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I. Úvod 
 

Tento první díl kroniky z nového volebního období je nový také tím, že 

došlo ke změně funkce kronikáře. Předchozí kronikář Jaroslav Koš se rozhodl 

věnovat nadále pouze videokronice, ale postaral se, aby psaní kroniky zůstalo 

v rodině, začínám tedy psát s jeho vydatnou pomocí a radami já, jeho dcera. 

Není to moje první dílo, v době mateřské dovolené jsem napsala dvě 

velkobystřické kroniky, a to z let 1991- 1993. 

Ve Velké Bystřici nedošlo po volbách v roce 2010 k žádnému 

dramatickému zvratu, vedení města pokračovalo v linii nastavené 

z předcházejícího volebního období. Po úspěšné rekonstrukci Zámeckého 

náměstí, amfiteátru a západního křídla zámku se v roce 2011 nadále dařilo 

oživování tohoto centra Velké Bystřice. 

Podařily se realizovat také další investiční akce na zvelebení města, takže 

s hrdostí můžeme konstatovat, že rok 2011 byl pro Velkou Bystřici úspěšný. 
 

Stručný životopis kronikářky Mgr. Hany Londové 
 

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

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

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

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

nastoupila jako vychovatelka učňů v Potravinách Olomouc. Při zaměstnání  

jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, 

nejdříve obor Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči, později tamtéž 

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

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

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

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

učím dosud.          Ve Velké Bystřici 31. ledna 2012 
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Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2011 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, vlastní poznámky předchozího 

kronikáře a spolupracovníka Jaroslava Koše 

 

 Rychlobruslařka Martina Sáblíková, olympijská vítězka, se již potřetí 

stála mistryní Evropy ve víceboji (9.1.) 

 Nicholas Winton, zachránce stovek židovských dětí před koncentračním 

táborem za II.světové války, přijel do Prahy (20.1.) 

 Egypt se začíná bouřit - krvavé protesty proti režimu prezidenta Husního 

Mubaraka - do 11. února zemřelo 850 lidí (25.1.) 

 Demonstrace proti režimu Muammara Kaddáfiho propukly v Libyi - ten v 

zemi vládl od roku 1969 (15.2.) 

 Nejlepší basketbalistkou Evropy byla vyhlášena Hana Horáková (16.2.) 

 Nejlepším českým filmem byl vyhlášen snímek Pouta, který získal pět 

Českých lvů a osm dalších nominací (5.3.) 

 Mezi nejbohatšími lidmi světa se na 97. místě umístil Petr Kellner (9.3.) 

 Zemětřesení o síle 9 stupňů v Japonsku vyvolalo vlnu tsunami a způsobilo 

největší katastrofu v historii japonské jaderné energetiky (11.3.) 

 Novým předsedou ČSSD se stal na dva roky Bohuslav Sobotka, jeho 

prvním místopředsedou byl zvolen Michal Hašek (18.3.) 

 Poslední hra Václava Havla - Odcházení - se dočkala i filmové premiéry. 

Film režíroval poprve v životě sám autor (22.3.) 

 V České republice proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (25.-

26.3.2011) 

 Boxer Ondřej Pála se stal profesionálním mistrem Evropy v těžké váze 

organizace WBO - na galavečeru vyhlášení se střílelo...(1.4.) 

 Ministr dopravy Vít Bárta podal rezignaci, kterou prezident přijal (8.4) 

 Václav Klaus na tiskové konferenci v Chile "nenápadně" sebral 

protokolární pero - záběr odvysílala všechna světová média (10.4.) 

 Hokejisté Třince udivili všechny soupeře v play-off a poprve v historii 

získali ligový titul - ve finále porazili Vítkovice na zápasy 4:1 (12.4.) 

 Princ William, druhý dědic v pořadí na britský trůn, si v Londýně vzal 

Kate Middletonovou (29.4.) 

 Americké komando zabilo Usámu bin Ládina, vůdce teroristické sítě Al-

Kaida, která stojí za útoky na New York z 11.září 2001 (2.5.) 

 Hokejisté přivezli z mistrovství světa bronzovou medaili (15.5.) 

 Sto let existence oslavil fotbalový klub Viktoria Plzeň ziskem titulu mistra 

české fotbalové ligy (21.5.) 

 Srbská policie zatkla velitele armády bosenských Srbů  "bosenského 

řezníka" Ratka Mladiče, obžalovaného z genocidy (26.5.) 
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 Téměř pětina žáků propadla u státních maturit a téměř každý desátý k nim 

nebyl vůbec připuštěn (15.6.) 

 Naši zemi ochromila stávka dopravních odborů (16.6.) 

 Šéf českého fotbalu František Chvalovský byl odsouzen na 10 let za to, že 

podvodem připravil Komerční banku o 1.5 miliardy korun (28.6.) 

 Předsednictví Evropské unie převzalo po Maďarsku na půl roku 

Polsko(1.7.) 

 Tenistka Petra Kvitová jako první Češka po třinácti letech a úžasném 

výkonu vyhrála tenisový Wimbledon (2.7.) 

 Horror v Norsku: pravicový extremista Brejvik způsobil bombovou 

explozi v Norsku a střílel na ostrově Utoya - zemřelo 77 lidí (22.7.) 

 Fotbalisté do 19 let získali stříbro na mistrovství Evropy, když po 

skvělých výkonech podlehli ve finále Španělsku v prodloužení 2:3 (1.8.) 

 Dřevorubci ukončili na Šumavě těžbu stromů napadených kůrovcem, ve 

které jim měsíc bránili ekologičtí aktivisté (12.8.) 

 Legenda a královna českého šansonu Hana Hegerová ohlásila po dovršení 

osmdesáti let konec koncertní kariéry (12.8.) 

 Fotbalisté Viktorie Plzeň prošli úspěšně přes tři předkola do Ligy mistrů, 

kde narazí na nejlepší tým světa Barcelonu, AC Milán a Borisov (24.8.) 

 U ruského letiště Tunošna spadlo letadlo s hokejisty Jaroslavle, mezi 

mrtvými byli i čeští reprezentanti Marek, Vašíček a Rachůnek (7.9.) 

 Film Alois Nebel byl vyslán do bojů o Oscara. Zde upoutal Václav 

Neckář titulní písní Půlnoční (27.9.) 

 Bývalému prezidentovi Václavu Havlovi bylo 75 let (5.10.) 

 Josef Váňa v 58 létech vyhrál s koněm Tiumenem potřetí za sebou Velkou 

pardubickou - celkem ji vyhrál osmkrát (9.10.) 

 Vláda slovenské premiérky Ivety Radičové se rozpadla (11.10.) 

 Sněm TOP09 oznámil kandidaturu  knížete Karla Schwarzenberga na 

volbu prezidenta republiky (22.10.) 

 Čeští vojáci po dvanácti letech působení opustili v rámci mise KFOR 

Kosovo (27.10.)  

 Petra Kvitová ovládla tenisový turnaj mistryň a v Istambulu v boji osmi 

nejlepších hráček světa obsadila první místo (30.10.) 

 České tenistky zářily i v další soutěži - po 23 letech vyhráli finále Fed 

Cupu nad Ruskem v Moskvě v poměru 3:2 (6.11.) 

 Ve finále Světové pokerové série skončil neznámý Čech Martin Staszko 

druhý - skromný muž ve flanelové košili vyhrál 98 milionů korun (9.11.) 

 Naši fotbalisté zvládli baráž a po dvou výhrách nad Černou Horou 

postoupili na mistrovství Evropy 2012 (15.11.) 

 Jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček Marie Rottrová ukončila 

vystoupením v pražské Tesla Areně svoji koncertní činnost (8.12.) 
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 Poslanci národního shromáždění odhlasovali přímou volbu českého 

prezidenta (14.12.) 

 Po devíti letech od invaze opustila americká armáda Irák, jejich operace 

stály USA 800 miliard dolarů (16.12.) 

 Ve věku 75 let zemřel bývalý český prezident Václav Havel (18.12.) 

 Wimbledonská vítězka Petra Kvitová vyhrála českou anketu Sportovec 

roku s největším počtem bodů v její historii (21.12.) 

 V Praze se konal státní pohřeb Václava Havla za účasti mnoha světových 

státníků a osobností (23.12.) 

 

Stručný přehled důležitých  událostí města v roce 2011 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 5. ledna  – vedoucí souboru Haná Velká Bystřice ing. Josef Langer  

převzal z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha Stříbrnou 

pamětní medaili Senátu za výjimečný přínos lidové kultuře 

 15. ledna – na hanáckém bále v Olomouci proběhlo ocenění významných 

osobností v oblasti folkloru u příležitosti 20.výročí založení Folklorního 

sdružení ČR. Získal ho místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek, 

choreograf souboru Haná Jiří Čada a vedoucí souboru Krušpánek Lenka 

Langerová 

 22. ledna  – v hotelu Zámek ve Velké Bystřici se uskutečnil Městský ples 

spojený s plesem Mikroregionu Bystřička 

 25. - 26. března – proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 29. ledna – X. ročník mezinárodního turnaje v házené mužů  NUTREND 

CUP se uskutečnil ve sportovní hale ve Velké Bystřici 

 5. února  – soubor Haná reprezentoval Velkou Bystřici na Národním 

krojovém plese Folklorního sdružení v Praze, ples byl zaměřen na region 

Haná 

 5. března – uskutečnil se tradiční Masopust se zabíjačkou 

 12. března – proběhl 9. ročník přehlídky trampské a country hudby Regi 

banjo 

 Klub seniorů oslavil 10. výročí svého založení 

 17. března – rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého 

areálu, amfiteátr a západní křídlo zámku získala titul Stavba roku 2010 

Olomouckého kraje v kategorii rekonstrukce a obnova 

 březen – proběhlo sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 24. – 25. března – konalo se republikové finále v házené starších žáků 

 8. – 10. dubna – uskutečnil se 39. ročník celostátní přehlídky monologů a 

dialogů Pohárek SČDO 
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 14. dubna – Velikonoční vítání jara se poprvé uskutečnilo v prostorách 

západního křídla zámku, organizovalo ho Kulturní středisko, SRPŠ a 

Masarykova ZŠ a MŠ 

 30. dubna – v ulici Hliník byla uspořádána akce Stavění mája a Pálení 

čarodějnic 

 duben – proběhla rekonstrukce železničního přejezdu a komunikace 

v ulici Tovární a komunikace v ulici Vrtov 

 1. května – konal se XVIII. ročník cykloturistické akce Bílý kámen 

pořádané městem a  Auto-velo-klubem Velká Bystřice 

 6. května – Klub seniorů a Kulturní středisko uspořádaly oslavu Svátku 

matek na sále KD Nadační 

 7. – 8. května – proběhly rybářské závody na přehradě 

 8.května – Slavnost kroje se uskutečnila dopoledne tradičně u 

římskokatolického kostela, odpolední program a  Bystřická kuličkiáda se 

poprvé konaly v amfiteátru a přilehlém parku 

 14. května – konalo se Sečeni lóke u zastávky ČD 

 14. května – proběhlo Čištění řeky Bystřice 

 14. května – v areálu Skalka pořádal Biketrial klub z Olomouce závod 

Mistrovství a přeboru ČR v biketrialu 

 27. května - Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve 

Československé husitské  ve Velké Bystřici se společně připojily k 

celostátní akci Noc kostelů 

 28. května – na ulici Hliník proběhlo Kácení mája s lidovou veselicí 

 28. května – na Zámeckém náměstí se uskutečnil Dětský den 

 3. června – konal se Den otevřených dveří Policie ČR – občané a děti 

navštívili obvodní oddělení ve Velké Bystřici, zároveň si prohlédli 

techniku Hasičského sboru 

 9. - 10. června – v hale MZŠ a na hřišti Na Letné proběhl mezinárodní  

turnaj v miniházené Mega Sam Cup, kterého se zúčastnilo 40 družstev 

 18. června – na novém mobilním pódiu v amfiteátru se konal III. ročník 

akce Hanácké Pupek světa – Putování ducha Ignáce Bystřického staletími 

 25. června – v římskokatolickém farním kostele se konal festival 

duchovní hudby Chvalte Hospodina 

 21.- 26. června – v hale MZŠ se konaly některé zápasy v házené dívek 

Letní olympiády dětí a mládeže ČR pořádané Olomouckým krajem  

 30. června – úplné vypnutí analogového televizního vysílání v naší 

oblasti, přechod všech uživatelů na digitální signál 

 Sdružení Za krásnou Olomouc udělilo rekonstrukci Zámeckého náměstí a 

parku ve Velké Bystřici  Cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci 

v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky  

 Hráči házené z oddílu mužů A postoupili do 1.ligy 

 1. července – zavedení svozu BIO odpadu z domácností 
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 9. července – ze Zámeckého náměstí byl odstartován závod Olomoucký 

šerpa, závodníci vynášeli na Kopeček sud piva, zvítězila bystřická dvojice 

Tomáš Langer a Kuba Nečesaný 

 23. července – Ceny města Velká Bystřice byly uděleny paní Zdeňce 

Plaché a paní Mgr. Dagmar Spáčilové 

 červenec – bylo rekonstruováno sociální zařízení na zadní budově 

 Masarykovy základní školy 

 6. srpna – konal se I. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock 

v amfiteátru 

 27. srpna – uskutečnil se XIX. ročník cykloturistické akce Bílý kámen, 

poprvé i v letním termínu 

 31. srpna – matrikářka MěÚ Bronislava Millá odešla po 28 letech ve 

funkci do důchodu 

 Markéta Vydrová z Velké Bystřice se stala Mistryní Olomouckého kraje 

v triatlonu 

 Házenkář původem z Velké Bystřice David Krahulec se stal nejlepším 

střelcem na Mistrovství Evropy devatenáctiletých ve Švédsku 

 2. – 4. září – uskutečnil se XXI. ročník folklorního festivalu Lidový rok 

 17. září – Martin Langer z Velké Bystřice se umístil na 3.místě nejtěžšího 

ultramaratonu horských kol v Evropě Craft 1000 miles adventure 

 21. září – děti z Masarykovy ZŠ se zúčastnily mezinárodního projektu 

Vysaď strom pro mír 

 24. září – konalo se slavnostní setkání u příležitosti 140. výročí založení 

Tělocvičné jednoty Sokol Velká Bystřice 

 Červenec, srpen, září, říjen – proběhlo zateplení a výměna oken 

v mateřské škole v Zámecké ulici, 1. etapa projektu Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou - rekonstrukce opěrné zdi a komunikace v ul. 

Křížkovského, úprava levého břehu Vrtůvky na ul.8. května, nová lávka 

na Letnou, úprava chodníků a okolí u vlakové zastávky, rekonstrukce 

chodníku v ulici Havlíčkova 

 srpen, září – hasičská zbrojnice dostala novou střechu 

 září – byla provedena instalace nového elektronického zabezpečovacího 

systému v západním křídle zámku 

 1. října – byl spuštěn zkušební provoz nového víceúčelového sportovního 

areálu Sportovního klubu Na Letné 

 8. - 10. října – proběhla výstava ovoce a zeleniny Českého 

zahrádkářského svazu 

 15. října – folklorní soubor Haná oslavil 35. výročí svého založení 

 22. října – konal se XIII. ročník přehlídky trampské a country hudby 

Bystřické banjo, na které se rozloučil s jejím dlouholetým organizováním 

Jaroslav Jerry Koš 

 12. listopadu – proběhl druhý ročník Svatomartinského odpoledne 
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 13. - 20. listopadu – v orlovně se konala 8.výstava amatérských malířů a 

fotografů  

 24. listopadu – v prostorách Masarykovy základní školy se konalo 

tradiční Vánoční koledování s jarmarkem 

 26. listopadu – ve Velké Bystřici se konal putovní folklorní festival Ke 

kořenům za účasti legendárního Brněnského rozhlasového orchestru 

lidových nástrojů 

 listopad – ve sbírce na opravu kostelních varhan bylo od května vybráno 

více než 90 000 Kč 

 5. prosince – na Zámecké náměstí přijel Mikuláš, aby nadělil dětem a 

rozsvítil vánoční strom 

 20. prosince – konalo se Zpívání u vánočního stromu 

 listopad, prosinec – proběhly stavební úpravy chodníku a autobusových 

zastávek v ul. ČSA a dvou zastávek ve směru na Hlubočky v ul. 8.května, 

byla zahájena 1.etapa Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice 

(kapitulní park, hřiště Na Letné, hřiště Na Svobodě) 

 24. prosince - při půlnoční mši v římskokatolickém kostele byla uvedena 

Česká mše vánoční J. J. Ryby 

 31. prosince – byla zrušena příspěvková organizace Kulturní středisko, 

kterou nahradí Odbor kultury a informací MěÚ 
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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 a na Lošov. Rozsáhlé jsou změny i 

v jihozápadní části bystřického katastru v okolí obchodního komplexu Makro a 

po pravé straně silnice při vjezdu do Velké Bystřice od Olomouce. 

 

 

V roce 2011 se takto měnila tvář Velké Bystřice 

  
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Investiční výstavba  města Velká Bystřice v roce 2011  

 

 oprava centra města - ul. 8. května (levý břeh Vrtůvky), ul. 

Křižkovského, opěrná zeď ul. Křižkovského, most a točna u kovárny, 

chodník ul. Havlíčkova a část ul. Loučné, lávka přes Bystřičku to vše 

v rámci akce „Centrem Velké Bystřice čistou nohou – I. etapa“ – 

celkový výdaj v roce 2011 Kč 9.618 tis. 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=cs&geocode=&q=49%C2%B035'24.814%22,+%2B17%C2%B021'31.848%22+(Meteosonda+ID:+00233)&ie=UTF8&z=16&iwloc=addr
http://10.2.157.3:8081/?lang=cs
http://10.2.157.3:8081/?lang=cs
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Projekt byl spolufinancován z ROP Střední Morava; reg.č.projektu 

CZ.1.12/2.3.00/18.00999; název projektu „Centrem Velké Bystřice 

čistou nohou – I .etapa“; získaná dotace na investiční část projektu Kč 

7.391tis.  

 rekonstrukce hygienických zařízení v budově Masarykovy ZŠ 

Velká Bystřice v celkové hodnotě Kč 1.508 tis.  

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR, 

poskytovatel dotace SZIF; reg.č.žádosti 10/010/41200/023/000742; 

název projektu „Stavební opravy a úpravy hygienických zařízení 

Masarykova ZŠ Velká Bystřice – I. etapa“; získaná dotace 1.107 tis. 

 zateplení a výměna oken v mateřské škole na Zámeckém 

náměstí v celkové výši Kč 2.586 tis. 

Projekt byl spolufinancován z OPŽP, poskytovatel dotace Ministerstvo 

ŽP a SFŽP; reg.č.projektu CZ.1.02/3.2.00/10.07800; název projektu 

„Zateplení fasády a stropu a výměna oken a dveří v MŠ na Zámeckém 

náměstí“; získaná dotace 1.680 tis. 

 pořízení mobilního zastřešení podia v amfiteátru  v celkové 

hodnotě Kč 820 tis.  

Na tuto investici byly použity finanční prostředky z odvodu výtěžku 

z provozování loterií ve výši Kč 800 tis. 

 osvětlení hřiště na malou kopanou v areálu SK Velká Bystřice 

ve výši Kč 221 tis. 

Na tuto investici byly použity finanční prostředky z odvodu výtěžku 

z provozování loterií ve výši Kč 220 tis. 

 zhotovení dokumentace „Pasport kanalizace Města Velká 

Bystřice“ dle smlouvy o dílo; v roce 2011 uhrazena dílčí část dle 

smlouvy ve výši Kč 132tis. – dokončení v roce 2012 

 dodávka a montáž nových vrat do hasičské zbrojnice dle 

smlouvy o dílo v celkové výši Kč 131 tis. 

 elektronické zabezpečení Informačního centra v západním křídle 

zámku v celkové výši Kč 64tis. 

Tato investice byla spolufinancována ze státního rozpočtu z programu 

Podpora prevence kriminality na základě rozhodnutí č.j.MV-66052-

6/OPF-2011; poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra ČR, název 

projektu „Zabezpečení objektu západního křídla zámku ve Velké 

Bystřici elektronickým  zabezpečovacím systémem; získaná dotace Kč 

55tis. 

 autobusová zastávka na ul.8.května (horní konec) v hodnotě Kč 

60tis.  

 poskytnuté investiční příspěvky ve výši Kč 2.848tis. 

- SK Velká Bystřice – 2.500tis na rekonstrukci sportovního areálu 

Na Letné (zde se podařilo získat dotaci z MŠMT na výstavbu 
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nového víceúčelového areálu - dotace 8,5 mil. Kč, celkové náklady 

byly 11 mil. Kč) 

- MAS Bystřička o.p.s. – 298 tis. na nákup mobilního podia 

- Příspěvková organizace Školní jídelna – 50 tis. na nákup varného 

kotle 

 Ostatní investice - dokončení panelové plochy v areálu TS, 

dokončení rekonstrukce kříže na hřbitově, nákup pozemků, impregnace 

opěrné zdi ul.Křižkovského, rekonstrukce místních komunikací Vrtov a 

Tovární a rozšíření plochy u amfiteátru  Kč 529tis. 

 

Toto jsou čísla, nyní si dovolím ještě  krátký komentář.   

       Nejvíce viditelnou investiční akcí  roku 2011 byl projekt Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou - I.etapa, na který se nám podařilo získat dotaci z 

Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava. V rámci tohoto 

projektu bylo rekonstruováno několik místních komunikací a chodníků, byla 

dokončena  opěrná zeď  v ulici Křížkovského, která již byla v havarijním stavu a 

také byla konečně vyřešena složitá majetkoprávní situace v lokalitě u železniční 

zastávky. Zde byla stará, úzká, nevyhovující kovová  lávka, která byla na 

soukromém pozemku a byla v havarijním stavu. Tato lávka byla nahrazena 

novou dřevěnou a bylo provedeno její přemístění a napojení na okolní chodníky.  

      Investice do školství jsou vždy dobře vynaložené prostředky. V roce 2011 se 

nám podařilo realizovat rekonstrukci hygienických zařízení na zadní budově 

základní školy a provést výměnu oken a zateplení MŠ Zámecká. Do budoucna 

bychom chtěli připravit projekt celkové vnitřní rekonstrukce MŠ Zámecká, 

včetně rozšíření  prostor školky do podkroví a dále pokračovat v investičních 

opravách na základní škole. 

       Jako sportovce mě velmi potěšilo, že se ve spolupráci se Sportovním 

klubem Velká Bystřice a díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy,  podařilo realizovat nový víceúčelový sportovní areál. V rámci 

tohoto nového areálu  byla vybudována hřiště na plážový volejbal, na malou 

kopanou, na basketbal, víceúčelové hřiště  a atletické dráhy s doskočištěm. Byla 

také  provedena rekonstrukce plotů, zmizel neprůhledný plechový plot, který byl 

nahrazen klasickým pletivovým plotem,  celý prostor se tím  krásně otevřel. 

      Na závěr si ještě dovolím stanovit dlouhodobé investiční cíle města Velká 

Bystřice. Již několik let, zatím marně, se snažíme získat finanční prostředky na 

rekonstrukci kulturního domu Nadační, mezi další priority určitě patří 

rekonstrukce  Zámku, již jsem psal o investicích v oblasti školství a také spoustu 

místních komunikací a chodníků čeká na obnovu a rekonstrukci. Myslím, že nás 

čeká do budoucna ještě spoustu práce.... 
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Počasí v roce 2011 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Rok 2011 vykazoval extrémní výkyvy počasí. Přinesl nebývalé množství 

nejrůznějších přírodních katastrof, včetně záplav v Thajsku, nebo tornád a 

požárů v USA, extrémní sucho, sněhové bouře a kalamity. Ještě nikdy nebylo 

zaznamenání tolik různých ničivých anomálií jako tento rok. 

 Zimní měsíce byly nezvykle teplé a suché – minimální srážky, na mnoha 

místech byly zaznamenány teplotní rekordy. Koncem prosince se v některých 

částech České republiky objevily jarní kytky (petrklíče, sedmikrásky), pučely 

stromy a keře. 

 

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

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

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

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

 

Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -14 9,5 -8,5 7 -0,5 8 8 17,8 3 4 13 0 

Únor  - 14 8,5 - 9,5 6,5 -1 19 4 4,5 1 7 2 0 

Březen  -8 19 -2 12 4,9 23 7 30,4 1 16 0 0 

Duben  0 26 5,5 18 11,6 26 10 70,7 - 12 0 5 

Květen  -2 28 5,5 20 13,6 24 9 47 - 13 0 3 

Červen  7 31 13,5 23,5 19,6 21 14 119 - 16 0 10 

Červenec  8 32 11,5 24,5 18,3 21 17 170 - 11 1 2 

Srpen  6,5 33 15 26,5 20,3 29 7 84 - 8 0 6 

Září  5 30 12 24 16,1 24 5 22 - 5 0 0 

Říjen  -3,5 25 3 16 9,1 18 9 36 - 5 5 0 

Listopad  -6 16 -1,5 10,5 2,5 14 0 0 - 3 18 0 

Prosinec  -9 9 -5,5 4,5 1,5 10 14 20,3 2 7 6 0 

 

                                                                        X = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden: 

 

 

. 

Začátek měsíce chladný, mrazivý, bez 

srážek, od 6.1. oteplení, deště, téměř jarní 

počasí, na horách obleva, v Čechách 

záplavy. Po 20. se vrátila zima. 31.1. 

nejchladnější den v celé ČR 

-0,5 

 

-2,8 

 

17,8 

 

42 

 

Únor: 

 

 

Počasí nevyzpytatelné. Začátek měsíce 

mráz, sněžení, ledovka, pak náhlé oteplení. 

7.2. nejteplejší den (9°C, v Čechách až 

-1 -1,1 4,5 
 

38 

 



15 

 

. 15°C). V druhé polovině opět mrazivé dny 

(-14°C, v ČR až –25°C)) 

Březen: 

 

 

. 

Ranní teploty většinou pod 0°C, přes den 

velmi teplo, 14.3. teplotní rekordy (u nás 

19°C, v ČR až 23°C). 23.3. ochlazení, vítr, 

náledí. 

4,9 2,5 30,4 
 

40 

 

Duben: 

 

 

. 

Velmi proměnlivé počasí, začátek měsíce 

teplo, od 8.4. ochlazení, větrno, po 15.4. 

denní teploty kolem 20°C, 24.4. až 26°C, 

pak náhlé ochlazení, konec měsíce však 

teplý s bouřkami. 

11,6 7,3 70,7 47 

Květen 

 

 

. 

Začátek měsíce chladný, déšť, vítr, 4.-6.5. 

noční mráz, od 9.5. denní teploty vyšší než 

20°C. 31.5. 28°C. 
13,6 

 

 

12,3 

 

47 

 

 

74 

 

Červen 

 

 

. 

Celý měsíc teplé počasí, od 7.6. časté 

přeháňky, déšť, bouřky, vítr až do konce 

měsíce. 

 

19,6 
 

15,5 

 

119 84 

Červenec 

 

 

. 

Enormě mokrý měsíc – střídání chladných 

a teplých dnů, 14.7. silné bouřky i 

s kroupami (velké škody na celém území 

ČR,  20.-21. nepřetržité prudké deště) 

18,3 16,9 170 79 

Srpen: 

 

 

. 

První polovina měsíce deštivo, vlhko, obilí 

klíčí na poli, nelze sklízet. 13. – 15.8. na 

mnoha místech záplavy v ČR. Od 16.8. 

oteplení, vedra (30-33°C), pak znovu 

ochlazení (27.8. o 12°C). 

20,3 16,4 84 78 

Září: 

 

 

. 

Většinou velmi teplo a slunečno, málo 

srážek, ráno teploty až do 23.9. nad 20°C. 

Nejteplejší den 5.9. – ráno 17,5°C, ve dne 

30°C, večer vichřice, déšť 

16,1 12,8 22 52 

Říjen 

 

 

. 

Začátek měsíce teplý, od 8.9. do 15.9. 

ochlazení (ráno pod 0°C), pak oteplení, 

ráno mlhy, denní teploty kolem 10°C. 
9,1 8,0 36 43 

Listopad 

 

 

. 

Inverzní charakter – časté mlhy, v druhé 

polovině měsíce stále oblačno, celý měsíc 

beze srážek, na listopad značné teplo 
2,5 2,7 0 49 
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Prosinec 

 

 

. 

Nebývalé teplo a sucho, minimální srážky, 

sněžilo jen dvakrát (7 cm). Na mnoha 

místech padají teplotní rekordy. Denní 

teploty stále nad nulou (5. a 15.12. až 9°C), 

ráno 15x mírně pod 0°C, 8x 0°C a 8x nad 

0°C – objevují se jarní kytky, raší pupeny. 

1,5 -1,0 20,3 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 9,66 7,5 51,8 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 621 674 

 

 

 

Obyvatelstvo 
 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel    3069 

 z toho muži     1516 

 z toho ženy     1553 

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)  2447 

     mladších 18 let      622 

     starších 60 let    695 

 

Narozené děti        23 

Sňatků celkem        34 

   z toho církevních                  4 

Úmrtí          28 

Nově přihlášení občané       65 

Odstěhovali se        54 

 

Věk nad 90 let:  17 osob

Gojišová Františka 

Koblihová Anna  

Meitnerová Františka 

Kalusková Květoslava 

Běhalová Marie  

Adresová Jiřina  

Kovářová Květoslava 

Kadalová Marie  

Grigárková Jarmila  

 

Mojžíšová Anna  

Špaček Vladimír  

Hrubá Jarmila  

Mlčochová Miloslava  

Schrottová Vlasta  

Bednaříková Marie  

Kubisová Zdeňka  

Kobliha Leopold   

 

Narození občánci:  23 osob

Dubová Aneta Hojgrová Elen 
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Lolková Anna 

Martiník Tobiáš 

Šmalec Antonín 

Juřicová Anna 

Rotterová Jolana 

Tandler Jakub 

Peter David 

Adamová Eliška 

Nováková Zuzana 

Bader Ruben Leo 

Smital Matěj 

Drešlová Karolína 

Kurek Tomáš 

Konečná Kristýna 

Černohous Mirek 

Frnková Kamila 

Skopal Jakub 

Koreczki Lukáš 

Navrátilová Agáta 

Žáček František 

Homola Tomáš 

 

Zemřelí spoluobčané:  28 osob

Myšáková Ludmila 

Heinzová Věra 

Kuchrýková Helena 

Vinohradníková Libuše 

Kráčmar Vladislav 

Doleček Jiří 

Knolová Anežka 

Korydková Ivana 

Pospíšil Miroslav 

Goldscheid Radko 

Jűnglingová Libuše 

Matonohová Marta 

Sedláček Alois 

Langerová Jana 

Drlíková Petra 

Pospíšilová Olga 

Dubský Rostislav 

Hošek Karel 

Řezníčková Libuše 

Zelinka Bohuslav 

Šubert Zdenek 

Bugnová Věra 

Kubica Rudolf 

Polách Vladimír 

Halinár Ferdinand 

Suchá Anna 

Simperová Jarmila 

Bakalová Marie
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III.  Samospráva a správa obce 
 

Samospráva  
 

Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 

města v souladu se zákonem o obcích.  

Počet zasedání zastupitelstva města 

v roce 2011 

6 

 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ve 

své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti 

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

přizván s hlasem poradním předseda kontrolního výboru. Podle projednávaných 

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

právnické osoby, které žádají na radě usnesení.  

Počet jednání rady města v roce 2011 21 

 

Veřejný internet  

Ve Velké Bystřici jsou prozatím zřízena 2 místa veřejného internetu. 

V Balcárkově knihovně ve Velké Bystřici a na městském úřadě. Snahou města 

je, aby v rámci dostavby západního křídla u Zámku bylo otevřeno informační 

centrum, kde bude k dispozici další veřejný internet. 

Právní poradna  

Město Velká Bystřice v rámci smlouvy a Advokátní kanceláří Ritter 

Šťastný dojednalo právní služby pro občany Velké Bystřice. Každý měsíc 

dojíždí právník této advokátní kanceláře, aby poradil, sjednal schůzku 

s právníkem a vyřešil některé právní úkony s občany. Tato služba je velmi 

kladně hodnocena ze strany občanů, protože nemusí pro prvotní informace 

dojíždět do Olomouce a je pro ně bezplatná.  

 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2011: 

 

Ing. Marek Pazdera Mgr. Ivo Slavotínek 

Ing. Martin Seidler Mgr. Renata Zavadilová 

Ing. Elefteria Schrottová Petr Nakládal 

Petr Jahoda Miroslav Nehněvajsa 

Mgr. Vendula Mečířová Ing. Zdeněk Kolman 
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Michal Hošek Jiří Čepelák 

Ing. Jan Slepica Mgr. Jaroslav Zavadil 

Ivan Polcr  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2011 celkem 6x a  během tohoto 

roku se jeho složení nezměnilo. 

 Na každém zasedání zastupitelstvo města schválilo navržený program, 

určilo zapisovatele, schválilo volbu pracovního představenstva, ověřovatele 

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

Pravidelným bodem jednání byla majetkoprávní agenda a převody pozemků 

města. 

Zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body: 

 

14.04 ZM schválilo: 

- přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 5 milionů korun,  

- složení finančního a kontrolního výboru,  

- úhradu mobilního pódia,  

- připojení města k akci "Vlajka pro Tibet“,  

- smlouvu o realizaci cyklostezky s Bystrovany 

Neschválilo návrh na změnu Statutu udílení Ceny města. 

Delegovalo starostu k zastupování města ve VHS a.s. Olomouc. 

Uložilo vedení města jednat s Policií ČR o měření rychlosti a dopravní 

situaci ve městě. 

13.06 ZM schválilo:  

- závěrečný účet města a mikroregionu Bystřička za rok 2010,  

- udělení Ceny města kandidátům Z. Plaché a Mgr. D. Spáčilové,  

- finanční příspěvek na činnost souboru Haná (60 tisíc korun) a 

Sportovnímu klubu (130 tisíc korun) a 2,5 milionu korun na 

rekonstrukci sportovního areálu,  

- změnu obecní vyhlášky o užívání veřejného prostranství,  

- podání žádosti o dotaci na program „Podpora terénní práce“ a 

projektu „Haná ve Slezsku - Slezsko na Hané“. 

11.07. ZM schválilo 

- dohodu o partnerství s obcemi Bystrovany, Mrsklesy a Hlubočky 

 

10.10. - ZM schválilo: 

- přijetí investičního úvěru ve výši 5,5 milionu korun na akci 

„Centrem Velké Bystřice suchou nohou“, 

- zrušení příspěvkové organizace Kulturní středisko a její 

převedení na město Velká Bystřice, 

- smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na převod 

Sportovního víceúčelového areálu SK Velká Bystřice. 

21.12. ZM schválilo: 
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- pořízení Územního plánu města, 

- rozpočet města Velká Bystřice na rok 2012, 

- rozpočtové opatření na akci „Zateplení fasády, stropu a výměna 

oken a dveří v MŠ na Zámeckém náměstí“ - navýšení o 1,6 

milionu korun, 

- založení obchodní společnosti „Hotel Zámek Velká Bystřice,  

s. r.o.“ a starostu Ing.M.Pazderu jako prvního jednatele, 

- vyhlášku města o místním poplatku z komunálního odpadu č. 

2/2011, vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

komunálního odpadu č. 3/2011 a vyhlášku o místním poplatku 

za výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál č. 4/2011, 

- výši stočného neziskovým organizacím na území města, 

- peněžitý dar uvolněným členům zastupitelstva, 

- dodatek k Dohodě o vypořádání práv a závazků mezi městem 

Velká Bystřice a Petrem Jahodou. 
 

 

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny v 

zápisech o těchto jednáních, které jsou uloženy na Městském úřadě k nahlédnutí 

každému občanu města. 

 

  

 

Rada města 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval  Jaroslav Koš 

 

 

Rada města: 

Ing. Marek Pazdera           

Ing.Martin Seidler  

Mgr. Ivo Slavotínek          

Ing. Elefteria Schrottová  

Michal Hošek  

 

Rada města se za rok 2011 sešla celkem na 18 jednáních. V kronice 

uvádím jen podstatné projednávané záležitosti, podrobnosti z jednání rady jsou 

uloženy u tajemnice MěÚ paní Jany Drábkové ve formě zápisu. Pravidelně 

projednávaným bodem na každém zasedání byla majetkoprávní agenda města. 

 

19.01.  RM schválila pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu 

města pro spolky, veřejně prospěšné organizace a fyzické osoby 
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 schválila směrnici pro budování parkovacích míst v obci 

 schválila koncepci transformace p.o. Kulturního střediska na Odbor 

kultury a informaci k 31. 12. 2011 

 schválila podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do programu 

prevence kriminality k zabezpečení západního křídla zámku 

 jmenovala do funkce kronikářky města paní Mgr. Hanu Londovou 

 jmenovala do funkce videokronikáře města Jaroslava Koše 

 jmenovala do funkce archiváře města Mgr. Zdeňka Lakomého 

 nedoporučila ZM schválit změnu užívání plochy překladiště 

 doporučila ZM připojení města k mezinárodní kampani "Vlajka pro 

Tibet" po dobu volebního období ZM 

 

15.02.  RM schválila dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti s a.s. 

Veliola pro rok 2011 ve výši příspěvku 14.300,- Kč, příspěvek obce 

Bystrovany na společnou požární ochranu ve výši 60.000,- Kč a 

nabídkovou cenu Strabagu 108.675,-Kč za opravu komunikace 

Vrtov 

 schválila přijetí daru od pana Kolbeho pro DPS ve výši 100.000,- 

účelově vázaného na zlepšení poskytovaných služeb v tomto 

zařízení 

14.03.  RM doporučila ZM schválit smlouvu o realizaci cyklostezky mezi 

k.ú V.Bystřice a k.ú. Bystrovany a schválit přijetí úvěru od 

Komerční banky 5 milionů na dva roky 

01.04.  RM schválila výběrové řízení na opravu hygienického zařízení 

Masarykovy ZŠ s firmou Zendulka s.r.o. za 1,476.074,- Kč 

 schvaluje žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce ve Velké 

Bystřici“ se spoluúčastí 64 tisíc Kč 

 schválila návrh na řešení sociální situace romské komunity 

20.04.  schválila dodávku konstrukce pódia za 817.720,-Kč 

 vyhlásila soutěž „O nejkrásnější okno, veřejný prostor a ulici“ 

23.05.  schválila pro SHD V.Bystřice příspěvek od Olomouckého kraje a 

našeho města (celkem 98 tisíc Kč) 

 schválila na tento rok smlouvu se Zahrada Olomouc s.r.o. o 

poskytování služeb za 2,7 milionu korun 

 schválila umístění a udržování prvků sítě varovného a 

vyrozumívacího systému obcí regionu Bystřička 

 vzala na vědomí dohodu s Petrem Jahodou, nájemcem hotelu 

Zámek, přípravu projektu rekonstrukce bývalé gynekologické 

ordinace, přípravu projektu solárního ohřevu v DPS 

 doporučila ZM schválit Závěrečný účet města za rok 2010 

02.06.  schválila smlouvu s firmou Ptáček na zateplení budovy MŠ včetně 
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výměny oken za 2,9 milionu korun 

 vzala na vědomí informaci o ukončení nájmu hotelu P.Jahodou 

08.06.  schválila výši školného v MŠ na 300,-Kč za měsíc na žáka, ve školní 

družině pak 100,-Kč 

11.07.  schválila smlouvu na výměnu krytiny hasičské zbrojnice firmou 

A.Němec za 238 tisíc korun 

 schválila dohodu o partnerství s obcí Hlubočky na sběrový dvůr 

 pronajala hotel Zámek P. Jahodovi na dobu určitou do 31.12.2011 za 

153 tisíc korun měsíčně 

 schválila žádosti o dotaci na solární soustavu pro DPS a hasičské 

zbrojnice - vlastní spoluúčast 15% z nákladů 3,5 milionu korun 

29.07.  schválila vznik Odboru kultury a informací k 1.1. 2012 a doporučila 

zrušení p.o. Kulturní středisko k tomuto termínu 

31.08.  Schválila smlouvu s firmou Vrobel na úpravu interiérů západního 

křídla zámku za 297 tisíc Kč, smlouvu s firmou Alfaprojekt za nový 

územní plán za 864 tisíc Kč, smlouvu s firmou Kolář-Prins za 

vysoušení a větrání ZK zámku za 153 tisíc Kč, smlouvu s SK na 

částečnou úhradu investice Rekonstrukce a schválila příspěvek na 

provoz SK ve výši 40 tisíc Kč 

 doporučila ZM schválit smlouvu na převod Sportovního 

víceúčelového areálu na SK V. Bystřice 

21.09.  doporučila ZM schválit úvěr od ČS ve výši 5,5 milionu korun 

 schválila smlouvu s firmou Skanska na úpravy chodníku v ulici ČSA 

za cenu 652 tisíc Kč 

10.10.  schválila přijetí příspěvku 220 tisíc Kč od firmy EDL+K na realizaci 

umělého osvětlení na hřišti pro malou kopanou a smlouvu o odvodu 

části výtěžku ve stejné výši pro tuto firmu 

 schválila jmenování komise pro výběr vedoucího odboru kultury 

31.10.  schválila smlouvu s firmou Elpromont na zhotovení osvětlení hřiště 

pro malou kopanou za 221 tisíc Kč, smlouvu s firmou ODAK na 2 

ks garážových vrat pro hasičskou zbrojnici za 131 tisíc Kč 

 vzala na vědomí založení městské obchodní společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o. 

 vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na funkci vedoucího 

odboru kultury a informací a schvaluje zařazení P. Nakládala jako 

referenta tohoto odboru - neschválila jeho jmenování vedoucím 

28.11.  schválila změnu organizačního řádu MěÚ od 1.1.2012 

 odvolala ředitelku KS J. Možišovou s platností od 1.1.2012 

14.12.  uložila starostovi a vedoucímu odboru výstavby posoudit klady a 

zápory k zamýšlené výstavbě v lokalitě "Zlatý důl" 

 schválila prodloužení smlouvy o pronájmu Hotelu Zámek Petru 
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Jahodovi do 31.03.2012 za 90 tisíc Kč za celou dobu nájmu v r.2012 

21.12.  jmenovala zástupce zřizovatele do Školské rady na tříleté období ve 

složení Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr.Jaroslav Zavadil, Ing.Marek 

Pazdera a Mgr. Hana Londová - náhradníci Mgr.Lucie Pazderová, 

Mgr.Renata Zavadilová 
 

 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2011 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

 

Skutečná výše příjmů a výdajů za rok 2011 odpovídá schválenému závěrečnému 

účtu. 

 
 

  Položka   tis.Kč podíl % 

Příjmy Daňové příjmy   23 346 46,0% 

  
Místní a správní 
poplatky   2 444 4,8% 

  Investiční dotace  Centrum VB čistou nohou 7 391 14,6% 

    MŠ Zámecké náměstí 1 680 3,3% 

    MZŠ - hygienická zařízení 1 107 2,2% 

    ostatní 56 0,1% 

  Neinvestiční dotace   5 698 11,2% 

  Vlastní příjmy   9 047 17,8% 

P ř í j m y  celkem 50 769 100,0% 
Výdaje Investiční výdaje Centrum VB čistou nohou 9 618   

    MŠ Zámecké náměstí 2 586   

    MZŠ - hygienická zařízení 1 508   

    zastřešení podia 820   

    investiční příspěvky 2 848   

    ostatní 1 137   

  Investiční výdaje celkem 18 517 37,5% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 544 

17,3% 
    Školní jídelna 828 

    Kulturní středisko 1 796 

    DPS 1 370 

  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 7 594 15,4% 

    provoz čistírny 924 1,9% 

    bytové hospodářství 1 184 2,4% 

    veřejné osvětlení 718 1,5% 

    likvidace odpadu 1 510 3,1% 

    tech.služby a veřejná zeleň 2 129 4,3% 

    opravy chodníků a silnic 413 0,8% 

    provoz Sboru dobrov.hasičů 758   

    provozní náklady 2 549 5,2% 
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    ostatní výdaje 1 573 3,2% 

  Finanční výdaje daně a poplatky 1 745   

    úroky z úvěrů 441 0,9% 

  Poskytnuté příspěvky neziskové organizace 682 1,4% 

    Mikroregion Bystřička 92 0,2% 

    ostatní příspěvky 21 0,0% 

V ý d a j e  celkem 49 388 94,9% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 2 010 4,0% 

  Přebytek rozpočtu 
v zůstatku na účtě k 
31.12.2011 629 1,1% 

 

  Rozpočet za rok 2011 byl přebytkový, přebytek činil 629 tis. Kč a splátky 

úvěrů  2010 tis. Kč.  V průběhu roku byly přijaty investiční dotace v celkové 

výši 10 234 tis. Kč. Významnou investicí byla rekonstrukce komunikací a 

chodníků – Centrum VB čistou nohou. V roce 2011 se podařilo zajistit dotace na 

rekonstrukci hygienických zařízení MZŠ a výměnu oken včetně zateplení MŠ 

Zámecké náměstí.  Veškeré  financování provozních i investičních výdajů  bylo 

pokryto z vlastních zdrojů, vč. spoluúčasti u realizovaných projektů. Můžeme 

konstatovat, že finanční situace našeho města je trvale v dobré kondici. 

 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
 

Komise stavební   

 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Předseda:     Ing. Milan Svoboda 

členové:  Ing. arch. Jan Navrátil  

Ing. arch. Dan Života 

Ing. Jaroslav Mádr  

Drahomír Vašička 

 

Nová stavební komise pro volební období 2010 – 2014 se sešla na svém 1. 

jednání dne 3. února 2011. 

Jejímu jednání předcházelo dvouměsíční úsilí spojené s hledáním nových 

členů. Bohužel se ukázalo, že fundovaných stavařů, kteří by byli ochotni část 

svého volného času obětovat pro práci v tomto poradním orgánu rady města, je 

v našem městečku jako šafránu. Tak se podařilo získat pouze jednoho nového 

člena, pana Drahomíra Vašičku. Ostatní čtyři členové Ing. arch. Jan Navrátil, 

Ing. arch. Dan Života, Ing. Jaroslav Mádr a Ing. Milan Svoboda jsou již 

dlouholetí členové. Příliv mladé krve a nových názorů by byl žádoucí, ale 
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bohužel zatím není kde brát. Stavební komisi v tomto složení schválila rada 

města na svém jednání dne 19.1.2011.  

Po stavebním boomu jak města, tak i soukromých stavebníků a investorů 

v posledních dvou volebních obdobích, v letech 2002 – 2010, kdy i agendy 

stavební komise byly bohaté, byl rok 2011 o poznání skromnější. Komise se tak 

sešla v roce 2011 celkem pouze 8x. Pokusím se připomenout nejdůležitější body 

na jednotlivých jednáních komise: 

1. jednání, 3.2.2011: 

 komise posuzovala a vyjádřila se k nové výstavbě rodinných domů 

v lokalitě Kopaniny – 2.etapa 

 komise prostudovala projekt „Centrem Velké Bystřice čistou nohou – 

I. etapa“ 

2. jednání, 3.3. 2011: 

 komise se vyjádřila k řešení zateplení a opravy obvodového pláště MŠ 

Zámecká 

 komise poukázala na nevhodné umístění prodejního stánku na nově 

upraveném náměstí 

3. jednání, 7.4.2011: 

 komise připomínkovala projekt sportovního areálu na Letné 

 prostudovala rozpracovaný projekt vsakovacího remízku u křižovatky 

u hřbitova 

4. jednání, 2.6.2011: 

 komise připomínkovala konkrétní záměry stavebníků v lokalitě 

Kopaniny 2.etapa 

5. jednání, 1.9.2011: 

 komise provedla prohlídku stavby „Centrem Velké Bystřice čistou 

nohou – I.etapa“ a uplatnila připomínky, které byly následně řešeny se 

zhotovitelem na kontrolním dnu stavby 

6. jednání, 13.10.2011: 

 komise provedla prohlídku stavby „Centrum Velké Bystřice čistou 

nohou – I.etapa“ před jejím dokončením 

7. jednání, 3.11.2011: 

 komise vydala stanovisko pro radu města, v němž nedoporučuje 

výstavbu uvnitř zahrad ve stabilizovaném území kromě objektů 

zahradní architektury 

8. jednání, 1.12.2011: 

 komise se vyjádřila a uplatnila připomínky k záměru výstavby 

bytového domu na ul. ČSA na parcelách 192 až 194 

 komise se seznámila s prvními dvěma podněty občanů pro zpracování 

nového územního plánu města a vyjádřila se k nim, jednalo se o nové 

lokality pro výstavbu RD, a to v prostoru u překladiště – komise 
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nedoporučila a lokalitu na výjezdu na Mrsklesy – doporučila 

s připomínkami 

 

Vzhledem k tomu, že většina podnětů občanů, občanských sdružení, 

podnikatelů a firem k záměrům nového územního plánu města přijde až v roce 

2012 a proces zpracovávání územního plánu se bude řešit po celý příští rok, 

očekávám, že agenda stavební komise bude zase bohatší. 

Musím ale konstatovat, že i poněkud skromnější stavební činnost 

v uplynulém roce znamenala další zlepšení životního prostředí našeho městečka, 

zejména dokončením stavby „Centrem Velké Bystřice čistou nohou – I. etapa“. 

Dokončením krásného sportovního areálu pro veřejnost na Letné, realizací 

zateplení obvodového pláště MŠ Zámecká a kompletní rekonstrukcí sociálních 

zařízení v hlavní budově Masarykovy ZŠ došlo i ke zlepšení kvality života 

občanů, zejména dětí a mládeže. 

Závěrem vyjadřuji poděkování všem členům komise a Ing. Filipu 

Štembírkovi, vedoucímu odboru výstavby, který připravoval agendu 

jednotlivých komisí a pořizoval z nich zápisy, za odvedenou práci v uplynulém 

roce 2011. 
 

 

Komise sportovní   
  

Podklady: Ing.Vladimír Schneider, předseda komise 

 

Předseda:  Ing. Vladimír Schneider  

Členové:  Mgr. Zdeněk Lakomý 

Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 

  Hana Navrátilová 

  Mgr. Jarmila Štěpánová  

 

Sportovní komise se v roce 2011 sešla třikrát, byla svolávána dle potřeby 

sportovních spolků a města. 

Komise slouží jako poradní orgán Rady města. Hlavním úkolem komise v 

roce 2011 byla koordinace při výstavbě sportovních ploch a hřišť pro veřejnost v 

areálu Sportovního Klubu  Na Letné. Bylo zde vybudováno osvětlené 

víceúčelové hřiště (hřiště s umělou trávou pro házenou, volejbal, nohejbal) - 

dále basketbalové hřiště a hřiště na plážový volejbal. Je zde i hřiště na malou 

kopanou s osvětlením, tři dráhy s umělým povrchem pro sprinty a prostor pro 

skok daleký. Kolem sportovišť je udržovaná zeleň a lavice. V zimních měsících 

se víceúčelové hřiště napouští pro možnost bruslení. 

V rámci finanční podpory sportu sport. komise rozdělovala finanční 

prostředky, které jí byly přiděleny. Klíčem k rozdělování peněz byla členská 

základna. 
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Bystřický sport se stále dělí na výkonnostní a rekreační. Výkonnostním 

sportem se zabývá hlavně Sportovní klub, kde má nejvíce členů oddíl házené. 

Zde jsou přihlášeny do soutěže různé kategorie - miniházená, mladší žáci, starší 

žáci, mladší dorost, starší dorost, muži A, muži B a ženy. Patří sem také oddíl 

ženského volejbalu a  oddíl tenisu, který je hodně aktivní a též pracuje 

s mládeží. Oddíl kopané také začíná pracovat s mládeží, mají přípravku a mladší 

žáky. Kopanou hraje i družstvo mužů.  

Ostatní spolky - Orel, Sokol a Sportovní mládí se převážně zabývají  

rekreačním sportem - pěší turistika, stolní tenis, sokolská hromadná cvičení. 

Všechny spolky pořádají také akce pro širokou veřejnost, hlavně pro mládež, 

což je důležité a chvályhodné v dnešní moderní době. 
 

 

Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 

 

Podklady: Petr Nakládal, předseda komise 

Předseda:  Petr Nakládal 

Členové:  Ing. Josef Langer  

Mgr. Hana Londová  

Mgr. Vendula Mečířová  

ThLic. Jaroslav Pastuszak, Th.D. 

Ing. Martin Seidler 

Mgr.Renata Zavadilová 

  

Schůzka komise se konala 22. února 2011. Členové této komise se v průběhu 

roku 2011 aktivně podíleli na organizaci kulturního života ve Velké Bystřici a 

šíření dobrého kulturního jména našeho města za její hranice. Konkrétní 

příklady lze najít na dalších stránkách této kroniky. 
 

 

Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti 
 

Předseda: ThLic. Michal Umlauf  

Členové: Alena Pírková 

    Mgr. Lucie Pazderová 

    Václav Lakomý 

    Renata Chudíková 

    Kamila Šišková 

 

   

Bytová komise 

 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, předseda komise 
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Předseda: Ing. Zdeněk Kolman,  

Členové: Miroslav Nehněvajsa,  

    Jiří Čepelák,  

              Mgr. Ivo Slavotínek, 

              Ing. Elefteria Schrottová 

 

Komise bytová se v roce 2011 sešla třikrát. Během roku bylo do 

pořadníku zařazeno dvacet nových žadatelů a patnáct zájemců o přidělení bytu 

bylo na vlastní žádost z pořadníku vyřazeno. Po schválení v radě města bylo 

v bytech umístěno sedm nových nájemníků. 

Na jednáních komise byl pořadník zájemců o byty aktualizován na 

základě bodování podle upřesněných kritérií schválených radou města Velká 

Bystřice.  

 

 

Komise pro umisťování do DPS  
 

Podklady: Kamila Šišková, předseda komise 

 

Předseda: Václav Lakomý  

Členové: Alena Pírková  

      Magda Janíková 

      Kamila Šimková 

      Renata Chudíková 

      Olga Mečířová 

               Elefteria Schrottová 

      Mgr. Ivo Slavotínek  

 

 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 zdravotnickém zařízení a 

nemají infekční onemocnění, které může být zdrojem nákazy  

- trvalé bydliště ve Velké Bystřici 

- v roce 2011 bylo podáno 36 žádostí 

 

Nově ubytovaní v roce 2011: 
 

V roce 2011 nastoupilo  5 obyvatel z Velké Bystřice: 

Antonie Šišková 

Helena Číhalíková 

Libuše Blažková 

Miloslav Bugno 
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Alois Sedláček 

 

Mimobystřičtí uživatelé, kteří neměli trvalý pobyt ve Velké Bystřice: 

Rostislav Šimsa Podolí - Bouzov  

Jiřina Jozífová – Mariánské Údolí 

  

V roce 2011 je kapacita domova 38 uživatelů. 
 

 

 

Výbor finanční  

 

Podklady: Ing. Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

Předseda: Ing. Elefteria Schrotová 

Členové: Ing. Martin Seidler  

      Marie Šperková  

      Ivan Polcr 

      Zdenka Petříková 

 

V průběhu druhého roku funkčního období pracoval finanční výbor ve stejném 

složení. Podstatnou pozornost jsme věnovali přípravě rozpočtu na rok 2012. 

Jako tradičně jsme sledovali příjmy v průběhu roku 2011 a připravili odhad 

daňových příjmů pro sestavení rozpočtu na rok 2012. 

V podzimních měsících byly sledovány výsledky hospodaření příspěvkových 

organizací. 
  

 

    

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda   Ing. Zdeněk Kolman  

   Mgr. Zdeněk Lakomý 

   Ing. Jan Slepica  

   Jiří Čepelák  

   Miroslav Nehněvajsa  

 

 Kontrolní výbor v roce 2011 provedl běžné kontroly týkající se  plnění 

usnesení rady  města, rozpočtu města, dále kontrolu čerpání finančních prostředků 

dle rozpočtu projektu pro program „Podpora terénní práce 2011“. Při těchto 

kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 
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  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. 

 

 

  

SPRÁVA MĚSTA 
        

Městský úřad Velká Bystřice 
 

Podklady:  Jana Drábková, tajemník MěÚ 
 

Městský úřad Velká Bystřice tvoří starosta, místostarosta, tajemník a 

zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Každý úředník zařazený do 

městského úřadu musí mít vykonanou zkoušku odborné  způsobilosti na danou 

oblast, kterou na základě pracovní smlouvy vykonává.  

Městský úřad má již po dlouhou dobu své činnosti stálý okruh 

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

v jejich životních situacích.  
 

Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor správní + sekretariát  4 

Odbor výstavby a technických služeb  2+14 TS 

Stavební úřad  1 

Sociální pracovník  1 

Celkem stálých zaměstnanců  22 

 

Vedoucí úřadu : Jana Drábková 

Podatelna, sekretariát, vidimace a legalizace: Miluše Sokolová 

Odbor správní : Pavla Kočišová, jmenovaná radou města jako vedoucí správního 

odboru a v jedné osobně hlavní ekonom města.  Správa daní, vedení pokladny - 

Dana Bieleszová.  Matrika,  evidence obyvatel – Bronislava Millá do 31.8.2011, 

od 1.7.2011 - Žaneta Čadová DiS, prostřednictvím CZECH Pointu vydává  

ověřené výpisy 

Stavební úřad - vedoucí Mgr. Marika Dvořáková, referent Ivona Křížová  

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

Zuzana Janočová - prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy 

Technické služby : Vladimír Běhal – technik 

Terénní sociální pracovnice: Jaroslava Kaczorová  
 

Město zaměstnávalo občany na  výkonu veřejné služby, kteří  si měsíčně 

odpracovali 20 hodin, aby získali sociální podporu. Pracovali zejména na úklidu 
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veřejného prostranství, čištění místních komunikací a pomocných pracích na 

údržbě majetku města.  

Okresním soudem odsouzení občané s  uloženým alternativním trestem 

vykonávali u města rovněž pomocné práce při správě a údržbě majetku města. 

Průběžně má město přiděleny v každém roce 2 - 4 odsouzené.  

Město získalo v roce dotaci Úřadu vlády České republiky  na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2011 byla tato dotace přiznána 

na 5 měsíců a to od 08/2011 do 12/2011. Byla přijata zkušená pracovnice v této 

oblasti paní Jaroslava Kaczorová.  

Cílem projektu je řešení sociální inkluze vyloučené romské komunity. 

Spolupráce s Charitou Olomouc, Střediskem Khamoro, sociálním odborem 

Magistrátu města Olomouce a Krajským úřadem v Olomouci je nedílnou 

součástí její pracovní náplně k  předkládání návrhů řešení cílové skupině 

občanů. Vzhledem k tomu, že se spolupráce osvědčila, žádost o dotaci byla 

podána i pro rok 2012.  

Technické služby města spadají do odboru výstavby a TS. Sídlo 

technických služeb je v Kapitulní ulici. Pracovníkům technických služeb se 

značně rozšířil okruh činnosti  zejména pro oblast mikroregionu, kde je velká  

aktivita měst a obcí  v kulturních a společenských akcích a TS jsou ve většině 

případů garantem pro zázemí těchto akcí, tj.  dodání stanů, laviček, skákacího 

hradu apod. Další službou pro občany je otevření sběrného místa v Kapitulní 

ulici, kde mohou každý měsíc odložit po úklidu bytu a domu nepotřebné věci, 

spotřebiče, zeleň. Nicméně hlavní náplní činnosti je veřejné prostranství, zeleně, 

místních komunikací, údržba majetku města, údržba hřbitova a čistírny 

odpadních vod. 

CzechPoint na úřadě 

Výpisy prostřednictvím CzechPointu mohou občané i právnické osoby 

získat na dvou místech - na odboru správním a odboru výstavby a TS. Za rok 

2011 vydala tato místa celkem 749 výpisů z CzechPointu. 

Vidimace a legalizace  

Celkem 6 úředníků provádí vidimaci a legalizaci  a v roce 2011 ověřilo 

2248 dokumentů a podpisů. S ohledem na dobré podmínky parkování a sjízdnost 

i z Olomouce využívá tuto službu ověřování stále více občanů a firem z celého 

okolí.  

Úsek  matriky  

V obřadní síni městského úřadu v roce 2011 uzavřelo manželství celkem 

30 párů a  město přivítalo 23 nových občánků Velké Bystřice.   

Veřejný internet  

Ve Velké Bystřici jsou prozatím zřízena 2 místa veřejného internetu. 

V Balcárkově knihovně ve Velké Bystřici a na městském úřadě. Snahou města 

je, aby v rámci dostavby západního křídla u Zámku bylo otevřeno informační 

centrum, kde bude k dispozici další veřejný internet. 

Právní poradna  
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Město Velká Bystřice v rámci smlouvy a Advokátní kanceláří Ritter 

Šťastný dojednalo právní služby pro občany Velké Bystřice. Každý měsíc 

dojíždí právník této advokátní kanceláře, aby poradil, sjednal schůzku 

s právníkem a vyřešil některé právní úkony s občany. Tato služba je velmi 

kladně hodnocena ze strany občanů, protože nemusí pro prvotní informace 

dojíždět do Olomouce a je pro ně bezplatná. 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí 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 

Referentka stavebního úřadu Ivona Křížová odešla v létě 2011 na mateřskou 

dovolenou, místo vedoucí zastává i nadále Mgr. Marika Dvořáková.  

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2011: 

Rodinné domy      38 

Nebytové domy        7 

Ostatní stavby      12 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč        208 

 

Počet dokončených budov v roce 2011: 

Bytové       17 (celkem 24 bytů) 

Nebytové         0 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb a 

přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V roce 2011 byly zrušeny 4 budovy. 
 

 

Archiv města 

 

Funkci archiváře města nadále vykonával Mgr. Zdeněk Lakomý, který získané 

dokumenty průběžně studoval, registroval a zakládal. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman 

 

Agrospol Velká Bystřice s.r.o. také v roce 2011 prošel druhým rokem po 

sobě nepříznivými klimatickými podmínkami. Velmi deštivé počasí v období 

žní negativně ovlivnilo kvalitu obilovin a samotné žně trvaly dvojnásobně 

dlouho - od 19. července do 23. srpna.  Nepříznivé podmínky při zakládání 

porostů ozimé řepky v srpnu roku 2010 se odrazily v jejím podprůměrném 

výnosu.  U ostatních plodin jsou dosaženy nadprůměrné výnosy. Výše zmíněný 

charakter počasí výnosově podpořil cukrovku a především chmel. Stav je patrný 

ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2011 s průměrem  za předchozí roky 

hospodaření naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2010 2011 ø 1994-2010 2011 ø 1994-2010 2011 

Chmel 61,81 47,73 1,48 2,27 134 895 
134 
753 

Cukrovka 151,04 173,45 54,91 72,56 913 890 

Ječmen 270,22 277,73 5,21 6,94 3 773 4 481 

Mák 98,80 137,09 0,76 1,11 30 308 29 750  

Pšenice 384,24 395,46 6,29 7,54 3 489 3 682 

Řepka 223,86 247,63 3,28 3,08 6 401 11 205 

Obil.celkem 654,46 673,19 5,84 7,29 3 596 3 996 

 

 Dosažením  nadprůměrných výnosů u všech plodin kromě řepky, kde 

došlo k výraznému nárůstu realizační ceny, se společnosti podařilo i v roce 2011 

hospodařit v kladných číslech. 

Za tohoto stavu bylo možné provést částečnou obnovu strojového 

vybavení (pořízení traktoru s postřikovačem, dvou rozmetadel pevných hnojiv a 

mulčovače), pokračovat v opravách budov a staveb, a to na  opravách podlah a 

osvětlení ve skladech obilovin, havarijní vany skladu pohonných hmot a 

konstrukcí chmelnic.  

 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2011 úspěšně zajišťovalo svou 

náročnou prací dvacet tři stálých pracovníků, z nichž většina je zde zaměstnána 

od vzniku společnosti a dále kolem pěti set brigádníků, převážně z okolí, při 

zavádění a sklizni chmele. 
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Autobusová doprava a autodoprava 

 
Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlí firma JS Busy, která se 

zabývá autobusovou dopravou, jejím majitelem byl v roce 2011 Jaroslav 

Studený. Zajišťuje provoz autobusových linek v okolí, zájezdové autobusy na 

tuzemských trasách. Na téže adrese sídlí firma AUTA-BUSY Studený, kterou 

vlastní Jaroslav Studený mladší. 

Linkové autobusové spojení do Velké Bystřice je dále realizováno firmou 

VEOLIA transport, což je největší soukromá dopravní společnost v Evropě, 

která v současnosti působí ve 27 zemích světa. 

Autodopravou se zabývá několik dalších menších firem na území Velké 

Bystřice. 

 
 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Mayer, výpravčí osobní pokladny, aktualizovaný příspěvek 

z roku 2010 Hany Navrátilové, Ing. Ivo Slavotínek 

 

V roce 2011 probíhal život na bystřickém 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 předchozího roku. 

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. 

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. 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 
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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. 

Budova železniční zastávky na horním koci obce byla uzavřena již před třemi 

lety. Jízdenky si cestující kupují ve vlaku od průvodčího. V roce 2011 přeměnil 

budovu zastávky soukromý majitel Ing. Jaroslav Mádr na občerstvení, které 

slouží bystřickým občanům i turistům. Nástupiště se dočkalo rekonstrukce, 

České dráhy upravily terén u kolejiště a zídky, výtěžek provozu občerstvení byl 

investován do mobiliáře - byl postaven nový přístřešek pro cestující s lavičkami 

a vyvěšeným jízdním řádem. Panu Mádrovi patří poděkování za příspěvek ke 

zkrášlení této části Velké Bystřice. 

 

Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice v roce 2010 byla velmi 

podobná minulým letům. 

 

Tržba v osobní pokladně za prodané jízdenky a další přepravní doklady: 
 

měsíc tržba 

leden 49 382,- 

únor 49 875,- 

březen 48 623,- 

duben 46 212,- 

květen 46 009,- 

červen 40 516,- 

červenec 39 062,- 

srpen 52 954,- 

září 47 636,- 

říjen 49 693,- 

listopad 44 210,- 

prosinec 47 895,- 

 

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. 
 

 

Servisní pobočku ve Velké Bystřici vedla od 1.1.2011 Anna Veverková, během 

následujícího půl roku se zde na místě další úřednice vystřídalo několik pracovnic. 

5.9.2011 převzala vedení pobočky Jitka Hýblová. 

 

Provozní doba: 

PO 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

ÚT 9,00 – 12,30 

ST 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

ČT 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 

PÁ 9,00 – 12,30  13,30 – 17,00 
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Hotel Zámek 
 

Podklady: Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta 

 

V lednu 2011 obdrželo město výpovědní smlouvu od dlouhodobého nájemce 

hotelu Zámek Petra Jahody, který byl ředitelem tohoto ubytovacího a restauračního 

zařízení od 9.1.1996. Jeho výpověď byla přijata s šestiměsíční výpovědní lhůtou do 

července 2011.  

Mezitím na jaře 2011 probíhalo výběrové řízení na nového vlastníka nebo 

nájemce hotelu Zámek, ale bohužel zástupci města neobdrželi žádnou nabídku. Proto 

došlo k jednání s Petrem Jahodou, který byl ochoten za změněných podmínek (nižší 

nájem) ještě na přechodnou dobu vést hotel. Proto s ním byla uzavřena od 1.8.2011 

nová nájemní smlouva na další 3 měsíce, přičemž město nepřestávalo hledat řešení, co 

udělat s městským „rodinným stříbrem“ v dalších letech. 

V roce 2011 nebyl provoz Zámku tak čilý jako dříve, ale přesto se zde 

uskutečnily některé zdařilé akce – např. v lednu 2011 ples Mikroregionu Bystřička, 

pracovníci hotelu se zapojovali i do akcí probíhajících na náměstí svým stánkem 

s občerstvením – např. na masopustu, popřípadě hotel sloužil jako zázemí pro účinkující 

soubory na Lidovém roku. V obřadní místnosti se konaly svatby, vítání dětí, koncerty a 

další obřady. 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Ing.Vodičková 

 

Vedení divize III. má sídlo ve Velké Bystřici. Součástí divize jsou pobočky Olomouc, 

Ostrava, Brno, s provozy ve Starém Městě a Jihlavě a maloprodejnami v Olomouci a 

v Ostravě. 

Vedení: Ing. Petr Vlach – ředitel Divize III. 

Počet zaměstnanců : Divize III. Celkem 380, z toho v pobočce Olomouc 149 

      Z tohoto počtu je 25 zaměstnanců z Velké Bystřice 

Prodej v roce 2011: Pobočka Olomouc:  Tuny   96.855 t 

       Tržby  1871.712 tis. Kč 

       Služby  9.571 tis. Kč 

   Divize III.   Tuny   310.044 t 

       Tržby  5 483.157 tis. Kč 

       Služby  25.360 tis. Kč 

I nadále se rozvíjí služby (pálení, řezání ušlechtilých bloků, dělení euronosičů). 

Zejména služba pálení dosáhla v roce 2011 velmi dobrých výsledků. 

Ferona a Velká Bystřice: 

Každým rokem se podílí firma (formou reklamy) na pořádání Lidového roku. 

V roce 2011 jsme prodali v porovnání s rokem 2010 o cca 3,2% tun víc. 
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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 2011 21 členů. Předsedou je   

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

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

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců do 

komunální politiky ve Velké Bystřici a veřejného života vůbec. 

V rámci místní samosprávy pracuje od posledních komunálních voleb  

v zastupitelstvu města Mgr. Ivo Slavotínek, který zároveň zastává funkci místostarosty 

města Velká Bystřice, zastupiteli jsou dále Mgr. Renata Zavadilová a Petr Nakládal 

jako nestraníci zvolení za KDU-ČSL. Pan Václav Lakomý vykonává funkci  předsedy 

Komise pro umisťování do Domu pokojného stáří sv.Anny. Mgr. Zdeněk Lakomý 

pracuje ve sportovní komisi a je archivářem města. Th.Lic. Michal Umlauf je jako 

nestraník předsedou Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti. Petr Nakládal 

vede Komisi pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci města. Mgr. Lucie 

Pazderová jako nestraník je členkou Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti 

a je předsedkyní o.s. Mateřské centrum Bublinka Velká Bystřice. 

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 a zemědělství Olomouckého kraje. Mgr. Zdeněk Lakomý je členem Výboru 

regionálního rozvoje Olomouckého kraje. 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Tato strana v roce 2011 ve Velké Bystřici existovala, nebyly dodány podklady o její 

činnosti. 
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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. Organizace se vzhledem k věkovému průměru zaměřuje na schůzovou 

činnost, kde se zabývá vnitřní problematikou strany a aktuálním děním na politické 

scéně včetně negativních dopadů na společnost.  

Sledujeme události ve městě, hospodaření, ovšem KSČM má pouze jednoho 

zastupitele, takže nemůžeme dění aktivně ovlivňovat.  

Naši členové se pravidelně účastní květnových oslav dne osvobození naší vlasti 

od fašizmu a pietního aktu k výročí vypálení „palírny“ v únoru 1945. Zvláště kriticky 

posuzujeme dopad pravicové politiky na rozvoj společnosti a život rodin s dětmi a 

důchodců.  

 
     

Činnost společenských a zájmových organizací 
 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Podklady a informace: Jiří Čepelák, starosta SDH 

 

Počet řádných členů 39, z toho mladí hasiči 6-14let 1,15-18let 2,dospělí 36. 

Odhlášen 1. 

 

Činnost: 

Leden  - ledování na hřišti, výroční valná hromada 

Únor – ples, hasičská zabíjačka 

Březen – Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž  - základní kolo 

Duben – sběr železného šrotu 

Květen – okrsková soutěž, pomoc při stavění a kácení máje 

Červen – dětský den pro školky 

Červenec – příprava na soutěž a zábavu 

Srpen –TOHATCU CAP – soutěž - okresní liga konaná ve Velké Bystřici, večer taneční 

zábava, obě akce se konaly v areálu amfiteátru a přilehlého parku 

Září – Den otevřených dveří v rámci Lidového roku 

Říjen – sběr elektro odpadu a železa 

Listopad – zabíjačka 

Prosinec – ukončení roku 
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Zásahová jednotka 

Počet členů  13. 

Jednotka  během roku absolvovala různá školení (cyklická i praktická) na Libavé, 

kde jsme uspěli na výbornou. Při zásazích jsme si počínali úspěšně a ze strany HZS 

Olomouc jsme hodnoceni velice dobře. Bohužel při naší práci došlo k jednomu úrazu, 

ale i to se stává. 

Zásahů bylo celkem 23 - požárů, dopravních nehod, technických pomocí a hledání 

osob, 12 dalších při likvidaci hmyzu (vosy, sršni). 

Získaná dotace od Olomouckého kraje 49 000 byla použita na dovybavení  

Mercedesu, pořízení tlakového čističe WAP a pořízení osobních ochranných 

prostředků. 

Na budově zbrojnice došlo k výměně vrat a okna v garáži, vyrobení nových skříní 

na materiál a koncem roku byla provedena rekonstrukce střechy. 

Na všech těchto činnostech se podíleli naši členové a odpracovali mnoho hodin 

dobrovolné práce, za což jim patří velký dík a uznání.  

  
       

       

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

Členská základna byla k 31.12.2011 tvořena 329 dospělými členy, 9 mladistvými 

16-18 let a 11 adepty ve věku do 15 let. 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 

                                                  Slepica Jan, Ing. – předseda  

                                                  Heitel Miroslav - místopředseda 

                                                  Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

                                                  Konečný Vladimír - pokladník 

                                                  Šípek Martin –hospodář 

                                                  Dub Petr – pomocník hospodáře 

                                                  Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže                                             

                                                  Koutný Marian - vedoucí mladých rybářů 

                                                  Dragúň Josef - rybniční referent 

                                                  Petřík Lukáš - vedoucí mladých rybářů 

                                                  Ochman Petr - vedoucí mladých rybářů 

Dozorčí komise při MO pracovala v roce 2011 v tomto složení : 

                                                 Matzner Miroslav 

                                                 Ďásek Edvard – člen DK 

                                                Plíska Antonín, Ing.  – člen DK 

Členové výboru projednali v prosinci náhradu člena DK pana Miroslava 

Matznera – požádal o uvolnění z funkce člena DK ze zdravotních důvodů, náhradou 
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bude člen výboru pan Miroslav Heitel a za něj byl do výboru kooptován za člena pan 

Tomáš Bečica. 

Výbor MO se v roce 2011 sešel celkem na 9 výborových schůzích s účastí  

73,5 %. Dále se členové  výboru podle své odpovědnosti zúčastňovali konferencí, 

aktivů, školení a jednání organizovaných výborem územního svazu ČRS Ostrava. 

Dne 7. května loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  rybářské 

závody a 8. května pro mladé rybáře do 15 let z naší MO.  

Smlouvy na užívání revírů Lošov a Svésedlice byly pro rok 2011 řádně  

uzavřeny. Nájemné za tyto revíry hradí Územní svaz ČRS Ostrava. 

  Nájemné na revír v Lošově řeší nově lesy ČR a v současné době je uzavřen 

dodatek na rok 2012. Součástí opatření bude mimo údržbu a sečení hráze a údržbu 

výpustného zařízení i pravidelné provádění technicko - bezpečnostního dozoru.  

Nájemné na revír ve Svésedlicích bylo nově upraveno dodatkem s Povodím 

Moravy do konce roku 2012. Do té doby by měl být vyřešen případný převod vodní 

nádrže Svésedlice na ČRS.  

Smlouva na pronájem RZ Mlýnky je řádně uzavřena a nájemné bylo v termínu  

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

V březnu letošního roku se nám podařilo uzavřít nájemní smlouvu s OÚ Svésedlice na 

RZ, které jsme již v minulosti užívali. Roční nájemné je 5.000,- Kč a bude hrazeno 

v červnu 2012.  

 

Zpráva hospodáře 

 V roce 2011 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 2.070 hodin. 

Uhrazeno  v naturáliích obilím 108 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 : 

  Na jaře roku 2011 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 10000 plůdku Štiky 

obecné a 2500 kusů Po čtvrtroček. Na jaře a při podzimních výlovech a nákupem byly 

do revírů  Bystřice hanácká 2A, 2B a 2P  vysazeny tyto ryby : 2433 ks kapr násada, 227 

ks štika násada, lína 19 ks, 500 ks candáta ročka, 300 ks mníka jednovousého a  950 ks 

pstruha obecného násada. Osazovací plán v revírech nebyl splněn u  sivena 500 kusů, 

lína 381 kusů, amura 80 ks. Naopak byl překročen u kapra o 783 ks, štiky 77 ks a 

candáta o 200 ks. Nad osazovací plán byl vysazen mník jednovousý. 

 

Celkem bylo vydáno 307 povolenek. 

 

 Úlovky členů naší MO :  na vodách MP a pstruhových : 

MP  :          kusů:            kg:                               P :                     kusů:                kg: 

kapr            775          1740                              pstruh ob.           62                 19,61 

lín                  9              6,3                              pstruh duh.           4                    1,7 

cejn              85               19,7         ..                lipan                   15                      6,1 
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tloušť            7                  2,8                           siven                    3                      1,6 

ostroretka      5                 5                               Celkem :            84                    28,7 

parma            1                 5,3                            - 183 docházek k vodě 

štika             54               92 

candát          15              28,5 

sumec            3               48 

úhoř             23               17 

amur              6               19,9 

karas            36               15,5 

mník              1                 0,3 

ostatní       200                  5,2 

Celkem    1220        2002,5 – 5924 docházek k vodě 

Celkem bylo uloveno členy naší MO a ostatními  

             Bystřice hanácká 2A    87 ks   kapra 201 kg 

             Bystřice hanácká 2B    194 ks   kapra 4711 kg 

             Bystřice hanácká 2P     49 ks    pstruha  13,8 kg 

 Zpráva o činnosti rybářské stráže 

V roce 2011 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže.  

Za celý uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 287 pochůzek a kontrol. 

Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě. V jednom případě se jednalo o 

pytláctví a případ byl předán Policii ČR.  

Zpráva o čistotě vod  za rok 2011 

V průběhu roku 2011 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u naší MO 

k žádné negativní události.   

Čistotářská činnost byla zaměřena na preventivní kontroly našich vodních lokalit, 

vyřizování a posudky došlých požadavků a oznámení. 

  

Zpráva o činnosti kroužku mladých rybářů 

V roce 2011 navštěvovalo dva kroužky celkem 14 mladých rybářů, z toho 11 do 

15 let. Kroužky pod vedením pana Koutného, Petříka a Ochmana fungovaly v roce 

2011 bez problémů.  Začátkem tohoto roku absolvovali všichni členové kroužku testy 

na přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 

a přijetí za člena ČRS. V červnu 2011 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých 

rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 11 mladých rybářů a 3 členové výboru. Akce se 

vydařila ke spokojenosti všech účastníků a v letošním roce podobnou akci pro naše 

mladé rybáře uskutečníme. 

 

  V roce 2011 oslavila naše MO významné výročí, a to 90 let od svého založení. 

Pamětníků již v naší MO není mnoho, a proto mi dovolte připomenout pár údajů z této 

doby: 

Bylo to v roce 1922, kdy se sešlo 11 občanů z Velké Bystřice za účelem založení 

rybářského spolku. Po obstarání stanov panem Blahou byla svolána na 22. října 1922 

ustavující schůze do hostince p. Oščádala. Zde byl zvolen 9-ti členný výbor a předsedou 
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se stal p. František Blaha, stavitel. Stanovy byly následovně schváleny zemskou i 

okresní politickou správou a spolek nabyl právního trvání pod číslem 32478/I. První 

rybářský spolek ve Velké Bystřici vstoupil do Svazu rybářských spolků pro Moravu a 

Slezsko v Brně a zaplatil tehdy zápisné 55,- Kč a členský roční příspěvek tehdy činil 22 

Kč. Tolik v krátkosti o vzniku naší organizace. 
 

 

 

 

Český zahrádkářský svaz 
 

Podklady :  Josef Matonoha (předseda),  Miroslav Zedník (jednatel) 

 
Naše činnost v roce 2011 byla zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských potřeb 

pro členy a naše spoluobčany. 

Na jaře jsme pro zájemce zajistili rané sadbové brambory. Bylo nakoupeno celkem 

550 kg v těchto odrůdách: 225 kg MAGDA, 225 kg KARIN  100kg červených 

ROSARA. 

Členové výboru ZO se zúčastnili organizování 21.ročníku Lidového roku, který se 

konal 3.- 4.září. Součástí programu bylo vyhlášení soutěže o nejkrásnější okno a 

předzahrádku, které se stává tradicí města při LR. V loňském roce byla již sedmá za 

sebou. Cenu za předzahrádku dostala paní Anna Velšová, Tovární 94 a cenu za 

nejkrásnější okno získala rodina Polákova z ulice Jana Pospíšila 443. 

7. září jsme uspořádali pro členy a příznivce zájezd do Sempry a papírny ve Velkých 

Losinách a v odpoledních hodinách jsme navštívili přečerpávací elektrárnu Dlouhé 

Stráně v Jeseníkách. 

Ve dnech 8. - 10.října jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. I když byla 

malá úroda ovoce v důsledku květnových mrazů, zúčastnilo se celkem 20 

vystavovatelů, proti předešlému roku o 6 vystavovatelů méně. Na výstavě vystavovalo 

10 členů a 10 nečlenů z našeho města. Chtěl bych vyjmenovat všechny vystavovatele, 

nejprve členy: Matonoha, Zedník, Hořínková, Kropáč, Koš, Miklík, Zendulková, 

Poláchová, Goldscheidová, Breginová a naše spoluobčany: Kubáč, Jurášová, Souček, 

Roušal Ivo, Roušal Josef, Tégl, Rulíšek, Elsnerová, Dolečková, Smékalová. Výstavní 

komise rozhodla o udělení 3 cen pro vystavovatele, a to v pořadí: Miklík, Koš, Roušal. 

Touto soutěží chceme vyvolat větší zájem vystavovatelů. Aranžování výstavy se 

pravidelně dobře zhostila paní Marie Šperková, s kterou tradičně roste úroveň výstavy. 

Naši výstavu navštívilo v sobotu a neděli 146 návštěvníků. V pondělí přišlo také  5 tříd 

mateřské školy a 4 třídy základní školy.  

V roce 2011 bylo dovezeno 30q mletého vápence  a ekologické hnojivo, které se 

bude prodávat i v letošním roce.  

ZO proplácí členům vstupenky na všechny výstavy Flora Olomouc (jarní, letní, 

podzimní). 
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Výbor naší organizace se schází pravidelně každý první týden v měsíci, aby řešil 

aktuální problémy. 

 
 
 
 
 

Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing. Josef Šperka, předseda 

 

Naše základní organizace uspořádala v roce 2011čtyři zkoušky z výkonu 

pracovních psů. Zúčastnilo se 22 našich členů, z toho 18 složilo zkoušky úspěšně. Jako 

každým rokem jsme uspořádali výstavu boxerů s účastí 55 psů z celé Moravy, dále 

bonitaci boxerů s obdobnou účastí a bonitaci německých ovčáků. Jsou to všechno 

vrcholové chovatelské akce většího významu a jistě přispěly k dalšímu zviditelnění 

našeho městečka u stále širší, nikoliv jen chovatelské veřejnosti. 

I v tomto roce byla věnována pozornost široké laické veřejnosti, kdy zájemci byli 

seznamováni se  základní ovladatelností psa. Tento výcvik s dobrým ohlasem veřejnosti 

a je kladně hodnocen. 

Dále proběhla příprava na další etapu úprav  klubovny, byl podán a přijat projekt 

na její úpravu  v hodnotě 470 tis. Kč. Rekonstrukce proběhne v roce 2012 a klubovna 

bude  sloužit lépe členům i zájemcům o pronájem z řad občanů Velké Bystřice a 

okolních obcí. 

V tomto roce byl pro zájemce zahájen výcvik agility. V roce 2012 chceme 

nakoupit další pomůcky a výcvik organizovat pod profesionálnějším vedením. 
 

 

 

Auto-velo-klub 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 

 

 I rok 2011, který byl pětatřicátým rokem existence tohoto zajímavého 

motoristického – hudebně – cyklo – turistického uskupení, proběhl ve znamení celé 

řady atraktivních akcí.  

Přestože celoroční program klubu se již po řadu let příliš nemění, dokáží  

jednotliví pořadatelé každé dílčí části dát zajímavý, zpravidla něčím inovovaný obsah – 

takže o nějakém stereotypu nemůže být ani řeč. Ať na akce vyrážíme na kolech, auty či 

mimořádně i vlakem nebo pěšky, víme, že jak v průběhu, tak zejména na závěr 

skončíme stejně u sedmi kytar, mandolíny, fidlí, kontrabasu a banja. Ano – tolika 

nástroji a hudebníky naše sestava disponuje, a to nepočítáme různé rytmické nástroje, 

foukačku, kazzo a kamarádem Toňasem mistrně ovládané lžíce. Považujeme za 
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samozřejmé, že všichni členové klubu znají již téměř stovku písní nejrůznějších žánrů – 

a to se pak zpívá na každém setkání vždy dlouho a dlouho… 

Hlavní pořádanou akcí  je bezesporu Bílý kámen, který s městem Velká Bystřice 

připravujeme již druhé desetiletí. Letos v jeho vývoji došlo k historickému zlomu. Po 

dlouhé době se díky panu starostovi Marku Pazderovi, předsedovi AVK Milanu 

Heřmanovi a především pochopení přednosty libavského újezdu pplk. Josefa Dřímala 

podařilo získat povolení a zorganizovat v jednom roce Kameny dva – jarní a letní. Blíže 

o těchto akcích, které svým celorepublikovým významem a všeobecným uznáním 

dávno překročily hranice regionu, podáme svědectví v samostatné stati této kroniky, a 

také videokronika města oba Kameny zaznamenala (Archiv města, projekt na disku č. 5 

a disku č. 10). Zde proto jen konstatujme, že tento počin byl přijat cykloturistickou 

veřejností doslova s nadšením, i když oběma akcím počasí nepřálo: na Jarním Bílém 

kameni pršelo celý den, na Letním Bílém kameni panovala úmorná tropická vedra přes 

32°C. Že příprava dvou Kamenů v roce představuje velkou zátěž pro celý klub a celou 

řadu našich tradičních spolupracovníků, není třeba zvlášť zdůrazňovat. 

AVK v roce 2011 připravil celkem třináct různých klubových akcí, kterých se 

zúčastňovalo v průměru 80-90% všech členů, což svědčí nejen o kvalitě jednotlivých 

podniků, ale především o zájmu všech členů co nejčastěji  se setkávat. Mezi 

nejzdařilejší patřily (mimo oba Kameny) právě ty úplně inovované. Červnová 

celovíkendová turistika po Jeseníkách se základnou na chatě pod Rabštejnem nám 

umožnila poznání další části tohoto krásného pohoří, do kterého vyrážíme pravidelně 

několikrát v roce. Velký úspěch měl jednodenní cyklovýlet po vrchovině Nízkého 

Jeseníku v okolí Moravského Berouna se zakončením v Mariánském Údolí – 

samozřejmě opět při dovezených kytarách. Jako bystřický klub společně pravidelně 

navštěvujeme jak jarní Regi, tak podzimní Bystřické banjo, protože k trampským 

písničkám a country máme všichni velmi blízko. 

Počet členů klubu během roku stoupl na 26 jedinců – dva adepti členství úspěšně 

prošli roční zkušební lhůtou, byli do klubu přijati a svým mládím významně vylepšili 

náš požehnaný věkový průměr, který v současné době činí 56 let – nejmladší členka má 

26, nejstarší člen pak 78 roků. 

Během roku 2011 nedošlo v klubu k žádným personálním změnám. 

 

   

  
  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně MO SPCCH 

 

Rok 2011 jsme začínali výroční členskou schůzí, zde byl zhodnocen rok 2010 a 

členové byli seznámeni s programem na rok 2011. Nejoblíbenější jsou v naší organizaci 

zájezdy po česku - za kulturou, poznáním a historií, navštívili jsme památky ve Žďáru 

nad Sázavou a Dětenický pivovar a středověkou krčmu. Dále jsou velmi populární 

nákupní zájezdy do Polska - byli jsme tam v květnu a v říjnu. Velmi atraktivní  je 
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pobytový zájezd do Chorvatska k moři, tentokrát jsme byli ve Vodici, počasí nám přálo, 

přijeli jsme opálení a hlavně odpočinutí. V měsíci listopadu pořádáme tradiční prodejní 

výstavku, kde si mohou zájemci nakoupit ručně dělané dárečky a domácí cukroví a 

perníčky.  

 

   

  

Sdružení rodičů a přátel školy 
 

Podklady: Lucie Vaculíková, ekonom a pokladní SRPŠ  

 

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 31.12.2011 měla organizace devět členů – 

ženy. Tento počet se oproti roku 2010 snížil, stále hledáme nové lidi, kteří by byli 

ochotni pracovat v SRPŠ. Členové odcházejí ze sdružení většinou v okamžiku, kdy 

jejich děti ukončí školní docházku. V tomto roce jsme rodičům nabídli spolupráci 

v SRPŠ, ale bohužel nikdo zájem neprojevil.  Předsedkyní je již třetím  rokem paní 

Iveta Nagyová. Dalšími členy jsou Kateřina Buršíková, Bohdana Goldscheidová, Alena 

Hořínková,  Hana Kremplová, Dagmar Majerová, Hana Šebíková, Martina Třísková, 

Lucie Vaculíková. V roce 2010 ukončila svou aktivní činnost paní Jana Menšíková. Za 

její práci jí velice děkujeme. Ze strany školy nám aktivně pomáhají paní Jaromíra 

Pazderová, Kateřina Pospíšilová, Sylva Kubíčková, ale také paní ředitelka Mgr. Jarmila 

Štěpánová a paní zástupkyně Mgr. Gabriela Šišková.  

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. V roce 2011 jsme také 

přispěli na školu v přírodě pro 1.-2. třídy částkou 18.200,- Kč. 

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 třetím rokem konal v KD Nadační Velká Bystřice. 

I letos byl ples velice úspěšný. Zisk z této akce byl cca 37.000 Kč a jako každý rok tato 

částka posílila náš rozpočet.  
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Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Podklady:  Irena Juřicová, vůdce střediska 

 

Vzhledem k tomu, že naši organizaci postihl nedostatek mladších členů, aktivita 

skautů byla velmi omezená. Letní tábor se neuskutečnil, a aktivní zůstali pouze roveři a 

OS. Ti se pravidelně setkávali na svých schůzkách a na jarním setkání v Karlově. 

Nadále řešíme, co v roce 2012, protože již není při tak malém počtu dětí možné udržet 

středisko. 
                                                            

 

 

Senior klub 
 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 

 Senior klub vyvíjí relativně velkou aktivitu, protože pro své členy připravujeme 

každý měsíc nějakou akci: 

 

Leden: Kladné zhodnocení seniorského vánočního posezení 

Únor: Olomoucké baroko – poznávání historie Olomouce 

Březen: Posezení k Mezinárodnímu dni žen – 35 účastníků se sešlo v pizzerii na faře 

Duben: Pan místostarosta Slavotínek uspořádal videoprojekci o Islandu, která se nám 

moc líbila 

Květen: Zájezd do Boskovic – návštěva hradu, okrasné zahrady Lébiš a pšstrosí farmy –         

25 účastníků 

Červen: Opékání kabanosu na Letné – harmonika, zpěv 

Září: Zájezd do Slavkova a na bojiště tří císařů – 25 seniorů 

Říjen: Opékání klobás za doprovodu harmoniky a zpěvu 

Listopad: Video promítané panem Ivo Slavotínkem na téma „Uganda“ 

Prosinec:Velké předvánoční posezení v kulturním domě Nadační pod záštitou 

městského úřadu Velká Bystřice – přes 40 účastníků 

Tento klub, určený pro seniory našeho městečka, plní velmi důležitou úlohu 

v obohacení života svých členů . 

  

 
 

Mateřské centrum Bublinka 
 

Podklady: webové stránky MC Bublinka 
 

Vzniklo v roce 2006, u jeho zrodu stála Mgr. Lucie Pazderová, její nejbližší 

spolupracovnicí byla Jana Koblihová. Je to občanské sdružení pro maminky a děti, 

které nechtějí být jen doma, ale mají zájem se scházet s ostatními. 
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Prostory mateřského centra se v roce 2011 nacházely v přízemí přední budovy 

základní školy. Maminky s dětmi se scházely dvakrát týdně v pondělí a ve středu od 10 

do 12 hodin, aby si zde užily příjemné prostředí, uvolněnou atmosféru, společné zájmy, 

sdílení radostí i trápení s dětmi. Pro děti je zde spousta hraček, kočárky pro panenky, 

auta pro kluky, odrážedla, skluzavka, houpačky, kuchyňka pro malé kuchaře, obchůdek 

s potravinami  zařízený kuchyňský koutek a další nezbytnosti k zabavení všech 

věkových skupin. Nechybí vybavení ani na ta nejmenší miminka - k dispozici je 

přebalovací pultík, postýlka, vysoká židlička.  

Maminky přijdou na jiné myšlenky a alespoň na chvilku pustí z hlavy všechny 

starosti, spojené s péčí o mrňata a domácnost.  

Vypijí si „v klidu“ kafe, proberou důležité i nedůležité věci, poradí si…  Děti mají 

možnost zažít kolektiv vrstevníků, získají  první kontakty mimo domov, pohrají si, 

vyřádí se a krásně se unaví… 

V roce 2011 se v mateřském centru uskutečnila celá řada zajímavých akcí. Každý 

měsíc Bublinkové říkánky, zpívánky a tanečky, výtvarné hodinky pro děti i pro 

maminky, fotografování, přednášky, besedy, prezentace nebo informační schůzky o 

rekvalifikacích, o zdravé výživě. Nejvýznamnější akcí Bublinky bývá bezesporu 

Bazárek, který se v roce 2011 uskutečnil ve dnech 14. - 15. října v prostorách orlovny a 

byl hojně navštíven maminkami ze širokého okolí. 

Program Bublinky se samozřejmě orientuje podle ročního období a svátků – 

Velikonoce, během letních prázdnin je volno, podzimní aktivity, Vánoce. 

Mateřské centrum Bublinka je mezi maminkami velmi oblíbené a rády se sem se 

svými ratolestmi vrací. 
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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 je příspěvkovou organizací města 

a tvoří spolu s pečovatelkou službou Charity Olomouc základ poskytovaných sociálních 

služeb  obyvatelům Velké Bystřice. 

  Hlavním posláním  našeho zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům, 

zajištění jejich důstojného a aktivního života, poskytování takové pomoci, aby mohli i 

nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Věnujeme se převážně spoluobčanům, 

žijícím ve  Velké Bystřici, ale mohou zde žít i senioři z jejího   bezprostředního okolí. 

Většinu obyvatel domova tvoří starší lidé ve věku nad 80 let, přičemž nejstarší 

obyvatelce domova p.Františce Gojišové  je 97 let. 

Funkci ředitele domova vykonává již několik let Mgr. Zdeněk Lakomý a v jeho 

práci mu pomáhá  celkem 17 stálých zaměstnanců a několik brigádníků, z nichž 

podstatnou část tvoří zdravotní sestry a  pracovníci v sociálních službách. Část 

zaměstnanců pracuje v  technickým  a dalších  nutných profesích. 

Domov poskytuje celodenní služby  38  uživatelům, kteří mají k dispozici 

 jednolůžkové pokoje doplněné malým kuchyňským koutem a  vlastním sociálním 

zařízením (WC, koupelna). Z tohoto pohledu můžeme říci, že jsme jedno z mála 

zařízení v olomouckém kraji, které poskytuje pro své obyvatele takovéto komfortní 

služby. 

 Protože v loňském roce ukončil svou činnost v budově DPS lékař gynekolog, 

bylo rozhodnuto o přestavbě stávající ambulance na dva nové byty, a tím i rozšíření 

kapacity domova o dvě místa. Prozatím jsou hotovy plány a hledají se možnosti 

financování této akce. Připravuje se projet zateplení budovy na Týnecké ulici a je 

nachystán projekt okrasné zahrady. 

Obyvatelé domova   mohou plně využívat nabídky našich sociálních služeb. 

Někteří navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní představení, 

využívají i programy pořádané  místním seniorklubem. V létě navštěvujeme arboretum 

Horizont v Bystrovanech, před Velikonocemi se koná pravidelná  návštěva  Svatého 

Kopečka a uskutečnili jsme celodenní zájezd do Šternberka, kde jsme si prohlédli 

interiéry tamního historického hradu. V rámci zlepšení kondice  jsou pořádána 

pravidelná cvičení a zúčastňujeme se  sportovních her seniorů v domově důchodců 

Pohoda v Olomouci – Chválkovicích. Naše družstvo bylo s věkovým průměrem 87 let 

nejstarší ze všech, a proto na nás tentokrát žádná medaile  nezbyla. 

V domově nezapomínáme ani na  možnost poskytování duchovních služeb, kdy 

zájemci mohou navštěvovat bohoslužby jednotlivých církví a každý týden se koná 

v naší kapli katolická bohoslužba . 
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Několikrát do roka navštěvují domov děti  místní základní školy a mateřských 

škol. Na vánoční svátky si  přijel mezi nás zakoncertovat  i  dětský dechový orchestr 

,, Bystrovanský šraml“. V rámci festivalu  Lidový rok se uskutečnilo ve společenské 

místnosti malé představení dětských folklorních souborů a při vyhlašování soutěže o 

nejlepší květinovou výzdobu převzali naši obyvatelé  ocenění města za výsadbu květin 

v areálu domova. Kromě toho se ve společenské místnosti koná celá řada společenských 

setkání s hudbou (Masopust, kavárnička) a promítají se zde filmy. 

Abychom všem zájemcům přiblížili život našich obyvatel, pořádáme v rámci Dne 

seniorů společenské odpoledne, na něj navazuje den otevřených dveří, při němž si 

mohou zájemci  prohlédnout  prostředí, v jakém naši starší spoluobčané tráví dny 

zasloužilého odpočinku. Druhá polovina července je každoročně věnována ,,Dnu 

sv.Anny“, kdy se v rámci společenského odpoledne  scházejí uživatelé se svými 

příbuznými a příznivci Domova.  

Na závěr je nutné konstatovat, že bez  pomoci vedení města, Olomouckého kraje 

a státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí bychom naše služby 

nemohli uskutečňovat. 
 

 

 

Ordinace praktického lékaře 

 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 

Sestřička:           Hana Kotzotová 

 

V roce 2011 nedošlo k podstatným změnám v počtu  ošetřovaných pacientů ani způsobu 

jejich ošetřování.  

 

Ordinační doba rovněž zůstává stejná: 

PO 7,00-12,00  návštěvní služba 

ÚT 7,00-12,00  návštěvní služba 

ST 7,00-12,00  návštěvní služba 

ČT návštěvní služba 13,00-18,00 

PÁ 7,00-12,00   

           

 

 

Dětské oddělení 
 

Podklady: MUDr. Jaroslava Andresová, dětská lékařka 

 

MUDr. Jaroslava Andresová  

sestřička Kamila Hošková 
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Stále pracujeme ve stejné sestavě. Máme stejný objednávací systém, přednostní ošetření 

dětí do jednoho roku. Aplikujeme kombinaci klasické alopatické léčby s 

homeopatickou. Provádíme konzultace s pacienty ohledně nadstandartních i 

doporučovaných očkování s možností zajištění vakcín v ordinaci. Postupně zavádím 

komunikaci s pacienty přes email. Již v mnoha případech toto urychlilo vyřešení akutně 

vzniklých problémů. Hlavně mladé maminky s kojenci se touto komunikací vyhnuly 

návštěvě lékařské pohotovostní služby. Důležitá je komunikace mezi pacientem a 

lékařem, naslouchat a ptát se, což je často úspěšnější než razantní léčba. Nyní nám práci 

znepříjemňuje plno nařízení „od zeleného stolu“, odtažených od praxe, které určitě 

práci s pacientem neprospěje, spíše naopak. Stále bohužel pokračuje trend úbytku 

pacientů, porodnost klesá, ale na druhou stranu mám alespoň více času na pacienty a 

nejsou velké prostoje v čekárně, což myslím ocení nejen oni, ale i dospělý doprovod. 

Stále platí, že i přes občasné problémy mě práce s dětmi baví a do práce se těším. 

 

 

  

Zubní praxe MUDr.Petr Jašek 
 

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr. Petr Jašek - praktický zubní lékař  

Marie Slámová - všeobecná zdravotní sestra s akreditací 

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka, nastoupila od 1.1.2011 

 
Ordinační doba: 

 

  

 

 

Vybavení ordinace: 
Autokláv Sterimat - špičkový parní sterilizátor 

Rtg Mindent 70 DC - multipulzní zubní rentgen instalovaný v ordinaci u křesla 

Digora - přístroj k digitalizaci rtg snímku a k jeho zobrazení v počítači 

Pentamix 2 - přístroj k míchání otiskovacích hmot bez bublin 

Capmix - přístroj k míchání amalgámu a kapslových výplňových materiálů. 

Elektrokauter - přístroj k drobným elektrochirurgickým zákrokům a stavění krvácení 

Raypex 5 - apexlokátor. Přístroj k měření délky kořenových kanálků bez rentgenového záření. 

Endo IT Professional - elektromotor s kontrolou torze a otáček nastavenou pro jednotlivé nástroje při 

čistění kořenových kanálků 

EMS Piezon Master - moderní ultrazvukový přístroj k odstraňování zubního kamene s možností čistit 

kořenové kanálky ultrazvukem 

Planmeca Compact i - špičková zubní souprava, pohodlná pro pacienty a ergonomická pro lékaře a 

asistentku. Hygienicky je na nejvyšší úrovni. Využívá destilovanou vodu a vysušený vzduch. Je 

Pondělí 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 17 : 00 
Úterý 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 15 : 00 
Středa 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 17 : 00 
Čtvrtek 7 : 00 - 12 : 00 12 : 30 - 15 : 00 
Pátek 7 : 00 - 12 : 00   
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osazena hlavním světlem s LED, které neoslňuje pacienta, nehřeje a perfektně osvětluje celou dutinu 

ústní. Všechny koncovky na této soupravě jsou vybaveny osvětlením, včetně ultrazvukové koncovky. 

QUATTROcare - speciální přístroj pro očistu a mazání stomatologických koncovek. Zvyšuje 

hygienický standard ordinace a zajišťuje hladký a tichý chod vrtačky. 

Bluephase - polymerační LED lampa s vysokým výkonem. Zajišťuje spolehlivé vytvrzení bílých 

výplní do hloubky. 

Germicidní lampa -  speciální lampa k desinfekci vzduchu a povrchů v ordinaci 

Klimatizace - v horkých letních dnech je nám i pacientům v ordinaci lépe než venku :-) 

K vybavení ordinace po špatných zkušenostech z předchozích let patří alarm, okna opatřená 

bezpečnostní folií a bezpečnostní dveře. Zároveň je ordinace napojená na pult centrální ochrany. 

 

V prostorách sousedících se zubní ordinací je i zubní laboratoř, ve které pracuje 

Miroslava Kubáčková, dále ve vedlejší ordinaci působí také logopedka paní Mgr. Dana 

Chmelíková. 

 

Z příspěvku MUDr. Jaška cituji: 

„Sestřičky byly milé, hodné, vstřícné v roce 2011 a v příští kronice budou také takové. 

Paní laborantka byla také milá, hodná, vstřícná v roce 2011 a v příští kronice bude také 

taková. Mirečka umí udělat úplně všechno - všechny druhy laborantské práce v Bystřici 

dělá, od nejobyčejnějších protéz až po porcelán - a to není samozřejmost, stejně jako to, 

že pacientům spravuje prasklé protézy do jednoho dne - jinde se to jeden den vyzvedne, 

druhý se to možná opraví a třetí se to přiveze zpátky do ordinace a čtvrtý den se to 

předá. To lidi taky berou jako samozřejmost, ale být bez zubů den anebo 4 dny je 

rozdíl!“  
 
 
 

Zařízení rehabilitační péče 

 
 Podklady: Hana Novotná, rehabilitační sestra  
 

Vedoucí :  Hana Novotná 

Ošetřující lékař : MUDr. Petr Konečný 
  

 Toto zařízení už několik let poskytuje služby v budově Ravely na Svésedlické 

ulici. Využití ze strany občanů zůstává na podobné úrovni jako v minulosti, výhodou je 

dostupnost v místě bydliště. 

 

 Provozní doba : 

PO  7,00 – 12,00  12,30 – 15,30 

ST 7,00 – 12,00  12,30 – 15,30 lékař 16,00 – 20,00 

PÁ 7,00 – 12,00  12,30 – 15,00 
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Lékárna 

 
Podklady: Lenka Svrčková, farmaceutický asistent 

 

Vedoucí:   Pharm.Dr. Helena Třísková 

Pracovníci:   farmaceutický asistent Lenka Svrčková 

   sanitárka Dagmar Stržínková 

   občasná výpomoc Mgr. Jozefína Pachmanová 

      Mgr. Jaroslav Šaňa 

 

Lékárna je umístěna v budově zdravotního střediska, což je velmi příznivé pro 

pacienty, kteří odcházejí s receptem od lékařů. Běžná léčiva jsou prodávána ihned, 

pokud se lék nenachází na skladu, je objednán a v časovém horizontu 24 hodin si pro 

něj pacient může přijít. 

Kromě výdeje a prodeje léků připravují pracovníci lékárny také prezentaci a 

ochutnávky výrobků, snaží se dohodou s dealery zajistit také různé slevové a akční 

ceny, popřípadě dárky k některým výrobkům, aby vyšli vstříc svým zákazníkům.  

Lékárna je zapojena do projektu Moje lékárna, jde o vydávání novin se stejným 

názvem, ve kterých jsou zákazníci informováni o akčních nabídkách a výhodných 

cenách v místní lékárně. 

Bystřická lékárna má výdejnu také v Mariánském Údolí.  

 

 

 

Školní jídelna 
 

Podklady: Marie Scheuchová, ředitelka školní jídelny 
 

K 1. 1. 2011 nastoupila do funkce ředitelky Školní jídelny Velká Bystřice paní 

Marie Scheuchová. Vystřídala tak ve vedení  ŠJ paní Alici Dubovou, která odešla  do 

starobního důchodu. Ve funkci ekonomky začala pracovat paní Jana Cínová. 

 

 

V roce 2011 ve školní jídelně pracovalo 11 zaměstnanců včetně řidiče na rozvoz stravy. 

Stravu rozvážíme na 8 míst a to:  

MŠ I Velká Bystřice 

MŠ II Velká Bystřice 

MŠ Bystrovany 

MŠ Bukovany 

MŠ Samotíšky 

MŠ Mrsklesy 

ZŠ Bystrovany 
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ZŠ Samotíšky 

Dále rozvážíme stravu přestárlým občanům ve všech výše uvedených obcích a malým 

firmám ve Velké Bystřici. 

 

Školní jídelna připravuje stravu pro 300 dětí z mateřských škol, 370 dětí základních 

škol a 130 dospělých strávníků. 

Stravu připravujeme cca pro 800 strávníků. 

 

Od nového školního roku 2011/2012 jsme začali vařit tři dny v týdnu dva druhy jídel, a 

to od úterý do čtvrtku. V pondělí a pátek pouze jeden druh jídla, tedy jeden hlavní chod. 

Jako novinku jsme zařadili k pestré skladbě jídelního lístku džus z čerstvého ovoce a 

zeleniny. Po zakoupení profi lisu na ovoce a zeleninu s v jídelně vyrábíme džus z 

jablka, pomeranče, hrušky, ananasu, mrkve, červené řepy, atd., dle sezónního ovoce a 

zeleniny. Rozšířili jsme i objednávkový systém pro objednávání stravy, kromě 

telefonické a osobní objednávky jsme zřídili objednávání stravy přes internet a SMS. V 

měsíci říjnu vystřídala pí .Danuši  Kociánovou ve vedení kuchyně paní Renata 

Gruntová . Paní Danuše Kociánová opustila řady zaměstnanců Školní jídelny Velká 

Bystřice k poslednímu prosinci 2011. 

 

  S jarními měsíci jsme organizovali různé akce, rodinné oslavy, svatby, stravování 

účastníků sportovních akcí a účinkujících na Lidovém roku. 

  V době vydávání oběda se uskutečňují ochutnávky jídel pro žáky i ostatní 

strávníky, které organizují  firmy, zabývající se potravinářskou výrobou. V roce 2011 se 

konal Den zdravé výživy, Den italské kuchyně, Den otevřených dveří. Kromě toho 

proběhl i den s kuchařem Jardou Ertlem z firmy Unilever, který udělal pro žáky 

sedmých  tříd přednášku o rybách od chování sladkovodních ryb až po lov a  zpracování 

mořských ryb včetně kuchání, stahování ryb z kůže, tepelné úpravy  a  konzumaci  ryb. 

Školní jídelna se zapojila také do Svatomartinských slavností, kdy připravila stánek 

s prodejem husích specialit a martinských rohlíčků, které měly velký úspěch. 
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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 km
2
. Aktuální počet 

obyvatel ve služebním obvodě je kolem 18.500 obyvatel. 

  

 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 

 V roce 2011 byl u našeho územního obvodu zaznamenán „ nárůst “ nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2010 o 1 trestných činů ( 366/2010, 367/2011 ). Z 

celkového počtu spáchaných 367 trestných činů bylo objasněno 159 trestných činů, což 

činí objasněnost 43,32 %. V roce 2010 byla objasněnost našeho útvaru 39,34 %, došlo 

tedy k procentuálnímu zlepšení objasněnosti o 3,98 %. Z celkového počtu všech 

spáchaných trestných činů má největší podíl majetková trestná činnost – 234 skutků. 

                     

                                

Grafické porovnání nápadu trestné činnosti a objasněnosti v roce 2008, 2009, 2010 a 

2011 
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Grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí trestné činnosti v roce 2011 

Násilné TČ
Mravnostní TČ

Majetkové TČ

Ostatní krim. činy

Zbývajíci kriminalita

Hospodářské TČ

 
 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v porovnání s 

rokem 2010 došlo pouze k minimálním odchylkám. Vzhledem ke struktuře a rozloze 

obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo v roce 2011 nejrozšířenější kriminalitou vloupání 

do zaparkovaných motorových vozidel. Další nejrozšířenější kriminalitou v roce 2011 

bylo vloupání do chat, rodinných domů, restaurací a obchodů. 

 V roce 2011 lze pozitivně hodnotit krádeže věcí z nezajištěných motorových 

vozidel zaparkovaných na parkovišti před obchodním domem Makro ve Velké Bystřici, 

kde se nám tuto trestnou činnost, díky častým bezpečnostním akcím a pravidelné 

obchůzkové preventivní činnosti, již druhým rokem daří eliminovat a tato trestné 

činnost je zde minimální. 

 

Pachatelé trestné činnosti 

 Struktura pachatelů trestných činů je oproti minulým letům téměř neměnná. Z 

celkového počtu 367 spáchaných trestných činů, byli zjištěni pachatelé ve 148 

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.  

V kategorii nezletilých a mladistvých došlo oproti roku 2010 k značnému poklesu 

pachatelů z této skupiny. V roce 2010 osoby nezletilé a mladistvé spáchaly 15 případů 

činů jinak trestných nebo provinění. V roce 2011 bylo těmito osobami spácháno celkem 

7 skutků, což je pozitivní. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné oběti trestné 

činnosti.  
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V roce 2011 došlo dále v 80 případech k vloupáním do různých objektů – nejvíce 

do restauračních zařízení, hospod a obchodů (20 případů), do rodinných domů a bytů 

(17 případů) a dále pak vloupání do chat (16 případů).      

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje s Intervenčním 

centrem v Olomouci. V roce 2011 bylo realizováno celkem 3 x vykázání osoby ze 

společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí. Došlo k poklesu oproti 

roku 2010 o 2 vykázané osoby. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  

 V roce 2011 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 440 přestupkových spisů, 

což činí nárůst o 79 spisů oproti roku 2010. Z uvedeného počtu přestupků bylo 

správnímu orgánu předáno celkem 213 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového 

jednání jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 235 přestupových spisů, což znamená nárůst oproti 

roku 2010 o 62 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 149 spisů, což činí 

pokles oproti roku 2010 o 30 spisů.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – 

44 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda pod vlivem alkoholu – 20 

přestupků. Do těchto přestupků nejsou zahrnuty přestupky řešeny v blokovém 

řízení. 

 

Mezi ostatní přestupky dále patří přestupky na úseku zbraní a střeliva (2 přestupky), 

a další přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 

samosprávě (6 přestupků). 

 V roce 2011 došlo v našem služebním obvodu k jednomu případu projevu rasové 

nesnášenlivosti. K většímu nebo hromadného narušení veřejného pořádku v roce 2011 

nedošlo. 

 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“, 

které v minulém roce proběhlo ve dvou etapách. Z významných společensko-kulturních 

akcí nelze opomenout slavnost ve Velké Bystřici nazvanou „Hanácký pupek světa“ a 

tradiční folklorní festival ve Velké Bystřici, nazvaný „Lidový rok“. Novou 

společenskou událostí ve Velké Bystřici bylo konání Rockového bálu „Hanácký 

Wodstock“. V neposlední řadě je nutno zmínit i každoročně konanou Romskou pouť, 

která se konala v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 

Dále na našem teritoriu proběhl druhý ročník sportovně zaměřené akce nazvané 

„Olomoucký šerpa“ a první ročník Mezinárodního mistrovství České a Slovenské 

republiky v cyklistice a další menší lokální cyklistické závody. 
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Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2011 měla klesající tendenci. Z celkového počtu 148 

pachatelů byla 1 osoba mladší 15 let, což je oproti roku 2010 méně o 4 nezletilé osoby. 

V případě mladistvých osob bylo zjištěno 7 pachatelů, ve srovnání s rokem 2010 jde o 

pokles o 3 mladistvé osoby.    

  

Migrace 

 V roce 2010 nebyla na území OO PČR Velká Bystřice zaznamenána žádná větší 

migrace osob. V minulém roce nebyl evidován žádný trestný čin, který by byl spáchán 

občany cizí státní příslušnosti 

 

Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky byly v roce 2011 zaznamenány 4 případy 

nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů 

 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 2011 k dané 

problematice proběhly přednášky ve školských zařízeních ve spolupráci s Preventivně 

informační skupinou územního odboru Olomouc.  

 

Kriminalita s extremistickým podtextem  

 Ve služebním obvodu OO PČR Velká Bystřice byl ve sledovaném období 

zaznamenán jeden případ kriminality s extremistickým podtextem.  

 Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem je však možno dále zařadit 

tzv. sprejerství. V roce 2011 jsme zaznamenali celkem 1 případ. 

 

Majetková kriminalita 

 Na tomto úseku bylo v roce 2011 v obvodě OO PČR Velká Bystřice spácháno 

celkem 234 trestných činů. Objasněno bylo 61 skutků, objasněnost v této oblasti tedy 

činila 26,07 %. Objasněnost v roce 2011 byla oproti roku 2010 vyšší o 9,62 %. Největší 

podíl zjištěných trestných činů je na úseku krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží 

vloupáním do rekreačních objektů, rodinných domů, restaurací a podniků. V mnoha 

případech jde o organizovanou trestnou činnost, která je páchána na celém území 

olomouckého kraje. 

 

 V roce 2011 bylo problémovou oblastí především vloupání do zaparkovaných 

motorových vozidel. Pozitivně se projevila preventivní činnost v oblasti Kozlova, kde 

se v měsíci červnu podařilo zadržet skupinu pachatelů při vloupání do vozidla, a tím 

byla trestná činnost na tomto úseku zcela zastavena. Jednalo se o skupinu pachatelů, 

kteří do našeho teritoria tzv. „najížděli“ z Ostravy. Nutno podotknout, že v roce 2010 

bylo v této oblasti evidováno více jak 30 případům, v roce 2011 byly evidovány pouze 

2 případy. 
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Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2009, 2010 a 2011 

 

Rok 2009       2010 2011 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

v % 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

 v % 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

170 / 34 20,00 231 / 38 16,45 234 / 61 26,07 

Krádeže 

vloupání 

43 / 10 23,26 79 / 20 25,32 80 / 22 27,50 

Krádeže prosté 107 / 17 15,89 127 / 9 7,09 126 / 27 21,43 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 23 skutků, což o 3 skutky 

méně než v roce 2010. Objasněnost byla oproti roku 2010 nižší o 15,72 % (rok 2010 – 

46,15 %, 2011 – 30,43 %). Hospodářská trestná činnost zahrnují na OO PČR Velká 

Bystřice zejména trestné činy proti měně a platebním prostředkům, úvěrové podvody, 

podvody, zpronevěry. 

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2011 spácháno 24 trestných činů, 

což představuje nárůst oproti minulým letům (viz tabulka níže). I přesto, že v roce 2011 

došlo k poklesu objasněnosti, je objasňování této trestné činnosti v posledních letech na 

velmi dobré úrovni. 

 

rok zjištěno  objasněno  %  

2007 39 27 69.23  

2008 17 13 76.47 

2009 15 14 93,33 

2010 22 18 81,82 

2011 24 15 62,50 

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti jsme v roce 2011 zaznamenali celkem 2 skutky, což je o 2 skuty 

více jak v roce 2010, kdy nebyl zaznamenán a prošetřován žádný případ. Objasnit se 

podařilo oba skutky, a proto objasněnost v této oblasti činila 100 %. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 
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 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2011 evidováno 16 trestných činů, což 

představuje pokles o 18 trestných činů oproti roku 2010 (34/2010). V této kategorii 

tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 7 trestných činů 

2. Nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů – 4 trestné činy, 

3. Výtržnictví – 4 trestné činy, 

4. Sprejerství – 1 trestný čin. 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2011 evidováno celkem 68 trestných 

činů, ze kterých bylo objasněno 61 skutků a objasněnost tak byla na 89,71.V této 

skupině se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 

1. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 26 trestných činů, 

2. Zanedbání povinné výživy – 26 trestných činů, 

3. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 10 trestných činů, 

4. Šíření poplašné zprávy – 3 trestné činy, 

5. Týrání zvířat – 1 trestný čin, 

6. Ublížení na zdraví z nedbalosti – 1 trestný čin, 

7. Ostatní trestná činnost – 1 trestný čin.  

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2011 řešeno v 

blokovém řízení celkem 553 řidičů. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní 

přestupky činila 344.500,- 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, bylo zjištěno celkem 27 přestupků, 

za které bylo v blokovém řízení uloženo 37.000,- Kč.  

 V oblasti dopravy bylo dále řešeno celkem 29 řidičů, kteří před, nebo během 

jízdy požili alkoholické nápoje. Z uvedeného počtu bylo realizováno 20 přestupkových 

jednání a 9 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 2011 došlo v personální oblasti ke značným změnám, které se týkaly zejména 

ukončování služebního poměru. Služební poměr v roce 2011 ukončili na vlastní žádost 

2 policisté. Dva policisté byli na vlastní žádost převeleni na jiná oddělení v rámci 

Policie České republiky.V tomto směru je však nutno dále podotknout, že v roce 2010 

byl plánovaný personální stav našeho útvaru 22 policistů. Z tohoto je zřejmé, že oproti 

uvedenému roku slouží na našem útvaru o 6 policistů méně než v předcházejících 

letech, což se zákonitě projevuje na samotné práci a vytíženosti policistů. 
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 Co se týká pracovního zázemí policistů, tak toto je v současné době na velmi 

dobré úrovni. V průběhu roku došlo na oddělení k obměně a doplnění výpočetní 

techniky a k výměně a doplnění vozového parku.  

 V oblasti charitativních činností všichni policisté zdejší součásti přispívají 

měsíčně na „Nadační fond policistů a hasičů ČR“. Jednorázovými finančními dary 

přispívali na policisty, kteří se ze závažných zdravotních důvodů ocitli v tíživé životní 

situaci. Policisté také přispěli jednorázovým finančním darem na chov a výživu opičky 

Lvíčka zlatého, který je v současné době ohroženým druhem. Jde o opici, která byla 

ZOO Svatý Kopeček zapůjčena britskou vládou.  

 

Prevence 

 V oblasti prevence trestné činnosti byl i v roce 2011 nadále kladen velký důraz na 

přímý výkon služby v přidělených okrscích tak, aby policisté „byli vidět“. Nedílnou 

součástí je i komunikace s místními občany a představiteli jednotlivých obcí o 

aktuálních problémech v dané oblasti. 

V průběhu roku proběhlo i několik bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na 

oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tyto bezpečnostní akce byly 

zaměřeny na zlepšení dopravní kázně řidičů a snížení počtu dopravních nehod v 

důsledku požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Další oblastí BESIP 

byly akce zaměřeny na dodržování rychlostních limitů v jednotlivých obcích.  

 Ze strany obvodního oddělení se v oblasti prevence kriminality nadále 

spolupracovalo s Preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje. Byly prováděny cílené přednášky a besedy na základních a 

mateřských školách, kontroly chatových oblastí, preventivní a informační kampaň na 

parkovišti před OD Makro s cílem upozorňovat občany na ochranu svého majetku 

v duchu hesla „Auto není výloha“. 

 Nejvýznamnější preventivních akcí v roce 2011 byl „Den otevřených dveří“, 

který se na zdejším obvodním oddělení konal dne 3. června. Široká veřejnost a zejména 

žáci ze základních a mateřských škol, se mohli blíže seznámit se zázemím policistů 

obvodního oddělení, ale také s celou škálou policejních činností – např. seznámení 

s technikou a vybavením kriminalistického technika, prací a vybavením policistů 

Oddělení hlídkové služby, Dopravního inspektorátu a Dálničního oddělení Kocourovec. 

K vidění byly dále ukázky techniky Vojenské policie Olomouc a Hasičského 

záchranného sboru Velká Bystřice.  

  

Závěr 

 Přestože se zdejší součást OO PČR Velká Bystřice potýkala celý rok 2011 se 

značným personálním podstavem, bylo v roce 2011 dosaženo velmi dobrých výsledků. 

Stav vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Policie 

ČR Velká Bystřice je stabilizován. 
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VIII. Kultura a školství 
 

 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola 

 
Podklady: Mgr. Jarmila Štěpánová, ředitelka 

 

 

 

a) Základní škola 
 

Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová 

Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková  

 

Školská rada je 12ti členná. 

  Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR      

Mgr. Ivo Slavotínek    . 

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    

   

Charakteristika školy 

Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 

Kromě čtvrtého ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy.  

 

Materiální  vybavení školy 

Odborné učebny: 

2 počítačové učebny 

3 interaktivní učebny   

učebna fyziky a chemie 

učebna  hudební výchovy 

jazyková učebna 

cvičná kuchyň 

školní dílna 

učebna výtvarné výchovy pro 1.stupeň 
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malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) 

víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty) 

čítárna pro žáky 2.stupně 

 

Pedagogický sbor se skládal z 25 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. 

1.stupeň: 2.stupeň 

Mgr. Eva Dohnalová Pavla Cajthamlová (Čj – On) do 1.4.2011 

Mgr. Kateřina Kovalová Vlasta Číhalíková (Rj – Tv) od 1.12.2011 v důchodu 

Mgr. Sylva Kubíčková Mgr. Michaela Fabíková (Tv) 

Mgr. Hana Londová PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D) 

Mgr. Helena Mádrová Olga Holoušová (Př – Pč) 

Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Kateřina Pospíšilová 

(OL) 

Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 

Mgr. Kateřina Pospíšilová 

(VB) 

Mgr. Jitka Minářová (M – Inf – dílny) 

Mgr. Ivo Šenk Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 

Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Renata Kramplová (M – F) 

 Mgr. Vendula Mečířová (Aj – Nj) 

 Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj - Hv) 

 Mgr. Žaneta Skopalová (Tv – Př) od 1.2.2011 za p.uč. 

Číhalíkovou 

 PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) od 1.4.2011 za p.uč. 

Cajthamlovou 

 Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

 Mgr. Andrea Teplá (Tv – pedagogika) 

     

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 

Vychovatelky: Kamila Smidová 

               Mgr. Petra Stejskalová  

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová  ekonomka školy 

Milan Kufrik  školník 

Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 

Ludmila Koláčková  pracovnice pro úklid 

Ludmila Polášková  pracovnice pro úklid 

Gabriela Šádková  pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek  správce haly 

František Hubáček  správce haly 
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Počty žáků  k 30.6. 2011     

     

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Sylva Kubíčková 11 8 19 
1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 10 9 19 
2.A Mgr. Jaromíra Pazderová 7 12 19 
2.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 8 10 18 
3.A Mgr. Helena Mádrová 10 8 18 
3.B Mgr. Eva Dohnalová 7 12 19 
4.A Mgr. Hana Londová 7 18 25 
5.A Mgr. Kateřina Kovalová 7 10 17 
5.B Mgr. Ivo Šenk 11 6 17 
Celkem 

1.st. 

 78 92 170 
6.A Mgr. Drahomíra Kozáková 11 18 29 
6.B Mgr. Eva Poděbradová 16 13 29 
7.A Mgr. Jitka Minářová 11 12 23 
7.B PaedDr. Helena Stejskalová 13 12 25 
8.A Mgr. Vendula Mečířová 11 9 20 
8.B Mgr. Andrea Teplá 12 11 23 
9.A Mgr. Ingrid Jílková 11 14 25 
9.B Mgr. Michaela Fabíková 15 8 23 
Celkem 

2.st. 

 100 97 197 
Celkem  178 190 369 
    

Přibližně  45% žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, 

Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá 

Voda). 

 

Kroužky ve školním roce 2010/2011 

p. uč. Číhalíková - Florbal 

p. uč. Finger - Sportovní hry pro 1.-2. třídu 

p. uč. Fabíková - Basketbal  

p. uč. Fabíková - Angličtina pro nejmenší 

p. uč. Teplá - Volejbal 

p. uč. Kovalová - Keramika 

p. uč. Kozáková, Šišková, Štěpánová  - Klub chytrých makovic 

p. uč. Londová - Dívčí klub 

p. uč. Mečířová - Francouzština 

p. uč. Pospíšilová (OL) - Výtvarný kroužek pro 2.třídu  

p. uč. Pospíšilová (OL) -  Výtvarný kroužek pro 3.třídu 

p. uč. Šenk - Sportovní hry  pro 3. – 5.třídu 

p. uč. Pazderová - Výtvarně dramatický kroužek 

p. uč. Smidová - Gymnastika a tanec 

p. uč. Poděbradová - Kytara 
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Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2010/2011 

22.09.2010  Česko – země známá neznámá. Pořad pro 8.ročník v kině Metropol 

v Olomouci. 

04.10.2010 Podzimní výstavka ovoce a zeleniny v přízemí radnice – účast 1.stupně 

v rámci prvouky. 

Říjen 2010 Besedy v P – centru pro žáky . V tomto školním roce jsme besedy rozšířili i 

pro 3.-5.ročník. 

15.10.2010 Koncert „Abraka Muzika“ na sále KD Velká Bystřice pro 1.stupeň 

20.10.2010 Exkurze do Prahy pro 8.ročník zaměřená dějepisně a zeměpisně.  

15.11.2010 Beseda v Městské knihovně v Olomouci pro 6.B na téma „Komiks nás 

baví“.  

22.11.2010 Výchovný koncert skupiny Marbo v sále KD Nadační. 

25.11.2010 „Scholaris“ – 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů vzdělání 

středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2010/2011 

25.11.2010 Výukový program „Fotografie“ v DDM Olomouc pro 9.A a 9.B.  

07.12.2010 Setkání s Betlémem – divadelní představení pro 1.-3.ročník v Divadle 

hudby v Olomouci.. 

15.02.2011 Neposlušná kůzlátka – divadelní představení pro 1.-3.ročník v Divadle 

hudby v Olomouci. 

11.03.2011 Ukázka přípravy ryb ve školní jídelně. 7.ročník v rámci vaření. 

23.03.2011 Terakotová armáda – výstava v Brně pro 7.ročníky  

12.04.2011 Projektový den 5.A v ZOO na Svatém Kopečku. Projekt byl zaměřen na 

učivo přírodovědy.  

20.04.2011 Den Země – projektový den 

2.-6.5.2011 Škola v přírodě pro 1.-3.ročník v horském hotelu Jelenovská u Valašských 

Klobouk. Celkem odjelo 97 žáků (14 žáků se neúčastnilo). Žáci se 

dopoledne v učebnách věnovali školním povinnostem, po obědě pobývali 

v přírodě, večery trávili ve společenské místnosti soutěžemi a hrami.  

18.05.2011 Beseda v Městské knihovně v Olomouci pro 6.B na téma „Sherlock 

Holmes a ti druzí“.  

19.05.2011 Dlouhé Stráně – exkurze pro žáky 8.a 9.tříd.  

27.05.2011 Obrazy z války třicetileté. Výukový program k učivu dějepisu zajistila ve 

staré tělocvičně agentura Pernštejni. Pro 5.-9.ročník. 

10.06.2011 Beseda v Městské knihovně v Olomouci pro 6.A na téma „Výprava za 

dobrodružstvím“.  

Červen 2011Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. Buchlov (4.A ),  

Jívová (5.A), Šternberk (5.B, 6.A), Svatý Kopeček (6.B), Vyškov (7.A), 

Lešná (7.B), Potštejn (8.A, 8.B, 9.B), Karolínka (9.A). 

 

Environmentální akce  

Recyklohraní - Již druhý rok pokračoval tento program pořádaný pod záštitou MŠMT. 

Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 
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odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 

použitých drobných elektrozařízení. Za tento odpad a další aktivity získává 

škola body, za které pak může „nakoupit“ pomůcky pro děti. 

Věnuj mobil - Soutěž pro všechny. Žáci přinášeli do školy staré mobilní telefony 

(funkční i nefunkční), které byly předány organizaci pracující 

s handicapovanými spoluobčany. 

„Sešlápni, ušetříš“ - Žáci 4.A a 7.A sbírali PET lahve, naplnili jimi velkou nádobu. 

Potom lahve sešlapali, dali je do téže nádoby a počítali, o kolik a kolikrát 

více lahví se do ní vejde. Poté je odnesli do kontejneru. Výsledky pokusu 

byly zaslány do soutěže.  

Den Země - Na prvním stupni cestovali žáci po Evropě. Navštívili Německo, Polsko, 

Slovensko, Itálii, Švýcarsko a Velkou Británii. Druhý stupeň se  stylizoval 

do vybraných zemí světa (Egypt, Indie, Keňa, Čína, Velká Británie, 

Austrálie, Kanada, Mexiko), každá třída si připravila prezentaci svého 

státu. Potom třídy procházely školou a vybraní žáci prezentovali své státy. 

   

Škola v lese - Výukový program s lesním pedagogem pro 6.B (23.3.2011) 

Lesní pedagogika  - Pro 5.ročník probíhala tato zajímavá akce 17.5.2011 v lese pod 

Lošovem. Žáci se naučili pod vedením zkušených „lesních pedagogů“ 

mnoho nového o přírodě. Totéž se opakovalo 9.6. pro 7.ročník a 10.6. pro 

8.ročník. 

  

Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2010/11 

25.11.2010 Vánoční jarmark s tradičním vánočním cukrovím našich maminek a 

babiček, vystoupení dětí 1.stupně – Krušpánek, Čekanka. 

 03.12.2010 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. 

 21.12.2010 Vystoupení dramatického kroužku pod vedením p.uč.Pazderové v DPS ve 

Velké Bystřici. 

12.02.2011 Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv 

vyrobili výzdobu a členky Sokola opět předvedly pro rodiče velmi zdařilé 

vystoupení. Ples připravil výbor SRPŠ. 

14.04.2011 Velikonoční dílny a vítání jara v Informačním centru Zámku společně s KS 

Velká Bystřice a výborem SRPŠ. 

Květen 2011 Besídky ke dni matek v 1. a 2.ročníku. 

Červen 2011Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ – zajistili žáci 9.A a 

8.B. 

16.06.2011 Výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky K. Pospíšilové (OL) 

uspořádal v cukrárně Galerie již počtvrté výstavu svých prací se slavnostní 

vernisáží. Výstavku mohli zájemci z řad občanů Velké Bystřice zhlédnout 

po celé prázdniny.  
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24.06.2011 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana místostarosty 

proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Poté následovalo 

setkání s dětmi z předškolních oddělení mateřských škol. 

 

Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2010/2011 

17.09.2010 Turnaj v miniházené v Telnici 

05.11.2010 1.minisraz házenkářských nadějí. Vybráni byli M.Surma, V.Majer, 

F.Nábělek  

18.11.2010 Házená 4+1 v Chorvatsku 

19.11.2010 2.minisraz házenkářských nadějí.  

26.11.2010 Miniházená na Zoře Olomouc.  

02.12.2010 Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale. Naše družstva obsadila 1.a 

2.místo 

07.12.2010 Basketbal chlapců ve Velkém Týnci.(3.místo) 

10.12.2010 3.minisraz házenkářských nadějí  

04.01.2011 Mezitřídní program ve florbalu ve školní hale. Zvítězila 7.B  

14.12.2010 Basketbal dívek 

06.01.2011 7.ročník Novoročního turnaje ve fotbale v Hlubočkách 

9.1 – 15.1. Lyžařský kurz 7.B probíhal ve Stříbrnicích  

30.1. – 4.2  Lyžařský kurz 7.A 

27.01.2011 Basketbalový turnaj chlapců ve Velkém Újezdě 

13.02.2011 Turnaj v basketbalu dívek (1.místo) 

16.03.2011 Basketbalový turnaj chlapců ve Velké Bystřici 

17.03.2011 Okresní finále v basketbalu dívek ve Šternberku  

23.03.2011 Republikové finále v házené starších žáků a žaček. Naše škola byla 

pověřena organizací tohoto sportovního klání. Do Velké Bystřice se sjela 

družstva hochů i dívek ze ZŠ Na Beránku  a ZŠ Burešova Praha, Jičína, 

Dolní Cerekve, Zubří, Plzně, Starého Plzence, Zlína, Velkého Meziříčí a 

ZŠ Holečkova z Olomouce. Zápasy probíhaly ve školní hale i v hale Na 

Letné.  

30.03.2011 Basketbalový turnaj Nestle Basket Cup v Olomouci na Slovanském 

gymnáziu  

13.04.2011 Volejbalový turnaj dívek ve Velkém Týnci 

27.04.2011 Preventan Cup – soutěž ve vybíjené pro 5.ročník na ZŠ Stupkova  

05.05.2011 Kvalifikace do republikového finále Novinářského kalamáře probíhala ve 

Velké Bystřici  

10.05.2011 Okrskové kolo soutěže Mc Donalds Cup ve fotbale pro 5.ročník 

11. a 12.05.2011 Pohár rozhlasu – atletické závody v Olomouci 

25.-27.5.2011 Republikové finále v házené základních škol (Novinářský kalamář) 

v Praze. Reprezentovalo nás celkem 12 žáků z 6.B a  7.B  

02.06.2011 Sportovní hry Mikroregionu Bystřička v Přáslavicích. Účastnilo se jich 58 

žáků 1.stupně a 48 žáků 2.stupně. 

07.06.2011 Atletické závody ve Velkém Týnci 
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10.-11.6.2010 MEGA SAM CUP – mezinárodní turnaj v miniházené probíhal tentokrát 

ve Velké Bystřici, organizoval p. uč. Šenk. Ve třídách byli ubytováni žáci 

ze vzdálenějších škol (naši žáci měli náhradní program – výlety, exkurze). 

Hrálo se ve školní hale i v hale na hřišti Na Letné. 

V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, (17.9., 21.10., 11.11., 

10.02., 10.03.,15.04.) 

21.-25.6.2011 V.letní olympiáda dětí a mládeže. V letošním roce probíhala olympiáda 

v Olomouckém kraji. Z naší školy byli do reprezentace kraje vybráni žáci: 

N.Menšík (6.B). D.Šiška (7.B), V.Majer (8.B), R.Zemanová (7.b) a 

G.Grygarová (7.B). Všichni reprezentovali v házené. Družstvo dívek 

skončilo na 4.místě, družstvo chlapců na 10.místě. V celkovém hodnocení 

se Olomoucký kraj umístil na 4.místě. 

 Část utkání v házené probíhala i v naší sportovní hale. 

22.06.2011 Hry bez hranic v Hranicích na Moravě  

 

Soutěže a olympiády 2010/2011 

Olympiáda v českém jazyce Okresního kola se účastnila Jana Neckařová (9B). 

Skončila na pěkném 9.-11.místě. 

Olympiáda v anglickém jazyce Do okresního kola postoupili M.Červinka (6.B) a L. 

Janíková (9.B). 

Dějepisná olympiáda Do okresního kola postoupila T.Kurová z 9.B.  

Olympiáda ze zeměpisu Do okresního kola postoupil M.Kurek (6.B, 15.místo), 

E.Navrátilová (7.B, 16.místo) a F.Honzík (9.A, 

10.místo).  

Matematický klokan  V kategorii Cvrček (2.a 3.ročník) se účastnilo celkem 61 

řešitelů, v kategorii Klokánek (4. a 5.r.) 51 řešitelů, 

Benjamin (6.r.) 67 řešitelů a v kategorii  Kadet (8.r.) 21 

řešitelů. 

Pythagoriáda Matematická soutěž  

Logická olympiáda V nominačním kole zpracovali žáci 5.A a 5.B online 

testy v PC učebně. Do krajského kola se probojoval 

Tomáš Kadlec.  

Evropa kolem nás Zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. Hyklová. 

Recitační soutěž  Do okresního kola postoupili M.Korandová (4.A) a 

M.Hutyra (5.B).  

Hrátky s češtinou Úkolem soutěžících bylo vysvětlit význam jimi 

zvoleného podstatného jména  

Soutěž Taktik Matematická soutěž 

Modrá planeta Tříměsíční internetová soutěž, do které se zapojilo 11 

žáků ze 6.tříd  

Soutěž ve sběru papíru              Organizoval p. uč. Finger. 

Karaoke Vánoční soutěž ve zpěvu pro oba stupně 



- 68 - 

 

Podzimníček Soutěž O nejkrásnějšího podzimního nebo zimního 

skřítka. Žáci skřítky vyráběli doma z přírodního 

materiálu. Všichni skřítkové byli vystaveni ve škole a 

během Svatomartinských slavností i na Zámeckém 

náměstí. 

Zajímavosti a další úspěchy  

 Škola obdržela ZLATÝ CERTIFIKÁT od společnosti Scio na základě realizace 

evaluačních projektů od školního roku 2007/2008 „za rozsáhlou péči věnovanou 

hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2007 / 

2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010 a 2010 / 2011“. 

 Univerzita Palackého v Olomouci nám sdělila, že žák naší školy Filip Buršík 

(3.A) a žákyně Michaela Kunická (3.B) se umístili v celostátním měřítku v mezinárodní 

soutěži Matematický klokan na 1.místě v kategorii Cvrček. 

 

 Získali jsme čestné uznání od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za 

literární a výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“. 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt Comenius   

Název projektu: „Social skills for good mood and better learning“ (Sociální dovednosti 

pro dobrou náladu a lepší učení) 

Koordinátorkou celého projektu na naší škole byla Mgr. Vendula Mečířová. Koordinace 

se všemi partnery probíhala bez problémů, komunikačním jazykem byla angličtina. 

Projektové činnosti byly zahrnuty kromě výuky angličtiny do hodin informačních 

technologií, mediální výchovy,  pracovních činností a výtvarné výchovy. 

Výše grantu činila 17 000 EUR. Akce se uskutečnily v období od 1.srpna 2009 do 

31.července 2011.  

Uskutečněná 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 

 14. – 19.10.2010 Česká republika 

 17. – 22.03.2011 Litva 2 učitelé  2 žáci 

 21. – 26.07.2011 Německo 2 učitelé 2 žáci

  

 

Projekty financované z cizích zdrojů 

EU peníze školám – Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit 

zlepšení a zefektivnění vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním 

nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUM). Výše dotace pro 

naši školu je 1 892 507,- Kč. Dotace bude využita na nákup interaktivních tabulí do tříd 
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(4 tabule už byly zakoupeny a instalovány v době prázdnin, další jsou plánovány 

v dalším kalendářním roce), platy pedagogům za tvorbu DUM, nákup notebooků pro 

pedagogy účastnící se projektu (22), školení  a další vzdělávání pro pedagogy. 

Realizace začala 1.4.2011, ukončení je stanoveno po uplynutí 30 měsíců od začátku 

realizace. 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Dana Kutrová, vedoucí učitelka 

 

Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: 

Mateřská škola Velká Bystřice, Zámecké náměstí 83 

Mateřská škola Velká Bystřice, Na Svobodě 450 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Štěpánová 

Vedoucí učitelka obou MŠ: Dana Kutrová 

 

 Provoz školy: MŠ Zámecké náměstí - od 6.00 do 16.15 hodin 

           MŠ Na Svobodě - od 6.00 do 16.00 hodin 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce: 320,-Kč na dítě 

 

1. Charakteristika mateřské školy 

 

MŠ na Zámeckém náměstí č. 83 ve Velké Bystřici 

- trojtřídní MŠ umístěná v jednopatrové budově v zámeckém parku. 

 

I. Oddělení - mladší děti -adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

environmentální výchova, podpora zdraví 

II.Oddělení- střední děti - adaptační  program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky 

II. Oddělení - starší děti  předškolní program, prosociální dovednosti, logopedická péče, 

environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky a 

doplňující programy 

 

MŠ na ulici Na Svobodě č. 450 ve Velké Bystřici 

- MŠ rodinného typu, jednotřídní,  umístěná v klidné vilové čtvrti 

- stejný program rozlišen dle věku dětí 

 

Školní vzdělávací program s názvem „Vláčkem za poznáním“ je východiskem pro 

zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých 

třídách. 

http://ms-dobetice.cz/data/dokumenty/program.pdf
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Kroužky v mateřských školách: 

Hudebně pohybový a dramatický 

MŠ Na Svobodě je jednotřídní a z organizačních důvodů letos kroužky nabídnuty 

nebyly. Paní učitelky  zorganizovaly pro děti celodenní i polodenní výlety.  

Aktivity 

Rodiče mohli také využít placené aktivity pro děti v rámci obou MŠ:  

Lyžařská školička – SKI areál Hlubočky , uskutečnilo se všech plánovaných 6 lekcí.   

Plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích se uskutečnilo po celý školní rok. Celý rok 

jezdily plavat 1x týdně děti z MŠ Na Svobodě.  Od 3.2. do 20.6. opět 1x týdně, se 

přidaly i děti z MŠ na Zámeckém náměstí. 

 
 Údaje o pracovnících školy, personální zabezpečení 

pracovníci k 30. 6. 2011 

fyzické osoby 

pedagogičtí 8 

nepedagogičtí 3 

celkem 11 

 

Provozní pracovnice                                                 Pedagogické pracovnice:  

MŠ Zámecké náměstí: 2                                           MŠ Zámecké náměstí:  6 učitelek 

školnice, úklid 

úklid, výdej jídla 

MŠ Na Svobodě: 1                                                     MŠ Na Svobodě:  2 učitelky 

školnice, výdej jídla, úklid 

 

Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost) 

1učitelka se středoškolským vzděláním, 1 učitelka se středoškolským vzděláním pro 

MŠ a zároveň s  vysokoškolským  vzděláním pro výuku na ZŠ. Přijaty od konce srpna 

2010 na úvazek 1,00. 

 

Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, odchod do důchodu 

apod.) 

1 učitelka odešla do starobního důchodu, 1 učitelka požádala o využití nabídky učit  v  

ZŠ v Bystrovanech, s 1 učitelkou byl rozvázán pracovní poměr, 1 učitelce nebyla 

prodloužena pracovní smlouva, 1 učitelka odešla na vlastní žádost  

 
Předškolní vzdělávání, počet tříd - obě MŠ 

Školní rok 

2010/2011 

Počet tříd Počet 

učitelek 

Počet dětí 

MŠ Zám.n. 

Počet dětí 

MŠ Na Svob. 

Celkový 

počet dětí 

tř. standardní 

– září  2010 

        

          4 

 

8 

 

82 

 

28 

  

110 

leden 2011           4 8 82 28 110 

 

Naplněnost tříd - obě MŠ 

 I. oddělení II. oddělení III.oddělení Jednotříd. MŠ Celkem 
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Počet dětí 28 26 28 28 110 

Počet učitelek 2 2 2 2 8 

Průměrná roční 

docházka  

 

16,39 

 

18,42 

 

          20,04 

 

21,87 

 

76,72 

 

Počet dětí odcházejících do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky 

k 30. 6. 2010 dětí odcházející do ZŠ  32 

k 31. 8. 2010 dětí s OŠD 3 

 

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

          Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad 

aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na akcích pořádaných MŠ. 

Např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti, při vystoupeních dětí pro 

veřejnost, na akcích základní školy, při Dni otevřených dveří. Zveme rodiče na 

závěrečné hodiny kroužků, plavání, mohou se přijet podívat na hodiny lyžování. Mohou 

využít nabídky fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. Prosíme rodiče také o 

spolupráci při opravách hraček, práci na zahradě, při organizování společných akcí pro 

děti, při tvorbě našich www. stránek. O akcích MŠ rodiče informujeme na nástěnkách 

v šatně MŠ a také na našich webových stránkách - www.msvelkabystrice.eu . Rodiče 

přispívají mateřským školám  finančními i věcnými sponzorskými dary. Tyto dary jsou 

řádně evidovány v účetnictví. Finanční dary využíváme na nákup hraček k vánocům 

nebo Dni dětí.  

           Využíváme dobrých zkušeností ze spolupráce s Knihovnou J. Balcárka, 

Kulturním střediskem Velké Bystřice (divadla pro děti) a základní školou (vánoční trhy, 

velikonoční tvoření, lampiónový průvod, návštěvy ve výuce, aj.)  

Jezdíme do Olomouce na dětská divadelní představení, do Velkého Týnce na dětská 

filmová představení. 

           Pro veřejnost vystupujeme s programem při vítání malých občánků, pro seniory 

v Domě pokojného stáří s vánočním programem a programem ke Dni matek a s 

vánočním programem pro seniory v KD. 

Logopedie  

Logopedická péče je v MŠ zajištěna už od 14. ledna 2008. Díky pochopení MěÚ byly 

vyčleněny prostředky na logopedickou péči pro děti s vadami řeči obou MŠ a také dětí 

ze ZŠ.  

  Environmentální výchova 

Výchova probíhala v tomto přírodním prostředí: školní zahrada, blízký park, les, ZOO, 

Přírodní ráj Horizont v Bystrovanech, přítomnost na akcích  ZŠ. Plnění úkolů daných 

RVP a ŠVP – dle ročních období. 

MŠ byla zařazena do celostátní sítě mateřských škol - ekologického projektu 

„Mrkvička,“ využíváme nabídnutých aktivit, pomůcek, časopisů. 

 Materiálně technické vybavení 

Průběžně  a dle finančních možností vybavujeme  MŠ novým vybavením.  

V MŠ Na Svobodě byla pořízena pračka se sušičkou, CD přehrávač a barevné židličky 

pro děti do jídelny. Ze sponzorských darů rodičů byly zakoupeny nové hračky a dětská 

http://www.msvelkabystrice.eu/
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vozidla. Do MŠ na Zámeckém náměstí jsme instalovali  podstolovou průmyslovou 

myčku na nádobí a zakoupili dětské židličky do jídelny. Od sponzorů dostala MŠ 

multifunkční zařízení a nové hračky pro děti k Vánocům. Pro obě MŠ jsme zakoupili 

knihy a pomůcky, které potřebujeme k plnění ŠVP. Na začátku července 2011 začala  

rekonstrukce budovy MŠ na  Zámeckém náměstí. Jsou vyměněna okna, budova je 

zateplena a provádí se nezbytné vnitřní úpravy a hlavně nová fasáda budovy. Obě MŠ 

byly o prázdninách vymalovány.   

 
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A JINÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 

07.09. Zahájení logopedie, prověrka výslovnosti u  předškolních dětí 

           Vycházka do lesa k Lošovu, „Polévka z kotlíku“ – 3. třída 

13.09.  Maňáskové divadlo v obou MŠ - „Jak včelička zachránila králíčka“  

16.09. Třídní schůzka v MŠ Na Svobodě  

21.09. Beseda – ekologie -  „Tonda obal na cestách.“  

22.09. Vycházka na „Deštníky“ – MŠ II  

23.09. Dýňování – tvoření rodičů s dětmi na školní zahradě – 3. třída 

25.09. Vítání dětí na Zámku, vystoupení – 3. třída I. ve 14.30, II  v 15.30 

30.09. Třídní schůzka ve 2.třídě a zdobení Podzimníčků 

01.10. Kino Velký Týnec, pásmo pohádek s názvem Ráno mezi zvířátky 

02.10. Vítání dětí na Zámku – vystoupení dětí z MŠ Na Svobodě 

11.10. Kouzelnické představení v obou MŠ 

           Společné tvoření rodičů a dětí v 1. třídě – figurky a zvířátka z kaštanů 

12.10. Fotografování dětí k Vánocům 

13.10. Putování za bukovým skřítkem do Bukovan – 3. třída  

25.10. Pohádková babička  v obou MŠ – „O Pořádníčkovi,“  

01.11. „O pyšné princezně“ – pohádka v KD 

03.11. Svátek dýní ve 2. třídě 

08.11. „O zvědavém slůněti,“ přestavení v Divadle hudby Olomouc 

01.12. Zdobení vánočního stromečku ve všech třídách 

03.12. Mikuláš a nadílka – žáci z 9. třídy ZŠ v obou MŠ 

07.12. Divadlo Šikulka 

           Vánoční tvoření dětí a rodičů – ve všech třídách 

15.12. Vystoupení dětí ze 3. třídy v DPS    

           Besídky u stromečku ve všech třídách 

04.01. Maňáskové divadlo Sluníčko – 3 pohádky 

07.01. Kino Velký Týnec – pásmo pohádek 

10.01. Lyžování – začátek kurzu, celkem 6 lekcí 1x týdně 

           Zahájení kurzu angličtiny pro děti – agentura AVIS 

11.01. Návštěva předškoláků z MŠ II v 1. třídě ZŠ 

13.01. Návštěva předškoláků z MŠ I v obou prvních třídách 

17.01. Zápis do 1.třídy ZŠ 

19.01. Zimní zpívánky s kytarou – hudební pořad  

24.01. „Zimní radovánky veverky Zrzečky“ – maňáskové divadlo v obou MŠ 
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02.02. Plavání – začíná pro MŠI, MŠII pokračuje i ve 2. pololetí 

04.02. Kino Velký Týnec, pásmo pohádek „Krtkova dobrodružství“ 

08.02 . „Já jsem muzikant“ – výchovný koncert 

17.02. Zápis dětí do MŠ – „Den otevřených dveří“ 

22.02. Fotografování dětí ke Dni matek 

25.02. Prohlídka farmy s muflony 

08.03. Karneval  s klaunem a barevnými balonky v obou MŠ 

10.03.„Jak Honza k princezně přišel“ – divadlo v KD 

11.03. Návštěva a oběd ve ŠJ, setkání s kuchařem 

19.03. Vítání dětí na Zámku – vystoupení dětí 3.třídy 

24.03.„ Jak Matěj vysvobodil vítr“ – maňáskové divadlo v obou MŠ 

01.04. Kino Velký Týnec – pásmo pohádek 

11.04. Představení v Divadle hudby „O princezně a Popletovi,“ vstupné 50,-Kč + bus 

           Velikonoční tvoření rodičů a dětí ve všech třídách 

05.05. Výlet do Horizontu vlakem, zpět pěšky – 3.třída 

           BESÍDKY pro rodiče ke Dni matek (ve všech třídách) 

12.05. Vystoupení dětí z MŠ Na Svobodě v DPS ke Dni matek 

17.05. Koník Ferdík vozil děti  na zahradě MŠ 

19.05. Výstava výtvarných prací dětí ze 2. třídy v cukrárně Galerie 

24.05.„Jak veverka Zrzečka pohostila kamarády“ – maňáskové divadlo v obou MŠ 

24.05. Ukázková hodina pro rodiče v dramatickém kroužku 

30.05. MDD na zahradách MŠ s programem sestaveným žáky 9. tříd ZŠ 

01.06. Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

01.06. Výlet do ZOO na Kopeček 

03.06. Den otevřených dveří na policii, u požárníků 

06.06. Výlet do Vyškova – Dinopark 

07.06. Hudební pohádka – účinkování dětí ze ZUŠ v MŠ 

09.06. Výlet do Ostravy -Dinopark 

13.06. Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

14.06. Výlet  ZOO Lešná 

15.06. Ukázková hodina pro rodiče - plavání dětí v Bohuňovicích 

16.06. Fotografování  tříd 

20.06. Schůzka rodičů – informace o rekonstrukci MŠ 

22.06. Indiánský den a koník Ferdík  na zahradě MŠ – 2. třída 

30.06. Rozloučení s předškoláky na Zámku 

Každý měsíc proběhla beseda dětí v knihovně. 

1.7. – 15.8. 2011  Prázdninový provoz v MŠ Na Svobodě pro děti obou MŠ 
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Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc-pobočka V.Bystřice 
 

Podklady:  Lenka Černínová, učitelka 
 

V roce 2011 navštěvovalo pobočku ZUŠ Žerotín ve Velké Bystřici 47 žáků. Učili 

se hře na klavír, housle, kytaru a zobcovou flétnu ve třídách učitelů Zuzany Antlové 

Fojtíkové, Lenky Černínové, Zuzany Pouchlé, Miroslava Maliny a Evy Bínové. 

V průběhu roku předvedli žáci své umění na třídních besídkách, vánočním a 

májovém koncertě v Galeriizet a na koncertě v rámci festivalu Jaření. 

Na této pobočce hraje folklorní soubor Krušpánek pod vedením Lenky 

Černínové. Doprovází vystoupení dětského folklorního souboru Krušpánek a folklorní 

přípravky Čekanka, ale vystupoval také na mnoha samostatných koncertech a akcích. 

Pravidelně doprovází na olomoucké radnici akci SPOZ „Setkání jubilantů“, hrál na 

zahájení výstavy „Má vlast“ na pražském Vyšehradě, zúčastnil se festivalu 

v maďarském Gyäru a Szoproni, vystupoval v domově důchodců v Hrubé Vodě, na 

zahájení ceslostátního kola soutěže MŠMT pro ZUŠ v olomoucké Redutě, na festivalu 

Lidový rok atd. 
 

 

 

Kulturní středisko Velká Bystřice 
 

Podklady:  Jarmila Možíšová, ředitelka KS 

 

Hlavní náplní činnosti Kulturního střediska Velká Bystřice (KS) 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 i provoz Veřejné knihovny  

Jaromíra Balcárka,  galeriezet a budovy kulturního domu  na Zámeckém náměstí č.p. 

81. KS je zřizovatelem divadelního souboru s názvem „ Divadelní soubor Kulturního 

střediska Velká Bystřice“. 

K pořádání kulturních a společenských akcí  využívá KS především sál a 

klubovny v KD, sály a klubovny v hotelu Zámek a k pořádání koncertů vážné hudby 

prostory informačního centra  a galeriezet. Letní kulturní akce se konají v amfiteátru 

v zámeckém parku.  

KS spolupracuje během roku při pořádání kulturních akcí se společenskými 

organizacemi na území města Velká Bystřice. Jedná se například o folklorní soubory, 

Senior klub, Svaz zdravotně postižených, Sportovní mládí Velká Bystřice, Sportovní 

klub Velká Bystřice, mateřskou a základní školu. 

KS je dle zřizovací listiny pověřeno svým zřizovatelem, kterým je město Velká 

Bystřice,  zajišťováním doplňkové hospodářské činnosti. V roce 2011 to byl prodej 

zmrzliny, internetové služby, pronájmy, reklama a inzerce.   

Organizační schéma: 
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Jarmila Možíšová – ředitelka 

Lucie Vaculíková – účetní 

Lenka Lakomá – knihovnice 

Alena Hořínková – prodavačka 

Kulturní středisko uzavírá během roku  dohody o provedení práce.  

Na dohodu o provedení práce pracovalo v letní sezónu v provozu zmrzliny 7 

zaměstnanců. Další dohody o provedení práce byly sjednány se 17 zaměstnanci na 

výpomoc k organizaci a přípravě  festivalu Lidový rok, přehlídek Regi Banjo, Banjo, 

Pohárku SČDO, k pořízení videozáznamů, fotodokumentace z kulturních akcí a k 

údržbě a drobným opravám KD. 

Akce KS včetně rozpisu: 

Viz. kapitola „ Popis realizovaných aktivit “ v roce 2011 

Knihovna ( včetně statistiky ): 

Viz. kapitola „ Knihovna – rok 2011 “  

Hospodaření KS v roce 2011: 

Výsledek hospodaření KS skončil se ztrátou – 108.131,- Kč. 

Zisk na hospodářské činnosti: +449.654,- Kč. 

Ztráta na hlavní činnosti: -557.785,- Kč 

(Vysoká ztráta na hlavní činnosti vznikla z důvodu zrušení Kulturního střediska 

Velká Bystřice ke dni 31. 12. 2011. Kulturní středisko Velká Bystřice bylo právnickou 

osobou a každá právnická osoba má ze zákona možnost uplatnit v daňovém přiznání 

odpočet z daní ve výši 300.000,- Kč. Toto již nebylo z důvodu zrušení organizace 

k 31.12.2011 možné. Ze stejného důvodu zrušení organizace bylo dále nutné vypořádat 

DPH a veškeré závazky vůči Finančnímu úřadu Olomouc.) 

Na darech, grantech a finančních dotacích od jiných subjektů získalo KS v roce 

2011 celkem. 244.000,- Kč. Od Olomouckého kraje to bylo 150.000,- Kč na  celoroční 

projekt Hanácký rok v Bystřici, jehož součástí je i folklorní festival s mezinárodní 

účastí Lidový rok. Na  Lidový rok  byl dále získán grant od  Ministerstvo kultury ve 

výši 30.000,- Kč a finanční dotace od Folklorního sdružení ČR ve výši 21.000,- Kč. 

Český hudební fond přispěl částkou 13.000,- Kčvna koncerty vážné hudby, které se 

konají pod hlavičkou Kruhu přátel hudby. Další finanční dary ve výši  30.000,- Kč byly 

použity k financování  ostatních kulturních akcí v roce 2011. 

Za zveřejnění reklamy firmám v rámci pořádaných kulturních akcí bylo dále 

získáno do rozpočtu KS celkem 272.833,- Kč. 

Zaměstnanci KS plnili 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 podílela na zajištění průběhu 

kulturních akcí  ve večerních hodinách  i víkendech. Stejně tak i účetní paní Vaculíková 

a  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. . 

Budova KD je již několik ve velmi zchátralém stavu a akce náročnější na 

technické zázemí již nelze v budově pořádat. Do KD každou zimu zatéká střechou a 
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budova je na mnoha místech  vážně poškozena. Z budovy odpadávají kusy omítky a 

ohrožují procházející chodce, okna již vůbec netěsní, jsou bez nátěrů a shnilá, nelze 

proto bezpečně provádět jejich mytí. V zimě   při vytápění budovy dochází k velkým 

tepelným ztrátám, což zvyšuje náklady na provoz. Již několik let se městu nedaří 

provést plánovanou nutnou rekonstrukci. Chátrající budova KD, která stojí v centru 

městečka a sousedí se Zámeckým náměstím svým vzhledem velmi hyzdí své okolí. 

V roce 2011 užívaly vždy v pondělí a pátek přísálí KD ke svým zkouškám  

soubory Haná, Mladá Haná a Kanafaska. Každé úterý a čtvrtek též zkouší v klubovně a 

na  jevišti KD divadelní soubor. Zřizovatelem divadelního souboru bylo v roce 2011 

Kulturní středisko Velká Bystřice, proto veškeré příjmy i výdaje souboru procházely 

účetnictvím KS. Technici divadla bezplatně obsluhují při kulturních akcích techniku 

jeviště. I na jevišti dosluhuje technické  vybavení a některé reflektory a divadelní tahy 

jsou nevyhovující a nebezpečné.  Nezbývá než doufat, že  projekt celkové rekonstrukce 

kulturního domu, který je již několik let přichystán, uspěje a město získá tolik 

potřebnou  finanční dotaci na jeho rekonstrukci..  

K datu 31. 12. 2011 byla rozhodnutím rady města Velká Bystřice zrušena 

příspěvková organizace Kulturní středisko Velká Bystřice. Od 1. 1. 2012 byl nově 

zřízen Odbor kultury a informací města Velká Bystřice. Divadelnímu souboru zrušením 

KS  zanikl zřizovatel a proto jeho členové založili občanské sdružení Osvětová beseda, 

pod kterým bude soubor v budoucnu dále pracovat. Co dobrého tyto změny  městu 

přinesou, ověří  čas. Všem, kteří budou dále pracovat ve Velké Bystřici na poli kultury, 

přeje tímto hodně úspěchů bývalá ředitelka KS Jarka Možíšová. 

 

Významné akce pořádané městem Velká Bystřice v roce 2011.  

 

12. březen 2011: Regionální přehlídka Regi BANJO    

Velká regionální přehlídka trampských, country, bluegrassových a folkových skupin. 

Vystupující skupiny:  KELT GRASS BAND,  HOT JAZZ ŠŮTRS, GOODWILL, 

COUNTRY ALL, ŠPUNT, SOFT a EASY, A.M.ÚLET, DOSTAVNÍK, DOMINO, 

ALIBABA a Věra MARTINOVÁ. 

Diváci hlasují o postup tří nejlepších skupin na podzimní „Bystřické BANJO 2011“. 

Tradicí je závěrečný session všech skupin. 

  

8.- 10. duben 2011: POHÁREK SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty, XXXIX. 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 – Divadlo METRO Praha  s divadelní 

hrou Dostanu tě na jahody. 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 Mrsťa Psťa junior Kouřim -   s divadelní hrou  Mazaný 
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Filip. Celostátní přehlídka byla ukončena v neděli dopoledne rozborovým seminářem 

účastníků přehlídky s odbornou porotou.  

 

18. červen 2011: Hanácké pupek světa – hanácká veselice – recese s legendou o 

hanáckém pupku světa 

 Akce se konala ve Velké Bystřici v novém amfiteátru. Záměrem pořadatelů bylo v roce 

2011 navázat na mimořádný úspěch akce v roce 2010  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 soutěže o „Nejlepší kořaličku z vlastní zahrádky a Krále PUPKU“, 

vystoupení folkové skupiny Alibaba, koncert ABBA revival, kouzelník Michal aj. 

 

2. – 4.  září 2011: Folklorní festival s mezinárodní účastí LIDOVÝ ROK 

Pátek odpoledne – vystoupení souboru z Mexika v Mrsklesích 

Sobota  odpoledne – vystoupení dětských folklorních souborů, večer doplňkové 

programy, řemeslný jarmark, výstavy, ohňostroj 

Neděle dopoledne - MŠE  sv. a koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí. 

Neděle odpoledne: vystoupení dospělých souborů a muzik v amfiteátru. 

Zúčastněné dětské soubory a muziky: Malá Ondřejnica, Danájek, Májíček, Rožínka, 

Groš, Krušpánek a Čekanka. 

Dospělé soubory a muziky: Vsacan, Hlubina, Ondřejnica, Slovácký soubor Kyjov, 

Strunky, Kanafaska, Mladá Haná a Haná  Velká Bystřice. 

Zahraniční soubory:  ORIZABA- Mexiko, DREVÁR – Slovensko 

Výstavy: Má vlast, Děti Ugandy a Ježíšova modlitba. 

 

22. říjen 2011: BYSTŘICKÉ BANJO – přehlídka trampských, country, bluegrassových 

a folkových skupin.  

V programu vystoupily skupiny:  FALEŠNÁ KARTA - Vysočina, ALIBABA – Horka 

n. Moravě, DOMINO – Olomouc, DOSTAVNÍK – Vysočina, OZVĚNA – Brno, 

PŘÁTELÉ – Olomouc, PŘÍSTAV – Brno, ŠPUNT – Přerov a TEMPO DI VLAK – 

Ostrava.   

 

 

Další realizované akce v roce 2011:  

 

  9.1. Koncert: Barbora a Marco Hilpovi (Finsko) – Novoroční violový koncert 

30.1.     Divadlo „ Babky Miládky“ – pohádky O starém čertovi, Jak Kašpárek napálil 

vodníka 

  6.2.     Premiéra divadelního představení Velkobystřického divadelního souboru 

 „ Mnoho povyku pro psa“ 

15.2. Vernisáž výstavy makedonské malířky Ireny Cakirpalogu – Balkánská mozaika 

19.2.    Čarodějný dětský karneval  

27.2. Koncert „ Nestárnoucí operetní  melodie“ sólisté Moravskoslezského div. 
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v Ostravě 

5.3. Masopust s voděním medvěda a zabijačkou 

10.3. Loutková pohádka pro MŠ a ZŠ 

13.3. Derniéra výstavy Ireny Cakirpalogu 

19.3. Vernisáž výstavy  malíře Marcela Hubáčka – Svět se skládá z malých obrázků  

a výstavy „Paličkovaná mozaika“ 

27.3. Divadelní představení“ Černošský pánbůh“ DS Šok Šternberk 

4.4. Houslové recitály Fr. Novotného a Igora Ardaševa – koncert 

7.4. Vynášení smrtky- akce z projektu Hanácký rok 

8.4. Divadelní představení „Dostanu tě na jahody“ 

10.4. Pohárek SČDO – národní divadelní přehlídka 

14.4. Velikonoční vítání jara – akce z projektu Hanácký rok 

17.4. Pletení tatarů – akce z projektu Hanácký rok 

30.4. Stavění máje – akce z projektu Hanácký rok 

1.5. Bílý kámen – cykloturistická akce 

6.5. Svátek matek – sváteční odpoledne s hudbou a tancem 

8.5. Slavnost kroje – akce z projektu Hanácký rok 

8.5. Bystřická kuličkiáda – akce z projektu Hanácký rok 

14.5. Sečeni lóke – akce z projektu Hanácký rok 

21.5. Vernisáž výstavy sochaře Vladimíra Hubáčka „ Fragmenty-nové počátky“ 

22.5. Koncert Brněnského kytarového kvarteta 

28.5. Kácení máje – akce z projektu Hanácký rok 

28.5. Dětský den – akce z projektu Hanácký rok 

18.6. Hanácké pupek světa – akce z projektu Hanácký rok  

18.6. Výstava výtvarných prací žáků Masarykovy ZŠ – v IC 

24.7. Vernisáž výstavy Dagmar Havlíčkové „ Ježíšova modlitba“ 

13.8. Divadelní představení „Prach a broky“  

2.-4. 

9. 
 

Folklorní festival Lidový rok – akce z projektu Hanácký rok 

11.9. Klavírní koncert Igora a Ireny Ardaševových – vážná hudba 

24.9. Vernisáž výstavy Petra Papici – Recyklované dny 

30.9. Houslový koncert Michaely a Ivana Štrausových 

9.10. Koncert „ Od klasiky k muzikálu“ T.Janošová, D. Szendiuch, Š. Králová 

16.10 Koncert klavírního tria „ Kinski trio Prague“ 

20.10. Koncert pro ZŠ – Forest Gump 

22.10. Bystřické BANJO – country přehlídka 

12.11. Svatomartinské slavnosti – akce z projektu Hanácký rok 

19.11. Vernisáž výstavy Christine Habermann von Hoch – Kovové metamorfózy 

22.10. Loutková pohádka- „Malostranská zimní pohádka“ – divadlo Matěje    

Kopeckého 

24.11 Vánoční jarmark v ZŠ– akce z projektu Hanácký rok v Bystřici 

5.12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu – akce z projektu Hanácký 
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rok 

11.12. Adventní koncert v kostele- akce z projektu Hanácký rok  

20.12. Zpívání u vánočního stromu – akce z projektu Hanácký rok 

24.12. Troubení z věže kostela – akce z projektu Hanácký rok 

24.12. Půlnoční mše sv. – akce z projektu Hanácký rok 

26.12. Štěpánské koledování – akce z projektu Hanácký rok 

 

Během roku 2010 byl 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. Viz. kapitola o 

celoročním programu projektu Hanácký rok v Bystřici. 
 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

 

    Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

Bylo nakoupeno (i získáno darem) 162 svazků za 15.926,- Kč, z toho 9 svazků za 

2.850 bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká knihovna 2011, který je vyhlašován 

Ministerstvem kultury ČR na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české 

literatury.  Knihy jsou objednávány prostřednictvím knižní distribuce přes internet nebo 

přímo od prodejců, využíváme různé slevové nabídky.  

    Knihovna odebírá 5 titulů časopisů (za 3.000,- 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 2011 se přihlásilo 311 čtenářů, z toho 113 dětí do 15 let.  

Čtenáři si vypůjčili 13689 knih, časopisů i brožur. 

    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 17 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…)   
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    Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. Od roku 

2010 jsou v knihovně dva  počítače pro veřejnost, které využívají dospělí a hlavně děti.  

    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, 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 nestaršího 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.  

 

 

 

Galeriezet 

 

Podklady: Th.Lic.Pastuszak J.Th.d., kurátor galeriezet 

 

Galeriezet vznikla jako prostor pro umělecká setkávání a kulturní  dialog. Primárně 

slouží k podpoře výstavní činnosti zaměřené zejména na prezentaci nezávislých 

předních tvůrců současného umění (malířství, kresba, grafika, sochařství, fotografie, 

videoart...), a to jak z ČR, tak ze zahraničí a k podpoře mladých talentovaných tvůrců. 

 

Frekvence výstav je 6x v roce. V rámci výběru výtvarníků jsou preferování ti, kteří se 

svou tvorbou snaží na jedné straně ctít výtvarné řemeslo, uměleckou a hodnotovou 

tradici a na straně druhé interpretují aktuální reflexi člověka nad sebou samým a 

světem, ve kterém žijí, v kontextu vývoje současného umění. Galeriezet organizuje také 

besedy, koncerty vážné, jazzové a alternativní hudby, čtení poezie apod. záštitou města  

pořádá pravidelné workshopy a plenérová setkání malířů, sochařů, fotografů atd. 

 

Rekonstrukce západního křídla velkobystřického zámku , v němž se nacházejí prostory 

http://www.knihovna.velkabystrice.cz/
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galeriezet, je dílem architekta Michala Sborwitze a jeho týmu. Ideovou koncepci galerie 

vytvořil její současný kurátor dr.Jaroslaw Pastuszak.  

 

Začátek roku 2011 byl věnován dobíhající výstavě předního krakovského jazzového 

hudebníka a malíře Marka Batorského (Marek Batorski: Struktury prostoru op 6). 

Tvorba zmíněného autora je inspirována krajinou vnitřních prožitků a jazzovou 

muzikou. Na různých fórech mnohokráte oceňovaný Marek Batorski byl mimořádným 

kulturním, hudebním a malířským zážitkem nejen pro Velkou Bystřici, ale i pro 

mnohem širší kulturní spektrum návštěvníků.  

 

Následující výstava (15.1-13.3.2011) makedonské malířky Ireny Cakirpaloglu (Irena 

Cakirpaloglu: Balkánská mozaika) žijící trvale v Olomouci, sugestivní barevnou 

impresi motivovanou balkánskou krajinou a jejími zvyky. V mnohém byla koloristika 

balkánských slavností reminiscencí folklorních tradic Hané.  

 

Od 19.3 do 15.5.2011 svá prostorová a obrazová díla představoval výtvarník Marcel 

Hubáček (Marcel Hubáček: Svět se skládá z malých kousků). Díla želechovického 

autora byly oslavou kreativity, prostorové představivosti a radosti ze života. Hubáček 

má mimořádnou schopnost povznést „obyčejnou“ věc na nevšední úroveň. 

 

Prvním sochařem zastoupeným v galeriizet (21.5-17.7.2011) byl brněnský rodák 

Vladimír Matoušek (Vladimír Matoušek: Fragmenty-nové počátky). Jeho díla jsou 

zastoupena v soukromých sbírkách v mnohých zemích Evropy včetně Ruska. Matoušek 

je ve své tvorbě inspirován zejména židovsko-křesťanskou náboženskou tradicí. 

 

Podobné Matouškovým zdrojům inspirací jsou inspirace pro Dagmar Havlíčkovou 

(Dagmar Havlíčková: Ježíšova modlitba). S mimořádnou pílí a uměleckou hodnotou 

přepisuje Havlíčková v grafických vzorcích na velkoformátovém papíru 

východokřesťanskou tradici Ježíšovy modlitby.  

 

Ve dnech 24.9.-20.11.2011 proběhla výstava mimořádně talentovaného šternberského 

umělce-pedagoga Petra Papicy (Petr Papica: Recyklované dny). Hrátky s papírem byly 

inspirované dětskými hrami a dětskou tvořivostí. 

 

Závěr roku patřil známé česko-německé „ sochařce v železe“ Christině Habermann von 

Hoch, dceři proslulého „papeže kovářů“ prof. Alfreda Habermanna. Christiane 

Habermann ve zcela originální autorské tvorbě reprezentuje spojení umění kvalitního 

kovářského řemesla a mimořádné umělecké invence. 

 
Poznámka kronikářky: Název galeriezet s malým písmenem na začátku není pravopisná chyba. 

Uvádím zde vysvětlující stanovisko dr. Pastuszaka: 

„Název galeriezet se (jako designové specifikum a estetická forma) ve všech materiálech píše 

minuskulní. Setkal jsem se s kritikou takovéhoto přístupu z řad mnohých češtinářů. Opačný názor 

reprezentují lidé výtvarně vzdělaní. Ve světových webových stránkách se preference minuskuli 
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objevuje poměrně často. Já jsem zvolil tuto formu jak z hlediska estetického, tak také jako 

marketingovou provokaci.“ 

  

 

 

Národopisný soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman 

 

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 2011 se celkový počet členů souboru přiblížil stovce. 

 

Haná 2011 (Zpracovala Mgr .Hana Londová) 

 

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 2011 každý pátek na sále kulturního domu Nadační. Při 

vystoupeních doprovázela soubor muzika Kanafaska, někdy jsme používali nahrávky 

naší muziky. 

    Náš sklad  krojů a rekvizit se nadále nacházel  v areálu Technických služeb u 

parku. 

 

5.1. – Předání ocenění Ing. Josefu Langerovi 

V listopadu 2010 oslavilo Folklorní sdružení ČR 20. výročí založení. U této příležitosti 

byli oceněni aktivní členové za svou dlouholetou práci. Šesti z nich se dostalo pozvání k 

předání ocenění od předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Mezi nimi byl také 

ing. Josef Langer, který převzal v Praze ve Valdštejnském paláci dne 5. ledna 2011 z 

rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha Stříbrnou pamětní medaili Senátu 

za výjimečný přínos lidové kultuře. 

15.1. – Hanácké bál v Olomouci  

Tradiční akce pořádaná společně několika hanáckými soubory v budově RCO 

v Olomouci. Letos se plesu zúčastnilo více souborů z našeho regionu, protože jako 

hlavní vystoupení zde byla předvedena premiéra společně nacvičeného představení, 

které bude uvedeno na Národním krojovém plese v Praze.  

Proběhlo také ocenění významných osobností v oblasti folkloru z hanáckého 

regionu, u příležitosti 20. výročí založení Folklorního sdružení ČR. Toto významné 
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ocenění předal předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica Jiřímu Čadovi, Lence Langerové a 

Ivo Slavotínkovi. 

4.2.- 6.2. – 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 se 

stala hostitelským regionem Haná, a tak už od podzimu se konaly společné zkoušky 

hanáckých souborů na zahajovací vystoupení.  

Do Prahy jsme přijeli už v pátek večer, v sobotu ráno a odpoledne probíhaly 

zkoušky. V 17 hodin už jsme stáli připraveni na vstupních stanovištích a v krojích vítali 

návštěvníky čtvrtkou slivovice, hanáckými vdolečky a každý od nás dostal holubičku 

upečenou z těsta. Společné vystoupení na zahájení plesu bylo velmi okázalé a působivé, 

náš pan hejtman, pan starosta, místostarosta i ostatní představitelé Olomouckého kraje 

byli hrdi na to, jak jsme reprezentovali.  

Pak už se rozběhl ples a s ním i vystoupení jednotlivých souborů v různých 

sálech TOP hotelu. Náš soubor předvedl Čarování, bohužel v sousedním sále právě 

vystupovala poloprofesionální folklorní hvězda – Vojenský umělecký soubor Ondráš, 

takže jsme měli docela málo diváků. Kolem půlnoci jsme zpívali ve foyeru s muzikou a 

s ostatními návštěvníky. 

V neděli dopoledne jsme odjeli domů. 

5.3. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Taneční program obstarala Čekanka, Krušpánek a  Kanafaska, diváci 

mohli sledovat také vystoupení šermířů a další atrakce. Po předání práva panem 

starostou a za přítomnosti pana hejtmana Tesaříka se průvod vydal na obchůzku. První 

zastávka byla v Domě pokojného stáří a pak se masky i šermíři za nádherného 

slunečného počasí pohybovali směrem na dolní konec po hlavní ulici až na Nádražní II, 

pak kolem nádraží zadem na Tovární ulici a zpět na Zámecké náměstí. Cestou bylo 

domluveno několik zastávek, medvěd vytancoval panímámy a na oplátku byly maškary 

odměněny bohatým občerstvením, které hospodyně připravily. 

14.4. – Velikonoční vítání jara v galeriizet (Hanácký rok) 

Chlapi z našeho souboru předváděli pletení tatarů a učili to zájemce z řad 

návštěvníků. 

17.4. – Pletení tatarů (Hanácký rok) 

Pletení tatarů pořádané mužským sborem Rovina se letos uskutečnilo u manželů 

Heřmanových Nad Skálou. Ti, kdo přišli, zkusili plést tatar nebo zdobit velikonoční 

kraslice nebo péct jidáše. Svými dovednostmi, občerstvením i zpěvem přispěli ke zdaru 

tohoto tvůrčího setkání i členové souboru Haná. 

5.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Počasí bylo příjemné, a proto se chlapi oblékli do krojů a vydali se na náročnou 

cestu po Bystřici a přilehlém okolí, aby jejich ženy, dcery, kamarádky a známé 

ochutnaly čerstvě upletené tatary.  

8.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) – Proměny muže 
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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. 

14.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 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. 

Krojované pohrabovačky za nimi trávu rozhazovaly. Brzy bylo posečeno a všichni si 

mohli dát zaslouženou snídani připravenou Honzou Millym. 

18.6. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 

 Členové našeho souboru účinkovali v menších rolích o putování ducha Ignáce 

Bystřického staletími, při této příležitosti jsme si vyrobili barokní oblečky včetně 

vatových paruk a nacvičili krátký vstup s miláčkem žen Casanovou. Nespornou perlou 

Pupku se stala premiéra Staropražských tanců v choreografii Jiřího Čady.  

3.7.- Setkání hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje -  Doloplazy 

 Druhý ročník této akce se uskutečnil v rámci Jízdy králů. Bohužel nevyšlo počasí, 

ale i v dešti jsme užili spoustu legrace při soutěžích, které pořadatelé zorganizovali. 

19.8. – Folklorní festival Zlín – Čarování 

Ve spolupráci s Mladou Hanou jsme se zúčastnili festivalu. 

20.8. – svatba Lubora Kadaly a Martiny Rygolové 

Na Hrubé Vodě v hotelu Akademie – předávání koláče po obřadu a večerní čepení 

nevěsty. 

20.8.- hotel Flóra - Řemesla 

Tři páry si odskočily do Olomouce a předvedly zahraničním turistům něco málo 

hanáckého folkloru. 

4.-5.9.- Lidový rok – XXI. ročník – Ve mléně 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V neděli odpoledne jsme vystoupili s pásmem o vdavekchtivé mlynářce. 

15.10. – 35.výročí založení souboru 

Konalo se tradičně v sále Nadační, vystoupily soubory Čekanka, Krušpánek, 

Kanafaska, Mladá Haná, Haná předvedla pásmo Není trnka jako trnka a Staropražské 

tance. Gratulovat přijeli také senioři z legendárního souboru Vsacan Vsetín, kamarádi 

z Klasu Kralice a z Ondřejnice ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kromě květinových a 

jiných darů přispěli k večerní zábavě neformálními tanečními vstupy z nefolklorních 

žánrů. I my jsme si zopakovali Casanovu. Oslava pokračovala až do ranních hodin u 

cimbálové muziky. 

12.11. – Svatomartinské odpoledne 

Druhý ročník této akce se odehrával opět za krásného počasí na Zámeckém 

náměstí pod hlavičkou města Velká Bystřice. Hlavnímu organizátorovi vypomohli 

v průvodě i při účinkování někteří členové našeho souboru, další se zúčastnili jako 

diváci. 

23.12. – Hanácká nadílka 
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Na Letné se nás večer sešlo kolem patnácti, v lese byly alespoň zbytky sněhu, 

občas poprchávalo. U stejného stromku jako loni jsme si zazpívali koledy, vylosovali 

jsme si dárky na předem určené písmeno, navzájem se jimi pochlubili, co bylo jedlé a 

k pití zlikvidovali a spokojeně odkráčeli vstříc domácím vánočním zmatkům a 

pohodám. 

26.12. – Štěpánské koledování  

Už vloni se osvědčila Mladá Haná jako hlavní organizátor této akce, letos v této 

tradici pokračovali. Netradiční byla stolová úprava, my, „pokročilí“ jsme si dopřáli ten 

luxus, že jsme se Štěpánské účastnili v roli diváků. 

31.12. – Silvestr Večerníček 

Sešli jsme se v přísálí kulturáku v kostýmech večerníčkových postav a užívali si 

legrace a her. 
 

 

Mladá Haná (zpracoval Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí : Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 

Počet tanečníků k 1. 1. 2011: 12 

Počet tanečníků k 31. 12. 2011: 21 

 

Muzika: Záhorská cimbálová muzika 

Vedoucí muziky: Lubor Kadala 

Primáš muziky: Pavlína Kubešová 

 

Rok 2011 byl pro soubor Mladá Haná vpravdě přelomový. Především proto, že 

během roku přišlo 9 nových tanečníků. Z toho vyplynula nutnost naučit nové členy 

tančit. Většina z nich už prošla jinými folklorními soubory (Kanafaska, Dunajec), ale 

taneční projev na Hané a na Lipenském Záhoří se od temperamentního leč surového 

slovenského folkloru liší. Početná členská základna však umožnila vrhnout se do 

opětovného nacvičení pásma Hosaři od pana Čady.  

Koncem roku bylo 35. výročí založení souboru Haná a 15. výročí založení Mladé 

Hané a obnovená premiéra Hosarů byla velkou výzvou pro naši práci. 

V muzice došlo také ke změnám. Primáškou se stala Pavlína Kubešová a na 

výpomoc do Hosarů přišla nová klarinetistka. 

Poslední novinkou v roce 2011 je snaha začít s výrobou nových webových 

stránek. Ujal se toho Míra Rosulek a uvidíme, zda mu vydrží elán i v roce příštím.  

 

Akce v roce 2011: 

 

23.1. – Hanácké bál v Olomouci  

4.- 5. 2. – Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR  

Tancovali jsme ukázku z pásma Šmigrust. Sice bez tatarů, ale vybraná část 

obsahovala zinscenovanou bitku. Pro diváky to bylo jistě  zajímavé. 
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Kromě této úvodní velkolepé scény jsme měli za úkol v jednom ze sálu hodinu 

bavit diváky. Takže nejen tančit, ale především hrát lidem k tanci. Vystoupili jsme s 

krátkým pásmem Študent a s písní Či só hode. Větší díl práce přesto připadl naší 

muzice. 

Příjemné bylo na akci nejenom ubytování po skončení bálu, ale především 

občerstvení formou volného bufetu - opravdu bohaté a výtečné. 

5. 3. – Masopust se zabíjačkou  

Ještě před obchůzkou bylo potřeba udělat "Předání práva". Spolu s Mladou 

Hanou účinkovali členové Kanafasky a také šermíři. Vybrané proslovy ze Záhorské 

kroniky (připravil Míra Rosulek), tance Kalamajka, Řeznická a Skáké, skáké medvěde a 

takřka divadelní scénka je na světě. 

Pak už jsme se vydali na obchůzku. 

17. 4. – Pletení tatarů 

Příprava na velikonoční obchůzka proběhla u Heřmanů a kromě místních se 

zúčastnilo i několik Francouzů, kteří zrovna pobývali ve Velké Bystřici. 

24.4. – Velikonoce  

8. 5. - Slavnost kroje  

- ráno krojovaná účast na nedělní mši svaté doprovázené lidovými písněmi 

- hanácká svačinka 

- dopoledne předvedení mužských krojů z Hané i dalších regionů 

- představení hosta: pan Boleslav Vaca z Nákla 

- ukázky výroby krojových součástí mužského kroje (opasky, holinky, klobouky) 

- program pro děti (kuličkyáda, společné zpívání za doprovodu muziky Strunky, hry, 

malování…) 

- oběd 

- odpoledne komponované vystoupení „Eště sem neverost, mám bet voják…“ 

V dopolední části Slavnosti kroje bylo potřeba předvést všechny varianty mužských 

krojů, které máme. Odpoledne, v hlavním programu, na místě nového amfiteátru 

(pódium ještě nebylo) jsme zatančili Šefce. Pokud k tomu připočteme, že jsme jako 

Mladá Haná spolupořadateli Slavnosti kroje, bylo práce až až.  

14. 5. – Sečeni lóke  

19. 8. – Zlínské besedování  

Tady jsme pouze několika páry vypomáhali souboru Haná.  

20. 8. – Lubor a Martina Kadalovi - svatba 

Když se žení a zároveň vdává jeden z nás, je zapotřebí jim to svatební veselí 

drobátko oživit. Proto jsme už měsíc dopředu začali lepit domeček z papíru (on to tedy 

byl docela velký domek) a do něj dělat okýnka, dveře, srdíčka a celý ho pomalovat 

všemi možnými motivy.  

Na samotné svatbě, která se odehrávala pod širým nebem na Hrubé Vodě, hrála 

Záhorská muzika a my spolu s Hanáky zatančili malý taneček a předali hanácký 

svatební koláč. Novomanželé pak dostali jednotlivé stěny domečku a za vydatné 

pomoci „pana Lorence“ (Libora Nakládala) na invalidním vozíku si postavili své 

budoucí bydlení. 
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Na večerní oslavě jsme pak samozřejmě také nesměli chybět, vždyť kdo by jim 

tam dělal ostudu. 

2.- 4. 9.- Lidový rok – XXI. ročník  

V neděli odpoledne na galaprogramu dospělých souborů jsme tancovali Šmigrust.  

10. 9. Dny evropského dědictví Olomouc 

Dostali jsme nabídku na hodinové vystoupení na náměstí. Kromě toho, že v 

Olomouci je pro nás ctí účinkovat, bylo dosti slušně honorováno. Muzika nás nenechala 

na holičkách a během našich převleků zahrála a zazpívala velkou část svého záhorského 

repertoáru. My jsme zatancovali Šefce, Richzumgardu a Šmigrust. Navíc nám pomohl 

Petr Nakládal, který celou naši hodinku velmi příjemně moderoval.   

15. 10.- 35. výročí založení souboru Haná 

Tyto oslavy pro nás byly vrcholem našeho celoročního snažení. Na přání pana 

Čady jsme se rozhodli nacvičit Hosary. Pásmo, které má úžasný náboj, lyriku a 

dynamiku zároveň. Má i svou historii a vývoj a v souboru Haná patřilo dlouhá léta k 

nejoblíbenějším. 

26. 11. Ke kořenům - Velká Bystřice 

VII. ročník festivalu interpretů lidové hudby Ke kořenům letos zavítal k nám do 

Velké Bystřice. Tentokrát v silném obsazení. Představil legendu lidové muziky, 

špičkový a profesionální Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů BROLN. Ten 

doplnil Hanácký mužský sbor Rovina, hanáčtí finalisté soutěže Zpěváček, sóloví 

zpěváci a taneční páry souborů Klas z Kralic na Hané a Mladé Hané. Původně měl tři 

"Záhorské" (starodávné) tančit Robin Šolc s Janou. Protože jim do toho vpadlo  

nečekané stěhování do svého nového domečku v Lašťanech, zaskočil Milan Heřman s 

Lenkou Navrátilovou a vystoupení za profesionálního doprovodu BROLNu si doslova 

užili. 

4. 12. Vánoční trhy Olomouc 

Byla sice zima jak "v Rusku", ale pořadatel nečekaně přinesl pro každého velký 

kalíšek punče. Muzikanti celou hodinu mrzli na vyhřívaném pódiu, které zrovna 

nehřálo, aby tanečníkům nebylo horko.  

Nevím jak ostatním tanečníkům, ale mně na jevišti zima nebyla - zvlášť když 

jsem se modlil co všechno shodí točící se odvedenci. Nakonec to odnesl pouze jeden 

teplomet, ale ten tam vlastně neměl co dělat, když netopil. Shazování stojanů 

muzikantům už byla od tanečníků jen taková drobná legrácka. 

A vůbec nejvíc jsem si užil Lucky. Ty jsem totiž netančil a jen jsem pozoroval děcka v 

publiku, jak popotahují rodiče za rukávy a živě diskutují co to vidí.  

26. 12. Štěpánská 

Zopakovali jsme loňské pásmo Lucky a přidali nové sestavené z lidových 

pranostik a říkadel. Broňa a Honza Millý předvedli zdobení hanáckého vánočního stolu. 

S vystoupením se k nám přidala Kanafaska a závěrečné společné zpívání koled bylo 

pod taktovkou Ondry Nakládala a jeho Záletníků. Novinkou byla změna rozmístění 

diváků na sále. Nevystupovalo se na jevišti, ale diváci seděli u stolů s občerstvením ze 

tří stran kolem improvizovaného pódia. 

Program se nám vydařil a věříme, že diváci odcházeli spokojeni. 



- 88 - 

 

  

 

Kanafaska (zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Kanafaska měla v roce 2011 16 členů, z toho 6 chlapců a 10 děvčat. Vedoucím 

souboru je Vít Langer, který je současně i vedoucím nácviku a vedoucím muziky 

Kanafaska, která má 5 stálých členů. Choreografii pro soubor připravují společně Lenka 

a Vít Langerovi. 

 

Akce v roce 2011: 

 

9.1.2011 Zkouška na ples FOSu 

Zkouška byla v Prostějově a byla celá krojovaná, aby autorky pořadu viděly vše 

ve správných barvách a všechno bylo  jak má a stačilo se barevně doladit.  

15.1.2011  Hanácké bál v RCO Olomouc 

Kanafaska měla své zástupce ve slavnostním úvodu, kde nastupovala trojice 

z každého souboru a potom tancovala část z pásma „Na trávo aneb hrabě marš“ 

(Hrabě). Na starosti jsme měli, jako každý rok, hlídání zadních vchodů, vrácenky a 

prodej lístků do tomboly. 

21.1.2011 Zkouška v Troubkách na ples FOSu 

5.2.2011 Ples FOSu v Praze  

Kanafaska tancovala Kominíka v Kongresovém sále.  

5.3.2011 Masopust 

Kluci z Kanafasky chystali aparaturu, nosili maso a holky balily maso, vážily a 

pomáhaly s prodejem. Jako vystoupení jsme „oprášili“ Šašky. 

23.3.2011 Zahájení turnaje v házené 

Ve Velké Bystřici se konal celostátní turnaj v házené základních škol. Krušpánek 

měl tancovat na zahájení turnaje a tak jsme vypomohli (teda vypomohly), protože 5 

děvčat z Kanafasky nacvičilo společně s nejstaršími z Krušpánku pětiminutové taneční 

pásmo podle písniček z připravovaného CD, muziky Kanafaska.  

15.5.2011 Bystřické pupek světa 

Kanafaska dostala za úkol předvést Staročeskou hospodu, takže děvčata roznášela 

krígle s pivem a potom se rozverně tancovalo. Tanečky se nám líbily, snad je ještě 

někdy využijeme. 

9.7.2011 Svatba Hanky Kratschmerové z muziky Kanafaska 

Udělali jsme tradiční hanácké zalikování před kostelem ve Velké Bystřici. Kluci 

nachystali překvapení - automat na míchané nápoje. Novomanželé dostali igelitové 

zástěry, aby si neponičili svatební šaty a ženich kupoval ingredience a nevěsta je 

míchala, potom hotový nápoj společně vypili a pochválili si ho, že je dobrý.   

3.9.2011 Lidový rok 

Kanafaska tancovala Čerty a Hrabě. 

15.10.2011 Výročí souboru 

Tancovali jsme Hrabě. 
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Zpívání u stromečku 

Pomohli jsme Krušpánkům s koledami u stromečku.  

26.12.2011 Štěpánské koledování 

Tancovali jsme pásmo vánočních zvyků, které bylo poprvé uvedeno před 

několika lety a teď jsme ho „oprášili“ a mírně vylepšili tak, aby se nám lépe tancovalo a 

bylo divácky zajímavější. 
 

 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2011 26 členů, z toho 4 chlapce a 22 děvčat. Vedení 

souboru se nezměnilo, soubor v roce 2011 vedly společně Eva Kadalová a Lenka 

Langerová. Soubor při vystoupeních doprovázela muzika Krušpánek pod vedením 

Lenky Černínové v kompletně dívčím obsazení. 

Choreografii pro soubor připravuje Lenka Langerová a muziku upravuje Lenka 

Černínová. 

 

7.1.2011 Vystoupení v RCO 

Sice po vánocích, ale ještě vánoční vystoupení s pásmem o zvycích a úpravě 

Štědrovečerního stolu na Hané, muzika zahrála několik koled a vystupoval společně 

s námi orchestr z LŠU Žerotín. Publikum bylo nadšené, což nás mile překvapilo a 

potěšilo. Děti dostaly za vystoupení obrovské obložené mísy samých dobrot. 

5.3.2011 Masopust 

Protože byly jarní prázdniny, sešlo se nám jen 7 dětí a tak jsme zatancovali 

dohromady s Čekankou Židovku, kterou máme nahranou muzikou Kanafaska a 

nazpívanou dětmi z Krušpánku na CD. Jednou jen děti a podruhé společně s rodiči. Je 

to taková už tradiční ukázka, ale spíš „z nouze ctnost“. 

23.3.2011 Zahájení turnaje škol ČR v házené  

Vystoupení nacvičilo 6 děvčat z Krušpánku a 5 z Kanafasky, použili jsme několik 

písniček z CD, které nahrála muzika kanafaska a byly to písničky z našich pásem. Měli 

jsme obavu, jak dopadne vystoupení na velké ploše sportovní haly, ale dopadlo to 

dobře. Muzika byla dobrá a dobře slyšet včetně zpěvů, což je výhoda nahrávek. Holky 

se před sportovci snažily a ti stáli v kruhu kolem nich a tleskali, takže to bylo celé moc 

pěkné. 

26.3.2011 Soutěžní přehlídka v Tovačově 

Přehlídka hanáckých souborů okresu Olomouc a Přerov. Připravili jsme na 

přehlídku nové pásmo o strašidlech pod názvem „Tak só nebo nésó?“. Písničky a kroky 

jsme začali cvičit na podzim, ale potom nácvik přerušila příprava na Vánoce, takže 

pásmo jsme choreograficky skládali až od začátku roku. Dali jsme o dohromady 

v rekordním čase, dětem se líbilo a snažily se. Muzika se také snažila hrát bez not, 

poprvé hrála Sára na cimbál. Postoupili jsme společně s nejmladší Olešnicí, Majetínkem 

a Trávníčkem. Porota diskutovala o tom, jestli se může v písničce zpívat „Hrci, prci…“ 

– nic jiného je nenapadlo. 
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1.- 3.4.2011 Taneční soustředění na Pohořanech 

Pohořan se zúčastnily téměř všechny děti, bylo jich 23 a pilovali jsme pásmo o 

strašidlech „Tak só nebo nésó?“ Dokonce jsme tancovali na muziku, protože s námi jelo 

několik našich muzikantek. Vařily nám naše věrné a osvědčené nejlepší kuchařky 

Zdena Krylová a Jana Pechrová. V pátek jsme měli ve znamení zoomby, kterou nám 

předcvičovaly a učily nás Martina a Martina Kadalovy (malý rodinný podnik). V neděli 

jsme tradičně hráli venku velkou hru, kterou vymysleli a nachystali Víťa a Martin a 

pomáhaly ji hrát a organizovaly Vlasta s Hankou všichni Langerovi (také rodinný 

podnik).   

Podařilo se nám vyrobit Smrtku, kterou budeme „topit“ v Bystřičce při vynášení 

Smrtky. 

7.4.2011 Vynášení Smrtky 

Sešlo se nás opravdu hodně, některé holčičky z Čekanky byly v krojích, takže to 

bylo barevné a krásné. Smrtku si děvčata vyrobila sama na Pohořanech, samy ji oblékly 

a zpívaly celou cestu. Bylo krásné počasí a šlo s námi i spousta rodičů. Smrtku zapálila 

Eva Kadalová a děvčata ji hodila do vody. Krásně plavala a hořela a viděli jsme ji hořet 

celou dobu než se nám ztratila z dohledu v zatáčce řeky. Potom děti z Čekanky 

nazdobily větvičku pentlemi a nesli jsme jedličku zpět do školy. 

16.4.2011 Regionální kolo soutěže v Prostějově 

Vystoupení se nám podařilo, děti se hodně snažily, muzika hrála bez not a 

výborně a porota pěla samou chválu. Předvedli jsme nové pásmo „Tak só nebo nésó?“ , 

ale nepostoupili jsme. Možná proto, že Bystřice už byla na celostátní přehlídce třikrát za 

sebou, takže chtěli, ať si to vyzkouší někdo další.  

15.5.2011 Bystřické pupek světa 

Zatancovali jsme naše poslední pásmo „Tak só nebo nésó?“ a zpívali jsme s MS 

Bandem písničku „Máme doma strašidlo“. 

3.9.2011 Lidový rok 

Na Lidový rok vyšlo překrásné letní počasí, tancovali jsme „Tak só nebo nésó?“  

Posezení s porotou bylo nějaké divné, nic se jim nelíbilo, asi je potrápilo sluníčko nebo 

podobné problémy. 

11.9.2011 Prostějovské hody 

Počasí vyšlo opět krásné letní, za Velkou Bystřici byl letos na hodech jen 

Krušpánek. Tancovali jsme „Tak só nebo nésó?“, když už to máme nacvičeno, tak proč 

toho nevyužít. 

15.10.2011 Výročí souboru 

Také Krušpánek slavil, tentokrát své 25. výročí. My jsme tancovali „Tak só nebo 

nésó?“. Některé děti zůstaly s rodiči i na večerní zábavu, kde tancovali hosté a my 

dospělí oddechové veselé kousky a všem se to moc líbilo. 

Vánoční jarmark ve škole 

Nacvičili jsme pásmo z CD, které jsme měli připraveno z našich tanečků a 

nacvičovali jsme ho dříve s Kanafaskou na zahájení turnaje v házené v hale. Teď se ho 

naučily všechny děti, ale na vystoupení před rodiči se jim nepovedlo. Ztratili svá místa 

a zamotali se do toho tak, že se někteří nevzpamatovali za celé vystoupení. Bylo z toho 
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zklamání, ale to se může stát i zkušeným tanečníkům a my jsme to nacvičovali na 

poslední chvíli a stále se měnili tanečníci a místa podle účasti na zkouškách, takže to 

bylo náročné. Pokaždé to prostě nevyjde. 

Zpívání u stromečku 

Tradičně jsme zpívali koledy, bylo nás vidět, protože jsme stáli na praktikáblech, 

ale slyšet nás moc nebylo i když jsme se snažili a měli pomocníky. Bez mikrofonů se to 

do větší dálky nedozpívá.  Ale se sladkostmi na nás kulturní středisko nezapomnělo, 

děti měly odměnu. Po zpívání jsme hlasovali, kam půjdeme ke stromečku udělat si 

souborovou nadílku. Nakonec jsme z důvodu velikého mrazu zvolili stromeček u 

mateřské školky a i tak byli někteří promrzlí ještě než jsme tam došli. Koledy jsme letos 

omezili, rozdali jsme si dárky, popřáli si krásné Vánoce a šupali do tepla. 
 

 

Čekanka (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 
 

Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 

Počet členů k 1.1.2011: 20 

Počet členů k 31.12.2011: 21 

Vedoucí muziky Krušpánek:  Lenka Černínová 

 

Dětská folklorní přípravka se v roce 2011 scházela každé úterý od 16 do 17 h 

v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti od 5 do 8 let,  3 nejstarší 

děvčata v září postoupila do souboru Krušpánek, poté začaly chodit nové pětileté děti. 

 

Akce v roce 2011: 

 

5.3. - Masopust – Zabíjačka 

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované nahrávky, 

holčičky se převlékly za panímámy, kluci za řezníky – i prasátko Vendulka pobíhalo, 

ale všechno dobře dopadlo – nebylo odchyceno. 

7.4. - Vynášení smrtky a vítání jara 

Tradičně se souborem Krušpánek jsme vynesli Smrtku k Bystřičce v blízkosti 

lávky do zámeckého parku, zapálili a hodili do potoka. Pak jsme nazdobili vrbovou 

větev a přinesli jaro do vsi. Čekanka vnesla do této akce novinku – holčičky dostaly na 

hlavu věnečky a kluci papírové čepice.  

14.4. - Vítání jara v galeriizet - Zabíjačka 

Letos poprvé se uskutečnilo vítání jara v západním křídle zámku a na malém 

nádvoříčku před galeziízet. Děti z Čekanky zde předvedly stejné pásmo jako na 

masopustu, tentokrát už lépe zažité a s větším gustem.  

8.5. – Slavnost kroje – Zabíjačka 

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. Ráno bylo studené, větrné, občas 
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poprchovalo, proto jsme ustoupili od záměru udělat i taneční dětské hry a zapojit do 

nich ostatní děti. Některé děti se odpoledne zúčastnily kuličkyády, která probíhala 

poprvé v parčíku u amfiteátru.  

3.9. – Lidový rok – Za školó 

Děti se v novém pásmu rozdělily na školáky a předškoláky, dostaly rekvizitu - 

knihy, hudbu k tancování obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky 

Lenky Černínové. Počasí nám tentokrát přálo, proto jsme nechaly v parčíku nafotit 

krásné fotky na naše nové webové stránky http://www.cekankavb.estranky.cz. 

Odborníci na rozborovém semináři pak pochválili práci s rekvizitou při vystoupení. 

15.10. – 35. výročí založení souboru Haná – Za školó 

Děti z Čekanky přispěly do programu v sále kulturního domu Nadační. 

Vystoupení se moc povedlo, protože od premiéry v září jsme na něm odvedli ještě kus 

práce. 

5.12. – Po stopách Mikuláše 

Čekanka byla přesunuta na pondělí, protože na Zámecké náměstí přijede Mikuláš. 

Ještě předtím se však děti z Čekanky sešly v přísálí a pak se vydaly do tajemně tmavého 

sálu, kde světýlka lákala k plnění úkolů, které tu nechal Mikuláš. Na závěr byly 

odměněny pokladem na jevišti. Některé děti se pak s rodiči účastnily i nadílky na 

náměstí. 

20.12. – Zpívání u vánočního stromu 

 

  

 

Divadelní soubor 
 

Podklady:  Ing. Tomáš Hradil 

 

Náš divadelní soubor ani v roce 2011 nezahálel, takže jsme 6.února 2011 měli 

premiéru naší nové divadelní hry, která byla poznamenána (v tom dobrém slova 

smyslu) vysokým stmelením všech členů souboru. Text této hry jsme si napsali sami na 

motivy Psí komedie od maďarského dramatika Imre Bencsika. My jsme toto dílo uvedli 

pod názvem Mnoho povyku pro psa. V roce 2011 jsme tuto hru odehráli celkem 

devětkrát. 15. dubna 2011 jsme se s touto hrou  zúčastnili oblastní přehlídky ve Štítině, 

kde jsme získali celkem tři čestná uznání: 

Roman Tegel – za herecký výkon 

Jaroslav Magdon – za herecký výkon 

soubor – za úpravu původního Bencsikova textu  

Kromě vystupování jsme také uspořádali tradiční přehlídku monologů a dialogů 

Pohárek SČDO v termínu 8. – 10.dubna 

30. dubna jsme si udělali výlet na Hanácký divadelní máj na představení 

Morkovských ochotníků – Prach a broky 

4. – 7. května absolvovali Tomáš Hradil a Pavel Dorazil tradiční divadelní kurz 

při Hanáckém divadelním máji v Němčicích. 
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28. května vystoupila část souboru (Pavel Dorazil, Tomáš Hradil a Zdeněk Hrbek 

– tedy Sdružení přátel mírného humoru DOHRA) na neformální a neoficiální akci Krok 

in fest. 

2. června jsme si vyjeli do Klimkovic, podívat se na to, jak se popasovala 

Ostravská devítka s hrou Mátový, nebo citron?, kterou jsme sami připravovali pro další 

rok k inscenování. 

18. června jsme se podíleli na Hanáckém pupku světa. 

8. – 15. října jsme se někteří zúčastnili celostátní přehlídky ve Vysokém nad 

Jizerou (bohužel opět pouze jako diváci). 

Vzhledem k transformaci Kulturního střediska na Odbor kultury jsme ztratili 

svého dlouholetého zřizovatele a museli jsme tedy přejít na platformu občanského 

sdružení. Vzhledem k tradici a také vzhledem k záměru věnovat se kultuře jako takové, 

jsme nakonec nezaložili divadelní soubor, ale rozhodli jsme se vrátit k názvu Osvětová 

beseda Velká Bystřice a pod tímto názvem jsme založili také občanské sdružení. Takže 

nyní náš soubor nese opět název Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice a 

hlásíme se původní Osvětové besedě, jako její pokračovatel. 

Závěrem tohoto příspěvku je mou krásnou povinností poděkovat ředitelce 

Kulturního střediska – Jarmile Možíšové, za dlouhodobou a skvělou spolupráci s naším 

divadelním souborem. 
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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 v bystrovanské kapli vypomáhá  Doc. ThDr. Rudolf Smahel, pedagog na Teologické 

fakultě v Olomouci. 

Poradními orgány farnosti jsou pastorační rada a  ekonomická rada farnosti, které 

pomáhají místnímu faráři v pastoraci a řešení hospodářských záležitostí. 

Počátkem ledna proběhla opět ve spolupráci s Charitou Olomouc tradiční 

Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je využíván  na podporu sociálních projektů 

v Olomoucké arcidiecézi, což umožňuje i působení charitní pečovatelské služby na 

území našeho města. Podařilo se sestavit několik skupinek koledníků, ke kterým byli 

naši občané skutečně štědří a na sociální účely věnovali celkem 49.860,-Kč . V celé 

farnosti pak sbírka dosáhla výše 105.178 ,-Kč. 

19. února se uskutečnil tradiční orelský a farní  ples, na němž vystoupili tanečníci 

místní orelské jednoty.  

U příležitosti svátku sv. Jana Sarkandera oceňuje olomoucký arcibiskup Mons. 

Jan Graubner zasloužilé farníky arcidiecéze. Z naší farnosti obdrželi ocenění p. 

Bohumila Máderová, p.Věra Lakomá a p. Anton Mikéci. 

8. květen byl věnován oslavě lidového kroje a lidovým zvykům. Slavnost kroje 

začala ranní mší svatou, které se zúčastnily i krojované skupiny . Na prostranství kolem 

kostela proběhla  jedna část  akce, věnovaná mužskému kroji . 

V měsíci květnu rovněž proběhla ,,Noc kostelů“, kdy se jako velmi pozitivní  

projevila spolupráce s Husovým sborem Církve československé husitské. V prostorách 

obou chrámů se mohli návštěvníci  seznámit s jejich historií, prohlédnout si  jejich  

prostory a během celého večera  až do půlnoci probíhaly koncerty jednotlivých 

hudebních těles. 

V červnu se konala již tradiční farní pouť na Sv. Kopeček, kdy část farníků prošla 

tuto cestu  pěšky. V orlovně mohli zase občané shlédnout divadelní hru Antonín Huvar 

v podání brněnského divadelního souboru Buranteatr, jako vzpomínku na tohoto 

významného duchovního a našeho někdejšího spoluobčana. 

Protože si v měsíci červenci připomínáme  úmrtí Mons. P. Josefa Olejníka, 

významného skladatele duchovní hudby, byl uspořádán v rámci uctění jeho památky 

malý  hudební festival  ,,Chvalte Hospodina“, kterého se zúčastnilo několik 

chrámových sborů z celé Moravy. 

Na počátku prázdnin se Otec Josef s několik mladých lidí z farnosti a 

olomouckého děkanátu  zúčastnili setkání mládeže se svatým otcem Benediktem XVI. 

ve španělském Madridu. Celého setkání bylo přítomno kolem 2 milionů mladých lidí 

z celého světa. 
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Koncem prázdnin na svátek patrona kostela Sv.Jana Křtitele proběhl  farní den, 

při kterém se již  pravidelně schází celá farnost. Jako  vždy  byly připravena řada her 

pro děti a zasoutěžili si i dospělí. Počasí opět přálo, takže farní zahrada se velmi brzy 

zaplnila účastníky všech věkových kategorií. . 

V září jsme ještě absolvovali poutní zájezd do Rajhradu a Brna. Díky vstřícnosti 

tamních benediktinů jsme si prohlédli budovy tohoto historického místa, včetně 

nádherné klášterní knihovny. V Brně jsme pak navštívili katedrálu na Petrově a  nově 

otevřené diecézní muzeum. 

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 

době adventní. Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice zaposlouchat  do 

krásných tónů našich lidových koled, znějících z kostelní věže, a při noční mši svaté 

opět zazněla z kůru kostela slavná vánoční mše Jakuba Jana Ryby ,,Hej mistře“ 

v podání rozšířeného chrámového sboru pod vedením pana Radima Černína . 

Na konci občanského roku se konal silvestrovský koncert souboru  Misty. 

V oblasti hospodářské se podařilo opravit barokní sochu sv. Bartoloměje a 

připravuje se  generální oprava varhan, na níž se uskutečnilo několik sbírek. 

 

 
 
 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 

 
Podklady:  Hana Šebíková, duchovní CČSH  
 

 19.1. se konala ekumenická pobožnost v našem Husově sboru – kázáním 

posloužil otec Josef Opluštil. 

 Velikonoce: 

- bohoslužby na Květnou neděli 17. 4.  

- společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek 21. 4.  

- Velký pátek – společné večerní čtení pašijí 

- Hod Boží velikonoční 24. 4. s písněmi kostelního sboru   

 Májové pobožnosti se konaly vždy ve čtvrtek od 18 h a pozvali jsme mezi nás br. 

faráře Davida Kašpárka ze Šternberka, ses. farářku Naďu Kaňákovou z náboženské 

obce Troubelice a ses. farářku Janu Kašnou z náboženské obce Chudobín. 

 Měsíc květen jsme zakončili již tradičním májovým koncertem a začlenili jsme 

jej do celorepublikové akce „Noc kostelů“, které se poprvé zúčastnila i naše náboženská 

obec. 

3.7. proběhla slavnostní bohoslužba se zpěvem pěveckého sboru a se 

vzpomínkou na Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje a opata Prokopa 

25. 7.–5. 8. se uskutečnil křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Sobotíně v 

celkovém počtu 34 osob 
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12.–13. 10. proběhl sběr šatstva pro diakonii Broumov 

29. 10. v 15 h se konala ekumenická vzpomínková pobožnost na zemřelé na 

místním hřbitově – ke shromážděným promluvili ot. Josef Opluštil, ses. far. Hana 

Šebíková a paní Jana Drábková 

6. 11. v 15.30 h jsme v Husově sboru vzpomenuli všech zemřelých, jejichž popel 

je uložen v kolumbáriu 

24. 12. v 22 h se konala půlnoční bohoslužba se zpěvy pěveckého sboru a dětí z 

biblického „Spolča“; výstava ručně vyrobených hvězd, hvězdiček a komet 

Každé úterý od 17 do 18.30 h se koná biblické „Spolčo“ na faře – setkávání 15 

dětí ve věku od 6 do 13 let a od 18.30 do 19.30 h zkouška pěveckého sboru. 

Během roku 2011 byla udělena svátost křestní 6 dětem a 2 dospělým, ve sboru 

jsme prožili 4 pohřební rozloučení. 
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X. Tělovýchova a sport  
 

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

 

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2011 čtyři oficiální sportovní 

spolky: Sportovní klub, Sokol ,Orel a Sportovní mládí.  

Všechny sportovní organizace pracují nebo podporují práci s mládeží. Dnešní 

mládež má daleko více možností využívat svůj volný čas, než bývalo před vznikem 

internetu a počítačových her. Nejhorší je nicnedělání. Právě sport je vhodný „lék“ na 

nudu a odreagování se od počítače. 

V roce 2011 výše uvedené sportovní organizace zajišťovaly svůj chod a 

účastnily se pravidelných soutěží s menšími i většími úspěchy. Sportovní klub-

nejpočetnější spolek provozuje spíš výkonnostní sport organizovaný v celostátních 

soutěžích. Sokol je spíš zastáncem všeobecného a všestranného sportovního rozvoje. 

Orel hraje organizovaně stolní tenis a pořádá turistické akce. Sportovní mládí pořádá 

akce pro děti a pravidelně organizuje turnaje ve stolním tenise a házené mládeže - úzce 

spolupracuje s oddílem házené  ve Sportovním klubu. 

Všechny výše uvedené spolky spolu většinou spolupracují - každý v rámci 

svých možností.  

Pro rozvoj sportu je důležitá spolupráce s místní Masarykovou základní školou. 

Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Vždyť kde jinde získávat děti do jednotlivých 

sportovních organizací. 

Při porovnání s ostatními městy či vesnicemi v našem okolí je sportovní činnost 

obyvatel Velké Bystřice na velmi slušné úrovni a propagují tak jméno Velké Bystřice v 

blízkém i vzdáleném okolí. 

Důležitá je rovněž finanční podpora města, které finančně všechny spolky 

podporuje, protože si uvědomuje důležitost sportu v růstu osobnosti a ochraně proti 

negativním vlivům moderní doby. 

 

 

 

Sportovní klub 

 
Sídlo klubu je  Na Letné č.766. Tvoří jej oddíl házené, kopané, volejbalu a tenisu. 

Každý oddíl má své sportoviště a přilehlé plochy. Oddíl házené má vytápěnou sportovní 

halu s objektem kabin. Dále vlastní ubytovnu, posilovnu, vířivku a saunu pro členy SK. 

Oddíl kopané vlastní část objektu s kabinami a fotbalové hřiště. Oddíl tenisu a volejbalu 

využívají společný oplocený areál s šatnami, třemi tenisovými a jedním volejbalovým 

hřištěm. Společně všechny oddíly využívají restauraci v přízemí objektu šaten a 

společné komunikační prostory. 

Jedná se o sportovní areál, který nám může závidět široké okolí, neboť v roce 

2011 byly opraveny venkovní plochy - sportoviště i zelené plochy. Rovněž byly 

provedeny stavební úpravy na objektu kabin, a to výměna oken a oprava sociálního 
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zařízení v objektu se zřízením klubovny vedle stávající restaurace. Všechny tyto práce 

byly většinou financovány z dotačních titulů. 

Nově zde vznikla sportoviště pro veřejnost, a to osvětlené universální hřiště s 

umělou trávou na basketbal, volejbal, nohejbal a házenou. Vedle tohoto hřiště je 

beachvolejbalový kurt, dále osvětlené hřiště na malou kopanou s umělou trávou a sektor 

pro skok daleký a 100m umělohmotná atletická dráha . 

Oddíl házené má do soutěží přihlášeno 12 družstev od miniházené po muže a 

ženy. Za zmínku stojí postup družstva mužů A do 1.celostátní ligy mužů. Je to velký a 

historický úspěch dlouhodobé práce v oddíle. Doufejme, že se muži v soutěži zabydlí na 

delší dobu. Hlavní náplní oddílu je práce s mládeží, která je rovněž na výborné úrovni. 

Oddíl kopané má družstvo mužů, které hraje okresní soutěž, družstvo mladších 

žáků a benjamínků. 

Oddíl volejbalu tvoří družstvo žen, které hraje oblastní soutěž, oddíl tenisu 

provozuje rekreační tenis na dobře vybavených kurtech. Nově se začalo pracovat i s 

mládeží. 

Oddíl tenisu se zaměřuje na rekreační tenis. Je zde několik žáků, kteří pod 

vedením trenérů dělají první tenisové kroky. Tento oddíl pořádá i tenisové turnaje pro 

mládež. 

 

 

 

Sportovní mládí Velké Bystřice, občanské sdružení 
 

Sídlo tohoto občanského sdružení je Na Letné 766. Sportovní mládí již delší dobu 

spolupracuje se Sportovním klubem, a to zvláště v rámci pořádání turnajů pro 

mládežnické oddíly házené. Stalo se již tradicí, že Sportovní mládí pořádá a je garantem 

mezinárodního dvoudenního turnaje mladších žáků a žákyň, který se každoročně koná 

před ukončením školního roku. Dříve byl tento turnaj nazýván FTP CUP, v roce 2011 

(devátý ročník tohoto turnaje) byl dle výměny hlavního sponzora změněn název na 

GENERALI Handball CUP. Dalším tradičním turnajem pod hlavičkou Sportovního 

mládí je turnaj starších žáků a žákyň, který se koná ke konci prázdnin. Dále Sportovní 

mládí finančně podporuje naše mládežnická družstva při účastech na MEGA SAM 

CUPU nebo Mikulášském turnaji, který je pořádán zdejší MZŠ.   

 

 

 

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
  

Podklady: Jan Bugno, kronikář TJ Sokol 
 

Počet členstva: Muži  64, ženy 106, dorostenci 4, dorostenky 14, žáci 43, žačky 94 

    CELKEM – 325. 
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VÝBOR: Třináctičlenný výbor byl zvolen na tříleté období v roce 2010. V závěru 

roku rezignoval na  členství ve výboru dosavadní starosta br. Tomáš Hroščaník, jeho 

úkoly převzal do příští valné hromady dosavadní místostarosta br.Ing.Jaromír Šubert. 

Ve stejnou dobu odstoupily ze svých funkcí sestry náčelnice Hana Navrátilová a členka 

výboru Lenka Otáhalová. Výbor jejich rezignaci přijal a funkci náčelnice převzala 

sestra Zdeňka Krylová. Doplňovací volby se uskuteční na příští valné hromadě v roce 

2012. 

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI:  Náklady činily celkem 635.952 Kč, výnosy 

celkem 480.196 Kč, odpisy 94.450 Kč. Kontrolní komise provedla celkem třikrát 

kontrolu pokladny, stav vždy souhlasil se stavem v deníku a na bankovním účtu. 

V dokladech nebyly zjištěny závady. Provedena též fyzická inventura nářadí a náčiní 

v sokolovně a opotřebované, neopravitelné a nefunkční předměty a zařízení byly 

vyřazeny  Největší výdaje představují položky – spotřeba energií (plyn 79.018 Kč, 

elektřina 17.720 Kč, voda), dále opravy a údržba (zhotovení kovové konstrukce na 

horizont na jevišti) montáž topných kabelů, mzdové náklady a v letošním roce  výdaje 

na oslavy l40. výročí založení  Sokola ve Velké Bystřici. S finančním hospodařením má 

výbor trvalé starosti, protože vlastní příjmy z výběru členských příspěvků, oddílových 

příspěvků a pronájmu prostor sokolovny nestačí na provoz. Proto s povděkem 

přijímáme případné dotace a dary od Olomoucké župy, České obce sokolské a 

především města Velká Bystřice, jaké byly v roce 2011, a upřímně všem za ně 

děkujeme. 

ČINNOST ODDÍLU: V sokolovně cvičilo celkem l2 oddílů všestrannosti a 4 

oddíly sportovní. Všestrannost: Rodiče a děti, předškolní děti, ml. žactvo, st. žačky, 

gymnastický oddíl, ženy s hudbou, starší ženy, aerobik. Sportovní oddíly: odbíjená 

muži, odbíjená ženy, odbíjená Hlubočky a sálová kopaná. Cvičitelský sbor 

všestrannosti: H.Navrátilová, L.Otáhalová. Z.Krylová, K.Otáhalová, V.Křepelková, 

A.Rechová, V.Číhalíková, M.Fait, V.Navrátil, P.Rulíšek.  Trenéři volejbalu: V.Rech. 

H.Dosoudilová, B.Hoffmanová, sálová kopaná.D.Dvořák. 

 

Akce oddílu všestrannosti:  

 5.3 – Dětské maškarní šibřinky byly opět hojně navštíveny dětmi i rodiči, sál byl 

plný pohádkových bytostí a nelíčeného veselí. Děti se účastnily různých soutěží, tance, 

rybolovu a především bohaté tomboly. 

 30.4. – Oddíl předškolních dětí se zúčastnil závodů všestrannosti v Olomouci - 

Chválkovicích. 

 6.5. – Mladší a starší žákyně vystoupily  na Setkání seniorů v Kulturním domě  

v Velké Bystřici. Orientální i moderní tance si dívky připravily samy a nacvičily za 

pomoci cvičitelek. 

 7.5. – Zálesáckého závodu zdatnosti letos v Příkazích se zúčastnily dívčí oddíly  

letos už popáté. 

 28.5. – Oddíly mladšího a staršího žactva připravily výlet do průmyslového 

muzea  v Mladějově v rámci hesla “Poznej své okolí“ 
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 16.-19.6. – Čtyřdenní sportovně – kulturní pobyt v rekreačním středisku Potštejn. 

Počasí bylo krásné, a tak se děti mohly koupat v bazénu. Účastníci podnikli pěší 

vycházku na hrad Potštejn, večer prošli stezkou odvahy, opékali špekáčky. Podle věku 

byly děti rozděleny do družstev  a soutěžily ve vědomostních i sportovních soutěžích. 

Za svou snahu byly odměněny dárečky i sladkostmi. 

 28.9. – Pro všechny děti ve Velké Bystřici uspořádal oddíl všestrannosti Sokolský 

závod zdatnosti. Děti byly podle věku rozděleny do dvoučlenných hlídek a na běžecké 

trati musely prokázat znalosti v orientaci - znalost práce s buzolou, zručnosti, ale i 

všeobecné vědomosti přiměřené věku. Vítězové obdrželi dárky a všechny děti 

občerstvení, drobnou sladkost a malý dáreček. 

 3.12. – Tradiční  Předvánoční akademie je již řadu let velmi úspěšná a početně 

navštěvovaná rodiči i veřejností. Oddíl Rodiče s dětmi jako vždy sklidili velký potlesk. 

Protože již od září se v naší T. J. nacvičují skladby na XV. všesokolský slet, předvedly 

ostatní oddíly také ukázky svých sletových skladeb. 

 

Oddíly sportovní: 

 Volejbalová družstva uspořádala v měsíci dubnu dva velikonoční turnaje 

smíšených družstev za účasti 9 družstev z okolních jednot. 

 Koncem měsíce dubna pořádal Sokol Štěpánov župní přebor smíšených družstev. 

Z naší jednoty se zúčastnila 2 družstva a družstvo vedené sestrou Dosoudilovou turnaj 

vyhrálo, družstvo vedené ses. Hoffmanovou skončilo na 2. místě. Vítězné družstvo ses. 

Dosoudilové jako župní přeborník postoupilo do krajského kola, které se hrálo v květnu 

v Hranicích. Tam se umístilo na 3. místě, což je pro naši jednotu slušný úspěch. 

 V měsíci prosinci uspořádali volejbalisté v sokolovně dva vánoční turnaje za 

účasti celkem 12 družstev z okolí.  

 Kromě uvedeného se někteří naši hráči a hráčky zúčastnili turnajů ve Velkém 

Týnci, Hlubočkách, Grygově a ve Velké Bystřici na turnaji, pořádaném Sportovním 

klubem V.B. 

 Družstvo sálové kopané pořádalo Vánoční turnaj za účasti 3 družstev. 

Těžištěm činnosti oddílů všestrannosti i sportovních je však především pravidelná 

cvičení i tréninky v sokolovně podle týdenního časového rozvrhu. Jak již bylo shora 

zmíněno, oddíly všestrannosti se soustřeďují na nácvik skladeb na XV.všesokolský slet. 

Pět oddílů nacvičuje sletové skladby a počet cvičenců, kteří chtějí cvičit  na sletě 

v Praze je 60. Nacvičují tyto skladby: 

 JONATÁN – skladba pro mladší žákyně – vedoucí nácviku jsou sestry Lenka 

Otáhalová a Hana Navrátilová. 

 DÁVEJ, BER! – skladba pro starší žákyně, nácvik vedou sestry Hana Navrátilová 

a Zdeňka Krylová. 

 NEBE NAD HLAVOU -  pro dorostenky a mladší ženy vedoucí nácviku je sestra 

Klára Otáhalová. 

 ČESKÁ SUITA -  pro ženy a seniorky – vedoucí nácviku je sestra Zdeňka 

Krylová. 
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 JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN – skladba pro Věrnou gardu (seniory a seniorky) 

nácvik vede sestra Alena Rechová. 

 

Další události a činnosti:  

 19. února byly naší jednotou poprvé organizovány pro členy i pro veřejnost 

Šibřinky pro dospělé. Bohužel účast byla malá, takže očekávaný finanční přínos do 

pokladny jednoty šibřinky nepřinesly. 

 Od 1.1.2011došlo ke změně ve funkci správce sokolovny. Místo br. Václava 

Recha se sokolovny ujal br. Josef Hroščaník a vykonával ji do konce roku 2011, kdy ji 

opět převzal br. Václav Rech. 

9. dubna byl uspořádán pro členy jednoty i veřejnost autobusový zájezd do 

termálních lázní Laa v Rakousku a návštěva znojemského podzemí. Účastníci zájezdu 

byli jako vždy velmi spokojeni. 

 V květnu jsme se opět ucházeli o začlenění do programu „Rozvoje venkova“ přes 

Místní akční skupinu. S navrhovaným programem nazvaným „Rekonstrukce 

sokolovny“ jsme tentokrát uspěli, realizace úkolů nás čeká v roce 2012. 

 Pro důstojný průběh oslav l40.výročí založení jednoty  bylo provedeno zhotovení 

a montáž závěsné konstrukce pro „horizont“ na jevišti v sokolovně. Závěsnou 

konstrukci zhotovila a nainstalovala firma p. Stříbrného z Velké Bystřice. 

 Během roku musela být provedena instalace topných kabelů pro otápění úžlabí 

okapů a svodů v zadním traktu sokolovny. Tímto opatřením byl vyřešen problém se 

zatékáním odtávajícího sněhu na strop jeviště sokolovny. 

 Ke konci roku byly zpracovány podklady pro nové hromadné pojištění majetku, 

které vychází z materiálů zaslaných župou. Ocenění majetku bylo zpracováno podle 

podkladů, uvedených v pasportu. 

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI: 

 V roce 2011 se naše tělocvičná jednota Sokol dožila 140 let své činorodé 

existence. Podrobná zpráva o těchto oslavách je zapsána v kapitole Významné události 

města v roce 2011 této kroniky. 

  

Další významné události: 

 V souvislosti s dlouholetými zásluhami o činnost naší jednoty  byl u příležitosti 

140. výročí založení jednoty navržen na ocenění stříbrnou medailí ČOS br. Jan Bugno. 

Koncem roku župní vzdělavatel výboru oznámil, že ocenění bylo ústředím ČOS 

odsouhlaseno a k předání má dojít v dubnu 2012 v Praze. 

 Další oceněnou členkou naší jednoty je jednatelka sestra Božena Barvířová, která 

obdržela bronzovou medaili ČOS. Medaile jí byla předána, jak uvedeno shora, na 

oslavě 140. výročí jednoty. 

 Bohužel musíme uvést i smutnou zprávu: 15.dubna 2011 nás neočekávaně 

opustila navždy po zákeřné nemoci sestra Ing. Ivana Korýdková, dlouholetá členka 

Sokola, předsedkyně kontrolní komise naší jednoty. Čest její památce 
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 Rok 2012 bude pro sokolské hnutí neobyčejně významným rokem. Sokol jako 

celostátní organizace a jedno z nejstarších českých tělovýchovných hnutí oslaví 150 let 

od svého založení. Navíc oslavy vyvrcholí XV.všesokolským sletem, jehož šestileté 

období připadá právě na  rok 2012. Pro naši i všechny ostatní sokolské jednoty to 

znamená zvýšené úsilí, pečlivá a svědomitá příprava, aby vyvrcholení oslav – XV. 

všesokolský slet v Praze byl co nejúspěšnější. 
 

         

 

                                                                                                                                                                          

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 se pohybuje kolem 

104. 

Cvičení dětí má na starosti Věra Fojtíková, stolní tenis Štěpán Chudík a Anton 

Mikéci, Starší žáky vede Pavla Pečínková, cvičení žen p. Marie Nakládalová. Muže 

organizuje Jan Fojtík a Karel Fojtík. 

Mezi hlavní náplně naší činnosti patří především sport, doplněný o  pořádání 

kulturních a společenských akcí a rovněž tak blízce spolupracujeme z místní 

římskokatolickou farností. 

V rámci pravidelné týdenní činnosti  cvičily v orlovně oddíly  dětí a mládeže, u 

žen je populární aerobic a posilovací cvičení, muži se věnovali florbalu. Družstvo 

stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu v rámci Regionální soutěže okresu 

Olomouc ve stolním tenise. Každou sobotu se schází taneční kroužek mladých pod 

vedením Anny Juráňové, který připravil taneční pro mladé a veřejnost.  

Každou neděli se rovněž scházel kroužek společenského tance pod vedením Jana 

Fojtíka, určený těm, kteří se  po letech chtějí zdokonalit ve svém tanečním umění a 

pravidelně zde zkouší členové Velmi amatérského divadla, které vede a režíruje 

Ludmila Plesková. Mimo tyto pravidelné akce jsou v orlovně   pořádány jednorázově 

koncerty, přednášky a sportovní zápolení. 

 

I tento rok byl na události poměrně bohatý: 

Hned počátkem ledna se konalo divadelní představení Velmi amatérského 

divadla pod názvem Vánoční příběh inspirovaný narozením Ježíše Krista. 

V lednu vypomáhali naši mladí členové při Tříkrálové sbírce určené pro 

charitativní potřeby Charity Olomouc.  
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Již tradičně hojně navštívenou akcí byl v pořadí již 8 orelský a farní ples, kterého 

se zúčastnilo  kolem 160 návštěvníků. O předtančení se postarali členové našeho 

tanečního kroužku a amatérského divadla. 

V měsíci květnu jsme v rámci ,,Slavnosti kroje“ pořádali v prostorách zámeckého 

parku tzv. kuličkyádu, při níž mělo možnost změřit si své síly několik desítek hráčů, jak 

dětí, tak dospělých. 

  Počátek června jsme věnovali pěší pouti na Svatý Kopeček, kterou každoročně 

pořádá naše farnost. 

V rámci dne dětí patříme již tradičně mezi pořadatele dětského odpoledne v 

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

zákona. Tématem našeho stanoviště bylo přiblížit dětem příběh o  Samsonovi a Dalile. 

Velmi úspěšná byla  divadelní pohádka pro děti tzv. Velmi amatérského divadla 

pod názvem ,,Čertovská pohádka“ .Režii hry měla opět Ludmila Plesková. Pohádka se 

hrála celkem dvakrát a její reprízu  navštívilo kolem 170 především malých diváků. V 

rámci divadelních představení se uskutečnila hra  brněnského souboru Buranteatr 

,,Antonín Huvar“, jako vzpomínka na tohoto kněze a podporovatele jednoty Orla. 

V průběhu prázdnin jsme pořádali již posedmnácté letní tábor pro děti. Opět jsme 

navštívili překrásné prostředí  v Travné u Javorníku, kde děti nachází pěkné zázemí pro 

své aktivity. Hlavní program byl tentokrát  motivován knihou o Harry Poterovi. O 

popularitě tábora svědčí fakt, že se jej pravidelně zúčastňuje více jak 40 táborníků. Pro 

starší orly byl připraven vodácký minitábor na řece Vltavě. 

Koncem prázdnin, na svátek patrona zdejšího kostela sv. Jana Křtitele, je 

každoročně pořádán tzv. farní den, v jehož rámci členové orla připravili soubor her pro 

děti a některé hry pro dospělé. 

V polovině měsíce listopadu se konala výstava velkobystřických amatérských 

umělců. K vidění byla celá řada  fotografií a obrazů, doplněná o dřevořezby. Její 

vernisáž doplnil svými zpěvy místní chrámový sbor. 

Nadále se rozvíjí  spolupráce s místní farností (přednášky ,besedy, sportovní farní 

akce), městem Velká Bystřice a ostatními organizacemi (Sokol, Sportovní mládí, 

Kulturní středisko, Mateřské centrum Bublinka apod.), kterým umožňujeme využívat 

sál orlovny. 

Celkově můžeme říci, že  se nám daří plnit své poslání a přispívat ke kulturnímu a 

sportovnímu rozvoji města Velká Bystřice. 
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XI. Významné události města v roce 2011   
  
 

Hanácký rok ve Velké Bystřici – průběh v roce 2011  
 

Podklady: Jarmila Možíšová, ředitelka Kulturního střediska 

 

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 ke zviditelnění Olomouckého kraje a regionu Haná v oblasti cestovního ruchu. Tato 

celoroční akce byla během roku medializována v Českém rozhlase a ostatních 

regionálních rádiích, televizi, internetu a tisku. Zájemcům a návštěvníkům byly 

poskytnuty kvalitní tištěné materiály doplněné o stručnou anotaci upřesňující cíl a 

záměr jednotlivých akcí. 

Poskytnutá finanční podpora Olomouckého kraje umožnila představit 

návštěvníkům široké spektrum hanáckých tradic a lidové zábavy v roce života na 

tradičním hanáckém venkově. Projekt tak přispěl k udržení a obnově místních tradic a 

kulturní jedinečnosti střední Moravy. Návštěvníci měli možnost si uvědomit, že 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.  

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.  

Děti ze souboru Krušpánek vyrobily smrtku a společně s menšími dětmi 

z Čekanky ji vynesly k lávce přes řeku Bystřici v parku. Tam byla za zpěvu písniček a 

recitování říkadel hozena do vody. Poté děti nazdobily čerstvě uřezanou větvičku a 

přinesly jaro do vsi. 

 Na tuto akci navazovalo Vítání jara, které se konalo v prostorách galeriezet. 

Pořádalo ho SRPŠ, Kulturní středisko a Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice. Byly 

připraveny tvůrčí dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit velikonoční dekorace včetně 

pletení tatarů, dále výstavka výtvarných prací. O kulturní program se postaral soubor 

Čekanka a taneční kroužek p.uč. Smidové. 
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 Předvelikonoční pletení tatarů se konalo Nad Skálou u Heřmanů. Sešli se zde 

nejen aktivní Hanáci, ale i další účastníci, kteří si za doprovodu zpěvu členů mužského 

sboru Rovina vlastnoručně upletli tatar pro svou velikonoční obchůzku. Současně měla 

děvčata možnost si namalovat velikonoční kraslice či zkusit upéct jidáše. 

 Velikonoce tvořil Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem. Zahájení bylo 

v 9 hodin ráno u velkobystřické radnice, kde se shromáždili muži a chlapci v krojích. 

Nastoupili na vůz žebřiňák tažený koňmi a vyjeli na mrskut po městečku. Návštěvníci 

akce uslyšeli  hanácké písně a říkadla doprovázející tuto zvykoslovnou akci.  

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.  

Známým zvykem na Hané bylo Stavění máje. Ve Velké Bystřici byl tentokrát 

máj byl postaven dne  30. května v části Hliník. Tento obyčej byl ve stejný den spojen i 

s pálením čarodějnic. Muži postavili májku, následoval program pro děti i dospělé, 

soutěže a posezení při muzice.  

Kácení máje s lidovou veselicí se konalo koncem května na stejném místě. 

Tentýž den odpoledne se uskutečnil dětský den na Zámeckém náměstí. 

Významnou akcí v oblasti folklorního dění ve Velké Bystřici je Slavnost kroje. 

Letos byl ústředním tématem mužský kroj. 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 blízkosti 

kostela pak proběhl program věnovaný mužskému kroji. Odpoledne, poprvé 

v amfiteátru , se konal komponovaný program zúčastněných folklorních souborů, 

skupin a muzik.  

Sraz účastníků sečeni lóke byl již v 6 hodin ráno u radnice, následoval přesun se 

zpěvem na louku u vlakové zastávky. Muži v  pracovních hanáckých krojích si užili 

sečení louky kosami, ženy za nimi pohrabovaly. Odměnou sekáčům za provedenou 

práci byla tradiční hanácká snídaně.  

  Velmi úspěšnou akcí se v Bystřici stal i  Hanácké pupek světa. Veškerý kulturní 

program akce se konal v amfiteátru v Zámeckém parku na krytém podiu. Poté se 

soutěžilo opět o  nejrychlejší konzumaci hanáckých vdolků, v pití piva, pojídání 

olomouckých tvarůžků a v předvedení nejkrásnějšího hanáckého pupku.   

Dominantou roku 2011 se stal opět festival Lidový rok. Letos se konal již XXI. 

ročník. V sobotu odpoledne proběhl za slunečného počasí program dětských folklorních 

souborů. Navečer byl amfiteátr znovu zaplněn diváky, kteří sledovali program „V 

dobrym zme se zešli“. Nedělní dopoledne patřilo muzikám a jarmarku, odpoledne 

vystupovaly domácí i zahraniční dospělé soubory. V rámci festivalu se konaly dvě 

výstavy v infocentru a v galeriizet. Na Zámeckém náměstí se konal po oba festivalové 

dny řemeslný jarmark 

Začátkem listopadu se konalo Svatomartinské odpoledne, již podruhé zařazené do 

programu Hanáckého roku v Bystřici. V amfiteátru se skvěle bavily stovky lidí i 
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z okolních vesnic. K vidění byl strašidelný průvod od školy na Zámecké náměstí 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. 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 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 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 bylo i vyhrávání dechovky 

Bystřičanka a muziky Kanafaska. Vystoupily dětské folklorní soubory Čekanka, 

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. Program 

tentokrát měla na starosti Mladá Haná, která se ho zhostila velmi dobře. 

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 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 
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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.  

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 
Podklady: webové stránky Českého statistického úřadu 

  

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. 

Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 

Poslední sčítání proběhlo v březnu 2011 - rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 

26. března 2011. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a 

zpřístupnění jeho výsledků zajišťoval na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení 

terénních prací při sčítání byla Česká pošta, s. p. 

Novinky sčítání lidu 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přineslo celou řadu novinek, které souvisely 

nejen s rozvojem informačních technologií, ale také se zkušenostmi z předchozích 

sčítání:  

 Formuláře reagovaly na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní 

opatření, nově tak přibyl např. dotaz na registrované partnerství.  

 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 nezjišťoval vybavenost domácností. 

Ve sčítacích formulářích se neobjevily žádné otázky na vlastnictví osobního 

automobilu, rekreačního objektu, telefonu ani dalších věcí. Z hlediska 

vybavenosti byla pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má domácnost možnost 

využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

 Zodpovězení otázky na národnost a náboženské vyznání bylo dobrovolné. Nově 

bylo možné uvést příslušnost až ke dvěma národnostem a v otázce náboženského 

vyznání byla přidána možnost přihlásit se mezi věřící nehlásící se k žádné církvi 

ani náboženské společnosti.  

 Sčítací formuláře bylo možné vyplňovat elektronicky na internetu a odesílat je 

on-line nebo prostřednictvím datových schránek.  

 Pro předvyplnění sčítacích formulářů a pro fázi zpracování bylo využito podle § 

14 Zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 dostupných 

dat z administrativních zdrojů. Český statistický úřad tak upustil od tradiční 

metody sčítání a přešel ke kombinované metodě s využitím registrů.  

 Terénní práce byly řešeny dodavatelským způsobem, sčítacími komisaři byli asi 

v 95 % případů pracovníci České pošty.  

 Právnickým osobám posílal ve většině případů domovní a bytové listy 

prostřednictvím datových schránek ČSÚ.  

http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/zakon_o_scitani_lidu_domu_a_bytu_v_roce_2011/$File/z296_09_sldb2011.pdf
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 Český statistický úřad spolupracoval i s dalšími institucemi - například s Asociací 

poskytovatelů sociálních služeb a Sdružením azylových domů se vůbec poprvé 

pokusil o sečtení osob bez přístřeší využívajících tato zařízení.  

 V době ostrého sčítání v roce 2011 bylo k dispozici telefonní centrum s 

operátory, kteří odpovídali na dotazy o sčítání.  

 Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve 

kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými 

daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.  

 

Výsledky sčítání ve Velké Bystřici : 

Počet obyvatel: 3 053 obyvatel, z toho 1 497 mužů a 1 556 žen 

Ekonomicky aktivní celkem 1 553, v tom zaměstnaní 1 415 
    

     

 

Bílý kámen 2011  

 
Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

 

 Cyklistika a turistika ve vojenském prostoru Libavá - to je akce Bílý kámen, 

kterou velkobystřiční pořadatelé (město a Auto-velo-klub) pořádali tento rok už po 

osmnácté. A letos se podařilo poprvé zorganizovat Kameny dva -  jeden na jaře a druhý 

v pozdním létě. 

 

Jarní Bílý kámen - neděle 1. května 2011 

 

Této akci už druhý rok bohužel nepřálo počasí, které tentokrát zradilo pořadatele 

trvalým deštěm od brzkého rána až do druhé hodiny odpolední. 

Přesto na akci přijelo z mnoha míst republiky množství skalních cyklistů a 

turistů. I když několik set z nich čekalo před vstupními prostory několik hodin na 

zlepšení počasí a nakonec do vojenského prostoru vůbec nevjeli, ti věrní si tento ročník 

nenechali vzít a do deště náležitě vybaveni  vjeli v úctyhodných počtech - bylo jich 

téměř dva tisíce! 

Přes ztížené podmínky průjezdu náročným terénem všichni účastníci 

ukončili akci ve zdraví. Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná 

závažná provinění, přednosta vojenského újezdu pplk.Mgr. Josef Dřímal 

poděkoval pořadatelům za bezchybnou práci ve velmi těžkých klimatických 

podmínkách a vyslovil přesvědčení, že letnímu Bílému kameni popřeje počasí 

více sluníčka, tepla a všeobecné pohody. 

 Ihned po ukončení jarního Bílého kamene proto pořadatelé přikročili 

k přípravě letos dalšího – letního Bílého kamene. Na poslední srpnovou sobotu 
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se rýsovala celá řada zajímavých inovací v nabídce toho, co pořadatelé pro 

účastníky připraví. 

 Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří letos akci doslova „udrželi nad 

vodou“ – a těmi byli: Auto Hlaváček, restaurační komplex Miracle Mrsklesy, 

Kola Kaňkovský, Remit s.r.o. Marius Pedersen Group, Seminární hotel 

Akademie Hrubá Voda, CK Adrenalin Centrum s.r.o., Cyklo Vego , Peřej tours 

s.r.o., Milan Rella Cyklosport a Mader sport. 

  

Letní Bílý kámen - sobota 27. srpna 2011 

 

Letní Bílý kámen, pořádaný Auto-velo-klubem a městem Velká Bystřice 

se uskutečnil jako v pořadí 19. akce tohoto druhu ve vojenském prostoru Libavá. 

Po mnohaletém úsilí pořadatelů se konečně podařilo získat povolení k realizaci 

tohoto projektu dvakrát do roka - podruhé v podmínkách pozdního léta.  

Zatímco jarní Kámen doslova uplaval v dešti, tentokrát nás zkoušelo 

tropické vedro – i na libavských pláních v nadmořské výšce 500- 600 metrů se 

teploty pohybovaly kolem 28°C. Tato vedra a hlavně předpověď život 

ohrožujících bouří a větrných smrští odradila řadu zájemců především z řad 

méně zdatných turistů a cyklistů – přesto se akce nakonec zúčastnilo téměř 

půldruhého tisíce věrných Bílokameníků. 

 První Letní Bílý kámen byl pro pořadatele i účastníky testem, zda dva 

Bílé kameny v roce pořádat, či zůstat na původní verzi jedné prvomájové akce. 

Jak z prvního hodnocení pořadatelů i vlastních účastníků vyplývá, Letní Bílý 

kámen je žádoucí, protože mnozí z těch, co ho absolvovali, ho hodnotí jako 

vůbec jeden z nejúspěšnějších v osmnáctileté historii. Úžasná pohoda na všech 

tratích pramenila především z toho, že všechny byly volně průjezdné a nikde 

nedocházelo k nežádoucí kumulaci většího množství cykloturistů – to byl jeden 

z důvodů, proč armáda povolila pořádání dvou akcí v roce.  

 Podle dostupných zpráv nedošlo k žádným vážnějším zraněním ani 

nekázni či porušení propozic a je proto předpoklad, že Jarní Bílý kámen 2012 se 

pojede opravdu jako Jarní. 

 Pořadatelé po ukončení akce poprvé uspořádali mezi účastníky 

internetovou anketu, v níž cyklisté a turisté hodnotili uplynulý ročník a hlavně 

se vyjádřili k tomu, jestli i v budoucnu chtějí absolvovat Bílé kameny dva v 

roce, nebo jako dříve jen jeden. 95% respondentů se vyjádřilo velmi pochvalně o 

úrovni akce a ocenili především úsilí pořadatelů ve velmi obtížných 

meteorologických podmínkách. 75% účastníků ankety podporovalo nově 

vznikající systém pořádání dvou Kamenů v jednom roce - pořadatelé budou 

výsledky ankety brát v úvahu při přípravě dalšího ročníku této významné akce. 
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Slavnost kroje 
 

Podklady: Petr Nakládal, organizátor akce 

 

Víte, co jsou „viléčka“ nebo „darmovise“? Příležitost dozvědět se třeba i 

takové zajímavosti byla letos již počtvrté při Slavnosti kroje, kterou uspořádalo 

o. s. Folklorum, se záštitou Hanáckého folklorního sdružení, za podpory města 

Velká Bystřice v rámci celoročního cyklu folklorních akcí „Hanácký rok 

v Bystřici“.  

Letos byl hlavním tématem kroj mužský. Říká se, že chlapi si na parádu 

až tak nepotrpí. Když si však na sebe Hanák vezme „limcák“ a na hlavu nasadí 

„člon“ – tak to už je NĚCO! 

Po nedělní mši mohli zájemci vidět podoby kroje od chlapeckého, přes 

oblečení mládenců a ženicha až po oděv, který nosili ti nejstarší. Při 

zasvěcených výkladech se dověděli mnohé o krojích z okolí Olomouce, 

Vyškova, Prostějova, Kojetína i z okrajových částí Hané – Holešovska nebo 

Záhoří. K vidění však nebyly pouze kroje hanácké, ale představili se i hosté 

z Podluží, moravských Kopanic, Valašska ba i z Horehroní a Detvy. Přehlídku 

krojů doplnilo vyprávění nestorů hanáckého folkloru, pana Boleslava Vacy (r. 

1926) z Příkaz a Václava Tomečka (r. 1930) z Doloplaz. 

  Bystřická neděle v krojích vyvrcholila v májovým sluncem zalitém 

amfiteátru vystoupením folklorních souborů Pomněnka a Chasa z Tvrdonic, 

Klas Kralice, Haná Přerov, Krajina a Dunajec Olomouc, Čekanka a Mladá Haná 

Velká Bystřice. Hráli a zpívali CM Frgál a Tožtak z Olomouce, mužský sbor 

Rovina a gajdoš Jan Smutný z Vnorov. 

  Při doprovodných programech slavnosti se na padesát soutěžících všech 

věkových kategorií zúčastnilo tradiční Kuličkyády pořádané členy bystřické 

jednoty Orel a mnoho dětí mohlo potěšit maminku dárkem vyrobeným 

v dílničce připravené mateřským centrem Bublinka. 

 
 
 

Prestižní ocenění pro bystřické Zámecké náměstí 

 
Stavba roku 2010 Olomouckého kraje 

 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města, Velkobystřické noviny 

 

Akce Rekonstrukce Zámeckého náměstí – oživení zámeckého areálu, 

amfiteátr a západní křídlo zámku získala v kategorii Rekonstrukce a obnova titul 

Stavba roku 2010 Olomouckého kraje. Slavnostní předání se uskutečnilo 

v rámci zahájení výstavy Stavotech ve čtvrtek 17. 3. 2011 v pavilónu A na 

výstavišti Flóra. Ocenění jsme přebrali v největším počtu zastoupených osob a 
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myslím, že i to symbolizuje příkladnou spolupráci mezi autorem návrhu, 

investorem i dodavatelskými firmami. Kategorie Rekonstrukce a obnova měla 

největší počet přihlášených staveb, i proto je pro nás titul Stavba roku 2010 

Olomouckého kraje velmi prestižní. 

 

 

 

Cena Rudolfa Eitelbergera 

 

Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta, Velkobystřické noviny 

 

V červenci přišla další příjemná zpráva, že sdružení Za krásnou Olomouc, 

které tvoří osobnosti umění, kultury a architektury a které se zabývá podporou a 

popularizací kvalitních počinů v oblasti obnovy kulturně a památkově cenných 

lokalit, objektů a děl v Olomouci a okolí, ocenilo naše nové centrum městečka 

udělením výroční Ceny Rudolfa Eitelbergera, tedy Ceny za zdařilou realizaci 

v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na 

Olomoucku. Ocenění nese jméno významného olomouckého rodáka a 

spoluzakladatele dějepisu, umění a památkové péče v rakouské monarchii 

Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885). Z jedenácti záměrů 

navržených olomouckou veřejností vybrala porota za předsednictví prof. 

Rostislava Šváchy pět nominací, z nichž pak v tajném hlasování zvítězila 

Rekonstrukce Zámeckého náměstí a parku ve Velké Bystřici. Z posudku, 

hodnocení našeho projektu odbornou komisí, vybíráme: „Výjimečná rehabilitace 

veřejného prostranství, parku a přilehlých budov vzešla z příkladné spolupráce 

mezi renomovaným architektem a vedením města, které se nenechalo zlákat 

možností stát se „arbitrem elegantiarum“, a naopak tuto roli přenechalo 

povolanějším. Výsledkem je tudíž městotvorná rekonstrukce, která dosud 

chaotickému místu propůjčila pevný řád. S využitím tradičních materiálů a 

výrazových prostředků mu dodala značnou míru poetičnosti a krásy a občanům 

města poskytla plnohodnotné místo k setkávání, kulturnímu vyžití, či jen k 

odpočinku. To vše, aniž by se snížila k dnes ve veřejném prostoru tolik časté 

materiálové či vizuální exhibici.“ Hodnocení je především vizitkou arch. 

Michala Sborwitze, kterému ocenění patří na prvním místě a kterému za 

dosavadní spolupráci i tímto způsobem znovu děkujeme. 

 

 

Ceny města Velká Bystřice 2011 

 
Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta, Velkobystřické noviny 

 

Po roční přestávce, kdy Cena města za rok 2010 udělena nebyla, proběhl 

výběr hodnotící komise v roce 2011 velmi rychle a jasnou shodou: Cena města 
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byla pro rok 2011 udělena paní Zdeňce PLACHÉ, naší spoluobčance, která ji 

obdržela za přínos v oblasti kultury a vzdělávání, za její dlouholetou práci 

knihovnice, kterou získala pro naši knihovnu řadu ocenění a za příspěvky do 

velkobystřických novin o významných osobnostech nejen z Velké Bystřice. 

 

Další laureátkou je paní Mgr. Dagmar SPÁČILOVÁ, toho času z 

Olomouce, která byla více jak 40 let farářkou církve československé husitské ve 

Velké Bystřici a která po celou dobu projevovala snahu o prohlubování 

duchovních hodnot v životě obyvatel Velké Bystřice a okolí za hranice vlastní 

církve.  

Slavnostní udílení cen se uskutečnilo 23. 7. 2011 v 15.00 hod. na zámku v 

obřadní síni města Velká Bystřice. 

 

 

 

První Hanácké Woodstock 
 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města, web Mikroregion Bystřička 
 

V sobotu 6. srpna 2011 se uskutečnil ve Velké Bystřici v novém 

amfiteátru v Zámeckém parku nultý ročník rockového festivalu Hanácké 

Woodstock. Nad pořadateli stál snad sám sv. Petr, protože počasí vyšlo na tyto 

dny absolutně perfektně a na návštěvnosti festivalu to bylo poznat. 

Amfiteátr byl při vystoupeních posledních dvou kapel zaplněný do 

posledního místečka a všichni příznivci rockové muziky si užívali báječnou 

atmosféru. Vystupující kapely předvedly špičkové výkony. 

Nevděčnou odpolední úlohu zahájit festival měla skoro domácí kapela 

Neverlay. Postupně se do amfiteátru začali trousit diváci a vystoupení kapel 

Marshall Malinovsky, Single Malt a The Again už sledoval více než z poloviny 

zaplněný amfiteátr. 

Znovu se ukázalo, že kvalitní revivaly slavných kapel pobaví a zaujmou, 

vystoupení Janis Joplin Revival Praha a především AC/DC Revival – Bon Scott 

memorial band měly obrovský divácký ohlas. 

Mezi ně vklíněný vsetínský Ciment svým poctivým valašským tvrdým 

rockem uklidnil atmosféru a připravil půdu pro finále festivalu, které obstarali 

už zmínění AC/DC revival a Mňága a Žďorp. Koncert nestárnoucí „Mňágy“ byl 

pak úplným vyvrcholením krásného rockového večera. 

Festival doprovázel na nově zrekonstruovaném Zámeckém náměstí mini 

pivní festiválek Moravského pivovaru se spoustou dobrého jídla od místních 

živnostníků a spolků. Pořadatelé z Velkobystřické kulturní společnosti, o.s. 

prostě nastavili laťku hodně vysoko a současně ukázali, že ve Velké Bystřici v 

novém amfiteátru má své místo vedle folklóru, folku a country také dobrá 

rocková muzika. 

http://bandzone.cz/neverlay
http://www.marshallmalinovsky.cz/
http://bandzone.cz/singlemalt
http://www.the-again.cz/
http://www.joplin.cz/
http://www.acdc-bonscott.com/
http://www.acdc-bonscott.com/
http://www.ciment.cz/
http://www.mnaga.cz/
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Lidový rok 2011 

 

Podklady: Jarmila Možíšová, ředitelka LR 

 

Ve Velké Bystřici proběhl ve dnech 2.- 4. září 2011 XXI. ročník 

folklorního festivalu s mezinárodní účastí LIDOVÝ ROK. Uskutečnil se opět 

v novém amfiteátru a na přilehlém Zámeckém náměstí v rámci cyklu Hanácký 

rok v |Bystřici. 

V pátek se konala vystoupení souborů z Mexika a z Uzbekistánu 

v Přáslavicích a v Mrsklesích. 

V sobotu odpoledne v bystřickém amfiteátru proběhla za slunného počasí 

s letními teplotami dětská část festivalu. Účinkovaly soubory Čekanka, 

Krušpánek  a Muzika Krušpánek z Velké Bystřice, Danájek ze Strážnice, Groš a 

Rožínka z Dolní Rožínky, Májíček z Brna a Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad 

Ondřejnicí. Moderování dětského programu se ujali žáci literárně dramatického 

oboru ZUŠ Olomouc – Žerotín, pod vedením MgA. Aleny Palarčíkové. Tomáš 

Zedník, Albert Pazdera, Martin Skopalík a Anička Palarčíková působili na 

jevišti velmi patřičně a přirozeně a doufáme, že se tímto počinem začala ve 

Velké Bystřici formovat nová generace moderátorů. Po skončení programu byli 

vedoucí souborů pozváni k rozborovému semináři s lektory, kterými byli: Anna 

Maderičová, PhDr. Jaroslav Vrchovský a Mgr. Jaromír Synek, PhD. 

Vybrané dětské soubory vystupovaly také v Domě pokojného stáří. 

V 18 h v amfiteátru  zazpíval Tomáš Kočko a Orchestr. 

Od 19,30 h diváci sledovali program „V dobrym zme se zešli“, v němž 

účinkovaly soubory Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Mladina z Plzně, 

melodies of Uzbekistan Taškent, Compaňia Folklorica Orizaba z Mexika. Tento 

program uváděl zkušený bystřický moderátor Petr Nakládal. 

V pozdních večerních hodinách nechyběl tradiční ohňostroj. 

Zájemci mohli v neděli ráno navštívit mši svatou ve Farním kostele Stětí 

sv.Jana Křtitele. 

V neděli dopoledne se poprvé na Zámeckém náměstí konalo „Sváteční 

poledne s lidovou muzikou“, v němž účinkovaly cimbálové muziky Fojt, 

Vsacánek, Strunky, Drevár, Kanafaska a Mladina. 

Ve 14 h byly v amfiteátru vyhlášeny výsledky soutěže „O nejkrásnější 

okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor“. 

V nedělním galaprogramu „Debe decke tak belo“ účinkovaly soubory 

Hlubina z Ostravy, Slovácký soubor Kyjov, Mladina Z Plzně, Ondřejnica ze 

Staré Vsi nad Ondřejnicí, Vsacan ze Vsetína a domácí soubory Haná, Mladá 

Haná, Kanafaska a CM Strunky. Ze zahraničí se představily výše jmenované 

soubory z Mexika, Uzbekistánu a dále Drevár, Krásno nad Kysucou ze 

Slovenska. Průvodní slovo měl na starosti opět Petr Nakládal. 
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Prostory západního křídla bystřického zámku otevíraly v rámci festivalu 

dvě výstavy: „Má vlast 2011“ v infocentru a výstavu výtvarnice Dagmar 

Havlíčkové „Ježíšova modlitba“, která byla inslalována v galeriizet.  

Na Zámeckém náměstí se konal po celou dobu jarmark lidových 

řemeslníků s předváděním lidové výroby.  

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.  

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.  

 

 

 

140. výročí založení TJ Sokol Ve Velké Bystřici 

 
Podklady: Jan Bugno, kronikář Sokola 

 

V roce 2011 se naše tělocvičná jednota Sokol dožila 140 let své činorodé 

existence. 

Výbor jednoty rozhodl o důstojné oslavě tohoto výročí, neboť Sokol patří 

k nejstarším dosud činným spolkům ve Velké Bystřici a naše jednota je druhou 

nejstarší sokolskou jednotou na olomouckém okrese. Organizací oslav byl 

pověřen realizační tým ve složení - sestry Hana Navrátilová,  Lenka Otáhalová, 

Zdeňka Krylová, Melničuková  br. Jan Bugno. Termín oslav byl stanoven na 23. 

a 24. září 2011. Na oba slavnostní dny byla v sále sokolovny instalována 

výstava historických fotografií, krojů a soudobých fotografií z činnosti oddílů za 

posledních dvacet let novodobé sokolské historie. Výstavu připravil br. Jan 

Bugno a novodobými fotografiemi doplnily sestry pod vedením Lenky 

Otáhalové. 
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Ke 140. výročí naší jednoty rozhodl výbor vydání pamětní publikace, o 

jejíž sestavení byl požádán br. Jan Bugno, který napsal hlavní text se zaměřením 

na posledních 20 let činnosti obnoveného samostatného Sokola, provedl 

textovou i obrazovou redakci a zajistil její vytištění v místní tiskárně 

p.V.Směšného. Publikace s názvem „140 let Sokola ve Velké Bystřici“ vyšla 

v červnu 2011 v nákladu 200 kusů. 

Na první den oslav (pátek večer 23. září) byl pozván do sokolovny  

k veřejné besedě známý a oblíbený filmový režisér pan Zdeněk Troška. Beseda 

se uskutečnila od l8 hodin, byla velmi zdařilá, návštěvníci byli velmi spokojeni, 

účast však byla průměrná. 

Druhý den oslav (sobota 24. září odpoledne) se konal v pěkně 

vyzdobeném sále a jevišti sokolovny. Slavnostní odpoledne navštívili pozvaní 

hosté – za MěÚ Vel. Bystřice  místostarosta p. Ivo Slavotínek a za olomouckou 

župu bratři Vilém Klega - župní vzdělavatel a Luboš Toušek - jednatel župy. 

Zástupci župy Olomoucké - Smrčkovy v průběhu programu připnuli 

k historickému praporu naší jednoty pamětní stuhu. V úvodu slavnostního 

programu odešla skupinka pod vedením místostarosty br. Jaromíra Šuberta 

položit kytičku k soše TGM a uctít tak jeho památku. Program pak probíhal 

v družné zábavě všech přítomných. Významnou jeho součástí bylo předání 

bronzové medaile ČOS jednatelce jednoty ses. Boženě Barvířové za dlouholetou 

obětavou práci ve prospěch sokolského hnutí a oznámení o udělení stříbrné 

medaile ČOS br. Janu Bugnovi, která bude jmenovanému předána ve sletovém 

roce 2012. Oba akty provedl zástupce župy br. Vilém Klega.  

Oslava 140. výročí založení T. J. Sokol ve Velké Bystřici byla zdařilá a 

vskutku důstojná. 
 

 

 

35. výročí založení souboru Haná Velká Bystřice  
 

Podklady: František Synek, etnograf, historik, fotograf a vydavatel, jeden ze 

zakladatelů Folklorního sdružení ČR  

 

Několik generací velkobystřických rodáků a přátel hanáckého folkloru se 

sešlo v sobotu 15. října podvečer v sále Nadační na slavnostním večeru 

věnovaném 35. výročí založení souboru Haná. Potkali se tu přátelé a kamarádi, 

jimž místní folklor a tradice učarovaly a mnohým – jedincům i celým rodinám - 

proměnily celý život. Během večera jsem se dostal k jedné z mnoha kronik, té 

první, která o založení souboru vypovídá nejpřesněji. Dovolím si citovat: „V 

roce 1975 oslavovala naše obec 760 let založení. K této příležitosti secvičila 

paní učitelka Anna Schwarzová za vydatné pomoci celého kolektivu lidí 

hanáckou svatbu. Během nácviku se vytvořila skupina mladých lidí, kterým bylo 

líto uložit naškrobené kroje do skříní. Rozhodli jsme se proto zkusit dát 
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dohromady alespoň několik nadšenců zapálených pro věc a vytvořit zatím jen 

partu, zaměřenou na nácvik hanáckých tanců. Požádali jsme dr. Aloise Běhala z 

Přerova o záštitu a činnost jsme zahájili 1. 4. 1976.“ Zakládajících členů uvádí 

kronika celkem jedenáct. Podle původního zápisu v ní o nějaký měsíc později 

přišla Františka Kimmelová a Josef Langer.  

Tak se začala psát bohatá historie souboru Haná Velká Bystřice, jehož 

součástí je také několik věkových skupin dětí i mládeže s příznačnými názvy: 

Krušpánek, Čekanka, Kanafaska, Mladá Haná. I proto může být věková škála 

členů souboru Haná v nebývalém rozmezí od 5 do 58 let! 

Dnešní vedoucí ing. Josef Langer současnou a minulou dobu porovnává 

slovy: „Náš soubor je víc než rodina. Víme o sobě hodně, jsme spolu stále, na 

zkouškách, zájezdech, při vystoupeních i přípravě pořadů. Máme několik 

věkových skupin. Děti jsou budoucností souboru a tak jsme rádi, že máme 

vedoucí, kteří jsou ochotni tyto děti učit. Tak jako v rodině ty starší děti 

pomáhají vychovávat ty mladší, tak i u nás ti zkušenější pomáhají mladším. 

Nejdůležitější věc pro budoucnost souboru je vychovat nové vedoucí, kteří 

jednou budou učit ty mladé!“ Filozofie vedoucího i jeho kolegů v současném 

vedení se daří naplňovat. 

 Slavnostní večer byl sestaven z pěkných vystoupení nejmenších, větších, 

mladých i starších. Ukázali se i staří… V hlavním pořadu vystoupily za 

doprovodu několika muzik (Krušpánek, Kanafaska, Záhorská muzika) všechny 

místní kolektivy většinou se svými zdařilými čísly, s nimiž získaly nejedno 

ocenění v rámci přehlídkových cyklů. Za všechny dospěláky popřáli členům 

jubilujícího souboru přímo na scéně velmi zdařilým vystoupením senioři 

souboru Vsacan.  

Slavnostní program zahájila muzika Krušpánek se svými sólisty. Poté 

nejmenší děti z Čekanky předvedly své milé pásmo Za školó. Vystoupení bylo 

milé, dětské a navodilo příjemnou slavnostní atmosféru pro všechny přítomné. 

Větší děti z kolektivu Krušpánek navázaly pásmem Só nebo nesó. Představení to 

bylo pestré, temperamentní a hezké. Jak jinak, tématem byla strašidla a při hře 

na toto téma se děti vždy doslova vyřádí. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. 

Ovšem pak přišel první opravdový vrchol večera. Postarali se o něj zpěváci 

Mužského sboru Rovina, letošního laureáta MFF Strážnice. Řekl bych, že na 

Hanáky až netradičně velmi dobře vypálili na diváky směs svých písní. 

Intonačně přesní, sehraní i sezpívaní, společně souznějící zpívající muži 

vytvořili pro diváky nebývalý hudební zážitek. Je příznačné, že ovace diváků, z 

nichž se nikdo nedivil jejich čerstvému čestnému titulu, nebraly konce. A po 

tomto zážitku již večer neztrácel gradaci.  

Následovalo zdařilé číslo Na trávo aneb Hraběcí marš, při němž se blýskla 

především děvčata kolektivu Kanafaska. Spontánní veselí a herecký kumšt 

předvedli pak zkušení členové Hané v pásmu Néni trnka jako trnka. 
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 Dobrou úroveň pořadu potvrdil také výstup seniorů Vsacanu. Při 

scénickém předvádění valašských tanců (Starodávné ad.) projevili nasazení, 

taneční um, dobrý zpěv i cit pro scénu.  

Následoval po všech stránkách zdařilý program Mladé Hané Regruti, 

který (podobně jako mnohé další) pro kolektiv ztvárnil dlouholetý 

spolupracovník, choreograf a režisér souboru pan Jiří Čada.  

A na závěr přidali ještě nejzkušenější domácí pásmo veselých a střízlivě 

rozverných staropražských písní a tanců. 

 Slavnostní program dospěl ku svému vrcholu. Tím se stal křest CD 

nosiče muziky Kanafaska, který provedli kmotři pan Jan Sulovský za Český 

rozhlas Olomouc a Jaromil Přidal jako první primáš a učitel této muziky. 

Zajímavý a pestrý téměř dvouhodinový program hanáckého a valašského 

folkloru později dostal „nadstavbu“ v tanečně - scénických humorných skečích 

dalších pozvaných souborů. Na této části již neoficiálního pořadu se podíleli 

členové souborů Ondřejnica, Klas a Vsacan. 

Ti také a mnozí další popřáli členům všech věkových kategorií 

jubilujícího souboru Haná všechno nejlepší a ještě mnoho zajímavých nápadů, 

zdařilých choreografií a úspěchů na scénách celého světa. 

 

 

 

Velkobystřické hudební přehlídky Regi banjo a Bystřické banjo 

 
Podklady: J.Jerry Koš, hl. organizátor 

 

 Obě tyto známé hudební akce trampské, country, bluegrassové a folkové 

muziky zažily v tomto roce snad vyvrcholení své mnohaleté úspěšnosti a trvale 

se tak zařadily mezi přední kulturní události v našem městě. 

 

Regi banjo 12. března 2011 - devátý ročník: 

 Pořadatelé vybírali z téměř dvou desítek kapel, které se přihlásily k účasti 

na přehlídce, což byl základ její velmi dobré kvality.  

 První vystupujcí kapela Hot Jazz Šůtrs svými rozmanitými skladbami plně 

zaujala přítomné a celý kolotoč přehlídky dobře roztočila. Bluegrassovou změnu 

žánru v podobě bystřické premiéry Goodwillu proto diváci přijali rádi. 

Olomoucký County All nám připravil příjemnou změnu přechodu opět do 

češtiny známých starších písní. 

 Přerovský Špunt přesvědčil o tom, že jejich úspěchy na bludovské Portě 

nebyly vůbec náhodné. Soft & Easy v úplně nové sestavě patřila 

k nejpříjemnějším překvapením přehlídky a předváděl opět „svůj“ bluegrass 

v čisté podobě té nejvyšší kvality. A.M.Úlet Janka Adamce vsadil tentokrát 

trošku na minulost a v Bystřici osvědčené amuleťácké hity. 
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  Další část přehlídky zahájila skupina Dostavník z Vysočiny  hrající velmi 

pěkné skladby od významných světových bluegrassmanů. Téměř domácí kapela 

Domino to po nich rozjela ve velkolepém stylu – střídání lidovek s gospely a 

dalšími žánrově rozmanitými skladbami se prostě muselo líbit každému. 

Soutěžní část přehlídky uzavíralo trio Alibaba velmi svižnou a zdařilou směsicí 

autorské tvorby celé skupiny. 

 Takže o tři postupová místa na podzimní velké Bystřické banjo se 

rozpoutal litý boj, třetí byl nakonec nejvzdálenější účastník – skupina Dostavník. 

Druhé místo pak obsadil přerovský Špunt a první místo získala sympaticky 

skromná skupina Domino. 

 Po několika létech bylo na Regi opět otevřeno „Okénko profesionálů“ , 

v němž se objevila paní Věra Martinová se sestrou Lenkou Slavíkovou a 

britským zpěvákem Jamie Marshallem. Myslím, že jejich vystoupení splnilo 

očekávání publika přes jistou odlišnost žánrového projevu od ducha naší 

přehlídky. 

 Na vystoupení dalšího hosta – několikanásobného vítěze přehlídek Regi i 

Banja, kapely Kelt Grass Band, jsme se samozřejmě moc těšili a jim zcela 

poprávu patřila čest letošní Regi uzavřít.  

Celé letošní Regi bylo opět velmi vydařené, s krásnou atmosférou 

pozorného publika, snaživými pořadateli i spokojenými, bez jakéhokoliv 

honoráře vystupujícími kapelami. K pohodové atmosféře přehlídky vydatně 

přispěla domácí moderátorská dvojice Petr Nakládal – Hanka Londová, která 

svým krásně neformálním projevem bavila diváky . 

 Existenci nesponzorovaného bystřického Regi drží bezesporu zdarma 

vystupující kapely, na rozpočtový schodek při vystoupení hosta kalibru Věry 

Martinové to při stokorunovém vstupném  však v žádném případě nestačí. Proto 

značné náklady na občerstvení z převážné části hradí město, vše ostatní jde na 

vrub celoročního rozpočtu Kulturního střediska. Věřme, že tyto dobré sudičky 

budou našemu za rok již desetiletému dítěti nadále nakloněny a bystřické Regi 

tu bude nadále ku prospěchu vystupujících kapel i spokojených diváků. 

                            

Bystřické banjo 22. října 2011 - třináctý ročník 

 Již volba pozvaných kapel neměla chybu, a to snad bylo to základní. 

Předkapelující MS Band hrál už pro plný sál a moc dobře. První trojice kapel – 

Špunt, Dostavník a Domino – tvořila snad nejsilnější nasazení na úvod přehlídky 

v historii. Na ně navazující Vojta Kiďák Tomáško předvedl určitě nejkrásnější 

recitál, který jsme tam kdy slyšeli a také se k tomu sám na sejšnu přiznal. 

Ozvěna, Alibaba a Tempo di vlak tvořili další odlišnou ukázku podoby té naší 

zelené muziky, kdy se člověku tajil dech nad tím, co všechno lze zahrát a 

vyzpívat. Nelze napsat, že vše vyvrcholilo, ale jen pokračovalo v úžasném spádu 

při vystoupení posledních tří skupin – Falešné karty, Přístavu a Přátel. 

 Přátelé však dali něco navíc, co nikdo nečekal a co se ještě na žádné 

bystřické přehlídce neobjevilo. Kapela totiž během několika minut „zestárla“ 
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průběžným převlekem o dobrého čtvrt století a přesto zvládli svoji závěrečnou 

skladbu ve velmi svěžím rytmu - úžasně všechny přítomné diváky pobavili. 

Divácká anketa je bystřická tradice, a ač víme, že je velmi subjektivní, 

rádi se jí držíme a také kapely si ocenění našich diváků opravdu váží. Proto jen 

pro úplnost dodáváme, že letos se o druhé a třetí místo svorně podělili Alibaba 

s Přáteli - nejvíce sympatií, a tím i první místo si letos určitě po zásluze z 

Bystřice odnesla Falešná karta. 

Na závěr přehlídky se se skvělým publikem i skvělými kapelami rozloučil 

zakladatel a organizátor bystřických přehlídek Jerry - Jarda Koš, který tuto 

tradici vytvářel celých třináct let. Poděkování představitelů města a ovace 

přítomných patřily nejen jemu, ale i ředitelce Kulturního střediska Jarmile 

Možíšové, která po celou tuto dobu projektům Regi a Banja fandila a jejich 

uskutečnění umožňovala. 

Pomyslná štafeta dalšího pořádání přehlídek byla předána členům 

bystřické skupiny MS Band, která se k této tradici hlásí a hodlá v ní úspěšně 

pokračovat. 

 

 

 

 Svatomartinské slavnosti 
 

Podklady: Ing. Martin Seidler, hl.organizátor 

 

V minulém roce jsme vyzkoušeli zavést zcela novou tradici, se kterou 

novodobé historii našeho městečka nebyly žádné zkušenosti. Akce se vydařila a 

ohlas byl natolik pozitivní, že nás zavazoval k dalšímu rozvinutí této akce. Letos 

připadl Martinův svátek na magické datum 11. 11. 11, ale vzhledem k tomu, že 

toto slavnostní odpoledne plánujeme vždy jako víkendové, přijel do Velké 

Bystřice svatý Martin až o den později v sobotu 12. listopadu. 

 Svatomartinské slavnosti jsme se už loni rozhodli profilovat jako svátky 

dobrého jídla, pití, mladého vína a ohňů. Tato kombinace má své prameny v 

historii a i když se v různých částech světa vyvíjely místní zvyky různými 

směry, naše pojetí je mnohým z nich velmi podobné. Jak to tedy bylo s 

přípravou slavností letos? První hrubý dramaturgický záměr vznikl ve 

spolupráci s paní učitelko Jaromírou Pazderovou a panem starostou a 

místostarostou. Následně se do neformálního přípravného týmu přidalo kulturní 

středisko, technické služby a školní jídelna a postarali se o vytvoření 

„hodovacího zázemí“ na náměstí a o spoustu dobrot, které jste měli možnost 

ochutnat. Se zabezpečením jídla a pití se přidala i škola a pekařství Hirsch. 

Škola v čele s paní učitelkou Pazderovou zorganizovala průvod masek s 

lampiony a výstavku kreseb svatého Martina v západním křídle zámku. Pan 

místostarosta Slavotínek sehnal skoro bílou kobylu Lucinku, která na rozdíl od 

koně, na němž jsem loni seděl já, neměla problém ani s lidmi ani se světly. 
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Tomáš Hradil napsal scénář k povedené alegorické svatomartinské scénce, 

kterou následně zrežíroval s hereckým ansámblem složeným z velkobystřických 

zastupitelů, MS bandu a děvčat z Hané. Nazvučení, osvětlení a celou techniku 

scénického vystoupení si vzal za své Víťa Langer s teamem z Kanafasky, 

Slávkem Londou a Tomem Hradilem a myslím, že tuto premiéru zvládli velmi 

dobře.  

No a já jsem měl šťastnou ruku s výběrem letošních ohňových 

vystupujících - skupiny Prométheus z Vyškova i jejich ohňostrůjci. Byla s nimi 

radost spolupracovat už při vytváření dramaturgie celého večera a věřím, že se 

většině z Vás líbilo toto pro Velkou Bystřici zcela nové pojetí kombinace 

ohňové show, pyrotechnických efektů a závěrečného ohňostroje. Skupina 

Prométheus letos postrčila laťku příští rok hodně snažit, abychom na jejich 

úroveň navázali. Skupina Prométheus patří k respektovaným amatérským 

souborům v tomto žánru a může být zajímavé si představit, co nás teprve čeká, 

pokud nám rozpočet dovolí pozvat některé z profesionálů v této branži. 

Málem bych zapomněl na hlavní postavu – svatého Martina. Jeho role se 

letos skvěle zhostil Martin Langer a letos poprvé jel už od školy v čele průvodu 

masek a lampionů. Na podobě Svatomartinského průvodu budeme chtít do 

budoucna určitě pracovat a tak uvítáme jakékoli rozumné nápady a podněty. 

Mnoho lidí se mě ptalo, jak to, že jsem letos nejel na koni já jako loni. Odpověď 

je prostá: svatý Martin byl v době, kdy prožíval období, které ho později 

proslavilo, mladým římským vojákem, což já ani věkem, ani tělesnými 

proporcemi už určitě nenaplňuji. 

 Myslím si, že se nám letos slavnosti velmi vydařily a jedinou výraznou 

vadou bylo, že se nám nepodařilo zajistit přítomnost všech odměňovaných 

„čeledínů“ – zaměstnanců města a městských organizací. Naštěstí nás na jevišti 

zachránila paní Bronislava Millá, naše bývalá matrikářka, která svým 

bezprostředním vystoupením náš malý trapásek zachránila. Doufám, že nám 

svatý Martin bude i v příštím roce nakloněn a zařídí u svatého Petra opět počasí 

bez deště, tak abychom mohli tento nový svátek poposunout zase o kousek výš a 

dokázali tak, že tato nová tradice má své pevné místo v kulturním kalendáři 

našeho města! 

 

 

 

Videokronika města 2011 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, videokronikář města 

 

Asi jako jisté uznání mé dlouholeté amatérské a ze strany města jen 

materiálně kompenzované videokronikářské činnosti od roku 1997, od kdy jsem 

se snažil zachytit události města ihned po zakoupení naší první rodinné 

videokamery, byl jsem v roce 2011 jmenován usnesením rady města 
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vidokronikářem města. Protože jsem celý tento rok současně dokončoval 

klasickou kroniku událostí z roku 2010, měl jsem velmi obtížnou úlohu. 

Myslím, že se mi přes tuto komplikaci podařilo zpracovat i v tomto roce některé 

zdařilé projekty a navýšit tak jejich počet v archivu města na úctyhodných 85 

titulů o téměř stovce disků. 

 

Soupis zpracovaných projektů videokroniky města Velká Bystřice v roce 2011: 

 

1.   Ples mikroregionu Bystřička               1 disk 

2.   Bestřecké masopust   2 disky 

3.   Bystřické Regi-banjo   2 disky 

4.   Velikonoce   2 disky 

5.   Bílý kámen   1 disk 

6.   Slavnost kroje   1 disk 

7.   Hanácké pupek světa   2 disky 

8.   Cena města 2011   1 disk 

9.   Hanácké woodstock   1 disk 

10.   První Letní Bílý kámen   1 disk 

11.   Lidový rok – dětské soubory   2 disky 

12.   Lidový rok – V dobrym jsme se…  2 disky 

13.   Lidový rok – Debe decke tak belo  2 disky 

14.   Lidový rok – Debe decke tak belo  2 disky 

15.   Vysaď strom pro mír   1 disk 

16.   Výstava zahrádkářů a postižených  1 disk 

17.   35 let souboru Haná   1 disk 

18.   XIII. Bystřické banjo   2 disky 

19.   III. Martinské slavnosti   1 disk 

20.   Mikuláš a rozsvícení ván. stromu  1 disk 

21.   Zpívání pod vánočním stromem  1 disk 

22.   Štěpánské koledování   1 disk 

23.   Z historie města – 5x z druhé pol. 90.let 1 disk 

24.   Z historie města – otevření Zámku (1991) 1 disk 

25.   Z historie – Důl Jan, Pithart u nás (1992) 1 disk 

C e l k e m                                                    34 disků 
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XII.   Závěr 
 

Rok 2011 byl dle mého úsudku v životě města úspěšný, ať už po stránce 

fyzického rozvoje města – budování, rekonstrukcí a stavebních úprav, či po 

stránce kulturní, společenské a sociální. Troufám si tvrdit, že město vede 

kolektiv zkušených lidí, kteří se s nasazení vrhají do nových projektů a nápadů, 

nečekají, co jim spadne do klína, ale sami usilují o to, aby město prosperovalo. 

A mezi občany se nachází mnoho těch, kteří aktivně připojí ruku k dílu, ať už 

v rámci své profese nebo ve volném čase. 

Převzala jsem psaní kroniky města po svém otci Jaroslavu Košovi, tento 

její díl je z velké části i jeho produktem, protože za čtyři roky svého kronikaření 

dovedl tuto činnost k dokonalosti, na které je radost stavět. Pracovalo se mi 

nesrovnatelně lépe než před lety, když jsem v roce 1993 dostala za úkol psát 

kroniky z let 1991 a 1992 a nemohla jsem se opřít téměř o nic. Samozřejmě že 

práci usnadňuje počítač, internet, mail a další média, ale systém, na který jsem 

mohla navázat po svém předchůdci, je prostě úžasný. Během psaní mi byl táta 

nápomocen nejen radami, ale i svými příspěvky. Doufám, že jsem převzala jeho 

štafetu důstojně a nezklamu důvěru jeho ani dalších generací, které budou 

posuzovat naše snažení. 

Při své práci jsem využila bohatého adresáře spolupracovníků, kteří mi 

poskytovali informace a podklady pro sepsání kroniky. Děkuji všem za jejich 

příspěvky a doufám, že budeme spolupracovat i v budoucnu. Zde uvádím jejich 

abecední seznam:  

 

MUDr.Andresová Jar. 

Bugno Jan 

Čadová Žaneta 

Čepelák Jiří 

Černínová Lenka 

Drábková Jana 

Mgr.Dvořáková Marika 

Goldscheidová Helena 

Ing. Heřman Milan 

Ing.Hradil Tomáš 

npor.Mgr.Chrudina P. 

MUDr.Jašek Petr 

Juřicová Irena 

Ing. Kolman Zdeněk 

Kostka Ctirad 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Kutrová Dana 

Lakomá Lenka 

Lakomý Václav 

Mgr.Lakomý Zdeněk 

Mgr.Langerová Lenka 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Možíšová Jarmila 

Nakládal Petr 

Ing.arch.Navrátil Jan 

Navrátilová Hana 

Novotná Hana 

Th.Lic.Pastuszak J.Th.d. 

Ing.Pazdera Marek 

Ing.Seidler Martin 

Scheuchová Marie 

Ing.Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr.Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Ing.Svoboda Milan 

Svrčková Lenka 

Synek František 

Šebíková Hana 

Šišková Kamila 

Ing.Šperka Josef 

Mgr.Štěpánová Jarmila 

Vaculíková Lucie 

Ing.Vodičková Monika 

Zedník.Miroslav

 

Ve Velké Bystřici 30.listopadu 2012 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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PŘÍLOHA KRONIKY 2011 
 

 

Velkobystřické noviny 2011 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2011 – číslo 1 

- Úvodník (advent v Bystřici, rozpočet roku) (1,2) 

- Předvánoční akademie Sokola (8) 

- Házená: turnaj mladších žáků, konečné tabulky podzimu (8,9,10) 

 

ÚNOR 2011 – číslo 2 

- Úvodník (kluziště, poplatky městu, nominace na cenu města)(1,2) 

- Předání ocenění Ing. Josefu Langerovi (2) 

- Bystřická kronika města, mateřské centrum Bublinka (3) 

- Pozvánka: Regi banjo, 10 let Klubu seniorů (5,6) 

- XVIII. hanácký bál v Olomouci (6,7) 

- Zprávy z bystřické házené (7,8) 

 

BŘEZEN 2011 – číslo 3 

- Úvodník (Hanáci v Praze, projektová příprava, ples města a mikroregionu)  (1) 

- Program Hanácký rok a Mikroregion Bystřička  (3) 

- Pozvánky na kulturní akce (5) 

- Pozvánka na Regi banjo (4) 

- Pozvánka na Bílý kámen, Lyžařské výcvikové kurzy, Turnaj v miniházené Zubří (6) 

- Házená (7, 8) 

 

DUBEN 2011 – číslo 4 

- Úvodník (Oživení centra města, investiční akce, masopust, Regi-banjo)  (1) 

- Hospodaření a rozpočet, Sběr, neurologická ambulance (2) 

- Charitní pečovatelská služba (3) 

- Pozvánky na kulturní akce (3,4) 

- Pohárek SČDO – pozvání (5) 

- Pozvánky na kulturní akce (6) 

- Jarní Bílý kámen (7) 

- Školní jídelna (7,8) 

- Regi Banjo (8) 

- Házená (9) 

 

 

 

KVĚTEN 2011 – číslo 5 

- Úvodník (Vítání jara, Den učitelů, Digitalizace televizního vysílání, Vodné, stočné) 

(1) 

- Blahopřání nejstarší spoluobčance, Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno….“ (2) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání, Velkobystřické varhany (3,4) 

- Hanácký rok – pozvánka na jarní akce(4) 

- Pozvánky na kulturní akce (5,6) 

- Velikonoční vítání jara, Rybářské závody – pozvání, 20 let hotelu Zámek (7,8) 
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- Biketrial, Házená (8) 

 

 

 

ČERVEN 2011 – číslo 6 

- Úvodník ( Akce na jaře, Centrem V.Bystřice čistou nohou) (1)  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- III. Hanácký pupek světa – pozvánka  (3) 

- Pozvánky na kulturní akce, Slavnost kroje - hodnocení (4,5) 

- Čištění Bystřičky, Sečení lóke, Projekt Řešení vrstevnických vztahů, Den Země (6) 

- Hledání velikonočního zajíčka, Škola v přírodě, Projekt Comenius, Mega Sam Cup, 

Letní olympiáda, Obvodní oddělení policie (7,8) 

- Bílý kámen (8) 

- Ohlédnutí za Hanáckým pupkem, Župní sokolské závody  (9) 

- Prague handbal cup – 3.místo (10) 

- Házená (11) 

 

 

ČERVENEC 2011 – číslo 7 

- Úvodník (Quo vadis bystřický zámku? Cena Rudolfa Eitelbergera pro bystřické 

Zámecké náměstí, Ceny města, Začínáme s BIO odpadem, Hanácký pupek světa 

2011) (1,2) 

- Kalendář akcí Mikroregionu (2) 

- Pozvánky na kulturní akce (3) 

- Fotogalerie Hanácký pupek světa (4) 

- Dětský den, 100 let vzniku skautingu  (5) 

- Házená – postup do 1.ligy  (6) 

- Házená – nález historických materiálů (7) 

 

SRPEN 2011 -  číslo 8 

- Úvodník (granty pro spolky, bioodpad, rekonstrukce sportovního areálu, Olomoucký 

šerpa, Hanácké Woodstock – pozvání) (1) 

- Granty města pro spolky-tabulka, kalendář akcí Mikrokregionu (2) 

- Pozvánky na kulturní akce (3) 

- Festival duchovní hudby, Akce v Domově důchodců Hrubá Voda, Letní Bílý kámen 

- pozvání (4,5 )  

- SK –  volejbal, kopaná, handball (5) 

- Házená – Středomoravská liga – mistři (6) 

- Házená – historické materiály (7) 

 

ZÁŘÍ 2011 – číslo 9 

- Úvodník (Woodstock, Lidový rok, Výstavba ve V.Bystřici, Nové tváře na radnici, 

Letní Bílý kámen)  (1,2)  

- Kalendář akcí Mikrokregionu (2) 

- Lidový rok -  program (3) 

- Pozvánky na kulturní akce (4) 

- Výlet Sokola do Mladějova (5) 

- Úspěch Markéty Vydrové v triatlonu, Házenkář David Krahulec (6) 

- Házená  (6) 
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ŘÍJEN 2011 – číslo 10 

- Úvodník (XXI.Lidový rok, Nejkrásnější okno…, stavební úpravy) (1,2) 

- Sběr, Týden sociálních služeb, Humanitární sbírka,  (2) 

- Dopis panu starostovi, odpověď, Kalendář akcí Mikrokregionu (3) 

- Bystřické banjo – pozvánka, Pozvánky na kulturní akce (4) 

- Úspěch Martina Langera v Ultramaratonu (5) 

- XX.Lidový rok - fotografie (6) 

 

LISTOPAD 2011 -  číslo 11 

- Úvodník ( Transformace bystřické kultury, Bystřické banjo, Dušičky, 

Svatomartinské odpoledne) (1,2) 

- Kalendář akcí Mikrokregionu (2)  

- Pozvánky na kulturní akce (3,4) 

- Reakce čtenářky na dopis (4) 

- Vysaď strom pro mír, Výstava ovoce a zeleniny, Občerstvení na zastávce (5) 

- Házená (6) 

- 140 let založení Sokola (6,7) 

- Soustředění házenkářů ve Šternberku, Sokolský tábor v Potštejně (8) 

 

 

PROSINEC 2011 – číslo 12 

- Úvodník (Územní plán, Příprava rozpočtu)  (1) 

- Kalendář akcí Mikrokregionu (2)  

- Pozvánky na kulturní akce (3,4,5) 

- Podzim ve školce (5) 

- 8. Výstava malířů a fotografů (6) 

- Svatomartinské slavnosti (6,7) 

- Jubilující Haná (7,8) 
 

                         

 

 

           

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 
 

 Během roku 2011 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. 

 

                                                                            Hana Londová, kronikář  
 


