 tis. Kč 
jsme obdrželi podporu ve výši 440 tis. Kč). Údržbu nových sadovnických úprav 
v zámeckém areálu rozhodla městská rada zadat do r. 2013 původnímu 
dodavateli prací firmě Zahrada s.r.o. Olomouc. 
     Jako velký úkol před námi do budoucna je opravdu oživit celý zámecký 
areál. Zajistit provoz infocentra, podpořit co nejvíce akcí v amfiteátru atd.  
    Přílohou mého příspěvku do kroniky je souhrn větších investičních akcí, 
které jsme v roce 2010 realizovali. Znovu jsme se velmi snažili zajistit co 
nejvíce finančních zdrojů z dotací, nadací, fondů EU, příspěvků od obcí apod. 
Bohužel se jasně ukázalo, že příležitostí pro obce je čím dál méně a konkurence 
je obrovská. Přesto si myslím, že jsme byli i v roce 2010 velmi úspěšní (kromě 
již zmíněného příspěvku firmy Endl+K a dotací z ROPu i např. příspěvek od 
obce Mrsklesy ve výši 800 tis. Kč, příspěvek Olomouckého kraje 150 tis.Kč na 
hasičské auto, 300 tis. Kč příspěvek SŽDC na opravu ul. Tovární atd.).   

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 
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vůbec jednoduché. Přesto se nám podařilo, a to považujeme za velký úspěch, 
zajistit v roce 2010 přísliby těchto dotací na rok  2011: 

Centrem Velké Bystřice čistou nohou, I.etapa (příslib dotace z ROPu ve 
výši 9,905 mil. Kč). Jedná se o dokončení opěrné zdi v ul. Křížkovského, novou 
lávku přes řeku Bystřici u vlakové zastávky a opravu několika místních 
komunikací v centru městečka 

Stavební opravy a úpravy hygienických zařízení v ZŠ (podepsána 
smlouva o dotaci z programu Leader ve výši 1,050 mil. Kč). 
Regenerace veřejné zeleně (příslib dotace z OPŽP ve výši 6,263 mil. Kč). 
Zateplení a výměna oken MŠ Zámecká (příslib dotace z OPŽP ve výši 1,923 
mil. Kč). 

Významnou skutečností, kterou bych chtěl také krátce okomentovat, bylo 
vložení infrastrukturálního majetku (vodovodů) do Vodohospodářské 
společnosti Olomouc a.s. (VHS). Vzhledem k tomu, že vodovodní síť ve Velké 
Bystřici byla majetkově rozdělena (cca 40% vodovodů páteřních v majetku 
VHS, 60% ostatních) a nešla samostatně provozovat.  Město ze svého majetku 
nemělo žádný užitek, VHS investuje obrovské prostředky do rekonstrukcí  a 
dlouhodobě nevyplácela žádné dividendy. Vzhledem k postupné nutnosti 
provádět na  vodovodech v majetku města Velká Bystřice rekonstrukce, 
rozhodlo zastupitelstvo města vložit vodovody v hodnotě 14,8 mil. Kč do VHS. 
Tím pádem jsme navýšili o 1184 ks akcií svůj podíl ve společnosti, ale 
především již nyní neodpovídáme za budoucí rekonstrukce vodovodů.  
         I v roce 2010 pokračovala výborná spolupráce  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 2010 již třetím rokem běžel program Leader. Na podporu 
z tohoto programu dosáhlo několik Bystřických podnikatelů a také  Sportovní 
klub.  Mikroregion Bystřička byl zase pořadatelem mnoha společenských a 
sportovních akcí (II. ples mikroregionu v Přáslavicích, Cyklovýlet 
mikroregionem, spolupráce při letním čištění řek atd.).  Bohužel vzhledem 
k nepříznivému počasí nebyly uskutečněny sportovní hry základních škol 
v Tršicích.  
       Každým rokem, a v roce 2010 tomu nebylo jinak, velmi pozitivně 
hodnotím  neuvěřitelně bohatý  spolkový, kulturní, společenský a sportovní 
život.  Výborným nápadem (pana místostarosty Mgr. Slavotínka) bylo 
sjednocení všech folklórních akcí do projektu Hanácký rok ve Velké Bystřici, 
který pokračoval druhým ročníkem. Jeho součástí bylo spoustu menších i 
větších akcí. Ale samozřejmě největší byl XX. ročník Lidového roku v nových 
prostorách. Hodnocení ponechám odborníkům, mě se velmi líbil a za důležité 
považuji také to, že se nám podařilo zajistit cca 800 tis. Kč na celý projekt 
Hanáckého roku v Bystřici (300 tis. Kč Olomoucký kraj, zbytek od sponzorů).   
Ale ve Velké Bystřici nebyl v roce 2010 jen folklór. Mnoho dalších akcí 
(Bystřické banjo, Regi banjo, Bílý kámen, významné sportovní turnaje mládeže, 
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divadelní přehlídka Pohárek SČDO atd.) má regionální a nadregionální význam 
a všem jejich pořadatelům je potřeba velmi poděkovat.  
Co je třeba zlepšit… 
    Díval jsem se na svůj text do kroniky z roku 2009 a musím uznat, že 
skoro všechny problémy, které jsem v minulosti popsal, přetrvávají. Opravdu na 
nich pracujeme, ale jedná se o dlouhodobé a ne zrovna jednoduché úkoly: 
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). Bez 
nového zákona není šance tento problém vyřešit. 

Havarijní stav mlýnského náhonu -  v r. 2010 jsme pokračovali v řešení 
majetkoprávních vztahů. 

Rekonstrukce KD Nadační -  z pohledu rekonstruovaného náměstí je to 
opravdu ostuda Velké Bystřice. Bohužel v roce 2010 jsme neuspěli s žádostí o 
dotaci z ROPu a zatím novou možnost získat dotace nevidíme. 

Rekonstrukce hotelu Zámek -  kdysi chlouba Velké Bystřice potřebuje 
významnou investici. Především je nutné řešit sociální zařízení, vybavení, 
kuchyň, vytápění a výstavbu wellness centra. Na  konci roku 2010 nám stávající 
nájemník p. Jahoda oznámil, že v průběhu roku 2011 ukončí nájem. 

Rekonstrukce školských zařízení -  zde jsme zaznamenali v roce 2010 
částečný úspěch získáním příslibu dotací na zateplení MŠ Zámecká a I.etapu 
rekonstrukce „sociálek“ v MZŠ.  

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. 

Veřejné sportoviště v areálu Na Letné a budování dalších dětských hřišť. 
Výstavbou školní haly přišla škola o kvalitní víceúčelové hřiště. Bohužel v roce 
2010 jsme neuspěli v rámci mikroregionální žádosti o výstavbu hřiště + 
dětských hřišť.  

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.     
 
  
 
Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2010 a jeho čerpání 
 
Podklady:  Elefteria Schrottová, předsedkyně finančního výboru 
 
Skutečná výše příjmů a výdajů za rok 2010 odpovídá schválenému závěrečnému účtu. 
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  Položka   tis.Kč podíl % 
Příjmy Daňové příjmy   22 637 34,0% 
  Místní a správní poplatky   2 117 3,2% 
  Investiční dotace  Zámecké náměstí 17 243 25,9% 
    amfiteátr 11 185 16,8% 
    přestavba hasičského vozidla 150 0,2% 
  Neinvestiční dotace   5 748 8,6% 
  Vlastní příjmy   7 499 11,3% 

P ř í j m y  celkem 66 579 100,0% 
Výdaje Investiční výdaje Zámecké náměstí 14 655   
    amfiteátr 11 910   
    přestavba hasičského vozidla 393   
    osobní automobil Fabia 211   
    tribuna MZŠ 800   
    technické zhodnocení bytů 100   
  Investiční výdaje celkem 28 069 50,4% 
  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 3 359 
    Školní jídelna 943 
    Kulturní středisko 1 757 
    DPS 1 270 

13,2% 

  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 7 748 13,9% 
    provoz čistírny 922 1,7% 
    bytové hospodářství 813 1,5% 
    veřejné osvětlení 694 1,2% 
    likvidace odpadu 1 308 2,3% 
    tech.služby a veřejná zeleň 1 377 2,5% 
    opravy chodníků a silnic 641 1,2% 
    provozní náklady 2 574 4,6% 
    drobné výdaje 1 178 2,1% 
  Finanční výdaje splátka úvěrů 1 969 3,5% 
    úroky z úvěrů 662 1,2% 
  Poskytnuté příspěvky neziskové organizace 293 0,5% 
    Mikroregion Bystřička 96 0,2% 
    přestupková komise Olomouc 10 0,0% 

V ý d a j e  celkem 55 683 100,0% 
Příjmy - výdaje 10 896   

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 10 258   
  Přebytek rozpočtu  31.12.2010 638   
 

Skutečný rozpočet za rok 2010 byl přebytkový, přebytek činil 638 tis. Kč. 
V průběhu roku byly přijaty investiční dotace v celkové výši 28 578 tis.Kč. Po 
dokončení 2 významných investičních akcí – Zámecké náměstí, Západní křídlo 
zámku a amfiteátr byla dotace převedena na účet města.  I tento rok jsme zvládli 
v oblasti financování dobře, nebylo nutné čerpat dlouhodobý úvěr, veškeré  
finanční potřeby byly pokryty z vlastních zdrojů a dotací. Můžeme konstatovat, 
že finanční situace našeho města je v dobré kondici.  
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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 
 

Komise zasedá obvykle jednou za měsíc, při aktuální potřebě bývá 
svolána i mimořádně. Byla aktivní až do komunálních voleb, kdy svou činnost 
ukončila. 

Výčet hlavních projednávaných a sledovaných akcí: 
1. Realizace Zámeckého náměstí,amfiteátru a úprava parku 
2. Rekonstrukce západního křídla zámku včetně bývalé hudební školy 
3. Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Křížkovského 
4. Zastavovací plán a projekční přípravas inženýrských sítí ve východní části 

lokality „Kopaniny“, určené územním plánem k výstavbě rodinných 
domů 

5. Studie a projekční příprava „Polyfunkčního bytového domu“ v ulici 8. 
května (za Vrtůvkou) 

6. Záměr výstavby bytového domu v ulici Hliník č.p.1818, dříve na 
pozemku TJ Sokol 

7. Záměr využití objektu budovy na železniční zastávce po změně vlastníka 
8. Půdní vestavby a zástavby různých investorů 
9. Projekt úprav mateřské školy Zámecká 
10.  Realizace západní fasády věže zámku s průjezdem 

 
Obyvatelé města včetně členů stavební komise sledovali včasné 

dokončení úprav a vznik zámeckého náměstí a přilehlých staveb s velkým 
uspokojením. Podařilo se tak uskutečnit jeden z dlouhodobých připravovaných 
záměrů. 

Ne však všechny počiny v oblasti stavební činnosti ve městě lze hodnotit 
kladně. Členové komise při svých jednáních upozorňují na nedostatky vzniklé 
svévolí stavebníků, které unikají stavebnímu úřadu, při vzniku nových proluk, 
stavební uliční čáry, výšky objektů nástaveb a podobně. 

Znovu je třeba upozornit na nedostatečnou stavební údržbu budovy 
vlastního zámku, která po znovuzprovoznění před dvaceti léty vykazuje již 
značný stupeň zchátrání vnějšího pláště – a nejen jeho. 
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Komise sportovní: Ing. Vladimír Schneider – předseda komise  
    Mgr. Zdeněk Lakomý 
    Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 
    Hana Navrátilová 
    Mgr. Jarmila Štěpánová  
 
Podklady: Ing.Vladimír Schneider, předseda komise 
 
Cíl sportovní komise: 
- být dobrým poradním orgánem MěÚ, zastupitelstvu, místní základní škole a  
  mateřské školce 
- vyjadřovat se k instalaci zařízení pro sportovní vyžití spoluobčanů ( např.  
  k vhodnosti umístění na plochách města, apod.) 
- koordinovat a mapovat sportovní dění ve Velké Bystřici 
- vzájemně se informovat o sportovních akcích jednotlivých spolků a případně si     
  vypomáhat 
- umět stanovit nebo vyjadřovat se k důležitosti a prioritě akcí 
- navrhovat rozdělení prostředků na sportovní činnost přidělených městem  
  v rámci rozpočtu. 

Sportovní komise se scházela v roce 2010 dle potřeby-celkem 4x. 
 Komise řešila ve spolupráci s městem dětské koutky-všeobecně po městě 

včetně jejich zabezpečení a úklidu okolí. 
Komise opět rozdělovala peníze na kalendářní rok od města a to dle 

členské základny.1.SK,2.Sokol,3.Orel,4.SMVB. 
Koordinovaly se částečně jednotlivé akce různých sport. spolků a 

sport.organizací. 
Zastřešené hřiště v areálu S.K. Na Letné se uzavřelo(dodělala se poslední 

stěna a instalovalo vytápění).Vznikla tím druhá hala-po školní hale. Není moc 
měst našeho formátu, které by mělo ke sportovnímu využití dvě haly. Obě haly 
jsou dostatečně využívány a to jak občany V.Bystřice, tak i přespolními zájemci. 

Bystřický sport: 
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 se do soutěží přihlásilo i dr.mužů B.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,  které postoupilo do okresní soutěže.  

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

Orel má přihlášené družstvo stolního tenisu do okresní sotěže, v orlovně 
probíhá cvičení žen a florbal. 

Rovněž v Sokole probíhají cvičení a to mládežnických i dospělých složek. 
Sportovní mládí organizuje vždy 2x do roka turnaj ve stolním tenise a 

pořádá dva turnaje v házené. 
 
 
 
Komise školská a kulturní: 
 

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

Mgr. Jarmila Štěpánová 
Ing.Tomáš Hradil 
 

Podklady:     Masarykova základní škola,  Městský úřad, Kulturní středisko 
 

Jak je patrno ze složení této komise, školství i kultura v našem městě je 
v dobrých rukou a opravdu nevyžaduje rozsáhlejších opatření či zbytečného 
úřadování. To vyplývá ze zprávy MZŠ (Mgr. Jarmila Štěpánová) i KS (Jarmila 
Možíšová), potažmo samostatného příspěvku bystřických divadelníků (Ing. 
Tomáš Hradil a prokazatelně rozsáhlé činnosti bystřického národopisného 
souboru Haná (Petr Nakládal). 

Do činnosti na úseku školství a kultury se celoročně zapojovali všichni 
členové této komise. Hotel Zámek (Petr Jahoda) poskytoval této oblasti nejen 
materielní, ale i vydatnou finanční podporu. Samozřejmě nezanedbatelný podíl 
na dobrém stavu školství a kultury v našem městě má celé zastupitelstvo a 
Městský úřad. 
  
Komise pro rodinu, sociální a zdravotní 
 
   Václav Lakomý – předseda komise  
   Zdena Macharáčková 
   Renata Chudíková 
   Alice Dubová 
   Marie Hlaváčková 
   Vlasta Polzerová 
   Mgr.Lucie Pazderová 
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Podklady: Václav Lakomý 
  
Komise se sešla na 3 zasedáních.  

Řešena byla problematika dalšího rozvoje sociálnich služeb v obci v 
návaznosti na činnost charitní pečovatelské služby a Domov pokojného 
stáří.  Komise se vyjadřovala k umístění jednoho z Bystřických občanů, jehož je 
obec opatrovníkem do ÚSP mimo obec. 

 Členové komise se podíleli na doplnění podkladů ke 3. ročníku soutěže 
Obec přátelská rodině, vyhlašované ministerstvem práce a sociálních věcí.  
  
Komise pro umisťování na DPS : 
 

Václav Lakomý – předseda komise  
   Alena Pírková  
   Magda Janíková 
   Kamila Šišková 
   Renata Chudíková 
   Olga Mečířová 
                              Elefteria Schrottová 
   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 Bystřici 
- v roce bylo podáno 16 žádostí 

 
Nově ubytovaní v roce 2010 - nastoupilo 5 uživatelů: 
Anna Heráková, Květoslav Hanzlík, Ctibor Kolbe, Marie Janošťáková, Jarmila 
Filípková 
  
Mimobystřičtí uživatelé, kteří neměli trvalý pobyt ve Velké Bystřici:  
Petr Svozil - Olomouc 
Ctibor Kolbe -Olomouc 
Ludmila Nádvorníková - Hlubočky 
Jarmila Filípková  - Hlubočky  
 
V roce 2010 je kapacita domova 38 uživatelů. 
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Výbor finanční  
 
Předseda   Ing. Elefteria Schrotová 
   Ing. Martin Seidler  
   Marie Šperková  
   Ivan Polcr 
   Zdenka Petříková 
 
Podklady: Ing.Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
  
  Po komunálních volbách v říjnu 2010 došlo ke změně ve složení 
finančního výboru. Nově bylo zastupitelstvem města schváleno 3 členné složení 
finančního výboru. Jeho členy jsou: 
Ing. Elefteria Schrottová – SNK „ ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT „ 
RNDr. Jaroslav Zavadil – SNK  Hliník 
Petr Nakládal – KDU – ČSL 

Finanční výbor je složen cíleně ze zástupců 3 volebních uskupení – stran.  
 Mimo tradičního sledování rozpočtu a jeho přípravy na rok 2011 bylo 
v průběhu roku 2010 třeba věnovat zvýšenou pozornost financování investic 
v návaznosti na poskytnuté dotace.  
 
    
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 2010 provedl běžné kontroly týkající se  plnění 

usnesení rady  města, rozpočtu města, použití dotací Úřadu práce Olomouc na 
zaměstnance Městského úřadu Velká Bystřice a využití odsouzených na práce 
u Města Velká Bystřice na základě smlouvy s Vazební věznicí Olomouc. 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. 

 V tomto roce kontrolní výbor obdržel jeden ústní podnět občanů 
k prošetření, který šetří Policie ČR a orgány zabývající se trestním řízením, 
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kontrolní výbor je připraven po případném pověření zastupitelstvem na 
prošetření spolupracovat. Další kontrolní úkoly od zastupitelstva města kontrolní 
výbor neobdržel. 
 
  
SPRÁVA MĚSTA 

         
Městský úřad Velká Bystřice 
 
Podklady:  Jana Drábková, tajemnice MěÚ 
 

V roce 2010 bylo na městském úřadě zaměstnáno celkem 9 úředníků a 
dva uvolnění členové zastupitelstva.  

Vedoucí úřadu : Jana Drábková 
Podatelna, sekretariát, vidimace a legalizace: Miluše Sokolová 
Odbor správní : Pavla Kočišová, jmenovaná radou města od 01.01.2010 

vedoucí správního odboru a v jedné osobně hlavní ekonom města.  Správu daní, 
vedením pokladny byla  Dana Bielelszová.  Matrika,  evidence obyvatel, 
prostřednictvím CZECH Pointu vydává Bronislava Millá. Stavební úřad - 
vedoucí Jarmila Matonohová, referent Jana Sklenářová (v roce 2010 na MD), na 
dobu určitou byla zaměstnána Křížová Ivona. 

Stavební úřad v roce 2010 zaznamenal nejvíce změn. Do důchodu odešla 
na podzim vedoucí stavebního úřadu paní Jarmila Matonohová. Výběrovým 
řízením byla přijata nová vedoucí stavebního úřadu paní Mgr. Marika 
Dvořáková, která dříve pracovala na stavebním úřadě v Hlubočkách.  

Odbor výstavby a technických služeb : vedoucí Ing. Filip Štembírek, 
referent Zuzana Janočová. 

Odbor výstavby a TS zajišťuje občanům prostřednictvím CZECH Pointu 
výpisy k katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského 
rejstříku, z Rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního 
registru řidičů, registru účastníků na ISOH („Modul Autovraky Informační 
systém odpadového hospodářství“), seznam kvalifikovaných dodavatelů a 
výpisy z insolventních rejstříků. Dále provádí konverzi dokumentů z listinné do 
elektronické podoby a naopak.  

Technické služby : Vladimír Běhal – technik.  
U odboru výstavby a technických služeb pracují mimo kmenové 

zaměstnance také uchazeči o zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce 
v Olomouci, na 20-30 hodin měsíčně si odpracovali občané se životním 
minimem u města veřejnou službu.  Město i v roce 2010 zaměstnávalo 
odsouzené a to jednak alternativní tresty, s kterými moc dobré zkušenosti 
nejsou, ale pokračovalo také  ve spolupráci s Vazební věznicí Olomouc, kdy u 
města byli zaměstnání až 4 odsouzení. S jejich prací bylo město vždy spokojeno.  
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Městský úřad Velká Bystřice již více jak rok přijímá písemnosti 
prostřednictvím Datových schránek. Úřad komunikuje jejich prostřednictvím 
zejména se státními orgány a organizacemi s povinností mít zřízenou datovou 
schránku. Velké plus ve změně je v tom, že ihned víme, kdy si adresát převzal 
písemnost (doručenku).  

Město a městský úřad spolupracuje s advokátní kanceláří Ritter-Šťastný a 
v rámci služeb zajistilo pro občany Velké Bystřice právní poradnu. Právnička 
této advokátní kanceláře „úřaduje“ 1x měsíčně v prostorách radnice a občané si 
mohou k ní přijít o radu. Nejinak tomu bylo i v roce 2010. Tato právní služba se 
velmi osvědčila a občané ji uvítali.  
 Městský úřad umožnil občanům přístup k veřejnému Internetu, který je 
v přízemí budovy radnice.  
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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 - 
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Stavební úřad 
 
Podklady: Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí stavebního úřadu 
 

Rozsah působnost stavebního úřad Velká Bystřice jako orgánu státní správy 
zůstává zachován jako v minulých letech, vykonává tedy svoji činnost i nadále 
pro obce: 

 
- Bukovany 
- Mrsklesy 
- Přáslavice 
- Svésedlice 
- Velká Bystřice 

 
V říjnu 2010 odešla do důchodu dlouholetá pracovnice paní Jarmila 

Matonohová, na její místo vedoucí stavebního úřadu nastoupila Mgr. Marika 
Dvořáková. Další referentkou stavebního úřadu zůstává Ivona Vysoudilová. 
 
 
Povolovaná nová výstavba v roce 2010: 
Rodinné domy                16 
Nebytové domy                  7 
Ostatní stavby        27 
Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 115  
 
 
Počet dokončených budov v roce 2010: 
Bytové       19 (celkem 42 bytů) 
Nebytové                  1 
 
Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb a 
přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 
 
V roce 2010 nebyla zrušena žádná budova. 
 
Archiv města 
 

Podklady: Městský úřad  
 
 Po zemřelém archiváři Ing. Čestmíru Hradilovi se založenému archivu 
města věnoval jistou dobu Antonín Nakládal. Ten do archivní místnosti 
v budově Masarykovy základní školy postupně přesunul velké množství 
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zajímavých dokumentů z osobního vlastnictví jeho předchůdce a přítele 
Čestmíra Hradila. 
 Po Antonínu Nakládalovi převzal funkci archiváře města Mgr. Zdeněk 
Lakomý, kterému se postupně podařilo archiv roztřídit, popsat a všechny 
archiválie uložit do specielních archivních krabic. 
 V současné době jsou nově získané dokumenty průběžně studovány, 
registrovány a zakládány. 
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IV. Hospodářský život 
 
1.Stavební činnost – firmy, řemesla, služby, prodejny a pohostinství  

 
S místostarostou Mgr. Ivo Slavotínkem a paní Zuzanou Janočkovou 

z odboru výstavby MěÚ jsme se pokoušeli přes internet vygenerovat současné 
bystřické firmy, podnikatele, řemeslníky a subjekty, působící v nejrůznějších 
odvětvích výrobní i nevýrobní sféry v našem městečku.  

Nevěřili jsme svým očím, co se na nás z materiálu Živnostenského úřadu 
doslova vyvalilo. Na naše město bylo adresou působení navázáno snad 
půldruhého tisíce osob jak z Velké Bystřice, tak z dalších míst republiky. 
Bližším studiem bylo konstatováno, že mnohé z nich činnost již dávno ukončily 
ať už dobrovolně, nebo krachem. Zveřejnění takového výpisu v kronice 
pochopitelně nepřichází v úvahu, i když je s podivem, že tyto údaje včetně jmen, 
přesných adres i specifikace činnosti jsou volně přístupné každému. 

Rozhodl jsem se proto objet (a projít) postupně celé naše městečko a 
vypsat tyto subjekty podle reálné skutečnosti. Zabýval jsem se touto myšlenkou 
již dříve, protože jsem se dostal k úžasnému materiálu, popisující Velkou 
Bystřici v třicátých a čtyřicátých létech minulého stolení. Jde o výňatek 
z obsáhlého životopisného dílka mého bratrance, bystřického rodáka 
Ing.Vladislava Miloše, který je součástí této kroniky jako příloha číslo 2. 

V následném soupisu jsou uvedeny všechny instituce, působící v našem 
městě v naší době. Jsou seřazeny místopisně tak, že jako prvé jsou uvedeny 
subjekty na páteřní komunikaci obce počínaje vjezdem do našeho katastru od 
Olomouce a konče výjezdem na Mariánské Údolí – následně pak jsou ulice 
uskupeny do vzájemně navazujících celků už bez topografické souvislosti: 

 
FERONA a.s. 
                                                                                                                     Autodoprava Zajíček 
MAKRO                                                                                                           Dřevocentrum CZ  

Rostitslav Šimkovič – zemní práce a dodávky staveb 
Vlamax – Export – Import – přírodní kámen 

Kadeřnictví Marcela Grégrová                                 Hebass Czech s.r.o. Hala sedacích souprav 
M.Contakt s.r.o. – topná technika 

Opravy silničních vozidel – Petr Semerád 
Stavebniny Raab Karchner                                                          Zemní práce – Vlastimil Suchý 
Stavebniny Pamiro 
Ditana 
Omega – benzinová čerpací stanice 
Pohostinství „U Žaludů“ 
VAPE s.r.o. 
Insta s.r.o. 
Zempo Market 
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 Levné zboží a čistírna 
Vodo – Topo – Plyn                                                                      Tabák – noviny a čistírna peří 

Dětský bazárek 
Dům pokojného stáří 

HDT – car. – autodíly 
Bankomat České spořitelny                                                                     Požární zbrojnice DSH 
M.A.S. Bystřička – kancelář 
Ealisse – posuvné dvéře 
Kulturní dům – Kulturní středisko                                                 Obvodní oddělení Policie ČR 
Restaurace „Nadační“ 
Městský úřad                                                                                                Česká spořitelna a.s. 
Restaurace „U pekaře“ 
Pekařství Hirsch 
COOP družstvo HD – potraviny                                                                         Prodejna textilu 
Textil L.Pleva 
Zlatnictví-stříbrnictví J.Fiurášek                                                                            Tržnice města 
Květinářství………….. 
Restaurace „Cafe-bar“                                                 Zařízení rehabilitační péče – H.Novotná 
Cukrárna Galerie 
VAGRAP – zahrádkář.prodejna                                                                TJ Sokol - tělocvična 
Potraviny U Hlaváčků 
Monta Therm – topenářství Hlaváček                           Instalatérství – topenářství : J. Čepelák 
Masarykova základní škola 
Knihovna J.Balcárka 
Lékárna  
Obvodní lékař - MUDr. P.Kafka                                                             Hospoda „U kovárny“ 
Zubní ordinace – MUDr. Jašek 
Dětská lékařka – MUDr. Andresová                              Veterinární ordinace – MVDr. Horký 
Tandler Bronislav – obchodní činnost                    
Kadeřnictví-kosmetický salon – I.Tandlerová 
Eko domov – B.Hajný                                                                                Zednictví P.Linhart 
Tiskárna Droždín                                                                       Grafika a kreslení I. Foresová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nádražní II. :  
 D. Vašička – montáž a opr. byt.fondu   
Klempířství Dosoudil 
Petr Miček – klempíř a pokryvač 
Prodej dřevěného uhlí 
Zámečnictví - Bereza 
 

Nádražní I:  
Stánek Pekařství Hirsch 
A1 Kuchyně – kuchyňské studio 
MP Trading 
Autosklo J.Králíček 
České dráhy a.s. – nádraží V.Bystřice 

Loučná – Jana Pospíšila  
MALE Production - Desing – P.Bečica 
Školní jídelna 
Schneider Vladimír – projekt. staveb 
PROVEL s.r.o. 
STENLY S.Příkazský – mal. a natěr. 
Prodej ryb – Ing. J. Švarc 
AB Market – Al.Hojná 

Havlíčkova – Mlýnská – Žižkova: 
Kosmetické studio J.Kurková 
Restaurace „Mlýn“ 
Tipsport – sázková kancelář 
JS Busy s.r.o 
Auta-Busy Studený s.r.o. 
Autovrakoviště, pneuservis – O. Padevět 
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2. Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing.Zdeněk Kolman 
 

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. v roce 2010 prošel za sedmnáct roků 
hospodaření nejsložitějšími klimatickými podmínkami. Velmi deštivé počasí 
v průběhu celého vegetačního období negativně ovlivnilo hektarové výnosy 
především u máku a řepky. Také u obilovin došlo k výraznému poklesu výnosů 

Zámecké náměstí – Pivovarská – Tovární 
Zmrzlina-rychlé občerstvení 
Česká pošta 
Květiny – H.Vychodilová 
Hotel Zámek 
Mateřská škola 
Sklep - vinárna 
Pension Zámeček 
L.O.Haná, a.s. 
Gynekologická amb. - MUDr.H. Podhorný 
Opravna mot.vozidel – D. Teplý 
 

Svésedlická – Husova – Týnecká 
Berťas – papírnictví a drogerie 
Husův sbor Čs.církve husitské 
Ravela V.Bystřice a.s. 
Ibiza Club 
Ubytovna Brněnská správcovská a.s. 
Vlasta Elsnerová – elektromotory 
Frankie Moto 
Autoservis-Pneuservis: Ctirad Kostka 
ZADO V.Bystřice a.s. 
Agrospol V.Bystřice a.s. 
Pension „Aja“ 
Tauš Jiří – maliřství a natěračství 
Manikura-Pedikura-Depilace: Vydrová 
Vlastimil Vydra – autodoprava 
Autoservis L.Menšík 
Penzion Morava 
Masáže – H. Olšanská 
OLGEO – Oldřich Stržínek,geodet 
 

Na Svobodě: 
Mateřská škola Na Svobodě 
LMG Projekt – Servis 
FLUXMAT Ing. R. Melichárek 
 

Křížkovského – Hřbitovní - Hliník 
Orlovna Orel  
Pokryvačství-klempířství B.Šudřich 
Kostel Stětí sv.J.Křtitele 
Římskokatolická farnost 
Pizzeria na Faře 
Truhlářství J. Daniel 
Náboženská obec CČSH 
T.Zbraněk-umělecké kovářství a zám. 
Zednictví-dlažby, obklady:M.Jedlička 
Zemní práce – Aleš Bielesz 
Autodoprava – Dana Bieleszová 

Na Letné – Kopaniny 
Stolařství - M. Pospíšilová 
Zámečnictví Stříbrný 
Technické služby V. Bystřice 
Vogl – pila, tesárna, stolárna 
Kadeřnictví- D.Pörsöková 
IN Studio- kadeřnictví, masáže 
Autodoprava - Jaroslav Pazdera 
Areál Sportovní klub V.Bystřice 
Hospoda „Na hřišti“ 
Stolařství-oprava starožit.nábytku 
Opravna jízdních kol – P.Vyhlídal 
Zakázkové krejčovství – F. Macháčková 
Elektro Projekt – Ing.J.Procházka 
VANČURA – O.K.ALL SERVIS  
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oproti předchozímu roku. Výše zmíněný charakter počasí výnosově podržel 
cukrovku a především chmel. U těchto plodin však výrazně snížil cukernatost a 
obsah hořkých látek v chmelových hlávkách, což nepříznivě ovlivnilo jejich 
realizační cenu. Průměrné výnosy u obilovin a olejnin kompenzoval nárůst cen 
především ve srovnání s předchozím rokem. Stav je patrný ze srovnání 
hospodářských ukazatelů roku 2010 s průměrem  za předchozí roky hospodaření 
naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 
Období  ø 1994-2009 2010 ø 1994-2009 2010 ø 1994-2009 2010 

Chmel 61,29 70,06 1,44 2,04 134 337 
143 
822 

Cukrovka 150,42 161,01 54,49 61,15 929 652 
Ječmen 269,13 287,75 5,20 5,24 3 721 4 614 
Mák 90,74 128,99 0,78 0,59 27 954 37 675 
Pšenice 385,15 369,53 6,27 6,51 3 477 3 689 
Řepka 222,48 245,96 3,28 3,21 6 351 7 200 
Obil.celkem 654,28 657,28 5,83 5,96 3 585 3 937 

 
 Pokles realizačních cen v roce 2009 byl mírně utlumen snížením cen 
vstupů potřebných k zajištění zemědělské výroby byly v pěstitelském období 
2009/2010 především u hnojiv. Vzhledem k nárůstu cen u obilovin i olejnin se 
společnosti podařilo i v roce 2010 hospodařit v kladných číslech. 

Za tohoto stavu bylo možné pokračovat na rekonstrukcích, modernizaci a 
opravách staveb a technologií. V průběhu roku 2010 bylo dokončeno oplocení, 
komunikace a parkovací přístřešek u bytového domu na ulici Letná ve Velké 
Bystřici, dále s využitím podpory z EU v programu LEADER byla provedena 
v areálu střediska rekonstrukce a modernizace sušící technologie na chmel. 
Vstup do areálu společnosti esteticky vylepšila oprava fasády čističky obilovin. 
 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2010 úspěšně zajišťovalo svou 
náročnou prací dvacet tři 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 a společnost VEOLIA Transport. Společnost pana 
Studeného nebyla v r.2010 finančně dotována, částka bude  hrazena až v r.2011. 
VEOLIA obdržela příspěvek ve výši 65.900,- Kč. 

Protože firma  AUTA-BUSY Studený (která v současné době působí 
v součinnosti se sesterskou firmou JS Busy s.r.o.) má své trvalé sídlo v našem 
městě, které má tím pádem jako jedno z mála k dispozici autobusovou dopravu 
přímo v místě.  
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Blíže z historie přepravce AUTA-BUSY Studený: 
 
Firma byla založena v květnu roku 1990 jako rodinný podnik otce a syna 

Studených - Autodoprava Studený. Sídlo firmy bylo v tehdejší době v 
Prostějově - Držovicích a měla ve vlastnictví 1 autobus,  se kterým provozovala 
zájezdovou dopravu převážně v tuzemsku, ale již i do zahraničí.  

    Firma se rychle rozrůstala a v roce 1992 byla založena pobočka ve 
Velké Bystřici. K zájezdové dopravě přibylo i provozování pravidelných 
autobusových linek na Prostějovsku a Olomoucku.  

   V roce 1999 měla firma již 28 autobusů a 25 zaměstnanců a proto se v 
polovině roku oddělilo středisko ve Velké Bystřici a vznikla firma nová:  AUTA 
- BUSY Studený s. r. o. se sídlem ve Velké Bystřici. Která vyvíjí  svoji činnost 
na Olomoucku.  

   V současné době provozujeme linky č. 890804 mezi Olomoucí a 
Doloplazy a č. 890805 mezi Olomoucí a Hlubočkami a nadále se věnujeme 
organizováním nepravidelné, zájezdové dopravy v tuzemsku a do všech zemí 
Evropy. Ve firmě je nyní  provozováno 14 autobusů. 

Naše mnohaleté působení je dobrou zárukou poskytovaných služeb.  
 
 

 
Autodopravou se ve Velké Bystřici zabývá celá řada menších společností 

i soukromníků, jak je patrno z výpisu živností a firem (viz strana 33). 
 

 
 Další významné nevýrobní  instituce ve městě 

 
České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady a informace: Hana Navrátilová, dozorce výhybek 
 

Letos probíhal život na našem nádraží prakticky stejně jako v minulých 
letech. Personální obsazení v ČD a.s. (výpravčí, dozorce výhybek), ČD Cargo 
(vozová kancelář), SŽDC ( traťový okrsek, návěstní technik) zůstalo na úrovni 
roku 2009. 

Také počet vlaků projíždějících nebo zastavujících v naší stanici je 
prakticky totožný s rokem předchozím. Ve směru z Olomouce zde zastavuje 20 
osobních vlaků, 1 spěšný vlak a 6 rychlíků. Konečnou stanicí osobních vlaků 
bývá Hrubá Voda nebo Moravský Beroun, spěšný vlak míří do Krnova a 
rychlíky končí ve stanicích Ostrava- střed nebo Ostrava Svinov. V opačném 
směru mají cestující k dispozici 19 osobních vlaků, 1 spěšný vlak a taktéž 6 
rychlíků projíždějících. 
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Na naší trati jsou od r. 2009 postupně nasazovány modernější vlakové 
soupravy. Letos prakticky všechny osobní vlaky vozí Regionovy( řada 
814/914)- pro svou typicky žlutozelenou barvu se jim lidově říká „banány“. Jsou 
to zmodernizované vozy řady 810, spojené v ucelenou soupravu- buď 
dvoudílnou nebo třídílnou. Každá souprava má nízkopodlažní nástupní prostor, 
který využívají maminky s kočárky, cyklisté s koly nebo imobilní spoluobčané. 
Tím, že na každé straně je stanoviště strojvedoucího, odpadá zdlouhavé 
objíždění lokomotivy v obratových stanicích a souprava je tudíž schopna odjet 
z konečné stanice opravdu do několika málo minut. Je zde také hlásící zařízení, 
které cestující upozorní na následující zastávku a také ji vizuálně zobrazí na 
digitálním panelu. V soupravě je 1 WC , které je uzpůsobeno pro vozíčkáře. 
Nevýhodou je ovšem značná hlučnost a tzv. tvrdost podvozku, které značně 
snižují komfort cestování. 

Rychlíky jsou taktéž ucelené soupravy, sestavené z hnacích vozů řady 
843, které mají vložený vůz řady 043 a řídící vůz se stanovištěm strojvedoucího 
řady 943. 

Co se týče nákladní přepravy- obsluha naší stanice je také už několik let 
stejná- ráno přijíždí nákladní vlak z Olomouce, přistaví vozy na vlečku do 
Ferony, případně na manipulační kolej č. 5 k nakládce chmele, příp. dřeva a 
odjede do sousedního Mariánského Údolí. Podle potřeby zajíždí až do 
Domašova nad Bystřicí. V odpoledních hodinách se vrací zpět do Olomouce, se 
zastavením v Bystřici, kde dobere naložené nebo vyložené vozy. Naší stanicí 
také pravidelně projíždí nákladní vlak, tzv. kompleťák- z Olomouce v brzkých 
ranních hodinách a po poledni se vrací zpět z Krnova. 

Na vlastní budově nádraží již spoustu let nedošlo k žádným úpravám nebo 
zásadnějším opravám. Zdejší zaměstnanci se snaží od jara do podzimu výsadbou 
květin do truhlíků i květináčů oživit vzhled stanice a o její zútulnění, ale zub 
času je už leckde znatelný. 

Ovšem to není nic proti zoufalému stavu železniční zastávky, která je již 
druhým rokem pro cestující uzavřená. V případě deště a jiného špatného počasí 
se zde není kam schovat, také odjezdy vlaků vylepené na bývalém okně (dnes 
vytlučeném vandaly a provizorně zaslepeném dřevěnými deskami) bývají často 
stržené nebo počmárané, takže člověk neznalý se nedozví, v kolik hodin vlastně 
vlak jede.  
 
Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice v roce 2010 byla velmi 
podobná minulým letům. 
 
měsíc nakládka Ferona vykládka Ferona nakládka chmel nakládka dřevo  
leden 10 vozů (23 t) 72 vozů (3051 t) 9 vozů (92 t) 2 vozy (98 t) 
únor 8 vozů (214 t) 41 vozů (1780 t) 6 vozů (65 t) 3 vozy(109 t) 
březen 5 vozy (96 t) 48 vozy (2755 t) 5 vozů (49 t) 1 vůz (44 t) 
duben  9 vozy (57 t) 85 vozů (2319 t)   
květen 7 vozů (138 t) 88 vozů (2936 t)   
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červen 12 vozů (243 t) 106 vozů (4132 t)   
červenec 19 vozů (4671t) 131 vozů (4960 t)  2 vozy (105 t) 
srpen 24 vozů (982 t) 103 vozů (4158 t) 9 vozů (108 t) 1 vůz (48 t) 
září 19 vozů (156 t) 128 vozů (4473 t) 8 vozů (85 t) 5 vozů (291 t) 
říjen 8 vozů (259 t) 187 vozů (7089 t)  6 vozů (263 t) 
listopad 17 vozů (386 t) 138 vozů (4921 t)   
prosinec 12 vozů (214 t) 85 vozů (1793 t) 42vozy (21 t) 6 vozů (229 t) 
 
 
Tržba v osobní pokladně za prodané jízdenky a další přepravní doklady: 
 
měsíc tržba 
leden 51 272,- 
únor 44 396,- 
březen 46 119,- 
duben 42 873,- 

květen 45 935,- 
červen 41 089,- 
červenec 40 531,- 
srpen 42 467,- 
září 40 112,- 

říjen 39 654,- 
listopad 42 398,- 
prosinec 43 755,- 

 
Ani v tomto roce nenastalo plošné zdražení jízdného, pouze u několika produktů došlo 

k úpravě ceny, takže výše tržeb je podobná jako loni. 
 
Česká spořitelna a.s. 
 

Podklady a informace :    p.Spurná Anna – OP Olomouc 
 

Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum  titul Banka roku 2010, 
posedmé v řadě byla zvolena Nejdůvěryhodnější bankou roku a stala se i 
vítězem v nové kategorii Banka bez bariér.20 

Titul Nejdůvěryhodnější banka roku se uděluje na základě hlasování 
veřejnosti, titul Banka bez bariér pak na základě hlasování handicapovaných 
spoluobčanů a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. 

Česká spořitelna má nyní celkem 667 poboček, včetně tří poboček ČS 
Premier pro bonitní klienty, které otevřela ve druhé polovině roku 2010.  
Novinkou bude mobilní pobočka, kterou bude banka využívat jako náhradní 
prostor po dobu rekonstrukcí poboček. 

V roce 2010 rostla i bankomatová síť. Přibylo 58 nových bankomatů, z 
toho 13 vkladových. Česká spořitelna ve svých pobočkách instalovala 34 
platbomatů, nových samoobslužných zařízení pro rychlou realizaci platebních 
příkazů a plateb složenek. Při úpravách naší pobočkové a bankomatové sítě 
dbáme na to, abychom klientům poskytovali rychlý a profesionální servis a stále 
příjemnější prostředí, proto každý rok modernizujeme desítky poboček a 
otevíráme nové tam, kde je klienti potřebují.  

Česká spořitelna provozuje největší počet bankomatů v ČR a spravuje 
jednu z nejširších pobočkových sítí na trhu – velkobystřický bankomat je 
využíván obyvatelstvem již několik let a výběry zde mají vzrůstající tendenci. 
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Stále oblíbenější jsou i platby kartou u obchodníků. Česká spořitelna 
provozuje přibližně 22 tisíc platebních terminálů. V roce 2010 Česká spořitelna 
a expresní balíková služba PPL CZ úspěšně spustili službu, která příjemcům 
zásilek na dobírku umožní uhradit dodané zboží pomocí platební karty, a to bez 
poplatku.  
 
Servisní pobočku ve Velké Bystřici v roce 2010 vedla Lenka Křesinová, později 
ji vystřídala Olga Poláchová. 
 
Aktualizace údajů k produktům v pobočse Velká Bystřice:  
Počet  Běžných účtů                                                126 -  z toho:  
        BÚ - FO podnikatelé základní účet                   49  
        BÚ - PO podnikatelé základní účet                   19  
        BÚ - MO rozpočtové prostředky                       17  
Celkový počet úvěrů:                                               313 v objemu 23 mil. Kč  
 Počet Sporožirových účtů                                     1135 -  z toho:  
        osobní účty   -                                                  936  
        studentské účty (15-18let)   -                             14  
        studentské účty (18-30let)  -                              57  
 Počet klientů, kteří mají aktivní elektronické bankovnictví Servis24    -  601  ks   
 
 
Hotel Zámek 
 
Podklady:      ředitel hotelu Petr Jahoda 
 
 Po půlroční rekonstrukci Zámeckého náměstí v r. 2009 jsme očekávali 
navrácení starého dobrého provozu, bohužel opak se stal pravdou. 
 Tradiční lednový Městský ples navštívilo na tři sta hostů, tradiční byla 
vždy bohatá tombola,  občerstvení i hodnotný program. 
 Počátkem roku však začaly přicházet první připomínky z řad budoucích 
hostů, kteří po rekonstrukci náměstí očekávali i opravu, anebo alespoň 
kosmetickou změnu budovy hotelu. Nesplnil se slib, že se budova po této 
rekonstrukci očistí, popř. nově omítne. 
 Svatební hosté rušili své poptávkové rezervace, počet oddaných párů v 
obřadní síni klesl z průměrných 60 na polovinu. 
 V květnu jsme se podíleli na úspěšné akci Slavnost kroje. 
 Poprvé v historii hotelu se v srpnu t.r. Konalo první oddání svatby na 
terase hotelu, čímž se otevřel prostor pro diskusi, kde se v budoucnu mohou 
konat obřady pod širým nebem. 
 V září se konal po roční pauze jubilejní dvacátý Lidový rok, u jehož 
příležitosti se konalo i setkání Hanáků v kroji, za osobní účasti hejtmana 
olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. 
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 V říjnu oddal starosta Pazdera svého kolegu ze sousední obce. O této 
svatbě s magiským datem 20.10.2010 psal i deník Blesk. 
 Ze známých osobností jsme přivítali v rámci firemních akcí Heidi Janků, 
Václava Neckáře, Moniku Absolonovou a Radku Fišarovou. 
 V průběhu celého roku se dařilo pokračovat v dobré spolupráci s Městem 
Velká Bystřice, zejména radnicí, a to při zajišťování tradičních akcí, např. Ples 
města, Bílý kámen, Slavnost kroje, Bystřické banjo, školní akce Comenius, 
Martinské hody, Zpívání u vánočního stromu aj. 
 Poslední den roku 2010 obdržel pan starosta Pazdera informaci o podání 
mé výpovědi z nájmu. Důvodem je nerentabilní provoz hotelu, který přišel po 
rekonstrukci zámeckého náměstí, a hlavně díky stavu celé budovy Zámku, do 
které nebylo od r. 1991 s výjimkou střechy investováno. 
 
 
Ferona, a.s. 
 
Podklady: Ing. Vodičková 
 
Firma: Ferona, Divize III., O.Z. Velká Bystřice  772 00  Olomouc 
Ve Velké Bystřici má sídlo vedení Divize III.  K Divizi III. patří 3 pobočky se 
sídlem v Brně, Velké Bystřici a Ostravě. 
Vedení :                     Ing. Petr Vlach  - ředitel Divize III. 
Počet zaměstnanců :  
Divize III. celkem 379,  z toho v pobočce Olomouc 176.Ze 145 zaměstnanců 
pobočky Olomouc je 27 zaměstnanců z VelkéBystřice. 
Prodej v roce 2010: Pobočka Olomouc tuny         97 318  t 
      tržby             1 718 676 tis.Kč 
      služby                11 664 tis.Kč 
             Divize III. tuny                 300 305 t 
      tržby            5 218 107 tis.Kč 
      Služby               17 135 tis.Kč 
 
Ferona a Velká Bystřice : Tradičně přispíváme formou reklamy Kulturnímu 
středisku na pořádání Lidového roku. V roce 2010 jsme prodali v porovnání 
s rokem 2009 o cca 11 % tun víc. Došlo k oživení trhu a také ceny z hutí byly 
pro nás jako obchodní firmu příznivé. 
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V. Politický a veřejný život 

 
 
Činnost politických stran 
 
 
KDU-ČSL –místní organizace Velká Bystřice 
(Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová) 
 
Podklady:  Mgr.Zdeněk Lakomý, předseda MO strany 
 

Místní organizace ve Velké Bystřici měla v roce 2010 22 členů. 
Předsedou je Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a 
jednatelem pan Václav Lakomý. 

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

V rámci komunální politiky pracoval do voleb v říjnu  v zastupitelstvu 
města Mgr. Ivo Slavotínek, který zastává funkci místostarosty  města Velká 
Bystřice, zastupiteli byli Mgr. Zdeněk Lakomý  a Mgr. Renata Zavadilová jako 
nestraník. Pan Václav Lakomý vykonával funkci  předsedy sociální a zdravotní  
komise a jako člen i komise pro přijímání do Domu pokojného stáří sv.Anny. 
Mgr.Zdeněk Lakomý pracoval jako člen 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 byl členem Výboru 
regionálního rozvoje. 

Za základní považujeme naplňování našeho volebního programu a 
programového prohlášení zastupitelstva, na kterém jsme se podíleli a  
podporovali ho. Zde bych vyzvedl postupnou 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 od ledna tohoto roku poskytuje pomoc a  sociální službu 
nejen v domácnostech Velké Bystřice, ale i jejího blízkého okolí.  

Rok 2010 byl pro nás důležitý v tom, že se konaly dvoje velmi důležité 
volby. V červnu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  a 
v říjnu komunální volby do místní radnice. Současně s komunálními volbami 
probíhaly i volby senátní. Co se týká parlamentních voleb, volilo naši 
kandidátku  ve městě celkem  109 voličů, což je 6,55 % hlasů. Nepříjemným 
překvapením pro nás byl neúspěch na celostátní úrovni, kde naši kandidáti 
obdrželi pouze 4,39 % všech hlasů, což znamenalo, že v následujících 4 letech 
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nebudeme v  Poslanecké sněmovně zastoupeni. Zůstáváme v Senátu, kde jsme 
posílili a vytvořili senátní klub. 

V říjnu se konaly volby do zastupitelstva města. Naše kandidátka pod 
vedením Mgr.Slavotínka obdržela 21 % hlasů a v 15 členném zastupitelstvu nás 
budou po příští  čtyři roky  zastupovat tři zástupci. Mgr. Ivo Slavotínek se stal 
opět místostarostou města a dalšími členy zastupitelstva jsou Mgr. Renata 
Zavadilová a Petr Nakládal. V senátních volbách kandidoval za KDU-ČSL 
nestraník RNDr. Pavel Nováček, pedagog přírodovědecké fakulty UP Olomouc. 
Obdržel ve  volebním obvodu 9,03 % hlasů, což však  na zvolení senátorem 
nestačilo.    
 
 
 
Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady:  Mgr. Aleš Mádr, předseda MO 
 

Letos slavíme dvacet let od založení. Nově povedeme deník organizace ne 
podle kalendářních roků, ale až do popsání stávajícího. Stejně jako loni máme 
deset členů a dvojčlenný výbor. Jeden žadatel o členství byl odmítnut. 
Pravidelně se scházíme a řešíme problémy našeho města, strany a života.  

V obecních volbách 2010 byla řádně podána plná kandidátka a máme 
jeden mandát zastupitele z celkového počtu 15. V Bukovanech je náš 
místopředseda místostarosta. Volební kampaň pro obecní volby z větší části 
uhradila strana, náklady činí asi 22.000 korun.  
 
Volební program ČSSD Velká Bystřice pro léta 2010-2014 
(Poznámka kronikáře: velmi odvážný, namnoze nerealizovatelný – strana má 
pouze jednoho zastupitele v zastupitelstvu města…) 
 
1. Změníme územní plán v zájmu města a občanů 
2. Podpoříme hanácké tradice 
3. Vyčistíme koryto říčky Vrtůvky 
4. Napíšeme nové žádosti o dotace  
5. Zachováme obě školky 
6. Podpoříme návrat 3. třídy základní školy se zaměřením na sport do Bukovan  
7. Rozvineme charitu a požádáme o pomoc církev  
8. Podpoříme benjamínky kopané a házené 
9. Na hřbitově vykácíme stromy poškozující hroby 
10. Vybudujeme nové ordinace lékařů  
11. Opravíme mlýnský náhon a odbahníme přehradu 
12. Zprůjezdníme cestu za bývalým cukrovarem  
13. Budeme řešit hlučnost silnice I/35 
14. Černé skládky prohlédneme, uveřejníme co jsme tam našli a za úplatu uklidíme 
15. Zřídíme dvě pracovní místa cestář dlaždič 
16. Změníme cenu města na finanční dar a čestné ocenění 
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17. Podpoříme stabilní výuku angličtiny rodilými mluvčími a poskytneme jim byty 
18. Pravidelně budeme psát do Bystřických novin o životě školy a školek 
19. Budeme hledat prostředky na opravu kulturního domu 
20. Zvýšíme dohled nad veřejným pořádkem v nočních hodinách 
21. Hotel Zámek zůstane ve vlastnictví města 
22. Dodláždíme chodníky k Makru 
23. Postavíme halu pro stroje technických služeb 
24. Opravíme autobusové zastávky 
25. Provedeme kontrolu dopravního značení města 
26. Větší kooperace s policií pro odstranění kriminálních jevů 
27. Budeme odstraňovat bariéry chůze a jízdy v budovách a na chodnících 
28. Uveřejníme almanach organizací pro děti a mládež 
29. Nabídneme firmám pomoc při likvidaci odpadů 
30. Zveřejníme mapu územního plánu 
31. Zprovozníme veřejnou diskusi na internetových stránkách města 
32. Vydáme na náklady města katalog bystřických řemeslníků a firem 
33. Zřídíme ponocnou komisi chránící veřejný pořádek 
34. Budeme vykonávat veřejnou službu 
35. Obnovíme výstavy drobného zvířectva 
 

Za nejdůležitější bod programu považujeme změnu územního plánu, 
jelikož 1. ledna 2012 vejde v účinnost § 102 odst. 2. stavebního zákona, 
omezující další rozvoj města. Naše město se tak nemusí stát bohatým a 
moderním městem pro naše děti.  Za letos nejlepší stranickou akci považujeme 
výstup na horu Bradlo u Libiny na Šumpersku. 
 
    
 
Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 
Podklady: Ctirad Kostka-předseda 
 

Předsedou organizace je již druhé volební období s. Ctirad Kostka. 
Organizace eviduje 22 členů. Za uplynulé období jsme se z důvodů úmrtí 
rozloučili s pěti členy, ale také se naše řady rozšířily o tři členy nové.  

Činnost organizace se soustřeďuje na pravidelnou schůzovou činnost, kde 
se seznamujeme s problematikou, která ovlivňuje vnitřní činnost strany a 
hodnotíme styl vládnutí pravicové koaliční vlády a její negativní dopady na 
širokou veřejnost. Zvláště citlivě posuzujeme dopad této pravicové politiky na 
rozvoj společnosti a život zejména rodin s dětmi a důchodců.  

Všichni členové se živě zajímají o dění ve městě. Kladně je hodnoceno, že 
zastupitelstvo města pokračuje v úpravách městského majetku aniž by byl 
zadlužován městský rozpočet.  

Kriticky jsme vzali na vědomí, že městský úřad neakceptoval námi 
navržené kandidáty do bytové komise.  
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Kromě schůzové činnosti se organizace aktivně zapojuje do akcí, které 
pořádá Okresní výbor strany. Naši členové se pravidelně zúčastňují pietních 
oslav, zejména oslavy Dne osvobození od fašizmu a vypálení „palírny“ v únoru 
1945.  
       

Činnost společenských a zájmových organizací 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
Podklady a informace: Jiří Čepelák, Ing. Kamil Šperka 
 
Starosta SDH Jiří Čepelák 
Jednatel:  ing.Kamil Šperka 
Velitel zásahové jednotky Dušan Moskalenko - leden  
    Martin Mádr – od  února 2010 
 
Počet řádných členů v r.2010    40 
z toho žen    9 
mladí hasiči    2 
počet členů zásahové jednotky  12 
technika  T 815 CAS 32 
         DA Mercedes sprinter 4x4 
 
Významné události , které se odehrály u dobrovolných hasičů  v roce 2010: 
 

Na  zvláštní členské schůzi začátkem roku 2010 došlo k výměně velitele 
zásahové jednotky Dušana Moskalenka, za bratra Martina Mádra. Zrušili jsme 
post místostarosty a bratr Kamil Šperka byl zvolen jednatelem SDH.  
  Začátkem léta, jakmile se trochu oteplilo, jsme svépomocí začali provádět 
reorganizaci a optimalizaci vybavení a materiálu v prostorách hasičské 
zbrojnice. Tu jsme přerušili s přicházející zimou s cílem dokončení prací v roce 
2011.  

Ve spolupráci s Městským úřadem jsme se začali připravovat na 
zabudování 2 kusů elektrických vrat z průjezdu na dvůr a z garáže na dvůr. 
Výběrové řízení a montáž plánujeme na rok 2011. Stejně tak jsme se přihlásili 
do výběrového řízení na pořadatelství soutěže v požárním sportu Tohatsu Fire 
Cup 2011, které nám bylo koncem roku 2010 přislíbeno. 

Během celého roku jsme pracovali na stmelení členské základny  SDH a 
JSDH, což se nám myslím podařilo. Hlavním cílem roku 2010 pro nás bylo 
dovybavení přepravního automobilu Mercedes Benz zakoupeného v předchozím 
roce. Celková částka na přestavbu se pohybovala kolem 420 000,- Kč včetně 
DPH. Nutno podotknout, že na financování dovybavení jsme se podíleli 
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významnou měrou kromě MÚ také my. Každý rok totiž pořádáme hasičskou 
zábavu, tzv. „srpnovou noc“ a dvakrát ročně sběr železného šrotu. Tak, jako 
v roce 2009 jsme se rozhodli veškerý výdělek investovat do nového automobilu 
a nelitujeme toho. Ovšem, bez vstřícného přístupu MÚ by naše cíle šlo 
realizovat jen těžko.  

S potěšením mohu konstatovat, že spolupráce celého našeho sboru 
s vedením města je na skvělé úrovni. Jsem přesvědčen o tom, že hlavním 
důvodem je to, že vedení města vidí tisíce  hodin našeho volného času 
investovaného do chodu jednotky a SDH, oprav na hasičské zbrojnici, soutěží, 
akcí pro občany města. V případě potřeby pro občany Velké Bystřice provádíme 
v letních měsících likvidaci nebezpečného hmyzu, naopak v zimě jsme pro děti 
v rámci možností daných počasím připravili kluziště na Letné.  

Během celého roku se naši členové zúčastnili řady školení a kurzů, za 
účelem rozšíření znalostí v oboru. Bratr Dubský zorganizoval s pomocí 
kamaráda MUDr. Milana Brázdila 2x ročně praktické školení první pomoci pro 
naši jednotku.   
 
Významnější akce hasičů konkrétně: 
 
Leden  valná hromada, ledování hřiště 
Únor   VII. Hasičský bál 
Březen ukončení U3V  Jánské Koupele 
Duben sběr  železného šrotu 
Květen uctění památky Zákřovský žalov, okrsková soutěž 
Červenec soutěž Vacanovice,zábava (nekonala se pršelo) 
Srpen  zábava Pod skalkou, pomoc při organizaci Hanáckého pupku 
Září  den otevřených dveří na HZ v rámci Lidového roku 
Říjen  sběr železného šrotu, doprava vody na soutěži hejtmana Ol. kr. 
Prosinec  ukončení roku, ledování 
 
 
Zásahy v roce 2010 
Celkem:     30 zásahů 
Z toho 15 požárů, 3x povodně,4x dopravní  nehody, technická  pomoc 8x. 
 
Z místních požárů: 
 
22.03.10    požár kontejneru u hřbitova 
30.04.10    požár osobního auta u Makra.                                                                           
14.05.10   požár podkroví rekonstruovaného domu Na Svobodě 
 
Mimo Velkou Bystřici: 
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04.01.10    požár pracovny v R.D.v Mrsklesých 
12.02.10   požár chaty v Hodolanech 
23.07.10    požár tlakových lahví opravárenské dílny Holická ul. Olomouc 
31.12.10  požár chaty v Hlubočkách 
 
Technická pomoc: 
 
27.02.10  tonoucí žena v řece Bystřici (vodáci, bohužel postižená nepřežila) 
20.05.10       povodně Přerov čerpání laguny 
24-26.05.10  povodně Troubky čerpaní na čističce  
07.08.10 povodně Olomouc Řepčín 
 
             
Český rybářský svaz 
 
Podklady dodal: Ing.Jan Slepica, předseda místní organizace 
 

Členská základna byla k 31.12.2010 tvořena 320 dospělými členy, 8 
mladistvými 16-18 let a 14 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 – ved. rybářské stráže                                            
Koutný Marian – ved. ml. rybářů 
Dragúň Josef - rybniční referent 
Petřík Lukáš – ved. mladých rybářů 
Ochman Petr – ved. mladých rybářů

 
Dozorčí komise: 
Miroslav Matzner  
Ďásek Edvard – člen DK 
Plíska Antonín, Ing.  – člen DK 
 

Výbor MO se v roce 2010 sešel celkem na 9 výborových schůzích s účastí 
70,4 %. Během roku nebyl případ neomluvené neúčasti  člena na výborové 
schůzi. Zástupce dozorčí komise se během roku 2010 zúčastnil všech schůzí 
výboru MO. Dále se členové  výboru podle své odpovědnosti zúčastňovali 
konferencí, aktivů, školení a jednání organizovaných výborem územního svazu 
ČRS Ostrava. 

Dne 8. května loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  
rybářské závody a 9. května pro mladé rybáře do 15 let z naší MO.  

Děkujeme šem sponzorům, kteří přispěli naší MO na ceny za nejlepší 
výsledky na závodech a na ceny do bohaté tomboly, zejména generálnímu 
sponzorovi firmě Elektromontáže Obermann, LO HANÁ a panu Brumarovi. 
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Chtěl bych také touto cestou ještě jednou poděkovat Městskému úřadu ve Velké 
Bystřici za příspěvek na činnost pro naši MO, z kterého jsme z části financovali 
dokončení pergoly na přehradě a víkendový pobyt pro mladé rybáře na 
Bohušově.  

Při hospodářské prověrce v závěru roku 2010 na výboru územního svazu  
ČRS v Ostravě byla k činnosti a hospodaření naší organizace ze  strany 
územního výboru vznesena připomínka k včasným odvodům ve druhé polovině 
roku na VÚS  a úkol pro VÚS k zajištění dosud nevysazeného candáta a 
dořešení hranice našeho revíru Bystřice Hanácká 2 P.  

Smlouvy na užívání revírů Lošov a Svésedlice byly pro rok 2010 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 2010 se zúčastnilo brigád 146 členů z celkového počtu 320 členů.  
Odpracováno a uhrazeno finančně (138 hod.) bylo celkem 1582 hodin. 
 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 : 
Vysazeno 10000 plůdku štiky obecné, 2112 ks kapr násada, 231 ks štika násada, 
amura 50 kusů, úhoře 2,4 kg, lína 86 ks a  1050 ks pstruh obecný násada. 
                                
Bylo vydáno 293 povolenek k lovu ryb 
 
Úlovky členů naší MO : - na vodách MP a pstruhových : 
MP  :          kusů:            kg:                                
kapr             626          1327                                
lín                  11                3                                 
cejn             134               41,2                            
okoun              2                0,5                               
ostroretka        5                2,5                                
parma              3                5,3                                
štika               53              94,4 
candát            30              55,6 
sumec              6               80 
úhoř               32               25 

amur                 6              20,4 
karas                 4                3,1 
bolen                 2                2,9 
ostatní           134               22 
Celkem        1063         1  689,4  
 
P :                     kusů:        kg: 
pstruh ob.            81           26,1 
pstruh duh.           3              1 
lipan                   15              5,1 
Celkem :             99           32,2

 

Zpráva o činnosti rybářské stráže 
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V roce 2010 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže: pan 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 227 
pochůzek a kontrol. Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě.  

Zadržena byla povolenka u našich členů p. Oulehla Marek a Šiška 
František. Dále byla zadržena povolenka paní Žďárské s MO ČRS Olomouc. 

 
Zpráva o čistotě vod  za rok 2010 

V průběhu roku 2010 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u 
naší MO k žádné čistotářské události. 

   
Zpráva o činnosti kroužku mladých rybářů 

V roce 2010 navštěvovalo dva kroužky celkem 14 mladých rybářů pod 
vedením pana Koutného, Petříka a Ochmana. 

Začátkem tohoto roku absolvovali všichni členové kroužku testy na 
přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku a přijetí za člena ČRS. 

V červnu 2010 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých rybářů na 
Bohušově. Účastnilo se jej 14 mladých rybářů a 3 členové výboru. Na tuto akci 
obdržela naše MO od Rady ČRS dotaci ve výši 14 tis. Kč. 
 

Za celoroční činnost patří poděkování všem aktivním členům, Městskému 
úřadu ve Velké Bystřici a VÚS ČRS v Ostravě za poskytnuté dotace. 
 
Český zahrádkářský svaz 
 
Podklady :  Josef Matonoha (předseda),  Miroslav Zedník (jednatel) 
 

Naše základní organizace má k 31. 12. 2010 celkem 49 členů. Výbor ZO 
se schází na jednání k řešení aktuálních otázek v základní organizaci pravidelně 
jednou za měsíc.  

Jako každý rok jsme se zabývali převážně především nákupem a prodejem 
zahrádkářských potřeb nejen pro členy ČZS, ale i naše spoluobčany. Tento rok 
byl navíc pro nás významný proto, že náš spolek byl ve Velké Bystřici před půl 
stoletím založen. 

Toto významné výročí jsme oslavili slavnostním zasedání v sobotu 17. 
dubna v jídelně Masarykovy základní školy. Byla pozvána řada významných 
hostů, jednatel přítel Miroslav Zedník pronesl projev, v němž zhodnotil celou 
historii spolku od dob jeho založení až do dnešních časů. Bylo připraveno 
rozsáhlé občerstvení včetně chutného slavnostního oběda. V družné zábavě jsme 
setrvali až do večerních hodin – vystoupila taneční skupina z Majetína a k tanci 
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nám hrálo oblíbené písničkářské duo Magnet. Celý průběh oslavy je 
zaznamenán na videu a je součástí videokroniky města 2010. 

Pro členy jsme jako každý rok zajistili sadbové brambory – bylo jich 
nakoupeno celkem 500 kg v odrůdách Magda (2q), Karin (2q) a červených 
Rosana (1q). 

Členové výboru ZO se zúčastnili organizování a zajištění průběhu 
20.ročníku Lidového roku, který se konal 4.-5. září. Součástí programu bylo i 
vyhlášení soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku, která se konala již po 
šesté. Cenu za předzahrádku dostal od zahrádkářů pan Mrovčák z části města 
Nad skálou (č.p.823), cenu za nejkrásnější okno získala rodina Procházková 
z Loučné (č.p.207). 

Velkou akcí byla jako vždy v pozdním létě naše Výstava ovoce a 
zeleniny, kterou jsme připravili na dny 2. –4. října v prostorách spolkové 
místnosti v přízemí radnice. Svými výpěstky se na výstavě pochlubilo celkem 22 
vystavovatelů – 12 našich členů a 10 dalších spoluobčanů. Tyto počty 
znamenaly pokles proti roku 2009 o čtvrtinu, což způsobila letošní velmi špatná 
úroda ovoce. Z členů se výstavy zúčastnili přítel J.Matonoha, M.Zedník, 
Kr.Hořínková,  Miklík, J.Velký,  Zendulková,   Doleček,   Breginová,   
Peřinová, Sv.Ochmann, H.Goldscheidová,   Kropáč – z nečlenů to byli pan 
Kubáč,  Jurášová, Souček, I. Roušal, J.Roušal,  Tégl, J.Rulíšek, T.Hradil, B. 
Ochman a M.Šperková. Právě přítelkyně M.Šperková se významnou měrou 
zasloužila o vysokou úroveň výstavy jako každý rok svými aranžérskými 
schopnostmi. 

Výstavní komise rozhodla o udělení pěti cen nejúspěšnějším 
vystavovatelům. Na prvním místě byl vyhodnocen pan I.Kropáč, dále J.Rulíšek,, 
M.Zedník, J.Roušal a ..Zendulková. Touto soutěží se snažíme ještě více podnítit 
zájem vystavovatelů o jejich prezentaci na naší akci a dále věříme, že časem 
získáme i další členy do našeho zahrádkářského sdružení. 

O přehlídku byl zájem – přes víkend ji navštívily téměř dvě stovky našich 
spoluobčanů i dalších zájemců ze širokého okolí našeho města. V pondělí 
výstavu shlédlo pět tříd mateřské školy a v rámci výuky i všechny třídy 
Masarykovy ZŠ  od prvního až do čtvrtého ročníku. 

V sobotu 18. září jsme uspořádali ve spolupráci s klubem seniorů zájezd 
do Hradce Králové a okolí, kde jsme navštívili i zahrádkářské muzeum. Zájezd 
se vydařil a rozhodli jsme se, že v roce 2011 uspořádáme zájezd opět a pokud 
bude dost zájemců, pojedeme samostatně. 

V listopadu bylo dovezeno 30q mletého vápence, který začneme po zimně 
postupně prodávat zájemcům. 

Během roku jsme proplatili členům a jejich rodinným příslušníků 
vstupenky na výstavy Flora v Olomouci. 
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Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing.Josef Šperka, předseda 
 

 
Naše základní organizace uspořádala v r. 2010 patery zkoušky z výkonu 

pracovních psů. 
Zúčastnilo se 26 našich členů, z toho 20 složilo zkoušky úspěšně. Jako 

každým rokem jsme uspořádali výstavu boxerů s účastí 58 psů z celé Moravy, 
dále bonitaci boxerů s obdobnou účastí a bonitaci německých ovčáků. Jsou to 
všechno vrcholové chovatelské akce širšího významu a jistě přispěly k dalšímu 
zviditelnění našeho městečka u stále širší, nikoliv jen chovatelské veřejnosti. U 
příležitosti Dne dětí proběhla ukázková výcviková akce pro děti v Lošově. 

I v tomto roce byla věnována pozornost široké laické veřejnosti, kdy 
zájemci byli seznamováni se  základní ovladatelností psa. Tento výcvik se 
setkává se slušným ohlasem veřejnosti a je kladně hodnocen. 

Dále proběhla další etapa úprav  klubovny, kdy byla opravena kompletně 
jedna místnost a klubovna může sloužit lépe členům i zájemcům o pronájem 
z řad občanů Velké Bystřice a okolních obcí regionu. 
 
 
Auto-velo-klub 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 
 
 V roce 2010 si bystřický AVK naplánoval snad rekordní počet klubových 
akcí – patnáct – z nichž jen dvě zůstaly neuskutečněné v podstatě z technických 
důvodů. 
 Poprve jsme společně vyjeli na zimní Jeseníky – naší základnou byla 
osvědčená chata Horník kamaráda Zdeňka Stuchly v Malé Morávce, odkud je 
přes Hvězdu a Ovčárnu krásný přístup na hřebeny. Právě tam však počasí 
nebylo moc příznivé, takže to vyhráli naši běžkaři v nižších horských partiích. 
 Již v předjaří jsme začali připravovat hlavní akci roku – sedmnáctý ročník 
cyklo-turistického Bílého kamene. Vyvrcholení příprav - značkování 
povolených tras - proběhlo týden před Kamenem soustředěním na skautské 
základně v Domašově, kterému přálo nádherné, téměř letní počasí. To bohužel 
nevydrželo na 1.května, kdy na vlastní akci vydatný ranní déšť odradil od účasti 
minimálně dvě třetiny zájemců. Bližší podrobnosti o tomto ročníku jsou 
zpracovány v samostatné kapitole (viz str….) i jako jeden z projektů 
Videokroniky města 2010 (DVD č. 6). 
 Z nových akcí v tomto roce zaujal dobře naplánovaný a bohatě členstvem 
navštívený celodenní cyklovýlet po blízké pahorkatině Nízkého Jeseníku, 
ukončený společným posezením v Bystrovanech – pro velký zájem a úspěch 
bude tato novinka opět zařazena do plánu akcí v následujícím roce. 
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 Naše tradiční letní toulky po Hrubém Jeseníku jsme tentokrát v srpnu 
situovali na horskou chatu Návrší u Starého Města, odkud jsme vyráželi na pěší i 
cyklo túry po blízkém i vzdáleném okolí – samozřejmě nesmělo chybět zdolání 
zdejší dominanty – Králického Sněžníku. 
 Do podzimních Jeseníků jsme se vypravili riskantně až v říjnu a byla to 
volba termínu úžasná: na hřebenech vládlo téměř letní teplo, vůbec nefoukalo a 
azurová obloha nám byla odměnou za zimní nečas, strávený tu v únoru. 
 Klubovými akcemi jsou již léta společně navštívené bystřické přehlídky 
country muziky – Regi a Banjo – z nichž si dokážeme odnést některé pěkné 
písně i do repertoáru našeho klubového mnohakytarového bandu, čítajícího 
mimo oněch šest kytar  mandolínu, banjo, kontrabas ba i snaživé fidle. Bohatou 
klubovou sezónu jsme jako vždy zakončili velkým klubovým potlachem 
v neředínské restauraci Na rybníčku, kde celý náš zpívající ansámbl nachází to 
správné uplatnění. 
 Poklidný závěr letošního klubového dění poněkud rozčeřila zpráva o tom, 
že příští rok bude možnost ve vojenském prostoru uspořádat Bílý kámen ve 
dvou termínech – zřejmě v květnovém a srpnovém, což na nás, jako hlavní 
pořadatele, bude klást značné nároky.   
 K 31. 12. 2010 čítá náš klub 24 členů, již počátkem roku došlo 
k personální změně na funkci pokladníka, kterou nyní zastává Oldřich 
Wasserrab – další funkce v klubu pod vedením předsedy Milana Heřmana 
zůstaly beze změn.  

 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Irena Juřicová – jednatelka Svazu 
 
 V roce 2010 jsme bohužel neuskutečnili tradiční kratší zájezdy po 
republice, a to pro malý zájem členů naší organizace. Stejně tak tomu bylo 
s letním pobytem v Chorvatsku. 
 Ze zahraničních akcí tak byl uskutečněn jen dvoudenní zájezd do 
polského Krakova, při kterém jsme navštívili i tamní solné doly, které jsou 
evropskou zajímavostí. Náš kontakt s Polskem zůstal však jako každý rok 
v podobě jarního a podzimního nákupního zájezdu. 
 Naši prodejní výstavu jsme tentokrát uskutečnili jen v podzimním – 
listopadovém termínu, jarní výstavu jsme vynechali, protože o ní je mezi 
bystřickými spoluobčany jen malý zájem. Jarní výstavu tak už nebudeme 
pořádat ani v dalších létech. 
 Koncem roku 2010 bylo v naší instituci registrováno 128 členů – loňský 
údaj o tom, že nás bylo 299 je chybný, v letošním roce jsme naopak konstatovali 
nárůst členské základny. 
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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 Goldscheidové 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 
tak měli možnost zvýšit příspěvek na lyžařský výcvik o 100 Kč, tedy na 600 Kč 
na žáka než bylo v roce 2009. 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 
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uhrazen ze SRPŠ. V měsíci září 2010 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 2010 byl počet registrovaných členů do 18 let 26, ostatní byli 
roveři, rangers, činovníci a oldskauti.  

Dne 27 ledna proběhl střediskový sněm kmene dospělých, na kterém byl 
volen vedoucí družiny oldskautů. Do čela byl jednohlasně zvolen bratr Juřica 
Petr - Pedro a jeho zástupkyní se stala sestra Vlasta Polzerová. Oldskauti se 
scházejí pravidelně na setkáních s činovníky střediska a příznivci skautingu. 

V únoru byl uskutečněn střediskový sněm, na kterém byla zvolená nová 
středisková rada. Stávající středisková vůdkyně, sestra Irena Juřicová - Fáčule, 
po 18 letech ze své funkce ze zdravotních důvodů odstoupila a proto bylo nutné 
zvolit nového vůdce střediska Velká Bystřice. Stal se jím bratr Lukáš Juřica a 
výchovným zpravodajem Jitka Juřicová. Zdravotníkem střediska zůstala i nadále 
sestra Irena Juřicová. 

Vzhledem k nepřízni počasí v první polovině roku jsme se vymkli tradici 
a místo na Smilově jsme strávili  týden prázdnin v Karlově na chatě. Děti byly 
ubytované v pokojích s příslušenstvím, v noci samozřejmě odpadly noční 
hlídky, chata se zamkla a všichni celou noc spokojeně odpočívali. Velká část 
účastníků se nevzbudila ani při noční bouřce. Některé děti ještě neměly možnost  
navštívit Praděd, Karlovu  studánku, atd. Letos jim bylo umožněné poznat  
několik pěkných míst Jeseníků. Také sestra Vařeška - Lenka Pospíšilová, měla 
pěknou kuchyň, do které v žádném případě nepršelo. Děti byly spokojené a 
rodiče klidní a bez strachu o své potomky. 

Z dalších významných akcí roku bych se zmínila o vánočním posezení se 
stromečkem a dárky. Na tyto akce se členové organizace včetně dospělých vždy 
těší, připravují dárky pro ostatní a hoří zvědavostí, co dostanou ve svém 
dárečku. 

No a co bude příští rok, to se uvidí. 
                                                            
 
Senior klub 
 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně 
 

 Senior klub vyvíjí relativně velkou aktivitu, protože pro své členy 
připravujeme každý měsíc nějakou akci: 
 
Leden:   Společná procházka zimní přírodou 
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Únor:    Diapozitivy pana Ing. Coufala z Olomouce na téma Itálie a jižní Čechy 
Březen: Posezení k bývalému Mezinárodnímu dni žen – malá oslava 
Duben: Vyjížďka na kole do Krčmaně na koniklece 
Květen: Zájezd autobusem do Tršic na starodávné zemědělské nářadí 
Červen: Opékání kabanosu na Letné – harmonika, zpěv 
Září: Se Svazem zahrádkářů autobusem do východních Čech – Hradec Králové, 
Kuks, zámek Hrádek nad Nisou 
Říjen: pěší procházka Vrtovem do Přáslavic 
Listopad: video promítané panem Ivo Slavotínkem na téma „Izrael – svatá zem“ 
Prosinec: velké předvánoční posezení, vánoční pásmo dětí z mateřské školy na 
Svobodě – návštěva pana starosty a místostarosty 
 

Tento klub, určený pro seniory našeho městečka, plní velmi důležitou 
úlohu v obohacení života svých členů . 
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VI. Sociální a zdravotní zařízení 
 
Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 
 

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice vznikl v roce  1998 
přeměnou   původního domu s pečovatelkou službou  v dům pro seniory. Jeho 
zřizovatelem je město Velká Bystřice. 

Hlavním posláním  našeho zařízení je  umožnit  uživatelům žít 
plnohodnotným životem i v době jejich stáří v prostředí blízké jejich domovu a 
umožnit jim pomocí kvalitních sociálních služeb překonávat jejich těžkosti, 
spojené s vyšším věkem a nemocemi. Věnujeme se převážně spoluobčanům 
žijícím ve  Velké Bystřici, ale místo zde nacházejí i senioři z jejího   
bezprostředního okolí. Většinu obyvatel domova tvoří starší lidé ve věku nad 80 
let  a svůj domov zde nalezla i nejstarší občanka města p.Františka Gojišová, 
které je 97 let. 

Funkci ředitele domova vykonává od konce roku 2006 Mgr.Zdeněk 
Lakomý a v jeho práci mu pomáhá  celkem 17 zaměstnanců, z nichž podstatnou 
část tvoří zdravotničtí pracovníci a  pracovníci v sociálních službách. Část 
zaměstnanců pracuje v  technických  a dalších  nutných profesích. 

Díky  velkým stavebním úpravám, probíhajícím v minulých letech, je 
možno poskytnout ubytování celkovému počtu 38  uživatelů sociálních služeb, 
kteří obývají  jednolůžkové pokoje, doplněné malým kuchyňským koutem a  
vlastním sociálním zařízením (WC, koupelna). Z našeho pohledu můžeme říci, 
že městu se podařilo během uplynulých 20 let vybudovat zařízení, které svou 
kvalitou odpovídá nárokům moderního bydlení seniorů na počátku 21. století. 

 Jediná podstatnější změna v roce 2010 nastala v tom, že během prvního 
čtvrtletí ukončil svou činnost v našem objektu lékař-gynekolog, takže se hledá 
vhodné využití těchto uvolněných prostor. Ordinace bude nejspíše v souladu s 
požadavky zřizovatele přebudována na dva nové byty, vhodné pro poskytování 
krátkodobých pobytů.. 

Obyvatelé domova   mohou plně využívat nejen nabídku  našich služeb,  
ale pokud mají zájem, mohou využít i pestré nabídky služeb ve městě Velké 
Bystřici. Rádi navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní 
představení a v poslední době jsou velmi populární i filmová přestavení, 
pořádaná v naší společenské místnosti.  

Tradičně pořádáme několik výletů  do arboreta Horizont v Bystrovanech, 
na Svatý Kopeček, prohlédli jsme si i krásný zámek v Náměšti na Hané. V rámci 
povzbuzení těla jsou pořádána pravidelná cvičení a zúčastňujeme se sportovních 
her seniorů v domově Pohoda v Olomouci – Chválkovicích. V letošním roce 
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jsme byli poprvé úspěšní a získali bronzovou medaili v kategorii mužů (pan 
Hanzlík). 

Nezapomínáme ani na poskytování duchovních služeb, kdy zájemci mají 
možnost navštěvovat bohoslužby jednotlivých církví a každý týden se koná 
v naší kapli katolická bohoslužba. 

Několikrát do roka navštěvují domov děti v místní základní školy a 
mateřských škol. Na vánoce si  přijel mezi nás zakoncertovat  i dechový dětský 
orchestr z Bystrovan. V rámci Lidového roku se uskutečnilo ve společenské 
místnosti malé představení dětských folklorních souborů. 

Jsme otevření i pro veřejnost, kdy  pořádáme v rámci Dne seniorů 
společenské odpoledne, na něž navazuje den otevřených dveří, v jehož rámci si  
zájemci mají možnost prohlédnout  prostředí, v jakém naši starší spoluobčané 
tráví dny zasloužilého odpočinku. Konec července je každoročně věnován   Dnu 
sv.Anny, kdy se v rámci společenského odpoledne  scházejí uživatelé se svými 
příbuznými a příznivci Domova.  

To vše se nám daří uskutečňovat  díky velké pomoci vedení města, 
Olomouckého kraje a státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 

 
Ordinace praktického lékaře 
 

Podklady:   MUDr.Kafka Petr 
 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 
Sestřička:           Hana Kotzotová 
 
V roce 2010 nedošlo k podstatným změnám v počtu  ošetřovaných pacientů ani 
způsobu jejich ošetřování.  
           
 
Dětské oddělení 
 

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

Jak proběhl uplynulý rok na dětském středisku? Jedeme ve stejné sestavě, 
já jsem takto spokojená, doufám, že i sestřička, a pacienti věříme, že také. Máme 
zaběhlý určitý systém objednávání dětí na preventivní prohlídky na určitou 
hodinu, aby čekali co nejméně – nemocné pacienty do jednoho roku ošetřujeme 
přednostně. Pro větší děti máme na nutnou dobu čekání rozptýlení v podobě 
houpacího koníka, nebo stolečku s omalovánkami a kreslicí tabulkou. Děti pak 
maminky od nás často odvádějí domů s křikem, protože si dostatečně nepohrály. 
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Pomalu se snažíme modernizovat interiér – k novému nábytku v ordinaci 
jsme pořídily novou ledničku a plánujeme dokončit výměnu oken v čekárně 
včetně vstupních dveří. Pokračuji také v udržování zeleně u parkoviště, kde se 
snažím, aby od jara do podzimu bylo něco kvetoucího – dokresluje to příjemný 
prostor před zdravotním střediskem. 

Opět se budu opakovat, že mě zatím práce s dětmi baví a celkem 
prožívám případy, když mám některé pacienty v ordinaci opakovaně a snažíme 
se s rodiči (většinou s maminkou) vymyslet nějaký „bojový plán“, jak nad 
nemocemi zvítězit. Stále víc pro ty, kteří na to slyší, doporučuji kombinovat 
klasickou léčbu s homeopatickou a domnívám se, že ne bez úspěchu. 
Samozřejmě, i při léčbě klasické se vše nedaří a tak se tomu stává i při této 
novodobé léčbě, ale každý, i sebemenší úspěch, mě nabije novou energií – a 
pokud toto funguje, tak vím, že je to dobře. 

Mohu pochválit spolupráci s vedením města i školou, když je to potřeba, 
vždy se domluvíme a najdeme řešení. Stejně tak je to i s naší lékárnou, která je 
schopna objednat a vždy brzy dodat potřebný lék. Myslím si, že sama nejsem 
konfliktní typ a snažím se s každým vyjít po dobrém. 

Pokud se týče počtu registrovaných ošetřovaných dětí, ten se od loňského 
roku téměř neliší – těch nově narozených máme čtyřicet. 

  
 
  

Zubní praxe MUDr.Petr Jašek 
 

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr.Petr Jašek 
sestřička Marie Slámová 
 

V minulém roce v květnu nastoupila místo laboranta pana Malíka, který 
odešel do důchodu paní laborantka  Miroslava Kubáčková. Zhotovuje veškeré 
protetické práce od snímacích náhrad až po keramické korunky a můstky. 
Blízkost kvalitní laboratoře je velkým přínosem pro pacienty z důvodu zrychlení 
prací a oprav - není potřeba práce nikam vozit.... Kromě naší ordinace s ní 
spolupracuje i dr.Mlčáková z Mariánského údolí. 
 
Zařízení rehabilitační péče 
 
 Podklady: Hana Novotná – vedoucí  
 
 Zařízení je důležitou součástí zdravotního systému města, protože 
umožňuje obyvatelům s potřebou rehabilitační zdravotní péče její poskytnutí 
bezprostředně v místě bydliště, bez časově ztrátového dojíždění do Olomouce. 
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Vedoucí :  Hana Novotná 
Ošetřující lékař : MUDr. Petr Konečný 
 
Zařízení poskytuje tyto služby hrazené zdravotními pojišťovnami: 
 
 1. Cílené vyšetření lékařem – odborníkem v oboru fyziatrie,balneologie a léčeb. rehabilitace 
 2. Měkké a mobilizační techniky 
 3. Mobilizace páteře nebo kloubu – s nárazem 
 4. Reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce 
 5. Punkce kloubní s aplikací léčiva 
 6. Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby 
 7. Obstřik periferního kloubu 
 8. Kořenový obstřik 
 9. Kineziologické vyšetření 
10. Fyzikální terapie II  - aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, parafinová lázeň 
11. Fyzikální terapie III – diatermie ( krátkovlnná, mikrovlnná ) 
12. Fyzikální terapie IV – Specielní selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů 
13. Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků 
14. Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě 
15. Léčebná tělesná výchova individuální – kondiční a analytické metody 
16. Individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility 
17. Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny 
18. Podvodní masáž, iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury 
19. Techniky měkkých tkání 
20. Masáž reflexní a vazivová 
   
Zařízení má smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními 
pojišťovnami: 
 
1. Vojenská zdravotní pojišťovna 
2. Oborová zdravotní pojišťovna 
3. Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 
4. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
5. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
6. Revírní bratrská pokladna 
 
 
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. 
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Školní jídelna 
 

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

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

V roce 2010  je počet  strávníků   690 
Počet zaměstnanců  v jídelně   10 + řidič  se nezměnil. 
 

V listopadu 2010 ukončila pracovní poměr účetní paní Jedličková  Irena, 
na její místo nastoupila paní Cínová, která dojíždí z Přerova. 

28.2.2011 končí pracovní poměr vedoucí školní jídelny paní Alici 
Dubové, která po 25 letech trvání v této funkci odchází do zaslouženého 
důchodu. 
Od 1.1. 2011  nastoupila na její místo vedoucí školní jídelny Velká Bystřice  
paní Marie Scheuchová z Horní Moštěnice. 

Od 1.1.2011 také na místo řidiče pro rozvoz jídel nastoupila paní 
Šimunkinová Irena z Velké Bystřici na  uvolněné místo po panu Vodičkovi. 

 Byl zakoupen  nový varný kotel 250 litrový pro přípravu jídel . 
V průběhu roku  jsme zajistili  17  akcí vedlejší činnosti, stravování 

sportovních akcí v nové sportovní  hale i na  hřišti SK, Slavnosti kroje, 
Hanáckého Pupku a zajištění potravin na různé soukromé akce. 

Také jsme  zajišťovali  stravu pro  800 účastníků XX. ročníku Lidového 
roku, jejíž součástí bylo nedělní Setkání Hanáků .                                                                         
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 
Podklady: npor. Mgr. Pavel Chrudina, vedoucí obvodního oddělení 
 
Rozloha teritoria služebního obvodu Velká Bystřice je 389 km2. Aktuální počet 
obyvatel ve služebním obvodě je kolem 18.500 obyvatel. 
 
Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za r. 2010 ve srovnání s r. 2009 
 V roce 2010 byl u našeho územního obvodu zaznamenán nárůst nápadu 
trestné činnosti ve srovnání s rokem 2009 o 43 trestných činů. Z celkového 
počtu spáchaných 366 trestných činů bylo objasněno 144 trestných činů, což činí 
objasněnost 39,34 %. V roce 2009 byla objasněnost našeho útvaru 48,30 %, 
došlo tedy k procentuálnímu poklesu objasněnosti o 8,96 %. Z celkového počtu 
všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková trestná činnost – 
231 skutků. 
 
STRUKTURA TRESTNÝCH ČINŮ SPÁCHANÝCH V OBVODU OOP ČR V.  BYSTŘICE 
                                                                                                     

Rok 2008        2009 2010 
Druh trestné  
činnosti 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
 v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
  v % 

Celková TČ 433 / 164 37,88 323 / 156 48,30 366 / 144 39,34 
Obecná TČ 317 / 78 24,61 213 / 69 32,39 287 / 85 29,62 
násilná 17 / 13 76,47 15 / 14 93,33 22 / 18 81,82 
mravnostní 3 / 1 33,33 2 / 1 50,00 0 / 0 --- 
majetková  275 / 55 20,00 170 / 34 20,00 231 / 38 16,45 
- vloupání 83 / 23 27,71 43 / 10 23,26 79 / 20 25,32 
- krádeže prosté 161 / 23 14,29 107 / 17 15,89 127 / 9 7,09 
Hospodářská TČ 23 / 7 30,43 26 / 7 26,92 26 / 12 46,15 
Ostatní  TČ 22 / 9 40,91 26 / 20 76,92 34 / 29 85,29 
Zbývající TČ 92 / 78 84,78 83 / 79 95,18 53 / 47 88,68 

 
Rizikové a kriminogenní faktory 
 Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v 
porovnání s rokem 2009 došlo pouze k minimálním odchylkám. Vzhledem ke 
struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo v roce 2009 
nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových vozidel. 
Jednalo se zejména o vozidla zaparkována v odlehlých a okrajových částech 
našeho teritoria v období tzv. „houbařské sezóny“. Další nejrozšířenější 
kriminalitou, vzhledem k rozsáhlým chatovým oblastem, patřila kriminalita 
související s vloupáním do rekreačních objektů a chat.  
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Nemalou měrou se na trestné činnosti také podílí i vloupání do rodinných 
domů, rozestavěných novostaveb, vloupání do restauračních zařízení, hospod a 
obchodů. 

Ačkoliv je těmto problematikám ve značné míře věnována pozornost a 
jsou prováděny časté preventivně bezpečnostní akce, nedaří se tuto trestnou 
činnost eliminovat. Jde převážně o organizovanou trestnou činnost závažného 
charakteru. 
 V roce 2010 lze pozitivně hodnotit krádeže věcí z nezajištěných 
motorových vozidel zaparkovaných na parkovišti před obchodním domem 
Makro ve Velké Bystřici, kde byla tato trestná činnost oproti předcházejícím 
rokům minimální. K eliminaci této trestné činnosti došlo z důvodu konání 
častých bezpečnostních akcí a díky časté obchůzkové preventivní činnosti 
policistů. 
 
Pachatelé trestné činnosti 
 Struktura pachatelů trestných činů je oproti minulým letům téměř 
neměnná. Z celkového počtu 366 spáchaných trestných činů, byli zjištěni 
pachatelé ve 130 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 83 trestných činů. 
Ženy se dopustily spáchání celkem 17 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých došlo oproti roku 2009 k mírnému 
nárůstu pachatelů z této skupiny. V roce 2009 osoby nezletilé a mladistvé 
spáchaly 13 případů činů jinak trestných nebo provinění. V roce 2010 bylo 
těmito osobami spácháno celkem 15 skutků.  

Na veškeré trestné činnosti páchané v územním obvodě OO PČR Velká 
Bystřice se podílejí občané České republiky.  
  
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 vloupání do zaparkovaných motorových vozidel, 
kde pachatelé využívají dlouhodobé nepřítomnosti majitelů zaparkovaných 
vozidel. Tito majitelé odstavených vozidel si často nechávají v zaparkovaných 
vozidlech volně odložené věci (tašky, GPS navigace, mobilní telefony, 
peněženky) na viditelném místě ve vozidle, a tím „nabízejí a nabádají“ 
potencionální pachatele k vloupání. Ke krádežím věcí ze zaparkovaných vozidel 
došlo celkem v 77 případech. 

V roce 2010 došlo dále v 79 případech k vloupáním do různých objektů – 
nejvíce do chat (31 případů), do rodinných domů a bytů (9 případů) a dále pak 
vloupání do restauračních zařízení, hospod a obchodů (5 případů).  
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Obecně jsou oběti převážně z majetkové trestné činnosti. Ta také tvoří 
převážnou část trestné činnosti OO PČR Velká Bystřice, z 366 zjištěných 
trestných činů je to 231 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 2010 bylo realizováno celkem 5 x 
vykázání osoby ze společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí. 
Došlo k nárůstu o 3 vykázané osoby oproti roku 2009.  

 
Oblast veřejného pořádku a přestupků  
 V roce 2010 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 361 
přestupkových spisů, což činí pokles o 20 spisů oproti roku 2009 (v roce 2009 
bylo evidováno 381 spisů). Z uvedeného počtu přestupků bylo správnímu 
orgánu předáno celkem 192 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového 
jednání jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 
 
Přestupky proti majetku – 173 přestupových spisů, což znamená pokles oproti 
roku 2009 o 26 spisů. V roce 2009 bylo v této oblasti evidováno 199 
přestupkových spisů. 
Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 119 spisů, což činí 
pokles oproti roku 2009 o 46 spisů. V roce 2009 bylo evidováno 165 
přestupkových spisů. 
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – 
53 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda pod vlivem alkoholu – 38 
přestupků. Do těchto přestupků nejsou zahrnuty přestupky řešeny v blokovém 
řízení. 
 

Mezi ostatní přestupky dále patří přestupky na úseku zbraní a střeliva, a 
další přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě. 
 V roce 2010 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“ a tradiční folklorní festival ve Velké Bystřici, nazvaný 
„Lidový rok“. V neposlední řadě je nutno zmínit i každoročně konanou 
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Romskou pouť na Svatém Kopečku u Olomouce a novou, sportovně zaměřenou 
akci nazvanou „Olomoucký šerpa“, která se konala na trase Velká Bystřice – 
Olomouc, Lošov – Olomouc, Svatý Kopeček. V průběhu roku byl dále 
zajišťován veřejný pořádek při konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a další menší společenské události.   
 
Kriminalita mládeže 
 Kriminalita mládeže v roce 2010 měla stoupající tendenci. Z celkového 
počtu 130 pachatelů bylo 5 osob mladších 15 let, což je oproti roku 2009 více o 
3 nezletilé osoby. V případě mladistvých osob bylo zjištěno 10 pachatelů, ve 
srovnání s rokem 2009 jde o nárůst o 8 mladistvých osob.    
 Z celkového počtu 15 případů činů jinak trestných nebo provinění, 
spáchaných nezletilými či mladistvými osobami, šlo ve 4 případech o 
majetkovou trestnou činnost, kam patří krádeže motorových vozidel – 1 skutek, 
krádeže v bytech a rodinných domech – 2 skutky, krádeže jízdních kol – 1 
případ. V oblasti hospodářské trestné činnosti a násilné trestné činnosti byl 
zaznamenán 1 případ. V dalších 9 případech šlo o ostatní trestnou činnost, kde k 
alarmujícím ukazatelům patří kriminalita mládeže na úseku drogové 
problematiky, kde bylo řešeno celkem 7 skutků. 
 
Oblast drog 
 V oblasti drogové problematiky bylo v roce 2010 zaznamenáno 5 případů 
nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů a jeden případ šíření 
toxikomanie. V této oblasti došlo k nárůstu oproti předchozímu období. 
Vzhledem k současnému trendu vývoje v kategorii drogové kriminality bude 
uvedené problematice věnována zvýšená pozornost. 
 Policisté zdejší součásti v oblasti drogové problematiky úzce spolupracují 
se specialisty z územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování 
Olomouc, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, kterým předávají 
veškeré získané poznatky při běžném výkonu hlídkové služby. V průběhu roku 
2010 k dané problematice proběhly přednášky ve spolupráci s Preventivně 
informační skupinou územního odboru Olomouc. Tyto proběhly ve školských 
zařízeních, ve snaze oslovovat cílové ohrožené skupiny dospívající mládeže a 
tímto trestnou činnost částečně eliminovat. 
 
 
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 2010 jsme zaznamenali celkem 4 případy, což je 
nárůst oproti roku 2009 o dva případy. 



- 65 - 

 
Majetková kriminalita 
 Na tomto úseku bylo v roce 2010 v obvodě OO PČR Velká Bystřice 
spácháno celkem 231 trestných činů. Objasněno bylo 38 skutků, objasněnost 
v této oblasti tedy činila 16,45 %. V oblasti majetkové trestné činnosti došlo ke 
zvýšení nápadu trestné činnosti o 61 skutků oproti roku 2009. Objasněnost 
v roce 2009 byla nižší o 3,55 %, v roce 2009 byla objasněnost 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 
velmi dobrá 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. 

 V roce 2010 bylo problémovou oblastí především vloupání do 
zaparkovaných motorových vozidel v oblasti Kozlova, kde došlo k cca 30 
případům. Ačkoliv bylo prováděno rozsáhlé bezpečností opatření, došlo pouze 
k zastavení této trestné činnosti. Pachatele se však v prošetřovaných případech 
nepodařilo ustanovit.  

V minulém období (v roce 2008, 2009), byly problémovou oblastí krádeže 
volně odložených věcí z nezajištěných motorových vozidel, odstavených na 
parkovišti u OD Makro ve Velké Bystřici. Vzhledem k tomu, že v průběhu 
celého roku byly prováděny průběžné preventivně bezpečnostní akce, byla 
v roce 2010 tato trestná činnost minimální. 
 

Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2008, 2009 a 2010 
 

Rok 2008        2009 2010 
Druh trestné  
činnosti 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
 v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
  v % 

Majetková 
trestná činnost 

275 / 55 20,00 170 / 34 20,00 231 / 38 16,45 

Krádeže vloupání 83 / 23 27,71 43 / 10 23,26 79 / 20 25,32 
Krádeže prosté 161 / 23 14,29 107 / 17 15,89 127 / 9 7,09 

 
 
Hospodářská kriminalita 
 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 26 skutků, což je 
stejný počet jako v 2009. Objasněnost byla oproti roku 2009 vyšší o 19,23 % 
(rok 2009 – 26,92 %, 2010 – 46,15 %). Hospodářská trestná činnost zahrnují na 
OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy proti měně a platebním 
prostředkům, úvěrové podvody, podvody, zpronevěry. 
 
Násilná kriminalita 
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 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2010 spácháno 22 trestných 
činů, což představuje nárůst oproti minulým letům (viz tabulka níže). 
Objasněnost u násilné trestné činnosti bývá zpravidla vyšší než u majetkové 
trestné činnosti. I přesto, že v roce 2010 došlo k poklesu objasněnosti o 11,51 % 
(rok 2009 – 93,33 %, rok 2010 – 81,82 %), je objasňování této trestné činnosti 
v posledních letech na velmi dobré úrovni. 

Strukturu násilné trestné činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné 
ublížení na zdraví, porušování domovní svobody a loupeže.  

 
rok zjištěno  objasněno  %  

2006 29 17 58.62 
2007 39 27 69.23 
2008 17 13 76.47 
2009 15 14 93,33 
2010 22 18 81,82 

 
Mravnostní kriminalita 
 V této oblasti v roce 2010 nebyl zaznamenán a prošetřován žádný případ. 
V roce 2009 byly prošetřovány 2 případy. Došlo tedy k poklesu oproti roku 
2009 o 2 případy.  
 
Ostatní a zbývající kriminalita 
 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2010 evidováno 34 trestných 
činů, což představuje nárůst o 8 trestných činů oproti roku 2009. Objasněno bylo 
29 skutků a objasněnost tak v roce 2010 činila 85,29 %. V roce 2009 byla 
objasněnost 76,92 %. Došlo tedy k nárůstu objasněnosti o 8,34 %. V této 
kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 14 trestných činů 
2. Nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů – 5 trestných 

činů, 
3. Ohrožování výchovy mládeže – 5 trestných činů, 
4. Sprejerství – 4 trestné činy, 
5. Výtržnictví – 2 trestné činy, 
6. Požáry – 2 trestné činy, 
7. Šíření toxikománie – 1 trestný čin. 

 
 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2010 evidováno celkem 53 
trestných činů, ze kterých bylo objasněno 47 skutků a objasněnost tak byla na 
88,68 %, což je pokles o 6,5 % oproti roku 2009 (byla 95,18 %). V této skupině 
se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 
 

1. Zanedbání povinné výživy – 22 trestných činů, 
2. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 15 trestných činů, 
3. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 13 trestných činů, 
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4. Ostatní trestná činnost – 2 trestné činy, 
5. Ublížení na zdraví z nedbalosti – 1 trestné činy. 

 
 
Bezpečnost silničního provozu 
 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se policisté účastnili 
akcí vyhlášených územním odborem Olomouc a dále pak krajských a 
celorepublikových bezpečnostních akcí. Dohled nad bezpečností silničního 
provozu byl rovněž realizován při vlastních plánovaných akcích a dále také při 
běžném výkonu služby. 
 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2010 
řešeno v blokovém řízení celkem 576 řidičů. Finanční částka vybraná na 
pokutách za dopravní přestupky činila 405.100,- Kč.  
 Při dopravně bezpečnostních akcích byla mimo jiné činnost hlídek 
zaměřena na porušování nejvyšší povolené rychlosti v jednotlivých obcích. Při 
těchto akcích, které byly prováděny ve spolupráci s PČR DI Olomouc a 
Vojenskou policii Olomouc, bylo zjištěno celkem 35 přestupků, za které bylo 
v blokovém řízení uloženo 40.500,- Kč. V této oblasti, vzhledem k četnosti akcí, 
lze konstatovat, že došlo k celkové ukázněnosti řidičů. 
 V oblasti dopravy bylo dále řešeno celkem 47 řidičů, kteří před, nebo 
během jízdy požili alkoholické nápoje. V roce 2009 bylo zjištěno celkem 45 
řidičů, došlo tedy k mírnému nárůstu těchto řidičů. Z uvedeného počtu bylo 
realizováno 38 přestupkových jednání ( vloni 30 přestupkových spisů) a 9 
trestných činů ( vloni 15 trestných činů).  
 
 
Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 
 Plánovaný personální (tabulkový) stav obvodního oddělení je v současné 
době celkem 16 policistů + 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení) 
+ administrativní pracovnice, celkem tedy 18 policistů + 1 občanský 
zaměstnanec. Skutečný stav je v současné době 16 policistů, což je podstav – 2 
policisté. V průběhu roku 2010 došlo v personální oblasti ke značným změnám, 
které se týkaly zejména ukončování služebního poměru. Služební poměr na 
vlastní žádost ukončili celkem 3 policisté. Dva policisté byli na vlastní žádost 
převeleni na územní odbor Olomouc a na službu kriminální policie a 
vyšetřování Olomouc, kde dále uplatňují své dlouholeté získané zkušenosti. 
 Co se týká pracovních podmínek policistů, tak ty jsou v současné době na 
velmi dobré úrovni. V průběhu roku došlo k dovybavení oddělení výpočetní 
technikou, k výměně starých a částečně nefunkčních vrat v průjezdu a 
dovybavením dalšími technickými prostředky. 
 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 
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je v současné době ohroženým druhem. Jde o opici, která byla ZOO Svatý 
Kopeček zapůjčena britskou vládou.  
 
Prevence 
 V oblasti prevence trestné činnosti je nadále kladen velký důraz na přímý 
výkon služby v přidělených okrscích tak, aby policisté „byli vidět“. Jedině tímto 
způsobem můžeme působit preventivně na potencionální pachatele. Nedílnou 
součástí je i komunikace s místními občany a představiteli jednotlivých obcí o 
aktuálních problémech v dané oblasti, a tím získávání poznatků k trestné 
činnosti a k jiným protiprávním útokům na majetky fyzických a právnických 
osob a firem. 

V průběhu roku proběhlo i několik bezpečnostních akcí, které byly 
zaměřeny 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. 
Preventivní činnost byla rovněž zaměřena na mládež, a to v souvislosti s 
podáváním alkoholu a jiných návykových látek osobám mladším 18 let 
v restauračních zařízeních.  
 Ze strany obvodního oddělení se v oblasti prevence kriminality nadále 
pokračuje a rozšiřuje velmi dobrá spolupráce s preventivně informačním 
skupinou územního odboru Olomouc a s preventivně informačním oddělením 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Plánovány jsou cílené 
přednášky a besedy na základních a mateřských školách, kontroly chatových 
oblastí, při kterých jsou občané poučováni o nutnosti maximálního zajištění 
chaty, a další menší preventivní akce lokálního charakteru. Mezi tyto 
preventivní akce patří např. preventivní činnost na parkovišti před OD Makro, 
nazvaná „Auto není výloha“, kde jsou řidiči a majitelé zaparkovaných vozidel 
upozorňováni na volně odložené věci ve svých vozidlech. Veškerá preventivní 
činnost je dále prezentována ve sdělovacích prostředcích. 
 
Závěr 
 Přestože se zdejší součást OO PČR Velká Bystřice potýkala celý rok 2010 
s menším personálním podstavem, bylo v roce 2010 dosaženo poměrně dobrých 
výsledků. Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je stabilizován a lze říci, 
že úkoly a priority stanovené pro rok 2010 byly splněny.  
 V průběhu roku 2010 byl nadále realizován a rozvíjen navazující projekt 
„Každý zná svého policistu“, jehož cílem je začlenit širokou veřejnost do 
bezpečnostní situace v jednotlivých obcích a do prevence kriminality jako 
takové. Tímto způsobem se občané stanou pro policii určitými „partnery“ a díky 
tomuto policejnímu přístupu přijímají instituce i občané svůj díl odpovědnosti za 
kvalitu života v místě trvalého bydliště, což je jedním z cílů projektu. 
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VIII. Kultura a školství 
 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola 
 

Podklady: Mgr.Jarmila Štěpánová, ředitelka školy 
 
Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová 
Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková  
 
Školská rada je 12ti členná. 
Mgr. Andrea Teplá, předs.  
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

    
   
Zařízení školního stravování 

Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy,  právně je samostatná. 
Vedoucí ŠJ je paní Alice Dubová.  
   
Velikost a úplnost školy 

Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti 
postupnými ročníky. Kromě třetího ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v 
ostatních ročnících dvě třídy.  

Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice 
z Olomouce do Mariánského Údolí. 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 zadní 
budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou – 
přednášky pro žáky, výpůjčky, 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, malá 
tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ), nová víceúčelová hala (používá 
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se zejména pro míčové sporty), běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok 
daleký s umělým povrchem.  

Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů s připojením na internet Učitelé 
mají možnost dálkového  připojení na intranet a do systému Bakaláři. Nově byl 
vybudován malý školní pozemek v areálu školy. 

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 byla tři oddělení školní 
družiny, provoz v ní 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. Prostory pro 
výuku jsou dostatečné, v 1. – 3. ročníku je ve třídě hrací koutek, televizor 
s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet, k dispozici je keramická 
dílna, interaktivní učebna, malý dvorek. Do prvních tříd byly pořízeny nové 
výškově stavitelné jednolavice, židle, oddělení školní družiny na přední budově 
bylo vybaveno novým nábytkem, televize s DVD přehrávačem byla pořízena 
také do NB pro 4.-5.třídy. 

 2. stupeň využívá  pracovny F/Ch, dvě učebny PC, dvě interaktivní 
učebny, jazykovou učebnu, učebnu hudební výchovy, školní dílnu, cvičnou 
kuchyň a školní pozemek. 

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, čtyři fotoaparáty. Sportovní halu mohli ve volném čase 
využívat i pracovníci školy. 

Materiální vybavení se stále obnovuje, pomůcky se průběžně doplňují. 
 

Pedagogický sbor se skládal z 25 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny.  
 
1.stupeň:    2.stupeň 
Mgr. Eva Dohnalová   Pavla Cajthamlová    
Mgr. Kateřina Kovalová   Vlasta Číhalíková  
Mgr. Libuše Kubaláková  Mgr. Michaela Fabíková    
Mgr. Hana Londová  PhDr. Miroslav Finger  
Mgr. Helena Mádrová  Olga Holoušová  
Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jindřiška Hyklová  
Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Ingrid Jílková  
Mgr. Ivo Šenk   Mgr. Veronika Martinů   
Mgr. Gabriela Šišková  Mgr. Jitka Minářová  
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     Mgr. Drahomíra Kozáková  
     Mgr. Renata Kramplová  
     Mgr. Vendula Mečířová  
     Mgr. Eva Poděbradová    
     PaedDr. Helena Stejskalová 
     Mgr. Jarmila Štěpánová  
     Mgr. Andrea Teplá  
 
Školní družina 
Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 
Vychovatelky:  Kamila Smidová 
    PaedDr. Helena Stejskalová 
   

Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. 
Ve škole pracuje koordinátorka ŠVP (p. zást. Šišková), poradkyně pro 

volbu povolání (p.uč. Číhalíková), metodička prevence sociálně patologických 
jevů (p.uč. Teplá),  ICT koordinátorka (p.uč. Jitka Minářová), koordinátor 
environmentální výchovy (p.uč. Londová).  

13 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice, ostatní dojíždí, 
převážně z Olomouce. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem.  
 
Nepedagogičtí zaměstnanci: 
Gabriela Drešlová            ekonomka školy 
Milán Kufrik   školník 
Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 
Ludmila Polášková  pracovnice pro úklid 
Bronislava Poledníková           pracovnice pro úklid 
Gabriela Šádková            pracovnice pro úklid 
Zuzana Sedláčková  pracovnice pro úklid v hale 
JUDr. Jan Borek            správce haly 
Ladislav Matonoha  správce haly 

 
 

Počty žáků  k 30.6. 2010:     
     

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Jaromíra Pazderová 6 11 17 
1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová 8 9 17 
2.A Mgr. Helena Mádrová 10 7 17 
2.B Mgr. Eva Dohnalová 7 9 17 
3.A Mgr. Hana Londová 8 15 23 
4.A Mgr. Libuše Kubaláková 7 10 17 
4.B Mgr. Ivo Šenk 11 6 17 



- 72 - 

5.A Mgr. Eva Poděbradová 12 15 27 
5.B Mgr. Kateřina Kovalová 10 18 28 

Celkem  79 100 179 
6.A Mgr. Jitka Minářová 12 12 24 
6.B Mgr. Pavla Cajthamlová / PaedDr. H. Stejskalová     12 14 26 
7.A Mgr. Vendula Mečířová 12 10 22 
7.B Mgr. Andrea Teplá 13 11 24 
8.A Mgr. Ingrid Jílková 11 14 25 
8.B Mgr. Michaela Fabíková 16 8 24 
9.A Mgr. Renata Kramplová 13 8 21 
9.B PhDr. Miroslav Finger 12 9 21 

Celkem  101 86 187 
Celkem  180 186 366 

 
 
Netřídní učitelé: Vlasta Číhalíková 
   Olga Holoušová 
   Mgr. Jindřiška Hyklová 
   Mgr. Drahomíra Kozáková 
    

Přibližně  45% žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, 
Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, 
Hlubočky, Hrubá Voda). 
 
Kroužky ve školním roce 2009/2010: 
 
p. uč. Číhalíková   Florbal 
p. uč. Dohnalová   Klub šikovných dětí 
p. uč. Finger   Střelecký kroužek 
p. uč. Fabíková   Sportovní hry 1. - 3.třída 
p. uč. Holoušová  Internetová kavárna pro 2.stupeň 
p. uč. Jílková  Volejbal 
p. uč. Kovalová  Keramika 
p. uč. Kozáková   Kroužek zábavné matematiky 
p. uč. Kubaláková   Internetová kavárna pro 1.stupeň 
p. uč. Londová   Dívčí klub 
p. uč. Mádrová  Taneční kroužek 
p. uč. Mečířová   Aj pro prvňáky; Francouzština; 
p. uč. Pospíšilová   Výtvarný kroužek pro třeťáky 
p. uč. Šenk   Sportovní hry 4. – 5.třída 
p. uč. Šišková  Psaní na klávesnici 
p. uč. Štěpánová  Mediální kroužek 
p. uč. Teplá   Basketbal 
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Spolupráce s institucemi: 
 
Městský úřad Velká Bystřice 

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.  

Žádost o přidělení grantu podali tito vedoucí kroužků:p.uč. Pospíšilová,  
Mečířová, Kovalová, Šenk, Londová, Teplá, Finger, Jílková, Fabíková, 
Číhalíková. Grantová komise stanovila pravidla a na svém zasedání určila 
pořadí úspěšných žádostí. Celkem ve školním roce 2009/2010 bylo rozděleno 
80 000,- Kč mezi 8 kroužků.  

Grantový program skončil k 30.6.2010 a jeho úspěšnost se vyhodnotí na 
zasedání školské rady v říjnu 2010.  
 
Sdružení rodičů a přátel školy 

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. 
 
Sportovní mládí Velká Bystřice 

Přispívá na zajištění sportovních akcí – cestovné, občerstvení, ceny, 
medaile. 
 
Environmentální akce  

Po celý rok pokračoval program v Recyklohraní, pořádaný pod záštitou 
MŠMT. Jedná se o sběr elektrospotřebičů a použitých baterií. 
 
22.04. Den Země v DDM Olomouc – program pro 1.třídy 
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23.04. DEN ZEMĚ  Po dvou hodinách teorie z ekologie potom žáci 
vyráběli stavby z odpadových materiálů. 

11.05. 5.B – výsadba lesních stromků s výkladem a pod dohledem lesních 
pedagogů v lesním terénu pod Lošovem doplněná hrami a 
poznáváním lesa prožitkovou formou. Akce byla žáky i 
pedagogickým doprovodem hodnocena jako bezvadná, o to větší je 
škoda, že 5.A se nemohla pro nepřízeň počasí zúčastnit, i když se 
termín dvakrát kvůli dešti přesunoval. 

 
Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2009/10 
 
15.09.2009 Koncert „Abraka muzika“pro 1. i 2.stupeň na sále ve Velké Bystřici 
27.10.2009 Proběhl pietní akt u sochy T.G.Masaryka na nádvoří školy. Účastnili se ho 

občané Velké Bystřice a pedagogové školy.  
03.11.2009 Strašidelný průvod v maskách zakončený  ohňostrojem.  
26.11.2009 Vánoční koledování s tradičním vánočním jarmarkem, cukrovím našich 

maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně – Krušpánek, Čekanky, 
flétničkové fifolení. Organizoval 1.stupeň. 

05.12.2009 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  mateřské škole a jejich vystoupení bylo důstojné a učitelkami MŠ 
velmi chváleno.Organizovala p.uč. Kramplová 

21.12.2010 Koncert skupiny MS Band v tělocvičně pro 1.stupeň. „Písničky z večerníčků“ 
pro 1.-2.ročník a „Country písničky“ pro 3.-5.ročník. 

13.01.2010 Pohádka „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ na sále ve Velké Bystřici. 
31.01.2010 Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv 

vyrobili výzdobu a členky Sokola předvedly pro rodiče vystoupení. Ples 
připravil výbor SRPŠ. 

02.03.2010 Maškarní karneval pro 1.stupeň v tělocvičně. Hlavní organizátorky – p. uč. 
Pazderová a Pospíšilová 

25.03.2010 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 tleskat vystoupení Krušpánku, Čekanek a 
Sokola.  

07.05.2010 Vystoupení tanečního kroužku p. uč. Mádrové v DPS ve Velké Bystřici. 
Červen Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ – zajistili žáci 9.A a 8.B 
Červen 2010 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná (1.B, 1.B), 

Bruntál (2.A, 2.B), Rožnov pod Radhoštěm (3.A), Velké Losiny (4.A, 5.B, 
9.B), Praha (4.B), Šternberk (5.A), Veveří (6.A, 6.B), Potštejn (7.A, 7.B, 8.B), 
Litomyšl (8.A), Budišov nad Budišovkou (9.A). 

Červen Umístění tabla vycházejících žáků v obchodě p. Hlaváčka. 
08.06.2010 Výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky K. Pospíšilové uspořádal 

v cukrárně Galerie již potřetí výstavu svých prací se slavnostní vernisáží 
CESTA DO PRAVĚKU.  

30.06.2010 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. 
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Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2009/2010: 
 
23.09.2009 Turnaj v plážové přehazované, doprovod p.uč. Teplá. 
08.10.2009  Hurá do ZOO! – branný závod „O putovní pohár primátora města 

Olomouce“na Svatém Kopečku, pořádaný Městskou policií Olomouc.Hlídku 
tvořili dva žáci 9.A a tři žáci 5.A. Z celkového počtu 17 hlídek skončila ta naše 
na 5.místě. Organizovala p. uč. Teplá.  

06.11.2009 „O pohár ředitelky školy“ – házená mladší žáci, organizovala p.uč. Fabíková. 
Ze čtyř družstev získali naši žáci 3.místo. 

15.12.2010 NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ okresní kolo, p. uč. Fabíková 1.místo 
07.01.2010 4.ročník novoročního turnaje ve fotbale v Hlubočkách. 9.třída získala 1. místo. 
19.01.2010 NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ krajské kolo, p. uč. Fabíková  1.místo 
08.12.2009 Mikulášský mezitřídní turnaj ve florbalu, organizovala p. uč. Číhalíková.  
V lednu a únoru 2010 proběhly lyžařské kurzy pro 7.A a 7.B. Organizace p. uč. Teplá. 
12.01.2010 Novoroční turnaj v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč. Šenk. 
03.03.2010 Basketbalový turnaj čtyř škol chlapců ve Velkém Týnci. 
10.03.2010 Basketbalový turnaj čtyř škol dívek ve Velkém Týnci. 
17.03.2010 Basketbalový turnaj čtyř škol chlapců v hale, organizovala p.uč.Teplá  
27.04.2010 Turnaj ve florbale v hale za účasti ZŠ Hlubočky, organizovala p. uč. 

Číhalíková 
05.05.2010 Atletické závody na ZŠ Zeyerova Olomouc, 3.místo, organizovala p.uč. Teplá. 
14.05.2010 NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ soutěž v házené mladších žáků. V republikovém 

finále v Praze vybojovali mladší žáci ve složení M.Červinka, J.Mistera, 
V.Majer, F.Nábělek, J.Sedláček, M.Surma (všichni 7.B) a D.Frýba, R.Mádr,D. 
Šiška a D.Teplý (všichni 6.B) 7.místo. Organizovala p. uč. Fabíková. 

10.-11.6.2010 MEGA SAM CUP – mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci, 
organizoval p. uč. Šenk. Naše družstva skončila ve dvou kategoriích na prvních 
místech. 

 
Projekty 2009/2010: 
 
Putování za Bystřicemi   

Meziškolní projekt pokračoval 24.10.2008 v Bystřici nad Pernštejnem a 
byl věnován sportu. Chlapci soutěžili v basketbalu a děvčata v přehazované. 
Celkově byl projekt pedagogy i žáky hodnocen kladně. Měli jsme možnost 
navštívit jiné základní školy, žáci navázali nová přátelství, učili se reprezentovat 
školu i obec, získávali zkušenosti z vystupování na veřejnosti. 
 
Projekt Comenius   

Název projektu: „Social skills for good mood and better learning“ 
(Sociální dovednosti pro dobrou náladu a lepší učení) 

Koordinárkou celého projektu na naší škole je Mgr. Vendula Mečířová. 
Koordinace se všemi partnery probíhá bez problémů, komunikačním jazykem je 
angličtina. Projektové činnosti jsou zapojeny kromě výuky angličtiny do hodin 
informačních technologií, mediální výchovy,  pracovních činností a výtvarné 
výchovy. Kromě pravidelné účasti žáků 7., 8. a 9.ročníku v hodinách anglického 
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jazyka se práce na projektu účastní také žáci od 4. ročníku. Do projektu jsou 
zapojeni i žáci s integrovanými poruchami učení, kteří se účastní všech 
projektových aktivit. 

Projekt je pro školu celkově prospěšný, výuka anglického a německého 
jazyka byla obohacena o zajímavá a žákům blízká témata, možnost účasti na 
projektu v zahraničí podpořila zájem žáků o angličtinu.  

Výše grantu činí 17 000 EUR. Škola uskuteční nejméně 24 mobilit 
(výměn). Akce se uskuteční v období od 1.srpna 2009 do 31.července 2011. 
  
Setkání: 15. – 20.10.2009 Rakousko   2 učitelé 2 žáci 
  14. – 19.01.2010 Portugalsko   3 učitelé 2 žáci 
  19. – 24.03.2010 Polsko   2 učitelé 2 žáci 
  06. – 11.05.2010 Itálie    2 učitelé 2 žáci 
 
Soutěže a olympiády 2009/2010 
 
Úspěšná účast na jedenácti nejrůznějších akcích v regionu 
 
Zajímavosti a další úspěchy  

Škola obdržela ZLATÝ CERTIFIKÁT od společnosti Scio na základě 
realizace evaluačních projektů od školního roku 2006/2007. 
Škola je zapojena ve dvouletém projektu Comenius. Činnost začala v září 2009. 
 

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

 
Podklady:  Hana Hrdová 
 

V roce 2010 navštěvovalo ZUŠ 48 žáků. Pro velký zájem při zápisu 
nových žáků vedeme asi 15 žáků jako čekatele. Jakmile se uvolní místo, budou 
zařazeni jako řádní studenti ZUŠ. 

Vyučujeme hru na klavír: učitelka Z. Fojtíková, hru na zobcovou flétnu: 
učitelka H. Hrdová, housle: učitelka L. Černínová, kytara: učitel M. Malina. 
Hudební nauku a housle vyučuje učitelka Z. Pouchlá. 

Jako každým rokem jsme uskutečnili řadu vystoupení: Vánoční besídky, 
absolventské koncerty na Zámku ve Velké Bystřici, kde dostali příležitost starší 
žáci. Účastníme se každoročně Velikonočního a Vánočního jarmarku ZŠ 
Masarykova. 

Náš folklórní soubor „Krušpánek“ pod vedením paní učitelky L. 
Černínové spolu s tanečníky, se účastnil celé řady vystoupení ve Velké Bystřici: 
Lidový rok, Hanácký pupek, Štěpánské koledování a na Vánočním koncertě 
v Olomouci.  
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Vrcholem bylo vystoupení „Krušpánku“ na folklórním festivalu 
v slovenské Helpě, kterého se účastnil jako jediný zástupce Česka.  

Už tradičně pořádá naše škola na konci školního roku výlet. Tentokráte 
jsme navštívili s dětmi hrad Helfštýn. Děti se již nyní ptají, kam se letos 
vydáme. Doufám, že je nezklameme a vybereme opět nějakou zajímavost 
z našeho okolí.  
 
 
Kulturní středisko Velká Bystřice 
 
Podklady:  Jarmila Možíšová, ředitelka KS 
 

Hlavní náplní činnosti Kulturního střediska 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, které vytváří 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. Celá další řada 
významných kulturních akcí se koná již v nově vybudovaném amfiteátru 
v zámeckém parku.  

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

KS je pověřeno svým zřizovatelem, kterým je město Velká Bystřice,  
zajišťováním doplňkové hospodářské činnosti. V roce 2010 to byl prodej 
zmrzliny, internetové služby, pronájmy, reklama a inzerce.   

 
Organizační schéma: 
Jarmila Možíšová – ředitelka 
Lucie Vaculíková – účetní 

Lenka Lakomá – knihovnice 
Alena Hořínková – prodavačka

 
Hospodaření KS v roce 2010: 

Výsledek hospodaření KS skončil se ziskem 6.274,51 Kč. 
Zisk na hospodářské činnosti: +648.217,88 Kč. Ztráta na hlavní činnosti: -

641.943,37 Kč. Na darech a finančních dotacích od jiných subjektů získalo KS 
v roce  2010 celkem. 385.000,- Kč. Od Olomouckého kraje to bylo 150.000,- Kč 
na festival Lidový rok a 150.000,- Kč na celoroční projekt Hanácký rok 



- 78 - 

v Bystřici. 25.000,- přispělo Ministerstvo kultury na festival Lidový rok, 
14.000,-Kč Folklorní sdružení ČR na festival Lidový rok. Dále byly získány 
finanční dary ve výši  46.000,- na  ostatní kulturní akce v roce 2010. 

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 akce náročnější na 
technické zázemí již nelze v budově pořádat. Do KD každou zimu silně zateče 
střechou a každá zima na mnoha místech budovu vážně dále poškozuje. Pokud 
nedojde v blízké době k celkové rekonstrukci objektu KD, bude muset město 
uvažovat o některých nutných investicích do této staré budovy.  

V roce 2010 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 2011.  
 
Významné akce pořádané kulturním střediskem v roce 2010: 

 
13. březen 2010: Regionální přehlídka Regi BANJO    

Velká regionální přehlídka trampských, country, bluegrassových a 
folkových skupin.Vystupující skupiny: MS BAND Velká Bystřice, 
MAKYTAKY Velká Bystřice, HUBERTUS Uničov, BÝ-BR Olomouc, DC 
VOCAL Olomouc, BRZDAŘI  Olomouc, A..M.ÚLET – Moravičany, THE 
LONG Určice, ALIBABA Horka a KELT GRASS BAND Stránské. Diváci 
hlasují o postup tří nejlepších skupin na podzimní „Bystřické banjo 2010“. 
Tradicí je závěrečný session všech skupin.  
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9.- 11. duben 2010: POHÁREK SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty, XXXVIII. 
ročník. Celostátní divadelní 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 Chvaletické divadlo Jen tak Chvaletice s divadelní hrou Ve mlejně. Samotné 
soutěžní bloky byly zahájeny v sobotu ve 13 hodin. Defilé vítězů s vyhlášením 
výsledků  v sobotu večer bylo doplněno vystoupením dalšího hosta přehlídky 
DS J.J. Kolár Sokol Poniklá  s divadelní hrou  Krvavý román.  

Celostátní přehlídka byla ukončena v neděli dopoledne rozborovým 
seminářem účastníků přehlídky s odbornou porotou.  

 
19. červen 2010: Hanácké pupek světa – hanácká veselice a recese 
 Akce se konala ve Velké Bystřici, poprvé v novém amfiteátru. Záměrem 
pořadatelů bylo v roce 2010 navázat na mimořádný úspěch akce v roce 2009  a 
poskytnout znovu návštěvníkům kvalitní sobotní zábavu  pro celou rodinu. Opět 
se podařilo nabídnout pestrý program zábavy a recese z místních zdrojů, 
doplněný o profesionální kulturu.  
V programu „Velký-malý muž“ vystoupila Country skupina MaraCas s Jiřím 
Krytinářem, k vidění bylo i Divadlo babky Miládky, vystoupil i bystřický MS 
Band, Beatles a Bee Gees revival.  Nechyběla ani velká soutěž o nejkrásnější 
hanácký pupek a nejkvalitnější slivovičku. 
 
3. – 5.  září 2010: Folklorní festival s mezinárodní účastí LIDOVÝ ROK 

Sobota  odpoledne –vystoupení dětských folklorních souborů, večer 
doplňkové programy, řemeslný jarmark, výstavy, ohňostroj. Neděle dopoledne 
SETKÁNÍ HANÁKŮ – akce Hejtmana Olomouckého kraje. Neděle odpoledne: 
vystoupení dospělých souborů a muzik. 

Zúčastněné dětské soubory a muziky: Bartošův DFS Zlín, Děcka 
z Buchlovic, Hlubinka Ostrava, Kytice Praha, Záhorská muzika Olomouc, 
Krušpánek Velká Bystřice, Čekanka Velká Bystřice. 

Dospělé soubory a muziky: Gaudeamus Praha, Rusava Bystřice pod 
Hostýnem, Salajka Dambořice, Vrtek Opava, Kanafaska, Mladá Haná a Haná  
Velká Bystřice. 

Zahraniční soubory:  Jawa Barat-  Indonésie, Szilli – Maďarsko, 
Heĺpančok – Slovensko. 
 

6. listopadu 2010: BYSTŘICKÉ BANJO 
Přehlídka trampských, country, bluegrassových a folkových skupin.  
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V programu vystoupily skupiny:  KELT GRASS BAND  Stránské, 
STRÁNÍCI Osek, FALEŠNÁ KARTA Vysočina, MARIEN Pardubice, BOB a 
BOBCI     Severní Čechy, HUBERTUS Uničov, BLUEGRASS COMEBACK 
Opava, OLD BOYS POUTNÍCI Brno.   
 
 
Další realizované akce v roce 2010:  
 
26. l.      Divadelní pohádka pro MŠ a ZŠ „ Jak Tonda vyléčil rohatou princeznu“ 
31.1.      Koncert:  Štěpán Rak a Alfréd Strejček 
6.  2.      Dětský karneval „ Zpíváme a tančíme s Míšou“ 
8.  2.      Divadelní pohádka „ Aladinova lampa“ pro MŠ a ZŠ 
25.2. Pohádka pro děti „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ pro MŠ  
4.  3.      Pohádka pro děti „ Hastrmanovo jaro“ pro MŠ  
7.  3.      Televarieté v operetě- operetní melodie-sólisté Moravskoslezského divadla z Ostravy 
13.3. Regi Banjo viz. významné akce.. 
15. 3.     Koncert vážné hudby- Ivan Ženatý – housle a Igor Adrašev – klavír 
26. 3.     Koncertní vystoupení: Vojta Kiďák Tomáško a Přátelé – country 
9.-11.4. Pohárek SČDO – viz. významné akce …  
15. 4.     Pohádka pro děti MŠ – Jak Kašpárek Honzovi pomohl 
18. 4.     Koncert vážné hudby- Mgr. Šárka Králová-klavír, Martino Bortoloti –zpěv 
23. 4.     Zábavný pořad travesti skupiny „ Screamers“ 
9.   5.     Svátek matek - Josef ZÍMA – Sejdeme se nejen na Vlachovce 
16. 5.     Divadelní pohádka pro děti - Mrazík- divadlo Šok Šternberk 
16. 5.     Koncert Brněnského kytarového kvarteta – na zámku 
29. 5.     Tradiční dětský den- soutěže, programy pro děti a další atrakce-Zámecké náměstí 
19. 6.     Hanácké pupek světa – viz významné akce.. 
3.-5.9.    Lidový rok – festival – viz. významné akce… 
25. 9.     Koncert vážné hudby – Jan Klánský – klavír 
13. 10.   Koncert pro ZŠ – skupina Abrakadabra 
16. 10.   Koncert vážné hudby - Klavírní trio Petrof 
27. 10.   Koncert Petry Janů a skupiny Golem 
1. 11.     Pohádka „Pyšná princezna“ pro MŠ 
6. 11.     Bystřické BANJO – viz významné akce… 
21.11.    Divadelní pohádka pro děti -Nebojsa v začarovaném lese 
22.11. Koncert pro ZŠ – skupina Marbo 
27.11. Koncert vážné hudby – České tripartitum 
5. 12.     Mikulášská nadílka pro děti – Zámecké náměstí a amfiteátr 
 

Během roku 2010 byl též realizován projekt „Hanácký rok v Bystřici“. 
Projekt tvořilo celkem 22 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, který je též  uváděn jako realizátor celé akce. 
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Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 
Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 
 

Bylo nakoupeno (i získáno darem) 148 svazků za 15.926,- 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 2010 se přihlásilo 304 čtenářů, z toho 96 dětí do 15 let.  
Čtenáři si vypůjčili 14442 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 11x na besedách 
s pohádkami a jejími hrdiny, básničkami, různými příběhy, hádankami. 
Prosincová návštěva je tradičně věnována vánočním zvykům, pohádkám a 
příběhům z tohoto období a „Vánočnímu kreslení“ (obrázky dárků, ozdob, 
stromečku…)   

Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. 
V roce 2010 byl do knihovny instalován druhý  počítač pro veřejnost, který 
ocenily hlavně děti, protože v období po skončení vyučování nebylo možné, aby 
se všechny na počítač dostaly.  

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.  

Na webových stránkách knihovny (www.knihovna.velkabystrice.cz) je 
umístěn on-line katalog knih. Každý zájemce má tak možnost získat přes 
internet informaci o tom, jestli jím požadovaná kniha je ve fondu naší knihovny 
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, 

http://www.knihovna.velkabystrice.cz
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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.  

Stále probíhá prověrka fondu knihovny, zatím se jedná o část nejstaršího 
fondu a zastaralé, dlouhodobě nepůjčované knihy jsou vyřazovány a 
odepisovány. V roce 2010 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. 
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 2010 (Zpracovala Hana Londová a Petr Nakládal) 
 
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 byl přestěhován z prostor bývalé hudební školy 
do místnosti v areálu Technických služeb u parku. 
 
17. 1. – Moravské divadlo Olomouc 
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V prosinci 2009 oslavil choreograf našeho souboru pan Čada 80. 
narozeniny. Jako dlouholetý choreograf a herec olomouckého divadla slavil také 
tam – jak jinak než jevištním pořadem. Byli jsme přizváni ke spolupráci a před 
jubilantem i vyprodaným hledištěm Moravského divadla jsme předvedli pásma 
Čarování a Whisky to je moje gusto. Tančila také Mladá Haná – pásmo Mrskut. 
Vše samozřejmě z autorské dílny pana Jiřího Čady. 
23.1. – Hanácké bál v Olomouci –  Moravská Beseda, Na teho svatyho Štěpána 

Tradiční akce pořádaná společně několika hanáckými soubory v budově 
RCO v Olomouci. Na zahájení bálu jsme tančili společně Menuet a Moravskou 
besedu, v pozdějších večerních hodinách jsme fandili při vystoupení Kanafasce 
a Mladé Hané. Pak jsme zatančili v hlavním sále pásmo Na teho svatyho 
Štěpána. Jako každý rok jsme měli na starosti tombolu, odjížděli jsme domů po 
druhé hodině v noci. 
6.2. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 
s občerstvením, tentokrát však v nových dispozicích rekonstruovaného 
Zámeckého náměstí. Taneční program obstarala Čekanka, Krušpánek a  
Kanafaska, jednou z největších atrakcí bylo vystoupení starostů a pracovníků 
obecních úřadů Mikroregionu Bystřička – Revival Bolšovo těatra, který sklidil 
zasloužený úspěch u diváků. Lidé se zájmem přihlíželi i tradiční zabijačce 
s komentářem pana řezníka Miroslava Kasala z Bystrovan. Po předání práva 
panem starostou kolem poledne navštívily hlavní masky s dětskými soubory  
Dům pokojného stáří sv. Anny s krátkým vystoupením. U radnice se pak přidaly 
ostatní maškary a průvod se vydal po hlavní ulici kolem obchodního domu, pak 
ulicí Loučnou k zastávce ČD a poté, co navštívil několik domů Nad Skalou a 
v sokolovně právě probíhající karneval, zpět na Zámecké náměstí. Počasí bylo 
poměrně vlhké, byl napadaný sníh, který místy odtál, teploty se pohybovaly 
kolem nuly. 
13.-14.2. – Národní krojový ples TOP hotel Praha 

Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky je jednou 
z největších a nejvýznamnějších akcí FOS. Každý rok je věnován jednomu 
z regionů. V  roce 2011 bude hostitelským regionem Haná a náš soubor byl 
vybrán, aby na letošním plese udělal pozvánku na ten příští. Na začátku večera 
jsme v jednom ze sálů pražského TOP hotelu zpívali k poslechu i tanci 
s muzikou Kanafaska, později vystupovali na hlavním sále s upraveným 
pásmem Trnky. Kolem půlnoci jsme bavili návštěvníky plesu ve foyeru opět 
zpěvem při muzice. Ve volných chvílích jsme si vybírali z nabídky bohatého 
programu, buďto jako diváci nebo si zatancovali na některém z tanečních 
parketů. Po noclehu v hotelových pokojích a vydatné snídani jsme v neděli ráno 
vyrazili domů. 
28.3. – Pletení tatarů (Hanácký rok) 

Pletení tatarů pořádané mužským sborem Rovina se letos uskutečnilo opět 
ve spolkové místnosti a atriu radnice. Rovněž tato akce byla ze seriálu Hanácký 
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rok ve Velké Bystřici, kromě členů souboru se přišli podívat i ostatní 
návštěvníci, zkusili plést tatar nebo zdobit velikonoční kraslice. Svými 
dovednostmi, občerstvením i zpěvem přispěli ke zdaru tohoto tvůrčího setkání i 
členové souboru Haná. 
5.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Ačkoliv počasí se netvářilo příliš jarně, vyrazil opět vůz s koňmi a 
krojovanými hanáky, aby dívky a ženy dostaly svůj příděl mízy na celý rok. Na 
voze jeli hlavně chlapi z Mladé Hané a Kanafasky, další zájmová skupina 
krojovaných se pohybovala motorizovaně, jelikož různé generace směřují své 
kroky k různým domům, aby jejich obyvatelky ochutnaly čerstvě upletené 
tatary.  
9.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) – Má milá má hezkó 

Stejně jako v loňském roce, i letos se naši členové zapojili do organizace a 
programu akce s názvem Slavnost kroje pořádané občanským sdružením 
Folklorum a městem Velká Bystřice. V odpoledním programu se představila 
Mladá Haná s premiérou veselého pásma „Cizi kurnik“ 
15.5. – Svajba Honzy Žůrka – Čechy pod Kosířem 

Náš dlouholetý kamarád a spolupracovník Honza se rozhodl strčit hlavu 
do chomoutu (kdo zná jeho krásnou a hodnou nevěstu Barunku, určitě se 
nediví), a tak jsme se vydali podpořit jeho rozhodnutí.  Byl nás plný autobus a 
byla to společnost hodně různorodá, nejen mezisouborová, ale i mezižánrová. 
Ženich s rodinou už nás očekávali v parku, i počasí se na tu sobotu umoudřilo a 
alespoň po dlouhé době přestalo pršet, když už nebylo teplo. Honza nás (i 
nevěstu) překvapil hanáckým krojem a i když Barunka byla v bílém, slušelo jim 
to krásně. Pod širým nebem a korunami stromů jsme jim zazpívali, předali 
svatební koláč (výroba Broňa Millá) a provedli nějakou tu tradiční neplechu 
s falešnou nevěstou. Pak už se celá svajba přesunula do venkovní restaurace, kde 
pokračovalo veselí korunované improvizovaným začepením nevěsty v pozdních 
večerních hodinách. 
29.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

Po loňském zmoklém 1. sečení tomuto ročníku folklorně-pracovní a 
pohodové akce přálo počasí stoprocentně. Přibližně 15 sekáčů v pracovních 
krojích i civilu se sešlo v 6 hodin ráno pod žudrem bystřické radnice, odkud za 
zpěvu koseckých písní vyrazili na louku mezi Bystřičkou a zastávkou ČD.  Pod 
jejich kosami vysoká tráva ochotně padala k zemi. Brzy bylo posečeno a všichni 
si mohli dát zaslouženou snídani připravenou Honzou Millym. 
19.6. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 

Po velkém ohlasu prvního loňského Pupku v parku byla tato akce znovu 
zařazena do programu Hanáckého roku v Bystřici. Diváci se historicky poprvé 
sešli v novém amfiteátru, i když zatím s mobilním jevištěm. Náš soubor přispěl 
do programu vystoupením Andělíčci na hudbu Voskovce a Wericha 
v choreografii pana Čady.  
25.-27.6.- Mezinárodní folklorní festival Strážnice – Trnky 
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Staří, ale dobří… Autor: Mgr. M. Vršecký (Plzeň). Účinkují: soubory 
Archivní složka souboru Dyleň z Karlových Varů, Haná z Velké Bystřice, Old 
Stars Hradišťan z Uherského Hradiště, Oldšava z Uherského Brodu, Pozdní sběr 
Ondřejnice ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Prahlubina z Ostravy a Skanzen Škoda 
z Plzně. Po několika letech se nám opět dostalo cti být přizváni k účinkování v 
„Mekce“ našeho folkloru – Strážnici. Účinkovali jsme v programu seniorských 
skupin (ano, skutečně mezi ně již věkem patříme) pod názvem „Staří, ale dobří“. 
který jsme již během několika secvičných zkoušek navrhovali, bohužel 
neúspěšně, upravit na „Staří, a proto dobří“. Program byl předveden dvakrát, 
v pátek a v sobotu vždy ve 22:30 a setkal se s velmi dobrým ohlasem 
zaplněného stadionu Bludník i s příznivým hodnocením odborníků. Povinností 
byla i naše sobotní účast v průvodu pod pálícím slováckým sluncem, zakončená 
taneční zdravicí „Či só hode“ na pódiu na náměstí. Co nám čas a povinnosti 
účinkujících dovolily, shlédli jsme rádi i některé další programy festivalu, 
podpořili potleskem i Krušpánek při jeho vystoupení ve skanzenu a celkově 
jsme si opět užívali neopakovatelné atmosféry festivalové Strážnice a setkání se 
starými i novými známými. 
17.7. – u Heřmanů na chatě 

Nebylo to sice vystoupení, ale krásné prázdninové setkání s kamarády, 
kteří kdysi chodili do našeho souboru…. na pár hodin návrat o 20 let zpátky… 
15.8. – u Šolců v Bělkovicích na gruntě 

Další prázdninová akce – Robin a Jana koupili grunt, a tak se uskutečnila 
brigáda s následným posezením do pozdních večerních hodin. 
4.-5.9.- Lidový rok – XX. ročník - Setkání hanáků, Čarování 

Dopoledne se uskutečnilo 1. Setkání hanáků s hejtmanem olomouckého 
kraje, kterého se zúčastnilo 517 krojovaných, kteří průvodem od kostela došli do 
amfiteátru a společně zazpívali písničku Či só hode, čímž vytvořili rekord 
následně zapsaný do české knihy rekordů. V odpoledních hodinách náš soubor 
připomenul divákům své úspěšné pásmo Čarování.  
12.9. – Prostějovské slavnosti - Trnky 

Na podiu na prostějovském náměstí jsme v pěkném slunečném počasí 
povzbudili Kanafasku  a pak  zatancovali pásmo Není trnka jako trnka. 
18. 9. Bystřice pod Hostýnem - Festival Podhostýnské září 

Oplácíme souboru Rusava jejich návštěvu u nás na Lidovém roku. 
Vystoupení se konalo na nádvoří zámku a mottem hlavního komponovaného 
programu bylo "Nestrašte Mikulášem v létě!" My jsme v něm vařili a pálili 
Trnku. Pro velký úspěch jsme ještě vystoupili na zpestření večera s Čarováním. 
To už bylo citelně chladno - i pod Hostýnem se už začal hlásit podzim. 
9.10. – Praha – Letohrádek Kinských 

Hanácký večer s vystoupením folklorního souboru z Velké Bystřice 
v rámci akce „Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezka – představení 
národopisných oblastí České republiky“. Národopisné muzeum - Musaion, 
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 
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Národopisné muzeum představuje lidovou kulturu významných 
etnografických regionů České republiky. Během programů je možno shlédnout 
taneční a hudební vystoupení regionálních souborů, vyslechnout přednášky a 
prezentace o daných regionech, shlédnout unikátní a dosud nevystavené 
exponáty z daného regionu a ochutnat místní speciality. 

Vystupovali jsme společně s Kanafaskou a předvedli prakticky celý 
v současnosti použitelný repertoár: Čarování, Trnky a Bestřecky řemesnike. 
Pěkného počasí jsme pochopitelně využili i k procházkám podzimní Prahou. 
Milé bylo setkání s vedoucími i členy pražského FS Gaudeamus, kteří se 
zúčastnili letošního LR a přišli nás při vystoupení podpořit. 
13.11. – Svatomartinské slavnosti 

První ročník této nové akce se odehrával za neuvěřitelně teplého a 
krásného počasí na Zámeckém náměstí pod hlavičkou města Velká Bystřice. 
Hlavnímu organizátorovi vypomohli při účinkování někteří členové našeho 
souboru, další se zúčastnili jako diváci. 
23.12. – Hanácká nadílka 

Na Letné se nás večer sešlo asi dvanáct, v lese byly alespoň zbytky sněhu 
po prosincové sněhové nadílce a následné předvánoční oblevě. U stejného 
stromku jako loni jsme si zazapívali koledy, vylosovali jsme si dárky na předem 
určené písmeno „š“, navzájem se jimi pochlubili, co bylo jedlé a k pití 
zlikvidovali a spokojeně odkráčeli vstříc domácím vánočním zmatkům a 
pohodám. 
26.12. – Štěpánské koledování – Námlove ve mléně 

Celá Štěpánská byla letos v režii Mladé Hané (konečně – hurá !), potažmo 
Milana Heřmana, takže všechno bylo jinak. První v pořadí nevystupovala 
Čekanka jako vždy, ale dospělý soubor s novým nevánočním pásmem 
„Námlove ve mléně“, které potřebovalo ještě dozrát, a proto nebylo uvedeno na 
Lidovém roku, ale mělo premiéru až teď. V různém pořadí pak následovala 
vystoupení ostatních složek souboru a závěrečné finále vyvrcholilo společným 
zpěvem koled. Divácká návštěva byla tradičně pěkná, z velké části tvořená 
rodiči a prarodiči členů dětských souborů, ale zavítalo i dost našich kamarádů a 
přátel. 
31.12. – Silvestr- Pomáda 

Iniciátorem této akce byl Milan Heřman, který na ní slavil 49,97. výročí 
narození. Ve vyzdobeném sále Nadační, se sešli členové různých folklorních 
souborů, kterými Milan prošel či v nich působí dosud, sousedé, přátelé a přátelé 
přátel. 

Vystrojili jsme se pečlivě v zadaném stylu 60. let, domluvili i úvodní 
antre s podtitulem Pomáda po 30 letech, poblahopřáli oslavenci a užili si noc 
plnou tance, zpěvu, legrace a dobré nálady. 
 
MLADÁ HANÁ 2010  (Zpracoval Ing.Robert Šolc) 
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Vedoucí : Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 
Počet členů k 1.1.2010: 12 
Počet členů k 31.12.2010: 12 
Vedoucí muziky Záhorská Muzika: Lubor Kadala 
 

Soubor Mladá Haná tančí pravidelně v pátek od 18.00 do 20.00 hod. na 
sále Nadační ve Velké Bystřici a když je potřeba, tak 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. Spolupracujeme se Záhorskou muzikou, vedoucí 
souboru, tedy já, má hodně málo času, takže většinu akcí absolvujeme ze 
souborem Haná. 
 
10. 1. – !!!!Narození Kateřiny!!!! 

!!!V tento den se narodila Kateřina Šolcová!!!!, váha 2900g, výška 48 cm,  
rodičové jsou pravdu velmi šťasní, že jsou obě zdravé, tatínek se potom asi 
třikrát kulturně unavil.  
17. 1. – Oslava 80. narozenin pana Jiřího Čady 

V Moravském divadle Olomouc oslavil choreograf Jiří Čada 80. 
narozeniny. Jak jinak oslavit choreografa, tanečníka a herce, než tancem, 
zpěvem a herectvím?! Byli jsme tam také! Zatančili jme Čadův Šmigrust a 
„Hanáci“ zase Čarování. Krásný pořad ze spoustou uměleckých vstupů a 
multimediální produkcí. Plné divadlo jásalo. 
23.1. – Tradiční Hanácké bál v Olomouci  
Tradiční akce pořádaná společně několika hanáckými soubory v budově RCO 
v Olomouci. My jsme si zatancovali pásmo „Cestou k muzice“.  
6.2. – Masopust  

Na této akci jsme především pomáhali „Hanákům“ s organizací a 
stavěním a obsluhou stánků, v nových prostorách rekonstruovaného Zámeckého 
náměstí.  
13.-14.2. – Národní krojový ples TOP hotel Praha 
Příští rok bude hostitelským regionem na tomto plese oblast Haná. Leto jsme 
tedy na tento ples přijeli s malou „ochutnávkou“. Předvedli jsme ukázku spolu 
s Hanáky s „Není trnka jako trnka“. Pak jsme ještě v předsálí zahráli a zazpívali. 
Byla to dvoudenní příjemná akce. 
28.3. – Pletení tatarů 

Tyto akce jsou vždy velmi příjemné, člověk se naučí nové řemeslné věci, 
zjistí jak je manuálně zručný, nebo jaké je kopyto. Zazpívá si, lehce popije a jde 
domů v povznesené náladě, že tradiční umění ještě není v úplném zapomnění. 
5.4. - Velikonoce 
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Akce navazující na akci předchozí - co jsme si upletli, to si taky 
použijem! Do kroje, tatar do ruky a alou za babama na Šmigrust! Takováto 
„společenská setkání“ vždy dodají na dobré náladě.  
9.5. - Slavnost kroje Cizí kurnik a Na louce 

Předvedli jsme nové pásmo Cizí kurník. Je to o záletné mladé panímámě, 
která se spustí s tovaryšem, protože její starší manžel už asi trochu nestíhá… No 
sice nestíhá, ale zase úplně b..ý taky není. Na louce je o děvečce, která přijde na 
lóku bělit prádlo a přepadne ji vodník který „něco“ chce. Naštěstí ji zachrání 
„sekáči“, tak si potom ze samé radosti zatancují. 
15.5. – Svajba Honzy Žůrka – Čechy pod Kosířem 

Nevím, proč by se Honza měl mít lépe, jak my všichni ostatní, takže 
s chutí do toho… a… pak žili spolu šťastně až…to se vše uvidí. Všechno 
nejlepší!!!! 
29.5. – Sečeni lóke  

Opět taková tradiční příjemná akce….nemá cenu popisovat, to se musí 
zažít.. 
15.8. – U nás v Lašťanech 

Pozvali jsme souboráky na náš grunt do Lašťan, kde po mírném 
pracovním vytížení proběhla „popíjanda“, „pozpívanda“ a „pojídajna“ do 
pozdních večerních hodin. 
21.8. Sochovy slavnosti Lhota pod Ondřejníkem 

Tady jsme předvedli v hodinovém pořadu takřka kompletní repertoár: 
Cestou k muzice, Ševci, Šmigrust, Vrť se mily vřeteno i část Masopustu. 
Předtím jsme prošli průvodem takřka celou vesnici. Užili jsme si velmi 
příjemnou sobotu. Návrat byl po půlnoci. 
4.-5.9.- Lidový rok – XX. ročník  

Neděle ráno byla poněkud netradiční oproti minulým letem, protože byl 
velký hanácký průvod, který zahajoval 1. Setkání hanáků s hejtmanem 
Martinem Tesaříkem. Průvod se přemístil  na nově otevřený amfiteátr ve Velké 
Bystřici, kde byl zapsán rekord 517 krojovaných zpívajících hanáků. Odpoledne 
jsme si zopakovali program ze Slavnosti kroje, tedy Na Lóce a Cizí kurnik.  
23.10. Reduta, X. výročí souboru Krajina Olomouc 

Vystupovali jsme v menším sále olomouckého divadla v komonovaném 
pořadu s názvem „S Krajinou na jarmark“. Bylo to o setkávání lidí na jarmarku, 
o setkávání různých kultur a regionů, trošku jsme si i za „divadelničili“. Jako 
Mladá Haná jsme tam předvedli Ševce. 
26.12. – Štěpánská 

Předvedli jsme nové pásmo Lucky, které postavil Milan Heřman. Kromě 
toho jsme zajišťovali celou akci. Prodával se i tradiční punč, diváci i účinkují 
bylo dle mého mínění příjemně vánočně naladěni.  
 
KANAFASKA 2010 (Zpracovala Mgr.Lenka Langerová) 
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Vedoucím souboru je Ing. Vít Langer, soubor měl k 1.1.2010 20 členů (13 
dívek a 7 chlapců).Zkouší dvakrát týdně v pondělí a v pátek na sále Nadační. 
Vystupuje převážně s tanečními pásmy složenými z hanáckých písní a tanců. 
Kromě toho občas zabrousí do jiného žánru, např. country nebo rokenrol apod. 
Tanečníky při vystoupeních doprovází muzika Kanafaska s hudebními úpravami 
Ing. Martina Crhounka, vedoucím muziky je Ing. Vít Langer, choreografie 
pásem pro soubor připravuje Mgr. Lenka Langerová a Ing. Josef Langer.  

 
6.2. Masopust  

Kluci měli na starosti sestavení aparatury a děvčata pomáhala s krájením a 
vážením zabijačkových pochoutek na prodej. Kluci pomáhali maso nanosit ke 
stánkům a děvčata se zapojila do prodeje. Jako vystoupení jsme předvedli pásmo 
„Obrázky z pekla“, které je celé sestavené z hanáckých tanců, ale netancuje se 
v krojích, ale v čertovském oblečení a ukazuje bezstarostný život čertů v pekle, 
který jim naruší anděl, který se propadne do pekla. Pásmo je veselé, pobaví 
tanečníky i diváky. 

V hojném počtu jsme se zapojili také do masopustní obchůzky městem a 
snažili jsme se tancovat a zpívat, jak to do masopustního průvodu patří. 
6.3. Ples SRPŠ v Mariánském Údolí 

Tancovali jsme podle hudební nahrávky z CD pásmo „Obrázke z pekla“. 
Hudbu nahrála muzika Kanafaska u Víti Langera doma v obýváku a kupodivu 
byla nahrávka docela zdařilá. Vystoupení se povedlo a divákům se líbilo. 
5.4. Mrskut 

Tentokrát vůbec nevyšlo počasí. Od rána hustě pršelo a byla nepříjemná 
zima. Přesto kluci nasedli na nazdobený vůz a projeli Velkou Bystřicí. Bohužel 
to bylo tentokrát bez muziky, protože hudební nástroje by navlhly. Ale hrálo se 
v domech, kde byli naplánované zastávky. Děvčata v krojích čekala u Langerů a 
měla připravená moc pěkná malovaná vajíčka a ne jen to. 
5.6. Svatba Víťa a Vlasta 

Protože se ženil vedoucí souboru, tak jsme chtěli být při tom. Zatancovali 
jsme před kostelem na Kopečku, kde byl svatební obřad a společně se členy 
souboru Haná a Mladá Haná jsme udělali zvyk „zalikování“, tak, jak to na 
svatbu patří. Po sóle ženicha a nevěsty jsme si s nimi zatancovali a pak už je oba 
čekaly speciální svatební úkoly. Vlasta musela „spíchnout“ ženichovi oblečení a 
ten potom takto vystrojený štípal malou sekyrkou velká polena. Večer jsme si 
všichni užili na svatební hostině – jídlo, pití, tancování, však to byla opravdová 
svatba.  
14.6. Vítání pana prezidenta v Příkazech 

Ráno jsme místo do školy nebo do práce jeli do Příkaz. Kluci nachystali 
na malém jevišti aparaturu a děvčata připravila na tácy koláče a čtvrtky se 
slivovicí na přivítanou. 

Potom jsme už jen oblečení v krojích čekali vzácnou návštěvu, pana 
prezidenta Václava Klause s manželkou paní Livií Klausovou. Nejprve přijeli 
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nějací členové doprovodu a bodyguardi a hned za nimi celá delegace. Pan Klaus 
i paní Klausová byli velmi srdeční a přátelští. Pozdravili všechny přítomné a 
potom šli na prohlídku skanzenu. My jsme měli za úkol dělat zvukovou kulisu, 
takže jsme zpívali a tancovali. Hned na začátku se propadlo na jednom místě 
deštěm podmáčené jeviště, takže jsme museli tancovat na trávě.  

Celou dobu mrholilo, takže jsme se přesunuli pod stříšku, kde už jen hrála 
muzika a zpívalo se. Po skončení akce jsme se převlékli do civilu a spěchali co 
nejrychleji do prací a škol, ale náš autobus nebyl nikde k nalezení. David 
Langer, který pomáhal se zvučením akce, objel autem Příkazy, ale autobus 
nenašel. Řidič nebral ani telefon, tak nám nezbylo nic jiného než čekat. Autobus 
přijel po hodině čekání a řidič se moc omlouval, že usnul.  
14.7. Vystoupení na svatbě 

Tancovali jsme na svatbě v restauraci Archa na Kopečku. Malé 
improvizované vystoupení na hanácké písničky, sólo pro nevěstu a ženicha a 
ještě asi hodina hraní. Přesně tak si to svatebčané představovali a byli spokojeni. 
4.9. Lidový rok 

V neděli ráno konečně vylezlo sluníčko a zase trošku hřálo. Zúčastnili 
jsme se Setkání Hanáků a odpoledne jsme tancovali v pořadu dospělých souborů 
naše pásmo „Obrázke z pekla“ a líbilo se. Dokonce tak, že jsme dostali nabídku 
na další vystoupení (do Bystřice pod Hostýnem), kde chtěli čerty vidět. 
12.9. Prostějovské hody 

Tancovali jsme v odpoledním pořadu dospělých souborů opět „Čerty“ a 
sklidili jsme velký úspěch, diváci hodně tleskali a my jsme z toho měli velkou 
radost. Čerty už si při tancování užíváme a prožíváme, protože je už tančíme 
delší dobu a jsme si v nich jistí. 
18.9. Bystřice pod Hostýnem 

Vystoupení se odehrávalo na nádvoří zámku ve velmi pěkném prostředí, 
připravené hlediště se zaplnilo diváky. My všichni Hanáci jsme měli společný 
nástup, jakože jsme přijeli autobusem a navíc se zpožděním. To bylo takové 
malé zahájení, bohužel bez zkoušky. Ale potom už byla naše plánovaná a 
nacvičená vystoupení. My jsme tancovali jako překvapení na závěr pásmo 
„Návštěva v pekle“. Diváci dobře reagovali na naše vystoupení, smáli se na „se 
šípkovou“ a „se zelím“, líbili jsme se. Večer už jsme byli jen jako diváci, 
dospělým hrála muzika Kanafaska k jejich vystoupení. Těšili jsme se na 
Čarování a prožili jsme si to z první řady. Byla taková zima, že diváci postupně 
odcházeli, aby nezmrzli. 
2.10.Sjezd ČSSD 

Muzika Kanafaska byla požádána, aby zahrála před RCO, jako kulturní 
vložka na zahájení sjezdu ČSSD. Byla s nimi jen 3 děvčata, která příchozím 
nabízela koláčky. Z celého sjezdu byl největší zájem novinářů o naše vystoupení 
a tak se fotky objevily v několika novinách. 
13.10. Předvolební mítink na náměstí v Olomouci 
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Vystoupení za peníze je jako šafránu, takže nabídku na toto vystoupení 
jsme sice zvažovali, ale nakonec přijali. Celý program byl pro diváky velmi 
lákavý a přitáhl jich opravdu hodně, protože hrál Beatles Revival a vystupovaly 
mažoretky. To jsou lákadla větší než folklor, ale my jsme se mohli ukázat také a 
před mnoha diváky  to zvládli dobře. 
9.10. Praha Musaion 

Byla krásná podzimní slunečná sobota a my jsme jezdili po Praze 
autobusem a hledali místo na zaparkování. Podařilo se nám to po hodině, takže 
nám moc času na Prahu už nezbylo, ale i tak to stálo za to. Na Petříně a na 
Strahově bylo nádherně, kvetla tam spousta růží. Každý volného času využil 
podle svého a potom už jsme jeli do Musaionu. Brána, kterou jsme se měli 
dostat na místo byla úzká tak, že jsme nevěřili, že se nám podaří autobusem 
projet bez oděrek, ale povedlo se a řidič si vysloužil potlesk jako pilot letadla při 
přistání. V Musaionu bylo zaplněné hlediště – ovšem to sestávalo asi ze třiceti 
židlí a ještě pár lidí stálo, protože fotili. Tancovali jsme těsně před lidmi, takže 
jsme měli pocit, že při zatočení je „ometeme“ sukněmi. Zato všichni diváci byli 
velmi pozorní, tleskali, reagovali a dobře se bavili. Tancovali jsme Děkovačku, 
Kominíka a Čerty. Potom se několik diváků (pražských Hanáků) obléklo do 
hanáckých krojů a chtěli tancovat. Tak naše muzika Kanafaska hrála a my jsme 
společně tancovali třeba Cófavó nebo hanácký valčík. Návštěvníci, kteří přišli, 
nám moc děkovali a říkali mimo jiné, že je vidět, že nás tancování baví, děláme 
to rádi a moc dobře a to se promítne do vystoupení a potom pěkného zážitku pro 
vystupující i pro diváky. Muzika hrála asi do 23:00, potom jsme se sbalili a jeli 
domů. Doma jsme byli asi ve tři ráno, unavení, ale spokojení, protože to byla 
pěkná a zdařilá akce. 
28.10. Vystoupení v Bohuňovicích 

Vystupovali jsme pro Klub seniorů. Tancovali jsme Děkovačku, část 
Hrabí (protože je noví kluci ještě celé pásmo neumí) a nakonec Kominíka. 
Zbytek času hrála muzika divákům k poslechu. 
5.12. Mikulášská nadílka 

Na Zámeckém náměstí probíhalo slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu 
a přijel Mikuláš s čerty, anděly a hlavně s dárky, které pomáhali andílci 
rozdávat. My jsme do této mikulášské družiny dodali hromadu čertů, kteří měli 
zakázáno strašit malé děti a několik krásných andělů. 
6.12. Mikulášské vystoupení v RCO 

Na Mikulášské nadílce pro děti zaměstnanců firmy TESCO SW, MVŠO a 
RCO jsme tancovali Čerty. Pásmo bylo zakomponované do programu, který 
začínali divadelní ochotníci (pracovníci zmíněných firem) představením o životě 
andělů v nebi – šili polštáře, uklízeli v nebi, chystali bouřky, ale jeden anděl byl 
takový uličník a nechtělo se mu nic dělat a propadl se do pekla (to byl Víťa) a 
teď přišla chvíle pro nás a naše „Čerty“. Jen jsme museli vypustit „pití“ a 
„kouření“, abychom nedávali špatný příklad dětem. Všem se to moc líbilo. 
Zpívání u stromu  
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Společně s Krušpánkem jsme zazpívali několik koled u vánočního stromu 
a přispěli tak k příjemné předvánoční náladě. Byla veliká zima, ale i tak přišlo 
hodně lidí a zpívali s námi, což bylo moc příjemné. 
26.12. Štěpánská 

Na Štěpánskou jsme obnovili pásmo „Pásli ovce valaši“, které již před 
mnoha lety připravil pan Čada ještě pro přípravku, ze které později vznikla 
Mladá Haná. Naštěstí jsme měli videonahrávku a tak jsme se mohli už 
zapomenuté pásmo naučit. Dalo nám to spoustu práce, ale povedlo se. 
 
KRUŠPÁNEK (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 
 
Vedoucími souboru jsou Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová. 
V roce 2010 chodilo do souboru tancovat 34 dětí (4 chlapci a 31 děvčat). 
K těmto dětem patří také dalších šest členů muziky. Muzika je desetičlenná, ale 
čtyři děvčata chodí kromě hraní na hudební nástroj také pravidelně na taneční 
zkoušky. Zkoušky jsme měli každý čtvrtek v 16:00 v tělocvičně školy. Při 
vystoupeních nás doprovázela dětská lidová muzika Krušpánek pod vedením 
Lenky Černínové. 
 

6.2.   Masopust ve Velké Bystřici 
Nacvičili jsme s dětmi již tradičně tanec Židovka, jen jsme přidali nástup 

všech dětí hadem. Po zatancování celé Židovky vyzvaly děti k tanci rodiče nebo 
kamarády a zatancovaly celou Židovku znovu všichni společně. Po skončení 
vystoupení jsme společně s Čekankou šli do Domu s pečovatelskou službou. 
Bohužel tam s námi nepočítali a nebyli připraveni. Neměli jsme ani žádné 
zařízení, na kterém bychom pustili muziku. Takže my vedoucí jsme zpívali, Eva 
Kadalová radila dětem, protože jsme bez zkoušky zapojili také děti z Čekanky a 
děti zatancovaly babičkám a dědečkům, kteří se sešli, Židovku. Bylo vidět, že 
diváky jsme potěšili, ale mrzelo je, že neměli pro děti nachystáno žádné cukroví 
jako odměnu. 

25.3.    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. Počasí nám moc nepřálo, hodně foukalo a Smrtka nám nechtěla hořet. 

8. 4. Vystoupení v tělocvičně pro středoškoláky z Anglie 
Z jedné Olomoucké střední školy se nám ozvali s přáním a prosbou, 

abychom předvedli kroje a nějaké lidové tance jejich hostům ze střední školy 
z Anglie. V 16:30 se nám zaplnila tělocvična spoustou mladých lidí včetně 
černoušků a černošek – děti z toho byly „jako u vytržení“. Zatancovali jsme 
v krojích Bělení prádla a Židovku a potom jsme hosty zapojily do tance a 
společně si s nimi zatancovali Židovku a zahráli naši oblíbenou hru Metlovou. 
Někteří tancovali, další fotili jako o závod svoje kamarády a naše krojované 
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tanečníky a tanečnice. Měli jsme z vystoupení obavy, ale hosté se nadšeně 
zapojili a tak z toho bylo příjemné odpoledne. 

16. - 18.4.   Taneční soustředění na Pohořanech 
Soustředění se zúčastnilo 29 dětí. Nacvičovali jsme pásma na Dětskou 

Strážnici a do Heľpy, takže jsme toho měli hodně na práci. V neděli také přijela 
muzika a všechna pásma jsme secvičili i s muzikou. Vyhradili jsme si ale čas 
také pro hry. V sobotu odpoledne měly děti připravenou venkovní hru, při které 
hledaly dušičky a večer jsme měli „Hastrmanský rej“. Hru nám pomohl připravit 
Víťa Langer s Vlastou. Vařila nám samé dobroty hlavní kuchařka Zdena 
Krylová s pomocnicí Hankou Horákovou. Ale pomohli nám další ochotní 
dobrovolníci, třeba rodiče nás odvezli na Pohořany a potom zpět domů a 
maminky nám napekly spoustu buchet.  

28.-30.5. Festival v Heľpě na Slovensku 
Cesta do Heľpy byla opět pestřejší, než by měla být. Odjezd jsme museli 

trošku posunout kvůli volbám, takže jsme vyjeli pozdě. Celou cestu nám pršelo, 
někteří rodiče, kteří chtěli jet do Heľpy na výlet, cestu kvůli počasí dokonce 
zrušili.  

K odbočce na Brezno jsme přijeli potmě a opět, jako loni, jsme odbočili 
špatně. Tentokrát ne do lesa a do hor, ale stejně jsme si spoustu kilometrů zajeli 
a museli jsme se otáčet a vracet. Podruhé jsme zabloudili přímo v Breznu, kde 
jsme se také museli otáčet a vracet a do třetice jsme přejeli odbočku k hotelu v 
Heľpě. Odbočili jsme až na další odbočce, ale netušili jsme, že cesta bude úzká 
jen pro jedno osobní auto a křižovatky cest jakbysmet. Takže jsme měli problém 
zatočit k hotelu. I když jsme na něj už viděli, tak jsme stáli „zašprajcovaní“ 
v zatáčce. Nakonec se podařilo projet, zídku jsme nezbourali, do hotelu jsme 
přijeli ve 23:00. Ubytovali jsme se a šli na večeři, kterou nám schovali. Někteří 
snědli večeři, někteří nad tím jen poseděli a šli jsme spát.  

V sobotu ráno nepršelo.  Měli jsme naplánovanou cestu autobusem do 
Čierneho Balogu, kde jsme přesedli na lesnický vláček a ten nás odvezl do 
lesnického skanzenu. Tam nás čekala několikakilometrová vycházka se 
zajímavými ukázkami a popisky o lesnictví. Ve skanzenu také probíhala 
vystoupení místních dětských souborů, na která jsme se se zájmem podívali. 
Odpoledne jsme měli zkoušku v amfiteátru. Už jsme věděli, že nás čeká 
obrovské jeviště, které jsme si potřebovali s dětmi vyzkoušet. Večer byla 
v amfiteátru soutěž talentů. My jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna se šla 
podívat na talenty a druhá (většinou menší děti) šly do hotelového bazénu. 
Potom šla „bazénová skupina“ do postýlek a druhá skupina se také trochu 
vycákala.  

Neděle byla náročná. Dopoledne jsme tancovali před kostelem – bylo to 
jako pozvánka na odpolední pořad. Sešlo se nás zde víc souborů a střídali jsme 
se. Bylo to moc pěkné. Naše děvčata měla na sobě poprvé nové kabátky a byla 
z nich nadšená.  Po obědě jsme se oblékli znovu do krojů. Nejprve jsme 
tancovali Hósátka, převlékli jsme se na Hrnky a čekali jsme na naše druhé 
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vystoupení.  Pořad byl dlouhý a těsně před námi zase začalo poprchávat. 
Pořadatelé program ukončili s tím, že všechny soubory už alespoň jednou 
tancovaly. Ale my a soubor z Bratislavy jsme své druhé vystoupení nestihli. Děti 
to hodně mrzelo a řekly, že si to zatancují i v dešti a bez diváků. Počkali jsme, 
až si, stejně jako my, odtancují své vystoupení v dešti a bez diváků děti 
z Bratislavy a potom zatancovaly a zahrály naše děti - s obrovským nadšením, 
chutí a radostí, škoda, že jsme jim tleskali jen my, pan řidič a jedna maminka, 
která i přes nepříznivou předpověď počasí dorazila do Heľpy.   

19.6. Hanácké pupek 
V předpovědích počasí zase strašili špatným počasím, nakonec to vyšlo na 

jedničku. Protože odpoledne bylo orientováno na čerty a anděly, děti 
z Krušpánku předvedly svou hru na zvonky – zazvonily jako andělíčci písničku 
„Rolničky, rolničky“, třebaže je vánoční, určitě to nikomu nevadilo. Potom 
tancovaly Hósátka, protože husičky jsou bílé stejně jako andělíčci.  

25.-26.6. Strážnice 
Jeli jsme v pátek ráno a rovnou na zkoušku. Ubytovaní jsme byli před 

Bzencem v lese v internátě Lesnické a rybářské střední školy. Všude byly 
miliony komárů, nesměli jsme otvírat okna, aby nás neuštípali. Krušpánek 
tancoval v pořadu „Čas radostí“ dvě pásma - Bělení prádla a Plné škopek. 
V publiku seděli také členové souboru Haná, takže děti se opravdu snažily. 
Zúčastnili jsme se také velkolepého strážnického průvodu. Kdo to nezažil, tak to 
nepochopí. Průvod byl dlouhý několik kilometrů a celou trasu přes Strážnici 
lemovaly souvislé zástupy lidí. Všichni zdravili tanečníky a muzikanty a hlavně 
jim neúnavně tleskali. Děti se nám podařilo vyhecovat tak, že muzika hrála 
celou dobu (střídala několik písniček) a tanečníci zpívali a tancovali, co jim síly 
stačily. Byl to fantastický zážitek i pro nás vedoucí, i když jsme sloužily jako 
nosiči vody, protože té bylo potřeba moc. Protože ve Strážnici současně s dětmi 
účinkoval i soubor Haná, pomáhala nám s dětmi děvčata z Kanafasky. V sobotu 
večer jsme děti naložili do autobusu, zamávali jsme jim a pod dohledem vedoucí 
muziky Lenky Černínové a děvčat z Kanafasky je poslali domů. V průběhu 
našeho večerního vystoupení přišla SMS zpráva, že děti jsou v pořádku doma, 
„všechny rozebrány“.  

4.9. Lidový rok  
Dětem v sobotu počasí vůbec nevyšlo. Poprchávalo celou dobu a byla 

nepříjemná zima. Naštěstí rodiče a „skalní“ a věrní naši příznivci se vydrželi 
dívat i v tomto počasí. My jsme využili kabátků a tak dětem nebyla tak velká 
zima. Tancovali jsme pásma Plné škopek a Bělení prádla. V porotě byli p. 
Maděričová, Klapil a Synek. Všechna vystoupení porota chválila a k našim 
„Hrnkům“ řekli, že to bylo jedno z nejlepších pásem, které viděli, takže to byla 
obrovská pochvala.  

Měli jsme tady na návštěvě dětský soubor z Maďarska, který tancoval 
spolu s Indonésany a měl velký úspěch v pátek v Přáslavicích a v Mrsklesích. 
V sobotu dopoledne jsme s nimi jeli do Olomouce, odpoledne vystupovali na 
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Lidovém roku. Pokud se všechno podaří, tak bychom měli jet na oplátku zase 
my s Krušpánkem do Maďarska. 

V neděli už se počasí umoudřilo a svítilo a hřálo sluníčko. Zúčastnili jsme 
se s dvanácti dětmi setkání Hanáků. Celkem se sešlo 517 Hanáků z celé Hané. 

12.9. Prostějovské hody 
Na dětskou přehlídku přijelo málo souborů, proto nás požádali, jestli by 

mohla naše muzika na úvod zahrát několik písniček. Dali dohromady noty, 
vyzkoušeli si to v šatně a zvládli to skvěle. My jsme tancovali pásmo Plné 
škopek. Děti už ho mají zažité, takže tancovaly v klidu a s chutí. Potom ještě 
několik dětí stálo na jevišti s věnci při udělování cen města.  

25.11. Vánoční jarmark ve škole  
Za několik zkoušek jsme dali dohromady vánoční pásmo Štědrovečerní 

večeře – o tom, jak se zdobil a prostíral sváteční štědrovečerní stůl, co na něm 
všechno bylo a také proč. K tomu děti zazpívaly a zatancovaly několik koled. 
Nestihli jsme pásmo vůbec předem vyzkoušet s muzikou, takže to pro nás byla 
taková první společná zkouška tanečníků s muzikou a rovnou před diváky a 
dopadla dobře. Jen nás mrzelo, že diváky nabitá tělocvična byla docela hlučná a 
někteří diváci si i přesto povídali. Pro děti to bylo bez mikrofonů v takovém 
prostředí hodně náročné. 

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

příjemné zpestření předvánočního času a naladění se do vánoční atmosféry a 
pohody. Tentokrát bylo pod stromkem malé jeviště, na které si děti mohly 
stoupnout a tak je bylo lépe vidět i slyšet. Petr Nakládal při uvádění vyzval 
diváky, aby přišli blíž a zazpívali si s námi a tak to zpívání bylo nakonec milé, 
protože nás zpívalo hodně a zazpívali jsme si všichni pro sebe. Po zpívání jsme 
nešli tradičně do parku, ale z důvodu velkého mrazu jsme zvolili nejbližší 
stromeček, který je vedle mateřské školy. Ten jsme si nastrojili, zazpívali si, 
popřáli jsme si k novému roku a rozdali jsme si dárečky. Bylo to trošku 
zrychlené, ale už jsme cítili, jak do nás leze mráz a být nemocný na vánoce, to 
nikdo nechce. 

Na Štěpánské jsme tancovali pásmo Štědrovečerní večeře. 
 
ČEKANKA 2010 (Zpracovala Hana Londová) 

 
Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 
Počet členů k 1.1.2010: 14 
V září u zápisu do Čekanky nastala smršť – dostavilo se asi 14  nových dětí, ale 
některé z nich postupně přestaly chodit.  
Počet členů k 31.1.2010: 24 
Vedoucí muziky Krušpánek: Mgr. Lenka Černínová 
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Dětská folklorní přípravka se v roce 2010 scházela každé úterý od 16 do 17 h 
v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti od 5 do 7 let, ??? 
nejstarších v září postoupilo do souboru Krušpánek, poté začaly chodit nové 
pětileté děti. 
 

6.2. Masopust – Blkotala kaša v hrnko 
Krátké vystoupení v maskách na novém Zámeckém náměstí za doprovodu 

reprodukované nahrávky, poté jsme společně s Krušpánkem zatancovali 
obyvatelům Domu pokojného stáří. Některé děti se pak dále zúčastnily 
masopustní obchůzky. 

25.3. – 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. 

9.5. – Slavnost kroje – Ceb ceb cebolenka 
I letos 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 za doprovodu 
muziky Strunky. Některé děti se zúčastnily kuličkyády, která probíhala 
současně.  
 

5.9. – Lidový rok – Vandrovala bleška 
Pásmo na téma blešky a vešky, hudbu k němu obstarala muzika 

Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové. I když počasí bylo 
ohavné, pršelo a bylo zima, děti tancovaly s nadšením. Odborníci na 
rozborovém semináři pak pochválili hravost dětí při vystoupení. 

25.11. – Vánoční jarmark ve škole – Stojí vrba košatá 
Jednalo se o premiérové vystoupení nových dětí, které začaly chodit do 

přípravky v říjnu, zvládly ho velmi pěkně.  Vystoupení se konalo opět 
v tělocvičně školy, doprovázela muzika Krušpánek, děti používaly jako 
rekvizity vařečky. 

7.12. – Po stopách Mikuláše 
Protože se loni osvědčil model mikulášské nadílky bez přítomnosti živého 

Mikuláše a čertů (bez maminky se taková stresová situace těžko zvládá), 
Mikuláš nám v okolí tělocvičny a na chodbách školy zanechal své šlápoty, děti 
sbíraly razítka na stanovištích do Mikulášské průkazky a na závěr našly pytlíky 
se sladkostmi. 

26.12. – Štěpánská – Stojí vrba košatá 
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Děti tancovaly stejné pásmo jako na vánočním jarmarku, tentokrát ale na 
opravdovém velikém jevišti kulturního sálu Nadační. Opět doprovázela muzika 
Krušpánek.Vystoupení bylo součástí Štěpánského koledování celého souboru 
Haná, poprvé v historii Štěpánských nevystupoval náš souboreček jako úplně 
první, ale až třetí v programu. Děti velmi ukázněně a se zájmem sledovaly 
v první řadě (bez rodičů a skoro i bez účinkujících vedoucích) vystoupení 
velkých hanáků a byly určitě spokojenější než v zákulisí, kde se jen čeká a je 
nuda.  Na závěr Čekanka zpívala spolu s ostatními účinkujícími i s diváky 
vánoční koledy. 
 
 

 
 
 
Divadelní soubor 
 

Podklady:  Ing.Tomáš Hradil 
 

Hlavní aktivity Divadelního souboru Kulturního střediska Velká Bystřice 
v roce 2010 byly zaměřeny na výběr nového divadelního textu k inscenování. 
Tak, jako vždy, se jednalo o balancování mezi autorským zákonem, počtem a 
typem herců a jejich hereckou úrovní. Nakonec jsme se rozhodli, pro soubor 
zcela nový přístup, napsat si vlastní scénář. Jako předloha nám posloužila Psí 
komedie od maďarského autora Imre Bencsika, po kterém jsme sáhli již v 
minulosti, když jsme inscenovali hru První muž, kterého potkám. Stejně jako 
letos se ale nejednalo o překlad Bencsikova díla – tehdy se jednalo o hru, kterou 
na motivy Bencsika napsal Pavel Dostál, my jsme na motivy textu Psí komedie 
napsali komedii Mnoho povyku pro psa. Práce na tomto našem díle probíhala ve 
skvělé atmosféře a jsem přesvědčen o tom, že výsledek za to stojí. 

Dalším důležitým počinem letošního roku je položení základu nové 
odnože (jak mnozí říkají pahýlu) našeho divadelního souboru, kterým se stala 
klubová záležitost (divadlo malých forem) Sdružení přátel mírného humoru 
DOHRA. Tato odnož je součástí našeho souboru a názvem pouze odlišujeme 
žánr, na který divák jde do divadla. Tradiční soubor se zabývá klasickým 
divadlem, SPMH DOHRA produkuje kabarety v duchu jediné myšlenky – 
všechny významné osobnosti světa pochází z Velké Bystřice a my pouze 
hledáme důkazy o tom, že to tak je. 
 
Samozřejmě, že jsme letos také vystupovali před diváky: 
 
18. březen -  Hlubočky – Následky prvního manželství 
19. červen - Šternberk – Následky prvního manželství 
19. červen - Velká Bystřice - SPMH DOHRA – John Lennon 
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18. září - Velká Bystřice -  Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 
19. prosinec – veřejná generálka – Mnoho povyku pro psa 
20. prosinec - Olomouc zdravka – Mnoho povyku pro psa (dvě předpremiérová 
vystoupení) 
 

V letošním roce jsme se hodně zaměřili na stmelení kolektivu, takže jsme 
absolvovali také společnou víkendovou na Střeni, která byla zaměřena na 
zvýšení herecké úrovně souboru. 
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IX. Církevní život 
 
Církev římskokatolická  
 

Podklady:   Mgr. Zdeněk Lakomý 
 

Duchovním správcem-farářem farnosti je i nadále P. Mgr. Josef Opluštil. 
Kromě něj ve farnosti vypomáhá ještě Doc. ThDr. Rudolf Smahel, pedagog na 
Teologické fakultě v Olomouci. 

Poradním orgánem faráře je pastorační rada a ekonomická rada farnosti. 
Počátkem ledna proběhla ve spolupráci s Charitou Olomouc již tradiční 

Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je  používán  na hrazení sociálních projektů 
v Olomoucké arcidiecézi, jehož součástí je i působení charitní pečovatelské 
služby ve Velké Bystřici. Koledníkům se podařilo díky štědrosti našich 
spoluobčanů  jen Ve Velké Bystřici  vybrat 40.579,-Kč. V  celé farnosti pak 
sbírka dosáhla výše 94.272,-Kč. Tříkrálová sbírka byla zakončena tzv. 
,,Tříkrálovým posezením“ v Orlovně. 

Koncem ledna se uskutečnil tradiční orelský a farní  ples. 
Velkou událostí pro naše farníky byla  pouť do Svaté země. Takřka dvě 

desítky farníků mohly navštívit posvátná místa všech křesťanů a prožít tak 
neopakovatelný životní zážitek.  

Dne 7. března byly slavnostně otevřeny prostory charitní pečovatelské 
služby v přízemí farní budovy, která od této chvíle nese název ,,Dům sv.Judy 
Tadeáše“. Prostor prozatím slouží  dvěma pečovatelkám, které vykonávají svou 
práci ve farnostech Velká Bystřice, Hlubočky a Dolany. 

9. května v prostorách kolem kostela proběhla část folklorní akce 
,,Slavnosti kroje“. Krojovaní hosté se mohli zúčastnit ranních bohoslužeb a po 
nich následoval program týkající se našich lidových krojů.  

V měsíci květnu jsme se rovněž připojili k akci ,,Noc kostelů“,což byla 
v tomto směru premiéra. Návštěvníci kostela se mohli seznámit s jeho historií, 
prohlédnou si  jeho jednotlivé prostory a během celého večera  až do 23. hodin 
probíhaly koncerty jednotlivých hudebních těles. Postupně vystoupili Maky 
Taky, Strunky a chrámový sbor. Varhanní koncert se uskutečnil v podání p. 
Lubomíra Vlka, kterého doprovodil Karel Hewanicki na housle a zpěv  Petra 
Nakládala. 

V červnu proběhla již tradiční farní pouť na Sv.Kopeček, kdy část farníků 
šla tuto cestu průvodem pěšky. 

Protože uplynul rok od úmrtí P. Josefa Olejníka, byl uspořádán zájezd do 
jeho rodných Strání-Květné, kde je i pochován. Spolu s námi si vzpomněla na 
tohoto významného rodáka, člověka, kněze a skladatele duchovní hudby 
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ve zcela zaplněném kostele celá řada tamních farníků v čele generálním vikářem 
arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem, rovněž rodákem ze Strání.. 

O prázdninách se konal pro předškolní děti stanový tábor v Protivanově . 
Koncem prázdnin se u příležitosti svátku patrona kostela Sv. Jana Křtitele 

konal  farní den, při kterém se schází celá farnost. Tentokrát přijeli na návštěvu i 
farníci z Velkých Losin a Rapotína se svým chrámovým sborem. Jako vždy  
byly připraveny hry pro děti a soutěže  pro dospělé. Vše dokreslovalo krásné 
počasí, které umožnilo plně využít celou farní zahradu. 

Začátek měsíce září je ve Velké Bystřici tradičně věnován folklorním 
slavnostem ,,Lidový rok“. Tentokrát měl tu zvláštnost, že se v rámci něj 
uskutečnilo setkání Hanáků. Vše začalo ranní mší svatou a po ní se krojované 
skupiny seřadily ke vskutku nádhernému průvodu čítajícímu kolem 500 lidí, 
který pak pokračoval přes městečko směrem na nové náměstí, kde slavnosti 
pokračovaly. 

V září jsme ještě absolvovali poutní zájezd do Štípy a Provodova, 
abychom shlédli tato krásná místa. 

Na památku zesnulých se konala  na místním hřbitově ekumenická 
bohoslužba, kde jsme spolu se členy Církve československé husitské 
zavzpomínali a pomodlili se za naše zesnulé spoluobčany . 

Během roku se pořádalo rovněž několik koncertů duchovní hudby, zvláště 
pak v adventní době. Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice 
zaposlouchat  do krásných tónů našich lidových koled, znějících z kostelní věže 
a po mnoha letech zazněla z kůru během mše svaté slavná vánoční mše Jakuba 
Jana Ryby ,,Hej mistře“ v podání rozšířeného chrámového sboru pod vedením 
pana Radima Černína za doprovodu orchestru a varhan. Zpívalo a hrálo více jak 
45 interpretů. 

Na konci občanského roku se konalo silvestrovské setkání mládeže na 
místní faře a v kostele koncert souboru  Maky Taky. 
 
 
 

 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 
Podklady:  Hana Šebíková, duchovní CČSH  
 

V roce 2010 se konalo v náboženské obci 62 bohoslužeb. 
8. ledna 2010 v Praze v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 

se konala bohoslužba k 90. výročí vzniku naší církve. V naší náboženské obci 
jsme prožívali tuto slavnost se vzpomínkou na naše zakladatele v neděli 10. 
ledna. 

4. dubna – vigilie hodu Božího velikonočního s doprovodem pěveckého 
sboru. 
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V květnu jsem se scházeli při tradičních májových pobožnostech, kdy 
jsme mezi sebou přivítali naše mladé duchovní z olomoucké diecéze. 

23. května – vigilie hodu Božího svatodušního. 
27. května – májový koncert; vystoupily děti z biblického „Spolča“ a náš 

pěvecký sbor. „Máj – lásky čas“, píše básník. A tak i nám byl květen dán pro 
skutky lásky našim bližním, kteří v Troubkách nad Bečvou prožili ve svém 
životě už podruhé příval vody, jež bere vše. Čtyři členové naší náboženské obce 
jsme se vydali na pomoc při odklízení následků této katastrofy. A protože to 
bylo těsně před májovým koncertem, rozhodli jsme se při tomto vystoupení 
uspořádat sbírku pro lidi postižené povodněmi. Stihli jsme udělat i malou 
výstavu fotografií z těchto míst. A tak koncert probíhal v duchu soucitu s našimi 
bližními a také směřoval do FN Olomouc, kde ležel náš sbormistr pan 
Klenovský. I s ním jsme v duchu byli. 

4. července – bohoslužba se vzpomínkou věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 
odkazu Mistra Jana Husa doprovázena husitskými chorály. 

9.–20. srpna – křesťanský tábor MALYBOR na faře v Dřevohosticích – 
34 účastníků ve věku 5–61 let. 

13. a 14. října – se v Husově sboru konal sběr šatstva pro diakonii 
Broumov; nashromáždili jsme polovinu nákladního auta. 

Sobota 30. října v 15 hod. – ekumenická pobožnost se vzpomínkou na 
zemřelé na místním hřbitově. 

Neděle 31. října v 15.30 hod. – vzpomínková pobožnost se zpěvy 
pěveckého sboru; připomněli jsme si všech zemřelých, jejichž  popel je uložen v 
kolumbáriu Husova sboru. 

24. prosince ve 22 hod. – půlnoční bohoslužba provázená zpěvy 
pěveckého sboru a dětmi z biblického „Spolča“. 

Za rok 2010 byla vysluhována 1 svátost křtu, 6 církevních pohřebních 
rozloučení, 13 uložení uren, 8 uren bylo vyzvednuto.  Náboženská obec má 420 
členů. 
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X. 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 a 
to buď nahodilými akcemi,nebo pravidelnými soutěžemi. 

V roce 2010 výše uvedené sportovní organizace zajišťovaly svůj chod a 
účastnily se pravidelných soutěží s menšími i většími úspěchy. Sportovní klub-
nejpočetnější spolek provozuje  výkonnostní sport organizovaný v celostátních 
soutěžích. Sokol je spíš zastáncem všeobecného a všestranného sportovního 
rozvoje,i když některé složky-malá kopaná a odbíjená mužů i žen jsou 
organizovány v Župních soutěžích. Orel hraje organizovaně stolní tenis a florbal 
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. Sportovní klub využívá svůj areál Na Letné, Sokol 
spravenou sokolovnu v ulici 8. května a Orel  orlovnu téměř v sousedství. 

Sportovní mládí  si různá sportoviště pronajímá. Nemá vlastní budovy a 
sportovní plochy. 

Rovněž spolupráce s Masarykovou základní školou je důležitá. Z žáků 
školy čerpají všechny aktivní spolky v našem městě.  

Sportovní činnost rok od roku nabývá na důležitosti. O sport se zajímá 
stále více dětí i dospělých. Velká Bystřice nabízí kvalitní sportovní vyžití v 
mnoha sportovních odvětví. Navíc i občané města chodí na různá sportovní akce 
jako diváci, což sportovci velmi oceňují. Naši sportovci zajíždějí k různým 
zápasům, turnajům a cvičením mimo hranice města i České republiky a šíří tím 
sportovní věhlas našeho města. Zmínil bych zde jednu vycházející hvězdu. 
Jedná se o Davida Krahulce, který hraje házenou, je členem oddílu házené 
Sportovního Klubu Velká Bystřice a bydlí zde. V roce 2010 byl vybrán do 
reprezentace ČR. Ta se v roce 2010 se zúčastnila mistrovství Evropy v házené 
do 18 let a David byl hodnocen jako jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší hráč 
české reprezentace - ještě o něm v budoucnu určitě uslyšíme. 

V dnešní době tržní ekonomiky je potřeba shánět peníze i pro sport. Ani 
ne pro funkcionáře, kteří to dělají většinou zdarma, ale na cestovní výlohy, 
různé poplatky, vyúčtování rozhodčích a podobně. Každý spolek vlastní menší 
či větší budovy se zázemím. Je potřeba je udržovat (nákup nářadí, míčů a 
ochranných pomůcek) a platit energie. Každý spolek shání své sponzory. Zde je 
potřeba poděkovat městu Velká Bystřice, které si je vědomo důležitosti sportu 
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pro smysluplný růst naší mládeže, finančně sport podporuje a zajímá se o jeho 
dění. 

 
 
Sportovní klub Velká Bystřice 
 
Podklady:  Ing. Lubomír Urban, předseda SK 
 
Výkonný výbor: Ing. Lubomír Urban – předseda klubu 
  Zelinka Jaroslav – hospodář klubu 
  Janošek Ladislav 
  Nemravová Eva 
  Ing. Pazdera Marek 
 

Členská základna: 
V roce 2010 měl SK 298 členů. Jedná se o počty oficiálně vykazovaných 

členů jednotlivými oddíly. 
 

oddíl celkem muži ženy dospělí chlapci dívky mládež 
Házená 154 94 13 107 56 12 68 
Kopaná 62 45 - 45 16 1 17 
Tenis 44 36 0 36 2 6 8 
Odbíjená 15 0 15 15 - - - 
Celkem 275 175 28 203 74 19 89 
 
Hlavním posláním klubu je: 

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

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

získáváním mládeže 
• zajišťovat rekreační sportovní vyžití obyvatel města Velká Bystřice 

 
Ekonomika klubu: 

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

 
 Nejaktivnějším oddílem SK je (podle počtu členů, výsledků v soutěžích a 
počtu pořádaných akcí) oddíl házené. Soutěže: 
II. liga – starší dorost, mladší dorost a muži A (v polovině soutěže na 1. místě) 
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Středomoravská liga – mladší a starší žáci a muži B 
Hlavními prioritami oddílu házené je modernizace areálu Na Letné 

(kromě ubytovny, posilovny, vířivky a sauny se podařilo proměnit venkovní 
hřiště na halu), zvyšování podílu na společenském životě města – Josefovské 
šibřinky, pořádání sportovních akcí – národní a mezinárodní turnaje (FTP Cup, 
J.M.I.T. Cup,Honeywell Cup, Nutrend Cup, LO Haná Cup) a zejména práce s 
mládeží. 
 Snaha o kvalitní práci s dětmi, pod vedením N. Menšíka a P. Součka (ve 
spolupráci s Masarykovou ZŠ), je odměněna důvěrou rodičů a nárůstem počtu 
členů zejména v nejmladších kategoriích (minižáci). Zároveň ji lze doložit i 
množstvím vítězství a kvalitních umístění jak na domácí scéně tak i na 
mezinárodních turnajích. 
 
 Oddíl volejbalu měl pro herní sezónu 2009/2010 stejně jako v minulé 
sezóně 15 členek. Z toho také 11 aktivních volejbalistek, kde silné jádro tvoří 
hráčky hrající v krajských soutěžích a turnajích za Velkou Bystřici již přes 15 
let. V kádru družstva tedy k žádným velkým změnám nedochází. 
 Vedoucí oddílu volejbalu je Eva Nemravová, zástupcem Jindřiška 
Hořínková. 
 Oddíl se účastní krajské soutěže – Krajský přebor žen, kde se v sezóně 
2009/2010 umístil na 3. místě z celkem 6 přihlášených družstev ( TJ Šumperk B, 
TJ Sokol Olomouc, TJ Sokol Kojetín, Sokol Rapotín, TJ Sokol Bohuňovice). 
Během zimních měsíců 01/2010- 04/2010 se družstvo účastnilo Zimního 
krajského poháru, kde se z účastněných 4 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. Letošnímu, už 8. ročníku, ale vůbec nepřálo počasí. 
Nic méně turnaj se konal za velké účasti a také i podpory volejbalistů z 
Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a dalšího volejbalového okolí a i přes 
občasný déšť a rozmoklé kurty se dohrál do úspěšného konce. 
 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Navrátilová – náčelnice T.J. 
 

V naší jednotě panuje rušný spolkový život. I nadále se zejména oddíly 
všestrannosti soustřeďují na práci s dětmi a mládeží. Během cvičebního roku 
kromě vlastního cvičení pořádáme mnoho jednodenních i vícedenních výletů, 
nacvičujeme různá tanečně sportovní čísla, se kterými jsme zváni jako 
předtančení na plesy nebo vystupujeme při různých oslavách.  
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Pilně se také zúčastňujeme závodů, jež pořádá naše olomoucká župa nebo 
přímo Česká obec sokolská na celostátní úrovni. Hojně jsou také navštěvované 
akce, které pořádáme pro velkobystřickou veřejnost i návštěvníky ze širokého 
okolí. Nezapomínáme ani na získávání nových cvičitelů( stanou se jimi po 
absolvování cvičitelské školy a řádném složení předepsaných zkoušek) a 
doškolování stávajících na cvičitelských srazech a seminářích. Z jejich obsahu 
čerpáme nové nápady na zpestření cvičebních hodin a využití netradičních 
cvičebních pomůcek. Kromě činnosti dětských i žákovských oddílů se velké 
oblibě těší cvičení žen při hudbě a tradiční cvičení seniorek. 

V odboru sportu je kromě malé kopané nejvíce zastoupena odbíjená- 
mužů i žen. Také sportovní oddíly, kromě toho, že se pravidelně zúčastňují 
župních akcí a turnajů, pořádají své vlastní. K tradičním patří Mikulášský a 
Velikonoční turnaj v odbíjené smíšených družstev, kam pozvání přijímají okolní 
jednoty nebo spřátelené sportovní oddíly. Sportovci také vydatně pomáhají při 
organizaci akcí naší jednoty pro veřejnost, jako např. výzdoba a příprava sálu, 
pořadatelská činnost a další. 

Naše jednota je dlouhodobě velmi dobře hodnocena nadřízenou složkou- 
olomouckou župou. Ať už se jedná o včasné plnění administrativních úkolů, 
početnou a pravidelnou účastí na župních akcích, turnajích i závodech, získávání 
nových členů i cvičitelů, pečlivým spravováním sokolského majetku, pořádáním 
moha akcí nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost a tak dál. 
 

Bezproblémový chod sokolovny i činnost organizace zajišťuje  Výbor 
jednoty, který v r. 2010 pracoval v tomto složení: 
 
Tomáš Hroščaník – starosta                                   Hana Navrátilová- náčelnice 
Jaromír Šubert- místostarosta                                Václav Rech- odbor sportu 
Božena Barvířová- jednatelka                               Andrea Večeřová- matrikářka                                                             
Vlasta Polzerová- hospodářka                               Zdena Krylová- vzdělavatelka 
 
další členové výboru: Lenka Otáhalová, Alena Rechová, Jaroslava Levinská,  
Juraj Velký, Miroslava Kristýnová, Ivana Korýtková 
 

Po dlouhých letech působení ve výboru naší jednoty ve funkci správce 
sokolovny odešel z výboru i z funkce správce sokolovny br. Miroslav Doležel. 
Při příležitosti jeho 80. narozenin obdržel Pamětní list České obce sokolské ( 
ČOS). Toto morální ocenění uděluje ČOS sídlící v pražském Tyršově domě za 
dlouhodobé členství a zásluhy na úrovni tělocvičné jednoty. 
 

V posledních letech výbor naší jednoty i jednotliví členové věnují 
značnou energii i čas postupné rekonstrukci sokolovny. Již došlo k celkové 
úpravě sokolské zahrady, výměně elektroinstalace, celkové přestavbě šaten i 
sociálního zařízení. Zejména poslední jmenovaná rekonstrukce měla poměrně 
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nepříjemný vliv na vlastní cvičení. S úpravami v přízemí budovy se započalo na 
jaře r. 2009 a končilo se o rok později. Byla zřízena improvizovaná šatna 
v nářaďovně a to s sebou neslo zvýšené nároky na úklid i údržbu sokolovny. 
Odměnou za toto provizorium je pěkně rekonstruovaná stávající šatna, 
vybudování další nové šatny ( tím odpadá nepříjemné strkání a boj o místo při 
střídání vícečetných oddílů), nově zřízené moderní sociální zařízení včetně WC 
a sprch v přízemí, vymalování a položení nových krytin na chodbě a v klubovně. 

Během roku 2010 došlo k několika úpravám v rozvrhu. Bohužel zanikl 
oddíl žáků pod vedením br. Rulíška. Je to opravdu veliká škoda, protože kluci 
pod vedením svého cvičitele vzorně reprezentovali naše město na závodech 
sokolské všestrannosti v gymnastice, atletice a plavání. Několikrát po sobě 
přivezli spoustu medailí a nejlepší z nich reprezentoval olomouckou župu na 
přeborech ČOS v Praze.  

Svou činnost také ukončil oddíl kalanetiky, kam chodila cvičit opravdu 
velká spousta žen. 

Po prázdninách došlo také k výměně cvičitelek oddílu rodičů s dětmi. 
Stala se jí Veronika Křepelková, která již v minulosti tento oddíl vedla. 

Koncem roku začaly ženy ve čtvrtek večer tančit Zumbu pod vedením 
Lucie Večeřové z Droždína. Tento v současné době velmi oblíbený tanec 
spojuje tradiční aerobní cvičení s latinsko- americkými tanci a to vše na veselou 
a zábavnou hudbu. 
 
Tabulka s celkovým počtem našich členů: 

          
 Sport:  muži ženy dorci dorky žáci žačky celkem 
 40 volejbal 25 13 0 1 0 0 39 
 45 všestrannost 29 93 3 12 40 91 268 
  Celkem: 54 106 3 13 40 91 307 

 
Celkový počet členů mírně stoupnul s tím, že ve všech kategoriích došlo 

k mírnému nárůstu, pouze u žen došlo k menšímu úbytku. 
 
Přehled hlavních akcí oddílu všestrannosti: 
 
14.- 17. 2. Bobování v Jilemnici- tato tradiční a velmi oblíbená akce je určena 
především dětem, které sice nelyžují, ale jarní prázdniny by rády strávily na 
horách. Kromě zimních radovánek na sněhu poznávalo 27 dětí a 4 dospělí město 
i okolí, např. jsme navštívili Krkonošské muzem ve Vrchlabí, které  je velmi 
moderní a zajímavé. 
27. 2. Výlet do Prahy a na muzikál Angelika měla děvčata za odměnu zejména 
za vzorné reprezentování naší jednoty, za píli a snahu při nácviku tanečních 
vystoupení. Kromě návštěvy divadla jsme prošli a zhlédli památky našeho 
hlavního města a na vyšehradském Slavíně si vyzkoušeli svůj postřeh a 
pozornost při objevování hrobů známých osobností. 
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6. 3. Dětské maškarní šibřinky se letos nesly v duchu pohádkových postav. Tato 
tradiční a velice hojně navštěvovaná akce se neobejde bez her a soutěží pro děti i 
dospělé, bohaté tomboly, rybolovu s cenami pro všechny a domácího 
občerstvení.  
10. 4. Autobusový zájezd do termálních lázní v Györu –již podruhé jsme pro 
velký úspěch navštívili tyto známé maďarské lázně a prohlédli si historické 
jádro města 
24.-25. 4. Závody sokolské všestrannosti žactva v gymnastice, atletice a plavání. 
Tyto závody se uskutečnily na ZŠ Heyrovského ( atletika, plavání) a 
v sokolovně T. J. Sokol Olomouc- Chválkovice ( gymnastika). Reprezentovali 
nás již podruhé kluci a opět přivezli spoustu medailí, i ty nejcennější. 
8. 5. Zálesácký závod zdatnosti v Nové Hradečané by se zřejmě bez naší 
početné výpravy neuskutečnil. Naše děvčata tvořila nadpoloviční většinu 
účastníků. Této župní akce jsme se zúčastnili již počtvrté a přivezli jsme 3 
bronzové a 2 stříbrné medaile. Na závěr jsme si ještě vyšlápli na nedaleké 
skalnaté Bradlo s úžasnou vyhlídkou na všechny světové strany. 
21.- 23. 5. Přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti v Úpici, kam postoupily 
2 naše stříbrné dorostenky z župního kola. Pobyt ve stanech se nesl plně 
v zálesáckém duchu a kromě vlastního terénního závodu s plněním úkolů  
účastníci soutěžili i v dalších disciplínách ( rozdělání ohně, transport raněného, 
testy ze zdravovědy i historie Sokola, noční hra). Děvčata vybojovala celkově 7. 
místo a v noční hře krásné 3. místo. 
28.- 30. 5. Výlet do kraje Boženy Němcové. Třicetičlenná výprava byla 
ubytovaná v jaroměřské sokolovně, odkud podnikla výlety do pevnostního 
města Josefov s jeho tajuplným podzemím, do Ratibořického údolí (zámek, 
Staré bělidlo, mlýn, Viktorčin splav) odkud jsme šli pěšky do České Skalice. 
Zde jsme navštívili Barunčinu školu. 
11.- 13. 6. Přebor ČOS v závodech všestrannosti žactva v Praze. Zde naši 
jednotu i župu reprezentoval v plavání, atletice, šplhu i gymnastice 1 žák ( 
nejlepší z župních přeborů) pod vedením svého cvičitele. Ve veliké konkurenci 
obstál se ctí. 
12. 6. Výlet do Ostravy byl určen zejména mladším dětem, které navštívily 
nejprve Výstaviště, kde je stálá expozice Miniuni- svět miniatur a posléze i 
místní ZOO. 
26. 6. Do Bělkovic na kole. Tato župní akce se koná každoročně s jiným 
cyklistickým cílem a slouží k poznávání nejen naší vlasti, ale i ostatních jednot. 
Hostitelská jednota připraví kulturně sportovní program a prohlídku místních 
zajímavostí. 
11. 9.  Výlet do jeskyní Na Pomezí v Lipové Lázni pro žákovské oddíly.Tyto 
turistické výlety na zahájení cvičebního roku mají již dlouhou tradici a slouží 
nejen k poznávání naší vlasti, ale i k seznamování se s novými členy. Letos se 
zúčastnilo 21 dětí, 1 dorostenka a 4 dospělí. Kromě jeskyní jsme si prohlédli i 
lázeňské městečko s pěkným lázeňským parkem. 
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28. 9. Sokolský závod zdatnosti se letos bohužel pro dlouhodobě nepříznivé 
počasí nekonal. Odřekli jsme ho na poslední chvíli a bylo nám to velmi líto, 
protože se tak stalo poprvé. 
2. 10.  Autobusový zájezd do Rakouska. Cílem tradičního podzimního zájezdu 
se tentokrát stal zámecký komplex Schlosshof ležící jen pár kilometrů od 
slovenských hranic a zřícenina hradu Hainburg an der Donau s nádhernou 
vyhlídkou do okolí. 
20. 11.  Putování za lesními skřítky v Domašově nad Bystřicí. Tuto 
celorepublikovou akci pořádá na různých místech pro všechny děti Skaut ČR. 
Našich 27 dětí+ 1 dospělý si zasoutěžilo a zahrálo v lese i skautské klubovně. 
K dobré náladě přispěly i masky skřítků. 
4. 12.  Předvánoční akademie patří k velice hojně navštěvovaným akcím, které 
naše jednota pořádá pro širokou veřejnost. Zde se představují všechny oddíly 
pracující s dětmi a předvádí co vše se za celý rok naučily. Kromě nich vystoupili 
i žáci z T. J. Sokol Křelov a místní Hanáci s parodií na život Divokého Západu. 
Samozřejmostí je domácí občerstvení, stolová úprava sálu a vánoční výzdoba. 
Během roku se naší jednotě podařilo nakoupit stoly a židle, takže letos poprvé 
jsme si nemuseli půjčovat toto vybavení od ostatních spolků. 
 
                                                                                                                                                                         
Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady:   Mgr.Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 
 

Naše orelská jednota je občanským sdružením, které územně spadá pod 
Župu Šrámkovu se sídlem v Prostějově. Starostou jednoty je i nadále Mgr. 
Zdeněk Lakomý, místostarostou  pan Anton Mikéci a sekretářem Mgr. Eva 
Fojtíková. Mgr.Zdeněk Lakomý je zároveň místostarostou župy Šrámkovy. 

Jednotu vede sedmičlenná Rada jednoty. Kromě již zmíněných 
představitelů jsou jejími členy dále Mgr. Ivo Slavotínek, Marie Plesková, Jana 
Lakomá a Jan Fojtík.  

Celkový počet členů ke konci roku dosáhl 104. 
Hlavní náplní naší činnosti je sport, doplněný o  pořádání kulturních a 

společenských akcí.  
V rámci pravidelné týdenní činnosti  cvičily v orlovně oddíly  dětí a 

mládeže, ženy cvičily aerobik a posilovací cvičení, muži se věnovali florbalu. 
Družstvo stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu v rámci Regionální 
soutěže ve stolním tenise. 

Každou sobotu se scházel kroužek společenského tance a pravidelně 
zkouší členové Velmi amatérského divadla. Mimo tyto pravidelné akce jsou  
v orlovně pořádány jednorázově koncerty, přednášky nebo sportovní zápolení. 
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Počátek roku byl pro naše členy velmi bolestný, protože nás po krátké 
nemoci opustila paní Milada Juráňová. Patřila mezi obnovitele naší jednoty a 
dlouhá léta pracovala jako její pokladní a hospodářka. 

Na události to byl rok poměrně bohatý. 
V lednu vypomáhali naši mladí členové při Tříkrálové sbírce, po níž se 

konalo tradiční posezení v prostorách Orlovny. 
Již tradičně velmi navštívenou akcí byl v pořadí již 7 orelský a farní ples, 

který navštívilo kolem 160 účastníků. O předtančení se postarali členové našeho 
tanečního kroužku. 

V květnu jsme v rámci ,,Dne kroje“ pořádali u farního kostela tzv. 
kuličkyáku, při níž mělo možnost změřit si své síly několik desítek hráčů v 
celkově třech  soutěžících kategoriích.. 

I nadále se pokračovalo se v opravách vnější  části Orlovny. Tentokrát se 
vydláždil celý prostor podél budovy. 

Poslední květnový den jsme věnovali pěší pouti na Svatý Kopeček. 
V rámci dne dětí patříme mezi pořádající dětského odpoledne v 

olomouckých Smetanových sadech. Tentokrát se soutěžilo na téma postavy ze 
Starého zákona. 

Velmi úspěšná byla  divadelní pohádka pro děti tzv. Velmi amatérského 
divadla pod názvem ,,O chytrém Honzovi“. Režii hry měla Ludmila Plesková. 
Pohádka se hrála celkem dvakrát a její reprízu dokonce navštívilo přes160 
diváků, což byla rekordní  návštěvnost. 

V průběhu prázdnin jsme pořádali letní tábor pro děti.Opět v Travné u 
Javorníku. Okolí   této vesničky v Rychlebských horách nám umožňuje prožít 
neopakovatelé dva týdny plné her a dobrodružství. Hlavní program byl 
motivován filmem Pán prstenů. V rámci návštěvy tamního kraje nás dokonce 
poctil svou návštěvou i Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 

Koncem prázdnin, na svátek patrona zdejšího kostela sv. Jana Křtitele je 
pořádán tzv. farní den, v jehož rámci členové orla připravili  část sportovního  
odpoledne a to hru v petanque. Turnaj měl velmi dobrou odezvu, protože jde o 
velmi zajímavou hru a  mohly se jej zúčastnit tříčlenná družstva bez rozdílu 
věku hráčů. 

Se skauty střediska Bystrovany  byl pořádán opět turnaj  ve florbalu. 
V polovině měsíce listopadu se konala v orlovně výstava 

velkobystřických amatérských umělců. K vidění byla celá řada obrazů, tentokrát 
doplněná o dřevořezby. 

V prosinci se konal Mikulášký turnaj ve stolním tenise. 
Nadále se rozvíjí  spolupráce s místní farností – přednášky, besedy, 

sportovní farní akce - s městem Velká Bystřice a ostatními organizacemi jako je 
Sokol, Sportovní mládí, Kulturní středisko, Mateřské centrum Bublinka a pod.  

Celkově můžeme říci,že  se nám daří plnit své poslání, o čemž svědčí 
vzrůstající počet členů naší organizace. 
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XI. Významné události města v roce 2010  
 
 
Náměstí – amfiteátr a západní křídlo zámku -  rok 2010 
 

Podrobné zhodnocení průběhu nejvýznamnější stavební akce města Velká 
Bystřice v jeho novodobé historii. 
 
Podklady: Ing. Milan Svoboda – technický dozor investora, člen rady města 
 

Jedním z nejvýznamnějších úkolů vedení města pro rok 2010 bylo zdárné 
dokončení dvou nejrozsáhlejších staveb v centru města, zahájených 
v předcházejícím roce. Jsou to stavby s oficiálním názvem „Centrum města 
Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu“ – byla zahájena v květnu 2009 a 
stavba „Amfiteátr a západní křídlo zámku“ zahájená v září. Věřím, že tyto 
oficiální názvy mnohým nic neřeknou, dovolím si tedy zvídavému čtenáři 
stručně připomenout, o co vlastně jde. 

„Centrum města Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu“ skrývá ve 
svém názvu (a to doslova) provedení generální rekonstrukce zámeckého 
náměstí, včetně prostor malého nádvoří a nádvoří u obřadní síně, prostor kolem 
parkoviště, 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. 

Druhá investiční akce „Amfiteátr a západní křídlo zámku“ doplňuje do 
rekonstruovaného zámeckého parku amfiteátr, jako důstojný stánek pro pořádání 
významných folklorních a dalších kulturních akcí v čele s celonárodní 
přehlídkou folklorních souborů Lidový rok. Součástí této druhé stavby je i 
rekonstrukce budovy západního křídla zámku (bývalé sídlo technických služeb), 
přízemní budovy s pultovou střechou (bývalý sklad technických služeb) a 
budovy bývalé lidové hudební školy. 

Tolik stručné připomenutí. Podrobnější informace, včetně popisu průběhu 
obou staveb v roce 2009 lze dohledat v kronice města 2009. Nyní se již budu 
věnovat popisem událostí na obou stavbách v roce 2010. 

Zatímco na první stavbě zbývalo provést finální práce spočívající 
v dokončení sadových a parkových úprav, založení trávníků, provedení 
fasádních nátěrů nových stěn na náměstí a nádvoří zámku, montáže kašny a 
rozmístění inventáře v podobě laviček, odpadkových košů a stojanů na kola, 
zametení a konečný úklid, druhá stavba, a to jak objekt amfiteátru, tak i 
rekonstruované západní křídlo byly ve velmi hrubém stavu. Nahlíženo 
stavbařským úhlem pohledu, přišla by vhod krátká a teplá zima s brzkým 
příchodem jara, prostě počasí umožňující průběžnou a nepřetržitou stavební 
činnost, nikoliv jen nečinné přezimování. Jenže, člověk míní…, jen si 
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vzpomeňte, jak to s počasím bylo ve skutečnosti. Mrzlo a sněžilo ještě v březnu 
a po nadějném dubnu, kdy se dokončovací práce venku rozběhly naplno, přišel 
neuvěřitelně studený a hlavně deštivý květen. Plných 22 dnů v květnu propršelo. 
No řekněte, kdy naposledy byl takový máj? 

A byl tu rázem problém. A to přímo základní. Dovést do konce obě stavby 
do 31. května a nachystat amfiteátr, náměstí i objekty zázemí pro účinkující, 
včetně západního křídla na první kulturní akci – Hanácké pupek světa. Termín 
19. červen se stával strašákem nejen pro autora tohoto příspěvku, ale i pro 
vedení města, starostu nevyjímaje. Všichni neustále probírali situaci a kladli si 
pořád stejné otázky. Mohlo se něco uspíšit? Nepropásl se někde zbytečně čas? 
Ale kdy? 
  Vždyť se začalo ihned v lednu po svátcích a naplno. Uvnitř všech objektů 
západního křídla se temperovalo, aby práce mohly probíhat i v mrazech. 
Prováděly se instalace, sanační omítky, podlahy, úpravy povrchů a uvnitř 
objektů práce celkem uspokojivě pokračovaly. Hůře na tom byl amfiteátr. 
Krátce po Novém roce začalo sněžit a položenou výztuž desky amfiteátru se již 
nepodařilo zabetonovat, pouze se přikryla plachtou a čekalo se na příznivější 
podmínky. Nikdo tehdy netušil, že nastanou až v druhé polovině března. A když 
se konečně oteplilo, roztál sníh a práce i na amfiteátru se rozběhy naplno, 
objevil se nový problém. Tentokrát pro změnu v západním křídle. Část objektu 
západního křídla sousedící s ruinou zaznamenala tání sněhu a jarní deště 
okamžitě. Promáčené zdivo ruiny navazující na štítovou zeď západního křídla 
„napájelo“ nové vnitřní omítky a sanované klenby svou přebytečnou vlhkostí. 
To se projevovalo mokrými „mapami“ a výkvěty na omítkách kleneb a zdi v 1. 
patře, kde již nebyly provedeny sanační omítky, ale pouze obyčejné vnitřní 
štukové. Tuto situaci se podařilo částečně zlepšit až po odtěžení promáčené suti 
na ruině (provedli odsouzení odpykávající si trest v olomoucké věznici) a 
zastřešení přilehlé části ruiny provizorní pultovou střechou - velmi rychle 
zajistila firma Zendulka s.r.o. z Bukovan. Ale bohužel to vše nebyla řešení 
dostatečná a tento problém zatím není uspokojivě dořešen. 

Naděje na zdárné dokončení vysvitla v dubnu. Tento měsíc zapomněl na 
své aprílové rozmary a překvapil poměrně stálým a teplým počasím a umožnil 
provádět všechny druhy prací venku. Podařilo se natřít fasády zdí na náměstí a 
naplno probíhaly práce v amfiteátru, parkové úpravy, výsadby stromů a keřů, 
ohumusování budoucích nových zelených ploch. Na náměstí vyrostla nová 
kašna a montoval se inventář na náměstí a v parku, osadily se mříže kolem 
stromů a k nim zruční dlaždiči dodláždili žulovou dlažbu. O sobotách a nedělích 
nacházelo cestu na náměstí stále více cyklistů a vše vypadalo skoro idylicky.  

Jenže pak přišel květen, a jestli nepršelo přes den, tak pršelo v noci nebo 
alespoň dopoledne či odpoledne. Zahradnické práce se prakticky zastavily úplně 
a kameníci a truhláři na amfiteátru pracovali až do promočení. Plocha kolem 
amfiteátru, plocha za mateřskou školou mezi náhonem a zdí Pivovarské ulice a 
plocha po zařízení staveniště, které se měly ještě ohumusovat a osít trávou se 



- 112 - 

mezitím změnily v jezera. Někteří rybáři v řadách pracovníků stavby navrhli 
provést v těchto místech rybník nebo jezírko s rybami, že takový prvek v parku 
chybí. Tyto návrhy sice nebyly vyslyšeny, ale je fakt, že ani do termínu konání 
Hanáckého pupku se tyto plochy z důvodu podmáčení nepodařilo oset trávou a 
tak se ani nezelenaly. 

Dokončující práce uvnitř objektů západního křídla sice pokračovaly 
nepřetržitě. Ale i ty zpomalovalo nezvykle chladné a vlhké počasí. Nátěry a 
malby neschly nebo velmi pomalu a „nesměle“. Není třeba ani dodávat, že 
dřevěným palubkovým podlahám a dřevěným obkladům schodišťových stupňů 
tyto podmínky taky nesvědčily. S blížícím se termínem dokončení houstl nejen 
počet řemeslníků na stavbě, ale i atmosféra na kontrolních dnech stavby. 
Technický dozor ztrácel glanc a nervy při řešení zdánlivě banálních detailů od 
barevnosti fasád po detaily provádění palubkových podlah a obkladů 
schodišťových stupňů, výšek obkladů, rozmístění a druhu světel, atd, atd…, na 
kterých bazíroval tým architektů v čele s panem Sborwitzem a chvílemi si pro 
sebe i nahlas říkal: „Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl já.“ Ale stavbu 
prostě dělají právě detaily a kvalita jejich provedení rozhoduje o úspěchu nebo 
naopak propadáku. Jenže vše chce svůj čas a ten nebyl. 

Nakonec se díky drtivému závěru a úsilí všech řemeslníků, montážníků, 
dělníků a technických pracovníků přece jen podařilo stavby dokončit, předat a 
zkolaudovat v termínu a v takovém stavu, který umožnil konání velké generálky 
obou děl. A tou generálkou Hanácké pupek opravdu byl. Hodnocení této akce 
z hlediska kulturně společenského nechám povolanějším. Já se zaměřím na 
dopady akce na stavební řešení.  

Jako na každé stavbě, se i tu prokázala jedna stará pravda a zkušenost. 
Můžete mít stavbu vyprojektovanou do všech detailů, ale až provoz odhalí její 
slabá místa. Bylo jasné, že v amfiteátru je nutno posunout pódium dále od 
hlediště a z toho důvodu doplnit původní půlkruh dláždění pod pódiem na celý 
kruh. Z bočních míst amfiteátru nebylo na pódiu totiž vidět účinkující a tato 
místa zůstávala prázdná. Dále bylo nutné rozšířit přístupový chodník od budovy 
organizačního štábu a zázemí pro účinkující. Ostatní poznatky byly již naštěstí 
„drobnějšího“ charakteru a o většině se vědělo, ale nepodařilo se je zrealizovat 
jak z důvodu časového, tak i finančního. Mám na mysli doplnění informačního 
systému, inventáře na novém sociálním zařízení, mobilní zeleně na náměstí a 
nádvoří u informačního střediska a další doplnění laviček na náměstí i do parku. 
Velká část těchto úprav a doplnění se již provedla a na Lidový rok 2010 sloužila 
hostům festivalu i účinkujícím. Pokladnu města přišly na dalších více jak půl 
milionu korun, pokud se dlažeb týče a dalších desítek tisíc korun, pokud se týká 
inventáře a mobilní zeleně. 

Nepřísluší mi obě stavby hodnotit. Nebyl bych objektivní, protože jsem 
jako technický dozor podjatý. Jen se podělím o pár postřehů a pokusím se 
obhájit některá řešení staveb a sdělit svůj názor na ně. 
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Setkal jsem se s názorem některých bystřických spoluobčanů, že na 
náměstí je málo zeleně. Myslím si, že to tak působí pouze zdánlivě. Nové 
stromy jsou samozřejmě zatím malé a na kamenném náměstí teď zanikají. Ale je 
to jen otázka času a péče o ně a za 10 – 15 let již budou nepřehlédnutelné a pak 
se jasně prokáže, že tolik stromů na náměstí a kolem zámku směrem 
k železničnímu přejezdu nikdy nebylo. Několik let bude rovněž trvat než se 
prosadí zasazené plazivky a zakryjí zatím dominantní zeď a betonové podloubí 
na náměstí před budovou Nadační. Do té doby je nutné náměstí doplnit mobilní 
zelení, což se již částečně stalo. Na žádných kamenných náměstích není zeleň 
dominujícím prvkem, ale pouze doplňkovým. Za stínem a klidem je třeba chodit 
do parků. A to lze nyní i v centru Velké Bystřice. Na úchvatném náměstí 
Zachariáše z Hradce v Telči také najdete jen skupinku stromů kolem kašny, 
zatím co dominující jsou zářivé renesanční štíty měšťanských domů a zámek. 

Dalším rozporuplným prvkem je část odkrytého koryta náhonu na 
náměstí. Tak to cítí někteří občané hlavně z důvodu čistoty koryta a vody 
v náhonu. Já si naopak myslím, že toto řešení, které vzniklo jako „z nouze 
ctnost“ dodalo náměstí další zajímavý prvek. Utvrzuje mne v tom skutečnost, že 
spousta náhodných návštěvníků náměstí se zastaví právě tu a u nové kašny. 
Zejména o sobotách a nedělích tu relaxovala spousta cykloturistů s výbornou 
bystřickou zmrzlinou v ruce. Samozřejmě by to chtělo ještě doplnit hrubé česle 
do nátoku pod most, vydláždit dno v místě odkrytého úseku náhonu a minimálně 
jedenkrát ročně při odstávce náhonu dlážděné dno zbavit nánosů a nečistot. 

Náměstí, jak už jsem naznačil, dělají především kvalitní fasády domů. A 
tady vidím dva velké úkoly pro město, a to zajištění rekonstrukce kulturního 
domu Nadační a hotelu Zámek. To jsou dvě skutečně dominantní stavby a 
kvalita jejich fasád je určující pro celkové hodnocení náměstí. 

Pokud se týká západního křídla zámku, kde bude informační středisko a 
kde je Galerie Zet, je nezbytně nutné, aby zejména informační středisko již 
v sezóně 2011 naplno sloužilo návštěvníkům města, turistům a cykloturistům. 
Prostě aby budova „žila“ a byla v plné permanenci. Její rekonstruované interiéry 
si to určitě zaslouží. Galerii nám závidí i mnozí Olomoučané. Nutné bude 
stavebně dořešit dopady pronikání vlhkosti od sousední ruiny, minimálně 
provedením sanačních omítek štítové stěny ze strany od ruiny a doplněním 
zastřešení od věže. Mimochodem všímavý spoluobčan pozorovatel a čtenář si 
jistě všiml, že i věž zámku, ve které se nachází obřadní síň, dostala konečně 
nový „kabát“ i na straně od ruiny. 

O dobrou budoucnost amfiteátru a zázemí pro účinkující strach nemám. 
Podnikavé bystřické spolky a občané jsou zárukou, že budou dobře využity. 
Zámecký park se již stal hojně navštěvovaným místem, a aby tomu tak bylo i 
nadále, je nutno se o něj i profesionálně starat, stejně jako o ostatní zeleň kolem 
zámku a náměstí. Věřím, že firma Zahrada Olomouc, která tuto zeleň v rámci 
obou staveb zakládala, je dobrá volba. To však ukáže čas. 
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Jsem toho názoru, že obě stavby nebo chcete-li soubor staveb, významně 
zkvalitnily centrum našeho městečka a přispěly i ke zkvalitnění života občanů. 
Myslím, že se nemáme za co stydět. Důkazem toho je prezentace a kladné 
hodnocení například i v pátém čísle prestižního odborného časopisu Architekt 
ročník 2010  
(viz http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2010_05_areal.pdf ). 

 Je proto jen dobře, že se investor – město Velká Bystřice a zhotovitelé 
rozhodli přihlásit stavby do soutěže Stavba roku 2010 Olomouckého kraje. 
Zbývá jen popřát mnoho úspěchů v soutěži a občanům Velké Bystřice, aby jim 
stavby dobře sloužily. 
 
 Základní faktografie k oběma stavbám: 
 
Centrum města Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu 
Investor:           Město Velká Bystřice a Regionální rada soudržnosti 
Střední Morava (ROP) 
Generální projektant:      Ing.arch. Michal Sborwitz a ing. Pavel Klásek (statika a 
konstrukce) 
Zhotovitel stavby:           INSTA CZ s.r.o. 
Podzhotovitelé:            Zahrada Olomouc – sadové a parkové úpravy 
    Granit Lipnice s.r.o. – dodávka žuly 
    LENTUS AGILIS, spol. s r.o. – technologie kašny 
    Kabelový servis s.r.o. – přeložky kabelů O2 a KT 
    M Cité s.r.o. – dodavatel mobiliáře 
Termín zahájení :           05/2009 
Termín dokončení: 05/2010 
 
Amfiteátr a západní křídlo zámku 
Investor:          Město Velká Bystřice a Regionální rada soudržnosti 
Střední Morava (ROP) 
Generální projektant:    Ing.arch. Michal Sborwitz a ing. Pavel Klásek (statika a 
konstrukce) 
Zhotovitel stavby:          Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. 
Podzhotovitelé:           INSTA CZ s.r.o. - amfiteátr 
                                       Zahrada Olomouc – sadové a parkové úpravy 
           Granit Lipnice s.r.o. – dodávka žuly 
            Elektro-Bau s.r.o. – dodávky a montáže elektro 
Termín zahájení :          09/2009 
Termín dokončení:         05/2010 
 
 
NÁKLADY obou staveb  49 488 tis. Kč 
 

http://www.architekt-casopis.cz/files/uploaded/ca/ca_2010_05_areal.pdf


- 115 - 

Dovětek kronikáře: 
 Úžasně fundovaný a čtivý příspěvek Milana Svobody je snad nejlepším 
z celé řady ostatních v této kronice – autorovi patří velké uznání a dík nejen za 
tuto komplexní zprávu, ale i za ohromnou práci, kterou osobně pro tuto stavbu 
vykonal. Mně zbývá už jen doplnit dvě připomínky mnoha spoluobčanů k této 
stavbě a její koncepci, které po městečku kolovaly a kolují – a pokusit se uvést 
je na pravou míru. 
 Ta první pramení z neznalosti věci.  
 Občané se domnívají, že tak velká částka, vložená do rekonstrukce 
náměstí, měla být využita jiným způsobem - a zde je v prvé řadě uváděna 
přestavba kulturního domu a kriticky potřebná oprava pomalu (nebo již rychle?) 
chátrajícího zámku. Bohužel splnění tohoto jistě všeobecného a logického přání 
bystřického lidu i radnice nebylo možné z jednoho prostého důvodu: dotace 
z evropských prostředků byla směrována účelově právě na tuto stavbu a její 
jakékoliv přesměrování vůbec nebylo možné. 
 Ta druhá je problematičtější, leč na první pohled právě z oken radnice 
patrná. Naše krásné náměstí bohužel převážný čas zeje prázdnotou, ale v jeho 
blízkosti to vře, tísní se a mačká. V okolí radnice se podaří zaparkovat jen 
několika šťastlivcům, jejich najíždění na parkovací místa pod radnicí, u pošty, u 
hasičů, policie i protějších prodejen je život ohrožujícím manévrem – a to nejen 
řidičů, ale i proplétajících se chodců. Při větších akcích v kulturním domě nebo 
na zámku jsou stávající parkovací plochy zahlceny totálně. Proč není možné 
využít k řešení této situace alespoň z části tu obrovskou plochu? Argumentovat 
maminkami s kočárky či procházejícími mileneckými páry je liché, protože 
právě pro ně je k dispozici bezprostředně přiléhající nádherný park 
s amfiteátrem, zastíněnými lavičkami a romantickým vodním náhonem. Asi až 
život ukáže dál, co s tímto kamenným klenotem, který bezesporu patří do 
velkobystřického rodinného stříbra. 
   
  
 
Hanácký rok ve Velké Bystřici – průběh v roce 2010  
 
Podklady: Jarmila Možíšová – Kulturní středisko 
 

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, 
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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 folklor není jen vystupování na podiích, ale  shlédli, jak to kdysi o 
nedělích a svátcích na Hané bývalo. Návštěvníci měli možnost sledovat 
jednotlivé akce jak po stránce zábavné, tak i odborné.  

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 a byly pořádány na 
místech, které odpovídají jejich zaměření a žánru.  

 
Projekt tvořilo celkem 22 akcí a byl 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.  

Smrtnedělní obchůzka představila další oblast tradiční hanácké lidové 
kultury. Koledníkům bylo požehnáno v kostele při mši svaté a po něm, za 
doprovodu hanácké muziky Strunky, vyšli na obchůzku městečkem aby ve 
staveních popřáli do „novyho lita“.  

Akce navazovala na velikonoční jarmark, který se konal v základní škole. 
Nákupy a prohlídku velikonočního jarmarku doplnily svým vystoupením 
folklorní soubory  Krušpánek a Čekanka. Děti ze souboru Krušpánek předvedly 
vynášení smrtky - na lávce přes řeku Bystřici, kam účastníci odešli. Vyrobená 
smrtka byla vhozena do vody za doprovodu tradičních písní a říkadel. 

 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 
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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.  

Významnou 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. Letos se akce konala 
s podtitulem „ má milá má hezkó…“. Účastníci se mohli seznámit s tím, co dělá 
kroj krojem, ale přitom je, nebo by mělo být skryto pod jeho svrchní krásnou 
barevnou slupkou. V 8 hodin se konala v kostele mše svatá, která celou akci 
zahájila. V areálu kolem kostela mohly děti 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. 

  Velmi úspěšnou akcí se v Bystřici stal i  Hanácké pupek světa. V roce 
2009 nebyl 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 natolik úspěšná, že již 
natrvalo zakotvila v programu Hanáckého roku v Bystřici. Jen termín konání byl 
přesunut z měsíce září na měsíc červen. Veškerý program akce se již konal 
v nově vybudovaném amfiteátru v Zámeckém parku na krytém podiu.  
Návštěvníci již  sledovali celý program z hlediště tohoto nového krásného 
kulturního stánku. Soutěžilo se opět o  nejrychlejší konzumaci hanáckých 
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vdolků, v pití piva, pojídání olomouckých tvarůžků a v předvedení 
nejkrásnějšího hanáckého pupku.   

Dominantou roku 2010 se stal opět festival Lidový rok. Letos se konal již 
XX. jubilejní ročník. Sobotní program dětských folklorních souborů provázel 
déšť, ale i tak diváci pod deštníky oceňovali potleskem výkony dětských 
souborů a muzik. Před večerním programem festivalu ustal déšť a  amfiteátr se 
poprvé zaplnil téměř do posledního místa. Diváci mohli sledovat vystoupení 
VUS Ondráš, cimbálové muziky Hradišťan, souboru Gaudeamus z Prahy a 
indonéského souboru JAWA BARAT. V nedělním galaprogramu folklorních 
souborů dospělých vystoupily FS a muziky Gaudeamus, Rusava, Salajka, Vrtek 
a  tři domácí folklorní soubory. V rámci festivalu se konaly dvě výstavy. „Česká 
republika – folklorní velmoc v srdci Evropy“ v infocentru a výstava fotografií 
Jindřicha Štreita „ Lidé a čas“, která byla instalována v nové „galeriizet“. 
K jubileu festivalu byl vydám nový zpěvník „Okolo Bystřice“, sestavený prof. 
PhDr. Pavlem Klapilem. Na nově zrekonstruovaném Zámeckém náměstí se 
konal po oba festivalové dny řemeslný JARMARK. I přes sobotní nepřízeň 
počasí se ho zúčastnilo 20 řemeslníků.  

S nečekaně velkým úspěchem se setkala úplně nová akce Svatomartinské 
odpoledne, letos poprvé zařazená do programu Hanáckého roku v Bystřici. Na 
Zámeckém náměstí se skvěle bavily stovky lidí i z okolních vesnic. K vidění byl 
strašidelní průvod a krásný program, k ochutnání svatomartinské víno, svařák i 
punč, k jídlu svatomartinská husa, škvarky, čerstvé sádlo a sladké rohlíčky. 

 Hanácký rok v Bystřici ještě uzavřely tradiční vánoční hanácké akce. Byl 
to Vánoční jarmark, který je obdobou jarmarku velikonočního. Na něm žáci 
základní školy nabízeli 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 
adventu jsme opět ukázali dětem i pravého důstojného sv. Mikuláše. Ten přišel 
na náměstí  spolu s anděly a čerty, v amfiteátru  rozdal přítomným dětem 
nadílku. Na Zámeckém náměstí opět 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 ještě nabídl 
adventní koncert mužského lidového sboru Rovina, cimbálové muziky S. 
Gabriela z Babic v 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 jako vždy  asi 400 
občanů s dětmi, kteří při zvuku tradičních vánočních koled a při ochutnávání 
čaje, grogu a čerstvých škvarků vnímali tuto sváteční atmosféru. Na programu 
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bylo i 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  21.30 hodin troubí 5 trubačů tradiční vánoční koledy od zvonů 
z věže kostela do celého městečka. Zvuk dechových nástrojů zve obyvatele na 
půlnoční mši.  

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

 
Závěrem: 
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, festivalu Lidový rok též 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 nelze určit, 
neboť na akcích nebylo vybíráno vstupné. Jejich celkový počet však určitě 
přesáhl 7.000 osob.  
 
Půl století zahrádkářů ve Velké Bystřici 
 
Podklady: Miroslav Zedník, předseda ČZS V.Bystřice 

 
V sobotu 17. dubna jsme v odpoledních hodinách oslavili padesát let od 

založení místní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velké Bystřici. 
Oslava se konala ve školní jídelně v základní škole. 

Slavnostní schůzi řídil současný předseda Josef Matonoha, obsáhlou 
zprávu o činnosti organizace za uplynulých padesát let přednesl jednatel 
Miroslav Zedník – součástí jeho projevu byla vzpomínka na všechny členy, kteří 
za tuto dobu mezi námi působili, od založení našeho spolku až po dnešní dobu. 
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Následoval pěkný kulturní program, v rámci něhož vystoupila dámská 
country taneční skupina z Majetína, po níž už probíhala volná zábava při hudbě, 
kterou produkovala kapela Magnet ze Štěpánova  jak k poslechu, tak i k tanci. 

Mezi pozvanými hosty byl tajemník OV ČZS přítel Skarupský z Olomouc 
a bystřický místostarosta Mgr. Ivo Slavotínek. 

Každý člen naší organizace  dostal upomínkové pamětní předměty, které 
byly k tomuto významnému výročí vytvořeny. Pěkné prostředí i bohaté 
občerstvení pro nás zajistila Alice Dubová se svými spolupracovnicemi. Všem 
zúčastněným se oslava líbila a večer odcházeli spokojeni domů. 
 
     

1. května - XVII. Bílý kámen: Déšť zlobil – sluníčko zvítězilo! 
 
Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 
 

 Tak by se snad dal charakterizovat letošní ročník, kdy před čtvrtou ráno 
začalo pršet a i když intenzita deště slábla a přecházel v přeháňky, pro mnoho 
účastníků to bylo neřešitelné dilema – zda vyjet nebo nevyjet. Uprostřed Libavé 
sluníčko poprve vykouklo krátce po desáté a odměnilo tu tisícovku statečných, 
kteří neváhali a vyjeli hned ráno.  
 To byl signál pro další tisícovku váhajících, kteří přispěchali auty co 
nejblíže k devíti vstupním prostorům, aby si užili alespoň část tohoto jediného 
dne v roce, kdy mohou jako hosté navštívit toto civilům víc než půl století 
zapovězené území. 
 Pokud k počtu platících účastníků  přičteme pozvané hosty a sponzory, 
můžeme pro historii hovořit o dva a čtvrt tisícovce vlhka se nebojících jedinců, 
což činí pouhou třetinu rekordního roku 2009. 
 Vedle informace o počtu účastníků je vždy zájem všech upřen k tomu, jak 
jsme to zdravotně přežili. Samozřejmě byla řada pádů, vlhký podklad je vždy 
zrádný, zatím víme o jednom vážném zranění na prudkém klesání z barnovského 
kopce k přehradě na Odře. Zde cyklistka, snažící se vyhnout srážce s jezdcem 
před sebou, prudce zabrzdila, šla přes řídítka a vypadalo to moc zle. Naštěstí tam 
byl signál a rychlá záchranka se k ní dostala včas – úžasnou práci odvedli 
kamarádi, kteří havarované v bezvědomí dokázali uvolnit zapadlý jazyk, doktor 
pak konstatoval zlomená žebra, klíční kost, zranění ramene a otřes mozku, který 
holka utrpěla přesto, že měla cyklistickou přilbu. 
 Padesátka pořadatelů z velkobystřického Autoveloklubu své úkoly 
zvládla, vojáci, policie a pracovníci Vojenských lesů zadrželi jen několik 
neukázněných jedinců při jízdě mimo povolené trasy. Na závěrečném jednání 
přednosta vojenského újezdu Libavá plk.Mgr. Josef Dřímal proto předběžně 
přislíbil povolení dalšího ročníku Bílého kamene, který se uskuteční v neděli 
1.května 2011. Pořadatelé letošního ročníku – Město Velká Bystřice a AVK 
Velká Bystřice – děkují všem, kdož se na přípravě letošního ročníku podíleli. 
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Slavnost kroje 
 
Podklady: Petr Nakládal 
 

"Ož se toze těšim na letošni Slavnosť kroja. Představte si že se tam pré 
dovim, co nosijó žensky pod sokňó!" Liboval si "hanácké stréc" ve zvukové 
pozvánce na akci, která o letošní druhé květnové neděli proběhla ve Velké 
Bystřici již potřetí. On i všichni, kteří letos přišli, ať už v krojích nebo v "civilu", 
se dověděli, že "Má milá má hezkó..." nejen "sokynečko", ale i všechny další 
krojové součásti, které pod ni správně patří, aby kroj měl správný tvar a 
proporce. 

Prádlo rozvěšené na šňůrách vedle bystřického farního kostela během 
nedělní bohoslužby skropila nebeská rosička – asi aby se líp žehlilo. Než však 
všichni dostali požehnání a vyšli z kostela, mělo už počasí vlídnější tvář. Tedy 
až na to, že nebylo zrovna nejtepleji, o čemž by mohly povídat nejlépe 
figurantky. Ty před diváky předstupovaly jen nalehko, aby na ně jejich kolegyně 
mohly vrstvit ve správném počtu a pořadí všechny součásti kroje. Strojilo se do 
kroje hanáckého, záhorského, strážnického, slezského i slovenského ze Šariša. A 
byly vidět i úplné poklady z babičiných truhel, starých skříní nebo souborových 
fundusů. 

Dopolední přehlídku doplňovala vystoupení dětského souboru Čekanka, 
tradiční kuličkiáda bystřických Orlů, a dílna mateřského centra Bublinka, ve 
které děti mohly vyrobit mamince dárek k svátku. 

I odpolední komponované vystoupení v kongresovém sále hotelu Zámek 
se setkalo s příznivým ohlasem diváků. Představili se v něm členové folklorních 
souborů Heleny Salichové z Ostravy, Klas z Kralic, Haná z Přerova, Dunajec z 
Olomouce s cimbálovou muzikou Frgál, děvčata ze souboru Demižón Strážnice, 
Čekanka a Mladá Haná z Velké Bystřice, muzika Strunky a Záhorská muzika 
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc a mužský sbor Rovina z Hané. 

Taneční čísla se podle daného tématu nesla rovněž v duchu odlehčených 
krojů za využití spodního prádla. Na stovku spokojených diváků pobavila mimo 
jiné premiéra veselého pásma o záletné paničce z dílny choreografa bystřických 
hanáků Jiřího Čady. Nejemotivnějšími zážitky bylo celé vystoupení 
zarámováno: Úvodní společné strojení do krojů a zejména závěrečné předvedení 
maminky s miminkem zavinutým do překrásné rekonstruované "óvodnice" – 
obřadní vyšívané plachty, kterou dostávala žena jako nevěsta, poté v ní nesla 
dítě ke křtu a mnohdy si ji brala s sebou i do hrobu. V té chvíli se v leckterém 
oku zaleskla slza dojetí nad sepjetím krásy staré tradice s mladým začínajícím 
životem. 

Slavnost kroje byla i letos zařazena do cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici a pořadatelé 
již nyní zvou na ročník další: V neděli 8. května 2011 ve Velké Bystřici konečně dojde i na 
chlapy, neboť podtitul další Slavnosti kroje bude znít „Proměny muže“. Ženy bez rozdílu 
věku, máte se nač těšit! 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (28. – 29.5. 2010) 
 

 

 
 
Sečení lóke 
 
Podklady: Ivo Opletal 
 
 Poslední květnová sobota ve Velké Bystřici patřila zručnosti, a také 
nabroušenému ostří. Několik mužů v krojích i bez nich totiž vyšlo po šesté 
hodině ranní kosit louku u zastávky Českých drah. Nechyběly však ani ženy, 
které jim s hráběmi pomáhaly. 
 „Je to setkání kamarádů a přátel. Něco podobného se už léta koná 
v nedalekém Velkém Týnci. Díky celoroční akci Hanácký rok ve Velké Bystřici 
jsme se rozhodli, že něco podbného budeme dělat také tady,“ řekl s kosou na 
rameni organizátor Jaroslav Londa. 
 Setkání se v Bystřici konalo podruhé a pořádal je folklórní soubor Haná. 
„Jde i o oživení tradice. Lidé dnes kosy již téměř vůbec nepoužívají. Řekli jsme 
si, že je to škoda a už loni jsme připravili první ročník“, doplnil Londa 
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Lidový rok 2010 
 
Podklady: Petr Nakládal, Jarmila Možíšová 
 

Ve Velké Bystřici proběhl jubilejní XX. folklorní festival s mezinárodní 
účastí LIDOVÝ ROK. Uskutečnil se poprvé v novém amfiteátru a na přilehlém 
zrekonstruovaném Zámeckém náměstí.  

V sobotu odpoledne dětská část festivalu propršela, ale i tak diváci pod 
deštníky oceňovali potleskem výkony souborů a muzik Děcka z Buchlovic, 
Hlubinka z Ostravy, Kytice z Prahy, Bartošova DFS ze Zlína, i domácích 
souborů Čekanky a Krušpánku. Na závěr odpoledního přehlídkového bloku 
vystoupily zahraniční soubory Hel´pančok ze slovenské Hel´py a Szilli 
z Maďarska.  

Před sobotním večerním festivalovým programem s názvem „V dobrym 
zme se zešli“ naštěstí ustal déšť a tak se bystřický amfiteátr poprvé zaplnil téměř 
do posledního místa. Diváci nadšeně sledovali vystoupení VUS ONDRÁŠ, 
cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou, folklorního souboru 
GAUDEAMUS při VŠE v Praze a indonéského souboru JAWA BARAT. 

V nedělním galaprogramu folklorních souborů dospělých „Debe decke tak 
belo“ vystoupily FS Gaudeamus z Prahy, Rusava z Bystřice pod Hostýnem, 
Salajka z Dambořic, Vrtek z Opavy a domácí soubory Haná, Mladá Haná a 
Kanafaska. 

Nově zrekonstruované prostory západního křídla bystřického zámku 
otevíraly v rámci festivalu 2 výstavy: „Česká republika – folklorní velmoc 
v srdci Evropy“ v infocentru a výstavu fotografií věhlasného fotografa Jindřicha 
Štreita „Lidé a čas“, která byla inslalována v nové „Galeriizet“. Výstava 
fotografií bude ke zhlédnutí až do konce října 2010. Vernisáž výstav 
doprovodila Záhorská cimbálová muzika. K jubileu festivalu Lidový rok byl 
vydán zpěvník „Okolo Bystřice“, sestavený prof. Ph.Dr. Pavlem Klapilem. 

Na novém Zámeckém náměstí se konal po celou dobu jarmark lidových 
řemeslníků s předváděním lidové výroby. I přes sobotní nepřízeň počasí se ho 
zúčastnilo 20 řemeslníků.  

Projekt splnil cíl zvýšení prestiže akce „ Folklorního festivalu 
s mezinárodní účastí LIDOVÝ ROK Velká Bystřice“ jako tradičního a 
výjimečného setkání milovníků a znalců lidového umění a tvorby z České 
republiky i ze zahraničí. Zúčastněné folklorní soubory ve svých programech 
představily starobylé lidové zvyky a výroční obyčeje prezentovaných regionů 
v původní či stylizované podobě s cílem přiblížit je současnému divákovi a tím 
přispět ke zviditelnění a popularizaci nehmotného kulturního dědictví našich 
předků. Festival Lidový rok splnil záměr pořadatelů  více zviditelnit Olomoucký 
kraj a region Haná v oblasti cestovního ruchu. Pořízením oficiálních VHS, DVD 
záznamů a fotodokumentace z festivalu jsou zdokumentovány lidové tradice, 
zvyky a obyčeje, tím LR přispěl k jejich zachování a případnému obnovení. 
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Vystoupení kvalitních zahraničních souborů umožnilo divákům i účinkujícím 
zajímavá a neopakovatelné živá setkání s lidovým uměním a kulturou jiných 
národů. Zúčastněné soubory měly dále možnost formou pracovních setkání a 
rozborových seminářů s odborníky z oblasti národopisu, etnografie a folklorního 
dění získat další kvalitní podněty k tvůrčí práci. Po oba dny opět nebylo na 
festivalu vybíráno vstupné. Toto rozhodnutí pořadatelů umožnilo většímu počtu 
osob tuto akci navštívit. 

Vzhledem k tomu, že se pořadatelům podařilo získat potřebné množství 
finančních prostředků, bylo k účasti pozváno devět dětských souborů a muzik a 
devět souborů dospělých do sobotní i nedělní části festivalu. Festivalu se 
zúčastnily i tři kvalitní zahraniční soubory.  

Festival Lidový rok  bezesporu obhájil svou pozici  mezi  významnými 
folklorními akcemi v Olomouckém kraji. Lidový rok je stále jediný a výjimečný 
v rámci celé ČR svým programovým zaměřením na tradiční zvykoslovnou a 
obyčejovou lidovou kulturu.  Návštěvníci opět měli   možnost zhlédnout přímo u 
nás na Hané tance písně a zvyky, které soubory přivezly ze svých regionů.Velký 
důraz byl opět kladen i na krojové vybavení, vhodnost a věrohodnost krojových 
doplňků jako nedílné součásti lidové kultury. Festival za léta své existence 
dokázal přitáhnout  na Hanou celou řadu špičkových odborníků z oblasti 
národopisu, etnografie a folklorního dění. Důkazem toho byla i jejich letošní 
účast v odborném lektorském sboru.  

Festivalu se v roce 2010 zúčastnilo cca 2.500 návštěvníků. Nižší počet 
návštěvníků byl ovlivněn špatným sobotním počasím. V letošním roce mohli 
návštěvníci v programech zhlédnout celkem 18 domácích souborů a muzik a 3 
špičkové soubory ze zahraničí (Indonésie, Slovensko, Maďarsko).Během dvou 
festivalových dní vystoupilo v programech celkem 505 účinkujících, z toho bylo 
295 ve věku do 26 let. Uskutečnilo se celkem 42 festivalových programů. 
Řemeslného jarmarku se zúčastnilo 15 zástupců lidových řemesel, z nichž 10 
předvádělo výrobu.  

Záštitu nad letošním  XX. ročníkem festivalu Lidový rok převzali - 
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, náměstci hejtmana Olomouckého 
kraje Pavel Horák a Ivan Kosatík, primátor města Olomouce Martin Novotný. 

Pořadatelem festivalu je město Velká Bystřice za spolupráce Folklorního 
sdružení ČR, Kulturního střediska a folklorního souboru Haná. 

Organizační stránku festivalu zajišťuje příspěvková organizace města - 
Kulturní středisko Velká Bystřice za pomoci celé řady dobrovolníků z řad 
společenských organizací města.  
 
První Setkání Hanáků 
 
Podklady: Petr Nakládal 
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V rámci jubilejního XX. ročníku FF LIDOVÝ ROK se v neděli 5. září 
2010 ve Velké Bystřici uskutečnilo historicky první Setkání Hanáků 
s hejtmanem Olomouckého kraje. Jeho pozvání přijalo na 30 krojovaných 
souborů, skupin, muzik i jednotlivců z nejrůznějších míst tohoto 
nejrozsáhlejšího moravského folklorního regionu. 

„Pravidelně se zúčastňuji tradičního Hanáckého bálu v Olomouci, který 
pořádá několik folklorních souborů z okolí Olomouce. Vím ale, že v celém 
našem kraji je mnohem víc takových kolektivů. Napadlo mě pozvat všechny ke 
společnému setkání. Příhodným pro něj se jevila Velká Bystřice, kde byl právě 
otevřen zbrusu nový amfiteátr“, říká krajský hejtman Martin Tesařík. 
Program začal slavnostní nedělní mší, po které se účastníci pestrým průvodem 
s obecními i souborovými prapory přesunuli do amfiteátru, kde se soubory 
představily v krátkých vystoupeních. Na závěr Martin Tesařík přijal vedoucí 
jednotlivých skupin na bystřickém zámku, aby jim poděkoval a jejich 
prostřednictvím předal každému účastníku účastnický list a speciálně vyraženou 
pamětní minci. 

Celé akci byli přítomni komisaři agentury Dobrý den z Pelhřimova, kteří 
nakonec napočítali celkem 517 krojovaných Hanáků a Hanaček, od dětí 
v kočárku po seniory, a mohli tak osvědčit zapsání rekordu v největším počtu 
krojovaných Hanáků zpívajících společně píseň „Či só hode“. 

„Věřím, že vydařeným 1. ročníkem, jehož organizace se Velká Bystřice 
skvěle zhostila, byl položen základ nové tradice. V příštích letech by se Hanáci 
měli potkávat pokaždé na jiném místě po celém Olomouckém kraji“, uzavírá 
Martin Tesařík. 
  
Návštěva partnerů projektu Comenius  
„Social Skills for Good Mood and Better Learning“ 
„Sociální dovednosti pro dobrou náladu a lepší učení“  
 
Podklady: Mgr. Vendula Mečířová 

 
 Masarykova základní škola se zapojila do dvouletého mezinárodního 
projektu a jejími partnery se staly školy z Itálie, Litvy, Německa Polska, 
Portugalska a Rakouska. Během trvání projektu se na každé z těchto škol koná 
projektová schůzka, tentokrát byla na řadě Velká Bystřice, a tak se 14. října 
2010 do Velké Bystřice sjelo na třicet učitelů a studentů z těchto šesti 
evropských zemí. A jelikož je hlavním tématem projektu sociální klima ve škole 
a jeho vylepšování, hodlali jsme si naše sociální dovednosti zdokonalovat a 
trávit spolu všechen náš společný čas, abychom posílili naše vzájemné vztahy, 
které už dávno přerostly do přátelské roviny. 
 Jako při všech ostatních schůzkách byly děti ubytovány v hostitelských 
rodinách. Některé děti se již znaly z předchozích setkání a tak naši žáci u sebe 
doma hostili vlastně už své kamarády. Učitelům se stal dočasným domovem 
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Hotel Zámek. Tam na naše hosty čekalo překvapení hned první večer, kdy je 
místní paní učitelky přivítaly v hanáckých krojích. Během druhého dne návštěvy 
si naši hosté prohlédli školu, centrum Velké Bystřice a v obřadní síni Zámku je 
oficielně přivítali pan starosta s panem místostarostou. Poté byla v prostorách 
radnice zahájena výstava fotografií, které vytvořily děti ze všech sedmi škol 
v rámci společné soutěže „Život mýma očima“. Výstava byla přístupná 
veřejnosti po celou dobu trvání partnerské schůzky. Ve škole se poté děti 
věnovaly společné práci – vlastnoručně si vyzdobily trička, společně vytvořily 
z papíru „Comenius Lidi“, kteří s námi zůstali ve škole i po odjezdu partnerů. 
Také se děti naučily českou písničku, především ale navazovaly nová přátelství 
a intenzivně si procvičovaly svou angličtinu. Učitelé se během pracovních 
sezení věnovali hodnocení dosavadní činnosti na projektu a plánování dalších 
úkolů. Zbyl jim však i čas na to, aby si také vlastnoručně vyzdobili trička či 
vyrobili vánoční svíčky z včelího vosku stejně jako děti.  

Během víkendu samozřejmě zbyl čas na výlety a poznávání okolí. 
V sobotu jsme si prohlédli muzeum výroby olomouckých tvarůžků v Lošticích, 
kde si všichni také zakoupili tvarůžky v místní prodejně. Abychom nevynechali 
přírodní krásy našeho kraje, vyrazili jsme poté do jeskyní v Javoříčku. A protože 
na programu bylo vždy i vydatné jídlo, nezapomněli jsme ani na sport a 
uspořádali bowlingový turnaj. V neděli jsme se vydali na Svatý Kopeček a do 
Olomouce, kde jsme si prohlédli krásy historického centra a poobědvali 
v typické moravské restauraci. I když už bylo léto dávno pryč, nemohli jsme 
naše hosty ochudit o typicky letní kratochvíli-pečení makrel. Všichni si 
pochutnali na výtečných makrelách a ještě si u toho zazpívali karaoke. Poslední 
pracovní den jsme kromě pracovních úkolů věnovali opět i sportu a během 
sportovního odpoledne jsme změřili své síly v různých disciplínách všichni bez 
rozdílu. Děti i učitelé. 
 Stejně tak jako přivítání, proběhlo i loučení v krojích. Tentokrát se ovšem 
v krojích předvedli pánové – zástupci města. Na Zámku se sešli všichni – 
učitelé, studenti i hostitelské rodiny. Se všemi se kromě organizátorů ze základní 
školy rozloučili i zástupci města. Všichni účastníci měli možnost sdělit si své 
dojmy, pořídit poslední společné fotografie a vyměnit kontakty. I když se už 
všichni partneři těší, až se v březnu 2011 uvidíme v Litvě, tentokrát byla Evropa 
na šest dní  u nás ve Velké Bystřici. 
  
Svatomartinské slavnosti 
 
Podklady: Ing. Martin Seidler 
 

Myšlenku na tuto akci ve mně vyprovokovala Monika Maderová koncem 
roku 2009. 

Slíbil jsem, že něco vymyslím a v okamžitém nadšení jsem se spojil s 
Jirkou Procházkou , abych si ověřil, zda mohu počítat ve stejném termínu s jeho 
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vinným koštem. Po jeho souhlasu jsem neprodleně přihlásil akci do kalendáře a 
pak, když kalendář Hanáckého roku vyšel i  se Svatomartinskými slavnostmi mi 
již bylo jasné, že nebude úniku. 

Rok pomalu utíkal, a já se nebyl stále schopen rozhodnout jak akci 
pojmout. Díky studiu internetu jsem měl představu co bych chtěl, ale mnohé z 
mých nápadů byly obtížně realizovatelné. 

Čas plynul a žádný konkrétní scénář stále nebyl na světě. Naštěstí se role 
koordinátora chopil Pepa Langer, který rozjel organizaci příprav a začal věci 
rozhýbávat nejen podle mých představ, ale i nad mé očekávání. 

Samozřejmě, že za celým scénářem stojí MS Band, ale naštěstí poté, co 
jsme se šťastně spojili v pořadatelství se školou, která byla ráda, že takto 
transformuje neoblíbený Haloween, se do akce zapojila i Jarka Možíšová se 
svojí armádou. 

Když pak moji žádost o napsání scénáře martinské taškařice zvedl Tomáš 
Hradil svým skvělým způsobem, začal jsem klidně spávat. No a když Pepa 
sehnal koně, starosta, místostarosta i Čepelák přijali mou nabídku na účinkování 
a všichni se aktivně chopili úlohy připravit si kostýmy, byla paráda na světě. 
Obdarování bývalých senátorů už pak bylo mou docela logickou poslední 
třešničkou, na kterou jsem přišel při posledním sezení rady v pizzerii. Akce 
vznikala spontánně, čemuž bohužel odpovídalo i množství drobných 
technických problémů, kompletně vyžrané a vypité stánky, atd, atd. Prostě náš 
předpoklad o cca 450 - 550 návštěvnících totálně selhal, protože když jsem ze 
sedla koně přehlížel dav na náměstí odhadoval bych ho na cca 900 - 1100 lidí - 
prostě ÚŽASNÉ!!!! 

Mě na tom nadchl ten famózní kolektivní duch spolupráce, kdy všichni 
chodili na koordinační schůzky a zkoušky, vymýšleli jak věci zrealizovat a 
každý všechno plnil ještě lépe než by to člověk zadal. Musím znovu smeknout 
před týmem bezprostředně kolem mě, ale i těm dalším ve druhé řadě kolem 
nich, které oni do hry vtáhli. Něco podobného jsem zažil naposledy v nejlepších 
dobách Mory Aerospace. Smekám před nimi hlubokou poklonu a předem se jim 
omlouván za všechny poznámky o tom, co všechno se nám nepovedlo a co 
musíme příští rok udělat jinak a lépe! 
 

Samozřejmě přemýšlím kam posunout Svatomartinské slavnosti v roce 
2011. Představy mám zajímavé, teď jen co se podaří doopravdy vytvořit. 
 
 
Dvanácté Bystřické banjo – bez profesionálů a skvělé! (6. listopadu 2010) 
 
Podklady: J.Jerry Koš 
 
 Je nutné předeslat, že již 13. března této akci předcházelo tzv. „malé“ 
Regi banjo – přehlídka regionálních kapel, které usilují o možnost zahrát si na 
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podzimním „velkém“ Bystřickém banju. K účasti na Regi bylo z téměř dvou 
desítek zájemců vybráno deset kapel (Alibaba,A.M.Úlet, Brzdaři, Bý-Br, DC 
Vocal, Hubertus, Kelt Grass Band, Makytaky, MS Band a The Log), z nichž 
v divácké anketě nejúspěšnější byl Kelt Grass Band, následován skupinou The 
Log a kapela Hubertus. 
 Ale nyní již k vlastnímu Bystřickému banju. 
 Na tři stovky diváků zaplnily bystřický omaskovaný sál již nedlouho po 
třetí hodině, takže si nejen s chutí zazpívaly známé skladby country v podání 
bystřického MS Bandu, ale krásně se naladily na následně předkládané hlavní 
přehlídkové hudební menu. 
 Na rozdíl od jarního Regi tentokrát uničovský Hubertus tolik neoslnil - asi 
proto, že bubny a zejména elektronické klávesy nejsou vítanými nástroji na 
tram-country přehlídce, v Bystřici zejména.  

To nová sestava trampské formace Falešná karta si rázem získala přízeň 
všech přítomných a moderátorka Tornádo se později dala slyšet, že tito trempíci 
patří dnes v republice mezi opravdu trampskými kapelami k absolutní špičce. A 
trampská část publika vzdychala blahem od první do poslední skvěle zazpívané 
písničky. 
 Po přestávce jsme otevřeli jinou bečku – klasický bluegrass. Původně 
avizované bluegrassmany z Určic zde plnohodnotně zastoupil opavský BG 
Comeback a milovníci tohoto žánru si tutově přišli na své. Kluci a holky z této 
stylově oblečené kapely si na nic nehráli a servírovali bluegrass toho 
nejsympatičtějšího klasického provedení. 
 A pak jsme krásně hrábli do historie – zvlášť my dříve narození jsme 
poposedávali nadšením nad úžasně provedenými vykopávkami sedmdesátých a 
osmdesátých let v podání dua Old Boys Poutníků, posíleného na trio 
sympatickou houslistkou Pavlínkou. Dovolím si tvrdit, že v mnoha směrech 
překonali i legendárního Kapitána Kida z loňského ročníku Banja. 
 Po nich nastoupila velká neznámá – krušnohorští Stráníci. Jejich léty 
dobře vyzpívané manželské duo notně posílilo trio ze skupiny Marien, které 
jejich opravdový kumšt výrazně obohatilo. A protože kapelník má zřejmě cit pro 
repertoár a vybral si na jejich bystřickou produkci opravdu krásné skladby, bylo 
to radost poslouchat.  
 Po další přestávce se na nás vyvalila hudební smršť Kelt Grass Bandu, 
připomínající Niagarské vodopády, spoutané Dagym do skalní soutěsky. 
Osmičlenné, asi dvacetinástrojové hudebně-pěvecké těleso prověřilo zbytky 
pevnosti našeho chatrného kulturáčku měrou nebývalou a nenechalo nikoho na 
pochybách, kdo se tu vlastně uchází o letošní Cenu diváků. 
 Z nezáviděníhodné situace po této bouři se velice bravurně vysekali 
následní borci, vystupující u nás již podruhé – severočeští Bob a Bobci. Tři 
kantorky a jejich protějškové si rychle zjednali pozornost publika, a to zcela 
zaslouženě, protože jejich rozmanitý repertoár vlastní tvorby je obdivuhodný a 
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bystřičáci to náležitě ocenili nejen uznalým potleskem, ale i vysokým počtem 
bodů v divácké anketě. 
 Bystřická super premiéra východočeské skupiny Marien byla skutečným 
vyvrcholením naší přehlídky. Jejich frontmen Víťa Troníček je muzikant a textař 
hvězdného kalibru, který mezi současníky naší neprofesionální provedience asi 
nemá obdoby. Jejich zasloužený úspěch je o to větší, že většina z nás jeho 
skladby slyšela poprve a bylo hned jasné, že ty tři Porty a Krtečka ze Zahrady 
nezískali jen tak… 
 
 Divácká anketa vystavila skupinám následný účet: Třetí místo získala 
premiérující východočeská kapela Marien ( 117 hlasů), druzí byli představitelé 
klasické trampské muziky Falešná karta (156 hlasů) a Cenu diváků získal (na 
„velkém“ Banju poprve) Dagyho oktet Kelt Grass Band (169 hlasů). 
 
 
Komunální volby do zastupitelstva města a volby do Senátu ČR 
 
Podklady: internetové stránky, záznam videokroniky, Michal Hošek, MěÚ 
 
 Během předvolební kampaně se všechny volební strany ve městě 
prezentovaly ponejvíce tištěnými propagačními materiály. S výjimkou KSČM 
uspořádaly všechny i předvolební mítinky rozdílné kvality, jak lze posoudit i 
z hodinového záznamu videokroniky města. Velmi nápadité a dobře připravené 
byly setkání s občany především SNK Za příjemný život, KDU-ČSL a SNK 
Hliník – což se snad odrazilo i v celkových výsledcích voleb. Dlužno však 
podotknout, že zájem občanů o tyto předvolební akce byl minimální a účastníci 
se počítali v řádech desítek. 
 Prostory hotelu Zámek k předvolebnímu mítinku postupně využili KDU-
ČSL (přítomné jistě zaujala i krojovaná hanácká muzika), pak následovalo 
setkání s kandidáty ČSSD s mnoha technickými i organizačními nedostatky. 
Naopak mítink SNK Za příjemný život již potřetí předvedlo profesionálně 
připravenou předvolební akci. SNK Hliník svůj kontakt s občany situovalo na 
nedělní odpolední náměstí – a to neformálně a u přítomných velmi úspěšně.  
 Z výsledků lze usuzovat, že voliči se rozhodovali na základě osobní 
znalosti kandidátů a u většiny zvolených rozhodovala zřejmě dobrá práce 
v minulém, u některých kandidátů i v předminulém volebním období. Jen tři 
z patnácti  kandidátů neobhájili svůj mandát a to převážně proto, že nebyli na 
vlastní přání na kandidátkách umístěni na předních místech. 
 Jak předvolební akce, tak vlastní volby proběhly korektně, bez 
technických či organizačních závad, za bezchybné činnosti volebních komisí. I 
když volební účast byla u nás jedna z nejvyšších na okrese, je necelých 56% 
volících číslo, které neodpovídá zájmu obyvatel o veřejné dění u nás. Nebo je to 
odraz důvěry občanů v minulé i současné vedení města? 
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Volba starosty, místostarosty a členů rady města: 

Tajným hlasováním byl starostou města Velká Bystřice  zvolen Ing. 
Marek Pazdera – poměrem hlasů 14  : 1 hlasů.  Funkce uvolněná.  

Tajným hlasováním byl místostarostou města zvolen Mgr. Ivo Slavotínek 
– poměrem hlasů 13 : 2. Funkce uvolněná .  

Tajným hlasování byli zvoleni další členové rady města Velká Bystřice: 
Ing. Elefteria Schrottová, Michal Hošek  a Ing. Martin Seidler. Funkce 
neuvolněné.  
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Návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy výboru: 
Zastupitelstvo města Velká Bystřice schvaluje zřízení tříčlenného  

finančního výboru, jehož předsedkyní volí Ing. Elefteriu Schrottovou. Hlasování 
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení tříčlenného kontrolního výboru, 
jehož předsedou volí Ing. Zdeňka Kolmana. Hlasování 15 pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.  

 
Schválení oddávajících pro volební období 2010-2014: 

Na základě předloženého návrhu zastupitelstvo města stanoví oddávající 
pro volební období 2010-2014 členy zastupitelstva města Velká Bystřice Mgr. 
Vendulu Mečířovou, Mgr. Renatu Zavadilovou, Petra Jahodu a Petra Nakládala. 
Hlasování 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
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Odborné komise Rady města Velká Bystřice 2010-2014   
 
Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti 
Předseda: ThLic. Michal Umlauf,  
členové: Alena Pírková, Mgr. Lucie Pazderová, Václav Lakomý, Renata 
Chudíková, Kamila Šišková 
Komise pro umisťování do DPS sv. Anny 
Předseda: Václav Lakomý 
členové: Renata Chudíková, Olga Mečířová, Kamila Šišková, Magda Janíková, 
Ivo Slavotínek, Alena Pírková, Ing. Elefteria Schrottová 
Bytová komise 
Předseda: Ing. Zdeněk Kolman,  
členové: Miroslav Nehněvajsa, Jiří Čepelák, Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Elefteria 
Schrottová 
Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 
Předseda: Petr Nakládal,  
členové: Renata Zavadilová, Jaroslaw Pastuszak, Mgr. Hana Londová, Mgr. 
Vendula Mečířová, Ing. Martin Seidler, Ing. Josef Langer 
Sportovní komise 
Předseda: ing. Vladimír Schneider 
členové: Mgr. Zdeněk Lakomý – Orel, Hana Navrátilová – Sokol, RNDr. 
Zbyněk Voráč – SMVB, Mgr. Jarmila Štěpánová - MZŠaMŠ 
Stavební komise 
Předseda: ing. Milan Svoboda 
členové: Ing.arch. Jan Navrátil, Ing. arch. Dan Života, Ing. Jaroslav Mádr, 
Drahomír Vašička 
 
Volby do Senátu 
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Senátní volby probíhaly současně s volbami do zastupitelstev obcí, proto 
bylo v prvním kole dosaženo rekordního počtu voličů – volila víc jako polovina 
oprávněných. Všeobecná neobliba Senátu se ukázala v kole druhém právě tou 
volební neúčastí – jen čtvrtina voličů zamířila k urnám. 

Co do volebního výsledku naši občané v podstatě kopírovali výsledky 
v celém senátním obvodu – odrazila se zde opravdová bystřická popularita 
sympatického hejtmana Martina Tesaříka (ČSSD). V prvním kole však za tímto 
jasným favoritem dominoval jednoznačně profesor Jiří Klein (TOP+STAN), 
který se u nás prezentoval jako zemědělec nejen bravurní jízdou na traktoru, ale 
i pivem vlastní značky a lahodnou slivovicí. 
 
 
Videokronika města 2010 
 
Podklady:  Jaroslav Koš 
 
 Níže uvedený soupis videoprojektů, dobrovolně zhotovených kronikářem 
jako doklad o rozmanitosti bystřického života tím nejmodernějším médiem, 
dává tušit skutečnost, že tu vzniká velice zajímavý a o mnohém stoprocentně 
vypovídající informační soubor. Jistě výrazně obohatí archiv města, ale je i 
zdrojem potěšení pro všechny zájemce o to, co se za uplynulý rok v našem 
městečku událo. A ono toho opravdu nebylo málo…. 
 
Soupis projektů videokroniky města 2010 
 
1.  Mercedes pro bystřické hasiče 17. ledna 
2.  Ples Mikroregionu Bystřička – Přáslavice 30. ledna 
3.  Bystřický Masopust  6. února 
4.  Přehlídka Regi-banjo        1. a 2. část                        13. března 
5.  50 let  Čs. zahrádkářského svazu ve Velké Bystřici  17. dubna 
6.  XVII. Bílý kámen 1. května 
7.  II. Hanácký pupek světa    1. a 2. část              19. června 
8.  II. Hanácký pupek světa     3. část 19.června 
9.  Svatoanenské odpoledne v DPS 22. července 
10. XX. Lidový rok – dětské soubory – 1. a 2. část 4. září  
11. XX. Lidový rok – Setkání Hanáků – 1. a 2. část 5. září 
12. XX. Lidový rok – soubory dospělých – 1. a 2. část 5. září 
13. XX. Lidový rok – dospělí 3. část – hosté v sobotu 4. – 5. září 
14. XX. Lidový rok – všechna vystoupení bystř. soub. 4. – 5. září 
15. Komunální volby – od mítinků po volbu starosty 8.10. -  6. 11. 
16. XII. Bystřické banjo – 1. a 2. část 7. listopadu 
17. Svatomartinské slavnosti 13. listopadu 
18. Mikuláš – rozsvícení vánočního stromu 5. prosince 
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19. Vánoční zpívání u vánočního stromu 16. prosince 
20. Štěpánské koledování – Nadační – soubor Haná 26. prosince 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Na radnici tak máme k dispozici již na šedesát zajímavých videoprojektů 
z nejrůznějších oblastí života našeho městečka. Rád bych při této příležitosti 
poděkoval především Ing. Pavlovi Kolmanovi, ale i své ženě Věře za stovky 
kvalitních fotografií, kterými jsou jednotlivé díly obdivuhodně zhodnoceny. 
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XII.   Závěr 
 

Z výše uvedených kapitol je zcela evidentně patrné, že rok 2010 byl pro 
naše městečko docela hektický, že se zde mnoho zajímavého událo a zcela 
jednoznačně odráží spokojenost obyvatel s jeho perspektivním vývojem. 

Končíme čtvrtou bystřickou kroniku a tím je naplněn kronikářův úvazek, 
který zněl jako slib panu starostovi – zachytit jedno volební období. 

 Dovolte malé osobní vyznání. Musím se přiznat, že má představa práce 
písmáka z dob národního obrození velmi rychle vzala za své a já se rád 
adaptoval do podmínek třetího tisíciletí, kde obrovským pomocníkem kronikáře 
je počítač, internet, video a digitální fotoaparát. 

S tímto poznáním je vázán i fakt, že k písemným záznamům je možno 
získat mnohonásobně větší počet dat a informací, než tomu bylo ještě relativně 
nedávno. To množství zcela zákonitě drtí každého kronikáře který zjišťuje, že je 
ani při sebevětší píli v celém komplexu nezpracuje. 

Jsem rád, že se mi podařilo mezi mnoha přáteli, známými, ale i 
neznámými lidmi vytvořit pracovní tým, jehož výsledkem jsou čtyři díly obsáhlé 
kroniky města. Moc jim všem děkuji za pomoc při tažení té přetěžké káry a 
dovolím si je zde v abecedním pořadí vyjmenovat: 
 
MUDr.Andrésová Jar. 
Bugno Jan 
Čepelák Jiří 
Drábková Jana 
Dubová Alice 
Mgr.Dvořáková Marika 
Goldscheidová Helena 
Hošek Michal 
Ing.Hradil Tomáš 
Hrdová Hana 
npor.Mgr.Chrudina P. 
Jahoda Petr 
Janočová Zuzana 
MUDr.Jašek Petr 
Juřicová Irena 
MUDr.Kafka Petr 
Ing. Kolman Zdeněk 

Kostka Ctirad 
Mgr. Košová Věra 
Lakomá Lenka 
Lakomý Václav 
Mgr.Lakomý Zdeněk 
Mgr.Langerová Lenka 
Mgr.Londová Hana 
Mgr.Mádr Aleš 
Mgr.Mečířová Vend. 
Millá Bronislava 
Možíšová Jarmila 
Nakládal Petr 
Ing.arch.Navrátil Jan 
Navrátilová Hana 
Novotná Hana 
Ing.Pazdera Marek 
Ing.Seidler Martin 

Ing.Schneider Vladimír 
Ing.Schrottová Elefterie 
Mgr.Slavotínek Ivo 
Ing. Slepica Jan 
Spurná Anna 
Ing.Svoboda Milan 
Šebíková Hana 
Šišková Kamila 
Ing. Šolc Robert 
Ing.Šperka Josef 
Ing.Šperka Kamil 
Ing.Štembírek Filip 
Mgr.Štěpánová Jarm. 
Ing.Urban Lubomír 
Vaculíková Lucie 
Ing.Vodičková 
Zedník.Miroslav

 
Pomyslné kronikářské pero předávám své dceři Hance Londové a přeji ji  

úspěšné pokračování v tradici bystřického kronikaření. 
 

Ve Velké Bystřici 21. listopadu 2011. 
Jaroslav Koš,  kronikář města Velká Bystřice 
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PŘÍLOHY KRONIKY 2010 

 
 
Velkobystřické noviny 2010 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2010 – číslo 1 
- Úvodník (rozpočet roku, bystřický Hanácký rok) (1,2) 
- Odešel Ing.Čestmír Hradil (3) 
- Jiří Čada slaví (4) 
- Předvánoční akademie Sokola (6) 
- Noví cvičitelé v TJ Sokol (7) 
- Házená: konečné tabulky  podzimu (7,8) 

 
ÚNOR 2010 – číslo 2 

- Úvodník (hasičský Mercedes, kluziště, poplatky městu)(1,2) 
- Odešel Miroslav Hořínek, Za Helenou Lisickou (3) 
- Tříkrálová sbírka (4) 
- Pozvánka: Regi banjo, Comenius v Portugalsku (6) 
- Zprávy z bystřické házené (7) 

 
BŘEZEN 2010 – číslo 3 

- Úvodník (březnová zima, meteorologická stanice, Hanáci v Praze (1) 
- Blahopřání otci Josefovi  (2) 
- Program Hanácký rok a Mikroregion Bystřička  (3) 
- Pozvánka na Regi banjo (4) 
- Skauting – vzpomínka na historii (5) 
- Hospodaření města (6) 
- Házená (7) 

 
DUBEN 2010 – číslo 4 

- Úvodník (priorita: kulturní dům, o Ceně města) (1) 
- Statistika z matriky a stavebního úřadu (2) 
- Pohárek SČDO – pozvání (3) 
- Pozvání na Bílý kámen (4,5) 
- VIII.Regi banjo,  z Masarykovy ZŠ (6) 
- Ze Sokola (6, 7) 

 
KVĚTEN 2010 – číslo 5 

- Úvodník (DPS: nové středisko, zahrádkáři půl století, MS Zámecká, bazárek, 
gratulace p.Gojišové) (1) 

- volby do Parlamentu, Soutěž „Nejkrásnější okno…“ (2) 
- pozvání: čištění řeky, poděkování: Pohárek SČDO  (4) 
- Lidový rok – první pozvání (6) 
- Jaření dětí, Rybářské závody-pozvání, Pálení čarodějnic – pozvání (7) 
- Ze základní školy (8) 
- Tenisový oddíl SK, svátek skautů 
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ČERVEN 2010 – číslo 6 
- Úvodník ( Stavění máje, Bílý kámen 2010, Slavnost kroje, O nejkrásnější okno, o 

rekonstrukci náměstí) (1)  
- Vzpomínka na Annu Schwarzovou (2) 
- II. Hanácký pupek světa – pozvánka  (3) 
- Co dělá kroj krojem (4) 
- Comenius v Itálii, XVII. Bílý kámen (6) 
- Půl století zahrádkářů,  Zálesácký závod udatnosti  (7) 
- Handball,  župní přebor sokolské všestrannosti (6) 
- Novinářský kalendář, Turnaj Mini 2010 Žerovnice  (9) 

 
 

ČERVENEC 2010 – číslo 7 
- Úvodník (Hanácký pupek, Herní zahrada MŠ, čistá Bystřička) (1) 
- Ocenění M.Doležela (2) 
- Růžena Brožová-Opravilová, Zpráva výchovné poradkyně, prezident v Příkazích (3) 
- Olomoucký šerpa, Policie pro seniory (4) 
- Sokolské výlety, Turnaj MINI  (6) 
- FTP-CUP Handball  (7) 
- Reprezentanti TJ Sokol v celostátních přeborech (8) 

 
SRPEN 2010 -  číslo 8 

- Úvodník (granty pro spolky, veřejná zeleň, Lidový rok – pozvání) (1) 
- Granty města pro spolky-tabulka (3) 
- XX.Lidový rok – 1.Setkání Hanáků: program (5) 
- Slavnost sv.Anny v DPS, zájezd Sokolů, Do Bělkovic na kole (6) 
- SK – kopaná, handball (7) 

 
ZÁŘÍ 2010 – číslo 9 

- Úvodník (Lidový rok má narozeniny, herní zahrada MŠ, kanalizace v Nádražní II., 
objížďka přes Bystřici - Hamry)  (1)  

- Lidový rok – setkání Hanáků – program (3) 
- Dárci krve,  v Bublince to žije  (4,5) 
- Úspěch bystřických dorostenců na ME v házené (6) 
- Házená  (7) 

 
ŘÍJEN 2010 – číslo 10 

- Úvodník (XX.Lidový rok, Nejkrásnější okno…, rozloučení starosty) (1) 
- Info k volbám do zastupitelstva (2) 
- Banjo – pozvánka (5) 
- Petra Janů – pozvánka, XX.Lidový rok (6,7) 
- Domov důchodců Hrubá Voda (8) 
- Házená (9) 

 
LISTOPAD 2010 -  číslo 11 

- Úvodník (komunální volby, Comenius, nové investice, Dušičky, Svatomartinské 
odpoledne) (1) 

- Výsledky voleb do zastupitelstva (2, 3) 
-  Bystřické banjo – pozvánka (4) 
- partnerská schůzka Comenius (6) 
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- zájezd Sokola do Rakouska (7) 
 
 

PROSINEC 2010 – číslo 12 
- Úvodník (ustavující zasedání zastupitelstva, oprava Tovární, záplava listopadových 

akcí)  (1) 
- Bystřičtí Zahrádkáři jubilují (2) 
- Vánoční pozvánky (3,4) 
- XII. Bystřické banjo,  První Svatomartinské slavnosti (5, 6) 
- Výpis z jízdních řádů (vložený list) 
 
                                  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Ing. Vladislav Miloš o Velké Bystřici dvacátých a třicátých let  
 
Podklady: Jaroslav Koš 
 

Ing. Vladislav Miloš patří bezesporu mezi významné, leč veřejnosti málo 
známé bystřické rodáky minulého století. Jeho maminka Ludmila Košová 
pocházela z Přáslavic, po předčasné smrti manžela se později provdala a u nás je 
víc známá jako Ludmila Brzokoupilová. 

Vláďa prožil své mládí ve Velké Bystřici a celý život měl k naší obci 
velmi blízký vztah, což dokumentují další řádky, vyňaté z jeho obsáhlých 
písemných vzpomínek, které zpracoval obdivuhodným způsobem pro své blízké 
příbuzné. Byl nesmírně pracovitý, vzdělaný a cílevědomý – jako ekonom 
zastával vysoké funkce v zahraničním obchodu a zastupoval naši republiku 
úspěšně na mnoha místech světa. 

Velkou Bystřici sledoval celý svůj život a pravidelně se sem z Prahy 
vracel. I v pozdním věku pročítal se zájmem bystřické noviny a všechny 
publikované bystřické kroniky znal jako málokdo. Zemřel ve věku 82 let dne 
26.7.2006. 

Ale dejme už slovo jemu a obdivujme mimo jiné i jeho úžasnou paměť: 
 

 
…a není to obec nikterak malá a nevýznamná, v mém mládí už byla 

městys,  měla přes 3.000 obyvatel, byla tu obecná i měšťanská škola, veřejná 
knihovna, pošta, záložna, dva kostely, kino, ochotnické divadlo,tělocvičné 
jednoty Sokol, DTJ, Orel , Sportovní klub a celá řada dalších spolků, které 
zajišťovaly bohatý společenský a kulturní život zdejších obyvatel. 

Hospodářské aktivity v obci  byly taktéž nemalé. Mimo rozvinuté 
zemědělství  tu byl cukrovar se sušárnou řízků a vlastní vápenkou,  pivovar se 
sladovnou, mlýny a pekárny, cihelna, slévárna kovů, mnoho řemeslnických 
živností – zámečníci, klempíři, kováři, stolaři, sklenáři, sedláři, krejčí, holiči , 
stavební firmy, lom a samozřejmě mnoho obchodů,  lékárna, drogerie, cukrárny, 
vinárny a řada hostinců, ale i pohřební ústav. Nemalý význam měla též 
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železniční doprava, bylo tu nádraží na trati, která spojovala Olomouc s Opavou 
již od r.1873. 

Říkává se, že nejdříve člověk zapomíná jména a tak jsem si z cvičných 
důvodů uložil vzpomenout si jména všech majitelů firem a obchodů, které u nás 
v době mého mládí byly a pokusím se to vyjmenovat od našeho dolního konce: 

Hostinec u Otáhalů, kolář Crlík,  klempíř Fixa, stolář Řihovský,  kovář M. 
Kožušníček, pohřební ústav J. Kožušníček, koloniál A. Zacpal, stavitel Bláha, 
textil a galanterie Hořínková, drogerie Sirůček, lékař Hudec, zámečník Vyjídák,  
smíš.zboží Koželuha, prodejna Baťa, řezník Žák,  holič Mádr, Nadační hostinec 
Kuhn, sedlář Pečinka, cukrář Künstler, jízdní kola a taxi Šenk, koloniál 
Komárek, trafika Žaloudková, pekař Tomášek, prodej pražských uzenin 
Johanesová, holič Johanes, Družstevní mlýn a pekárna Holotík, obchod Jednoty 
Bugno, hostinec a řeznictví Menšík, švec Podhorný, truhlářství Stržínek, pila 
Pazdera, smíš.zboží Hühnel, textil Langrová, papírnictví Doležel, trafika Dostál, 
cukrárna a vinárna Klimeš, zahradnictví Králík, textil Kopřiva, řezník Žaluda, 
hodinář Konečný, řezník Glier, hostinec u Batů, kovář Ponížil, pekař Randák, 
stavitel Kolbe, holič Procházka, smíš.zboží Šváb, švec Dosoudil, mlýn Indra, 
malíř Charvát,  jízdní kola Grunt, slevárna Langer, textil Šnajdr, krejčí Vénus, 
fotograf Švarc, stolář Mádr, lékař Truxa, zubařka Truxová, zámečnictví Štencl, 
autodopravce Baťa  a  myslím, že je toho dost. 

Naším učitelem, který nás provázel od první až do páté třídy, byl pan 
učitel Kobliha, velmi zkušený pedagog, který nás všechno naučil ve škole a 
nepotřeboval nám dávat žádné domácí úkoly. Za to jsme jej hrozně milovali. 
Jakékoliv nepříčetnosti ve třídě řešil rákoskou, menší přestupky rákoskou na 
dlaň ruky, větší pak výplatou na zadek. Žádné žákovské knížky jsme tehdy 
neměli a ani jsme je k ničemu nepotřebovali, protože pan učitel Kobliha by do 
nich stejně nic nezapisoval. Na závěr obecné školy jsme měli pěkný školní výlet 
na hrad Bouzov a nedaleké Mladečské krápníkové jeskyně. 

Se zájmem jsme sledovali každý zápas v házené mužstva SK Velká 
Bystřice, které bylo tehdy na výši. I po více než šedesáti letech jsem schopen 
jmenovat celou tehdejší slavnou sestavu  Nesvadba, Zedník, Mádr, Černý, 
Voráč, Ďásek, Hrabský. Někdy v roce 1933 nebo 34 se u nás hrálo utkání Čechy 
versus Morava a na tento zápas mám mimořádnou osobní vzpomínku. Stál jsem 
tehdy nedaleko branky Čech a Pepin Ďásek, který vedl útok Moravy, vystřelil  
bombu jeho populární zadovkou, ale místo do branky se strefil do mne. Je 
pochopitelné, že tato rána mě srazila na zem a chvilku jsem o sobě nevěděl. 

Z mého dětství si vzpomínám ještě na celou řadu zajímavostí, které 
obohacovaly tehdejší život v obci. Byl to např. každoročně na jaře a na podzim 
konaný velký jarmark, kdy se celý střed obce kolem radnice a náměstí zaplnil 
desítkami a desítkami stánků trhovců se zbožím všeho druhu. Scházelo se tu 
nejen místní obyvatelstvo, ale lidé ze všech okolních obcí, aby zde nakoupili 
oblečení pro celé rodiny, výbavy pro nevěsty, veškeré potřeby pro domácnost i 
hračky pro děti, ale i nejrůznější pamlsky - turecký med, koňské párky apod. 
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Bohatá bývala v obci i plesová sezona, kterou vlastně zahájil již tradiční 
"Silvestr", o který se vždy postarala Jednota divadelních ochotníků (pánové 
Hořínek a Holotík), pak následovaly jednotlivé plesy jako - Hasičský ples, 
Sokolské šibřinky, Sportovní karneval a další. Na závěr masopustu se vždy 
konal maškarní průvod obcí a tzv. pohřbívání basy. 

V létě se mimo veřejná vystoupení jednotlivých tělocvičných jednot, 
konaly také koncerty dechové hudby v místním parku. K oslavě Mistra Jana 
Husa (6. července) se tradičně v předvečer konal lampiónový průvod zakončený 
zapálením hranice na skalce. Po ukončení žní se konaly "Hanácké dožínky", 
které byly ve Velké Bystřici dokonce jednou filmovány. Sešlo se celé okolí v 
národních krojích, hlavně krojích hanáckých, vyhrávalo několik kapel, zkrátka 
celá obec byla na nohou. 

V létě jsme někdy chodili ve velké partě na pěší výlety, třeba přes Lošov a 
Radíkov na Svatý Kopeček, nebo jindy zase k Burku u Mariánského Údolí, kde 
bylo velmi pěkné Střídovo koupaliště, taneční parket a v neděli i hudba. Při 
těchto společných vycházkách hrál Franta Křepela na mandolínu a my ostatní 
jsme zpívali. Znali jsme tehdy nesčíslné množství pochodových a národních 
písniček. Mezi jednotlivými písněmi se vyprávěly veselé příhody a vtipy a byly 
to pro nás docela krásné neděle. 

 
 

Tak tolik krásné vzpomínky velkého bystřického patriota Vladislava 
Miloše. Může být jen našim velkým přáním, aby si každý bystřický občan 
zachoval takový vztah ke svému městu po celý život jako on. 

 
                                -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 
 
 I během roku 2010 se nám podařilo podle tradice soustředit několik 
desítek různých dokumentů, výstřižků z novin, výročních zpráv a dalších 
dokladů o životě v našem městečku.  

Vzhledem k obsáhlosti vlastní kroniky, různým formátům těchto 
dokumentů i obtížnosti jejich úprav k vazbě vlastní kronikové knihy  však jejich 
velkou část předáváme k registraci a uložení do městského archivu, kde mají 
svůj prostor a možnosti širšího využití. 

 
                                                                                   Jaroslav Koš, kronikář 

 


