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I. Úvod 
 

Kronika roku 2012 je svědectvím druhého roku volebního období. Vedení 

města zůstává ve stejném složení jako v předchozím roce. Soustředilo se na 

uskutečnění dalších investičních akcí a záměrů. Bohužel se stále nedaří některé 

plány uskutečnit, největším problémem nadále zůstává osud kulturního domu 

Nadační a hotelu Zámek, ale radnice nevzdává snahu jejich budoucnost řešit. 

V oblasti kultury se objevily některé nové aktivity, které jsou zaznamenány 

v kapitolách této kroniky. Velká Bystřice se stává kulturním centrem nejen 

nejbližšího okolí, ale dostává se do povědomí stále širšího okruhu lidí, pokud 

vezmeme v úvahu česko-polský projekt, dá se říci, že i za hranice naší 

republiky. Také bystřičtí sportovci šířili dobré jméno svého města po celé 

republice. Domnívám se, že rok 2012 byl pro Velkou Bystřici rokem úspěšným. 
 

 

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  
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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 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2012 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, vlastní poznámky předchozího 

kronikáře a spolupracovníka Jaroslava Koše 

 

 Česko získalo druhého kardinála, člena nejvyššího poradního sboru 

papeže  - stal se jím pražský arcibiskup Dominik Duka (6.1.) 

 Nejlepším filmem roku se stal snímek Rodina je základ státu - od režiséra 

Roberta Sedláčka (14.1.) 

 Nečasova vláda schválila půjčku Česka Mezinárodnímu měnovému fondu 

na pomoc eurozóně ve výši 38 miliard korun (25.1.) 

 Po říjnovém zpřísnění na šest let za mřížemi byl potrestán bývalý 

poslanec Petr Wolf za zneužití státní dotace 11 milionů korun (27.1.) 

 Tenista Radek Štěpánek získal svůj první grandslam s Indem Paesem ve 

čtyřhře na Australian Open (28.1.) 

 Poslanci schválili zákon o zásluhách bývalého prezidenta, který zní: 

"Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii" (1.2.) 

 Senát schválil přelomovou změnu zavedením přímé volby prezidenta, 

která proběhne v roce 2013, kdy nového prezidenta vyberou občané (8.2.) 

 Důstojné tažení evropskými poháry skončila fotbalová Viktoria Plzeň, 

když po Lize mistrů byla z Evropské ligy vyřazena týmem Schalke (23.2.) 

 Po dvouleté rekonstrukci byla otevřena a zpřístupněna slavná brněnská 

vila Tugendhat, památka zapsaná na seznamu UNESCO (29.2.) 

 Vladimír Putin byl potřetí zvolen ruským prezidentem - získal podporu 

64% hlasů a vystřídá Dimitrie Medveděva (4.3.) 

 Levicoví sociální demokraté Roberta Fica zvítězili v předčasných volbách 

na Slovensku, kde poprvé ovládla parlament jedna strana (10.3.) 

 Divadelní Ceny Thálie získali mimo jiné herec Luděk Munzar, pěvec 

René Tuček a tanečník Vlastimil Harapes (24.3.) 

 Věci veřejné v parlamentu otřásá krize - skupina kolem Karoliny Peake se 

odtrhla a založila novou politickou platformu Lidem (17.4.) 

 Stejně jako minulý rok získali hokejový titul v extralize Pardubice, když 

ve finále zdolali brněnskou Kometu (19.4.) 
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 Proti naší vládě, která přežila parlamentní krizi protestovalo na 

demonstraci v Praze na sto tisíc lidí, což je nejvíc od Listopadu 89 (21.4.) 

 Francouzský prezident N. Sarkozy padl - ve volbách ho porazil socialista 

F. Hollande (6. 5.) 

 Kariéra poslance a středočeského hejtmana D.Ratha skončila, když ho 

policie obvinila z převzetí úplatku a soudce ho poslal do vazby (15.5.) 

 Naši hokejisté na mistrovství světa obhájili bronzové medaile, když v boji 

o třetí místo porazili Finsko 3:2 (20.5.) 

 Ministerstvo školství rozhodlo, že Právnická fakulta Západočeské 

univerzity nemůže přijímat studenty na magisterská studia (24.5.) 

 Německo si je vědomo odpovědnosti za masakry v Lidicích a Ležácích, 

což napsal Václavu Klausovi německý prezident Joachim Gauck (8.6.) 

 Po prohře s Ruskem na Euru naši fotbalisté povstali a došli do čtvrtfinále, 

kde prohráli 0:1 s Portugalskem 

 Prezident Klaus nečekaně odvolal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a 

do této funkce jmenoval místopředsedu ODS Pavla Blažka (27.6.) 

 Na ME naši atleti uspěli: zlato v oštěpu V.Veselý, tyčkařka J.Ptáčníková a 

běžec P. Maslák, stříbro D.Rosolová a bronz štafeta 4x400 metrů (28.6.) 

 Španělští fotbalisté od roku 2008 kralují Evropě, také letos obhájili titul 

na mistrovství Evropy (1.7.) 

 Nově spuštěný registr vozidel se proměnil ve frašku - technické výpadky 

následovaly jeden za druhým a systém byl často trvale nepoužitelný (9.7.) 

 Při premiéře filmu "Temný rytíř povstal" trilogie o Batmanovi zastřelil 

maskovaný střelec v kině v Denveru dvanáct lidí (20.7.) 

 Po osmi měsících doputovalo na Mars americké robotické vozítko 

Curiosity, pátrající po životě na této planetě (6.8.) 

 Petra Kvitová v Severní Americe dobyla dva tenisové tituly - v Montrealu 

a o jedenáct dnů později v New Havenu (14.8.) 

 Dva roky vězení dostala moskevská skupina Pussy Riot za zpívání proti 

prezidentovi Putinovi v moskevském pravoslavném chrámu (17.8.) 

 Republiku ovládlo rekordní vedro - v Dobřichovicích padl absolutní 

rekord 40,4 stupně Celsia - překonán původní o 0,2°C (20.8.) 

 V Česku se objevila metanolová hrozba - na otravu metylalkoholem 

zemřelo do konce listopadu 37 lidí (3.9.) 

 Vláda rozhodla o plošném zákazu prodeje tvrdého alkoholu napřed ve 

stáncích, potom i na celém území republiky (12.9.) 

 Při otvírání nového mostu v Chrastavě spáchal Pavel Vondrouš „atentát“ 

na prezidenta republiky plastovou pistolí (28. 9.) 

 Krajské volby skončily úspěchem ČSSD a KSČM, levice uspěla i v 

senátních volbách, kde ODS naopak deset mandátů ztratila (13.10.) 

 Policie obvinila jednatele Likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku. V 

jejich skladu byla nalezena lihovina s 50% obsahem metanolu (18.10.) 
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 Američanu L.Armstrongovi byl prokázán dlouhodobý doping a proto mu 

bylo odejmuto sedm cyklistických titulů z Tour de France (22.10.) 

 Světovému tenisu vládne Česko, které nejprve vyhrálo ženský Fed Cup a 

o dva týdny později i mužský Davis Cup (4.11.) 

 Americký prezident Barack Obama porazil ve volbách republikána Mitta 

Romneyho a zůstane v úřadu další čtyři roky (6.11.) 

 Vláda přes odpor opozice a veto Senátu schválila ve Sněmovně církevní 

restituce, které prezident Klaus nevetoval, ani neschválil (8.11.) 

 Do čela Ústeckého kraje byl zvolen jako první komunistický hejtman v 

republice O. Bubeníček (20.11.) 

 Po devíti letech se do jarní fáze evropských fotbalových pohárů opět 

probojovaly dva české kluby: Sparta Praha a Viktoria Plzeň (22.11.) 

 Nejkrásnější ženou světa se v soutěži Miss Earth v Manile stala 

třiadvacetiletá Češka Tereza Fajksová (24.11.) 

 Při volbě Českého slavíka veřejnost nejprve šokoval svým projevem 

Daniel Landa, pak Tomáš Klus přerušil vítěznou sérii K.Gotta (25.11.) 

 Na škole v Conecticutu dvacetiletý střelec povraždil dvacet dětí a šest 

dospělých - předtím doma zabil svou matku, potom sám sebe (14.12.) 

 Dvojnásobná olympijská vítězka, oštěpařka Barbora Špotáková, byla už 

podruhé vyhlášena sportovkyní roku (19.12.) 

 Karolína Peake vydržela ve funkci ministryně obrany jen osm dnů, po 

kterých ji premiér Nečas odvolal a spustil tak další vládní krizi (20.12.)  

 

 

 

Stručný přehled důležitých  událostí města v roce 2012 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 1. ledna – stávající Kulturní středisko Velká Bystřice bylo 

transformováno na Odbor kultury a informací MěÚ, jeho vedením byl 

pověřen Petr Nakládal, odbor byl přemístěn z kulturního domu Nadační 

do západního křídla zámku 

 14. ledna – v sále KD Ravela se konal 1.ročník Rockového bálu 

Hanáckyho Woodstocku 

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

 28. ledna – mladší žáci zvítězili v mezinárodním turnaji házené ve 

slovenských Malackách 

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

CUP se uskutečnil ve sportovní hale ve Velké Bystřici 
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 4. - 5. února  – soubor Haná reprezentoval Velkou Bystřici na Národním 

krojovém plese Folklorního sdružení v Praze 

 11. února - proběhl ve školní hale již XI. ročník turnaje v házené mužů 

pod názvem NUTREND CUP 2012 

 byl zahájen dvouletý projekt Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané, ve 

kterém spolupracuje v oblasti folkloru Velká Bystřice s polským Muzeem 

Wsi Opolskiej v Opolu  

 18. února – uskutečnil se tradiční Masopust se zabíjačkou, tentokrát 

s účastí polského souboru  

 26. února – hráči SK Velká Bystřice „A“ vyhráli turnaj v miniházené 

CZECH COAL CUP 2012 v Novém Veselí 

 4. března – konala se derniéra představení bystřických ochotníků Mnoho 

povyku pro psa 

 22. března – vynášení smrtky, vítání jara 

 19. března – Velikonoční vítání jara v galeriizet 

 31. března – premiéra představení bystřických ochotníků Mátový nebo 

citron? 

 31. března – Velká Bystřice se stala centrem orientačního běhu 

Olomouckého kraje, amfiteátr a les na Lošov hostil dva závody jarního 

hanáckého oblastního kola 

 Březen – listopad – proběhla akce Regenerace veřejné zeleně města 

Velká Bystřice – 1.etapa - v lokalitách park, dětské hřiště v ul. Na 

Svobodě, areál hřiště Na Letné 

 20. – 22. dubna – uskutečnil se 40. ročník celostátní přehlídky monologů 

a dialogů Pohárek SČDO 

 28. dubna – konal se XIV. ročník cykloturistické akce Bílý kámen 

pořádané městem a  Auto-velo-klubem Velká Bystřice 

 30. dubna – v ulici Hliník byla uspořádána akce Pálení čarodějnic 

 1. května – v ulici Hliník byla uspořádána akce Stavění mája 

 4. května – TJ Liga stovkařů Olomouc a SK Nové Sady uspořádaly ve 

Velké Bystřici závod Velké ceny vytrvalců Kokina běh 

 5. – 6. května – konaly se rybářské závody 

 11. května – Klub seniorů a Odbor kultury a informací uspořádaly oslavu 

Svátku matek na sále KD Nadační 

 13. května – Slavnost kroje se uskutečnila na téma Kroj na jevišti, 

dopolední program na Zámeckém náměstí, odpolední program a  

Bystřická kuličkiáda v amfiteátru a přilehlém parku, konaly se také 

farmářské trhy 

 19. května – konalo se Sečeni lóke u zastávky ČD 

 19. května – proběhlo Čištění řeky Bystřice 

 23. – 25. května v hale proběhl turnaj škol v házené Novinářský kalamář 



9 

 

 26. května – byla udělena Cena města, jejím držitelem se stal houslista, 

člen Moravské filharmonie v Olomouci pan Karel Hewanicky 

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

 28. – 29. května – v rámci česko – polského projektu odjelo 25 dětí ze ZŠ 

do polského Opole na Muzejní řemeslné kurzy 

 květen – rozhodnutím zastupitelstva byla založena městská obchodní 

společnost Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o., jejímž jednatelem město 

zvolilo starostu Ing. Marka Pazderu 

 Házenkáři – mladší žáci „A“ se stali mistry středomoravské ligy 2011/12 

 1. června - Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve 

Československé husitské  ve Velké Bystřici se společně připojily k 

celostátní akci Noc kostelů 

 2. června – na Zámeckém náměstí se uskutečnil Dětský den 

 2. června – proběhla vernisáž výstavy fotografií Jana Šibíka v galeriizet 

 2. června – v areálu Skalka pořádal Biketrial klub z Olomouce závod 

Mistrovství a přeboru ČR v biketrialu VEMA CUP 2012 

 8. června – proběhly sportovní hry škol mikreoregionu Bystřička 

 8. – 11. června – mladší žáci obsadili 4. místo na Mistrovství republiky 

v házenkářském desetiboji v Novém Veselí, což je historický úspěch 

 9. června – 10. REGI Banjo se uskutečnilo poprvé pod širým nebem 

v amfiteátru 

 9. června – konala se veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem 

(1.ročník) v rámci projektu Poznej svůj mikroregion na kole, byly 

otevřeny nové cyklostezky 

 23. června – v římskokatolickém farním kostele se konal festival 

duchovní hudby Chvalte Hospodina 

 23. – 24.června proběhl turnaj v házené handbal CUP 2012 Generali 

pojišťovny 

 30. června – dosavadní dlouholetý ředitel hotelu Zámek Petr Jahoda 

ukončil nájem tohoto objektu 

 1. července – přes Velkou Bystřici vedla trasa IV.etapy Světového poháru 

v silniční cyklistice Czech Cycling Tour 2012 

 1. – 6.července – 60 cvičenců Sokola Velká Bystřice vystoupilo na 

XV.všesokolském sletu v Synot Tip aréně v Praze 

 12. července – v přízemí radnice zahájilo Středisko sv. Kryštofa  provoz 

Poradenského centra v oblasti sociálního poradenství 

 14. července – proběhl Hanácké pupek světa, poprvé v prázdninovém 

termínu 

 26. července – v Domě pokojného stáří se konala již po desáté slavnost 

sv.Anny 

 28. července – proběhla vernisáž výstavy soch Jana Buchty v galeriizet 
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 4. srpna – konal se II. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock 

v amfiteátru 

 18. srpna se v areálu Zámeckého parku uskutečnila soutěž hasičských 

družstev mužů a žen 

 31. srpna – 2.září – v našem městě se konalo mezinárodní setkání 

geocacherů MEGA MORAVIA 

 1. září – uskutečnil se XXI. ročník cykloturistické akce Bílý kámen 

 1.září – novým provozovatelem hotelu Zámek se stala společnost Abitron 

s.r.o., kterou zastupovali jednatel Ing. Karel Buchta a Mgr. Žaneta 

Brennerová 

 1.září – novým ředitelem Masarykovy ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici se stal 

Ing. Jaroslav Mihal 

 8. – 9. září – uskutečnil se XXII. ročník folklorního festivalu Lidový rok, 

tentokrát s podtitulem „Lidový rok se Slezskem“ a farmářské trhy 

 1.září – konal se VI. ročník turnaje starších žáků a žákyň v házené SMVB 

CUP 2012 

 2.září – na turnaji v házené konaném v našem městě GENERALI CUP 

2012 bystřičtí mladší žáci získali 1. místo 

 2.září – ve farní zahradě římskokatolického kostela se uskutečnil Farní 

den a hody 

 22. září  – konala se vernisáž výstavy Michala Macků v galeriizet 

 30. září – v rámci Dne architektury se konala vycházka Zámeckým 

náměstím a renovovanými prostorami s odborným výkladem architektů 

 5. října – Velkou Bystřici navštívil olomoucký biskup Mons.Josef 

Hrdlička, aby udělil svátost biřmování několika členům zdejší farnosti 

 6. - 8. října – proběhla výstava ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 

svazu 

 12. - 13.října – proběhly volby do zastupitelstva Olomouckého kraje 

v budově školy  

 17.října - bystřický divadelní soubor postoupil na přehlídku venkovských 

ochotnických divadel Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou, jejich 

hra Mátový nebo citron? získala dvě čestná uznání, cenu za herecký 

výkon a cenu za režii 

 20. října – konal se XIV. ročník přehlídky trampské a country hudby 

Bystřické banjo, které pořádal MS Band 

 27.října – u hřbitova se konala Drakiáda v režii místních hasičů 

 3. listopadu – konala se vzpomínková ekumenická pobožnost na hřbitově 

 8. - 9.listopadu – proběhla prodejní výstavka Svazu postižených 

civilizačními chorobami 

 11. listopadu – proběhl III. ročník Svatomartinského odpoledne 

 11. - 18. listopadu – v orlovně se konala 9.výstava amatérských malířů a 

fotografů  
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 20. listopadu – uskutečnil se XIV. ročník přehlídky bluegrass, country a 

folku Bystřické banjo 

 22. listopadu – v prostorách Masarykovy základní školy se konalo 

tradiční Vánoční koledování s jarmarkem 

 24. listopadu – byla zahájena výstava fotografií Terezy z Davle, vernisáž 

doprovodila zpěvem Iva Kevešová 

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

rozsvítil vánoční strom 

 8. prosince – konala se sokolská předvánoční akademie 

 9. prosince – v římskokatolickém kostele proběhl adventní koncert 

hanáckého mužského sboru Rovina 

 13. prosince – po třicetileté odmlce byl obnoven starobylý zvyk a 

bystřickými ulicemi procházely Lucie 

 20. prosince – konalo se Zpívání u vánočního stromu 

 24. prosince - před půlnoční mší v římskokatolickém kostele zaznělo 

tradiční vytrubování z věže kostela 
 25. prosince – farnost a orel uspořádali předvedení živého Betléma před 

kostelem 

 26. prosince – soubor Haná přivítal své příznivce na tradičním 

Štěpánském koledování 

 31. prosince – divadelní soubor poprvé uspořádal v poledne silvestrovské 

divadelní představení s posezením 

 31. prosince – ve Vrtově proběhlo tradiční neformální setkání obyvatel 

V.Bystřice, Mrskles a Přáslavic 
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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. Po levé straně silnice na Lošov vyrostlo malé satelitní městečko, 

další domy v této lokalitě stále přibývají, proto zde v tomto roce vznikla nová 

ulice Svatokopecká.  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.  

Mnohé domy po celém městečku jsou rekonstruovány, jejich majitelé 

provádí zateplování a výměny oken, objevují se nové barevné fasády. V roce 

2012 byly opraveny některé chodníky a místní komunikace, do vzhledu obce 

zasáhla také akce Regenerace veřejné zeleně, jak o tom píše pan starosta 

v následujícím příspěvku. 

 

 

 

 

 

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
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Investiční výstavba  města Velká Bystřice v roce 2012 

 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Rok 2012 byl specifický především v tom, že jsme po dlouhé době 

nerealizovali žádnou významnější investiční akci, ale pracovali jsme na mnoha 

menších rekonstrukcích, opravách a vylepšeních. A především jsme připravovali 

žádosti o dotace na další roky.  Velkou starostí pro nás v roce 2012 zůstával 

Hotel Zámek. V červenci 2012 skončil po dlouhých letech nájemník p. Bc. Petr 

Jahoda. V mezidobí město založilo firmu Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. , 

která je 100% vlastněná obcí. Tato firma od září 2012 pronajala hotel 

společnosti Abitron s.r.o. a současně připravila úspěšnou žádost o dotaci 

z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP). Získali 

jsme sice  příslib dotace ve výši 8 mil. Kč, ale rozpočet rekonstrukce dosahuje 

částky minimálně 32 mil. Kč. Jak vše  dopadne  si budeme muset počkat na další 

roky. A teď několik čísel jak se nám v roce 2012  měnila tvář Velké Bystřice:  

 Regenerace veřejné zeleně – program OPŽP, podepsána smlouva s firmou 

Zahrada Olomouc ve výši 2,730 mil (původní rozpočet před výběrovým 

řízením byl 6,3 mil. Kč),  dotace  90%, práce byly zahájeny v měsíci září 

2011, přes zimní měsíce bylo provedeno kácení stromů,  dokončení nových 

výsadeb červen 2012 . 

 Chodník Ul. Na Letné - předláždění chodníku  Na Letné (od hřiště po novou 

lávku u zastávky),  termín duben 2012, dokončení akce Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou, I.etapa.  

 Nasvětlení přechodu pro chodce v ul. 8.května (před sokolovnou) - RM 

schválila smlouvu s firmou Elpremont za nabídkovou cenu 45 tis. Kč bez 

DPH. Přechod měl být původně zrušen, proto se  v minulosti nasvětlení 

neprovedlo. 

 Oprava místních komunikací ul. Svésedlická a Kapitulní - RM schválila 

smlouvy s firmou Strabag v celkové výši 282 tis. Kč.  Realizace proběhla v 

měsíci dubnu 2012.  V rámci akce jsme obdrželi darem 100t živice od firmy 

Bohemia asfalt s.r.o.. 

 Vchodové  dveře budovy MZŠ a MŠ Na Svobodě. RM schválila smlouvu s 

firmou BJ okna s.r.o. na dodávku a montáž vchodových dveří za nabídkovou 

cenu 90.004,- Kč bez DPH.  Realizace srpen 2012.  

 Oprava chodníku k bistru Mlýn - RM schválila smlouvu s firmou 

Elpremont elektromontáže s.r.o. na realizaci stavebních prací   za nabídkovou 

cenu 159.576,- Kč bez DPH. 

 Oprava místních komunikací - ul. Kopaniny, bří Mikolášků a místní 

komunikaci za hřbitovem,   firma SKANKA a.s. na   za nabídkovou cenu 

160.000,- Kč bez DPH. 
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 RM schválila vystavení objednávky ve výši 62.850,- Kč bez DPH na novou 

výzdobu vánočního stromu včetně LED osvětlení 

 Oprava spojovacích krčků MZŠ Velká Bystřice,  firma  Elventa LV s.r.o. 

za nabídkovou cenu 39.645,- Kč bez DPH. 

 Oprava veřejného osvětlení v ulicích Kopaniny a bří. Mikolášků, firma 

Elpremont elektromontáže s.r.o. za  nabídkovou cenu 65.640,- Kč bez DPH. 

 RM schválila Smlouvu o dílo s firmou Alfaprojekt na pořízení nového 

územního plánu za nabídkovou cenu 864 tis. Kč. Jedná se o zásadní 

dokument rozvoje městečka.  Konečný návrh bude schválen po projednání 

(3x ho  bude v různých fázích projednání schvalovat ZM) cca v první 

polovině roku 2014.  

 

- V roce 2012 jsme také pracovali  na nových žádostech o dotace a zde je 

přehled: 

 Cyklostezka v k.ú. Velká Bystřice a Bystrovany - ROP, obdrželi jsme  

příslib dotace 6,265 mil. Kč,  odhadované náklady cca 7,4 mil. Kč, v 

současné době zadaná PD, řešíme výkupy pozemků, předpokládaná 

realizace r. 2014 

 Rekonstrukce zámku - ROP, obdrželi jsme příslib dotace 7,920 mil. Kč,  

odhadované náklady cca 20 mil. Kč, žadatel společnost Hotel Zámek 

Velká Bystřice s.r.o., nyní se řeší  projektová dokumentace, 

předpokládaná realizace do 09/2014 

 Sdružení obcí mikroregionu  Bystřička obdrželo příslib dotace z ROP  na 

akci Cyklostezka Hrubá Voda - Smilov, odhadované náklady 3,5 mil. 

Kč, dotace 85%, předpokládaná realizace 2013.  

 Regenerace veřejné zeleně II.etapa, OP ŽP, příslib dotace 75%, 

celkový rozpočet 0,765 mil. Kč, zeleň na hřbitově . 

 Přírodě blízké protierozní opatření v lokalitě Hliník - Velká Bystřice, 
příslib podpory z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na akci   

Jedná se o provedení terénních vsakovacích úprav a nové výsadby, tato 

opatření by  měla sloužit proti splachům z polí. Rozpočtová cena akce je 

990 tis. Kč a předpokládaná dotace je 90%. 

 Bezdrátový rozhlas, OP ŽP , žadatel mikroregion Bystřička, 90% 

dotace, podíl města Velká Bystřice 0,187 mil. Kč. 

 Aktivní prvky datové sítě, nový páteřní RR spoj, program Leader, 

celkové náklady 0,310 mil. Kč, dotace 0,170 mil. Kč. 

 Amfiteátr Velká Bystřice - doplnění sociálního zařízení, pořízení 

audio-vizuální techniky, schválen příspěvek 600 tis. Kč z rozpočtu 

Olomouckého kraje, realizace v roce 2013. 

 Vybavení zásahové jednotky - schválen příspěvek 60 tis. Kč z rozpočtu 

Olomouckého kraje, realizace ještě v roce 2012. 
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Počasí v roce 2012 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Rok 2012 přinesl opět jako loni extrémní výkyvy počasí. Celosvětově 

přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof, včetně záplav, 

extrémní sucho, sněhové bouře a jiné kalamity.  

 Zimní měsíce byly teplotně nezvykle rozdílné - zatímco únor byl 

extrémně chladný, pak leden, březen i duben byly nadprůměrně teplé - na mnoha 

místech byly zaznamenány teplotní rekordy. V červnu byly registrovány 

nezvykle vysoké srážky, které srovnaly celkové srážky do dlouhodobého 

průměru. 

 

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  -16 8 -10,5 5,5 -0,3 11 8 47,9 10 8 6  

Únor  -18,5 15 -16 10 -4,8 16  12,4 7 7 3  

Březen  -9 19,5 -3 12 6 21 4 16,9  10   

Duben  -6 29 1 22 9,3 15 8 27,2  17   

Květen  -0,5 31 8 22,5 16 29 8 25,5  18 3  

Červen  4 33 12 25 18 18 12 164  4  2 

Červenec  8 34 13 28 21 26 16 94,5  8  7 

Srpen  6 33 15 26,5 17,6 25 7 61,5  5  2 

Září  2 29 9 21,5 15 20 11 87  4   

Říjen  -2 24 1 17,5 8,7 19 10 85 2 7 9 1 

Listopad  -2 14 2 11 7 11 7 27,9  8 6  

Prosinec  -15 6 -10,5 3 -2 11 5 20,2 8 4 4  

 

 

 

                                                                        X = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden 

 

 

. 

Začátek měsíce velmi teplý, rekordní 

teploty 7-8°, mimořádně teplé dny 

ovlivnily i přírodu (ptáci námluvy, rostliny 

raší). Od 14.1. ochlazení, sníh, padají 

stromy. 21.1. obleva, zvýšené hladiny řek, 

v noci náledí. Od 27.1. holomrazy po celé 

-0,3 
 

-2,8 

 

47,9 
 

42 
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dny, špatné rozptylové podmínky. 

Únor 

 

 

. 

Začátek měsíce velmi mrazivý, padají 

rekordy, kalamita v dopravě, 15.2. silná 

vánice, vítr (bílá tma), časté náledí. Po 

20.2. oteplení. 

- 4,8 -1,1 12,4 
 

38 

 

Březen 

 

Rána z počátku měsíce mrazivá, od 10.3. 

oteplení, teplotní rekordy - 21. 29°C. Beze 

srážek, větrno.  
6 2,5 16,9 

 

40 

 

Duben 

 

 

. 

Rána velmi chladná, denní teploty většinou 

přes 10°C. Konec měsíce výrazné oteplení, 

znovu teplotní rekordy až kolem 30°C. 
9,3 7,3 27,2 47 

Květen 

 

. 

Po celý měsíc velmi teplo, větrno, málo 

srážek, sucho. 16 

 

12,3 

 

25,5 

 

74 

 

Červen 

 

. 

Po celý měsíc teplo, časté dešťové srážky 

až do 20. 6. - pak slunečno. 18 

 

15,5 

 

164 84 

Červenec 

 

 

. 

Z počátku vysoké teploty, bouřky se 

silnými dešti (na mnoha místech ČR 

záplavy). V druhé polovině měsíce časté 

srážky 

21 16,9 94,5 79 

Srpen 

 

 

. 

První týden vystoupily teploty až na 30°C, 

pak mezi 20 - 30°C. Při bouřkách velké 

srážky, 22. 8. kroupy. 
17,6 16,4 61,5 78 

Září 

 

 

. 

Po celý měsíc teplo, ranní teploty kolem 

10°, denní kolem 20°C. Dešťové srážky 

zajistily dostatek vláhy. 
15 12,8 87 52 

Říjen 

 

. 

Začátek měsíce dosti teplý a deštivý, 26.10. 

náhlé ochlazení a první sníh.  8,7 8,0 85 43 

Listopad 

 

 

. 

Celý měsíc docela teplý, po 20.11. se 

objevují ranní mlhy, projevuje se 

koncentrace polétavého prachu v důsledku 

inverze. 

7 2,7 27,9 49 

Prosinec 

 

 

. 

Začátek měsíce chladno, sněžení, po 15.12. 

obleva, ráno náledí. Po 20.12. ochlazení, 

sněžení, náledí. V noci teploty pod 0°C, ve 

dne do 6°C. 

-2 -1,0 20,2 48 
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Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 9,29 7,5 55,8 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 670 674 

 

 

 

Obyvatelstvo 
 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 
 

k 31. 12. 2012 

Celkový počet obyvatel    3088 

 z toho muži     1524 

 z toho ženy     1564 

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)  2495 

     mladších 18 let      593 

     starších 60 let    728 

 

Narozené děti        37 

Sňatků celkem        37 

 z toho církevních          4 

Úmrtí           28 

 

Nově přihlášení občané        79 

Odstěhovali se         62 

 

 

 

Věk nad 90 let:   31 osob 

Gojišová Františka  

Koblihová Anna 

Meitnerová Františka 

Kalusková Květoslava 

Běhalová Marie 

Andresová Jiřina 

Kovářová Květoslava 

Kadalová Marie 

Grigárková Jarmila 

Mojžíšová Anna 

Špaček Vladimír 

Hrubá Jarmila 

Niesner Karel 

Mlčochová Miloslava 

Schrottová Vlasta 

Bednaříková Marie 

Kubisová Zdeňka 

Kobliha Leopold 

Zagaláková Božena 

Šmidáková Milada 

Blažková Libuše 

Čechmánková Ludmila 

Švestková Vlasta 

Šperka Josef 

Brzokoupilová Vlasta 

Stržínková Růžena 

Kolbe Ctibor 

Plachá Zdenka 

Molíková Vítězslava 

Paluchová Berta 

Dřímalka Jiří  
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Narození občánci:  37 osob 

Drešl Patrik 

Kobliha Vojtěch 

Kaczorová Michaela 

Pazdera Matyáš 

Zapletalová Amálie 

Menžinský Alex  

Fiurášek Ondřej 

Kaláb Kristián 

Kašpar Martin 

Hořínová Tereza 

Černá Adriana 

Baláž Jan 

Kohout Sebastian 

Jabůrková Laura 

Mezei Ondřej 

Čtvrtlíková Nela 

Kaczorová Tereza 

Hladil Sebastian 

Krätschmerová Anežka 

Švarc Vítek 

Vogl Eduard 

Němcová Ella 

Kultanová Alžběta 

Bártková Veronika 

Langer Ondřej 

Kráčmar Maxim 

Zbořilová Adéla 

Temlíková Nikola  

Rybka Jakub 

Műller Matyáš 

Chudíková Klára 

Mrázková Nikola 

Krystin Ota 

Miklík Lukáš 

Steinerová Veronika 

Reich Antonín 

 

 

 

Zemřelí spoluobčané: 28 osob   
                                             zemřel/a ve věku:  

Juráň Václav   83 

Heráková Anna  80 

Zapletal Radek  48 

Záchová Marie  85 

Harazin Karel  66 

Urbanová Dobromila 82 

Zichová Eva   32 

Bugno Miloslav  88 

Ponížilová Jana  84 

Švarcová Hedvika  82 

Pospíšilová Marie  82 

Nováková Marie  68 

Janda Vladimír  56 

Král Petr   69 

Filípková Jarmila  87 

Kořínek Antonín  69 

Cajthamlová Pavla  55 

Ellner Miloš   64 

Mader Evžen   69 

Peřinová Vlasta  89 

Svoboda Jiří   63 

Mikulenková Dagmar 39 

Záchová Hedvika  74 

Obšilová Božena  81 

Koláček Antonín  60 

Matonoha Karel  62 

Frýbortová Renata  64 
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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 2012 

9 

 

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 2012 20 

 

 

 

Zastupitelstvo města 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2012: 

 

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 

Michal Hošek Jiří Čepelák 

Ing. Jan Slepica Mgr. Jaroslav Zavadil 

Ivan Polcr  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2012 celkem 9x 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. 
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Pravidelným bodem jednání byla majetkoprávní agenda a převody pozemků 

města. 

Mimo to zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body: 

 

25.01.  ZM schválila podání žádosti o dotaci do programu Podpora 

terénní práce pro rok 2012 

 projednalo zprávu o splácení závazku ze strany nájemce Hotelu 

Zámek 

 byl vznesen požadavek na opravu cesty od ulice J.Pospíšila k 

mlýnu – bude zpracován návrh rozpočtu a oprava bude zahrnuta 

do plánovaných oprav veřejných komunikací  

19.03.  ZM  stanovilo Ing. E. Schrottovou zástupcem města Velká 

Bystřice na valných hromadách VHS Olomouc a.s. - v případě 

nepřítomnosti bude zastoupena místostarostou 

 schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro 

Sportovní klub Velká Bystřice na provoz víceúčelového areálu ve 

výši 100.000,-Kč 

 schválilo půjčku o.s. Český kynologický svaz Velká Bystřice 

včetně směnky ve výši 200.000,-Kč 

 schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

spádové školy s obcí Mrsklesy 

 schválilo veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů 

údajů do informačního systému identifikace, adres a nemovitosti 

s obcemi patřící pod stavební úřad Velká Bystřice 

 byla předložena a chválena nominace na Cenu města Velká 

Bystřice pro rok 2012 panu Karlu Hewanickému 

21.05  ZM schválilo financování vlastních zdrojů ve výši 30% nákladů 

na realizaci akce ve výši 2.218.485,00 Kč v r. 2013 na akci Cyklo 

Bystřice – úseky v k.ú. Bystrovany a Velká Bystřice“ z rozpočtu 

města Velká Bystřice na rok 2013 

 schválilo závěrečný účet mikroregionu Bystřička za rok 2012 

 vzalo na vědomí informaci o jednání se zájemci o pronájem 

Hotelu Zámek 

11.06.  ZM schválilo nepeněžitý vklad do obchodní společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o. - a to budovy zámku včetně 

pozemku 

 schválilo předložený závěrečný účet města za rok 2011 

 v diskuzi byl zodpovězen dotaz na radu města, proč schválila na 

konkurzním řízení na místo ředitele školy uchazeče, který byl 

komisí doporučen až na 2. místě s tím, že oba uchazeči byli 

vyrovnaní a RM se rozhodla pro Ing. J .Mihala 

27.06.  ZM schválilo dohodu o spádové škole s obcí Svésedlice, 
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Mrsklesy a Bukovany 

 na návrh rady města schválilo název nové ulice  „Svatokopecká“ 

a prodloužení ulice Lošovská 

24.09.  ZM schválilo snížení kapitálového fondu společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice o 3,5 mil. Kč rozpočtovým opatřením 

 občany bylo upozorněno na zcela neprůtočné koryto řeky 

Vrtůvky – město jedná s majitelem toku o nápravu, pokud 

nebude zjednána, zprůtočnění bude provedeno v zimních 

měsících vlastními silami města 

 další připomínka byla ke špatnému stavu chodníků v Nádražní 

ulici – bude řešeno v roce 2013 

 byl vznesen požadavek na zákrok proti projevům vandalismu – 

radnice požádá o spolupráci Policii ČR 

29.10.  ZM schválilo vyčlenění vlastních zdrojů ve výši 11.876.400,-Kč 

na realizaci akce „Hotel  Zámek Velká Bystřice – stavební 

úpravy“ z rozpočtu města na rok 2013 

 schválilo žádost o dotaci na Úřad vlády ČR do programu 

"Podpora terénní práce pro rok 2013" s celkovými náklady 

327.700,-Kč 

 schválilo bezúplatný převod drobného hmotného majetku v 

objektu Hotel Zámek Velká Bystřice dle inventáře do vlastnictví 

Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 

04.12.  ZM schválilo Zadání územního plánu města Velká Bystřice 

 schválilo peněžní dar uvolněným členům zastupitelstva a uložilo 

MěÚ jeho vyplacení v roce 2012 

12.12.  ZM schválilo výši stočného na rok 2013 

 schválilo obecně závaznou vyhlášku 4/2012 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 schválilo obecně závaznou vyhlášku č.5/2012, kterou se  ruší 

obecně závazná vyhláška   č. 4/2011/ o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 

videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

 předsedkyně finančního výboru předložila důvodovou zprávu k 

projednávanému schválení rozpočtu na rok 2013 a rozpočtovému 

výhledu. - zdůraznila zejména investiční akce a jejich 

financování - rozpočet byl schválen 

 na zasedání zastupitelstva byl pozván velitel Policie ČR OO 

Velká Bystřice Mgr. Pavel Chrudina. Informoval zastupitelstvo i 

přítomné občany o objasněnosti případů v našem regionu, který 

je značně rozlehlý na počet příslušníků Policie. Dále informoval 

o situaci a úspěšnosti ve vyšetřování vykrádání aut, loupeže, 
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zadržení řidičů pod vlivem alkoholu. V centru Velké Bystřice 

jsou dvě velká parkoviště, která by měli občané využívat, přesto, 

že je zde zaznamenáno vykrádání aut 
 

  

 

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 2012 sešla celkem na 20 jednáních. V kronice 

uvádíme jen podstatné projednávané záležitosti, podrobnosti z jednání rady jsou 

uloženy u tajemnice MěÚ paní Jany Drábkové ve formě podrobného zápisu z 

jednání a následných usnesení. Pravidelně projednávaným bodem na každém 

zasedání byla majetkoprávní agenda města. 

 

27.01.  RM schválila dodatek smlouvy o sdružení na činnost společné 

jednotky SDH s obcí Mrsklesy 

 schválila smlouvu o nasvětlení přechodu pro chodce v ulici 8.května 

firmou Elpremont 

 schválila dodatek ke smlouvě na úhradu ztrát firmy Veolia za provoz 

autobusové dopravy 

 schválila Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu 

města pro spolky, veřejně prospěšné organizace a fyzické osoby 

 schválila Obchodní smlouvu s LO Haná na uložení odpadu v r.2012 

 neschválila žádost o snížení nájmu provozovateli Restaurace 

Nadační z důvodů špatné ekonomické situace 

 schválila nové nájemní smlouvy pro bytový fond v majetku města 

 schválila mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací za 

rok 2011 

 schválila výsledky výběrového řízení na zakázku "Propagace 

projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané" 

22.02.  RM doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí finančního 

příspěvku Sportovnímu klubu na provoz víceúčelového areálu 
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 uložila městskému úřadu dále pracovat na projektu cyklostezka Na 

Svobodě a revitalizace území (komunikace Tovární, Kozinova) 

 bere na vědomí zprávu o provozování hospodářské činnosti města 

 doporučuje ZM schválit smlouvy o provedení zápisů do 

informačního systému (ISÚI) 

 schvaluje způsob výběru nového nájemce Restaurace Nadační 

obálkovou metodou 

 schvaluje výpověď smlouvy o právním zastoupení advokátní 

kanceláří Ritter-Šťastný 

 projednala soubor záležitostí, týkajících se provozu a poskytování 

sociálních služeb DPS sv.Anny 

 schvaluje záměr vyvěšení pronájmu a prodeje nebytových prostor 

Zámku ve Velké Bystřici 

19.03.  RM schválila požadavek SHD na dovybavení přepravního 

automobilu a zásahové jednotky 

 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace Olomouckého kraje na 

projekt "Hanácký rok v Bystřici" 

 projednala vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno a nejlépe 

udržovaný prostor a nejkrásnější část ulice 

 schválila prodloužení nájemní smlouvy Hotelu Zámek s p.Jahodou 

 schválila vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele-ředitelky 

MZŠMŠ 

 řešila znečištění cyklostezky po zimě - úkol pro technické služby 

 

02.04.  RM posoudila přijaté nabídky na výrobu 30ks prodejních stánků pro 

Farmářské trhy (Česko-polský projekt) 

 projednala nabídky na pronájem restaurace Nadační jako pronájem 

nebytových prostor 

 projednala rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových 

organizací za rok 2011 a schválení jejich odpisových plánů 

 schválila prodej hasičského auta jako nepotřebného majetku města 

12.04.  RM schválila podání žádosti do Regionálního operačního programu 

na stavební úpravy Hotelu Zámek na přípravu projektové 

dokumentace 

 schválila montáž elektrického vytápění čistírny odpadních vod 

 projednala nabídku na opravu místních komunikací - ulic 

Svésedlická a Kapitulní 

 schválila cenovou směrnici pro prodeje a pronájmy nemovitostí v 

majetku města 

 byla předložena důvodová zpráva ke schválení nového nájemce 

nebytových prostor restaurace Nadační 
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 byl schválen záměr pronájmu a prodeje nebytových prostor objektu 

Zámek 

 bylo schváleno složení konkurzní komise k výběru na místo ředitele 

MZŠMŠ 

 schválila navýšení lůžkové kapacity DPS sv.Anny 

 schválila prodloužení smlouvy na mobilní telekomunikační služby 

 projednala návrhy na granty neziskovým organizacím, fyzickým 

osobám a občanským sdružením města 

 projednala prodej dřevěného stánku na základě dřívější výzvy - 

zůstane v majetku města a bude zapůjčen k užití různým 

organizacím města 

03.05.  RM projednala s přizvanými zájemci  jejich podnikatelský záměr na 

využití Hotelu Zámek 

 schválila žádost církve československé-husitské o finanční příspěvek 

21.05.  RM konstatovala, že město neuspělo se žádostí o financování 

kompostárny 

 byla podána informace o vývoji pohledávek města u provozovatele 

Hotelu Zámek, předložena tabulka splátek dlužné částky 

30.05.  RM jmenovala na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.7.2018 pana Ing. 

Jaroslava Mihala na pracovní místo ředitele právnické osoby 

Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 

13.06  RM schválila změnu zakladatelské listiny společnosti Hotel Zámek 

Velká Bystřice s.r.o. 

 schválila bezúplatný převod budovy č.p.773 (zámek a pozemku p.č. 

525/3) na Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 

14.06  RM schválila uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb 

DPS svaté Anny s novými uživateli 

 projednala informaci o stavu pohledávky města u bývalého 

provozovatele Hotelu Zámek 

27.06  RM projednala návrh na uzavření smlouvy s Ing. O.Schneidrem na 

zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy v restauraci 

Hotelu Zámek 

 starosta města informoval o připravovaném investičním záměru 

firmy Penny Market 

 projednala návrhy smluv a jejich dodatků o právu stavby ČEZ 

Distribuce a.s.ELPREMONT elektromontáže s.r.o. 

 schválila úpravu cenové směrnice pro prodeje-pronájmy nemovitostí 

v majetku 

 schválila název nové ulice Svatokopecká v lokalitě na Kopaninách a 

prodloužení ulice Lošovská 

 řešila převzetí objektu zámku a inventáře Hotelu Zámek, k čemuž 
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jmenovala inventarizační komisi 

25.07.  RM posoudila nabídku firmy Elventa LV s.r.o. na opravu 

autobusových zastávek 

 schválila podání žádostí do ROPu na stavební úpravy Nadační a akci 

Zařízení na svoz biologického odpadu 

 schválila kupní smlouvu na koupi užitkového vozidla Škoda 

Roomster rok výroby 2010 za 120.000,-Kč 

 projednána důvodová zpráva k pronájmu objektu zámku ke 

schválení jediného společníka o.s. Hotel Zámek V.Bystřice 

 byl schválen předložený návrh komise pro umisťování nových 

obyvatelů DPS 

30.08.  RM projednala informaci o rekonstrukci vnitřních prostor zámku, 

uzavření smluv s projektantem, opravu terasy Hotelu Zámek a 

kuchyně tohoto objektu 

 pověřila odbor výstavby MěÚ uzavírat nájemní vztahy na reklamní 

nosiče v obci 

 projednala informaci o soudním sporu města s O.Balážem o 

vyplacení odstupného 

 schválila koupi nového auta pro školní jídelnu s tím, že bylo 

provedeno výběrové řízení, úspěšné pro autosalon Hegr 

 schválila příspěvek na činnost skupiny MS Band ve výši 36.000,-Kč 

a daru občanské společnosti Pomocné ruce 

 byla konstatována nutnost doplnění mobiliáře města, pro seniory je 

nedostatek laviček - po inventarizaci se provede jejich doplnění 

24.09.  RM schválila vypsání výběrového řízení na nákup přívěsného 

vozíku pro JSDH 

 byl předložen návrh na jmenování ředitelky školní jídelny Marie 

Scheuchové na dobu určitou do 31.12.2018 

 pan starosta podal informaci o možných opravách místních 

komunikací v lokalitě na Kopaninách 

22.10.  RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na výstavbu 

sociálního zařízení v prostorách amfiteátru - od Krajského úřadu 

Olomouc bylo získáno 600.000,-Kč 

 schválila opravu komunikace v ulici Kopaniny a silnice směr 

Přáslavice - smlouva s firmou SKANSKA. Schválila projekt 

regenerace veřejné zeleně a dále provedení vánoční výzdoby firmou 

Elpremont 

 schválila rozpočtová opatření p.o. DPS a Charita na rok 2012 

 schválila poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP Olomouc 

 byla podána zpráva o nejnutnějších opravách bytových jednotek v 

domě č.p. 66 - je nutno řešit přestěhování stávajících uživatelů 

29.10.  RM projednala žádost ředitele školy o navýšení rozpočtu 
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 byla podána informace o příjmech z hracích přístrojů umístěných v 

zařízeních na území města 

 projednána inventarizace majetku města za rok 2012, vydán příkaz 

starosty města 

20.11.  RM schválila záměr uskutečnit opravu komunikace na ulici 8. 

května v lokalitě "U kovárny" 

 schválila nutnou opravu spojovacích krčků v MZŠMŠ 

 schválila zadání veřejných zakázek a jmenování hodnotící komise 

pro projekt Haná ve Slezsku - Slezsko na Hané 

 schválila záměr prodeje užitkového osobního vozu, který měla v 

zápůjčce p.o. Školní jídelna 

27.11.  RM projednala návrh rozpočtu na příští rok z jednotlivých odborů 

MěÚ a dílčích investičních akcí - byl předložen harmonogram 

projednání rozpočtů jednotlivých p.o. města 

 projednána informace o jednání se svozovou firmou REMIT o další 

spolupráci 

04.12.  RM schválila návrh mimořádných odměn zaměstnancům města 

 schválila příspěvek ČSTV na vyhlášení nejlepších sportovců a 

sportovních kolektivů okresu Olomouc 

07.12.  RM projednala informace k návrhu rozpočtu města na rok 2013 

 byl schválen prodej užitkového vozidla CADY a převod nákladního 

auta FORD na město Velká Bystřice  

 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2012 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

Skutečná výše příjmů a výdajů za rok 2012 odpovídá schválenému závěrečnému 

účtu. 

 

  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav zůstatek na účtě k 31.12.2011 1 566   

Příjmy Daňové příjmy   24 652 50,4% 

  Místní a správní poplatky   3 106 6,3% 

  Investiční dotace  dokončení parku 1 790 3,7% 

  Nedaňové příjmy   10 797 22,1% 

  Vlastní příjmy   8 586 17,5% 

P ř í j m y  celkem 48 931 100,0% 

Výdaje Investiční výdaje dokončení parku 2 425 5,3% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 310 

15,0%     Školní jídelna 987 

    DPS 1 635 
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  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 8 236 17,8% 

    provoz čistírny 1 269 2,7% 

    bytové hospodářství 743 1,6% 

    veřejné osvětlení 990 2,1% 

    likvidace odpadu 1 528 3,3% 

    tech.služby a veřejná zeleň 1 671 3,6% 

    opravy chodníků a silnic 1 990 4,3% 

    provoz dobrov. hasičů 745 1,6% 

    ostatní spoje 1 724 3,7% 

    kultura 2 844 6,2% 

    provozní náklady - správa 3 336 7,2% 

    zastupitelstva obcí 1 670 3,6% 

    ostatní výdaje 1 391 3,0% 

  Finanční výdaje daně a poplatky 990 2,1% 

    úroky z úvěrů 475 1,0% 

    ostatní finanční operace 6 606 14,3% 

  Poskytnuté příspěvky neziskové organizace 461 1,0% 

    mikroregion Bystřička 92 0,2% 

    ostatní příspěvky 49 0,1% 

V ý d a j e  celkem 46 167 100,0% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 1 968   

  Konečný stav zůstatek na účtě k 31.12.2012 2 362   

 

Rozpočet za rok 2012 byl přebytkový, přebytek činil 796 tis. Kč a splátky 

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

1 790 tis. Kč, jednalo se pouze o dotaci za dokončení revitalizace parku. Na rok 

2012 nebyly připraveny další projekty, možnost využít dotace je závislá na 

vypsaných projektech a jejich schválení. Průběžně probíhá příprava pro možné 

podání žádostí v roce 2013 .  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 

 

V roce 2012 ukončil na vlastní žádost činnost ve stavební komisi její nový 

člen pan Drahomír Vašička. V komisi tak zůstali pouze její dlouholetí členové, 

Ing.arch. Jan Navrátil, Ing. arch. Dan Života, Ing. Jaroslav Mádr a Ing. Milan 
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Svoboda. Materiály pro jednání komise stejně jako dosud, po celý rok 

připravoval ing. Filip Štembírek, vedoucí odboru výstavby.  

Rozsah agendy stavební komise v roce 2012 byl přibližně stejný jako 

v roce předcházejícím. Tak jako v celé zemi, tak i ve Velké Bystřici stagnace 

ekonomiky a omezování investic způsobily další pokles stavební činnosti na 

katastru našeho města. Komise se v prvním pololetí vyjadřovala většinou 

k záměrům a podnětům občanů, občanských sdružení, podnikatelů a firem pro 

nový územní plán města. 

Komise se v roce 2012 sešla na 9 jednáních, na kterých projednávala mimo 

jiné následující stěžejní záležitosti: 

1. jednání, 5.1.2012: 

 komise projednala podněty k územnímu plánu (ÚP) celkem od 11 

občanů, 

 zaujala stanovisko k náplni komerční zóny (Eurospektrum u Makra) 

a k jejímu napojení pomocí kruhové křižovatky. 

2. jednání, 2.2.2012: 

 projednala nové podněty od 7 občanů k ÚP 

3. jednání, 1.3.2012: 

 projednala a odsouhlasila zařazení církevního pozemku přilehlého 

k lokalitě Nad Skálou do ploch pro bydlení, 

 vyjádřila nesouhlasné stanovisko k umístění novostavby domu typu 

„Šumperák“ v ulici Nádražní II. 

4. jednání, 5.4.2012: 

 projednala další tři podněty občanů k ÚP, 

 plocha u Agrospolu – změna na plochu bydlení v severní části 

areálu družstva za podmínky vyřešení likvidace dešťových vod. 

5. jednání, 3.5.2012: 

 projednala a stanovila podmínky pro upravený záměr stavby 

bytového domu na pozemcích p.č.192,193,194 

 vyjádřila nesouhlas se záměrem v lokalitě Zlatý důl, týkající se ÚP 

města Olomouce 

6. jednání, 28.6.2012: 

 jednání proběhlo za účasti zastupitelů a zpracovatelů nového ÚP; 

projednávala se problematika týkající se nového ÚP města. 

Zpracovatel vytypoval a upozornil na problematická místa a řešení 

na území města. 

7. jednání, 6.9.2012: 

 diskutovala o problematice v oblasti Vinohrádky 

8. jednání, 4.10.2012: 

 odsouhlasila umístění a tvar střech novostaveb dvou rodinných 

domů v nové lokalitě  Kopaniny. 

9. jednání, 1.11.2012: 



- 29 - 

 projednávala a vyjádřila souhlasné stanovisko k záměru nové 

kruhové křižovatky k Makru, 

 projednala a vyjádřila souhlas se záměrem výstavby skladu ovoce a 

zeleniny Czechofrakt 

 

Závěrem děkuji všem členům komise za odvedenou práci v uplynulém roce 

2012 a ing. Filipu Štembírkovi, vedoucímu odboru výstavby, za přípravu agend 

jednotlivých komisí a pořizování zápisů z jednání. 
 

 
 

 

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  

 

Komise slouží jako poradní orgán Rady města.  

V rámci finanční podpory sportu sport. komise rozdělovala finanční 

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

základna. 

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 
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Předseda:  Petr Nakládal 

Členové:  Ing. Josef Langer  

Mgr. Hana Londová  

Mgr. Vendula Mečířová  

ThLic. Jaroslav Pastuszak, Th.D. 

Ing. Martin Seidler 

Mgr.Renata Zavadilová 

  

Členové této komise se v průběhu roku 2012 aktivně podíleli na organizaci 

kulturního života ve Velké Bystřici a šíření dobrého kulturního jména našeho 

města za  jeho 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 

 

Předseda: Ing. Zdeněk Kolman,  

Členové: Miroslav Nehněvajsa,  

      Jiří Čepelák,  

                Mgr. Ivo Slavotínek, 

                Ing. Elefteria Schrottová 

 

Komise bytová se v roce 2012 sešla jedenkrát. Během roku bylo do 

pořadníku zařazeno dvacet devět nových žadatelů a provedeno vyřazení těch 

zájemců o přidělení bytu, kteří o to požádali. Po těchto úpravách je evidováno 

v pořadníku 127 žádostí. Po schválení v radě města jsou na umístění v bytech 

v průběhu roku sjednány čtyři nové nájemní smlouvy a provedena jedna výměna 

bytů. 
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Na jednáních komise byl pořadník zájemců o byty aktualizován, na 

základě bodování, podle platných kritérií schválených radou města Velká 

Bystřice.  

 

 

 

Komise pro umisťování do DPS  

 

Předseda: Václav Lakomý  

Členové: Alena Pírková  

      Magda Janíková 

      Kamila Šimková 

      Renata Chudíková 

      Olga Mečířová 

               Elefteria Schrottová 

      Mgr. Ivo Slavotínek  

 

 

 

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  roku  2012 pracoval finanční výbor ve stejném složení. 

Podstatnou pozornost jsme věnovali přípravě rozpočtu na rok 2013. Jako 

tradičně jsme sledovali příjmy v průběhu roku 2012 a připravili odhad daňových 

příjmů pro sestavení rozpočtu na rok 2013. Vzhledem ke změně legislativy 

v oblasti rozpočtového určení daní s platností od 1.1.2013, byla konstrukce 

daňových příjmů v rozpočtu na tento rok docela nová. Bude nutné a asi i 

zajímavé sledovat, jak vysoké budou příjmy ve skutečnosti. 

          V podzimních měsících byly sledovány výsledky hospodaření 

příspěvkových organizaci. Tradičně byly připraveny návrhy rozpočtů 

příspěvkových organizací a rozpočtu města pro rok 2013. 
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Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda   Ing. Zdeněk Kolman  

Členové  Mgr. Zdeněk Lakomý 

   Ing. Jan Slepica  

   Jiří Čepelák  

   Miroslav Nehněvajsa  

 

 Kontrolní výbor v roce 2012 provedl běžné kontroly týkající se plnění 

usnesení zastupitelstva a rady města, rozpočtu města, dále kontrolu zápisu 

zastupitelstva města o schválení závěrečného účtu města za rok 2011. Výbor 

namátkově kontroloval dodržování stanovených postupů při pronájmu pozemků 

města. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 

  Předseda kontrolního výboru na zasedáních rady města průběžně sleduje 

plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, výstupy finančního výboru, 

komisí a činnost obecního úřadu na úseku samostatné působnosti, dále aktivně 

spolupracuje na řešení konkrétních témat schvalovaných v městské radě. 

 

 

 

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 2 

Sociální pracovník 1 

Odbor kultury a informací 4 

Celkem stálých zaměstnanců 27 
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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.  Účetní Lucie Vaculíková. Matrika,  evidence obyvatel   

Žaneta Čadová DiS, prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy 

Stavební úřad - vedoucí Mgr. Marika Dvořáková, referent Jana Sklenářová  

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

Zuzana Janočová - prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy 

Technické služby : technik Vladimír Běhal +14 zaměstnanců  dělnických  

profesí 

Terénní sociální pracovnice: Jaroslava Kaczorová  

Odbor kultury a informací : Petr Nakládal, Lenka Lakomá, Alena Hořínková a 

od 1.6.2012 Mgr. Martina Žbánková.  

V roce 2012 byla vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací 

také v projektu "Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitost", který je v rámci 

Operačního projektu Lidské zdroje  a zaměstnanost financován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu 

město zaměstnalo 3 pracovníky  na úklid a údržbu veřejných prostranství, 

komunikací a zeleně s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném 

trhu práce.  

Od 13.8.2012 město přijalo na roční odbornou stáž 1 uchazeče o 

zaměstnání. Projekt realizoval Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci, 

dodavatelem byla firma bit cz training s.r.o.. Tento projekt si kladl za cíl 

začlenění uchazeče o zaměstnání, s minimálně ukončeným středoškolským 

vzděláním s maturitou. Projekt byl spolufinancován evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky.  

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  odsouzené.  

Město získalo v roce dotaci Úřadu vlády České republiky  na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2012 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců  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 2013.  

Technické služby města spadají do odboru výstavby a TS. Sídlo 

technických služeb je v Kapitulní ulici. Pracovníkům technických služeb se 
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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 

2012 vydala tato místa celkem 581 výpisů z CzechPointu. 

Vidimace a legalizace  

Celkem 6 úředníků provádí vidimaci a legalizaci  a v roce 2012 ověřilo 

1790 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 2012 uzavřelo manželství celkem 

33 párů a  město přivítalo 34 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  

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. 

Charita Olomouc nabídla v roce 2012 odborné sociální poradenství 

občanům, kteří potřebovali pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, 

sociální pomoci, v případě zadluženosti, zaměstnanosti, bytové problematiky a 

řady dalších věcí. Současně nabídla pomoc i osobám v krizové situaci, obětem 

násilí. Občané mohli pro pomoc dojít každé úterý do spolkové místnosti v 

budově městského úřadu.  
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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 Jana Sklenářová se na počátku roku vrátila z 

mateřské dovolené, místo vedoucí zastává i nadále Mgr. Marika Dvořáková. 

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2012: 

Rodinné domy       29 

Nebytové domy         1 

Ostatní stavby       31 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč       110  

 

Počet dokončených budov v roce 2012: 

Bytové     31 (celkem 33 bytů) 

Nebytové       4 

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

přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V roce 2012 byly zrušeny 3 budovy. 

 

Archiv města 

 

Archiv města Velká Bystřice vznikl v prvním desítiletí tohoto století. 

Hlavní myšlenkou bylo dát ucelený rámec velkému množství materiálu a 

fotografií Města Velká Bystřice a přiblížit život jeho obyvatel. V současné době 

je pověřen vedením archivu Mgr. Zdeněk Lakomý, který dokončil všechny 

rozpracované věci k archivování a postupně doplňuje celý fond. 

Fond se skládá z obecních kronik, doplněných dalšími přílohami ze života 

města v jednotlivých letech (obecní noviny, výstřižky z novin, videokroniku, 

kterou výborně vede Jaroslav Koš.) 

Na kroniky navazují materiály, týkající se  významných osobností Velké 

Bystřice, které se zde buď narodily nebo zde prožily část svého života.   

Nejobsáhlejším fondem jsou fotografie veřejných budov a veřejného 

prostranství, umožňující sledovat vývoj celého města a fotografie z veřejných 
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akcí, různých zasedání,  schůzí a událostí. Nejstarší fotografie jsou z 80.let 

19.století. 

Své místo zde mají i jednotlivé církve, spolky a instituce, dokládající 

bohatý kulturní a  společenský život městečka. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

 

Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman 

 

Rok 2012 v naší zeměpisné oblasti nebyl pro zemědělství z hlediska 

povětrnostních podmínek ideální, což se také projevilo na výrobních výsledcích 

Agrospolu Velká Bystřice s.r.o. Holomrazy v průběhu zimy silně poškodily 

chmel, pšenici i řepku ozimou. U chmele především na dosazovaných 

chmelnicích (19 ha), které se nepřiorávají, došlo k vymrznutí až 40 % rostlin což  

zredukovalo výnos na těchto chmelnicích o 50%  až 65% oproti předchozímu 

roku, tyto chmelnice musely být po sklizni vyorány. U pšenice ozimé byla silně 

poškozena a zaorána třetina plochy. Řepka ozimá přišla téměř o celou vegetační 

plochu a regenerace se projevila jak na snížené výšce, tak výnosu. Nadějné 

porosty máku v červenci značně poškodila vichřice. Propady u výše 

jmenovaných plodin kompenzovaly nadprůměrné výnosy u cukrovky, ječmene a 

kukuřice, ze které dodáváme zrno o sušině kolem 30% do lihovaru. Stav je 

patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2012 s průměrem  za 

předchozí roky hospodaření naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2011 2012 ø 1994-2011 2012 ø 1994-2011 2012 

Chmel 61,03 47,73 1,51 1,51 134 887 
124 
658 

Cukrovka 152,21 172,05 56,05 73,48 911 1 027 

Ječmen 265,13 178,55 5,42 6,72 3 813 5 225 

Kukuřice 0,00 130,05 0,00 14,37 0 3 001 

Mák 100,24 123,21 0,79 0,45 30 275 44 018  

Pšenice 383,00 361,99 6,39 5,52 3 500 5 672 

Řepka 225,15 247,05 3,27 3,39 6 668 10 900 

Obil.celkem 648,13 540,54 5,93 5,92 3 628 5 494 

 

 Dosažením nadprůměrných realizačních cen u všech plodin kromě 

chmele, kde došlo k  poklesu realizační ceny v souvislosti s odeznívající 

odbytovou krizí, se společnosti podařilo i v roce 2012 hospodařit v kladných 

číslech. 

Za tohoto stavu bylo možné provést částečnou obnovu strojového 

vybavení (dvou pluhů LEMKEN, dvou secích strojů, kukuřičného adaptéru a 

výpočetní techniku) a nové výsadby 19 ha porostů chmele.  

Mohli jsme také pokračovat v opravách budov a staveb, a to na interiéru 

provozní budovy, opravách podlah a osvětlení ve skladu obilovin.  
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 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2012 úspěšně zajišťovalo svou 

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

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

zavádění a sklizni chmele. 

 

 

    

Autobusová doprava a autodoprava 

 
Podklady: Bc.Andrea Studená 

 

Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlily v roce 2012 dvě firmy, 

které se zabývaly autobusovou dopravou. Zajišťovaly provoz autobusových 

linek v okolí, zájezdové autobusy na tuzemských trasách po celé Evropě. JS 

Busy, s.r.o., jejím majitelem byl Jaroslav Studený a AUTA-BUSY Studený, 

majitelem byl Jaroslav Studený mladší. Firma AUTA-BUSY studený se od 

1.4.2012 přestěhovala do Olomouce na ulici Pavelkova. Firma JS BUSY se 

svým vozovým parkem zůstala ve Velké Bystřici. 

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 

 

V roce 2012 probíhal život na bystřickém nádraží prakticky stejně jako 

v minulých letech. Personální obsazení v ČD a.s. (výpravčí, dozorce výhybek na 

poloviční úvazek), 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 21 

osobních vlaků 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. 

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 
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odjede do sousedního Mariánského Údolí. Podle potřeby zajíždí až do 

Domašova nad Bystřicí. V odpoledních hodinách se vrací zpět do Olomouce, se 

zastavením v Bystřici, kde dobere naložené nebo vyložené vozy. Naší stanicí 

také pravidelně projíždí nákladní vlak, tzv. kompleťák- z Olomouce v brzkých 

ranních hodinách a po poledni se vrací zpět z Krnova. 

Na vlastní budově nádraží již spoustu let nedošlo k žádným úpravám nebo 

zásadnějším opravám. Zdejší zaměstnanci se snaží od jara do podzimu výsadbou 

květin do truhlíků i květináčů oživit vzhled stanice a o její zútulnění, ale zub 

času je už leckde znatelný. 

Budova železniční zastávky sloužila jako občerstvení, jízdenky si cestující 

kupují ve vlaku.  

Nakládka a vykládka v železniční stanici Velká Bystřice v roce 2012 byla 

velmi podobná minulým letům. 

 

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

měsíc tržba 

leden 51 718,- 

únor 57 019,- 

březen 44 134,- 

duben 41 863,- 

květen 49 376,- 

červen 41 452,- 

červenec 37 296,- 

srpen 36 352,- 

září 40 923,- 

říjen 48 447,- 

listopad 47 570,- 

prosinec 47 595,- 

 

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., pobočka Velká Bystřice 
 

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 

 

Rok 2012 byl pro bystřický zámek v mnoha ohledech přelomový. 

Události tohoto roku ale předznamenala výpověď nájemní smlouvy ze strany 

pana Petra Jahody, který ji městu VB zaslal 31.12.2010 několik desítek minut 

před Silvestrovskou půlnocí e-mailem, ale vzhledem k této neautentické formě 

byl vyzván k písemnému potvrzení, což následně učinil až 31.1.2011. Začala 

běžet 6-měsíční výpovědní lhůta, která skončila dnem 31.7.2011.  Následně se 

město Velká Bystřice dohodlo s panem Jahodou na nové krátkodobé nájemní 

smlouvě do doby, než město uzavře nový nájemní vztah s jiným nájemcem. Tato 

krátkodobá nájemní smlouva skončila definitivně 30.6.2012. Souběžně během 

jarních měsíců 2012 město VB uskutečnilo již druhou výzvu na pronájem/prodej 

objektu zámku, přičemž tentokrát úspěšně: nabídku na pronájem podala 

společnost  Abitron s.r.o. z Prahy reprezentovaná jednatelem Ing. Karlem 

Buchtou a provozní Mgr. Žanetou Brennerovou.  

Petr Jahoda předal objekt zámku v polovině července městu Velká 

Bystřice, které během léta vyjednávalo se společností Abitron o detailní podobě 

nájemní smlouvy. Ta byla nakonec uzavřena 17.8.2012 s účinností od 1.9.2012. 

Současně začátkem srpna obdrželo město informaci, že jeho nově založená 

obchodní společnost- Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. - uspěla s žádostí o 

dotaci na rekonstrukci zámku z Regionálního operačního programu (ROP), 

takže se společností Abitron bylo dohodnuto, že tato bude zámek provozovat cca 

do dubna 2013 ve stávající podobě, následně dojde k uzavření zámku na 5 

měsíců z důvodů částečné rekonstrukce a poté bude, v souladu s nájemní 

smlouvou, Abitron zámek dál provozovat. Žádosti o dotaci na ROP předcházel 

převod nemovitého majetku - budovy zámku č.p. 773 a pozemku pod ním 

ležícího p.č. 525/3- do majetku Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o., což je 

obchodní společnost 100% vlastněná městem VB. 

Během podzimu zajišťovala společnost Abitron několik akcí- jako Lidový 

rok, Svatomartinské odpoledne, sraz geocacherů či Svatomartinské slavnosti a 

začala se připravovat na pořádání městského plesu v lednu 2013. 

 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Ing. Aleš Šulc, ředitel pobočky 

 

 Ferona pobočka Olomouc je nedílnou součástí akciové společnosti, která 

v roce 2012 zaměstnávala 1 065 pracovníků z toho ve Feroně Olomouc 150 

pracovníků. V roce 2012 pobočka Olomouc prodala 101 444 tun hutního zboží 
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v celkové hodnotě 1 880 mil. Hutní materiál byl především dodáván firmám,  

které jsou zaměřeny na oblast strojírenství, jedná se o firmy Unex Uničov, Mora 

Moravia Mariánské Údolí, Slovácké strojírny Uherský Brod, PSG International, 

Hopax Červenka.  

 V roce 2012 byly realizovány nákladné opravy v rámci zastřešení skladů, 

které jsou na ploše 52 000 m2.  

 Ferona Olomouc se aktivně zapojovala do akcí pořádaných městem 

Velká Bystřice, jednalo se o Lidový rok, městský ples. Tuto spolupráci jsme  

považovali za samozřejmou a to z toho důvodu, že velká část našich pracovníků 

pochází z Velké Bystřice. 
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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 2012 20 členů. 

Předsedou je   Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a 

jednatelem pan Václav Lakomý. Dalšími členy výboru jsou pan Václav 

Hlaváček a paní Pavla Pečínková. Ivo Slavotínek je předsedou Okresní 

organizace a Zdeněk Lakomý členem Celostátní konference strany, oba jsou 

rovněž členy okresního a krajského výboru. Václav Lakomý je členem OV.  

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

do komunální politiky ve Velké Bystřici v Olomouckém kraji a účast na 

veřejném životě vůbec. 

Dne 3.ledna zemřel náš dlouholetý člen a někdejší předseda  MO bratr 

Václav Juráň. Byl členem stany lidové již od svého mládí, byl příkladným 

demokratem a za své přesvědčení neváhal přinášet oběti. Po komunistickém 

puči v roce 1948 byl zatčen a ve vězeních si odseděl více jak dva roky, pak byl 

povolán k PTP. Po roce 1989 se stal členem Konfederace politických vězňů. 

Dlouhá léta působil v Okresním výboru KDU-ČSL a za  stranu lidovou byl 

několik let zastupitelem a radním města Velká Bystřice. Působil v celé řadě 

organizací, byl obnovitelem jednoty Orla, divadelním ochotníkem, Junákem  a 

včelařem. Byl aktivní v místní římskokatolické farnosti, pro kterou vykonal 

mnoho dobrého a jeho práce jsou  vidět doposud . MO v něm ztratila svého 

příkladného člena, který nám bude chybět. Za svoji záslužnou činnost pro 

farnost byl oceněn spolu se svou manželkou Miladou olomouckým 

arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a byl rovněž nositelem Ceny města 

Velká Bystřice. 

V rámci místní samosprávy pracoval od posledních komunálních voleb  

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

místostarosty  města Velká Bystřice, zastupiteli jsou dále Mgr. Renata 

Zavadilová jako nestraník a pan Petr Nakládal. Všichni se aktivně zapojují do 

práce místní samosprávy a podílejí se na plnění programového prohlášení 

zastupitelstva. Pan Václav Lakomý vykonává funkci  předsedy komise pro 
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přijímání do Domu pokojného stáří sv. Anny. Mgr. Zdeněk Lakomý pracuje ve 

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

předseda komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti. Petr Nakládal vede 

komisi pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci města. 

Mgr. Slavotínek se aktivně zapojuje do práce školské rady při místní 

Masarykově základní  a mateřské škole. Je krajským zastupitelem a působil jako 

předseda Komise pro rozvoj venkova. Mgr. Zdeněk Lakomý byl  až do 

krajských voleb členem Výboru regionálního rozvoje. 

V říjnu se konaly volby do krajských zastupitelstev. V našem 

Olomouckém kraji kandidoval Ivo Slavotínek na třetím místě kandidátky 

Koalice pro olomoucký kraj s podporou starostů, kterou tvořila KDU-ČSL , 

strana zelených a někteří nezávislí starostové. Díky velké podpoře voličů 

v našem městě tato kandidátka obdržela nejvíce hlasů, celkově 258, což činilo 

28,04 % všech voličů.  V rámci olomouckého kraje získala tato kandidátka 11% 

procent a s osmi mandáty se stala  třetí nejúspěšnější stranou, po ČSSD a 

KSČM. Porazila jak ODS, tak TOP 09. Vzhledem k tomu, že ČSSD se 

přiklonila v povolebních jednáních ke komunistům, zůstávají naši zastupitelé 

v krajském zastupitelstvu KDU-ČSL v opozici. 

V měsíci prosinci se členové naší organizace Lakomý Zdeněk a Ivo 

Slavotínek zúčastnili sjezdu KDU-ČSL v Jihlavě. 

 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Mgr.Bc.Aleš Mádr, člen výboru 

 

Místní organizace (dále i MO) České strany sociálně demokratické (dále i 

ČSSD) Velká Bystřice byla založena 15.10.1990. Během svého dvouletého 

volebního období, v letech 2011, 2012 pracoval výbor ve složení: přítel 

předseda Bc. Miloslav Šmída přítel místopředseda Ing. David Matonoha člen 

výboru přítel Mgr. Bc. Aleš A. Mádr.  

Členské známky ČSSD v roce 2012 se platí ve výši 60 korun důchodce a 

200 korun ostatní členové. Členové kteří zastávají volenou politickou funkci, 

platí známky vyšších hodnot podle vnitřních pravidel ČSSD. 

Za ČSSD je v obecním zastupitelstvu města Velká Bystřice jen Ing. 

Zdeněk Kolman, který byl zvolen z posledního 15. místa kandidátky.  

MO se v roce 2012 scházela a vedla diskusi o životě ve městě a podílí se 

na činnosti strany. Přítelkyně Marie Peřinová je členkou Okresní kontrolní 

komise ČSSD Olomouc. Před krajskými volbami v roce 2012 se uskutečnilo 

předvolební setkání s voliči za osobní účasti předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava 

Sobotky. 
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MO sleduje vývoj politického dění ve městě. Za jeden z největších 

problémů považuje budoucnost Hotelu Zámek. Je třeba zvážit další investice do 

Zámku a jejich návratnost, prostá rekonstrukce, bez změny využití, povede za 

čas ke stejnému stavu jako dnes, jelikož nové kvalitní hotely jsou již i v 

Olomouci (NH Hotel, hotel Flora, hotel IBIS). Možné řešení k diskusi je, aby 

město zřídilo střední hotelovou školu se zaměřením na jazyky EU.  
 

 

 

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 

 

Starosta SDH     Jiří Čepelák 

Jednatel            ing. Kamil Šperka  

Velitel zásahové jednotky   Martin Mádr 

 

počet řádných členů v r. 2012  39 

z toho žen       9 

mladí hasiči       1 
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počet členů zásahové jednotky  13 

technika      T 815 CAS 32 

                                                                   DA Mercedes sprinte 4x4 

 

Před koncem roku 2012 zemřel náš dlouholetý velitel a člen, bratr František 

Stloukal. Čest jeho památce 

 

Zásahy v roce 2012 

Celkem:  55 zásahů 

Z toho   45 vyhlášeno HZS Olomouc 

   10 technických zásahů a likvidací hmyzu ve městě 

 

Z místních požárů a událostí: 

16. 1. - dopravní nehoda osobní automobil a vlak na přejezdu u Zámku 

Leden-březen - série požárů chat v lokalitě Bukovan a Deštníků (působil zde 

pyroman) 

25. 3. - požár trávy v Husově ulici  

29. 4. - spadlá vrba Na Svobodě 

31. 5. - PB bomba u p. Goldscheidové na ulici Bratrská 

30. 11. - požár kotelny v RD u p. Vašičky na Nádražní 2 

 

Mimo Velkou Bystřici: 

6. 3. - požár pergoly – Samotišky 

11. 4. - požár chaty v Chomoutově 

16. 10. - požár autobusu v Olomouci ulice Pavelkova 

17. 12. - požár RD ve Velkém Týnci  

20. 12.  - dopravní nehoda osobního automobilu Samotišky (smrtelná)  

 

19. 9. - námětové cvičení v Olomouci Hodolanech (havárie stanice plynu) 

 

Kurzy a školení: 

Únor  dýchací přístroje 1 člen ZJ 

Květen  motorové pily  2 členové ZJ 

 

Kulturní, společenské a sportovní akce: 

Leden  ledování na hřišti a výroční členská schůze 

Únor hasičský ples a hasičská zabijačka 

Březen  sběr železného šrotu a el. odpadu 

Duben  asistence při pálení čarodějnic v Hliníku 

Květen  okrsková soutěž Svésedlice, stavění a kácení Máje 

Červen dětský den ve školkách Bukovany, Velká Bystřice, Mrsklesy 

Červenec soutěž Svésedlice (dodávka vody)  

Srpen první ročník soutěže v požárním sportu ve Velké Bystřici, večer 
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taneční zábava se skupinou Negativ. Obě akce proběhly 

v amfiteatru a přilehlém parku. 

 Soutěž v Brumovicích (4. místo) 

Říjen sběr el. odpadu a železa 

Prosinec ukončení roku, zabijačka 

Od srpna do prosince se uskutečnila rekonstrukce spolkové 

místnosti, na které se podíleli naši členové pod vedením bratra 

Martina Mádra a všichni jsme si společně mákli. Všem, kteří se 

zúčastnili přestavby patří velký dík a uznání. Poděkování za tuto 

akci patří  samozřejmě p. starostovi bratru Marku Pazderovi, radě 

města a sponzorům, kteří nám finančně přispěli ke zdaru díla a 

vytvoření reprezentačního zázemí SDH. 

       
    

    

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2012 tvořena 310 dospělými členy, 9 

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

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 

                                              Ing. Slepica Jan – předseda  

                                                  Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

                                                  Konečný Vladimír - pokladník 

                                                  Šípek Martin –hospodář 

                                                  Dub Petr – pomocník hospodář 

                                                  Bečica Tomáš – 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 2012 v tomto složení : 

                                                 Ing.  Plíska Antonín – předseda DK 

                                                 Ďásek Edvard – člen DK 

                                                 Heitel Miroslav – člen DK 

Výbor MO se v roce 2012 sešel celkem na 9 výborových schůzích s účastí 

71,6 %. Členové  výboru se podle své odpovědnosti účastnili konferencí, aktivů, 

školení a jednání organizovaných výborem územního svazu ČRS Ostrava. 

Městský úřad Velká Bystřice věnoval naší MO příspěvek, z něhož byl 

financován víkendový pobyt pro mladé rybáře na Bohušově. VÚS ČRS Ostrava 
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poskytl dotace u příležitosti 90. výročí založení naši MO a na opravu RZ 1 ve 

Velké Bystřici. 

Dne 5. května loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  

rybářské závody a 6. května závody pro mladé rybáře do 15 let z naší MO, ceny 

do bohaté tomboly věnovaly firmy LO HANÁ, VAPE Velká Bystřice, 

Elektromontáže p. Oberman. 

Smlouvy na užívání revírů Lošov a Svésedlice byly pro rok 2012 řádně  

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

 Nájemné na revír v Lošově řeší nově lesy ČR. Součástí opatření (mimo údržbu 

a sečení hráze a údržbu výpustného zařízení) je i pravidelné provádění 

technicko-bezpečnostního dozoru. Oblast provádění TBD zajišťoval pan Zdeněk 

Abeska. Nájemné na revír ve Svésedlicích bylo nově upraveno dodatkem 

s Povodím Moravy do konce roku 2012. VN Svésedlice šla do výběrového 

řízení a VÚS ČRS tuto nádrž ve výběrovém řízení získal. V současné době je 

připravován harmonogram prací na spuštění VN a opravu výpustního zařízení. 

K 31.1.2012 činily finanční prostředky celkem 157.443,05 Kč a ke konci 

roku 127.931,21 Kč. Kč. V roce 2012 došlo k profinancování více nákladných 

akcí – oprava rybochovného zařízení 1 Velká Bystřice, víkendový pobyt 

mladých rybářů na Bohušově, zakoupení počítače a dalšího vybavení pro 

kroužek mladých rybářů, zakoupení nového křovinořezu. 

 V roce 2012  bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1.862hodin, 

uhrazeno  v naturáliích obilím 96 hodin. Odpracované brigády byly většinou 

směřovány k údržbě rybochovných  zařízení, opravy chaty na přehradě, 

výstavbě nové pergoly u chaty a údržby rybářských revírů.  

 Na jaře roku 2012 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 10.000 ks 

plůdku štiky obecné a 1.000  ks plůdku kapra. Na jaře a při podzimních 

výlovech a nákupem byly do revírů  Bystřice hanácká 2A, 2B a 2P  vysazeny 

tyto ryby : 

2.107 ks kapr násada, 160 ks štika násada, 300 ks candáta ročka a  930 ks pstruh 

obecný násada. Osazovací plán na revírech nebyl splněn u  sivena 500 kusů, lína 

400 kusů a amura 80 ks. Naopak byl překročen u kapra o 457 ks, štiky 10 ks. 

Celkem bylo vydáno 291 povolenek. 

 

 Úlovky členů naší MO : - na vodách MP a pstruhových : 

 P :                     kusů:                kg: 

 pstruh ob.            43                 12,1 

 pstruh duh.           4                    1,4 

 lipan                     3                    1,2 

 siven                     5                    1,7 

Celkem :              55                  16,4,              - 180 docházek k vodě 
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V roce 2012 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže. Za celý 

uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 282 pochůzek a kontrol. 

Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě.  

V průběhu roku 2012 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u 

naší MO k žádné čistotářské události.  

V roce 2012 navštěvovalo dva kroužky celkem 19 mladých rybářů, z toho 

15 do 15 let. Kroužky fungovaly pod vedením pana Koutného, Petříka a 

Ochmana. Začátkem roku absolvovali všichni členové kroužku testy na 

přezkušování uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 

lístku a přijetí za člena ČRS. V červnu 2012 uskutečnil výbor MO víkendový 

pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 14 mladých rybářů a 5 

členů výboru. Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. 
 

 

 

 

Český zahrádkářský svaz 
 

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

 
Naše činnost v roce 2012 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 400 kg v těchto odrůdách: 200 kg MAGDA, 150 kg KARIN  a 50 kg 

červených ROSARA. 

Členové výboru ZO pomáhali při organizaci 22. ročníku Lidového roku, 

který se konal 8. - 9.září. Součástí programu bylo vyhlášení osmého ročníku 

Soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku. Cenu za upravené okolí před 

domem obdržela rodina Juráňova, Kollárova 417 a cenu za nejkrásnější okno 

získala paní Anna Králíčková, Havlíčkova 62 . 

Ve dnech 6. - 8.října jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Zúčastnilo se jí celkem 19 vystavovatelů, a to 12 členů ČZS a 7 nečlenů. Chtěl 

bych vyjmenovat všechny vystavovatele, nejprve členy: Matonoha, Zedník, 

Hořínková, Kropáč, Koš, Miklík, Goldscheidová, Dolečková, Záchová, 

Herinková, Kunáčková, a Kubíček. Spoluobčané, kteří nejsou členy ŠZS: 

Rulíšek, Oliberius, Kubáč, Hradil, Tégl, Souček, Jurášová. Výstavní komise 

rozhodla o udělení 3 cen pro vystavovatele, a to v pořadí: Kropáč, Matonoha, 

Kubíček. Výstavu jako každoročně aranžovala paní Marie Šperková. Spolkovou 

místnost na radnici, která byla místem konání, navštívilo v sobotu a neděli 158 

návštěvníků, což bylo o několik více než v předešlém roce. V pondělí přišlo také  

5 tříd mateřské školy a 8 tříd základní školy.  

V roce 2012 byl jako každý rok dovezen mletý vápenec  a ekologické 

hnojivo, které se prodávalo zahrádkářům. 



49 

 

ZO proplácel členům vstupenky na všechny výstavy Flora Olomouc (jarní, 

letní, podzimní). 

Výbor naší organizace se scházel pravidelně každý první týden v měsíci, aby 

řešil aktuální problémy. 

 
 
 

Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing. Josef Šperka, předseda 

 

V r. 2012 měla naše ZKO celkem 42 členy.  

V květnu proběhla výstava boxerů za velmi dobré účasti, v říjnu a 

listopadu bonitace boxerů a německých ovčáků. Uspořádali jsme čtvery zkoušky 

z výkonu psů, zúčastnilo se 19 našich členů, z toho 15 úspěšně. 

V tomto roce proběhla druhá část rekonstrukce klubovny. Byly položeny 

dlažby na sociálních zařízeních, ve velké a malé zasedací místnosti, nový sokl 

na celé budově, vyměněna všechna okna a dveře. Byly pořízeny nové stoly a 

židle. Klubovna byla zhodnocena celkem o 470.000 Kč. 

Výcvik probíhal pravidelně 4x v týdnu, velká pozornost byla věnována 

začátečníkům k získání návyků pro zvládnutí základní ovladatelnosti psa. Byly 

zakoupeny pomůcky pro výcvik agility, jemuž se věnují zejména mládežníci a 

ženy. 

 Během roku došlo ke změně složení výboru ZKO, kdy odstoupila Ing. 

Mikulášková z funkce pokladní, na její místo byl výborem kooptován Ing. Jura 

Stanislav. 
 

 

 

Auto-velo-klub 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 

 

 I rok 2012, který byl šestatřicátým rokem existence tohoto zajímavého 

motoristického – hudebně – cyklo – turistického uskupení, proběhl nejen  ve 

znamení celé řady atraktivních akcí, ale i podstatných organizačních změn, které 

byly uskutečněny již na lednové výroční poradě, neboť rok 2012 byl v klubovém 

čtyřletém cyklu rokem volebním. 

 Především proto, že v minulém roce začal AVK a město Velká Bystřice 

pořádat tolik populární cykloturistickou akci Bílý kámen ne jednou, ale dvakrát 

jako Jarní a Letní v jednom kalendářním roce, bylo rozhodnuto, že veledůležitá 

funkce hlavního pořadatele těchto akcí bude oddělena od výkonu funkce 

předsedy klubu. Hlavním pořadatelem se tak samozřejmě stal Milan Heřman, 
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který za poslední léta posunul Bílý kámen organizačně na nesrovnatelně vyšší 

úroveň a podílel se rozhodujícím způsobem na přípravě všech Kamenů počínaje 

rokem 2008, kdy stanul v čele klubu po odstupujícím J. Košovi. Do dalšího 

volebního období byl předsedou Auto-velo-klubu zvolen Oldřich Wasserrab, 

místopředsedkyní Vladěna Mahrová a jednatelem byl novým předsedou opět 

jmenován Jaroslav Koš. Důležitou funkci pokladní klubu převzala zkušená Eva 

Tučková, novou revizní komisi tvoří Hana Klimešová, Petr Baláž a Věra 

Košová. 

 Členové klubu samozřejmě jako každý rok věnovali největší úsilí přípravě 

dvou letošních Bílých kamenů, o nichž jsou v kronice města zaznamenány 

samostatné obsáhlé zprávy. Konstatujme na tomto místě proto jen to 

nejpodstatnější. Jarní Bílý kámen se vydařil přímo ukázkově - za téměř letního 

počasí se ho zúčastnilo 4 788 nadšených cyklistů a turistů, kteří si dokonale užili 

krás přírody vojenského prostoru Libavá a mnozí se moc těšili na další, Letní 

Bílý kámen. Ten však bohužel doslova propršel - vytrvalý déšť začal už den 

předem, trval celou noc a ustal až během dopoledne, kdy po vojenském prostoru 

kroužilo jen 369 nadšenců...To bohužel znamenalo pro pořadatele nejen velkou 

finanční ztrátu, ale i přetěžké podmínky pro výkon funkcí na všech stanovištích. 

Na této akci tak byl překonán smutný rekord v nejnižším počtu účastníků víc 

jako o polovinu... 

 V průběhu roku jsme opět absolvovali celou řadu zajímavých klubových 

akcí nejen auty, ale i na bicyklech. Společně jsme ze základny v Deštném projeli 

Orlické hory, krásy podzimních Beskyd jsme si užili při víkendovém pobytu na 

Ondrášově dvoře v Bílé.  

 Moc se líbil tradiční jarní cyklovýlet po prvních výspách Nízkého 

Jeseníku, zakončený opět v Mariánském Údolí při kytarách a zpěvu. Plný kotel 

vepřových lahůdek nás očekával po dojezdu na klasické víkendové stanování v 

Citově u Peterků. Každoročně opakované podzimní zpívání ve vaťácích na akci 

Ledňáček v Hlubočkách u Mahrů opět nemělo chybu, protože hostitelé připravili 

divokého kance z Libavé naprosto úžasně.  

 Protože náš klubový band, čítající pět kytar, mandolínu, banjo, ukulele a 

bezpočet nejrůznějších perkusních vychytávek produkuje především trampské 

písničky a country, navštívili jsme jako každý rok společně jak jarní Regi, tak 

podzimní Bystřické banjo - to vše jako bonus pro všechny za celoroční aktivitu. 

 A úplně novou akcí, pořádanou našimi nejmladšími členy (Eva a Jan 

Heřmanovi) byl takzvaný Outdoor Libavá - dvoudenní cykloakce s minimální 

výstrojí po území vojenského prostoru. Při té se nejen značkovala většina tras 

Bílého kamene, ale probíhaly i nejrůznější soutěže, vyhodnocené při večerním 

táboráku - na jaře v kempu Maria Skála, v létě pak přímo u Barnovské přehrady. 

Byli jsme rádi, že obou akcí se zúčastnila i řada nečlenů klubu, kteří nám 

pravidelně vypomáhají při realizaci Kamenů a my jsme je mohli alespoň takto 

odměnit. Za zmínku stojí skutečnost, že oba libavské Outdoory v přívěsném 
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cyklovozíku absolvovala ani ne roční dcerka pořadatelů Ingrid, řečená Inule - a 

to včetně náročného brodění účastníků přes řeku Odru... 

 Závěrečný výroční klubový potlach probíhal letos v klubovně bystřického 

kulturního domu, což nám všem umožnilo i účast na právě probíhající vernisáži 

výstavy fotografií Terezy z Davle v místní Galeriizet, spojené s prohlídkou 

celého západního křídla zámku a jeho pěkně upraveného okolí. 

 Protože během roku nám ubyli dva členové, klesl jejich počet na 24 - z 

toho 13 mužů a 11 žen. 

 
 

   

  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně MO SPCCH 

 

 Tato organizace měla 120 členů, nejen z Velké Bystřice, ale i z Mrskles, 

Bukovan, Hluboček, Mariánského Údolí, Olomouce a Týnečka.  

 V březnu se konala výroční členská schůze, které se zúčastnilo 105 členů.  

 Těžiště činnosti této organizace je v pořádání jednodenních zájezdů. 

V květnu se uskutečnil zájezd do Polského Těšína na nákupy, v červnu na 

Pustevny a do Rožnova pod Radhoštěm, kde byla prohlídka skanzenu. V září se 

jelo na exkurzi do pivovaru Černá Hora, v říjnu opět do Polského Těšína a 

v prosinci do vinného sklípku ve Valticích. 

V listopadu se konala tradiční prodejní výstavka, kde bývá zboží od 

perníčků přes cukroví, ozdoby na stromeček, adventní věnce, hračky, doplňky 

do domácností až po praktické pletené ponožky, to vše za neuvěřitelně nízké 

ceny. Obrat této výstavky bývá 50 až 60 tisíc korun. Kromě finančního zisku 

přináší výstava radost nejen nakupujícím, ale i organizátorům. 

 

   

  

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 31.12.2012 měl výbor organizace 

jedenáct členů – ženy. Tento počet se oproti roku 2011 zvýšil, stále hledáme 

nové lidi, kteří by byli ochotni pracovat v SRPŠ. Členové odcházejí ze sdružení 
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většinou v okamžiku, kdy jejich děti ukončí školní docházku. V tomto roce jsme 

rodičům nabídli spolupráci v SRPŠ a přihlásily se nám dvě nové maminky. 

Předsedkyní je již čtvrtým rokem paní Iveta Nagyová. Dalšími členy jsou 

Kateřina Buršíková, Bohdana Goldscheidová, Alena Hořínková, Hana 

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

Goldscheidová, Sylva Zapletalová, Lucie Vaculíková. Ze strany školy nám 

aktivně pomáhají paní Jaromíra Pazderová, Kateřina Pospíšilová, Sylva 

Kubíčková, ale také paní ředitelka Mgr. Jarmila Štěpánová, od školního roku 

2012/2013 také nový pan ředitel Ing. Jaroslav Mihal 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. 

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 čtvrtým rokem konal 

v KD Nadační Velká Bystřice. V letošním roce byl ples slabší, účast na něm 

byla méně početná než v předchozím roce, ale i přesto byl zisk z této akce cca 

25.000 Kč a jako každý rok tato částka posílila náš rozpočet. 

 

 

 

Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Podklady:  Irena Juřicová, vůdce střediska 

 

Skautské středisko ve Velké Bystřici bylo pro nedostatek členů v roce 

2012 zrušeno a zbývající členové přešli pod středisko Velký Týnec.          
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Senior klub 
 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 

 Senior klub vyvíjí relativně velkou aktivitu, protože pro své členy 

připravuje každý měsíc nějakou akci: 

 

26.02. Návštěva výstavy k 80.narozeninám Jiřího Suchého ve Vlastivědném 

muzeu Olomouc 

22.02. Promítání diapozitivů Pavla Kubáčka o Tunisku – DPS sv.Anny 

14.03. Posezení k Mezinárodnímu dni žen v pizzerii na faře 

Duben: Návštěva opery Nabucco   

11.04. Cyklovýlet do přírodní rezervace Království u Grygova na koniklece 

18.04. Návštěva zámku v Bruntále 

13.05. Autobusový zájezd do Brna na hrad Špilberk a na hrad Veveří 

20.09. Promítání diapozitivů – Londýn 

01.10. Svátek seniorů – posezení v pizzerii na faře 

07.11. Pěší tůra Vrtovem do Mrskles 

12.12. Velké předvánoční posezení s občerstvením v kulturním domě Nadační 

  

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

úlohu v obohacení života starších občanů. V roce 2012 měl 50 členů. 

  

 
 

Mateřské centrum Bublinka 
 

Podklady: Eva Dohnalová 

 

Mateřské centrum Bublinka po přestěhování a změně vedení (E. 

Dohnalová, S. Vraštilová, N. Menšíková) pokračovalo ve své činnosti. Výše 

zmiňované události se naštěstí na jeho provozu nijak negativně nepodepsaly. 

Maminky stále dvakrát týdně vyhledávaly příjemné prostředí a zajímavý 

program Bublinky. Program zůstal stejný jako v předchozím období. Pozornost 

byla zaměřena na cvičení dětí, jednoduché tvoření pro děti zaměřené na různé 

techniky a rozvoj jemné motoriky. Pozadu nezůstávalo ani tvoření pro maminky, 

které si na starosti vzala Naďa Menšíková. Za zmínku stojí i řada zajímavých 

besed z oblasti alternativní medicíny a homeopatie. Velmi oblíbenou aktivitou, 

organizovanou 2x ročně, je focení našich dětí profesionálním fotografem. Mezi 

významné akce centra patří bezesporu Bazárek sezónního oblečení a potřeb. 

Konal se 13.a 14. dubna a poté na podzim 19.a 20. října v sále Orlovny.  

V září 2012 ve spoluvedení centra vystřídala Svatavu Vraštilovou paní 

Jaroslava Pechová, která se stala velkou oporou 3 členného týmu. 
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Na podzim roku 2012  se Bublinka zapojila spolu se Sítí mateřských 

center do významného krajského projektu pod názvem Společný projekt 

mateřských center, díky němuž jsme měly možnost uspořádat řadu tvořivých 

dílen pro děti a maminky. Největší úspěch sklidila tvořivá dílna před Vánocemi 

zaměřená na tvorbu adventních věnců.  

Podzim 2012 byl také ve znamení Maminkatelky, neboli projektu 

spřáteleného týneckého mateřského centra. Díky tomuto projektu měly 

maminky možnost se v prostorách západního křídla hotelu Zámek proškolit v 

oblasti psychologie, počítačů, marketingu, základů podnikání a účetnictví. Děti 

byly během přednášek hlídány v prostorách mateřského centra Bublinka. 
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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 základní pilíř  

sociálních služeb   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, z toho dvanáct je  starších 90.let  a  nejstarší obyvatelka domova p. 

Františka Gojišová oslavila své  98 narozeniny. Mezi tyto dříve narozené patří p. 

Ludmila Čechmánková, p. Leopold Kobliha, p. Anna Koblihová, p. Ludmila 

Nádvorníková, p. Zdeňka Kubisová, p. Marie Kadalová, p. Marie Běhalová,  p. 

Marie Bednaříková, p. Milada Šmidáková, p. Božena Zagaláková a p. Libuše 

Blažková. 

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  technických  a dalších  nutných 

profesích. Zástupkyní ředitele je vrchní sestra paní Magda Janíková. 

Domov poskytuje  komplexní celodenní služby  39  uživatelům, kteří mají 

k dispozici  jednolůžkové pokoje doplněné malým kuchyňským koutem a  

vlastním sociálním zařízením (WC, koupelna). Co se týká vybavenosti, klidu a 

služeb, patříme v našem olomouckém kraji mezi nejkvalitnější poskytovatele 

sociálních služeb. Všechny naše služby směřujeme k tomu, aby se zde naši 

obyvatelé  cítili jako doma a nic jim nechybělo. K tomu přispělo i další pořízení 

nových polohovacích postelí a velkého kolečkového křesla určeného imobilním 

uživatelům pro pomoc při osobní hygieně. 

 Počátek roku byl naplněn obavami o financování letošního rozpočtu, a to 

především kvůli doposud nejasným pravidlům Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Proto bylo nutné učinit několik opatření, mezi nimi  i navýšení kapacity 

domova.  

 Z důvodu uvolnění prostoru po ambulanci gynekologa bylo nezbytné 

tento  prostor nějak využít. K tomuto účelu je připraven projekt přeměny této 

části domova na dvě bytové jednotky. Vzhledem k nedostatku financí byla 
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realizace projektu odsunuta na pozdější dobu. Po menších úpravách stávajícího 

prostoru se však podařilo získat jeden byt a rozšířit tak  kapacitu  o jedno místo. 

  Obyvatelé domova   mohou plně využívat nabídky našich sociálních 

služeb a mají rovněž možnost využívat  služby dostupné ve městě Velké 

Bystřici, samozřejmě pokud jim to jejich zdravotní stav dovoluje. Někteří 

navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní představení, 

využívají i programy pořádané  místním seniorklubem, který některé své akce 

pořádá i v domově. 

V oblasti duchovních potřeb mají uživatelé možnost navštěvovat 

bohoslužby Církve římskokatolické a od poloviny roku byly dohodnuty s paní 

farářkou bohoslužby  Církve československé husitské v místní kapli. 

Před velikonočními svátky každoročně pořádáme   pravidelnou  návštěvu  

Svatého Kopečka, kde mají naši uživatelé možnost zúčastnit se mše sv. v místní 

bazilice a po ní poobědvat v restauraci Archa. V rámci zlepšení kondice  jsou 

pořádána pravidelná cvičení a zúčastňujeme se  sportovních her seniorů 

v domově důchodců Pohoda v Olomouci – Chválkovicích. Naše družstvo mělo 

větší věkový průměr, a tak medaile obdržela  družstva mladší. Uspořádali jsme 

rovněž vycházku po nově upraveném velkobystřickém náměstí a prohlédli si 

zrekonstruovaný zámecký park .  

Několikrát do roka navštěvují domov děti  místní základní školy a obou 

mateřských škol. Na vánoční svátky přijel mezi nás koncertovat   dechový 

orchestr a krásné písně zazněly v podání souboru Misty z Velké Bystřice. V 

rámci festivalu  Lidový rok se uskutečnilo ve společenské místnosti malé 

představení  dvou dětských folklorních souborů. Kromě toho se ve společenské 

místnosti koná celá řada  setkání s hudbou (Masopust, kavárnička, májová 

veselice) a promítají se zde celovečerní filmy. 

Abychom širší veřejnosti přiblížili život našich obyvatel,  pořádáme 

v rámci Dne seniorů společenské odpoledne, na něž navazuje den otevřených 

dveří, při něm si mohou zájemci  prohlédnout  prostředí, v jakém naši starší 

spoluobčané žijí. 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 a pochopení vedení města, 

Olomouckého kraje a státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí 

bychom naše služby nemohli  v takovém rozsahu uskutečňovat. 
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Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 
 

Již třetí rok působí ve Velké Bystřici Charitní pečovatelská služba, která 

má své zázemí v rekonstruovaných prostorách fary na Křížkovského ulici 38. 

Odtud vyráží do terénu pečovatelky či koordinátorka a zajišťují péči přímo v 

domácnostech uživatelů služby, a to v obcích: Velká Bystřice, Bystrovany, 

Svésedlice, Přáslavice (Kocourovec), Bukovany, Mrsklesy, Hlubočky 

(Mariánské Údolí, Hrubá Voda), Dolany (Véska, Pohořany), Bělkovice – 

Lašťany, Tovéř, Samotišky.  

Pečovatelská služba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména seniorům, ale 

i ostatním dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému 

věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby, tak, aby mohli důstojně 

žít ve svém domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat jejich sociální vazby, 

podporovat jejich běžný způsob života a dodávat psychickou či duchovní 

podporu v jejich aktuální životní situaci.  

Největší zájem ze strany uživatelů a jejich rodinných příslušníků je o 

pomoc při osobní hygieně, přípravě a podávání stravy, úklidu domácnosti a o 

různé pochůzky např. vyzvedávání léků. Nově zajišťujeme doplňkové služby: 

přepravu služebním vozem a dohled nad uživatelem. Klienti mohou využívat 

služeb dobrovolníků Charity. Tyto služby jsou bezplatné a jedná se např. o 

předčítání, společenské hry, vycházky atd. Nabízíme také základní sociální 

poradenství: informace o kompenzačních pomůckách a o úpravách bytových 

podmínek pro tělesně handicapované; poradenství pro dospělé, kteří se 

vzhledem ke své nemoci ocitli v situaci, se kterou si neví rady a potřebovali by 

získat informace, jaké jsou možnosti pomoci.  

Charitní pečovatelská služba je pro potřeby uživatelů k dispozici v 

pracovní dny od 7,00 do 15,30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé 

pečovatelské návštěvy poskytovány po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20 

hodin. O víkendu a ve státní svátky je služba poskytována taktéž po vzájemné 

dohodě.  

Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (zapůjčujeme např. 

polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vozík, toaletní židle, chodítka, atd.).  

Pečovatelská služba poskytovala péči v roce 2012 25 klientům. V první polovině 

roku 2013 již 27 klientům. V současné době má 2 pečovatelky na pracovní 

poměr a 4 pracovnice na DPP.  

Naším cílem je především poskytování kvalitní péče, tak, aby byli 

uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle ve své domácnosti, v kruhu své 

rodiny, v prostředí, na které jsou zvyklí.  
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Ordinace praktického lékaře 

 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 

Sestřička:           Hana Kotzotová 

 

Ordinační doba zůstává stejná jako v předchozích letech: 

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 

 

Ordinační hodiny dětského oddělení : 

Po:  7:15 -12:00 

Út:  7:15 -11:00    13:30 - 16:30 poradna pro pozvané 

St:   7:15 - 12:00 

Čt:  8:00 - 11:30   12:00 - 15:00 poradna pro kojence 

Pá:  7:15 - 12:00 

 

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 to 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. 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. 
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Zubní praxe  
 

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 
 

MUDr. Petr Jašek - praktický zubní lékař  

Marie Slámová - všeobecná zdravotní sestra s akreditací 

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka 

 

Miroslava Kubáčková – zubní laborantka 

 

Ordinační doba: 
 

  

 

 

V roce 2012 zůstala pracovní doba stejná jako v předchozím roce. Prostory 

zubního oddělení byly v září nově vymalované. Stávající vybavení ordinace 

přetrvává. Technologicky jsme v laboratoři začali využívat digitálních 

CAD/CAM technologií ve veškeré fixní protetice, čímž se podstatně zvýšila 

přesnost konstrukcí a rozšířily se materiálové možnosti směrem k 

zirkoniumoxidové keramice. Hlavní zásluhu na tomto má naše laborantka 

Miroslava Kubáčková, která pořídila zařízení potřebné k digitalizaci a plně jí 

věnuje svůj čas. 
 

 

 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr.Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

 Ambulance klinické logopedie ve Velké Bystřici byla otevřena 1. ledna 

2011 v nově  zrekonstruovaném prostoru zdravotního střediska. V rámci 

ambulantní péče jsou zde  poskytovány diagnostické a terapeutické služby a 

zajišťována  potřebná logopedická péče u dětí i dospělých. V současné době je 

provoz již celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována potřebám pacientů. 

Vzhledem k přibývajícímu množství řečových vad u dětí byla na začátku 

především snaha o prokázání nutnosti této péče v našem regionu. Postupně se 

staly oslovené zdravotní pojišťovny našimi smluvními partnery a v současné 

době téměř všechny zdravotní pojišťovny individuální logopedickou péči hradí. 

Ke zlepšování stavu řeči u dětí přispívá a zejména fungující prevencí je 

spolupráce s pediatry, praktickými doktory, psychology a pedagogy v MŠ a ZŠ . 

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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            Logopedickou ambulanci navštěvují děti i dospělí, kteří přicházejí 

s řečovými problémy různého stupně i charakteru. Poruchy řeči u dětí bývají 

zapříčiněny mnoha faktory a jsou odhalitelné již v brzkém věku. Cílem 

logopedické péče u dětí je odhalení správné příčiny řečových problémů 

(diagnostika), zvolení správných postupů a metod terapeutické interakce a 

zejména stálá konzultace a spolupráce s rodiči při odstraňování zjištěných 

odchylek od normy. 

           Logopedická terapie dospělých je složitější zejména v horší pružnosti při 

automatizaci nově naučeného. Lidé po úrazech, mozkových příhodách atd. 

potřebují dlouhodobou pomoc ve smyslu rehabilitace stávající mluvy. Řeč je 

odrazem rozsahu poškození mozkových struktur a vhodnou stimulací a cvičením 

lze vzniklý stav postupně zlepšovat.  

         Trend současné doby bohužel nenahrává přirozenému rozvoji řeči, a proto 

je logopedická péče čím dál důležitějším a vyhledávanějším oborem. 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ČSA č.80 
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 15,00 – 19,00 

 
 
 
 

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.  

             V prvním čtvrtletí roku 2012 začalo zařízení rehabilitační péče 

poskytovat přístrojovou lymfodrenáž přístrojem BTL 6000, která rozšiřuje 

dosavadní poskytované  rehabilitační služby:    
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1. elektroléčebné procedury   přístrojem BTL 06 - elektrostimulace 

                                                                 BTL 07 - léčba ultrazvukem 

                                                                 BTL 09 - magnetoterapie 

2. vodoléčebné procedury (končetinové i celotělové) 

3. inhalace 

4. masáže reflexní, vazivové a měkkých tkání 

5. léčebná tělesná výchova 

 

 V roce 2012 došlo k prodloužení pracovní doby :  

Po  6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

St   6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

Pá  6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

 Lékař ordinuje jednou za čtrnáct dnů ve středu odpoledne od 16,00 do 20,00 h 

nebo dle potřeby, zpravidla podle předem objednaných termínů. V prosinci roku 

2012 ukončil svou činnost lékař MUDr. Petr Konečný a od ledna bude ordinovat 

lékař MUDr. Jiří Kubiš, specialista v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné 

rehabilitace.    

 

 

 

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. 
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Školní jídelna 
 

 

Podklady: Marie Scheuchová, ředitelka školní jídelny 
 
Školní jídelna Velká Bystřice, příspěvková organizace, je samostatný právní 

subjekt, jejímž zřizovatelem je Město Velká Bystřice. Školní jídelna zajišťuje 

stravování pro žáky mateřských a základních škol, závodní stravování pro 

pracovníky škol a školských zařízení a také pro cizí strávníky. Skladba 

podávaných jídel odpovídá zásadám zdravé výživy při dodržení plnění 

výživových norem. 

Počet přihlášených strávníků v září 2012 byl 797. Průměrný počet 

vařených jídel byl denně 705 porcí obědů, 300 porcí přesnídávek a 220 porcí 

svačin pro MŠ a ZŠ. Strava byla vyvážena do dvou MŠ ve Velké Bystřici, dále 

do MŠ Mrsklesy, Bystrovany, Bukovany, Samotišky, do MŠ Waldorfská 

Olomouc a do základních škol v Bystrovanech a Samotiškách. Tři dny v týdnu 

jsme připravovali 2 hlavní chody, strávník má tedy možnost výběru ze dvou 

druhů jídel. Denně jsme přepravili cca 115 ks várnic o objemu 5-20 l. Dále jsme 

rozváželi 22 termoportů, ve kterých se převážejí přesnídávky, svačiny pro MŠ, 

ZŠ a průměrně 60 ks jídlonosičů pro občany nejen ve Velké Bystřici, ale i v 

Droždíně, Svésedlicích a ostatních výše uvedených obcích. 

To byl důvod, proč Školní jídelna Velká Bystřice za přispění finanční 

částky z investičního fondu Města Velká Bystřice zakoupila na rozvoz stravy 

nové auto zn. VW Transporter. Dosavadní automobil zn. VW CADDY byl již v 

užívání 17 let, pro potřeby ŠJ nedostačující, často poruchový, po technické 

stránce již nevyhovující a investice do opravy zastaralého auta byla dosti 

nákladná. 

Díky dobré spolupráci s vedením města a finančním odborem MěÚ se 

podařil vyřešit i problém s lapačem tuku, který se v srpnu r. 2012 vyměnil za 

nový. To byla další velká investice do oprav ŠJ ze strany města Velká Bystřice. 

Dne 11. dubna 2012 jsme otevřeli v Masarykově ZŠ školní bufet. Každé 

ráno se ve školní kuchyni připravují čerstvé obložené bagety, sendviče, 

kaiserky, bulky, rohlíky, jsou plněny šunkou, sýrem, máslem, vajíčkem, 

zeleninou apod.  Děti si také oblíbily naše upečené muffins, které chutnají 

nejlépe teplé, přinesené právě ze školní kuchyně. Nabízíme také prodej nápojů. 
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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. 

 V roce 2012 byl u našeho územního obvodu zaznamenán pokles nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2011 o 28 trestných činů (367/2011, 

339/2012). Z celkového počtu spáchaných 339 trestných činů bylo objasněno 

136 trestných činů, což činí objasněnost 40,12 %. Došlo k mírnému 

procentuálnímu poklesu objasněnosti o 3,20 % v porovnání s rokem 2011. 

Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková 

trestná činnost – 198 skutků. 
 

 

 

 

Grafické porovnání nápadu trestné činnosti a objasněnosti v roce 2009, 2010, 2011 a 

2012 
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Grafické znázornění zastoupení jednotlivých oblastí trestné činnosti v roce 2012 

 
 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Kriminogenní faktory jsou v posledních letech stabilizovány a v 

porovnání s rokem 2011 došlo pouze k minimálním odchylkám. V roce 2012 

bylo nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových 

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

 V roce 2012 lze pozitivně hodnotit eliminaci nápadu krádeží věcí 

z nezajištěných motorových vozidel na parkovišti před obchodním domem 

Makro ve Velké Bystřici a vloupání do zaparkovaných motorových vozidel 

v oblasti Kozlova (v době tzv. „houbařské sezóny“) díky častým bezpečnostním 

akcím a pravidelné obchůzkové preventivní činnosti. 

 

 Pachatelé trestné činnosti 

 Struktura pachatelů trestných činů je oproti minulým letům téměř 

neměnná. Z celkového počtu 339 spáchaných trestných činů byli zjištěni 

pachatelé v 139 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 2011 k značnému 

poklesu pachatelů ze 7 případů činů jinak trestných nebo provinění na 4 skutky, 

tento pokles je jistě pozitivní. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, nejvíce v případech krádeží vloupání do zaparkovaných motorových 

vozidel, kdy pachatelé využívají dlouhodobé nepřítomnosti jejich majitelů. 

K těmto krádežím došlo celkem v 44 případech. 
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V roce 2012 došlo dále v 72 případech k vloupáním do různých objektů – 

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

domů a bytů (11 případů) a dále pak k vloupání do chat (10 případů).  

 Při šetření mravnostní či násilné trestné činnosti spolupracuje obvodní 

oddělení v případech, kde jsou oběťmi, pachateli nebo svědky této činnosti děti, 

se Službou kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České 

republiky Olomouc a dále také s Odborem sociální péče o dítě při Magistrátu 

města Olomouce.  

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje s 

Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2012 bylo realizováno celkem 3 x 

vykázání osoby ze společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí, 

což je stejný počet jako v roce 2011. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  

V roce 2012 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 347 

přestupkových spisů, což činí pokles o 93 spisů oproti roku 2011. V oblasti 

přestupkového jednání jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 

kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 202 přestupových spisů, což znamená pokles 

oproti roku 2011 o 33 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 103 spisů, což 

činí pokles oproti roku 2011 o 46 spisů. 

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 29 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 14 přestupků. Do těchto přestupků nejsou zahrnuty 

přestupky vyřešené 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 (8 přestupků). 

 V roce 2012 nedošlo v našem služebním obvodu k žádnému případu 

projevu rasové nesnášenlivosti. K většímu nebo hromadného narušení veřejného 

pořádku v roce 2012 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 

otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti, nazvané „Bílý kámen. 

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti konané 

zejména ve Velké Bystřici: 

- „Hanácký pupek světa“ – hanácké slavnosti, 

- „Lidový rok“ – tradiční folklorní festival, 

- „Hanácké Woodstock“ - rockový festival. 
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Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2012 měla klesající tendenci. Z celkového 

počtu 139 pachatelů byly 3 osoby mladší 15 let. V případě mladistvých osob byl 

zjištěn 1 pachatel. 

 Z celkového počtu 4 případů činů jinak trestných nebo provinění, 

spáchaných nezletilými či mladistvými osobami, šlo o 2 případy mravnostního 

charakteru, 1 skutek z oblasti ostatní trestné činnosti /Maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání/ a 1 případ z kategorie zbývající kriminality /Dopravní 

nehoda silniční – nedbalostní/.  

 

 Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky nebyly v roce 2012 zaznamenány žádné 

případy nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů.  

V průběhu roku 2012 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 1 případ kriminality s extremistickým podtextem.  

 Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem je však možno dále 

zařadit tzv. sprejerství. V roce 2012 byly zaznamenány celkem 2 případy, což je 

nárůst oproti roku 2011 o jeden případ. 

 

 Majetková kriminalita 

 Na tomto úseku bylo v roce 2012 v obvodě OO PČR Velká Bystřice 

spácháno celkem 198 trestných činů. Realizováno bylo 28 skutků, objasněnost 

v této oblasti tedy činila 14,14 %. V oblasti majetkové trestné činnosti došlo 

k snížení nápadu trestné činnosti o 36 skutků oproti roku 2011. 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. 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 31 skutků, což je 

o 8 skutků více než v roce 2011. Objasněnost byla oproti roku 2011 vyšší o 

30,86 %. Hospodářská trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice 

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

podvody a zpronevěry. 
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Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2012 spácháno 20 trestných 

činů, což představuje pokles oproti minulým letům (viz tabulka níže). 

Objasněnost u násilné trestné činnosti bývá zpravidla vyšší než u majetkové 

trestné činnosti. V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k zvýšení objasněnosti o 

2,50 %.  

Strukturu násilné trestné činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné 

ublížení na zdraví, násilí proti úřední osobě a orgánům veřejné moci, týrání 

osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, porušování domovní svobody a 

loupeže.  

rok zjištěno  objasněno  %  

2008 17 13 76,47 

2009 15 14 93,33 

2010 22 18 81,82 

2011 24 15 62,50 

2012 20 13 65,00 

 

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti jsme v roce 2012 zaznamenali celkem 3 skutky, což je o 1 

skutek více jak v roce 2011. Objasnit se podařilo všechny skutky, a proto 

objasněnost v této oblasti činila 100 %. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2012 evidováno 25 trestných 

činů, což představuje nárůst o 9 trestných činů oproti roku 2011 (16/2011). 

Došlo k nepatrnému propadu objasněnosti o 5,25 %. V této kategorii tvoří 

největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 14 trestných činů, 

2. Požáry – 3 trestné činy, 

3. Výtržnictví – 3 trestné činy, 

4. Sprejerství – 2 trestné činy. 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2012 evidováno celkem 62 

trestných činů, ze kterých bylo objasněno 55 skutků, a objasněnost tak byla na 

88,71%. V této skupině se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti 

trestných činů: 

1. Zanedbání povinné výživy – 31 trestných činů, 

2. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 14 trestných činů, 

3. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 14 trestných činů, 

4. Ostatní trestná činnost – 3 trestné činy.  
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Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2012 

řešeno v blokovém řízení celkem 567 řidičů. Finanční částka vybraná na 

pokutách za dopravní přestupky činila 268.100,- Kč.  

 Při dopravně bezpečnostních akcích byla činnost hlídek zaměřena 

zejména na dodržování obecně platných ustanovení zákona 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu). Mimo řidiče motorových vozidel byla při těchto akcích 

zaměřena pozornost i na ostatní účastníky silničního provozu, zejména na 

cyklisty. Těm bylo za spáchané přestupky v roce 2012 uloženo celkem 17 

blokových pokut v celkové výši 5.800,- Kč.. 

 V oblasti dopravy bylo dále řešeno celkem 23 řidičů, kteří před, nebo 

během jízdy požili alkoholické nápoje. Z uvedeného počtu bylo realizováno 14 

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 15 policistů + 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení) 

+ administrativní pracovnice, celkem tedy 17 policistů + 1 občanský 

zaměstnanec. Skutečný stav je v současné době naplněn. 

V průběhu roku 2012 došlo v personální oblasti pouze k nepatrným 

změnám, které se týkaly zejména ukončení služebního poměru – jeden policista, 

a dále byli dva policisté na vlastní žádost převeleni na náš útvar z jiného 

oddělení v rámci Policie České republiky. 

 Co se týká pracovního zázemí policistů, to 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 vzdělávání se policisté zdejší součásti účastní různých 

kvalifikačních kurzů a seminářů, které jsou zaměřeny na běžnou policejní práci 

a praxi. Mezi jedny z významnějších seminářů je možné zmínit proškolení 

policistů z problematiky korupce. 

 

Prevence 

 V oblasti prevence trestné činnosti byl i v roce 2012 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, a tím získávání 

důležitých poznatků k trestné činnosti a k jiným protiprávním útokům na 

majetek fyzických a právnických osob a firem. 

 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 
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základních a mateřských školách, kontroly chatových oblastí, preventivní a 

informační kampaň na parkovišti před OD Makro ve Velké Bystřici a v oblasti 

Kozlova s cílem upozorňovat občany na ochranu svého majetku v duchu hesla 

„Auto není výloha“. 

  

Priority pro rok 2013  

Stejně tak jako v minulých letech bude prioritou i nadále snaha 

zintenzivnit preventivní činnosti v jednotlivých okrscích a rozvíjet komunikaci 

s představiteli jednotlivých obcí a občany v rámci projektu „Community 

Policing“. V průběhu roku 2013 bude stále realizován a dále rozvíjen navazující 

projekt „Každý zná svého policistu“, jehož cílem je začlenit širokou veřejnost do 

bezpečnostní situace v jednotlivých obcích a do prevence kriminality jako 

takové.  
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VIII. Kultura a školství 
 

 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola 

 

a) Základní škola 

 
Podklady: Mgr. Jarmila Štěpánová, ředitelka 
      

Základní údaje o škole 

Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová, do 31. 7. 2012 

      Ing. Jaroslav Mihal, od 1. 8. 2012 

Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková  

 

Školská rada do 31. 12. 2011 

Kontakt: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR   

  Mgr. Ivo Slavotínek      

  Ing. Elefteria Schrottová     

  Mgr. Jaroslav Zavadil     

Irena Jedličková      

Ing. Martin Seidler     

  Hana Šebíková      

  Helena Vičarová      

Mgr. Hana Londová     

Mgr. Vendula Mečířová     

Mgr. Kateřina Pospíšilová      

Mgr. Gabriela Šišková  

   

Školská rada od 1. 1. 2012 

Kontakt: Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR      

Mgr. Ivo Slavotínek      

  Ing. Marek Pazdera      

  Ing. Martin Seidler     

  Helena Vičarová      

Dagmar Majerová      

Mgr. Vendula Mečířová     

Mgr. Kateřina Pospíšilová     

  Mgr. Michaela Fabíková      

Mgr. Libuše Sandrová    
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Materiální  vybavení školy 

Odborné učebny a vybavení školy zůstává v podobném rozsahu jako 

v předchozích letech, ve školní družině byly obnoveny stolky a židle, průběžně 

je modernizována počítačová síť a další drobné vybavení. 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

1.stupeň:     2.stupeň 

Mgr. Kateřina Kovalová   Mgr. Michaela Fabíková (Tv) 

Mgr. Sylva Kubíčková    PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D)  

Mgr. Hana Londová   Olga Holoušová (Př – Pč) 

Mgr. Helena Mádrová   Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Jaromíra Pazderová  Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 

Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Jitka Minářová (M – Inf – dílny)  

Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 

Mgr. Libuše Sandrová    Mgr. Renata Kramplová (M – F) 

Mgr. Ivo Šenk    Mgr. Vendula Mečířová (Aj – Nj) 

Mgr. Gabriela Šišková   Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj - Hv)   

      PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

      Mgr. Petra Stejskalová  

      Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

      Mgr. Andrea Teplá (Tv – pedagogika)  

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka:  Eva Kadalová 

Vychovatelky:   Kamila Smidová 

     Mgr. Petra Stejskalová  

 

Rozdělení některých funkcí: 

Koordinátorka ŠVP     p. zást. Šišková 

Výchovná poradkyně     p.uč. Mečířová 

Metodička prevence sociálně patologických jevů  p.uč. Teplá 

ICT koordinátorka        p.uč. Jitka Minářová  

Koordinátorka environmentální výchovy   p.uč. Londová  

 

12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí 

z Olomouce a okolí. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová  ekonomka školy (do 31.12.2011)   

Diana Charvátová  ekonomka školy (od 1. 1. 2012) 

Milan Kufrik  školník 

Dobroslava Kučerová pracovnice pro úklid 

Ludmila Drzyzgová pracovnice pro úklid 

Petra Polášková  pracovnice pro úklid 
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Gabriela Šádková  pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek  správce haly 

František Hubáček  správce haly 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 16. 1. 2012.  Do 1.ročníku 

nastoupilo v září celkem 42 dětí.  

V devátých třídách bylo celkem 43 žáků. V letošním roce si žáci mohli volit dvě 

školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze 

zvolených škol. Do druhého kola přijímacího řízení tak nemusel nikdo, přesto se 

jeden žák rozhodl zkusit štěstí ve druhém kole a uspěl. 

 

Počty žáků  k 29.6. 2012  

 

 

  

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Helena Mádrová 7 13 20 
1.B Mgr. Kateřina Kovalová 9 11 20 
2.A Mgr. Sylva Kubíčková 11 9 20 
2.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 11 9 20 
3.A Mgr. Jaromíra Pazderová 8 11 19 
3.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 9 10 19 
4.A Mgr. Gabriela Šišková 9 12 21 
4.B Mgr. Libuše Sandrová 7 12 19 
5.A Mgr. Hana Londová 10 20 30 

Celkem 

1.st. 

 81 107 188 
6.A Mgr. Michaela Fabíková 6 12 18 
6.B Mgr. Jindřiška Hyklová 12 6 18 
7.A Mgr. Drahomíra Kozáková 12 17 29 
7.B Mgr. Eva Poděbradová 18 11 29 
8.A Mgr. Jitka Minářová 10 13 23 
8.B PaedDr. Helena Stejskalová 13 11 24 
9.A Mgr. Vendula Mečířová 11 9 20 
9.B Mgr. Andrea Teplá 12 11 23 

Celkem 

2.st. 

 94 90 284 
Celkem  175 197 372 

 

Netřídní učitelé: 

Mgr. Jarmila Štěpánová, Mgr. Ivo Šenk, PhDr. Miroslav Finger, Olga 

Holoušová, Mgr. Renata Kramplová, Mgr. Ingrid Jílková 

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

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

Hrubá Voda). 
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Prevence sociálně-patologických jevů: 

Škola má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také 

Krizový plán a Program proti šikanování. Škola odebírá časopis Prevence, žáci 

od 3.ročníku se zúčastnili prožitkových lekcí v P-centru v Olomouci, probíhají 

třídnické hodiny, p. uč. Teplá se zapojila s vybranými žáky do projektu „Řešení 

vrstevnických vztahů“, což je školící/výcvikový program pro děti a mládež, 

který je učí, jak se chovat k sobě navzájem. 

 

Dopravní výchova 

27. 09. 2011 proběhl celoškolní dopravní den. Všechny třídy věnovaly 4 

vyučovací hodiny dopravní výchově, část probíhala i v terénu, kde děti 

pozorovaly dopravu a soutěžily v parku. 

 

Kroužky ve školním roce 2011/2012 

p. uč. Kovalová   Keramika 

p. uč. Londová    Dívčí klub 

p. uč. Smidová   Gymnastika a tanec 

p. uč. Pospíšilová OL  Výtvarný kroužek     

    

Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2011/2012 

Říjen 2011 Besedy v P – centru pro žáky . V tomto školním roce jsme besedy 

rozšířili i pro 3.-5.ročník. 

20.10.2011 A pořád se něco hraje – pořad agentury Forrest Gump na sále ve 

Velké Bystřici. 

10.11.2011 Fotografie a chemie – exkurze 9.A v DDM Olomouc s p. uč. 

Jílkovou. 

18.11.2011 Advent přichází – projektový den, celoškolní akce – zvyky, historie, 

příprava vánočního jarmarku. 

23.11.2011 „Scholaris“ – 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů 

vzdělání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 

2012/2013, která se konala v prostorách Střední školy 

polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. 

28.11.2011 Výukový program „Fotografie“ v DDM Olomouc pro 9.B. 

Organizovala p.uč. Jílková 

13.01.2012 Pohádka Bajaja v Divadle hudby v Olomouci pro 1. – 3. ročník. 

30.01.2012 Beseda pro žáky 4. A v Okresní knihovně v Olomouci (p. uč. 

Šišková) 

10.02.2012 Divadlo O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku v kulturním domě ve 

Velké Bystřici pro 1. – 3. ročník. 

15.02.2012 Exkurzi do planetária v Ostravě a do technického muzea Tatra 

v Kopřivnici pro žáky 9. tříd organizovaly p. uč Hyklová, p. uč. 

Kramplová. 
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17.02.2012 Výstava Poznej sám sebe v muzeu a beseda v Okresní knihovně 

v Olomouci , 7. A (p. uč. Štěpánová, p. uč. Kozáková) 

13.03.2012 Výstava Poznej sám sebe v muzeu pro 7.B, p. uč. Poděbradová 

20.03.2012 Exkurze do Brna do muzea Anthropos a do Slavkova k Mohyle 

míru, 8.A,B, p. uč. Hyklová, p. uč. Jílková.  

16.04.2012 Výukový program Balady pro 2. stupeň proběhl v tělocvičně školy. 

Žáci si prohloubili učivo českého jazyka. Organizovala p. uč. 

Poděbradová. 

19.04.2012 Třída 8.A absolvovala poznávací zájezd do Prahy pod názvem 

„Královská cesta“ s p. uč. Minářovou a p. uč. Kozákovou. 

20.04.2011 Den Země – projektový den, koordinovaly p.uč. Londová, Jílková. 

Hyklová. 

11.05.2012 Výstava Expozice času ve Šternberku pro 6.A, 7.A , p. uč. Hyklová, 

Kramplová, Kozáková 

18.05.2012 Exkurze žáků 8. B do Arcibiskupského paláce v Olomouci, p.uč. 

Hyklová 

24.05.2012 Výukový program Stín kvetoucí sakury pro 3.A a 3.B c 

Arcidiecézním muzeu v Olomouci, p. uč. Pazderová, p. uč. 

Pospíšilová 

25.05.2012 Filmové představení v kině ve velkém Týnci Tintinova 

dobrodružství pro 1. stupeň. 

05.06.2012 Zdravotní přednáška pro dívky 6. ročníku. Organizovala p. uč. 

Stejskalová Helena 

Červen 2012 Proběhly školní výlety, jejichž cíle byla místa jako např. ZOO 

Lešná (1. A, B), Dinopark Vyškov (2.A, B), Punkevní jeskyně (3. 

A, B), Moravský kras (4.A), Helfštýn (4.B, 5.A) ), Hranice na 

Moravě a Helfštýn (6.A, 7.A), Potštejn (6.B, 8.B), Přerov (7.B), 

Soláň (8.A)   

 

Environmentální akce  

Vysaď strom pro mír! Strom je zelený! V září 2011 jsme se zapojili do 

celosvětové akce Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí 

online), které se zúčastnilo více jak 5 000 škol ze 150 zemí. Naše škola ve 

spolupráci s Městským úřadem ve Velké Bystřici vysadila 5 stromů míru za 

vlakovým přejezdem u železniční zastávky ve Velké Bystřici. Organizovala p. 

uč. Londová, účastnili se žáci 5. A 7.tříd.  

Recyklohraní - již třetí rok pokračoval tento program pořádaný pod záštitou 

MŠMT. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 

odpadů  a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

drobných elektrozařízení. Ve škole jsou umístěny kontejnery na sběr baterií a 

jiných elektrospotřebičů. Za tento odpad a další aktivity získává škola body, za 

které pak může „nakoupit“ pomůcky pro děti. 

ČZS uspořádal podzimní výstavku v přízemí radnice ve Velké Bystřici, kterou  
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shlédli zejména žáci 1. stupně.  

Výstavka zdravotně postižených v prostorách MěÚ ve Velké Bystřici. 

Sběr mobilů  - podzimní kolo probíhalo od 1. do 31. listopadu 2011. 

Den Země  - třídní učitelé se na tento projektový den připravovali se svými 

třídami již dlouho dopředu, vše vypuklo 20. 4. 2012. Žáci si mohli prověřit své 

znalosti v soutěžích riskuj, ekoaktivitách, poznávačce organismů, slovní 

olympiádě a dalších. 

Farmak - 4. 4. 2012 proběhla exkurze žáků 8. ročníků do firmy Farmak.  

Sběr papíru - od 22. 5. do 30. 5. 2012 pořádal p. uč. Finger. 

 

Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2011/12 

12.11.2011 Svatomartinské slavnosti  akce společná s MěÚ Velká Bystřice, 

Děti se sešly v průvodu masek, který organizovaly p. učitelky 1. 

stupně a který končil na náměstí.  

24.11.2011 Vánoční jarmark s tradičním vánočním cukrovím našich maminek a 

babiček, vystoupení dětí 1.stupně – Krušpánek, Čekanka. 

Organizoval 1.stupeň. 

05.12.2011 Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a 

nezbytnou knihou hříchů (9.A, p. uč. Mečířová). Žáci 9.B zvládli s 

přehledem návštěvu v  mateřských školách, jejich vystoupení bylo 

důstojné a učitelkami MŠ velmi chváleno. Organizovala p. uč. 

Teplá 

12.01.2011 Návštěva dětí z MŠ Na Svobodě v 1. A u p. uč. Mádrové. 

12.01.2011 Návštěva dětí z MŠ Zámecké náměstí v 1. A u p. uč. Mádrové. 

13.01.2011 Návštěva dětí z MŠ Mrsklesy v 1. A u p. uč. Mádrové. 

04.02.2012 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. 

14.02.2012 Valentine’s Day – žáci mohli napsat na kartičku jméno toho, koho 

mají rádi a na sv.Valentýna ji vložit do valentinské krabice. 

29.03.2012 Velikonoční vítání jara v Informačním centru Zámku společně s KS 

Velká Bystřice a výborem SRPŠ. 

15.05.2012  Besídky 1. tříd ke dni matek (p. uč. Mádrová, p.uč. Kovalová) 

01.06.2012 Den dětí pro žáky základní školy uspořádali p. uč. Galhardo, p. uč. 

Mečířová, p. uč. Sandrová a žáci 8. a 9. tříd. Pro nepřízeň počasí se 

akce konala v prostorách školy. 

04.06.2012 Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ ve školní hale, 

protože tentokrát nepřálo dětem počasí – zajistili žáci 9. A a 9. B, p. 

uč. Mečířová. , p. uč. Finger 

29.06.2012 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana 

místostarosty proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd.  
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Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2010/2011 

07.10.2011 Turnaj v miniházené na Zoře v Olomouci. Organizoval trenér, p. 

Schneider. 

09.12.2011 Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale. Naše družstva 

obsadila 1.a 2. místo. Organizoval p.uč. Šenk. 

13.12.2011 Basketbal ve Velkém Újezdě. 

19.12.2011 Mezitřídní fotbalový turnaj, p. uč. Galhardo. 

05.01.2012 Novoroční fotbalový turnaj ve Velké Bystřici, p. uč. Teplá. 

29.1 – 3.2. Lyžařský kurz 7.A ve Stříbrnicích, p.uč. Teplá  

a Fabíková 

08.02.2012 Basketbalový turnaj ve Velké Bystřici, dívky se umístily na 1. 

místě, chlapci na 2. místě. 

14.03.2012 Basketbalový turnaj ve Velkém Týnci 

27.03.2012 Mezitřídní volejbalový turnaj po 4. vyučovací hodině pro žáky 2. 

stupně ve školní hale 

29.03.2012 Basketbalový turnaj v Olomouci 

11.04.2012 Coca cola cup – fotbalový zápas Velká Bystřice x Hlubočky jsme 

vyhráli 

23.04.2012 Preventan Cup – soutěž ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníku na ZŠ 

Stupkova 

9..5 a 11.5. Mc Donald’s Cup – fotbalový turnaj pro mladší žáky v Grygově , p. 

uč. Šenk a p. uč. Finger 

17.05.2012 O pohár starosty Prosenic – miniházená   

25.-27.5.2012 Republikové finále v házené základních škol (Novinářský 

kalamář) ve Velké Bystřici organizovaly p.uč. Fabíková a Teplá. 

V kategorii chlapců se naše družstvo ve složení Spurný, Jedenástík, 

Dobeš, Routner, Maceášik, Červinka, Seška, Majer, Kurek, 

Dosoudil, Tesařík a Šípek na 4. místě 

08.06.2012 Sportovní hry Mikroregionu Bystřička se letos konaly u nás ve 

Velké Bystřici. Hlavní organizátorkou byla p. uč. Teplá, kterou pro 

nemoc nakonec zastoupil pan starosta ing. Marek Pazdera. Další 

rozhodčí za školu – p. uč. Fabíková, Jílková, Smidová, Šenk, 

Pazderová, Číhalíková, pomáhali žáci 9. B  

a vybraní žáci 2. stupně.  

14.-15.6.2012 MEGA SAM CUP – mezinárodní turnaj v miniházené 

v Olomouci na ZŠ Heyrovského. Za nás se účastnila tři družstva, 

spoluorganizátorem byl p. uč. Šenk, trenéři družstev byli p. Souček, 

p.Možíš, p.Zedník, p.Horáčková a p. Schneider. Družstvo D pana 

Součka se umístilo ve své kategorii na  

2. místě. 

V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, p.uč.Šenk.  
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Soutěže a olympiády 2011/2012 

Olympiáda v českém jazyce Školní kolo uspořádala 9. 12. 2011 p. uč. 

Poděbradová. Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. 

tříd. 

Dějepisná olympiáda Na téma „V bohatství a chudobě aneb osobnosti 

k nezaplacení !“ se jí účastnili vybraní žáci 8. a 

9. tříd (leden 2012, organizoval p.uč. Finger). 

Olympiáda ze zeměpis Školní kolo organizovala p.uč. Hyklová. 

Matematický klokan   Zúčastnili se žáci obou stupňů 

Přírodovědný klokan V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší 

Josef Opletal (8.A), Filip Vičar (9.B) a Barbora 

Vaculíková (9.A). Celkem se účastnilo 31 žáků. 

Pořádala p. uč. Holoušová. 

Evropa kolem nás Zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. 

Hyklová. 

Modrá planeta Tříměsíční internetová soutěž, do které se 

zapojili žáci ze 7.tříd. 

Košík plný rozumu Nejdříve proběhla třídní (duben) a školní kola 

(květen), z nichž vyšel vítězně Filip Gebel ze 

4.A, kterému se podařilo zvítězit i v krajském 

kole a postoupit do celorepublikového finále do 

Prahy. 

Soutěž ve sběru papíru  Organizoval p. uč. Finger. 

Karaoke Soutěž ve zpěvu pro žáky 2.stupně 

Zajímavosti a další úspěchy  

Žákyně Michaela Kunická (4.B) se umístila v celostátním měřítku 

v mezinárodní soutěži Matematický klokan na 1.místě v kategorii Cvrček. 

 

Hospodaření školy v kalendářním roce 2011 

 

1. P Ř Í J M Y    

    

MěÚ Velká Bystřice 3 408 500,00   

KÚ  16 141 503,00   

Projekt EU peníze školám 864 782,00   

Projekt Comenius 129 091,46   

    

OSTATNÍ PŘÍJMY    

Školné MŠ 253 536   

Školné ŠD 87 850   

Sponzoři ZŠ 28 577   

Sponzoři MŠ 77 000   



78 

 

Fond odměn 120 285   

Tržby- JARMARKY 40 646   

Sběr 20 324   

Pronájem  90 750   

Startovné 2 800   

Úroky 609,69   

Automat Coca-cola 4 000   

Pronájem haly 317 900   

Ostatní výnosy - výběry 954 833   

CELKOVÉ PŘÍJMY 22 542 987,15   

    

2. V Ý D A J E     

    

Investiční výdaje 0   

Neinvestiční výdaje  22 361 671,63   

CELKOVÉ VÝDAJE 22 361 671,63   

    
Hospodářský výsledek za rok 2011 byl 181 315,52 Kč 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt Comenius –  jazykový asistent. 

V naší škole celý školní rok pracoval portugalský učitel Andre Galhardo, který 

se účastnil výuky anglického jazyka jako cizojazyčný lektor (od 4. do 9. 

ročníku), zapojoval se také do hodin tělesné výchovy a všech sportovních aktivit 

školy. Pro zájemce vedl kroužek footsalu. 

 

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.  

Délka projektu – realizace začala 1.4.2011, ukončení je stanoveno po uplynutí 

30 měsíců od začátku realizace. 
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b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

 

Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště 

Vedoucí učitelka obou MŠ: Mgr. Lucie Pazderová  

 

Mateřská škola Zámecké náměstí 83  

pedagogické pracovnice: 

Bc. Jolana Lejsková, Mgr. Petra Henešová – 1. odd. 

Mgr. Martina Krestýnová, Mgr. Lucie Pazderová – 2. odd. 

Mgr. Zuzana Švierčková, Zuzana Vodičková - 3. odd.  

Provozní pracovnice:  

Marie Nevrlá – úklid 

Hana Daliborová - výdej stravy, úklid 

Mateřská škola na Zámeckém náměstí je v současné době MŠ trojtřídní s 

kapacitou 84 dětí, tedy 28 dětí v každém oddělení. Od září 2011 u nás funguje 

systém heterogenních tříd. V praxi to znamená, že v jedné třídě jsou zastoupeny 

děti nově přijaté, děti, které už MŠ předchozí školní rok navštěvovaly a pak také 

děti předškolní. V tomto pestrém věkovém složení se o ně starají vždy dvě paní 

učitelky. 

 

Mateřská škola Na Svobodě 450  

Pedagogické pracovnice: 

Dana Balonová, Mgr. Jana Budinová 

Provozní pracovnice: Pavla Vávrová - výdej stravy, úklid 

Mateřská škola Na Svobodě je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 

dětí – odloučené pracoviště MŠ na Zámeckém náměstí. Tato školka je specifická 

svým rodinným klimatem a umístěním ve vilce v klidné okrajové části města. 

Také zde jsou všechny děti společně v jednom heterogenním oddělení různě 

starých dětí. 

 

Provoz MŠ od 6.00 do 16.30 hodin 

Stravování: Školní jídelna Velká Bystřice, vedoucí ŠJ: paní Marie Scheuchová 

Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce bylo 

stanoveno na 300,-Kč měsíčně 

 

Individuální vzdělávací práce je mnohem účinnější, než v kolektivu stejně 

starých dětí. Můžeme tak totiž pracovat s malým počtem dětí na různě 

náročných úkolech, zatímco ostatní se věnují za dohledu paní učitelky hrám, 

odpočinku či jiné činnosti. Předškolní připravenost, sociální adaptabilita a 

celková zralost je u dětí ze smíšených oddělení na velmi dobré úrovni.        



80 

 

Nad rámec výchovné práce mohou děti pravidelně jednou týdně jezdit 

plavat do Bohuňovic, zájemci o výuku lyžování mají každoročně možnost 

účastnit se kurzu lyžovaní v Hlubočkách. Kvalitní a systematická péče je 

poskytována dětem také v oblasti nápravy řeči, každý týden naši školku 

navštěvuje klinický logoped, Mgr. Dana Chmelíková. 

 

Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách 

Ve školním roce 2011/2012 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Keramika 12, Tvořivé ručičky 14, Angličtina 10, Flétna 7, Hudební a pohybový 

kroužek 8, Sportovní hry 8 

Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2011/2012: 

Plavání CZ Bohuňovice září 2011- leden 2012 – 62 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice únor 2012- červen 2012 – 44 dětí 

Lyžařská škola FTK UP leden - únor 2012 – 5 dětí 

První krůčky k hudbě HŠ Yamaha září 2011- červen 2012 - 5 

Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2011/2012 byl provoz MŠ po celou dobu letních prázdnin, 

mimo přípravného týdne. Tato služba byla přednostně nabídnuta pracujícím 

rodičům, s možností umístit maximálně 28 dětí, tj. jedno oddělení. 

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, aktivity a prezentace mateřských škol 

na veřejnosti 

• Třídní schůzky (dle potřeby oddělení, minimálně ale 3x ve školním roce) 

• Besídky (vánoční, den matek) 

•Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření, vánoční tvoření, velikonoční 

tvořivá dílna, letní zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků...) 

• Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků 

• Ukázkové hodiny plavání 

• Nabídka fotografování dětí 

• Pomoc rodičů při drobných opravách na zahradě MŠ, při organizaci zahradní 

slavnosti, odpoledních tvoření... 

O všech akcích rodiče a příležitostně i širokou veřejnost včas 

informujeme všemi dostupnými informačními kanály: 

• webové stránky, nástěnky v MŠ  

• hlášení v místním rozhlase (jednorázové větší organizované akce, zápis) 

•příspěvky, letáky, plakáty v místním tisku (pozvání k zápisu, zahradní slavnost, 

informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí apod.) 

Spolupráce s ostatními partnery: 

• Masarykova ZŠ, den dětí a mikulášská nadílka v režii žáků devátých tříd 

• DPS Sv. Anny, besídky a divadelní představení pro seniory 

• Knihovna, tematicky zaměřené návštěvy 

•Technické služby Velká Bystřice, pomoc při organizaci zahradní slavnosti, 

sběru apod. 
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• Mateřské centrum Bublinka 

• Logopedická ambulance, Mgr. Dana Chmelíková 

• Pedagogicko psychologická poradna 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit 

• Policie ČR 

• Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice 

• Město Velká Bystřice, výborná spolupráce při řešení organizačních záležitostí, 

pravidelná vystoupení dětí z MŠ při vítání nových občánků 

Materiálně technické vybavení MŠ 

Postupná rekonstrukce Mateřské školy na Zámeckém náměstí začala zateplením 

a výměnou oken, celá akce byla realizována v průběhu července a srpna 2011. V 

MŠ Na Svobodě byly osazeny nové plastové vstupní dveře. Vnitřní prostory 

obou MŠ jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomalu získávají veselý 

vzhled moderních mateřských škol, do kterých každý chodí rád 

• nové sestavy nábytku do zbývajících dvou oddělení (nyní už všechna čtyři 

oddělení disponují krásným funkčním nábytkem) 

• obložení schodiště (proběhla demontáž stávajícího umakartu ve všech 

prostorách MŠ) 

• skříň na lůžkoviny 

• nový koberec 

• výměna dvířek všech vestavných skříní v odděleních 

• regály na výtvarné práce pro děti ve všech odděleních 

 

 

 

Základní umělecká škola Žerotín Olomouc - pobočka V.Bystřice 
 

Podklady:  Lenka Černínová, učitelka 
 

Pobočka je umístěna v přízemí přední budovy základní školy, má 

samostatný vchod. V roce 2012 navštěvovalo pobočku ZUŠ ve Velké Bystřici 

téměř 50 žáků. Učili se hře na klavír, housle, kytaru a zobcovou flétnu ve třídách 

učitelů Zuzany Antlové Fojtíkové, Lenky Černínové, Zuzany Pouchlé, 

Miroslava Maliny, Evy Bínové a Jany Vaculíkové. 

V průběhu roku předvedli žáci své umění na třídních besídkách, vánočním 

a májovém koncertě v galeriizet a na koncertě v rámci festivalu Jaření. 

V této pobočce hraje folklorní muzika 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 koncertě na faře pro důchodce, které pořádala 

Charita, s Krušpánkem se zúčastnil vystoupení na festivalu v maďarském Gyäru 
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a Szoproni, na festivalu Lidový rok, na Třebíčském bramborobraní, 

v Moravském divadle a na vánočním jarmarku ve škole. 
 

 

 

Základní umělecná škola Miloslava Stibora Olomouc, pobočka 

Velká Bystřice 

 

Podklady: Mgr.Petr Stodůlka, učitel 

Tato pobočka působí ve Velké Bystřici již 10 let, dříve se nacházela 

v přízemí přední budovy základní školy, druhý školní rok je umístěna v učebně 

blízko staré tělocvičny. O výtvarku je velký zájem, kapacita třídy však dovoluje 

pouze 30 žáků, kteří přicházejí každou středu po dvou skupinách od 13.30 

do15.45  a od 16 do 18.15 hod. Obě skupiny jsou všeobecné, věnují se malbě, 

kresbě, modelování, grafice a prostorové  tvorbě. 

Za dobu svého působení ve Velké Bystřici vystavovali žáci svá díla mj. 

pětkrát v galerii Cukrárna v našem městě, dvakrát v budově ZŠ. Například - Slet 

andělů, Mlsání, Bystřičko má středisková, Art menu. Žáci se také účastní 

soutěží, přehlídek a výstav, a to celoročně.  Mezi nejvýznamější přehlídky patří 

celostátní soutěž Oči dokořán, mezinárodní soutěž v Lidicích nebo velká 

výstava ZUŠ ve Vlastivědném muzeu, která se koná jednou za pět let. 

 

 

Odbor kultury a informací (OKI)  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent pověřený vedením OKI 

 

Od 1.1.2012 byl zřízen Odbor kultury a informací městského úřadu Velká 

Bystřice, který nahradil zrušenou příspěvkovou organizaci Kulturní středisko a 

převzal veškerou její činnost a agendu. 

Personální obsazení OKI: 

Petr Nakládal – referent OKI, pověřen vedením odboru 

Jarmila Možíšová – referentka OKI (dnem 31. 12. 2012 odešla do důchodu) 

Lenka Lakomá – knihovnice  

Alena Hořínková – prodavačka 

Mgr. Martina Žbánková – referentka OKI, vedoucí KIC (od 1. 6. 2012) 

 

Činnost Odboru kultury a informací:  

- organizace multižánrových kulturních aktivit (KD Nadační, amfiteátr, 

galeriezet) 
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 - podpora spolkům, které organizují kulturní akce 

 - provoz knihovny  

 - redakce a vydávání Velkobystřických novin  

 - redakce webových stránek města  

 - provoz informačního centra a podpora galeriezet 

 - předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce 

 - podpora cestovního ruchu 

- zajištění tematických informačních letáků  

- správa nebytových prostor 

OKI hospodařil v rámci schváleného rozpočtu města Velká Bystřice.  

Pracovníci OKI se v průběhu 1. čtvrtletí přesunuli z kanceláří v KD Nadační do 

prostor západního křídla zámku, kde byla již od podzimu 2011 v provozu 

galeriezet (1. patro) a v omezeném víkendovém provozu též informační 

centrum. Od 1. 6. s nástupem Mgr. Žbánkové má Kulturní a informační centrum 

Velká Bystřice (KIC) pravidelnou otevírací dobu: 

Sezóna: 1. 5. - 31. 10.:  Út - Pá: 9:30 - 18:00 hod.; So, Ne: 11:00 - 19:00 hod. 

Mimo sezónu: 1. 11. - 30. 4.: Út - Pá: 8:30 - 17:00 hod.; So, Ne: 13:00 - 17:00 

hod. 

V tuto dobu je zároveň návštěvníkům přístupná galeriezet. 

V KIC je možno získat informace: 

- o kulturních akcích a turistických zajímavostech regionu 

- tipy pro volný čas 

- programy divadel, kin 

- zdarma jsou  k dispozici cyklomapy, cykloprůvodce Moravou a Slezskem a 

turistické mapy 

Prodáváme: 

- vstupenky na naše kulturní akce 

- Velkobystřické noviny 

- kulturní měsíčník KDY-KDE-CO 

- turistické známky 

- turistické vizitky 

- turistické sběratelské karty KČT 

- propagační předměty (pohlednice, samolepky, mapy, trička, keramické 

hrníčky, dřevěné suvenýry) 

Patříme mezi distribuční místa olomouckého lifestylového magazínu OL4you. 

Při předložení Rodinného pasu poskytujeme 20% slevu ze vstupného na naše 

kulturní akce. Návštěvníkům k dispozici WIFI zdarma. 

První půlrok „ostrého“ provozu KIC naznačil, že návštěvnost bude závislá 

na roční době, počasí, probíhající expozici v galeriizet. Odhadem se za 6 měsíců 

provozu pohybovala v době sezony průměrně kolem 130 návštěvníků týdně, 

v mimosezónu pak poklesla v průměru na cca 52 návštěvníků týdně. Průměr 

návštěvnosti ovlivňuje vysoká účast při velkých akcích (geocaching, Lidový 

rok, svatomartinské slavnosti apod.).  
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Na kulturní aktivitě města se podílí celá řada subjektů, které pořádají nebo 

ve spolupráci s městem spolupořádají jednotlivé akce: divadelní soubor OB, 

folklorní soubor Haná, farnosti, Masarykova ZŠ a MŠ, Senior klub, mateřské 

centrum Bublinka, o. s. Folklorum, SK Velká Bystřice, jednota Orel Velká 

Bystřice, MS band, o. s. Spolek hanáckých patriotů, o. s. Velkobystřická 

kulturní společnost a další. 

Kulturní akce pořádané či spolupořádané městem, resp. OKI, si i v roce 

2012 udržely zavedený standard co do počtu i co do kvality. Návštěvnost je 

závislá na typu akce. Obecně jsou hojně navštěvovány akce v plenéru s volným 

vstupem (Masopust, Lidový rok, Mikuláš, Svatomartinské slavnosti…). Při 

akcích se vstupným byl patrný určitý odliv návštěvníků. Zřejmě vlivem 

celosvětové krize lidé pečlivěji zvažují, na co svoje prostředky vynaložit. Je zde 

též patrný vliv krajského města Olomouc. Přes tradičně kvalitní místní nabídku 

kultury mrzí malá divácká účast především na divadelních představeních (jak 

místních tak nakoupených), která se pohybuje v průměru kolem 50 diváků. 

Obdobná situace je na vernisážích  výstav v galeriizet (kolem 50 návštěvníků). 

Koncerty Kruhu přátel hudby přinášející až do Velké Bystřice absolutní špičky 

interpretačního umění vážné hudby za zlomek ceny, které by bylo nutno zaplatit 

ve velkých městech, mají stabilní návštěvnost „věrných“ 30 až 40 posluchačů. 

Vysokou návštěvnost si udržují pohádky pro děti, a to díky pravidelné účasti 

dětí z MŠ a prvních ročníků ZŠ. 

OKI by rád přinesl akce (koncerty populární hudby, vystoupení známých 

osobností…), které by přilákaly i tzv. většinové publikum. Tyto produkty jsou 

ovšem v současné době natolik finančně náročné, že by jejich pořádání bylo 

s spojeno s rizikem velkých ztrát. Jejich případné uvedení je nutné pečlivě 

zvažovat. 

V průběhu letní sezóny byla snaha o využití amfiteátru. Kromě již 

zavedených akcí (Hanácké pupek, Lidový rok) sem bylo přesunuto např. Regi 

banjo či divadelní představení. Oběma akcím příliš nepřálo počasí. U 

divadelního představení bylo nutno oproti uzavřenému prostoru KD zajistit 

ozvučení a osvětlení, z čehož plynuly další náklady. Tento problém by měl být 

v roce 2013 vyřešen – byla přislíbena dotace na vybavení amfiteátru 

audiovizuální technikou. 

Budova Kulturního domu Nadační zůstává nadále v neutěšeném, mnohdy 

až havarijním stavu. Projekt na rekonstrukci je několik let připraven ve fázi před 

vydáním stavebního povolení, ovšem nedaří se zajistit prostředky na tuto 

generální rekonstrukci. Přesto KD Nadační musí plnit funkci hlavního 

kulturního stánku města pro divadelní představení, některé koncerty, plesy a též 

jako zázemí pro fungování divadelního souboru Osvětové besedy a nácviky 

dospělých bystřických folklorních souborů. 
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Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2012 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací. 

(* označené akce byly pořádány jinými subjekty) 

 

 7. 1.  Koncert Kruhu přátel hudby (dále KPH): Five star quartett. 

Krásný novoroční koncert klarinetového kvarteta se zasvěceným 

průvodním slovem profesora Hlaváče. 35 návštěvníků 

 14. 1. *Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 

  1. ročník; pořádá Velkobystřická kulturní společnost; sál Ravely  

 21. 1. Ples města Velká Bystřice 

Všechny prostory hotelu Zámek, 350 návštěvníků, hrála skupina LIF a 

diskotéka Martina Vlka. V průběhu večera předtančení skupiny 

jednoty Orel Velká Bystřice pod vedením Anny Juráňové. Přehlídka 

svatebních šatů olomouckého salonu Inspirace, účesů a líčení studia IN 

Velká Bystřice a svatebních kytic z velkobystřických Květinek. Na 

závěr proběhla dražba kytic, jejíž výtěžek 25.000 Kč byl věnován na 

zakoupení speciálního kočárku pro handicapovaného Vilíka Kočiše. 

 22. 1. Derniéra výstavy Kateřiny Habermann s vystoupením Ivy Kevešové 

Derniéra probíhala za účasti autorky. Cca 50 návštěvníků. První 

vystoupení Ivy Kevešové u nás převážně se šansony Edith Piaf 

posluchače doslova nadchlo. 

 28. 1. Vernisáž výstavy Vladimíra Sidorová: Nahé Komnaty 

  Cca 40 návštěvníků. 

 4. 2. *Ples SRPŠ  

 10. 2. Pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku 

Známá pohádka K. J. Erbena s krásnou výpravou i kostýmy pro děti ze 

ZŠ a MŠ – cca 180 dětí 

 10. 2. Soubor O.LI.V.Y. – improvizační představení 

Historicky 1. vystoupení improvizačního divadla u nás (vystupují i 2 

paní učitelky z naší MŠ) se setkalo s výbornou odezvou publika. 

Návštěva přes 100 lidí. Jednalo se o benefiční představení, jehož 

výtěžek byl věnován na zakoupení pomůcek pro DPS sv. Anny. 

 18. 2. Hanácký rok v Bystřici (dále HRB): Bystřický masopust (CZ-PL) 

1. akce z česko-polského projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané. 

Zúčastnila se skupina maškar z Polska. Ochutnávka zabijačkových 

dobrot (řezník Kasal) a koblihů (školní jídelna) + slezské masopustní 

speciality slané, sladké, teplé i studené – ochutnávky v rámci projektu 

zdarma. Kromě vystoupení domácích souborů klauniáda: Cirkus 

trochu jinak z Ostravy (hrazeno z CZ/PL projektu). Odhadovaná 

návštěva 900 osob. 

 19. 2. Dětský karneval s Míšou 

Tradiční akce pro děti na sále KD Nadační. Návštěva cca 150 dětí 

v maskách a přibližně stejný počet rodičů. Všichni si velice 
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pochvalovali dobrou karnevalovou zábavu pod vedením Míši 

Růžičkové. 

 25. 2. Koncert vokálního souboru Brilliant z Košic 

Reciproční koncert za vystoupení skupiny Misty (Juráňovi) 

v Košicích. Propracované vokály a repertoár od nejstarší hudby až po 

současnost (Queen – Bohemian Rapsody). Konalo se v galeriizet, cca 

50 posluchačů. 

 25. 2. *Hasičský ples 

 4. 3. Derniéra div. představení OB Velká Bystřice: Mnoho povyku pro psa 

 11. 3. Koncert KPH: La musica trio 

  Klavír, flétna, lesní roh a 3 mladé dámy, galeriezet, 36 návštěvníků 

 22. 3. HRB: Vynášení smrtky 

  Soubory Čekanka a Krušpánek 

 24. 3. Vernisáž výstavy: Milivoj Husák: Na prahu ohně 

 24. 3. *Sportovní šibřinky (SK Velká Bystřice) 

 28. 3. HRB: Velikonoční vítání jara, velikonoční dílna 

Již podruhé se tato tradiční akce konala v prostorách informačního 

centra. Připraveno asi 10 dílniček s velikonoční tématikou, vystoupila 

Čekanka a Krušpánek – pro nepříznivé počasí v galeriizet. Akci 

navštívilo odhadem 150 lidí.  

 31. 3. Premiéra div. představení OB Velká Bystřice: Mátový nebo citron…? 

 1. 4. HRB: Květná neděle - Pletení tatarů 

Proběhlo v lokalitě Nad Skalou u Heřmanů. Přes nepříznivé počasí si 

přišlo uplést tatar na 30 kluků a chlapů. Děvčata pekla u Heřmanů 

v kuchyni velikonoční jidáše. 

 9. 4. HRB: Velikonoční obchůzka – Mrskut 

  Za krásného jarního počasí a sluníčka. 

 20. 4. Pohárek SČDO – představení Kapsy plné šutrů 

 21. 4. Pohárek SČDO – soutěžní vystoupení a defilé vítězů 

 28. 4. Bílý kámen (viz kapitola Významné události) 

 30. 4. HRB: Pálení čarodějnic 

 1. 5. HRB: Stavění mája 

 11. 5. Svátek matek – posezení s hudbou 

Akce pro Seniorklub v KD Nadační. K tanci i poslechu hrála skupina 

Magnet manželů Čeřovských ze Štěpánova. 

 12. 5. Koncert KPH – sestry Fialovy 

Májový koncert sester Kristýny a Terezie Fialových, viola, klavír, 

galeriezet, 34 návštěvníků. 

 13. 5. HRB: Slavnost kroje, kuličkiáda 

5. ročník setkání ctitelů hanáckého kroje. Tématem byly podoby kroje 

v současné době – na jevištích, při tanci, zpěvu, muzice. Akce byla 

zahájena slavnostní mší v římskokatolickém kostele. Na Zámeckém 

náměstí a v amfiteátru se diváci mohli seznámit se současnou podobou 
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lidových krojů. Jednotlivé kroje v historických souvislostech od 

pracovních až po ty sváteční představila Bronislava Millá. V rámci 

přehlídky byly předvedeny kroje hanácké a záhorské současně s 

typickou hudbou a tancem daným pro tyto kroje. Autorem scénáře byl 

Milan Heřman. Ukázky doprovázela CM Záletníci pod vedením 

Ondřeje Nakládala. Vyvrcholením slavnosti byl společný koncert 

brněnské kapely Cimbal Classic a mužského hanáckého sboru Rovina 

pod vedením Jana Žůrka.  Pro děti byly připraveny mateřským centrem 

Bublinka dětské dílničky, malování na chodníku, výroba dárků ke 

Svátku matek… I přes poměrně chladné počasí akci navštívilo kolem 

500 návštěvníků. Váženým účastníkem akce byl ředitel partnerského 

Muzea Wsi Opolskiej v Opoli pan Jaroslaw Galeza s chotí a též 

krajský hejtman Martin Tesařík. 

 13. 5. HRB: 1. Farmářské trhy (CZ-PL) 

Historicky 1. farmářský trh v Bystřici v rámci CZ/PL projektu probíhal 

na Zámeckém náměstí souběžně se Slavností kroje. Zúčastnilo se 30 

prodejců (přísada, květiny, mléčné výrobky, sýry, maso, uzeniny, ryby, 

oleje, šťávy, koření, bylinky, košíky, nožířství…). Všem je k dispozici 

30 nových prodejních stánků zčásti financovaných z projektu. 

 19. 5. HRB: Sečeni lóke 

 22. 5. *Žákovský koncert 

 28. 5. Řemeslný kurz  

28 žáků 4., 5. a 6. tříd  se pod vedením p.uč. Londové a Kovalové vydalo    

do krásného skanzenu v Opole, aby se zde přiučili rukodělným pracím. Na 

místě už je čekal pan Bogdan Jasinski, který byl po celou dobu 

průvodcem a překladatelem z polské strany. První den děti tvořily 

keramické výrobky,  po dobrém obědě ve stylové restauraci u skanzenu 

navštívily nádhernou zoologickou zahradu. Druhý den se aktivity 

rozdělily na tři stanoviště – malování na sklo, košíkářství a zlatým hřebem 

byla kovárna, kde si děti vlastnoručně ukovaly šperk se svým 

monogramem. 

 1. 6. *Noc kostelů 

 2. 6. HRB: Dětský den 

Dětské hry a soutěže v Zámeckém parku za krásného počasí. Děti si 

vyzkoušely jak házení míčků na cíl nebo oblíbené sestřelování 

plechovek, tak chůzi na laně nebo se mohly nechat zkrášlit barvami na 

obličej. V jednotlivých soutěžích byly děti odměňovány sladkostmi a 

každé dítko dostalo kornout zmrzliny. Velkým překvapením dne byla 

jízda na elektroskútru, na kterou se stála i 20minutová fronta. Když se 

konečně dostala řada na malého Honzíka z Bukovan řekl: „To ani táta 

na takové mokině ještě nejel a teď mi bude závidět, protože dnes jezdí 

jen děti!" Zpestřením celého odpoledne byla i volně přístupná 

nafukovací dvojskluzavka a skákací hrad či jízda na ponících. Akci 
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doprovodila soutěž biketrialistů, kteří dětem předvedli své umění na 

náměstí. Cca 150 dětí. 

 2. 6. Vernisáž výstavy fotografií Jan Šibík: Stories (viz kapitola Galeriezet) 

 9. 6. Bystřické Regibanjo + koncert J. Samsona Lenka 

Přehlídku FTC+BG muziky poprvé pod otevřeným nebem v amfiteátru 

a pod organizačním vedením MS Bandu. Návštěva asi 200 lidí. 

 22. 6. *Koncert A.M.Úlet 

Koncert bystřickým příznivcům dobře známé folkové formace 

manželů Adamcových. Příjemný podvečer v kostele ČSCH pro 

padesátku posluchačů. 

 23. 6. *Festival duchovní hudby „K poctě Mons. Josefa Olejníka“ 

 14. 7. HRB: Hanácké pupek světa 

1. polovinu 4. ročníku hanáckého pupku znovu nepříznivě ovlivnilo 

deštivé počasí. Pohádka pro děti O pračlovíčkovi divadla Tramtarie 

z Olomouce se improvizovaně uskutečnila v prostorách IC asi pro 40 

dětí. Následoval zmoklý koncert country skupiny Freďáci, který z pod 

deštníků sledovala asi dvacítka nejvěrnějších. Další návštěvníci dali 

přednost přístřeší stanu na náměstí a občerstvení. Na tradiční 

vystoupení Hanáckéch patriotu se naštěstí již vyčasilo. Jejich pátrání 

se tentokrát zaměřilo na osudy Ignáce Bystřického za „Velkou louží“. 

K soutěžnímu klání letos organizátoři vyzvali ženy a dívky. Vyhrála 

Zuzana Kvěťáková ze souboru Mladá Haná. Na závěr přítomné 

rozehřála svojí show kapela Legendy se vrací známého textaře a 

moderátora Petra Šišky.  

 28. 7. Vernisáž Jan Buchta: Sochy 

 4. 8. *Hanácké Woodstock  

  2. ročník; amfiteátr; pořádá Velkobystřická kulturní společnost 

 18. 8. *Theatrování 

Divadelní přehlídka v rámci projektu MAS Bystřička, vystoupil DS 

OB Velká Bystřice: Mnoho povyku pro psa a DS Čaradice 

(Slovensko): Kubo .  

 24. 8. Div. představení DS Kojetín: Modré z nebe 

Bystřický amfiteátr poprvé přivítal letní divadelní představení. 

Nelehký úkol této premiéry připadl na mladý soubor Hanácká scéna z 

Kojetína. A dá se říct, že vzhledem k podmínkám a hlavně vrtochům 

počasí dopadla úspěšně. Složitější přípravy pro open-air představení se 

podařily a v horkém srpnovém večeru mohla komedie francouzského 

autora Marca Camolettiho začít. Na veselohru, kterou připomnělo  

památeční tablo fotografií z inscenace bystřických ochotníků před 40 

lety, přišlo spolu s padesátkou diváků zavzpomínat a srovnat i někteří 

z tehdejších aktérů: Marie Seidlerová, Dagmar Elsnerová, Valburga 

Hradilová a Antonín Nakládal. Všichni se však museli v polovině 

představení vyrovnat s deštěm, který po týdnu veder přišel v tu 
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nejnevhodnější chvíli. Pro déšť musela být vypnuta i zvuková 

technika, ale herci se rozhodli pokračovat. Za podpory nejvěrnějších 

diváků, kteří se shromáždili, částečně pod stanem a částečně pod 

deštníky těsně pod jevištěm, rozpletli všechny nitky příběhu a komedii 

zdárně dohráli. 

 25. 8. Letní Bílý kámen (viz kapitola Významné události)  

 26. 8. Koncert KPH: Ambrošovi 

V rámci podzimního festivalu B. Martinů vystoupil vynikající mladý 

houslista Miroslav Ambroš za doprovodu své matky, klavíristky 

Zuzany Ambrošové. V galeriizet sledovalo 43 posluchačů. 

 1. 9. *Geocaching (viz kapitola Významné události) 

 8. 9.  HRB: Lidový rok se Slezskem (CZ-PL) (viz. kapitola Významné 

události) 

 8. 9.  HRB: 2. farmářské trhy (CZ-PL) 

 9. 9.  HRB: Lidový rok se Slezskem (CZ-PL) 

 9. 9.  HRB: 2. farmářské trhy (CZ-PL) 

 22. 9. Vernisáž výstavy David Dvorský: Wertizont (viz kapitola Galeriezet) 

 6. 10. Divadelní představení Dostavník Přerov: Alibisti 

Svižná španělská komedie o jednom výročí svatby. KD Nadační; 60 

diváků 

 7. 10. *Velký nos a vařečka 

Divadelní představení pohádky pro děti. „Velmi amatérské divadlo“ 

Jednoty Orel Velká Bystřice, nastudovala Ludmila Plesková 

10. 10. Koncert KPH: J.Páleníček (violoncello), J.Čechová (klavír) 

  V rámci podzimního festivalu B. Martinů, galeriezet; 38 návštěvníků 

20. 10. Bystřické banjo 

14. ročník. Již tradičně vyzdobený sál bystřického kulturního domu 

přivítal bezmála dvě stovky platících příznivců a devět skvělých 

hudebních skupin. Šest z nich změřilo síly v přátelském hudebním 

klání o přízeň publika, jedna báječná formace (3M+B) festival otevřela 

a pozdním večerem nás všechny provedly dvě opravdu výjimečné a 

publikem vyhledávané kapely, Přátelé a českobudějovičtí Nezmaři, 

kteří nesou doslovný punc legendy folkové hudby.  

27. 10. Koncert KPH: klavírní kvarteto B. Martinů 

V rámci podzimního festivalu B. Martinů. Bohuslav Matoušek – 

housle, Pavel Peřina – viola, Miroslav Petráš – violoncello, Emil 

Leichner – klavír. Vynikající interpretace děl v podání profesorů 

pražských uměleckých škol, galeriezet; 46 návštěvníků 

10. 11. Koncert KPH: manželé Čepičtí, houslové duo, galeriezet, 29 

návštěvníků 

11. 11. HRB: Svatomartinské odpoledne 

16. 11. Podzimníčci 
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Doprovodná výstava Svatomartinských slavností, skřítci Podzimníčci, 

výtvory žáků 1. stupně MZŠ a jejich rodičů, v informačním centru v 

západním křídle zámku do 24. 11. 

16. 11. Pohádka pro děti ZŠ a MŠ: O perníkovém dědkovi 

  Veselá pohádka s mnoha písničkami od pražského divadla Andromeda 

(Dodo Slávik, Andrea Sousedíková). KD Nadační, 230 dětí 

16. 11. *Výstava „Srdcom a rukami“ 

Od 16. do 21. 11, v rámci projektu MAS Bystřička; DPS sv. Anny.  

22. 11. HRB: Vánoční jarmark 

24. 11. vernisáž výstavy Tereza z Davle: Grandhotel (viz kapitola Galeriezet) 

25. 11. Výstava fotografií z akce Čištění řeky Bystřice 

Organizátor Václav Břeha a jeho kolektiv vybrali fotografie, které 

návštěvníky překvapily, potěšily a snad i inspirovaly k zájmu o „naši“ 

řeku. Jako vždy jde o to, zachytit řeku a život kolem ní z různých 

pohledů přes hledáčky fotoaparátů. Vernisáž zahájila zpěvačka Eliška 

Ptáčková. 

30. 11. Divadlo Tramtarie: Mikulášská pohádka 

Krásný a kouzelný předvánoční příběh v podání olomouckého divadla 

Tramtarie. KD Nadační, 180 dětí 

 5. 12. HRB: Svatý Mikuláš + rozsvěcení vánočního stromu 

Svatý Mikuláš přijel se svou čertovsko-andělskou družinou na voze 

taženém koňmi. V amfiteátru rozdal dětem na 350 balíčků 

připravených klienty DPS sv. Anny a pracovníky Odboru kultury a 

informací. Na závěr se na náměstí rozzářil dosud určitě nejkrásnější 

bystřický vánoční strom se zbrusu novou světelnou výzdobou. 

 9. 12. HRB: adventní koncert 

Tradiční program hanáckého mužského sboru Rovina a muzikantů 

přinesl starší i nové adventní lidové zpěvy. Koncert ryzí hanáčtinou 

provázel Jirka Vrba z Pivína. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele; 130 lidí 

11. 12. *Vánoční žákovský koncert 

  ZUŠ Žerotín 

12. 12. *Obchůzka Lucek (viz kapitola Významné události) 

12. 12. *Vánoční posezení seniorů 

  KD Nadační, Seniorklub 

20. 12. HRB: zpívání u vánočního stromu 

Tj. u našeho nejkrásnějšího vánočního stromu! Tentokrát za skvělého 

doprovodu vánočních písní a muziky v podání MS Bandu posíleného o 

hanáckou pěveckou sekci. Zazpívaly také děti z Čekanky a Krušpánku. 

Tradiční přání od starosty a místostarosty. Nechybělo občerstvení: 

chleba se sádlem a škvarky, horký čaj i punč od házenkářů i 

technických služeb. Do adventní noci hřála vatra a zazářil malý ale 

pěkný ohňostroj. 

24. 12. HRB: štědrovečerní troubení z věže kostela 
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  V podání žesťařů pod vedením Radima Černína 

24. 12. HRB: půlnoční mše v ŘK kostele a Husově sboru 

V římskokatolickém kostele provedena Missa brevis známého 

moravského muzikanta, zpěváka a skladatele Jury Pavlici. Zpíval 

rozšířený bystřický chrámový sbor pod vedením Ivy Juráňové, hrál 

„Příležitostný orchestr“. Celé nastudování řídil Radim Černín. 

25. 12. *Živý betlém 

  ŘK farnost, inscenace vánočního příběhu u kostela; 150 lidí 

26. 12. HRB: Štěpánské koledování souboru Haná 

  S podtitulem „Kol Vánoc pohádek není nikdy moc“ 

31. 12. Silvestrovské divadelní představení DS OB Velká Bystřice: Mátový 

nebo citron? 

Možná se v Bystřici zrodila nová silvestrovská tradice. Od 10 hodin 

dopoledne se na 150 návštěvníků, kteří měli vstupenky z předprodeje 

(kapacita vyprodána) skvěle pobavili při zdařilé frašce „Mátový nebo 

citron?“. Ve 12:00 následoval polední novoroční přípitek, interiérový 

ohňostroj, po kterém byl pro všechny připraven bohatý a výborný raut. 

31. 12. Silvestrovský koncert v ŘK kostele 

sourozenci Kocůrkovi (trubka, varhany), 80 posluchačů 

 

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

    Bylo nakoupeno (i získáno darem) 222 svazků za 15.121,- Kč, z toho 50 

svazků za 9.022,- Kč zdarma v rámci projektu Česká knihovna 2012, 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 4 tituly 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 2012 se přihlásilo 295 čtenářů, z toho 121 dětí do 15 let.  

Čtenáři si vypůjčili 13 689 knih, časopisů i brožur. 



92 

 

    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 12 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. 

    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 7x na besedách 

s pohádkami a jejími hrdiny, básničkami, různými příběhy, hádankami. 

Prosincová návštěva je tradičně věnována vánočním zvykům, pohádkám a 

příběhům z tohoto období a „Vánočnímu kreslení“ (obrázky dárků, ozdob, 

stromečku…)   

    Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. 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 nejstaršího 

fondu a zastaralé, dlouhodobě nepůjčované knihy jsou vyřazovány a 

odepisovány. V roce 2010 bylo odepsáno 1000 svazků, v aktualizaci se stále 

pokračuje. 

    Poškozené a opotřebované knihy jsou průběžně opravovány, znovu 

značeny a baleny.  

 

 

 

 

 

 

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

 

Podklady: Petr Nakládal, webové stránky Města Velká Bystřice, webové stránky 

galeriezet 

 

22. 1. Derniéra výstavy Kateřiny Habermann s vystoupením Ivy Kevešové 

Derniéra probíhala za účasti autorky. Cca 50 návštěvníků. 1. vystoupení Ivy 

Kevešové u nás převážně se šansony Edith Piaf posluchače doslova nadchlo. 

 

28. 1.Vernisáž výstavy Vladimíra Sidorová: Nahé Komnaty 

Objekty – hlavním médiem, který používá mladá slovenská výtvarnice, je 

klasická černobílá fotografie adjustovaná v kolážích, asamblážích, s intervencí 

malby. Jsou svědectvím pravdivosti okamžiku a poodhalením jejího vnitřního 

světa. 

 

24. 3.Vernisáž výstavy: Milivoj Husák: Na prahu ohně 

Obrazy a kresby 

 

2. 6.Vernisáž výstavy fotografií Jan Šibík: Stories 

V naší galerii zahájil výstavu svých prací náš v současnosti pravděpodobně 

nejznámější reportážní fotograf. Návštěvníkům se pod názvem „Stories" 

představí průřez jeho tvorbou posledních let. Na velkoformátových fotografiích 

zaznamenal války v Iráku, v Afghánistánu a Libérii, ničivou vlnu tsunami v 

Indonésii, bídu v utečeneckých táborech v Angole, pohřeb papeže, události po 

smrti Jásira Arafata, nekončící násilí v Palestině, AIDS v Oděse a další pohnuté 

příběhy. Vernisáže se zúčastnilo asi 70 návštěvníků, autor sám ji doprovodil 

slovem a zodpověděl mnoho dotazů. Výstava samotná byla dosud 

nejnavštěvovanější expozicí v galeriizet. 

  

28. 7.Vernisáž Jan Buchta: Sochy 

Jan Buchta, absolvent studií na Výtvarné katedře a Teologické fakultě 

olomoucké univerzity, se zabývá vztahem mezi uměním, výchovou a 

náboženstvím. Věnuje se výtvarné pedagogice a volné výtvarné tvorbě (socha, 

kresba). V současné době pracuje v Galerii výtvarného umění v  Hodoníně.  

Návštěvníkům se představily jeho výtvarné produkce, sochy z kamene i pálené 

hlíny. 

 

22. 9.Vernisáž výstavy David Dvorský: Wertizont 

Vernisáž obrazů Malíře Davida Dvorského a jeho tvorbu přítomným představil 

jeho dlouholetý přítel Rudolf Paseka. Hudební kulisu na vernisáži vytvořil svým 

vystoupením na barokní kytaru Ondřej Jalůvka, skladatel alternativní hudby 

působící nejčastěji ve střední Evropě. 
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24. 11.Vernisáž výstavy Tereza z Davle: Grandhotel 

Úvodní slovo pronesl prof. Ivo Barteček. Návštěvníkům představil její autorský 

projekt, který tematicky rozvinula do souboru komorních aktů. 

Vernisáže, která proběhla za osobní účasti autorky, navštívilo na 70 

lidí. Zpěvem šansonů ji doprovodila Iva Kevešová. 

 

 

 

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 2012 se celkový počet členů souboru 

přiblížil stovce. 

 

Haná 2012 (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, v druhé polovině roku Marie 

Šťouračová 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 

zkouškách i v roce 2012 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. 

Akce v roce 2012: 

14.1. – Hanácké bál v Olomouci  

Tradiční akce pořádaná společně několika hanáckými soubory v budově 

RCO v Olomouci. Vystupovaly zde 3 naše soubory – Haná, Mladá Haná a 

Kanafaska. Haná předvedla před půlnocí krátké vystoupení Staropražských 

tanců. Podíleli jsme se na vítání hostů koláčky a slivovicí a na organizaci 

tomboly.  

4.2.- 5.2. – Národní krojový ples TOP hotel Praha 

Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky je jednou 

z největších a nejvýznamnějších akcí FOS. Loni byl věnován regionu Haná, 

letos jsme předávali pomyslnou štafetu (ve formě klobásové a tvarůžkové 
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kytice) Středočeskému kraji. Na plese jsme dvakrát předvedli naše Staropražské 

Pepíky ve dvou sálech. 

9.2. – Vystoupení ve Vlastivědném muzeu Olomouc 

V rámci přednášky o masopustních zvycích jsme tancovali pásmo Masopust. 

18.2. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Taneční program obstarala Čekanka, Krušpánek a  Kanafaska. 

29.3. – Velikonoční vítání jara v galeriizet (Hanácký rok) 

Chlapi z našeho souboru předváděli pletení tatarů a učili to zájemce z řad 

návštěvníků. 

1.4. – Pletení tatarů (Hanácký rok) (viz příspěvek Mladá Haná)) 

9.4. - 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.  

13.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) – (viz příspěvek Mladá Haná) 

19.5. – 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, aby ji posekali tradičním kosením. 

16.6. – Vystoupení v Přerově 

Přijali jsme pozvání na festival V zámku a podzámčí. Návštěvníkům jsme 

zatancovali odpoledne na podiu na zámeckém náměstí a večer na nádvoří zámku 

ve stylu baroka a pražských Pepíků.   

22.-23.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Vystupovali jsme v programu Folklorního sdružení „U nás na návsi“ na 

stadionu Zahrada v sobotu večer. Stěžejní úlohu tanečního vystoupení měla 

Mladá Haná, členové Hané byli zapojeni ve scénkách, které propojovaly 

jednotlivá vystoupení souborů. 

7.-8.7. – Rakousko 

V rakouském městečku Pöls jsme byli společně s Kanafaskou hosty 

regionálního pivního festivalu. Večer jsme předvedli pásmo Maškare. Druhý 

den ráno jsme zpívali na mši v kostele a odpoledne se zúčastnili průvodu a 

ceremoniálu v místním sportovním areálu. 

14.7. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 

 Členové našeho souboru účinkovali v menších rolích o putování ducha 

Ignáce Bystřického staletími, tentokrát jako námořníci, trapeři mezi indiány, 

učili jsme je šlapat zelí a pálit ohnivou vodu. 

7.9.- 9.9 – svajba Mirek a Zuzka Rosůlkovi (viz příspěvek Mladá Haná) 

8.- 9.9. - Lidový rok – XXII. ročník – Zelí 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V neděli odpoledne jsme vystoupili s pásmem o přípravě kysaného 

zelí na zimu. 
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27.10. – Seminář s Evou Polzerovou 

Mladá Haná nás přizvala do Radíkova, kde měli soustředění. V sobotu 

dopoledne jsme se vrátili do starých časů s naší dávnou kamarádkou, která 

přijela udělat pohybovou výchovu. 

 3.11. – Chrudim 

 Vyrazili jsme „na čumendu“ jak se to dělá jinde a shlédli krásný folklorní 

večer Českého lidového souboru Chrudim a Mladiny z Plzně. 

11.11. – Svatomartinské odpoledne 

Třetí ročník této akce se odehrával opět na Zámeckém náměstí pod 

hlavičkou města Velká Bystřice. Hlavnímu organizátorovi vypomohli v průvodu 

i při účinkování na jevišti někteří členové našeho souboru, další se zúčastnili 

jako diváci. 

13.12. – obchůzka Lucky  

Mladá Haná obnovila tento zvyk, Slávek se zapojil jako Lucie, někteří 

jsme se účastnili jako diváci. 

20.12. – Zpívání u vánočního stromu 

Letos to vzal do rukou MS Band a přizval ke spolupráci vokální sbor. 

Moc nás to bavilo, diváci byli spokojení. 

23.12. – Hanácká nadílka 

Ještě dopoledne nádherně sněžilo, na večer se bohužel oteplilo a sníh se 

změnil v déšť. Zvolili jsme proto úspornou variantu a místo do lesa šli 

k přehradě, kde jsme nastrojili opadaný listnatý strom, pozpívali u něj koledy, 

nadělili dárky a popřáli si pěkné Vánoce. 

26.12. – Štěpánské koledování 

Mladá Haná nastolila téma pohádkové, takže všechny naše soubory od 

Čekanky až po Hanou předvedly divákům vystoupení s užitím písniček 

z pohádek nebo vtipně zpracované notoricky známé pohádky. Haná přispěla do 

programu svým pásmem Návštěva v pekle. Po vystoupení se velmi vyvedlo 

posezení s muzikou, účinkující společně s diváky si užili moc příjemný večer. 

31.12. – Silvestr  

Dopoledne jsme se zúčastnili silvestrovského představení místních 

ochotníků Mátový nebo citron? Odpoledne jsme se někteří potkali ve Vrtově na 

tradičním setkání přáslavských, mrskleských a bystřických občanů. Večer jsme 

se připojili k westernovému Silvestru Mladé Hané na sále. 
 

 

Mladá Haná (zpracoval Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí : Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 

Počet tanečníků : 22 

Muzika: Záhorská cimbálová muzika 

Vedoucí muziky: Lubor Kadala 

Primáš muziky: Pavlína Kubešová 
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Záletníci 

Primáš muziky: Ondřej Nakládal 

 

Akce v roce 2012: 

14.1. – Hanácké bál v Olomouci – Hosaři 

Vystupovali jsme v atriu za velké podpory diváků, vystoupení se povedlo. 

Sledoval nás i pan choreograf Čada a byl z našeho výkonu dojatý. 

5. 3. – Masopust se zabíjačkou  

Tradiční akce, kde musí ráno (cca od 7.00hod) holky pomoci s vážením a 

oceňováním zabijačkových dobrot a kluci (cca od 8.00hod) postavit stánky a 

nanosit stoly. V 10.30 jsme očekáváni na DPS v maškarách - improvizace pro 

důchodce. Od 11.15 vystoupení spolu s Kanafaskou + předání práva. Ihned s 

koncem vystoupení (11.30) odchází průvod směr Kopaniny. Průvodu se  

zúčastnilo 12 Poláků. Doprovodili nás Záletníci. 

1. 4. – Pletení tatarů 

Příprava na velikonoční obchůzku proběhla u Heřmanů Nad Skálou. 

9.4. – Velikonoce 

Obchůzka v krojích, děvčata se soustředila v několika domácnostech, 

postupně jsme je vymrskali. 

5.5. – Hody Samotišky – Hosaři, Šmigrust 

Tancovali jsme v síle 8 párů, což už se delší dobu nepodařilo. Mnozí 

tanečníci tančili tato pásma poprvé, ale zvládli jsme to dobře. Muzika zahrála na 

jedničku, diváci byli spokojení. 

13. 5. - Slavnost kroje  

Letos byla Slavnost kroje jiná. Název měla "Kroj na jevišti" a dopolední 

část probíhala nikoli u kostela, ale na Zámeckém náměstí, kde se konaly zároveň 

1. letošní Farmářské trhy. Chtěli jsme ukázat kroje z co nejvíc regionů. Po 

vystoupení Čekanky byla přehlídka krojů s doprovodem muziky. Vždy 1 pár 

zatančil krátkou ukázku libovolného tanečku (cca 1 minutu). Po společném 

"Millém" obědě jsme od 14.00 v amfiteátru mohli pouze relaxovat na společném 

galakoncertě Cimbálu Classic s Rovinou.  

19. 5. – Sečeni lóke  

16.6. – Svatba Jany Kolmanové 

Vlastní svatbě předcházela rozlučková akce 26.5. ve stylu Pomády a 

stavění slavobrány u domu nevěsty ve čtvrtek 14.6. Svatba se odehrávala ve 

Valašském Meziříčí, kde jsme v krojích dělali tradiční svatební doprovod a 

zvyky. 

22.-23.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice – Šefci, Študent 

Kdo vystupuje ve Strážnici, účastní se také průvodu. Průvod nebyla vůbec 

špatná rozcvička a krom nějakého puchýře na patě dopadl móóc pěkně. Sice z 

naší strany to vypadalo, že ten Študent po dvanácté už  nikoho nemůže bavit a 

Či só hode po sedmnácté tuplem, ale potlesk diváků svědčil o opaku. Taková 

průvodová nálada se zažije pouze ve Strážnici. Večer na stadionu Zahrada jsme 
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tancovali Šefce a Študenta, obě pásma se moc povedla. Mladá Haná se ve 

Strážnici rozhodně neztratila. 

 21.7.-  Drahanovice 

 Setkání národů pod Černou věží – to byl název akce, která se konala 

v sobotu. Náš soubor měl na ní za úkol naplnit hodinu svým programem. 

Taneční pásma vystřídala muzika se svými písničkami, aby tanečníci měli čas 

převléknout kroje. 

 7.9.- 9.9 – svajba Mirek a Zuzka Rosůlkovi 

Ve čtvrtek postavila Mladá Haná slavobránu u nevěsty. V pátek se konal 

opravdový obřad pod širým nebem u zámku ve Velké Bystřici, doprovodili jsme 

ho zpěvem, zalikováním a ostatními svatebními zvyky. V sobotu večer jsme se 

zúčastnili oslavy pro přátele a známé v místní orlovně a v neděli odpoledne 

v rámci LR jsme je oddali ještě jednou na jevišti jakožto hanácko-slezskou 

svatbu společně se Slezským souborem Heleny Salichové, ve kterém manželský 

pár dříve účinkoval. 

2.- 4. 9.- Lidový rok  

V sobotu ráno jsme pomáhali připravit podium, děvčata fungovala jako 

hostesky pro přijíždějící soubory. V neděli odpoledne na galaprogramu 

dospělých souborů jsme tancovali Hosary. 

22.9. – Nemčičany  

Zahraniční vystoupení na Slovensku mělo velký úspěch u místních 

diváků, zájezdu se zúčastnili i členové souborů Šumica a Doloplazy. 

19.10. – Hotel Flóra Olomouc 

Vystoupení na Spánkovém kongresu, pásmo Šefci s muzikou Záletníci. 

27. – 28.10. – soustředění Radíkov 

Hlavní náplní soustředění bylo postavit vánoční pohádkové pásmo. 

Kromě toho jsme se pod vedením Evy Polzerové věnovali pohybové výchově, 

Zuzka Blahunková s námi cvičila zpěv, Jana Poláková učila děvčata vázat 

hanácký šátek a Robin nás zasvětil do tajů Sedláckých. 

13.12. – obchůzka Lucek 

 Tento zvyk se dělával v Bystřici v 80.letech minulého století, zavedla ho 

tehdy v našem souboru spisovatelka Helena Lisická. Mladá Haná ho dělala 

v posledních letech v jevištním zpracování a rozhodli jsme se, že to zkusíme 

opět v ulicích Bystřice. Sešlo se 7 Lucií, Šperechta, muzikanti Záletníci hráli i 

v mrazu neúnavně pořád stejnou melodii a obchůzku dokumentoval fotograf 

z MF Dnes. Začali jsme Nad Skálou, bylo domluveno několik zastávek 

v domácnostech, prošli jsme se syčením i hospodami a na závěr nás v infocentru 

na náměstí přivítal starosta a radní občerstvením. 

26. 12. -  Štěpánská 

 Už kolem třetí hodiny odpoledne jsme začali s chystáním sálu, 

následovaly zkoušky a pomalu se nachýlil začátek našeho pohádkového 

vystoupení. Písničky z pohádek hráli Záletníci a Rosťa Šolc s kytarou, všechny 

zpěvy byly naživo zpívané. Do programu se svými pásmy s pohádkovou 
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tematikou zapojila Čekanka, Krušpánek, Kanafaska i Haná. Závěr byl trochu 

dramatický, bylo domluveno, že během vystoupení dorazí cimbálová muzika St. 

Gabriela a zahraje koledy. Muzikanti se sice zastavili cestou z Kopečka, kde 

měli vystoupení, ale byli takzvaně indisponovaní a nepoužitelní. Zachránili to 

Záletníci, kteří narychlo sepsali akordy a doprovodili závěrečné zpěvy. Diváci 

byli programem nadšeni a dost jich zůstalo i na následné punčové posezení. 

 31.12. – Silvestr 

Sešli jsme se na sále Nadační a užili si večer ve westernovém stylu. 

 

 

Kanafaska (zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Počet členů Kanafasky v roce 2012 byl 16. 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 2012: 

14.1. Hanácké bál v Olomouci v RCO 

Na starosti jsme měli, jako každý rok, hlídání zadních vchodů, vrácenky a 

prodej lístků do tomboly. Předvedli jsme pásmo Vánočních zvyků. 

18.2. Masopust 

Počasí bylo jako na objednávku, přišlo hodně lidí a akce se vydařila. 

Kluci z Kanafasky chystali aparaturu, nosili, co bylo potřeba, starali se o 

zvučení a následně o úklid aparatury, takže průvod nestíhali. Holky z Kanafasky 

pomáhaly balit zabijačkové výrobky, vážit je a cenit a potom také prodávat. 

Mimoto tancovali společně s Mladou Hanou Maškare. 

30.3.-1.4. Víkendové taneční soustředění na Pohořanech 

Venku bylo skutečné aprílové počasí se sněhem a sluníčkem. My jsme 

pilně nacvičovali nové pásmo „Co se škádlivá“ a doučovali jsme se „Maškare“. 

Večerní zábava byla ve stylu Pomády. 

7.-8.7. Pöls Rakousko 

Společně s dospělou Hanou a naší společnou muzikou Kanafaska jsme 

vyjeli na dvoudenní festival do rakouského Pölsu. Spali jsme ve škole tam, jako 

před několika lety a obsadili jsme stejné třídy jako minule – holky v přízemí a 

kluci s muzikou v prvním patře. Odpoledne jsme měli volno, takže si ho užil 

každý po svém. Prošli jsme se kolem jezera, někdo odpočíval, někdo hrál a 

zpíval a někdo také spal. Večer nás čekalo první společné vystoupení (Maškare) 

ve stanu, kde byla spousta lidí, jídlo, pití a zábava, protože slavili výročí. 

V neděli ráno jsme šli společně na mši a zpívali jsme v kostele hanáckou 

písničku. Po obědě byl průvod celým městečkem na stadion, kde byly slavnostní 

proslovy a měli vystoupení praporečníci. Potom zase zpět do stanu, kde bylo 

další vystoupení. Tentokrát tancovala jen Kanafaska svoje nové pásmo „Co se 
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škádlivá“ – prý jsme mladší a víc vydržíme. Zájezd byl pohodový – jídlo, pití a 

veselo a všem se nám líbil.  

14.7. Hanácké Pupek světa 

Pupek byl o cestování Kolumba s Ignácem po světě, kde potkali třeba 

Indiány – tancovala Kanafaska, na Tahiti potkali sličné Tahiťanky – to byly také 

holky z Kanafasky. 

9.9. Lidový rok 

Kanafaska tancovala premiérově pásmo „Co se škádlivá“. 

15.9. Třebíčské bramborobraní 

Tancovali jsme Kanafasku , která se nám moc nepovedla, Děkovačku – ta 

byla pěkná, naše „Starodávné“ na muziku Spirituál Kvintetu v odlehčených 

krojích a naše nové pásmo „Co se škádlivá“, které se nám moc povedlo, bylo 

pěkné a líbilo se. Odpoledne měla samostatné vystoupení také naše muzika. 

28.9. Setkání Hanáků v Tovačově 

Padl rekord v počtu Hanáků také díky nám. Bylo krásné počasí, tancovali 

jsme Kanafasku a podařilo se nám nafotit moc pěkné společné fotky. 

5.12. Mikulášská nadílka 

Jako již po několikáté jsme dodali do Mikulášovy družiny párek andělů a 

několik Čertů. Na velkobystřickém náměstí jsme pozlobili nehodné, odměnili 

hodné, a se svatým Mikulášem rozsvítili Vánoční strom. 

20.12. Zpívání u stromečku 

Pomohli jsme Krušpánkům s koledami u stromečku, tentokráte za 

doprovodu kapely MS band. 

26.12.2012 Štěpánské koledování 

Protože bylo téma pohádkové Vánoce, na písničky o trpaslících jsme 

nacvičili pásmo „O sedmi trpaslicích a Sněhurákovi“.  Bylo veselé a vtipné, na 

rytmické a známé písničky a všichni diváci se dobře bavili.   

 

 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2012 dvacet členů. Vedení souboru se nezměnilo, soubor 

v roce 2012 vedly společně Eva Kadalová a Lenka Langerová. Soubor při 

vystoupeních doprovázela muzika Krušpánek pod vedením Lenky Černínové 

v počtu osmi dívek. 

Choreografii pro soubor připravuje Lenka Langerová a muziku upravuje Lenka 

Černínová. 

 

22.3.2012 Vynášení Smrtky 

Sešlo se nás hodně, holčičky z Čekanky byly v krojích, takže to bylo 

barevné a krásné. Smrtku si děvčata vyrobila sama v tělocvičně před vynášením, 

samy ji oblékly a zpívaly celou cestu. Bylo krásné počasí a šla s námi i spousta 
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rodičů. Děti z Čekanky nazdobily stromeček pentlemi a nesli jsme jedličku zpět 

do školy. 

18.2.2012 Masopust 

Podařilo se nám s dětmi nacvičit masopustní vystoupení „Řezníci“, kde 

jsme využili toho, že máme několik šikovných a komediálně nadaných kluků. 

29.3.2012 Velikonoční jarmark 

Počasí nevyšlo ani tento rok. Vystoupení bylo na vyvýšeném místě 

v informačním centru, takže bylo málo místa na tancování a rodiče toho moc 

neviděli, ale pro děti to byla dobrá zkouška v krojích. Tancovali jsme „Bělení 

prádla“. 

20.-22.4.2012 Víkendové soustředění na Pohořanech 

Na soustředění jelo 12 dětí, vařily nám tradičně Zdena Krylová a Jana 

Pechrová. S menším počtem dětí to byl skvělý a pohodový víkend, na kterém 

jsme udělali kus práce. Nové děti se naučily tři pásma. Mimo tancování jsme 

také hledali poklad a soutěžili ve družstvech ve všem možném. 

21.-24.6.2012 Maďarsko 

V roce 2010 jsme u nás hostili maďarský dětský soubor a letos přišlo 

Krušpánku „na oplátku“ pozvání do Maďarska. Některé děti vyzvedávaly pasy 

den před odjezdem, ale ve čtvrtek 21. 6. jsme se „nalodili“ všichni a se vším do 

úplně nového autobusu (vyjížděl na svou teprve druhou cestu). Přijeli jsme do 

městečka Gyerjúrbarát. Ubytovaní jsme byli v moc pěkném zařízení pro školy 

v přírodě. Krušpánci všechno zvládli na výbornou - každý den vystoupení nebo i 

dvě, horko, převlékání do krojů, balení a přejezdy, ale také velký aplaus, kdy 

spontánně vyběhli na jeviště znovu se uklonit a poděkovat publiku. Viděli jsme 

krásná historická města Gyer a Sopron, koupali se v termálech v Kapuváru, ve 

Szilu jsme si prohlédli pěknou moderní školu. Také jídlo bylo moc dobré, 

dokonce jsme dostali domácí palačinky na zahnání hladu před vystoupením a 

pravý maďarský perkelt. Jedním z nejsilnějších zážitků byla oslava Slunovratu, 

které jsme se zúčastnili, viděli jsme tance kolem ohně a skákání přes oheň. 

Domů jsme se vrátili bohatší o plno vzpomínek, které ten, kdo nic nedělá, nemá 

a nikdy mít nebude.  

8.9.2012 Lidový rok 

Na Lidový rok vyšlo překrásné letní počasí, tancovali jsme „Běleni 

prádla“. Letos nás porota chválila, tak to je vždycky taková malá „injekce pro 

povzbuzení“. 

15.9.2012 Třebíčské bramborobraní 

V Třebíči bylo moc pěkně. Tancovalo se na náměstí  na malém pódiu, kde 

se střídaly celý den soubory. Počasí vyšlo opět krásné letní a stihli jsme i věž a 

krásný rozhled po okolí. Někteří si dali bramboračku, kterou prý připravil a 

rozdával osobně starosta. Tancovali jsme „Běleni prádla“ a „Plné škopek“. 

Jeden soubor zapomněl doma všechny rekvizity a zrovna potřebovali koš a 

hrníčky, takže jsme udělali dobrý skutek a půjčili jim naše. Odpoledne hrály 

samostatně muziky, naše muzika Krušpánek hrála taky a sklidila velký potlesk. 
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22.11.2012 Vánoční jarmark ve škole 

Nacvičili jsme pásmo na muziku z CD na téma pohádkové Vánoce – 

hlavně na písničky ze Včelích medvídků. Na zkouškách to bylo pěkné a dětem 

se líbilo, ale v tělocvičně bylo hlučno, málo místa a nebylo dobře vidět, tak to 

vystoupení poznamenalo.   

6.12.2012 Vystoupení v Moravském divadle 

Vystoupení  pořádané pro pětasedmdesátníky. Vystupovaly zde kapely 

z hudební školy Žerotín. Protože bylo vystoupení ve všední den, měli jsme to 

naplánované přesně na čas a nebylo moc časové rezervy. Bohužel jsme to ani 

nemohli vyzkoušet na jevišti, bylo velké a děti sen na něm trošku hůř 

orientovaly. Některé tancovaly na takovém jevišti úplně poprvé v životě. Ale 

celkově to bylo pěkné, jenom sem tam je  bylo málo slyšet. 

20.12.2012 Zpívání u stromečku 

Tradičně jsme zpívali koledy, bylo nás vidět, protože jsme stáli na 

praktikáblech. Zpívali jsme všichni dohromady jen pár koled, pouze jsme 

doplnili MS Band a dospělé Hanáky. Po zpívání jsme si udělali nadílku u 

stromečku vedle mateřské školky. Zazpívali jsme si koledy, dokonce 

zatancovali, popřáli si do nového roku štěstí a zdraví a rozdali si dárky. 

26.12.2012  Štěpánská 

Na zadané téma „Pohádky“ jsme se pokusili dát dohromady pásmíčko, 

aby bylo pohádkové a současně vánoční - připravovali jsme ho na střed sálu, ale 

těsně před vánoci jsme se dozvěděli, že se bude tancovat na jevišti a tím pádem 

jsme museli udělat podstatné změny. Děti z toho byly trochu překvapené a 

některé nápady zanikly a nevyšly tak, jak měly vyjít.  

 

 

Čekanka (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 
 

Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 

Počet členů přibližně 20 

Vedoucí muziky Krušpánek:  Lenka Černínová 

 

Dětská folklorní přípravka se v roce 2012 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 2012: 

18.2. - Masopust – Ptačí písničky 

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky, nejoblíbenějším hitem se stal taneček Ten černý chlapík, to je kos, na 

který mohly děti beztrestně dělat dlouhý nos nejen na sebe navzájem, ale i na 

diváky. 
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22.3. - Vynášení smrtky a vítání jara (viz příspěvek Krušpánek) 

29.3. - Vítání jara v galeriizet – Ptačí písničky  

Děti z Čekanky zde předvedly stejné pásmo jako na masopustu, tentokrát 

už lépe zažité a s větším gustem. Bohužel pršelo, takže improvizovaně se 

tancovalo v prvním patře galeriezet, kde nebylo moc dobře vidět. 

13.5. – Slavnost kroje – Ptačí písničky 

Do třetice stejné pásmo, ale čím dál líp provedené. Tancovalo se 

v amfiteátru před jevištěm na dlažbě, děti měly dost prostoru a zvládly to skvěle. 

8.9. – Lidový rok – O rebnika 

Co všechno se dá zpívat a tancovat u vody, i s vodníkem, děti předvedly 

v amfiteátru. Hudbu k tancování obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní 

učitelky Lenky Černínové. Původně jsme nacvičovali s velkým pruhem modré 

látky, který představoval vodu, bohužel se na pódiu nedal použít, protože nám 

ho bral vítr. Ale naše tanečnice a tanečníci zvládli tuto náhlou improvizaci 

výborně. 

28.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

V tělocvičně základní školy jsme zopakovali pásmo O rebnika, tentokrát i 

s modrým pruhem vody.  

5.12. – Mikuláš 

Na Zámecké náměstí přijede Mikuláš, sešli jsme se na sále Nadační, 

abychom si napřed vyzkoušeli pásmo na Štěpánskou i s princeznou Dianou 

z Mladé Hané. Na závěr zkoušky jsme objevili dárky od Mikuláše. Některé děti 

se pak s rodiči zúčastnily i nadílky na náměstí. 

20.12. – Zpívání u vánočního stromu (viz příspěvek Krušpánek) 

26.12. – Štěpánské koledování 

Do pohádkového pásma přispěla Čekanka svými vstupy Pojďte s námi za 

pohádkou a dvěma tanečky – na písničku Den je slunečný ? se vznášely 

s kopretinami a za Pramen zdraví z Posázaví dostaly na jevišti opravdový 

pribiňák. Velkou novinkou bylo, že děti vystupovaly na jevišti společně 

s dospělými tanečníky a musíme se pochválit – bylo to krásné. 
 

 

  

 

Divadelní soubor 
 

Podklady:  Jaroslav Magdon 

 

     Dlouhé roky byl náš divadelní soubor součástí Kulturního střediska Velká 

Bystřice.   V roce 2011 však došlo ke změně, a my jsme se museli osamostatnit. 

Dali jsme hlavy dohromady a nakonec jsme založili  OBVB – Osvětovou besedu 

Velká Bystřice. K OBVB patří náš divadelní soubor, mládežnický soubor Meče 
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a  Přeslice“ a „SPMH Dohra“ (Sdružení přátel mírného humoru Dohra, Hrbek a 

Hradil). 

Začátky byly dost krušné. Bylo potřeba se zorientovat v legislativě, 

účetnictví, organizačních záležitostech a mnoha dalších věcech, o kterých jsme 

doposud neměli ani páru. Ale postupně se vše uklidnilo a my jsme se mohli začít 

věnovat  svému hlavnímu poslání – hraní divadla a organizování různých 

kulturních akcí.  

 Hráli jsme na přehlídce v Němčicích nad Hanou hru „Mnoho povyku pro 

psa“. V Němčicích se stalo, že herec, který dojíždí z Hradce Králové , musel 

telefonovat své zoufalé SOS, poněvadž se mu porouchalo auto. Zůstal 

nepojízdný ve Vysokém Mýtě! Okamžitě byla zorganizována záchranná akce. 

Své představení jsme pak úspěšně odehráli,  díky pochopení úžasných diváků, 

kteří celou hodinu trpělivě čekali.                               

Jedno z největších „traumat“ jsme zažili v Mariánském Údolí, když jsme 

se rozhodli, že v rámci předpremiéry sehrajeme hru „Mátový nebo citron“  na 

schůzi postižených civilizačními chorobami. Tam se to poněkud nepovedlo. 

Proto jsme s obavami vzhlíželi k premiéře ve Velké Bystřici, která měla 

proběhnout za týden !!!! 

Všechny obavy však byly liché. Diváci ocenili náš výkon bouřlivým a 

dlouhotrvajícím potleskem ( tak se to vždy popisuje, když jsou diváci velice 

spokojeni ). Pozvaný pan  Jaromír Janeček, který režíruje v několika pražských 

divadlech a který tuto hru přeložil, byl s našimi výkony také spokojen a na 

následném rautu jsme si přátelsky popovídali.  

Že je tato hra  dobrá a že se ani my  nemáme za co stydět se nám potvrdilo 

na přehlídce  „Hanácký divadelní máj“ , kde někteří z nás byli oceněni různými 

poctami a celkově celý soubor byl odbornou porotou doporučen na národní 

přehlídku do Vysokého nad Jizerou na „Krakonošův divadelní podzim“.                                                                                         

Tam jsme také odjížděli s malou dušičkou. Vždyť Vysoké nad Jizerou – to je 

přehlídka toho nejlepšího, co je v amatérském divadle v České republice k mání.                                                                                                                                          

Cena za režii, cena za herecký výkon, dvě čestná uznání a celkově ( dle názorů 

přítomných účastníků, protože oficiální pořadí se neurčuje )  2. – 3. místo za 

celou inscenaci.                                                                                                                  

Avšak hraní divadelních představení nebyla naše jediná činnost.                                         

Ve dnech 20. – 22. 4. 2012  jsme byli spolu s SČDO  spolupořadatelé  45. 

ročníku národní přehlídky  POHÁREK SČDO 2012. Spolu s MAS Bystřička 

o.p.s .; Region HANÁ o.s. a MAS Oz pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-

Širočina“ jsme se podíleli na přehlídce amatérských divadelních souborů 

v rámci mezinárodního  projektu  „Spojují nás tradice“ nazvaným  Theatrování – 

Theatrovanie.   V rámci této přehlídky jsme vystoupili  v sousedním Slovensku 

v obci Velké Vozokany, kde jsme byli velmi pěkně přivítaní a kde jsme Velké 

Bystřici neudělali ostudu divadelním představením, ale ani soutěžními 

disciplínami na společenském večeru.                    
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Červenec a  srpen jsme věnovali přepisování a úpravám nové divadelní 

hry, která se bude jmenovat „ Potrestaný záletník“, nastudování bylo zahájeno 

28.10.2012 prvním čtením. 

25. srpna jsme uspořádali  akci  PRASE , kterou jsme vyhlásili za účelem 

opékání selete a uspořádání  Valné hromady  naší Osvětové besedy. 

Ve dnech 12.-20.10.2012 v rámci KDP ve Vysokém na Jizerou 

absolvovalo pět členů našeho souboru seminář klubu divadelní režie. 

Při Svatomartinských slavnostech obětavě pomáhali Tomáš Hradil a Pavel 

Dorazil. Spolupracovali na scénáři, nácviku i provedení programu. 

Zúčastnili jsme se přehlídky ve Václavově, pět členů souboru absolvovalo 

semináře. 

Když v únoru 2012 přišel náš Fantišek Jakub Denk s nápadem udělat 

Silvestr v divadle s divadelním představením a přípitkem ne o půlnoci, ale 

v pravé poledne, mysleli jsme, že si dělá legraci. Časem se však tato myšlenka 

začala jevit jako zajímavá, zajímavější , až se stala docela nejzajímavější. Říkali 

jsme si, že když přijde 50 diváků, tak budeme docela spokojeni. Když pak na 

sále sedělo  138 platících diváků, sedli jsme na zadek i my. Tak velkou účast 

s tak nádhernou odezvou , to nikdo nečekal! Ale to nebylo všechno.                                                                           

6.11.2012 byl založen dětský dramatický soubor „Dramaťák“. Když se 

pak aktéři tohoto souboru dohodli, že tento název není odpovídající jejich 

ambicím, změnili si název na „Meče a Přeslice“. A tento dětský soubor dokázal 

v šibeniční krátké době  nazkoušet a uvést na  „1. Divadelním Silvestru“  svou 

hříčku – pohádku   „Princezna a drak“   jako předskokani před hlavním 

představením  -  a s velkým úspěchem.                                                                                      

Když se ohlížím zpět, zjišťuji,  že jsme  za rok 2012 odehráli 22 

divadelních představení ( 13x  Mnoho povyku pro psa a  9x Mátový nebo citron) 

a že jsme, při průměrné návštěvě  90 diváků na představení, potěšili téměř 2 000 

diváků.  Domnívám se, že  to není tak špatné.                                                  
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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. Bohoslužby se slouží kromě Velké Bystřice  

rovněž v Bukovanech, Bystrovanech, Přáslavicích, Svésedlicích, Mrsklesích, na 

Kocourovci a v Domě pokojného stáří sv.Anny, nepravidelně rovněž v domově 

důchodců na Hrubé Vodě. 

Poradními orgány farnosti jsou pastorační rada a  ekonomická rada 

farnosti, které pomáhají místnímu faráři v pastoraci a řešení hospodářských 

záležitostí. Pastorační rada je společná s farností Hlubočky, ekonomická rada je 

jen pro farnost Velká Bystřice. 

V prostorách fary probíhá výuka náboženství, které vedou kromě faráře 

ještě pověření katecheté, ThLic.Michal Umlauf a Mgr.Jiří Petřík.  

V lednu proběhla opět ve spolupráci s Charitou Olomouc již tradiční 

Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je používán  na podporu sociálních projektů 

v Olomoucké arcidiecézi, což umožňuje i působení charitní pečovatelské služby 

na území našeho města a jeho okolí. Ve farnosti se podařilo  sestavit celkem 

dvacet skupinek koledníků, kteří jen ve Velké Bystřici vykoledovali  celkově  

49.860,-Kč. V  celé farnosti pak sbírka dosáhla výše 105.179,- Kč. Na tuto 

sbírku  navázalo setkání členů Charity se zástupci jednotlivých obcí a veřejnosti 

na faře, kde byly představeny některé charitní  projekty. 

28. ledna se uskutečnil tradiční orelský a farní  ples, na němž vystoupili 

tanečníci místní orelské jednoty.  

13. ledna se naše farnost rozloučila se zasloužilým farníkem br.Václavem 

Juráněm, který zemřel ve věku 82 let. Byl od mládí činný ve farnosti, v místní 

jednotě Orla, Junáku a divadelním souboru. Léta pořádal poutní zájezdy. Za 

svou činnost byl v roce 2008 spolu se svou manželkou Miladou oceněn pamětní 

medailí arcibiskupem Janem Graubnerem a rovněž obdržel Cenu města Velká 

Bystřice. Jeho stolařské práce jsou dodnes vidět v našem kostele i v mnohých 

kaplích farnosti. 

V době postní se uskutečnily ve farnosti Lidové misie, pod vedením otců 

vincentinů z Loštic, které trvaly více jak jeden týden a na jejich závěru byl 

požehnán misijní kříž před kostelem. 

Každoročně u příležitosti svátku sv.Jana Sarkandera oceňuje olomoucký 

arcibiskup Mons. Jan Graubner zasloužilé farníky arcidiecéze. Z naší farnosti 

obdrželi letos toto ocenění paní Ida Prášilová  z Velké Bystřice a paní Adéla 

Chudíková z Bukovan. 
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13. květen byl věnován oslavě lidového kroje a lidovým zvykům. 

Slavnost kroje začala ranní mší svatou, které se zúčastnily i krojované skupiny, 

zazpívaly několik krásných zpěvů . 

V měsíci květnu rovněž proběhla ,,Noc kostelů“, která byla rozdělena do 

dvou částí. Jedna část se uskutečnila ve farním kostele a druhá v kostelíku 

v Bukovanech.  

V prostorách farního kostela se mohli návštěvníci  seznámit s jeho historií, 

prohlédnout si  i běžně nepřístupné   prostory a během celého večera  až do 23 

hodin probíhaly koncerty jednotlivých hudebních těles. V Bukovanech  sbor 

zazpíval písně z muzikálu Bídníci. 

V červnu proběhla již tradiční farní pouť na Sv. Kopeček, kdy část farníků 

prošla tuto cestu  pěšky a spolu s ostatními jsme se zúčastnili poutní mše sv. 

věnované za naše rodiny. 

  V měsíci červnu  se na počest  Mons. P. Josefa Olejníka konal již druhý 

ročník hudebního   festivalu  ,,Chvalte Hospodina“, kterého se účastní velmi 

kvalitní farní sbory z naší vlasti. Festival začal mší sv. ve staroslověnštině a 

pokračoval vystoupeními jednotlivých sborů. 

O prázdninách navštívili farníci poutní místo Koclířov u Svitav, kde P. 

Pavel Dokládal připravil bohatý duchovní program. Děti farnosti se opět 

zúčastnily orelského tábora v Travné u Javorníku. 

Koncem prázdnin na svátek patrona kostela Sv. Jana Křtitele proběhl  

farní den, při kterém se již  pravidelně schází celá farnost. Jako  vždy  byla 

připravena řada her pro děti a zasoutěžili si i dospělí. Byl připraven skákací hrad 

a jízda na koních. Mladí orlové  při této příležitosti předvedli krátkou ukázku ze 

života  světce. O hudební doprovod se postaral Bystrovanský Šraml a mladí 

farníci zazpívali ukázky z muzikálů. 

Koncem září jsme  absolvovali poutní zájezd do Florencie, Říma a Assisi. 

Na svatopetrském náměstí v Římě jsme se  mohli setkat při audienci se svatým 

otcem Benediktem XVI. prohlédli jsme si památná místa věčného města a 

navštívili vatikánská muzea. Velmi krásný zážitek nás čekal v Assisi, spojeném 

s životem sv. Františka a sv. Kláry. Závěr pouti se uskutečnil na moravském 

Rajhradě, kde nám benediktýni ukázali tamní knihovnu a provedli zbrusu nově 

opravenými sály prelatury, dříve těžce zdevastované za komunistického režimu. 

5.října navštívil naši farnost olomoucký pomocný biskup Mons. Josef 

Hrdlička, aby udělil svátost biřmování  osmi našim farníkům. Zároveň požehnal 

nově opravenou boční kapli farního kostela a nově instalované vitráže 

zobrazující atributy ctností -  víry, naděje a lásky. Po této slavnosti se 

uskutečnilo setkání s otcem biskupem v prostorách sálu orlovny, kde bylo 

připraveno pohoštění a zahrála cimbálová muzika Záletníci. 

Na památku zesnulých se konala 3.listopadu na místním hřbitově 

ekumenická bohoslužba, kde jsme spolu se členy Církve československé 

husitské zavzpomínali a pomodlili se za naše zesnulé obyvatele. 
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Během roku se pořádalo rovněž několik koncertů duchovní hudby, zvláště 

pak  adventní koncert  mužského souboru Rovina . 

Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice opět zaposlouchat  do 

krásných tónů našich lidových koled, rozléhajících se z kostelní věže, a při noční 

mši svaté  zazněla z kůru kostela nově nastudovaná vánoční mše Jiřího Pavlici 

,,Missa Brevis“ v podání rozšířeného chrámového sboru pod vedením Radima 

Černína. Na Boží hod vánoční - 25. prosince uspořádali mladí orlové před 

kostelem tzv. Živý Betlém, hodinové pásmo o narození Ježíše Krista. Na 

Silvestra se uskutečnil tradiční koncert v podání chrámového sboru a skupiny 

Misty s doprovodem varhan a trubky.  

V oblasti hospodářské se podařilo nově zrekonstruovat byt faráře, 

v přízemí fary a v kostele bylo pořízeno nové ozvučení. Hlavní investicí byla 

rekonstrukce boční  tzv.,,Přáslavské kaple“, kde byly pořízeny skleněné výplně 

oddělující kapli od lodi kostela a zádveří, byla opravena omítka, pořízena nová 

okna a nová akumulační kamna a především krásné vitráže, na něž přispěli  

farníci. Byla opravena elektřina a nově jsme vymalovali kapli. Současně se 

provedlo očištění a impregnace krovu od trusu netopýrů a proti dřevokazným 

houbám. V Bukovanech došlo k opravě kostelíka v rámci připomenutí 20 let od 

jeho vysvěcení zakončené slavnostní bohoslužbou slouženou generálním 

vikářem arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem. Během roku se rovněž pořádaly 

pravidelné sbírky na  generální opravu varhan, která bude zahájena v roce 2013. 

Farnost na ni také obdržela finanční dotaci  z programu Leader. 

V prosinci byl po vzájemné dohodě ukončen nájemní vztah k Pizzerii na 

Faře a zároveň vybrán nový nájemce těchto prostor, který tyto prostory dále 

upravil. Provoz Pizzerie bude i nadále zachován. 

 

 
 
 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 

 
Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  
 

– 11. 1. ekumenická pobožnost v našem Husově sboru – kázáním posloužil 

otec Josef Opluštil 

– Velikonoce – bohoslužby na Květnou neděli 1. 4.  

společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek  5. 4.  

Velký pátek – společné večerní čtení pašijí 

Hod Boží velikonoční 8. 4. s písněmi kostelního sboru   

– Májové pobožnosti - vždy ve čtvrtek od 18 h a pozvali jsme mezi nás br. 

faráře Vlastimíra Haltofa z Litovle, ses. farářku Janu Kašnou z náb. obce 

Chudobín, ses. farářku Naďu Kaňákovou z náboženské obce Troubelice a br. 

faráře Rosťu Valuška z náb. obce Horka n. M.  
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–  měsíc květen jsme zakončili 31. 5. v 18 h již tradičním májovým 

koncertem, kde vystoupily děti z biblického „Spolča“, kostelní pěvecký sbor, 

zazněly varhanní skladby v podání našich varhaníků, lidové písně pro dvě kytary 

a moudré příběhy pro potěchu duše Bruna Ferrera 

– 22. 6. ve 20 h koncert folkové skupiny A.M.ÚLET 

– 8. 7. slavnostní bohoslužba se zpěvem pěveckého sboru a se vzpomínkou 

na Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje 

– 4.– 11. 8. křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Branné v celkovém 

počtu 34 osob 

– 17.– 18. 10. sběr šatstva pro diakonii Broumov 

– 3. 11. v 15 h ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé, místní 

hřbitov –  ot. Josef Opluštil, ses. far. Hana Šebíková a paní Jana Drábková (MÚ 

Velká Bystřice) s doprovodem kostelního pěveckého sboru CČSH a trumpetisty 

pana Vavruši 

– 4. 11. jsme v Husově sboru vzpomenuli všech zemřelých, jejichž popel je 

uložen v kolumbáriu 

– 24. 12. ve 22 h Půlnoční bohoslužba se zpěvy pěveckého sboru a dětí z 

biblického „Spolča“ 

– každé úterý od 17 do 18.30 h biblické „Spolčo“ na faře – setkávání 13 dětí 

ve věku od 6 do 13 let a od 18.30 do 19.30 h zkouška pěveckého sboru 

– udělení svátosti křestní – 2 dětí, 1 dospělého 

– pohřební obřad jsme vykonali 5 členům naší náboženské obce 

–  v Husově sboru jsme prožili obřad manželského jubilea (diamantovou a 

zlatou svatbu) 
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X. Tělovýchova a sport  
 

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

 

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2012 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 2012 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. 
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Jedná se o sportovní areál, který nám může závidět široké okolí, neboť v 

roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce areálu. Vznikly nové sport.plochy pro 

beach-volejbal, osvětlené hřiště s umělou trávou pro malou kopanou, univerzální 

osvětlené hřiště s umělou trávou pro nohejbal, házenou, košíkovou, volejbal. 

Dále prostor pro skok daleký a umělý povrch pro sprinty. Tyto prostory využívá 

místní škola a široká veřejnost. 

Oddíl házené má do soutěží přihlášeno 13 družstev od miniházené po 

muže a ženy. 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 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 GENERALI Handball CUP, který se každoročně koná před ukončením 

školního roku. 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-67, ženy-101, dorostenky-14, žáci-25, žačky-56, celkem- 

263. 

Výbor: V závěru roku 2011 se vzdal funkce starosty br.Tomáš Hroščaník. ´ 

 Úkoly funkce starosty převzal místostarosta br. Jaromír Šubert a 

vykonával je po celý rok 2012, kdy tříleté volební období výboru skončilo a na  

valné hromadě  v r. 2013 bude zvolen výbor nový. Ke změně došlo i ve funkci 

náčelnice, když po rezignaci ses. Hany Navrátilové převzala funkci náčelnice 
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ses. Zdenka Krylová. Z výboru také odstoupila cvičitelka ses. Lenka Otáhalová. 

Jinak zůstal výbor jednoty ve složení, jak byl zvolen v roce 2010. Správcem 

sokolovny je br. Václav Rech, člen výboru a vedoucí odboru sportu. 

Hospodářské záležitosti: 

 Náklady činily celkem 739.462 Kč, výnosy 627.069 Kč, dotace ze 

Státního zeměděl. intervenčního fondu ( SZIF) 268.255 Kč na „Program rozvoje 

venkova“. Náš program, nazvaný „Rekonstrukce sokolovny“ zahrnoval 

investiční akce – opravu okapů, výměny vstupních dveří z ulice a dveří do 

dvora, omítnutí místnosti pod podiem jeviště, a neinvestiční akce – doplnění 

tělocvičného nářadí a náčiní (žíněnky, míče na volejbal, gymbaly, 2 sítě na 

volejbal, 20ks overbaly, 10ks karimatky, buzola, průtokový ohřívač, 

gymnastický koberec, doskoková plocha), dále nákup lavic do šatny a skříně pro 

uchování písemných materiálů. Celkové výdaje, nutné pro činnost jednoty jsou 

velké a jenom z vlastních prostředků či zisků bychom nebyli schopni svoji 

činnost provozovat. Proto jsme vděčni za jakoukoliv poskytnutou finanční 

podporu, zejména za dotace od Města Vel.Bystřice 25.000 Kč, od naší župy 

24.000 Kč, a už zmíněné dotace  od SZI. 

Činnost naší sokolské jednoty: 

 Rok 2012 byl významným rokem pro sokolské hnutí, neboť v tomto roce 

uplynulo 150 let od založení první tělocvičné jednoty v českých zemích. Toto 

významné výročí oslavil Sokol celostátně řadou slavnostních akcí.  

11.února se uskutečnilo slavnostní shromáždění 4 moravských sokolských 

žup ve Václavkově sále Vlastivědného muzea v Olomouci. Naši jednotu na 

shromáždění zastupoval místostarosta jednoty br. Ing. Jaromír Šubert. Mezi 

významnými hosty byli místostarosta ČOS br. Ing. Jiří Juřena, hejtman 

Olomouckého kraje  Ing. Martin Tesařík, primátor Olomouce p. Martin Novotný 

a poslanec PČR p. Ing. Ivan Vána. 
10. března se konalo v Praze Slavnostní zasedání výboru ČOS  ke 150. 

výročí založení Sokola ve velké aule Karolina. Na čestných místech v čele auly 

byly významné osobnosti Sokola a veřejného života – starostka ČOS Hana 

Moučková,  předsedkyně PSČR Miroslava Němcová, min. obrany Alexandr 

Vondra, veterán z 2.svět.války arm. gen. Tomáš Sedláček, kardinál Dominik 

Duka a rektor Karlovy univerzity Václav Hampl. Tato jména svědčí mimo jiné o 

tom, jak neobyčejný význam má Sokol i ve veřejném životě. 

Ve dnech 14.6. až 9.9. byla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 

instalována výstava 150 let Sokola. Připravil ji vzdělavatelský  odbor župy 

s pracovníky muzea. Na výstavu poskytly materiál i některé jednoty – naše 

poskytla fotografie z minulosti i současnosti. Výstava seznamovala návštěvníky 

s historií Sokola, jeho programem a současnou činností cvičební, sportovní a 

kulturně společenskou. V další části byly vystaveny trojrozměrné exponáty – 

sokolské kroje, cvičební úbory, historické sokolské prapory, odznaky, trofeje ze 

soutěží atd. Prohlídku doplnila projekce o činnosti Sokola. 
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3. března byli vyznamenáni Čestnými uznáními Olomouckého kraje 

zasloužilí členové Sokola Olomoucké župy Smrčkovy. Ocenění předával 

hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík a mezi oceněnými byly i naše 

sestry – Hana Navrátilová a Lenka Otáhalová. 

2.června pořádala naše župa sokolský župní slet na hřišti T.J. Sokol 

Chválkovice. Před vlastním vystoupením sletových skladeb, jehož se zúčastnili i 

naši cvičenci, byla předána stříbrná medaile ČOS našemu členu br. Janu 

Bugnovi místostarostou ČOS br. Ing. Jiřím Juřenou. 

Vyvrcholením sokolských oslav roku 2012 byl XV.Všesokolský slet 

v Praze, pořádaný ve dnech 30.června až 6. července na fotbalovém stadionu 

Slavie Praha (Synot Tip Arena). Z naší jednoty cvičilo na tomto sletu 63 

cvičenců v pěti skladbách a zúčastnili se i nácviků a slavnostního průvodu. Je to 

zatím nejvyšší počet našich cvičenců na sletu v Praze od obnovení činnosti naší 

jednoty v r. 1991. Výbor poskytl těmto cvičencům finanční pomoc, jelikož 

náklady spojené s účastí na sletu v Praze byly pro každého jednotlivce značně 

vysoké. S ohledem na ne příliš dobrou finanční situaci naší jednoty bylo 

odsouhlaseno jen prominutí oddílových příspěvků za rok 2012. Všem 

cvičencům bylo vysloveno poděkování za vzornou reprezentaci naší jednoty a 

zvláště cvičitelům, kteří jednotlivé skladby nacvičovali. 

S radostí jsme přijali žádost br. Mgr. Faita, který projevil zájem vést 

v naší jednotě gymnastický oddíl pro předškoláky. Nábor si provedl sám v obou 

mateřských školkách a tak vznikl v odboru všestrannosti oddíl malých gymnastů 

s jehož výsledky i za tak krátkou dobu činnosti  jsme se mohli seznámit už na 

sportovním odpoledni na začátku ledna 2013. Na základě požadavků br. Faita 

byl také pozměněn projekt „Rekonstrukce sokolovny“ z hlediska nákupu nářadí 

a náčiní. 

Méně radostné bylo zjištění poklesu počtu žactva v naší jednotě. Sestra 

náčelnice odůvodnila tento pokles tím, že ubyly děti, které se neúčastnily 

nácviku sletových skladeb, protože pro ně nebyli další cvičitelé (ti původní 

nacvičovali  sletové skladby se svými celky). K dalšímu poklesu došlo po 

prázdninách, když ukončily cvičitelské funkce sestry Hana Navrátilová a Lenka 

Otáhalová. Nutno dodat, že se nám nedaří získávat dostatečný počet nových 

cvičitelů. 

Koncem roku 2012 požádala členka výboru sestra Miroslava Krystýnová 

o uvolnění z funkce členky výboru ze zdravotních důvodů. Členkou výboru byla 

od r.2001, vykonávala svědomitě  funkci zdravotnice a pomáhala všude tam kde 

bylo třeba. Za svoji práci zaslouží poděkování. 

Z prostředků SZIF byla první fáze projektu „Rekonstrukce sokolovny“ 

provedena v r. 2012 a nastala druhá fáze – podání návrhu na vyúčtování. Protože 

se původní termíny posunuly, nestihli bychom uhradit půjčku župě. Proto byla 

župa požádána o posun termínu splatnosti. Předsednictvo župy nám vyhovělo a 

termín splátky byl prodloužen do konce května 2013. 
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Ze zákona jsme povinni zajistit revize – elektrických zařízení, ručních 

hasicích přístrojů, komínu a tělocvič. nářadí. Z úsporných důvodů jsme proto 

vypověděli smlouvu na revizi nářadí s firmou ROTN Frýdlant nad Ostravicí a 

uzavřeli výhodnější smlouvu s firmou WEMAX Přerov. 

 

Odbor všestrannosti: soustředil svoji činnost na vyvrcholení sokolského 

jubilejního roku – na XV. Všesokolský slet. Od podzimu 2011 nacvičovali 

cvičenci 5 sletových skladeb:  

1. nejmladší žákyně skladbu JONATÁN  (15 cvičenek) 

2. starší žáci a žákyně DÁVEJ, BER (12 cvičících) 

3. dorostenky a mladší ženy NEBE NAD HLAVOU ( 12 cvičenek) 

4. ženy a seniorky ČESKÁ SUITA ( 9 cvič.) 

5. věrná garda JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN ( 15 cvičenek a cvičenců)   

V naší jednotě se připravovalo na slet celkem 63 cvičenců, kteří cvičili před 

odjezdem do Prahy: 

19. května  na místním sletu v Olomouci –Chválkovicích 

2. června na župním sletu tamtéž 

3. června na místním sletu v Náměšti na Hané 

16. června na krajském sletu v Přerově  

30. 6. – 6. 7. se konal XV.Všesokolský slet v Praze 

 

Další uskutečněné akce v r. 2012: 

Srpen – Věrná garda vystoupila se svou skladbou na oslavách 100. výročí 

založení Sokola v Doloplazích. 

28.září se konal Sokolský závod zdatnosti v naší jednotě na hřišti SK 

Vel.Bystřice Na letné za účasti 50 dětí. Nejmladší (předškoláci +1.a 2.třída) - 22 

závodníků, ml. žáci a žákyně (3.až 5.třída) - 19 a starší žáci a žákyně (6. až 

9.třída) - 9 závodníků. Počasí nám přálo, celý závod byl zdařilý díky mnoha 

ochotným dospělým členům naší jednoty v rolích rozhodčích, značkařů a 

v jiných funkcích.  

V září bylo opět zahájeno cvičení žen – aerobic a v říjnu cvičení dětí. 

 

Odbor sportu: V roce 2012 bylo v činnosti celkem 5 oddílů – 3 oddíly volejbalu, 

1 oddíl malé kopané, 1 oddíl florbalu. 

Volejbalisté uspořádali celkem 4 turnaje smíšených družstev v naší 

sokolovně – dva turnaje velikonoční, v každém turnaji 5 družstev, a dva turnaje 

vánoční s počtem 7 a 5 družstev. Tentokrát jsme se nezúčastnili tradičního 

turnaje  ve Velkém Týnci, ale někteří naši hráči a hráčky hráli na turnajích 

v Hlubočkách a ve Velké Bystřici na turnaji, pořádaném ženami bystřického 

sportovního klubu Na Letné. Oddíl malé kopané uspořádal vánoční turnaj za 

účasti 3 družstev a sehrál několik přátelských zápasů během letní sezony. 

Družstvo florbalu, vedené br. Buršíkem hrálo několik zápasů mimo naši 
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tělocvičnu s družstvy okolních jednot. Všechny oddíly odboru sportu pravidelně 

cvičí a trénují podle týdenního rozvrhu provozu sokolovny. 
  

 

 

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. V březnu tohoto roku se uskutečnila 

výroční schůze jednoty, na níž bylo zvoleno nové vedení. Starostou jednoty se 

stal opět Mgr. Zdeněk Lakomý, místostarostou  pan Anton Mikéci a sekretářem 

Mgr. Eva Fojtíková. Jednotu vede devítičlenná  Rada jednoty. Kromě již 

zmíněných představitelů jsou jejími členy dále Mgr. Ivo Slavotínek, Marie 

Plesková, Václav Lakomý, Ing. Jan Fojtík, Štěpán Chudík a Pavla Pečínková. 

Celkový počet členů se pohybuje kolem 105. Mgr. Zdeněk Lakomý vykonává  

zároveň funkci  místostarosty župy Šrámkovy. 

  Rada jednoty stanovila také jednotlivé garanty aktivit. Sportovní akce pro 

děti má na starosti   Věrka Fojtíková, stolní tenis Štěpán Chudík a Anton Mikéci, 

Pavla Pečínková  spolu s Pavlou Svitekovou se věnují cvičení rodičů a dětí, 

cvičení žen vede Jiřina Nakládalová a Marie Plesková. Muže organizuje   Karel 

Fojtík a Ing. Jan Fojtík nově zaštiťuje starší mládež . Byl rovněž pověřen 

vedením orelského tábora. 

  Mezi hlavní náplně  činnosti jednoty patří především sport, doplněný o  

pořádání kulturních a společenských akcí a rovněž tak je nám blízká spolupráce 

s místní římskokatolickou farností, která v orlovně pořádá přednášky a některé 

své  akce. 

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. Nově začali cvičit rodiče 

a děti předškolního věku. 

Každý pátek se scházel kroužek společenského tance pod vedením Anny 

Juráňové a Ondřeje Líni, určený těm, kteří se  po letech chtějí zdokonalit ve 

svém tanečním umění. Každou neděli  zkouší v orlovně  členové Velmi 

amatérského divadla, které vede a režíruje Ludmila Plesková. Mimo tyto 

pravidelné akce jsou v orlovně   pořádány jednorázově koncerty, přednášky a 

sportovní zápolení. 

Hned na počátku roku (3.ledna) postihla jednotu velká ztráta. Ve věku 

nedožitých 83 let zemřel dlouholetý člen Orla a obnovitel naší jednoty br. 

Václav Juráň, ve skautských kruzích zvaný ,,Jasan“.  Měl velký podíl na rozvoji 

orelského hnutí, léta působil jako sekretář jednoty a člen vedení župy Šrámkovy. 

Zasadil se o generální  opravu vrácené orlovny.  
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V dubnu se konala premiéra  divadelního představení pohádky pro děti v 

podání Velmi amatérského divadla pod názvem ,,Dlouhý nos a vařečka“, které 

shlédlo kolem 160 diváků. Tato pohádka byla zahraná i v zahraničí, a to na 

Slovensku ve Staré Vsi nad Žitavou, v rámci projektu kulturní výměny 

mikroregionů ČR a Slovenska, ,,Theatrování“. Další představení se uskutečnila 

v Čelechovicích na Hané, opět ve Velké Bystřici a v měsíci říjnu také 

v Bohuslavicích u Konice. 

V lednu vypomáhali naši mladí členové při každoroční Tříkrálové sbírce 

určené pro charitativní potřeby Charity Olomouc.  

Již tradičně početně navštívenou akcí byl v pořadí již 9. orelský a farní 

ples, kterého se zúčastnilo  kolem 160 návštěvníků. O předtančení se postarali 

jako obyčejně členové našeho tanečního kroužku a Velmi amatérského divadla. 

V měsíci květnu jsme v rámci ,,Slavnosti kroje“ pořádali v areálu 

zámeckého parku kuličkiáku, při níž mělo možnost změřit si své umění několik 

desítek hráčů, jak dětí, tak i dospělých. Vítězům věnovala jednota pěkné ceny. 

  V polovině června jsme absolvovali každoroční pěší pouť na Svatý 

Kopeček, kterou  pořádá naše farnost a je obětována za naše rodiny. 

20. května  v rámci dne rodin se již tradičně řadíme  mezi pořadatele 

dětského odpoledne v olomouckých Smetanových sadech, pořádaného 

olomouckým děkanátem a letos i Charitou Olomouc. Tentokrát se soutěžilo na 

téma pomoci druhým pod názvem ,,Pojďme spolu pomáhat“. Posláním  našeho 

stanoviště bylo přiblížit dětem postavy biblických Tří králů jdoucích do Betléma 

poklonit se malému Ježíškovi. Celé akce se zúčastnilo kolem 600 dětí 

z Olomouce a jejího okolí. 

  V průběhu prázdnin jsme  již po osmnácté pořádali letní tábor pro děti. 

Jak se stalo zvykem, i letos jsme navštívili  prostředí  v Travné u Javorníku. 

Hlavní program byl tentokrát  motivován putováním a výstavbou telegrafní sítě 

na americkém Západě. O popularitě tábora svědčí fakt, že se jej  zúčastnilo  

celkově  45 táborníků a děti  na něj rády vzpomínají ještě dnes. Pro starší 

orelskou mládež byl v měsíci říjnu připraven  pobyt na chatě v Beskydech u 

přehrady Bystřička.  

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, jehož součástí byla i malá divadelní 

ukázka ze života světce. 

5.října se konalo v orlovně setkání  s olomouckým pomocným biskupem  

Mons. Josefem Hrdličkou u příležitosti  udílení svátosti biřmování několika 

našim farníkům, které doprovodila svou hudbou a zpěvem folklorní muzika 

Záletníci. 

V polovině měsíce listopadu se opět konala výstava velkobystřických 

amatérských umělců. K vidění byla celá řada  fotografií a obrazů, doplněná o 

krásné dřevořezby. Celkově vystavovalo 12 umělců z našeho města a okolí. 

Jejich vernisáž doplnil svými zpěvy velkobystřický chrámový sbor a hudební 
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doprovod zajistil dětský orchestr ,,Bystrovanský šraml“, ve kterém hrají i někteří 

mladí orlové. 

V sobotu 15. prosince se uskutečnil  turnaj stolního tenisu pro školní děti 

do 15 let. První ročník se vydařil, takže v příštím roce se očekává jeho 

pokračování. 

25. prosince uspořádali mladí orlové před farním kostelem ,,Živý 

Betlém“, hodinové pásmo s tématem narození Ježíše Krista. 

  Během roku se nadále  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 sálu orlovny. 

Celkově můžeme říci, že naše jednota patří k tradičním pořadatelům 

sportovních a společenských akcí v našem městě. 

. 
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XI. Významné události města v roce 2012  
  
 

Projekt Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané 

Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta, Velkobystřické noviny, Webové 
stránky projektu 

Město Velká Bystřice a Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (PL) uspěly v 

Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 - 2013 s projektem „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ a 

získaly podporu ve výši 100.998,- euro na léta 2012 a 2013 pro oba 

projektové partnery. Tento Operační program byl spolufinancován z Evropského 

fondu regionálního rozvoje. 

Smyslem projektu je především kulturní výměna v oblasti folklóru a 

tradiční lidové kultury a pořízení mobiliáře a vybavení pro její podporu. V rámci 

projektu byly naplánovány akce jako Společný masopust v Bystřici, Farmářské 

trhy, Muzejní řemeslné kurzy, festival Lidový rok, Masopust v Opoli, Slavnost 

kroje, Festiwal folklorystyczny a putovní výstava fotografií na závěr projektu. 

Během projektu bude pořízeno investiční vybavení jako například mobiliář a 

audiovizuální technika do Informačního centra města Velká Bystřice, prosklené 

vitríny na hanácké kroje do nové hanácké národopisné expozice v západním 

křídle zámku ve Velké Bystřici, nové jarmareční stánky, bude vydána zajímavá 

publikace o hanáckém a slezském kroji. 

Projekt začal v únoru 2012 a skončí v prosinci 2013. Jako červená nit 

se projektem táhne průběžná fotografická soutěž amatérských fotografů, 

jejichž nejlepší snímky z aktivit projektu budou na závěr vystaveny, 

vyhodnoceny a odměněny. 

 Duchovním otcem projektu byl místostarosta Mgr. Ivo Slavotínek. Průběh 

projektu bylo možno sledovat na webových stránkách www.hana-slask.eu. 

 

V roce 2012 se v rámci tohoto projektu uskutečnily následující akce 

(podrobnosti o jejich průběhu jsou uvedeny na jiných místech kroniky) : 

 

18. 2. 2012, Velká Bystřice (CZ)  

SPOLEČNÝ MASOPUST / Wspólny karnawał  

 

13. 5. 2012, Velká Bystřice (CZ)  

FARMÁŘSKÉ TRHY / Targi farmerskie  

 

28. -29. 5. 2012, Opole (PL)  

KURSY RZEMIEŚLNICZE / Kurzy řemesel  

http://www.hana-slask.eu/
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8. – 9. 9. 2012, Velká Bystřice (CZ)  

LIDOVÝ ROK SE SLEZSKEM / Ludowy rok ze Śląskiem  

 

9. 9. 2012, Velká Bystřice (CZ)  

FARMÁŘSKÉ TRHY / Targi farmerskie  

 

 

 

Hanácký rok ve Velké Bystřici 2012 
 

Podklady: informační leták Města Velká Bystřice 

 

V roce 2012 se v rámci tohoto projektu uskutečnily následující akce: 

(podrobnosti o jejich průběhu jsou uvedeny na jiných místech kroniky) 

 

18.2. Bystřický masopust se zabijačkou 

22.3. Vynášení smrtky 

29.3. Velikonoční vítání jara 

  1.4. Květná neděle – pletení tatarů 

  9.4. Mrskut – velikonoční obchůzka 

  3.4. Pálení čarodějnic 

  1.5. Stavění mája 

13.5. Slavnost kroje 

13.5. Bystřická kuličkiáda 

13.5. Farmářské trhy 

19.5. Sečeni lóke 

26.5. Káceni mája s lidovou veselicí 

 2.6. Dětský den 

14.7. Hanácké pupek světa 

  8.9. – 9.9. Lidový rok 

  9.9. Farmářské trhy 

11.11. Svatomartinské odpoledne 

22.11. Vínoční jarmark 

  5.12. Sv.Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu 

  9.12. Adventní koncert 

20.12. Zpívání u vánočního stromu 

24.12. Štědrovečení troubení z věže kostela 

24.12. Půlnoční mše svatá 

26.12. Štěpánské koledování 
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90.výročí založení Místní organizace Českého rybářského svazu 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda MO ČRS 

 

V roce 2012 oslavila místní organizace Českého rybářského svazu Velká 

Bystřice 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? členný výbor 

a předsedou 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 zaznamenané v kronice MO.  

V současné době má naše organizace 353 členů. Jsou to převážně občané 

Velké Bystřice a okolních obcí. Dospělých členů je 329, mládežníků od 16 do 

18 let je 9 a adeptů do 15 let je 15. Výbor MO má 11 členů a dozorčí komise je 

3členná.  
 

 

 

Bílý kámen 2012 
 

Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

 

Jarní Bílý kámen sobota  28. 4. 2012 - dvacátá prvá akce v historii  - letní 

pohoda  

 

Tento rok na rozdíl od dvou předcházejících ročníků účastníky bohatě 

odměnilo počasí, které snad bylo až příliš krásné, což se projevilo u řady lehce 

zarudlých cyklistů i turistů, kteří si v přemíře užívali jarního sluníčka, jenž mělo 

vyloženě letní parametry . 

Na akci byli viděni účastníci z Moravy, Čech i zahraničního Slovenska, 

kteří byli  odměněni tím nejcennějším: mnoha ukázkami lidmi nedotčené 

přírody v těch nejrůznějších podobách, které skýtají jen Oderské vrchy na území 

vojenského újezdu Libavá. 

Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích včetně 

jejich součtu, v dalším sloupci pak vidíte počty loňského, celodenním deštěm 

uplakaného ročníku: 
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 Téměř pět tisíc účastníků svědčí o 

vysoké oblíbenosti této již po dvacáté 

opakované  události, na kterou se vrací stále 

více tradičních vyznavačů turistiky a 

cyklistiky - na akci v téměř exotických 

podmínkách vojenského prostoru. 

 Průjezd náročným terénem tohoto 

prostoru zvládl tak velký počet účastníků s 

minimálními kolizemi, jen jednu vážnější 

nehodu musela řešit rychlá zdravotní 

záchranná služba, které se podařilo ve 

spolupráci s Vojenskou policií rychle odvézt 

zraněného cyklistu z relativně obtížně 

přístupného terénu do nejbližší nemocnice. 

V západní části prostoru v lesích mimo 

povolené trasy bylo lokalizováno zahoření, které stačila speciální vojenská 

jednotka zlikvidovat dřív, než se oheň dostal k vysokému lesu.   

 Účastníci Bílého kamene spořádaně opustili vojenský prostor, několik 

desítek opozdilců naháněli k dodržení časového limitu do 16. hodiny odpolední 

nejen pořadatelé, ale i kontrolní orgány. Je žádoucí pochválit i operátory všech 

sítí mobilních telefonů, jejichž signál pokrýval téměř celé území VVP, a tím 

bylo dosaženo i perfektního spojení a organizace mezi mnoha pořadateli. 

 Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění 

s výjimkou výše zmíněného zahoření, kde však nebylo prokázáno jako zaviněné 

účastníky cykloturistické akce. Přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef 

Dřímal poděkoval pořadatelům za náročnou práci v obtížných geografických 

podmínkách libavského vojenského prostoru a vyslovil přesvědčení, že Letnímu 

Bílému kameni 1. září tohoto roku nic nebrání v jeho plánované realizaci. 

 Pořadatelé děkovali vyznavačům této ojedinělé akce za vytrvalost a 

podporu Bílého kamene. 

 

II. Letní Bílý kámen sobota 1.září 2012 - v pořadí 22. akce v historii - a prší 

a prší.... 

 

Pečlivě připravenou akci odplavil déšť - ten vytvořil neslavný rekord v 

nejnižším počtu účastníků, kteří za krásami libavské přírody v tento den vyrazili. 

Bylo to bohužel v meteorologických podmínkách, které lze kvalifikovat rčením 

"ani psa bych ven nevyhnal" - ne tak turistu či cyklistu. 

Celonoční hustý déšť nepolevil ani ráno, i když po osmé hodině postupně 

ustával, leč předpověď počasí byla této akci stále a trvale nepříznivá, což se 

projevilo u 99% potencionálních účastníků rozhodnutím "tak do toho nejedu..." 

a přiznejme - bylo to správné rozhodnutí. 

Vstupní místo: 2012: 2011: 

Mrsklesy 1525 554 

Smilov zastávka        202 56 

Město Libavá 745 238 

Stará Voda 54 17 

N.Oldřůvky 63 21 

Luboměř 23 18 

Kovářov 201 128 

Zelený kříž 800 284 

Kozlov 605 136 

Velký Újezd 262 70 

Daskabát 83 49 

Autokary 181 315 

C e l k e m: 4.744 1.886 
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Na velké části vojenského prostoru ležel mlžný opar, výhledy byly 

minimální a jediným potěšujícím zjištěním byl fakt, že  déšť už postupně slábne. 

Opravdu - od osmé hodiny ranní po celý den nespadlo na území VVP 

měřitelné množství srážek a odpoledne už byly silnice téměř všechny vyschlé. 

Pár set těch nejzarputilejších Kameníků si tak k maximální blaženosti užívalo 

totálně volného vojenského prostoru - bohužel tato hrstka statečných nestačila 

ani z deseti procent zkonzumovat vše, co spolupořadatelé na občerstvovacích 

stanicích pro ně připravili. Prostě pánbůh ani Manitou nám na Letním bílém 

kameni nepřál, což však pořadatelé přijali jako nutnou daň svých snah - jednou 

je lépe, jednou hůř...  

Zatím co letos na jaře brázdilo vojenský prostor téměř pět tisíc účastníků, 

do letošního letního deště se vydalo jen 369 skalních přívrženců této akce. Pro 

srovnání: loni v létě se sjelo na první Letní Bílý kámen téměř půldruhého tisíce 

na výsost spokojených bílokameníků a letos jsme předpokládali další navýšení 

tohoto počtu. Rekord v nejnižším počtu účastníků si zatím držel jeho první 

ročník, kterého se ho zúčastnilo 700 cyklistů a turistů - a jak je vidno z výčtu, 

překonali jsme ho letos téměř o padesát procent... 

 Bystřičtí pořadatelé jsou přes tato fakta rozhodnuti ve svém úsilí 

pokračovat, protože nejde v žádném případě o jejich selhání - poručit větru a 

dešti nedokázali v minulosti ani komunisté.   

  

 

 

Cena města Velká Bystřice 2012 

 
Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta, Velkobystřické noviny 

 

Houslista, člen Moravské filharmonie v Olomouci, pan Karel Hewanicky 

převzal dne 26. 5. 2012 v 15.00 h v obřadní síni hotelu Zámek Cenu města 

Velká Bystřice pro rok 2012. Starosta města Marek Pazdera společně s ostatními 

členy zastupitelstva tímto ocenili jeho dlouholetou a záslužnou práci zejména při 

realizaci hudebního doprovodu všech významných akcí a slavností v obřadní 

síni. 

 
 

 

        

Hanácké Woodstock 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, referent OKI 

 

Rocková muzika a hlavně stovky lidí zaplnily v sobotu 4. srpna 2012 

odpoledne amfiteátr v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Hanácké Woodstock 
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tak podruhé otevřel brány všem rockerům a pod širým nebem se ve 13.30 h 

rozezvučely první tóny ostře vyladěných kytar. Skupina Fragmentary 

odstartovala letošní festival stylově, střídající Hope Astronaut a Stracené ráj 

postupně rozdmychávali sálající emoce a břitká kytara Reného Lacka s Jimi 

Hendrix Revivalem nalila do žil fanouškům pořádnou dávku energie. Do 

posledního místa zaplněný amfiteátr přivítal ostravskou formaci Buty s Radkem 

Pastrňákem a na jejich skladby to v publiku doslova vřelo. Rockovou štafetu 

převzal Marian Greksa, který okořenil své vystoupení nejedním kaskadérským 

kouskem a bubeník ze skupiny Grexabat Boris Brna se do svých bicích opřel 

natolik, že jeden z bubnů nevydržel sílu nárazu a odkutálel se bubeníkovi od 

nohy. Fanoušci skandovali! Ty správné grády následně namíchal Pražský výběr 

tribute a večer uzavřela skupina Garage s Tonym Ducháčkem.  

Plejáda skvělých kapel, instrumentalistů a správně namíchaný rockový koktejl, 

to byl letošní Hanácké Woodstock! 

O pitný režim návštěvníků bylo postaráno na přilehlém pivním rynku 

moravské pivní klasiky (Holba-Zubr-Litovel) se spoustou dobrého jídla od 

místních živnostníků a spolků. Pořadatelem akce byla Velkobystřická kulturní 

společnost, o.s. 
 

 

 

Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička – 

1. ročník  

Podklady: Mgr. Martina Žbánková, referent OKI 

Za deštivého počasí se ve sportovním areálu v Bystrovanech sešlo 

přibližně 60 cyklistů, aby odstartovali 1. ročník cyklojízdy mikroregionem 

Bystřička, který se konal v sobotu 9. června 2012. Každý účastník si mohl 

vybrat jeden za tří cyklookruhů podle náročnosti a své kondice. Modrý okruh 

vhodný zejména pro rodiny s dětmi je dlouhý 10 km a vede z Bystrovan přes 

Bystřickou přehradu a zpět. Střední náročnost byla přiřazena červenému okruhu, 

kde na čtyřiadvacetikilometrovém okruhu z Přáslavic přes Tršice, Doloplazy a 

zpět cyklisté poznávali zajímavosti mikroregionu. Nejnáročnější zelený okruh je 

dlouhý 12 km, začíná na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici, vede přes 

Přáslavice, Mrsklesy, Mariánské Údolí a zpět. Účastníci cyklojízdy obdrželi 

mapku, na kterou sbírali razítka na určených stanovištích v jednotlivých obcích 

mikroregionu Bystřička. Smyslem této akce bylo informovat veřejnost o 

zajímavostech mikroregionu a jeho bezpečných cyklotrasách a cyklostezkách.  

Nejmladšími vytrvalci, kteří v doprovodu rodičů zvládli projet celou trasu, tj. 

cca 40 km, byli šestiletý Zbyněk Kasal z Bukovan a sedmiletá Gabriela 

Drgová z Přáslavic, kteří nasbírali všech 11 razítek obcí mikroregionu 

Bystřička. Akce se zúčastnilo přibližně 150 cyklistů a všichni ti, kteří inkasovali 
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minimálně 6 razítek, obdrželi malé občerstvení a vstupenku na odpolední Regi 

banjo. 

Obdiv patřil také všem cyklistům-vytrvalcům, kteří se v tomto termínu 

zúčastnili nejen tradičního 80 km dlouhého cyklovýletu po Moravskoberounsku, 

ale přes nepřízeň počasí pokořili i naše tři nově otevřené cyklookruhy v 
mikroregionu Bystřička. 

 

Nový ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ 
 

Podklady: Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta 

 

Jednou z podstatných událostí roku 2012 v životě našeho městečka byl 

konkurz na ředitele(ku) místní školy. Ve stručnosti krátká rekapitulace, jak k 

vypsání konkurzu došlo: novela školského zákona nově zavedla šestileté funkční 

období ředitelů škol, přičemž podle předchozí praxe byla většina ředitelů 

jmenována na dobu neurčitou. Vzhledem ke skutečnosti, že Školská rada 

doporučila zřizovateli školy vypsat konkurz, byla Rada města povinna 

konkurzní řízení uskutečnit.  

Do konkurzu se přihlásilo 7 uchazečů, k osobnímu pohovoru se jich 

dostavilo 6. Konkurzní komise po svém jednání doporučila Radě města pořadí 

v čele s Mgr. Andreou Teplou,  na druhém místě byl Ing. Jaroslav Mihal, v té 

době ředitel ZŠ a MŠ Sluníčko v Lipníku nad Bečvou. Protože v prvním 

hlasování Rady města nezískal návrh Mgr. Teplé nadpoloviční většinu hlasů 

členů rady, byl ve druhém hlasování schválen do funkce ředitele bystřické školy 

Ing. Mihal.  

Oba dva nejlépe hodnocení uchazeči předvedli u konkurzu výborný 

výkon. Každý člen rady se rozhodoval na základě maximální možné 

informovanosti o kandidátech, protože měl možnost sedět u konkurzu jako 

odborník s hlasem poradním, který není členem komise, bez možnosti klást 

dotazy. Pan Ing. Mihal představil ve své koncepci jako priority zvýšení intenzity 

a kvality jazykové přípravy žáků, udržení sportovní orientace školy a další. Byl 

jmenován do funkce na dobu určitou, do 31.7.2018, přičemž do funkce nastoupil 

k 1.8.2012. Vedení města zároveň poděkovalo dosavadní ředitelce paní Mgr. 

Jarmile Štěpánové za její práci ve vedení školy. Provedla školu nesnadným 

obdobím přechodu na nový školní vzdělávací program, kterému věnovala 

spoustu práce.  

 

 

 

 



125 

 

MEGA MORAVIA 2012 – velké mezinárodní setkání geocacherů 

ve Velké Bystřici 
 

Podklady:  Ing. Martin Seidler, člen hlavního organizačního týmu  MEGA 

Moravia 2012 

 

Ve dnech 31.8 – 2.9. proběhlo ve Velké Bystřici velké prestižní 

mezinárodní setkání geokešerů. Jedná se o celosvětovou hru, jejímž principem je 

hledání tajných ukrytých schránek – keší ( anglicky CACHE – schránka) na 

zajímavých místech. Kde takové schránky jsou, můžete snadno zjistit na 

internetových stránkách www.geocaching.com . Takových keší je dnes po celém 

světě už téměř  2 miliony a hře se celosvětově věnuje okolo 5 milionů lidí. 

Každá keška má své určené souřadnice a podle nich vás GPS navigace přivede 

na místo kde byste ji měli najít. Naše země patří v této hře do elitní pětice 

nejaktivnějších zemí a v Česku je již více než 40 tisíc keší a nemálo jich je i ve 

Velké Bystřici a okolí. 

Tyto kešky mohou vypadat různě. Typicky jsou to plastové, vodotěsné 

uzavíratelné krabičky. Vždy však schránka obsahuje tzv. logbook – zápisník, 

kam se nálezce zapíše, aby potvrdil svůj nález. Ve větších keškách najdete také 

často na výměnu různé hračky pro děti a jiné výměnné předměty. Spoléhá se na 

čest nálezců, že když si něco z kešky vezmou, dají tam za to něco jiného, stejné 

nebo vyšší hodnoty. Následně si pak nálezce zapíše nález v internetové aplikaci 

této hry. Ta mu vede kompletní statistiku jeho nálezů. 

Mnozí lidé jej hrají proto, že je hra přivede na  zajímavá místa kam by 

jinak nezavítali. Jiné baví právě to hledání často velmi důmyslně vyrobených 

keší a jiné zase třeba to, že jsou některé kešky umístěny třeba v koruně 

dvousetletého buku a bez speciální výbavy se k nim nikdo nedostane. Mnoho 

rodin s malými dětmi ocení to, že rodinné výlety mají pro děti další lákadlo – 

nalezení tajného pokladu a možnost vyměnit si nějakou tu hračku. 

Kešky jsou různého druhu. U těch tradičních naleznete na internetu 

rovnou souřadnice schránky. U multikeší musíte napřed projít několik stanovišť, 

na nich nalézt určité indicie a z nich pak spočítat, kde je umístěna keška. No a u 

tzv. mystery keší musíte vyluštit nějaké zadání, ať už šifru, hlavolam, hádanku 

či velmi sofistikovaně zakódované zadání, které bývá mnohdy i pro velmi 

zkušené kešery mnohadenním tvrdým oříškem. Jedním z dalších typů je tzv. 

event – setkání. Nejedná se v tomto případě o skutečnou schránku, ale o 

organizované setkání kešerů, které mívá ve většině případů nějakou speciální 

náplň.  

Velmi prestižním typem eventu je potom tzv. MEGA event. Ten se 

vyznačuje tím, že se jej musí zúčastnit minimálně 500 účastníků, a ti bývají 

zpravidla z celé řady zemí. Na takovýchto setkáních mají kešeři možnost poznat 

nové země a zajímavé oblasti, navázat nová přátelství, zúčastnit se nejrůznějších 

doprovodných akcí, či jen nalézt keše v okolí a poklábosit se známými. Získat 

http://www.geocaching.com/
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povolení pořádat takový MERGA event není jednoduché a tak je OLGK 

(Olomoucké geokačerstvo) patřičně hrdé na to, že status MEGA eventu získal. 

První takový MEGA event na území Moravy se odehrál ve Velké Bystřici 

o posledním prázdninovém víkendu. Registrace účastníku začala už v pátek 

31.8. odpoledne a vše hlavní se odehrálo v sobotu 1.9. v areálu amfiteátru a 

přilehlého parku, kde probíhala celá řada doprovodných akcí. Na MEGA event 

se přihlásilo více než 850 registrovaných účastníků. Doprovodné akce našeho 

MEGA eventu se konaly nejen ve Velké Bystřici, ale i v Olomouci, v Křelově, 

na Svatém Kopečku a na Radíkově. Účastníci měli možnost se svézt historickou 

tramvají, sjet na raftech mlýnský potok centrem Olomouce, prohlédnout si 

protiatomový kryt v Olomouckém parku a pevnosti v Křelově a na Radíkově. Ti 

zdatnější si mohli v Olomouci zahrát paintball, zajezdit si na koních, vyzkoušet 

své schopnosti v lanovém centru v Olomouci a nebo si pod dohledem zkušených 

instruktorů vyzkoušet, jak se po laně šplhá na vysoký strom. V rámci akce 

proběhla také soutěžní výstava fotografií s geokešeskou tématiku a večer pak 

v amfiteátru soutěž regionálních týmů.  

MEGA Moravia 2012 je akcí vyhrazenou pro registrované účastníky hry, 

takže se odehrával v uzavřeném areálu . Účastníci z řad bystřické veřejnosti měli 

možnost zakoupit si vstupenku a podívat se dovnitř. Na akci se dostavilo značné 

množství účastníků svými osobními auty, proto bylo zřízeno mimořádné 

parkoviště na strništi na konci bývalé Týnecké „výpadovky“ tak, aby parkující 

automobily nezpůsobily v centru města dopravní kolaps. MEGA event pak 

vyvrcholil v neděli dopoledne tzv. CITO eventem, v jehož rámci účastníci celý 

areál po sobě uklidili a vyčistili podle návrhu radnice i některou další část města.  

Hlavním partnerem bylo kromě Olomouckého kraje a statutárního města 

Olomouc také město Velká Bystřice. 

 

 
 

Lidový rok 2012 

 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 

 

XXII. ročník mezinárodního folklorního festivalu LIDOVÝ ROK VELKÁ 

BYSTŘICE 2012 

Podtitul: LIDOVÝ ROK se SLEZSKEM 

8. – 9. 9. 2012 

– v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“, který je realizován z 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 

republika 2007 – 2013 a spolufinacován z Evropského fondu regionálního 

rozvoje. Partnery jsou město Velká Bystřice (ČR) a Muzeum opolské vesnice 

(PL). (www.hana-slask.eu) 

– v rámci celoročního cyklu akcí „Hanácký rok v Bystřici“. 
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– slovenské soubory a řemeslníci se festivalu účastní v rámci mezinárodní 

spolupráce „Spojují nás tradice“ za partnerství MAS Bystřička, o. p. s. (ČR), 

Region HANÁ, o. s. (ČR) a MAS OZ pro rozvoj mikroregionu „Požitavie-

Širočina” (SR). 

 

Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory:  

BAJDYŠEK - Třebíč,  

HRADIŠŤÁNEK – Uherské Hradiště,  

MALÝ SEDMIKVÍTEK – Frenštát pod Radhoštěm,  

VONIČKA – Havířov, 

KRUŠPÁNEK, MUZIKA KRUŠPÁNEK  a ČEKANKA – Velká Bystřice  

Folklorní soubory dospělých:  

BAJDYŠ - Třebíč,  

SEDMIKVÍTEK – Frenštát pod Radhoštěm,  

OLEŠNICA – Doloplazy,  

SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ – Ostrava,  

CM ZÁLETNÍCI, HANÁ, MLADÁ HANÁ, KANAFASKA – Velká Bystřice, 

CM ŠUMICA Náměšť na Hané 

Zahraniční hosté:  

MALE OPOLE, OPOLE, NYSA, KOMES, DZIUBEK – Polsko. 

FERRISWHEEL – Indie 

ŠIROČINA, VOLKOVČIANKA, CHOČANKA – Slovensko, 

Celkem 459 účinkujících. 

Z toho 216 účinkujících dětí a mládeže do 18 let a 243 účinkujících dospělých. 

126 účinkujících ze zahraničí. 

 

Počet návštěvníků festivalu (uvádíme odhadem – na festivalu se nevybírá 

vstupné): 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 500 osob 

Sobota večer (koncert V. Redl a večerní galaprogram domácích a zahraničních 

FS) – 1400 osob 

Neděle (cimbálové muziky, Hanácko-Slezská svatba) – 700 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1200 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku) – cca 5000 osob 

Po oba dny se konal ŘEMESLNÝ JARMARK a FARMÁŘSKÉ TRHY na 

Zámeckém náměstí s účastí 24 prodejců na farmářském trhu a 22 řemeslníků a 

výrobců tradičních výrobků na řemeslném jarmarku. 7 řemeslníků přijelo 

z Polska v rámci projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané. 

Výstavy: 

galeriezet – Jan Buchta: Sochy 

Cukrárna Galerie – fotografie Slávka Vojtěcha: Krása krojů 
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Spolková místnost radnice – Ô stařenke doma 

Atrium radnice – Lidová kultura Slezska (v rámci CZ-PL projektu) 

Gastronomie: 

Tradiční pokrmy hanácké kuchyně po dobu festivalu nabízela místní restaurační 

zařízení „NADAČNÍ“ a „ZEDNÍKOVI“ 

Program doplnily pouťové atrakce, ZOO koutek a bohaté občerstvení 

Festival pořádají: Město Velká Bystřice, Folklorní sdružení ČR, Folklorní 

soubor Haná  

Pod záštitou: 

Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje  

Ivana Kosatíka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

Martina Novotného, primátora města Olomouc 

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva 

kultury ČR 

Hlavní finanční spoluúčast projektu: Olomoucký kraj  

Generální sponzor projektu: INSTA  

Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Haná, Olomoucký deník, Rádio 

Proglas, TV Noe, Literární noviny, Mediatel, DTA, časopis Folklor 

Další sponzoři a partneři: Elpremont, Eurospektrum group, Strabag, Tesco SW, 

MYFA, Ferona, Česká spořitelna, FTP, LO Haná, Agrospol, VAPE, Nutrend, 

Zendulka, RND, Wirpo, Pamiro, Zahrada, Ditana, ZADO, Schneider, TOI TOI, 

Florcenter, Simkovič, Navrátil, Inpol, Skanska, Kooperativa, Ministerstvo 

zemědělství, Celostátní síť pro venkov, Klub českých turistů, OSA, TG tisk 
 

Nejvýznamnější svátek bohatého folklorního života ve Velké Bystřici, 

XXII. ročník mezinárodní přehlídky folklorních souborů a skupin pod názvem 

„Lidový rok se Slezskem", byl zahájen. Velká Bystřice byla od soboty 8. září do 

neděle 9. září 2012 centrem velkého folklórního dění - zpěvu, tance a muziky v 

podání folkloristů nejrůznějších kultur světa.  

Účinkující v sobotních programech nejprve přivítal ve Velké Bystřici 

starosta města Marek Pazdera společně s místostarostou Ivem Slavotínkem 

v prostorách spolkové místnosti a atria radnice. Ve svých krátkých pozdravech 

festivalu se všichni shodli, že festival se za 22 let své existence stal nejen 

synonymem kvalitní prezentace tradic lidových kultur nejrůznějších národů 

světa, ale i mostem k jejich propojení a tím i k rozšiřování multikulturního 

dialogu mezi národy. Zde současně otevřeli i dvě výstavy uskutečněné v rámci 

CZ-PL projektu. Výstava „O stařenke doma“ byla připravena bystřickými 

pořadateli a návštěvníci při ní mohli nahlédnout do starodávné, kuchyně, jizby, 

ložnice i na malé hospodářství na dvorku. Za polskou stranu byla v atriu radnice 

instalována expozice z 15 banerů přibližujících lidové umění a zvyky Slezska. 

Tato výstava byla po skončení festivalu Lidový rok přesunuta do prostor 



129 

 

Kulturního a informačního centra, kde ji mohli návštěvníci shlédnout až do 

konce roku 2012. 

 V odpoledním programu v amfiteátru se představily dětské folklorní 

soubory. Pořad moderovali žáci ZUŠ Žerotín z Olomouce Tomáš Zedník, Albert 

Pazdera, Veronika Špačková, Gabriela Kriegová, Eliška Soukupová a Tereza 

Malá pod vedením Aleny Palarčíkové. Díky pečlivému výběru účinkujících 

souborů mohli diváci oceňovat nasazení a elán dětských tanečníků, zpěváků i 

muzikantů. Jejich výkony byly po zásluze oceněny na semináři i členy 

lektorského sboru. Za polskou stranu se úspěšně zúčastnil ZPIT Male Opole. 

Večerní program zahájil před zaplněným amfiteátrem koncertem Vlasta 

Redl s doprovodnou kapelou. Pak již pódium opět patřilo folkloru. Zdravice ze 

Slovenska předaly tři folklórní soubory ze slovenského Požitaví. Poté se diváci 

měli možnost seznámit s lidovou kulturou Slezska v podání polských souborů 

Opole, Komes a Nysa a Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy. Večer 

vyvrcholil atraktivním vystoupením indického dětského souboru Ferriswheel 

z Bombaye a bohatým ohňostrojem. 

 Druhý festivalový den byl zahájen mší svatou v římskokatolickémm 

kostele Stětí svatého Jana Křtitele ve Velké Bystřici. V jejím průběhu zazpívaly 

soubory ze Slezska (Komes, Nysa) i ze Slovenska. Na Zámeckém náměstí 

probíhal od 10 h koncert lidových muzik, na kterém zazněly písně od Moravy až 

po východní Slovensko. Zpestřením souběžně probíhajících farmářských trhů 

bylo předvedení klasického šlapání zelí v podání polského souboru Dziubek. 

Toto vystoupení se setkalo s velkým ohlasem návštěvníků. 

Starosta města Velká Bystřice Marek Pazdera přivítal v prostorách 

Kulturního a informačního centra za  přítomnosti 1. místopředsedy Folklorního 

sdružení ČR Ladislava Michálka a ředitele Muzea vsi Opolskiej Jaroslawa 

Galezu, všechny zástupce folklorních souborů účinkujících v nedělních 

programech. Poděkoval jim za celoroční úsilí věnované tomuto folklornímu 

svátku a také za to, že přispěli k propagaci lidových tradic a zvyklostí, které 

tímto způsobem učinily zajímavými i pro dnešní generaci. 

 Na zahájení odpoledního programu účastníky a diváky pozdravil hejtman 

Olomouckého kraje Martin Tesařík, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk 

Pšenica, 1. místopředseda Folklorního sdružení ČR Ladislav Michálek a 

místopředseda Folklorního sdružení ČR Josef Langer. Zároveň velkobystřickým 

občanům přednesli krátké zdravice a předali ocenění v soutěži „O nejkrásnější 

okno, nejlépe udržovaný veřejný prostor a nejkrásnější část ulice".  

 Do rámce festivalového programu „Lidového roku se Slezskem“ dokonale 

zapadla i hanácko-slezská svatba, kterou pro snoubence připravili jejich přátelé 

z bystřických folklorních souborů a Slezského souboru Heleny Salichové. 

Během obou festivalových dnů probíhaly i 2. farmářské trhy konané 

v rámci CZ-PL projektu. Prodejcům byly opět k dispozici nové prodejní stánky 

pořízené v rámci projektu. Zúčastnilo se 28 tuzemských prodejců regionálních 

produktů, pěstitelů, farmářů a výrobců potravin a 2 zástupci z Polska (slezské 
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koláče, sýry). V prostoru před Kulturním a informačním centrem vznikl „Polský 

rynek“, na němž předvádělo svoje umění 7 řemeslníků a lidových tvůrců 

z Polska (kovář, hrnčíř, košíkář, kraslice, malba na keramiku, dekorační 

předměty, vyšívačky) 

 Celý festival XXII. ročníku FF Lidový rok vyvrcholil programem „Debe 

decke tak belo“. V programu vystupovaly jak domácí soubory, tak hosté z 

Polska – (ZPITy Opole a Dziubek) a Slovenska. Závěr opět patřil vystoupení 

indického dětského amatérského souboru FERISHWEEL. Dívky ve věku od 

čtyř do dvanácti let naprosto okouzlily přítomné publikum. Výrazné třpytivé 

kostýmy, pečlivě nalíčené tváře dívek, hennou vyzdobené paže exotickými 

ornamenty, neuvěřitelně přesné a ladné pohyby a celkový taneční projev dával 

jejich vystoupení ten pravý a neopakovatelný divácký zážitek. Toto jedinečné 

vystoupení, které u diváků sklidilo ohromný ohlas, bylo sladkou tečkou za 

vydařeným XXII. ročníkem bystřického festivalu. 

 

 

 

Volby do krajského zastupitelstva 

 
Podklady: webové stránky Aktuálně.cz 

 
Volby se konaly 12.-13.října 2012 v budově základní školy. 

 

Výsledky voleb ve Velké Bystřici: 

(čísla v závorce uvádějí porovnání s celkovými výsledky voleb v ČR) 

 

1. Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty  28,04  (0,74) 

2. Česká strana sociálně demokratická    20,54  (23,58) 

3. Komunistická strana Čech a Moravy    12,06  (20,44) 

4. Občanská demokratická strana       9,34  (12,29) 

5. Nezávislí          4,89  (1,69) 

6. TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj     4,89  (6,64) 

7. Suverenita Blok J.Bobošíkové + SDŽ      4,67  (0,68) 

Následovalo dalších 10 stran, které získaly méně než 4 % hlasů 

velkobystřických voličů. 

 

Volební účast v našem městě byla 38,81% (36,89). 

V pořadí podle preferenčních hlasů se na 7. místě v Olomouckém kraji umístil 

místostarosta Velké Bystřice Mgr. Ivo Slavotínek (2 480 hlasů), který 

kandidoval za Koalici za Olomoucký kraj společně se starosty. 
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Úspěch bystřických ochotníků ve Vysokém nad Jizerou 
 

Podklady: Jaroslav Magdon, člen divadelního souboru 

 

Náš divadelní soubor nastudoval hru „Mátový nebo citron“ autorů 

Patricka Haudecoeur a Daniele Navarro-Haudecoeur. Absolvovali jsme 

premiéru a diváci byli nadšeni. Poté jsme se zúčastnili přehlídky v Němčicích 

nad Hanou a postoupili na národní přehlídku amatérských divadelních souborů 

„Krakonošův divadelní podzim“ do Vysokého nad Jizerou. Své divadelní 

představení jsme zde odehráli 17. října 2012. Podle zákulisních drbů a zpráv 

našich známých divadelníků jsme byli druhý až třetí nejúspěšnější soubor 

(oficiální pořadí se neurčuje). Velkou vzpruhou nám byla též návštěva 

představitelů města – starosty Ing. Marka Pazdery, místostarosty Mgr. Ivo 

Slavotínka a za kulturu Petra Nakládala. I těm se naše představení líbilo. Po 

představení nám všem poděkovali a my na oplátku děkujeme jim za jejich 

zájem. 

Jen pro informaci – soutěžních přehlídek se v republice konalo 10, té 

v Němčicích nad Hanou se účastnilo 9 souborů.  

Při závěrečném vyhodnocení na národní přehlídce jsme i u odborné 

poroty dopadli dobře, i když „není na světě ten, který se zalíbí lidem všem“. 

Důležité je to, že sál bouřil smíchem, až některým lidem tekly slzy.  

Pak již přišla závěrečná společenská událost přehlídky – Sejkorák. Jméno 

dostala podle podávané pochoutky – bramborových placek, kterým se zde říká 

sejkory. Zde byly slavnostně vyhlášeny ceny a ocenění jednotlivých 

účinkujících, scénáristů a režisérů. My můžeme být velice spokojeni, protože 

mezi oceněnými byli i členové našeho souboru: 

Čestné uznání: Jitka Smutná, František Jakub Denk 

Cena za herecký výkon: Roman Tegel 

Cena za režii: Tomáš Hradil 

 

 

 

 Svatomartinské slavnosti 
 

Podklady: Ing. Martin Seidler, hlavní organizátor 

 

Letošní 11. listopad, svátek Martina, připadl na neděli. Aktivity se 

rozeběhly už dopoledne s přípravou na ustavení nového českého rekordu v 

největším počtu Martinů a Martin, kteří si najednou připijí. Zájem účastníků 

rekordu byl nakonec podle našeho očekávání a u kašny si nás přiťuklo 53. Co 

nás mile překvapilo a trochu zaskočilo, byl zájem příchozích o zakoupení 

svatomartinské skleničky. V době ustavení rekordu tak mohli naše speciální 

skleničky pozvednout nejen registrovaní rekordmani, ale i další dvě stovky 
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příchozích. Díky tomuto zájmu, který pokračoval i v podvečer, jsme tak 

skleniček prodali více než tři stovky. Čistý výtěžek 2 530 Kč tak putuje do 

dětského domova v Plumlově pro Martina Suchého, který byl jedním z 

účastníků rekordu. Po celou dobu předpoledního programu dotvářela příjemnou 

atmosféru na náměstí cimbálová muzika Záletníci.  

Další novinkou bylo obědové Svatomartinské menu servírované v pěti 

velkobystřických restauracích. Zájem o tuto akci překonal všechna očekávání. 

 Od 15.00 se na náměstí rozběhl prodej Svatomartinských specialit, stejně 

jako loni pod taktovkou školní jídelny. 

 Se soumrakem se u školy začal formovat strašidelný lampionový průvod 

a čekání na příjezd Martina na bílém koni a jeho doprovod zpestřil svým 

ohňovým představením Bystřičák Martin Ochmann. Průvod pořádala jako 

tradičně Masarykova základní škola, stejně tak jako výstavu skřítků 

Podzimníčků, která okouzlila většinu návštěvníků v informačním centru v 

západním křídle zámku.  

Svatomartinské odpoledne pak vyvrcholilo večerním programem v 

amfiteátru, který započal příchodem průvodu v čele s Martinem na koni a 

přehlídkou masek. Poté vedení města odměnilo tři „zasloužilé čeledíny“, kteří 

letos po letech odcházejí ze svých postů a kteří pro Velkou Bystřici vykonali 

mnoho dobrého. Na podiu si tak od senátorů převzali své výslužky paní Jarmila 

Možíšová, dlouholetá ředitelka kulturního střediska, Martin Tesařík – hejtman 

Olomouckého kraje a taktéž jeho náměstek Pavel Horák.  

Následovala dvě představení, za nimiž na základě našeho zadání 

scénáristicky i režijně stál již tradičně Tomáš Hradil. V prvním výstupu se tak 

mohli diváci dovědět několik faktů z života svatého Martina a taky zjistit, proč 

tehdy husy v chlívku prozradily Martinovu přítomnost. V druhém výstupu pak 

místní „senátoři“, tentokrát posíleni i skutečným českým senátorem Martinem 

Tesaříkem, opět při věštění budoucnosti satiricky glosovali dění ve městě a 

nejen v něm. Hejtman Martin Tesařík vyděsil desítky svých příznivců zcela 

holou hlavou a rozvířil tak sérii spekulací o probíhající chemoterapeutické léčbě 

rakovinového onemocnění. Mohu vás uklidnit, šlo jen o hodně dobře technicky 

provedený žertík, kterým chtěl Martin Tesařík ocenit svůj vztah k Velké Bystřici 

a jejímu ne zcela vlasatému starostovi.  

Program pak vyvrcholil ohňovým představením skupiny Prométheus z 

Vyškova.  

Počet přihlížejících jsme odhadovali na více než 1100 lidí, což náš 

amfiteátr skutečně dosud nezažil. Z početných velmi pozitivních reakcí můžeme 

odvozovat, že se návštěvníkům letošní svatomartinské odpoledne líbilo. 

Poděkování za úspěšný průběh patří vedení města v čele s panem starostou a 

místostarostou, technickým službám města a pracovníkům odboru kultury a 

informací, MZŠ v čele s paní učitelkou Pazderovou, školní jídelně pod vedením 

paní Scheuchové, členům souboru Kanafaska, kteří se postarali o první „husí“ 

představení a členům souboru Haná, velkobystřickým ochotníkům a kolegům ze 
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skupiny MS Band a Pavle Dragúňové, která se postarala o zřízení drůbeží 

ohrádky na náměstí. 

 

 
 
 

Obnovená obchůzka na sv.Lucii 
 

Podklady: Mgr. Martina Žbánková, referent OKI 

 

Po zhruba třiceti letech se kolektiv folklorního souboru Mladá Haná z 

Velké Bystřice rozhodl obnovit již téměř zapomenutou lidovou tradici 

obcházení Lucek. 

Lidovou tradici se rozhodla se souborem Haná v r. 1983 obnovit jeho 

tehdejší vedoucí, spisovatelka a etnografka Helena Lisická. Průvod Lucek byl po 

tři roky zpestřením předvánočních akcí a s ohledem na tehdejší společenskou 

situaci zanikl. Nadšení členové folklorního souboru Mladá Haná se proto 

rozhodli tuto lidovou tradici po téměř 30 letech obnovit a Lucky ve čtvrtek 13. 

prosince za setmění začaly obcházet stavení a nahlížet do světnic. 

Velkobystřický průvod bíle oděných záhadných postav s peroutkami, 

doprovázený třemi muzikanty mohli potkávat lidé nejdříve v ul. Nad Skálou, 

kde navštívil několik domácností. Pak směřoval po ul. Křížkovského a 8. května 

na Zámecké náměstí. Cestou Lucky a Šperechta zkontrolovali pořádek 

v místních restaturacích a svou zmrzlou pouť zakončily v informačním centru, 

kde už je očekával  i jeho pracovníci a pan starosta s několika zastupiteli.  

Z historie:  

„Svatá Lucie, noci upije, ale dne nepřidá...“ Podle juliánského kalendáře se  

slavil zimní slunovrat 11. prosince a den na to, v předvečer svátku svaté Lucie, 

obcházely stavení osoby zahalené do bílých šatů, kterým se říkalo Lucky – měly 

dlouhé zobáky a obličeje bílé od mouky, za pasem nosily peroutky nebo nůžky. V 

době od slunovratu do konce vánoc se nesmělo drát ani příst a světnice musely 

být uklizeny. Lucky řádně kontrolovaly, zda je na chalupě uklizeno, napředeno a 

nadráno. Kde našly neuklizenou světnici, udělaly ještě větší nepořádek. S 

Luckami chodil také Šperechta, jehož úkolem bylo strašení dětí, aby se postily a 

nezlobily. Šperechta bylo strašidlo, které vypadalo jako krabice, celé bylo 

zamotané v koudeli, často oblečené v mužské košili a ženské sukni. Chodilo po 

klekání a ohlašovalo se bušením na dveře. Šperechtou se strašily děti, aby 

nesnědly všechny sladkosti od svatého Mikuláše. Jinak že jim rozpáře bříška 

nebozezem nebo dřevěným nožem a vycpe je hrachovinou nebo koudelí. 
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Videokronika města 2012 

 

Podklady:  Jaroslav Koš- videokronikář města 

 

Videokronika se stává nedílnou součástí zachovávání zpráv z dění v 

našem městečku. Pohyblivé obrázky, výrazný zvuk, doložené fotografie a další 

technické finesy v tomto médiu jsou jednoznačné a bylo by škoda je nevyužít. Je 

dobře, že představitelé města s  pochopením tento trend podporují již třetí 

volební období a umožnili tak vznik půldruhé stovky dílčích projektů. 

Videokronikáři velmi usnadnili jeho nelehkou práci zakoupením 

poloprofesionální kamery, kterou od února tohoto roku události města snímá v 

nesrovnatelně vyšší kvalitě. Snad i to bylo příčinou skutečnosti, že letos byl 

pořízen rekordní počet záznamů - dosáhl čtyřiceti disků... 

 

Soupis zpracovaných projektů videokroniky města Velká Bystřice v roce 2012: 

 

Č.: Projekt: Kdy: Disky: Poznámka: 

1. Ples města - předtančení 21.1. 1 Orelská taneční skupina 

2. Zahrádkáři - výroč. schůze 12.2. 1 Nadační 

3. Masopust 18.2 2 Haná - Slezsko 

4. Vynášení smrtky 22.3. 1 Čekanka - Krušpánek 

5. Velikonoční vítání jara 29.3. 1 MZŠMŠ 

6. Čarodějnice a máj  4. - 5. 1 Hliník - stavění, kácení 

7. Farmářské trhy + Kroj 13.5. 2 Haná - Slezsko 

8. Čištění řeky Bystřice 19.5. 1 V. Břeha a přátelé 

9. Cena města 2012 26.5. 1 Karel Hewanicky 

10. Regi banjo 9.6. 3 na amfiteátru 

11. Hanácké pupek světa 14.7. 2 III.ročník 

12. Hanácké Woodstock 4.8. 1 II. ročník 

13. Hasičské závody 18.8. 1 SDH - zámecký park 

14. Regionální den - Hlubočky 18.8. 1 Na Letním 

15. Lidový rok 8.-9.9. 10 XXII. ročník 

16. Bystřické banjo 20.10. 4 XIV. ročník 

17. Ekumenická bohoslužba 3.11. 1 bystřický hřbitov 

18. Martinské slavnosti 11.11. 1 náměstí-amfiteátr 

19. Koledování - jarmark 22.11. 1 MZŠMŠ 

20. Turnaj malá kopaná 1.12. 1 hala u školy 

21.  Mikuláš rozžíná strom 5.12. 1 náměstí-amfiteátr 

22. Vánoční zpívání u stromu 20.12. 1 Město-Haná-MS Band 

23. Štěpánské koledování 26.12. 1 Soubor Haná 

- C e l k e m  - 40                   -  
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XII.  Závěr 
 

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 

npor.Mgr.Chrudina P. 

Mgr.Dana Chmelíková 

MUDr.Jašek Petr 

Juřicová Irena 

Ing. Kolman Zdeněk 

Kostka Ctirad 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Lakomá Lenka 

Mgr.Lakomý Zdeněk 

Mgr.Langerová Lenka 

Magdon Jaroslav 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Nakládal Petr 

Novotná Hana 

Ing.Pazdera Marek 

Mgr.Pazderová Lucie 

Mgr.Pírková Alena 

Ing.Seidler Martin 

Scheuchová Marie 

Ing.Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr.Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Mgr.Stodůlka Petr 

Ing.Svoboda Milan 

Svrčková Lenka 

Bc.Šebíková Hana 

Ing.Šperka Josef 

Mgr.Štěpánová Jarmila 

Ing. Aleš Šulc 

Vaculíková Lucie 

Zedník Miroslav 

Mgr.Žbánková Martina

 

 

 

Ve Velké Bystřici 30.listopadu 2012 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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XIII. Příloha kroniky 2012 
 

 

Velkobystřické noviny 2012 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2012 – číslo 1 

- Úvodník (advent v Bystřici, rozpočet roku) (1,2) 

- Charitní pečovatelská služba ve Velké Bystřici (3) 

- Házená: turnaj mladších žáků, konečné tabulky podzimu (7,8,9) 

 

ÚNOR 2012 – číslo 2 

- Úvodník (rozpočet)(1,2) 

- Lyžařský výcvikový kurz (3) 

- Velkobystřický masopust – pozvánka (4) 

- Zprávy z bystřické házené (6,7) 

 

BŘEZEN 2012 – číslo 3 

- Úvodník (Počasí, masopust,česko-polský projekt, zámek,ples mikroregionu)  (1) 

- Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané (3) 

- 1.zasedání nové školské rady (3) 

- Program Hanácký rok  (4) 

- Masopust (článek, foto) (6) 

- Orientační běh (7) 

- Škola – ohlédnutí (7) 

- Házená  (8,9) 

 

DUBEN 2012 – číslo 4 

- Úvodník (Regenerace zeleně)  (1) 

- Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele školy (2) 

- Vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno… (3) 

- Pozvánky – Pohárek SČDO, Bílý kámen (4) 

- Pozvánka – Regi banjo (5,6) 

- Házená (6,7) 

 

 

 

KVĚTEN 2012 – číslo 5 

- Úvodník (Zámek, Cena města 2012, kulturní akce) (1) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (5) 

- REGI banjo (6,7) 

- Pozvánky na jarní akce  

 

 

 

ČERVEN 2012 – číslo 6 

- Úvodník (akce v mikroregionu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 

systému) (1,2) 

- Cena města 2012 panu Hewanickému (2) 

- XV.všesokolský slet v Praze (3,4) 
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- Slavnost kroje – foto (6) 

- Bílý kámen (7) 

- Čištění řeky Bystřice , Z naší školy (8) 

 

 

ČERVENEC 2012 – číslo 7 

- Úvodník ( Nový ředitel školy, zahradní slavnost v MŠ, modernizace zámecké 

kuchyně) (1)  

- Charita Olomouc ve Velké Bystřici (2) 

- Pozvánky na kulturní akce (3,4) 

- Výstava fotografií Jana Šibíka (5) 

- REGI banjo (5,6,7) 

- Poznávací jízda mikroregionem Bystřička (7) 

- Zahradní slavnost v MŠ (7) 

- Dětský den, Hasiči ve školce, Muzejní řemeslné kurzy v Polsku (8) 

- Zájezd Klubu seniorů do Brna (9) 

- Sportovní hry mikroregionu Bystřička – výsledky (9,10) 

- Házená – Mladší žáci mistři středomoravské ligy, 4.místo na mistrovství republiky 

v házenkářském desetiboji (10,11) 

 

SRPEN 2012 -  číslo 8 

- Úvodník (Internet – rozšiřování optické sítě, investiční akce, Hanácké Woodstock – 

pozvání) (1) 

- Sociální poradenství ve Velké Bystřici (4) 

- Pozvánky na kulturní akce (4,5,6) 

- MEGA Moravia – mezinárodní setkání geocacherů (6,7) 

- Hanácké pupek světa (8) 

- Spanilá jízda divadelního souboru (8,9) 

- Pozvánky – zájezd do Krakowa, Letní Bílý kámen (9) 

- European handbal festival Slovinsko (10) 

 

ZÁŘÍ 2012 – číslo 9 

- Úvodník (budoucnost zámku, podomní prodejci)  (1,2)  

- Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje, sociální poradenství (2) 

- Nový ředitel ZŠ a MŠ (3) 

- Pozvánky na kulturní akce (4,5) 

- Slavnost sv. Anny, Hanácké Woodstock (6) 

- XV. Všesokolský slet v Praze (7) 

- Házená  (8) 

 

ŘÍJEN 2012 – číslo 10 

- Úvodník (XXII.Lidový rok, Nejkrásnější okno…, amfiteátr – doplnění soc. zařízení 

a audiovizuální techniky) (1,2) 

- Sběr, Humanitární sbírka,  (2) 

- Poděkování Vilémka, Masarykovo výročí (3) 

- Výročí založení rybářského spolku (4) 

- Bystřické banjo – pozvánka, Pozvánky na kulturní akce (5,6) 

- XXII.Lidový rok - fotografie (7) 

- Svatomartinské slavnosti – pozvánka , Letní Bílý kámen (8,9) 

- Noví prvňáčci, Krušpánek v Maďarsku (9) 
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- Házená, Rozvrh sokolovny (10) 

 

LISTOPAD 2012 -  číslo 11 

- Úvodník ( Úspěch divadelních ochotníků, Bystřické banjo,Biřmování a nová zimní 

kaple, Vycházka ke Den architektury, projekt maminkatelka a Dětský bazárek, 

Dušičky, Svatomartinské odpoledne) (1,2) 

- Taneční pro dospělé, Dětský dramatický kroužek (2) 

- Činnost školní jídelny (3) 

- Pozvánky na kulturní akce (4,5,6) 

- XIV. Bystřické banjo (6,7) 

- Pozvánky na kulturní akce (8) 

- Výstava zahrádkářů, Dopravní den, Výstava Davida Dvorského (8,9) 

- VI. Ročník sokolského závodu zdatnosti (10,11) 

 

PROSINEC 2012 – číslo 12 

- Úvodník (Územní plán, Příprava rozpočtu, Regenerace veřejné zeleně)  (1) 

- Průvod Lucek – obnovení tradice (2) 

- Pozvánky na kulturní akce (2,3,4,5) 

- Úspěch ochotníků ve Vysokém nad Jizerou (5) 

- Svatomartinské slavnosti (6,7) 

- 9. výstava malířů a fotografů, Poděkování kolektivu MŠ, Co mohou vyprávět mé oči 

(7) 

- Svatomartinské slavnosti a ZŠ (8) 

- Házená (8) 

 

                         

 

 

           

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 
 

 Během roku 2012 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  
 


