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I. Úvod 
 

Kronika roku 2013 je svědectvím třetího 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, ale radnice nevzdává snahu jeho budoucnost řešit. Podařilo se 

pokročit v záležitosti hotelu Zámek. 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 druhý rok česko-polského 

projektu, dá se říci, že i za hranice naší republiky. Také bystřičtí sportovci šířili 

dobré jméno svého města po celé republice i do zahraničí. Domnívám se, že rok 

2013 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  

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 svém volném čase se věnuji práci v souboru Haná a vedu 

dětskou folklorní přípravku Čekanka.          

Ve Velké Bystřici 31. ledna 2013. 
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Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2013 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, vlastní poznámky Jaroslava 

Koše 

 

 Loučící se prezident V. Klaus vyhlásil při novoročním projevu amnestii  

i pro pachatele závažné hospodářské kriminality (1.1.) 

 Legendární cyklista Lance Armstrong - sedminásobný vítěz Tour  

de France se po dlouhém popírání viny přiznal k dopingu (17.1.) 

 Třídílné filmové drama polské režisérky A. Holandové Hořící keř měl 

premiéru - byl věnován památce Jana Palacha (23.1.) 

 Češi poprvé volili přímo prezidenta republiky - ostře vyhrocený boj nad 

K. Schwanzerbergem vyhrál Miloš Zeman (26.1.) 

 Režisér Miloš Forman získal v Los Angeles cenu za celoživotní dílo,  

což je nejvyšší ocenění Sdružení amerických režisérů (3. 2.) 

 Papež Benedikt XVI. překvapivě oznámil, že koncem měsíce abdikuje  

ze zdravotních důvodů - nástupcem byl zvolen J.M. Bergoglio (11.2.) 

 Jihoafrický handicapovaný atlet Oscar Pistorius zastřelil svoji přítelkyni, 

která ho chtěla překvapit při svátku svatého Valentýna (14. 2.) 

 Senát schválil ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu, 

což se ještě v dějinách Česka nestalo - důvod: rozsáhlá amnestie (4. 3.) 

 Dvě české turistky byly uneseny v jihozápadním Pakistánu - prezident 

Zeman prohlásil, že Česko vyjednává o jejich propuštění (13. 3.) 

 Vlastimil Picek, nestraník a dosavadní první náměstek na ministerstvu 

obrany, byl jmenován novým šéfem resortu obrany (19. 3.) 

 Rychlobruslařka Martina Sáblíková na mistrovství světa vyhrála stříbro  

na trati 3 000 metrů a poté i zlato na 5 000 metrů (21. 3.) 

 Jana Hlaváčová získala Thálii za celoživotní mistrovství, podobně jako 

Richard Krajčo, Gabriela Míčová, Spejbl a Hurvínek a další (23. 3.) 

 Státní žalobce podal obžalobu na Davida Ratha, středočeského hejtmana, 

stíhaného za korupci (3. 4.) 

 V cíli maratonu v americkém Bostonu po dvou explozích zahynuli tři lidé 

a 264 bylo zraněno, viník Carnajev čečenského původu byl dopaden 

(15.4) 

 Judista Lukáš Krpálek slaví skvělý úspěch: stal se mistrem Evropy  

ve váze do 100 kg - předtím obhájil bronz z mistrovství světa (27.4.) 

 Byla podána žaloba na Romana Janouška za pokus o vraždu pod vlivem 

návykové látky při dopravní nehodě (6.5.) 

 Při odemykání korunovačních klenotů na pražském hradě překvapil 

prezident republiky vratkou chůzí a kalným pohledem - "viróza" (10. 5.) 

 Na protrápeném mistrovství světa v hokeji skončili naši hokejisté  

na sedmém, nejhorším místě v historii (16. 5.) 
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 Titul mistra fotbalové ligy se vrátil do Plzně - v posledním kole zdolala 

Viktoria Hradec Králové 3:0 (1. 6.) 

 První česká paterčata se narodila v podolské nemocnici - čtyři chlapci  

a jedna dívka (2. 6.) 

 Deštivý červen poznamenaly záplavy, zasáhly 970 obcí, byl vyhlášen 

nouzový stav, zemřelo patnáct lidí (2. 6.) 

 Bouřlivý měsíc pro premiéra Petra Nečase. Oznámil, že se rozvádí a v září 

si vzal spolupracovnici Janu Nagyovou. Ta byla s dalšími 

spolupracovníky zadržena a poslána do vazby (11. - 13. 6.) 

 Premiér Nečas rezignoval  a skončil i jako šéf ODS, když se ukázalo,  

že Nagyová nechala nelegálně sledovat rozvědkou Nečasovu ženu  

a dopustila se politické korupce (13. - 14. 6.) 

 Na českobudějovickém sídlišti Máj se při protiromském protestu střetly 

stovky demonstrantů s policií, která zadržela 28 osob, protesty 

pokračovaly i v několika dalších dnech (29. 6.) 

 Česko má oficiálního nového premiéra, kterým se stal Jiří Rusnok - 

prezident Zeman jmenoval jeho úřednickou vládu (10. 7.) 

 Roman Kreuziger dojel na Tour de France pátý, což je nejlepší český 

výsledek v historii tohoto slavného cyklistického závodu (21. 7.) 

 Velká Británie se dočkala královského potomka - vévodkyně Kate 

porodila Georga, třetího v pořadí následníků trůnu (22. 7.) 

 V Egyptě za záhadných okolností zemřela na dovolené na otravu česká 

matka a dcera - úřady na tři měsíce zadržely otce, obviněn ani obžalován 

v souvislosti s tímto úmrtím v Česku nebyl (30. 7.) 

 Atletka Zuzana Hejnová neprohrála v sezóně žádný závod na 400 metrů 

překážek - v Moskvě se stala mistryní světa (15.8.) 

 Oštěpař Václav Veselý, ač na olympiádě skončil bez medaile, rok poté 

vyhrál mistrovství světa (17. 8.) 

 Poslanci po politických aférách poslední doby schválili rozpuštění 

Sněmovny, což otevřelo cestu k předčasným volbám (20. 8.) 

 Naši fotbalisté zklamali v kvalifikaci pro mistrovství světa a po prohře  

s Itálií trenér Michal Bílek rezignoval (10. 9.) 

 Česko si ponechá stíhačky Gripen - návrh smlouvy počítá s prodloužením 

nájmu na dalších čtrnáct let (11. 9.) 

 V Ostravě se konala hornická demonstrace za zachování pracovních míst 

za účasti asi třech tisíc lidí (17. 9.) 

 Překážkářka Zuzana Hejnová byla v anketě Evropské atletické asociace 

zvolena nejlepší atletkou roku (12. 10.) 

 Žokej Josef Váňa na své údajně poslední Velké pardubické upadl a do cíle 

musel pěšky - přesto mu tribuny nadšeně tleskaly (13. 10.) 

 Exprezidentova manželka Livia Klausová získala souhlas hostitelské 

země stát se velvyslankyní na Slovensku (17. 10.) 
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 Předčasné sněmovní volby vyhrála s malým náskokem ČSSD před ANO, 

KSČM, TOP 09, ODS, Úsvitem a KDU-ČSL (26. 10.) 

 V Česku padla rekordní výhra - ve Sportce vyhrál soutěžící z Chrudimska 

399 904 705 korun (3. 11.) 

 Filipíny zasáhl jeden z nejsilnějších cyklonů v historii země tajfun Halyan 

měl rychlost 315 km/hod a zemřelo na 5 300 lidí (7. 11.) 

 Velký úspěch českých tenistů - po druhé za sebou vyhráli Davis Cup, 

když v Bělehradě porazili Srbsko 3:2 (17. 11.) 

 Skončilo hledání  trenéra národní fotbalové reprezentace - stal se jím 

Pavel Vrba, který oznámil, že končí s trénováním Viktorie Plzeň (18. 11.) 

 Víc než o vítězích Českého slavíka (Gott, Bílá, Kryštof)  se mluvilo  

o skandálu, když M. Ruppert vrátil cenu Skokan roku 2006 na protest  

proti vyřazení extrémního rapera Řezníka z hlasování (23. 11.) 

 Do Evropy se přihnala z Atlantiku větrná smršť Xaver, která zasáhla 

především Velkou Británii, u nás řádila v horských oblastech (5. 12.) 

 Ukrajinský Kyjev zažil mohutné demonstrace proti neochotě vlády 

pokračovat se sbližováním země s EU. Statisíce lidí svrhli a roztloukli 

sochu V.I. Lenina jako ostudu Ukrajiny (8. 12.)  

 

 

 

Stručný přehled důležitých  událostí města v roce 2013 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 11. - 12. ledna – proběhlo 1. kolo přímé volby prezidenta republiky 

 12. ledna – v sále KD Ravela se konal 2. ročník Rockového bálu 

Hanáckyho Woodstocku 

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

 19.ledna – XII. ročník mezinárodního turnaje v házené mužů  NUTREND 

CUP se uskutečnil ve sportovní hale ve Velké Bystřici, naši muži obsadili 

2. místo 

 25. - 26. ledna - proběhlo 2. kolo přímé volby prezidenta republiky 

 26. ledna – v galeriizet se konala vernisáž - Renáta Drábková: Láska  

je asi kulatá 

 Cyklu folklorních akcí Hanácký rok v Bystřici, který probíhal již 4 rokem, 

se dostalo významného ocenění. Na slavnostním večeru v Moravském 

divadle v Olomouci převzali starosta Marek Pazdera a místostarosta Ivo 

Slavotínek Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2012  

za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury. 
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 2. února – družstvo žáků obsadilo 3. místo na mezinárodním turnaji 

v házené v Malackách 

 9. února – uskutečnil se tradiční Masopust se zabíjačkou 

 16. – 17. února – na hřišti na Letné proběhl mezinárodní turnaj 

v miniházené 4+1 BOBO CUP 2013, družstvo našich malých házenkářů 

obsadilo 1. místo 

 9. března – konal se recitál houslového virtuosa Pavla Šporcla 

 19. března – vynášení smrtky, vítání jara 

 21. března – proběhlo Velikonoční vítání jara v mateřské škole Zámecká 

 23. března – v sále kulturního domu Nadační se konal XI. ročník 

regionální přehlídky trampských, coutry, bluegrassových a folkových 

skupin REGI banjo 

 23. března - v galeriizet proběhla vernisáž výstavy – Zdeněk Macků: 

Obrazy 

 24. března – tradiční pletení tatarů se konalo v západním křídle zámku 

 1. dubna – Mrskut, velikonoční obchůzka 

 1. dubna – Dům pokojného stáří sv.Anny oslavil 15. výročí svého 

založení 

 11. dubna – nejstarší občanka Velké Bystřice paní Františka Gojišová 

oslavila své 99. narozeniny 

 27. dubna – konal se XX. 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 

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

ve Velké Bystřici závod Velké ceny vytrvalců Kokina běh 

 4. – 5. května – konaly se rybářské závody 

 5. května – mladší žáci zvítězili na mezinárodním turnaji v házené  

v Ivančicích 

 11. května – Klub kynologů pořádal výstavu německých ovčáků 

 12. května – Slavnost kroje se uskutečnila v rámci projektu „Haná  

ve Slezsku, Slezsko na Hané“ na téma Svatba, zároveň proběhla soutěž  

o nejlepší hanácký svatební koláček 

 18. května – konalo se Sečeni lóke u zastávky ČD 

 19. května – proběhlo Čištění řeky Bystřice 

 24. května – Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve 

Československé husitské  ve Velké Bystřici se společně připojily  

k celostátní akci Noc kostelů  

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

 25. května – v galeriizet byla vernisáží zahájena výstava Luďka Adámka: 

Objekty 



10 

 

 1. června – na náměstí se konal Dětský den a Bystřická kuličkiáda 

 1. června –Biketrial klub z Olomouce pořádal závod Mistrovství  

a přeboru ČR v biketrialu 

 7.  –  9. června  – uskutečnil se 41. ročník celostátní přehlídky monologů 

a dialogů Pohárek SČDO 

 24. května – proběhly sportovní hry škol mikreoregionu Bystřička 

 7. – 9. června – na hřišti Na Letné se konalo Mistrovství republiky 

v házenkářském desetiboji  

 15. června – v amfiteátru proběhl 1. ročník trampského potlachu Hanácké 

Nashville 

 20. – 21. června – mladí házenkáři obsadili 1.místo na turnaji 

MEGASAM CUP 2013 v Olomouci 

 22. června – v římskokatolickém farním kostele se konal festival 

duchovní hudby Chvalte Hospodina 

 29. června – divadelní soubor Osvětové besedy uvedl premiéru hry 

Potrestaný záletník 

 30. června – provozovatel hotelu Zámek firma Albitron s.r.o. dohodou 

ukončila nájemní smlouvu 

 30. června – 7. července – mladší žáci se zúčastnili  největšího 

házenkářského mezi národního turnaje  na světě PARTILLE CUP 2013  

v Göteborgu 

 13. července – proběhl Hanácké pupek světa 

 18. července – v Domě pokojného stáří se konala již po jedenácté 

slavnost sv. Anny 

 27. července – proběhla veřejná cyklistická poznávací jízda 

mikroregionem (2.ročník)  

 27. července – v galeriizet se konala vernisáž výstavy Miroslava Šnajdra 

ml. Kresby a Miroslavy Šnajdrové Obrazy 

 31. července – radou města byla odvolána z funkce ředitelky školní 

jídelny Marie Scheuchová 

 1. srpna – do čela příspěvkové organizace Školní jídelna Velká Bystřice 

byla jmenována Eva Flejberková 

 3. srpna – konal se III. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock 

v amfiteátru 

 10. srpna – v amfiteátru se poprvé promítalo letní kino 

 17. srpna - v areálu Zámeckého parku uskutečnila soutěž hasičských 

družstev mužů a žen s večerní zábavou 

 22. – 24. srpna - Velkobystřičtí mladší žáci vybojovali 1. místo  

na mezinárodním turnaji v Prešově  

 24. srpna – uskutečnila se letní část cykloturistické akce Bílý kámen 

 31. srpna -  proběhl turnaj v házené mladších žáků GENERALI CUP 

2013,  naši žáci obsadili 2.místo 
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 srpen – byla otevřena nová prodejna potravin Penny market 

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

SMVB CUP 2012, SK Velká Bystřice obsadil 1.místo 

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

den a hody 

 7. – 8. září – uskutečnil se XXIII. ročník folklorního festivalu Lidový rok 

 21. září  – konala se vernisáž výstavy Marek Trizuljak Sklokrajina 

v galeriizet 

 5. - 7. října – proběhla výstava ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 

svazu 

 12. října – ve věku 99 let zemřela nejstarší občanka města paní Františka 

Gojišová  

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

 17. října - v Táboře bylo vyhlášeno KIC Velká Bystřice jako „Informační 

centrum 2013 Olomouckého kraje“  

 19. října – ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele se konalo svěcení  

a žehnání varhan po jejich rekonstrukci 

 24. října – Masarykova základní škola oslavila kulatá výročí otevření 

svých tří budov 

 24. října – Cenu města za rok 2013 získal in memoriam pan stavitel Josef 

Kolbe 

 2. listopadu – konala se vzpomínková ekumenická pobožnost na hřbitově 

 14. - 15. listopadu – proběhla prodejní výstavka Svazu postižených 

civilizačními chorobami 

 9. listopadu – konaly se  Svatomartinské slavnosti - IV. ročník 

 16. listopadu – konal se XV. ročník přehlídky trampské a country hudby 

Bystřické banjo 

 17. - 24. listopadu – v orlovně proběhla 10. výstava amatérských malířů  

a fotografů  

 23. listopadu – v galeriizet proběhla vernisáž výstavy Renaty Dvořákové 

Inspirace kameny  

 28. listopadu – v prostorách Masarykovy základní školy se uskutečnilo 

tradiční Vánoční koledování s jarmarkem 

 30. listopadu – ve školní hale se konal VI. ročník turnaje v malé kopané 

mezi mužstvy Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

 4. prosince – v mateřské škole se konal vánoční jarmark 

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

a rozsvítil vánoční strom 

 7. prosince – konala se charitativní akce Házenou pro dobrou věc, 

výtěžek byl věnován dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením 
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 8. prosince – v římskokatolickém kostele proběhl adventní koncert 

hanáckého mužského sboru Rovina 

 12. prosince – bystřickými ulicemi procházely Lucie 

 19. prosince – konalo se Zpívání u vánočního stromu 

 23. prosince – poprvé se konalo pouštění lodiček po náhonu  

 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 – v římskokatolickém kostele se konal silvestrovský koncert 

 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.  Rozsáhlé jsou změny i v jihozápadní 

části bystřického katastru v okolí obchodního komplexu Makro a po pravé 

straně silnice při vjezdu do Velké Bystřice od Olomouce. V roce 2013 zde byla 

otevřena nová prodejna potravin a smíšeného zboží Penny, byla zahájena 

výstavba velkoskladu ovoce a zeleniny. 

Mnohé soukromé domy po celém městečku jsou rekonstruovány, jejich 

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

V roce 2013 byly opraveny další chodníky a místní komunikace, do vzhledu 

obce zasáhla také akce Regenerace veřejné zeleně - II. etapa, 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 2013 

 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Přehled investičních akcí a jejich příprav v roce 2013 je poměrně bohatý. 

Velkou prioritou bylo pro nás vyřešení financování a provozování Hotelu 

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 byla 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). 

V březnu 2013 ovšem nájemník Abitron s.r.o. přestal hotel provozovat  

a v červnu 2013 jsme s ním dohodou pronájem Hotelu Zámek ukončili. Stáli 

jsme před obrovským problémem, co bude s hotelem. Získali jsme sice příslib 

dotace ve výši 8 mil. Kč, měli jsme ve výběrovém řízení zvolenou firmu, ale 

neměli jsme provozovatele.  V červnu 2013 se zastupitelstvo města prozatím 

rozhodlo pozastavit rekonstrukci hotelu Zámek. Město totiž nechtělo riskovat 

zahájení stavebních prací bez jistoty dalšího provozovatele. Dotace totiž 

neznamená jen příjem financí, ale také pětiletou povinnost hotel provozovat a 

plnit smluvní podmínky dotace (obsazenost hotelu, pracovní místa apod.). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o naši nejvýznamnější historickou památku, která 

vévodí nově zrekonstruovanému Zámeckému náměstí, byla pro nás představa 

prázdného chátrajícího zámku velkým strašákem. I proto si město založilo výše 

zmíněnou společnost Hotel Zámek Velká Bystřice (HZVB) s. r. o., která 

získala dotaci z ROP Střední Morava ve výši téměř 8 milionů korun. Získání 

dotace byl první krok, ale zajištění spolufinancování rekonstrukce a následné 

provozování bylo ještě těžší.  

Takto náročnou rekonstrukci nemohl rozpočet města zvládnout a čerpat 

vysoký úvěr jsme nechtěli. Po zpracování analýz a několika variant řešení bylo 

rozhodnuto pro HZVB s.r.o. hledat strategického partnera a investora, případně 

hotel prodat. Zastupitelstvo města schválilo takto připravené návrhy řešení. 

Prodej se nedařil a možná i trochu štěstí nám po delší době konečně přihrálo 

vážného investora. A nastalo další kolo složitých jednání a ladění čísel, nebylo 

to vůbec jednoduché. Zájemcem o odkoupení menšinového podílu v Hotelu 

Zámek s.r.o. byla společnost Hotel Tenis a.s. z Prostějova. Po několika měsících 

oťukávání, vyjednávání a hledání kompromisních řešení byl připraven prodej 

podílu a jeho realizace se stihla do konce roku 2013. Nedílnou součástí těchto 

jednání byla i otázka rekonstrukce zámku, její financování a dohoda o finančním 

podílu společníků na rekonstrukci. Celkové řešení situace kolem HZVB s.r.o. 

bylo za posledních několik let jedno z nejnáročnějších.  

Výsledek našeho společného snažení bude možné posoudit až 

v následujících letech, samotná rekonstrukce je naplánovaná na rok 2014 tak, 



15 

 

aby se rekonstruovaný Hotel Zámek stihl přivítat účastníky folklorního festivalu 

Lidový rok (http://www.hotel-zamek.cz/).  

A teď několik čísel, jak se nám v roce 2013  měnila tvář Velké Bystřice. 

Snažili jsme se v co největší míře využívat dotačních programů, především 

Operační program životní prostředí (OPŽP). 

 Technické zhodnocení budovy DPS sv. Anny ve Velké Bystřici -  program 

OPŽP, zateplení fasády a výměna oken ve výši 2 132 tis. Kč. 

 Oprava střechy radnice – oprava střešního pláště věže radnice + pořízení 

nových věžních hodin, 568 tis. Kč. 

 Technické zhodnocení budovy SDH ve Velké Bystřici – program OPŽP, 

úspora energií a snížení emisí v objektu hasičské zbrojnice (fasáda, 

topení,…), náklady 2 422 tis. Kč.  

 Pořízení multikáry a štěpkovače s příslušenstvím – program OPŽP, 

celkové náklady 2 462 tis. Kč, 90% dotace. 

 Rekonstrukce malé tělocvičny Masarykovy ZŠ a MŠ, náklady 677 tis. Kč. 

 Rekonstrukce a rozšíření WC – amfiteátr, pořízení audiovizuální 

techniky – 100% dotace Olomoucký kraj, náklady 601 tis. Kč. 

 Technické zhodnocení a rozšíření internetové sítě – dotace z programu 

Leader, náklady 561 tis. Kč. 

 Pořízení skleněných vitrín + audiovizuální techniky do IC, - dotace 

z programu přeshraniční spolupráce  CZ-PL, náklady 351 tis. Kč.  

 Regenerace veřejné zeleně, II. etapa – program OPŽP, úpravy zeleně  

na místním hřbitově, dotace 90%, náklady 759 tis. Kč 

 Vsakovací remízek v lokalitě Hliník – program OPŽP, protierozní opatření 

zabraňující splachům z polí, náklady 1 010 tis. Kč.  

 

 

 

 

Počasí v roce 2013 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Sledovaný rok vykázal jen mírně podprůměrné srážky a mírně 

podprůměrnou teplotu. Jedinou anomálií byl velmi teplý a suchý měsíc 

červenec. 

 

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 

 

http://www.hotel-zamek.cz/
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Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -14 10 -9 4,5 -5 4 4 35,3 8 3 15 0 

Únor  -11,5 8 -6 4,5 0,5 7 4 19,5 8 7 8 0 

Březen  -10 12 -5,5 8,5 1,3 14 3 19,7 3 21 7 0 

Duben  -7 26,5 0 20.5 9,5 19 7 20 0 18 0 0 

Květen  3 26 9,5 20 14,5 19 17 122 0 0 0 3 

Červen  6 34 12,5 27 18,1 14 14 139 0 5 0 2 

Červenec  7 35 16 28,5 20,2 29 5 3 0 9 0 1 

Srpen  7 36,5 12,5 28 20,4 25 10 156 0 9 0 3 

Září  0 27 7,5 21 13,3 14 13 10,5 0 8 1 0 

Říjen  -3 21 3,5 16 9,8 21 7 50 0 17 7 0 

Listopad  -4 17 -1,5 11,5 5,1 11 9 23,9 2 8 12 0 

Prosinec  -6 10 -2 8 1,3 8 6 13,5 2 12 6 1 

 

 

 

                                                                        x = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden: 

 

 

Téměř celý měsíc byly teploty pod bodem 

mrazu. Srážek bylo málo. -5 
 

-2,8 

 

35,3 
 

42 

 

Únor: 

 

 

. 

Chladný měsíc od 22. na celém území ČR 

silné sněžení s nárazovým větrem, tvoří se 

závěje. 24.2. oteplení, sněžení přechází  

v déšť, v noci tvorba námrazy a náledí 

0,5 -1,1 19,5 
 

38 

 

Březen: 

 

 

. 

11.3. náhlé ochlazení, proměnlivé počasí. 

18.3. husté sněžení, sněhová kalamita  

na celém území ČR (uzavřené silnice, 

železniční tratě, spadlé stromy, dopravní 

nehody). Od 23.3. silné mrazy, 28. -29. 3. 

celodenní sněžení. 

1,3 2,5 19,7 
 

40 

 

Duben: 

 

 

Začátek měsíce proměnlivé počasí, od 7.4. 

oteplení, v druhé polovině měsíce dosahují 

denní teploty 20 - 26°C. 
9,5 7,3 20 47 

Květen 

 

Studený a deštivý měsíc  

14,5 

 

12,3 

 

122 

 

74 

 

Červen Ani v červnu se neotepluje - při bouřkách 

velké srážky, v Čechách záplavy. 

 
18,1 

 

15,5 

 

139 84 
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Červenec 

 

 

. 

Suchý, teplý měsíc, teploty dosahují  

8x přes 30°C (tropické noci). Za celý měsíc 

jen 3mm srážek! Velké sucho, rozpukaná 

půda, nebezpečí požáru (hořely lesy a lány 

obilí) 

20,2 16,9 3 79 

Srpen: 

 

 

. 

Začátek měsíce velmi teplý, 3.8. dosáhla 

teplota 36,5°C, noční teploty větší než 

20°C. Po 10.8. ochlazení, denní teploty  

od 20 do 28°C 

20,4 16,4 156 78 

Září: 

 

 

. 

Začátkem měsíce se značně ochladilo,  

po celý měsíc se chladné počasí drží,  

v závěru měsíce i přízemní mrazíky. 
13,3 12,8 10,5 52 

Říjen 

 

 

. 

Začátek měsíce opět chladný, noční teploty 

pod 0°C, konec měsíce však nezvykle 

teplý, padaly teplotní rekordy. 
9,8 8,0 50 43 

Listopad 

 

 

. 

Začátek měsíce deštivý, od 11.11. 

ochlazení (na horách sníh). Koncem měsíce 

sněhové srážky, náledí. 
5,1 2,7 23,9 49 

Prosinec 

 

 

. 

6.12. silný vítr, sněžení - bouře Xaver. Od 

12.12. inverzní ráz počasí - mlhy, náledí, 

na horách slunečno. Vánoce větrné, velmi 

teplé (10°C), padají teplotní rekordy, 

rostou sedmikrásky, pučí stromy. Poslední 

dva dny v měsíci ochlazení a mrznoucí 

déšť. 

1,3 -1,0 13,5 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 8,9 7,5 51,0 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 612 674 

 
 

 

Obyvatelstvo 
 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 
 

 

k 31. 12. 2013 

 

Celkový počet obyvatel     3141  

 z toho muži      1557  

 z toho ženy      1584  
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Počet obyvatel starších 18 let (voliči)  2510 

     mladších 18 let       631 

     starších 60 let     741   

 

Narozené děti        50     

Sňatků celkem        29     

 uzavřených v obřadní síni     20 

 uzavřených pod širým nebem       8  

církevní sňatky         1 

Úmrtí          28    

 

Nově přihlášení občané       86    

Odstěhovali se        57 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice   75    

 

Věk nad 90 let:   24 osob (narozených do 31.12.1923) 

Koblihová Anna 

Meitnerová Františka 

Kovářová Květoslava 

Kadalová Marie 

Grigárková Jarmila 

Mojžíšová Anna 

Hrubá Jarmila 

Niesner Karel 

Mlčochová Miloslava 

Schrottová Vlasta 

Kubisová Zdeňka 

Zagalaková Božena 

Glonek Jaroslav 

Šmidáková Milada 

Blažková Libuše 

Čechmánková Ludmila 

Švestková Vlasta 

Šperka Josef 

Brzokoupilová Vlasta 

Stržínková Růžena 

Kolbe Ctibor 

Plachá Zdenka 

Molíková Vítězslava 

Dřímalka Jiří  
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Narození občánci: celkem 45 dětí 

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

Eliška Brázdová 

Jennifer Bečicová 

Daniel Malacký 

Adam Barvíř 

Jiří Glier 

Magdaléna Vodešilová 

Valerie Pítrová 

Sabina Forétová 

Jan Pavlas 

Anna Kočišová 

Julie Sošková 

Martin Novák 

Jakub Šertler 

Matěj Hofman 

Daniel Konečný 

Julie Šebestová 

Alžběta Slavotínková 

Lukáš Břuchanský 

Zdeněk Šlosar 

Borek Čecháček 

Martin Koutný 

Jiří Slezák 

Maxim Hižnaj 

Nela Sviteková 

Julie Schneiderová 

Antonín Dragúň 

Nela Grulichová 

Markéta Hrachovinová 

Vojtěch Hartl 

Teodor Pazdera 

Kryštof Sámel 

Anna Langerová 

David Lisický 

Tadeáš Tandler 

Viktorie Nehněvajsová 

Filip Flašar 

Vojta Píštěk 

Jakub Hunkes 

Matěj Procházka 

Alice Kuciánová 

Eliška Navrátilová 

Amálie Borzová 

Linda Maderová 

Šimon Grunt 

David Šmotek 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 28 osob 

 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

 

    zemřel/a ve věku:  

Jiřina Andresová  92 

Marie Běhalová  93 

Danuše Slezáková  87 

Květoslav Hanzlík  88 

Marie Bednaříková 81 

Anna Rašková  81 

Olga Pavlicová  83 

Vladimír Špaček  92 

Jarmila Endlicherová 75 

Pavel Bechník  67 

Marie Vaňková  85 

 

 

 

Berta Palachová  89  

Helena Štěpánková 59 

Vladislav Kučerák  63 

Milan Zbořil  58 

Květoslava Kalusková 93 

Leopold Kobliha   91 

Vlasta Hlinecká  67 

Helena Číhalíková  86 

Libuše Navrátilová 66 

Milada Zendulková 84 

Ladislav Urban  65 
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Jan Navrátil   74 

Jana Moničová  65 

Františka Gojišová  99 

Jiří Janáček   83 

Libuše Bednářová  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CzechPoint 

 

V roce 2013 vydal Městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 507 výpisů a pracovníci Městského úřadu ověřili 

celkem 1766 podpisů nebo listin.  
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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 2013 

6 

 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti  

a ve své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti 

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

přizván s hlasem poradním předseda kontrolního výboru. Podle projednávaných 

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

i právnické osoby, které žádají na radě usnesení.  

Počet jednání rady města v roce 2013 20 

 

 

Zastupitelstvo města 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2013: 

 

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 2013 celkem 6x a  během tohoto 

roku se jeho složení nezměnilo. 
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 Na každém zasedání zastupitelstvo města schválilo navržený program, 

určilo zapisovatele, schválilo volbu pracovního představenstva, ověřovatele 

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

Pravidelným bodem jednání byla majetkoprávní agenda a převody pozemků 

města. 

 Zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body: 

 

07.03. ZM Velká Bystřice schválila po projednání :  

- navýšení kapitálového fondu společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice 

s r.o.  - starosta města předložil důvodovou zprávu k nutnosti převodu 

fin.prostředků dle fakturace stavebních úprav. Dále starosta města 

informoval o možných budoucích variantách provozu Hotelu Zámek. 

Po odsoutěžení  výzvy na stavební úpravy, budou členové ZM dále 

informováni. Ing. Schrottová  - veškeré náklady jsou z Hotelu Zámek  

s. r.o. Současné nájemné je 1.000,00 Kč. Rada města podá informaci  

o nájemném po kolaudaci 

- poskytnutí finančního příspěvku SK Velká Bystřice, IČ 00535699,  

ve výši 100.tis. Kč na provoz víceúčelového sportovního areálu 

- podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na rok 

2013 na realizaci projektu „Velká Bystřice - Zabezpečení objektů 

Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 

elektronickým zabezpečovacím systémem“ s celkovými náklady 

130.707,- Kč a požadovanou výší dotace 116.329,- Kč (89% nákladů)  

a podílem města Velká Bystřice jako žadatele ve výši 14.378,- Kč 

(11% nákladů) 

- ZM vzalo na vědomí  informaci o udělení Ceny Olomouckého kraje  

za rok 2012 za výjimečný počin v oblast tradiční lidové kultury  

za  projekt  „Cyklus Hanácký rok v Bystřici“ 

06.05. ZM schválilo 

- prohlášení  Husova sboru Církve československé husitské ve Velké 

Bystřici, Hliník č.p. 1467 Velká Bystřice, umístěného na pozemku  

p.č. 1875 v k.ú. a obci Velká Bystřice památkou místního významu 

- poskytnutí finančního příspěvku SK Velká Bystřice ve výši 135.000. 

Kč na činnost oddílů SK Velká Bystřice 

24.06. ZM schválilo: 

- Smlouvu o  budoucí  smlouvě kupní  uzavíranou mezi městem Velká 

Bystřice, IČ (budoucí prodávající)  a společností BIA SERVICE a.s. 

(budoucí kupující), kde předmětem smlouvy je závazek uzavřít, 

v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, nejpozději  

do 31.12.2020 kupní smlouvu na prodej  pozemku parc.č. 466/35 orná 

půda o výměře 742 m
2  

v k.ú.  a obci Bystrovany za kupní cenu 500,- 

Kč/m2, z vlastnictví města Velká Bystřice do vlastnictví společnosti  

BIA SERVICE a.s. 
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23.09. ZM volí v souladu s § 64   zákona č. 6/2002 Sb.,  přísedící Okresního 

soudu v Olomouci paní Mgr. Věru Košovou 

ZM vzalo na vědomí připomínky zastupitelů: 

- jednosměrka na ul. Loučné - stálý požadavek obyvatel části Loučné  

- informace o Hotelu Zámek 

- projednávání územního plánu 

- využití zelených pásů  na ul. ČSA k parkování  

- mostek přes Vantroky- špatný stav mostku i chodníku 

- v době Lidového roku řešit MK Pivovarskou – nevyhnou si dvě auta 

v protisměru 

21.10. ZM schválilo udělení Ceny města nominovanému kandidátu  

Josefu Kolbemu "in memoriam"nar.  1.9.1890,  zemřel 12.4.1964,  

za celoživotní přínos ve  stavebnictví ve Velké Bystřici. Jeho stavební 

odkaz pro další generace je zcela mimořádný.  Mimo jiné v roce 1933 

postavil měšťanskou školu ve Velké Bystřici, která v letošním roce 

slaví 80 let od svého otevření.  

ZM uložilo městskému úřadu projednat jednosměrku v ul. Tovární  

s výjezdem u Divišového. Nutno zajistit ořezání suchých větví 

přesahujících do komunikace. Dopravní značení  bude řešeno  

po skončení investiční akce "Centrem Velké Bystřice čistou nohou II." 
16.12. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR do programu 

„Podpora terénní práce pro rok 2014“ na projekt „Podpora terénní 

práce ve Velké Bystřici 2014“ s celkovými náklady 323.700,- Kč  

a požadovanou výší dotace 224.970,- Kč (69,5% nákladů). 

ZM schválilo: 

-  rozdělení svého 100% obchodního podílu ve společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o. Výše uvedený obchodní podíl město 

schvaluje rozdělit na dva obchodní podíly o velikostech 33,997% a 

66,003% 

- úplatný převod obchodního podílu ve společnosti Hotel Zámek Velká 

Bystřice s.r.o. na společnost TENIS HOTEL a.s. a to ve smyslu 

předložených návrhů smluv, a to za cenu 1.750.000,- Kč 

- investici do společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. ve výši 

11,230 mil. Kč na realizaci investiční  akce "Hotel Zámek Velká 

Bystřice - stavební úpravy" a to ve smyslu předložených návrhů smluv.  

- změnu Zakladatelské listiny společenské smlouvy společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o.dle znění uvedeného v příloze usnesení 

- uzavření pachtovní smlouvy mezi účastníky Hotel Zámek Velká 

Bystřice s.r.o. a HOTEL TENNIS CLUB s.r.o. a to ve znění dle přílohy 

usnesení 

ZM pověřilo starostu města Velká Bystřice, pana Marka Pazderu, 

provedením všech dalších souvisejících kroků a právních úkonů 
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souvisejících s výše uvedeným převodem obchodního podílu. 

ZM schválilo nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele p.o. Dům 

pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice z prostředku investičního 

fondu p.o. k profinancování spoluúčasti na akci „Zateplení fasády  

a výměna oken a dveří v budově DPS sv. Anny Velká Bystřice“. 

 

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny  

v zápisech o těchto jednáních, které jsou uloženy na Městském úřadě Velká 

Bystřice k nahlédnutí každému občanu města. 
 

  

Rada města 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval  Jaroslav Koš 

 

Složení a činnost rady města 

 

Pazdera Marek Ing.,            

Seidler Martin Ing.,             

Slavotínek Ivo Mgr.,           

Schrottová Elefteria Ing. 

Hošek Michal 

 

Rada města se za rok 2013 sešla celkem  20x. 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 obsáhlá majetkoprávní agenda města. 

 

28.01.  Rada města (RM) schválila dodatky Smlouvy o sdružení na činnost 

společné jednotky SDH – o sdružení s obcí Mrsklesy a Bystrovany. 

 Projednán program prevence kriminality na rok 2013 – projekt 

„Velká Bystřice – Zabezpečení objektů Masarykovy základní školy 

a mateřské školy Velká Bystřice elektronickým zabezpečovacím 

systémem“. 

 Schváleno zadání veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise  

pro veřejnou zakázku „Úspory energií a snížení emisí v objektu 

hasičské zbrojnice, Velká Bystřice“.  

 Byl projednán Statut Ceny města Velká Bystřice. 

 Byla projednána oprava topení MZŠMŠ na přední budově. 

27.02.  Schváleno rozšíření veřejných WC na amfiteátru – starosta města 

předložil důvodovou zprávu s tím, že město vyhlásilo veřejnou 
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zakázku  na rozšíření veřejných WC a pořízení audiovizuální 

techniky. 

 Pravidla pro čerpání finančních prostředků pro spolky na rok 2013 – 

starosta města předložil návrh na ponechání pravidel pro přidělování 

finančních prostředků neziskovým organizacím FO a spolkům.  

S tímto nesouhlasil Ing. Martin Seidler. Nemá přehled o využití 

těchto prostředků. K tomu sdělila tajemnice úřadu, že vyúčtování 

předkládá každý příjemce finančních prostředků do konce roku  

a toto vyúčtování je předmětem auditu. 

 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku SK Velká Bystřice – 

starosta města předložil vyúčtování příspěvku SK Velká Bystřice  

za rok 2012. V rámci schváleného rozpočtu je s touto částkou 

počítáno. Rada města doporučí ZM tento příspěvek schválit. 

07.03.  Hotel Zámek nemá firmou Abitron uhrazeny faktury za elektřinu, 

řeší se vytvoření nového odběrného místa pro město - bude 

vyhlášena soutěž na rekonstrukci objektu.  

 DPS žádá o dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří v zadní 

budově. 

 Řešení problémů s mateřskou školou, bude třeba vytvořit kapacitu 

pro 19 neuspokojených žadatelů. 

27.03  Řešena problematika projektu Centrum Velké Bystřice suchou 

nohou - II. a opravy příjezdové komunikace ke školní jídelně včetně 

opravy mostku a nájezdu. 

 Schválena dotace Olomouckého kraje na Lidový rok 2013 ve výši 

150.000,- Kč. 

 Organizací výběrového řízení na opravu zámku byl pověřen Ing. 

Svoboda, město vyzve firmu Abitron k vyklizení hotelu a předání 

staveniště. 

05.04.  RM projednávala výzvu na zateplení pláště Kulturního domu  

a výměnu oken tohoto objektu - bude jednáno s Ing. Schneiderem 

 Proběhla příprava výběrového řízení na svoz a likvidaci 

komunálního odpadu. 

 Schválila výsledky výběrového řízení na zhotovení Publikace  

o hanáckém a dolnoslezském kroji v rámci projektu "Haná  

ve Slezsku, Slezsko na Hané". 

 Předloženy výsledky nabídek na pronájem restaurace Nadační - rada 

zrušila toto nabídkové řízení. 

11.04.  RM Schválila výsledky výběrového řízení na vybavení Hanáckého 

národopisného muzea a Informačního centra výstavními vitrínami. 

 Pověřila vedoucího odboru výstavby uzavíráním a podepisováním 

"Smluv o právu provést stavbu", které se vztahuje na inženýrské sítě 

ve městě. 
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30.04.  RM projednávala záležitosti zateplení Kulturního domu - podání 

žádosti, přípravu projektové dokumentace a zhodnocení cenových 

nabídek. 

 K předfinancování investičních akcí ROPu uzavřelo město Smlouvu 

na revolvingový úvěr s Komerční bankou a.s., která nabízí 

výhodnou úvěrovou sazbu - schváleno 

 Schválila výběrové řízení na „ Zpracování digitálního povodňového 

plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému  

pro Sdružení obcí mikroregionu Bystřička". 

 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace Nadační  

- místostarosta města informoval radu o návrhu provedení 

výběrového řízení na pronájem nebytových prostor Nadační.  

K návrhu byly připomínky s tím, že minimální nabídka musí být 

10.000,- Kč. Informace v médiích a podobně. 

 Schválení nových obyvatel DPS - místostarosta města předložil 

doporučení komise  pro umisťování  klientů do DPS sv. Anny  

a uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb - návrh 

schválen. 

29.05.  Smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 35.000 Kč na realizaci 

projektu „Zpracování webového multimediálního průvodce  

a turistických dat pro OK – Tourism“. Město požadovalo 60.000 Kč. 

Rozhodnutím bylo městu přiděleno 35.000 Kč. 

 Schválení doplněného pořadníku žadatelů o městské byty/vyřazení  

z pořadníku – místostarosta města předložil doporučení bytové 

komise na doplnění pořadníku žadatelů o městské byty a zároveň 

vyřazení z pořadníku ty uchazeče, kteří odmítli nabízený byt. 

 Doporučení výše školného v mateřských školách MZŠMŠ pro školní 

rok 2013/2014 – místostarosta města informoval radu města  

o žádosti ředitele školy o stanovení výše školného v mateřských 

školách. Rada města doporučuje MZŠMŠ stanovit výši školného 

340,--Kč/měsíc. 

 Doporučení výše školného ve Školní družině MZŠMŠ - žádosti 

ředitele školy o stanovení výše měsíční úhrady za žáka ve školní 

družině. Rada města doporučuje MZŠMŠ stanovit 100,-Kč na žáka 

 a měsíc. 

 Potvrzení výjimky navýšení počtu žáků ve třídách MŠ - požadavek 

ředitele školy o schválení navýšení počtu žáků ve třídách  

MŠ Zámecké nám. 83 a MŠ Na Svobodě 750 o 4 děti/ třídu  

pro šk.rok 2013/2014 

 RM vzala na vědomí informace o průběhu kauz s p. Novákovou  

a Oliberiusovou 

18.06.  Schválena oprava podlahy malé tělocvičny MZŠMŠ Velká Bystřice  
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zprávu předložil starosta města Ing. Marek Pazdera . Nejvýhodnější 

nabídku na opravu podlahy podala firma Stavona Olomouc, s.r.o.  

s realizací 07-08/2013. 

 Projednáván nový územní plán – město obdrželo podporu z Fondu 

EU IOP na pořízení nového územního plánu. Na společné schůzi 

zpracovatelky, stavební komise a členů zastupitelstva města  

se jednalo nad neprojednaným návrhem územního plánu.  

Po vyhodnocení a zapracování námitek a připomínek bude územní 

plán doplněn a následně předložen k veřejnému projednání. 

 Nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička – žádost o dotaci  

s OPŽP – starosta města informoval radu města o průzkumu 

poptávky  na kompostéry. 

 Podána informace o výpovědi z nájemní smlouvy nebytových 

prostor restaurace Nadační, kterou dne 31.1.2013 podal současný 

nájemce - místostarosta města předložil záměr a vyvěšení pronájmu 

nebytových prostor této restaurace 

 Ing. Seidler měl dotaz, jak daleko je zadání nových webových 

stránek. Michal Hošek požaduje zaslání zadávacích podmínek  

pro výběrové řízení. K tomu tajemnice sdělila, že je osloveno  

5 dodavatelů, kteří se postupně vyjadřují. 

17.07.  Odvolání ředitelky p.o. Školní jídelna Velká Bystřice – místostarosta 

města předložil důvodovou zprávu, zprávu auditora z auditu 

hospodaření školní jídelny. Do jednání rady města byla pozvána 

ředitelka p.o. Školní jídelna, aby podala vysvětlení k závěru 

provedené kontroly. 

 Jmenování ředitelky p.o. Školní jídelna Velká Bystřice – 

místostarosta města předložil důvodovou zprávu ke jmenování nové 

ředitelky p.o. na dobu určitou. Veškerá jednání ohledně jmenování 

byla konzultována s odborem školství Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. 

29.07.  Pan Robert Dvořák nemá zájem o pronájem nebytových prostor 

Nadační. K tématu využití nebytových prostor Nadační s ohledem 

na rekonstrukci nemovitosti byla diskuse o účelu těchto prostor  

a jejich využití.  

 Projednána žádost paní Melichárkové k pojmenování příjezdové 

komunikace a místa podnikání jejich rodinné firmy  jako ulice 

Petrovec. Jedná se o historické pojmenování dané lokality.  

S ohledem na to, že se nejedná o ulici, rada města nedoporučuje tuto 

lokalitu přejmenovat a sjezd označit ulicí Kollárovou 

 Cena města – navržen 1 kandidát, kdy by se Cena města  

in memoriam předala 28.10.2013 k výročí měšťanské školy staviteli 

Josefu Kolbemu. 
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 Mateřská škola – navýšení kapacity -  byla diskuse k půdní vestavbě 

stávající mateřské školy na Zámecké. Půdní vestavbu komplikuje 

požadavek hasičů, že je nutná nosná kovová konstrukce. Další 

možnou variantou je přístavba dvou tříd ve směru k Varně.  

 Informace k jmenování Evy Flejberkové ředitelkou příspěvkové 

organizace Školní jídelna Velká Bystřice. 

07.08.  Schválení výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu 

„Zateplení fasády a výměna oken a dveří v budově DPS sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10“. Komise žádné nesrovnalosti nenašla. 

Radě města bylo předloženo vyhodnocení nabídek. 

 Smlouva o právu provést stavbu  - Ředitelství silnic a dálnic ČR - 

Olomoucký kraj – SSOK. Starosta města předložil důvodovou 

zprávu k projednávanému bodu, která se týká stavby „Centrem  

Velké Bystřice čistou nohou – II.etapa“. 

02.09.  Veřejná zakázka „Zavedení separace a svozu bioodpadu ve městě 

Velká Bystřice“ -  příslib podpory OP ŽP na tuto akci. 

Nejvýhodnější nabídku podala firma MINAM servis, a.s.  Držovice 

 Sběrný dvůr Velká Bystřice – žádost o dotaci z  prostředků OP ŽP – 

starosta města předložil důvodovou zprávu k projednávanému bodu 

programu. Zejména podotkl, že město musí mít připraveno náhradní 

řešení pro umístění  TS a sběrného dvora. 

 Schválení nových obyvatel DPS – doporučení komise  

pro umisťování do DPS sv. Anny k uzavření smlouvy o poskytování 

sociálních služeb. Byly vzneseny připomínky k délce trvání trvalého 

pobytu žadatelů o umístění v DPS ve Velké Bystřici. V případě 

podezření, že se jedná o účelové přihlášení seniora na adresu ve 

Velké Bystřici, vyžádat si z registru obyvatel výpis o délce pobytu. 

 Projednán záměr prodeje obchodního  podílu ve společnosti Hotel 

Zámek Velká Bystřice s r.o. s minimální cenou  za 10% obchodní 

podíl ve výši 3,000.000,- Kč. Dále rada města projednala způsob 

podání nabídky ze strany zájemců. 

23.09.  Audiovizuální technika – amfiteátr – starosta města seznámil radu  

o několika zkouškách audiovizuální techniky ke zkušebnímu 

promítání filmů a sportovních utkání. Dotace na nákup plátna ji 

pokryje v plné výši. 

 Informace k zámku – otevírání obálek – starosta města informoval 

radu města, že přišly 2 nabídky na pronájem Hotelu Zámek s.r.o.a 

odkup 30% podílu obchodní společnosti  

 Žádost Charity Olomouc o navýšení příspěvku na činnost střediska 

pečovatelské služby ve Velké Bystřici, rozpočtové opatření – 

místostarosta města předložil žádost Charity Olomouc o navýšení 

příspěvku na činnost střediska Velká Bystřice o 10.000 Kč. Z Velké 
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Bystřice má Charita 12 klientů. Nebyly vzneseny připomínky. 

21.10.  Výsledky zadávacího řízení na zakázku „Redukce prašnosti mobilní 

technikou“ a) zakoupení zametacího vozidla pro čištění komunikací. 

Rada města  Velká Bystřice schválila usnesení  b) zakoupení dalšího 

vozidla od firmy NIMAN Servis Držovice za cenu 3.326.290,- Kč 

s 21% DPH. Zakoupení vozidla nebylo schváleno.  

 Schválení Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských 

komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016. Nebyly 

vzneseny připomínky. 

 Proběhlo schválení Smlouvy o dílo na "Demontáž a montáž věže  

a střešního pláště" - uzavření této smlouvy a dále schválení 

zakoupení věžních hodin včetně ciferníku dle nabídky firmy 

ELEKOM, s.r.o. Vyškov za cenu 132.568,00 Kč. 

 Schválení příspěvku 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. 

30.10.  Schválení výsledků zadávacího řízení na zakázku „Vybavení 

Hanáckého národopisného muzea a IC v rámci projektu Haná  

ve Slezsku, Slezsko na Hané – audiovizuální technika“. 

21.11.  Starosta podal informace o přípravě investičních akcí financovaných 

z ROPu : Hotel Zámek Velká Bystřice,  Cyklo Bystřice  k.ú. Hrubá 

Voda,  Centrem Velké Bystřice čistou nohou II. etapa,   Centrem 

Velké Bystřice čistou nohou III. etapa.  

 Zahrada Olomouc předložila nabídku na údržbu zeleně pro rok 2014 

ve stejné ceně jako za rok 2013. Požadavek z rady - rozšíření sekání  

po pravé straně směrem k železničnímu přejezdu na ul. Zámecké.  

 Věž radnice - výroba makovice - makovice, která je velmi špatném 

stavu, je z cínu (velmi křehký, praská). Nový návrh je z mědi.  

Příloha: Zpráva , návrh smlouvy + rozpočet  - schváleno. 

 Schválení Sociálního programu města Velká Bystřice na podporu 

rodin žáků MZŠMŠ, kteří se účastní školního lyžařského výcviku  

a školy v přírodě - rada města schvaluje Směrnici - sociální program 

města Velká Bystřice. 

29.11.  Město Velká Bystřice vyhlásilo veřejnou zakázku na služby na svoz 

odpadů.  Dne 28.11. 2013 byl termín pro otvírání obálek a současně 

se konalo první jednání hodnotící komise. Jediným kritériem byla 

nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídku podala firma 

Technické služby města Olomouce, a.s., s nabídkovou cenou  

310 Kč/osobu/rok bez DPH.     

16.12.  Schválení pořízení osvětlení radniční věže - dle nabídky společnosti 

Illumino s.r.o. Hanáckého pluku 11, Olomouc je cena osvětlení  
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ve výši 44.238 Kč vč. DPH. 

 Schválení smlouvy o užívání pozemku - Smlouva o užívání části 

pozemku 532 uzavřenou mezi městem Velká Bystřice a Hotel 

Tennis Club s.r.o. Prostějov . Jedná se o pozemky Hotel Zámek 

Velká Bystřice 

 Pronájem objektu zámku - Rozhodnutí jediného společníka Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o. o pronájmu objektu  zámku ve Velké 

Bystřici č.p. 773 - pachtovní smlouva. 

 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací DPS sv. Anny, 

MZŠ a Školní jídelny.  

 Žádost o příspěvek Kočišová Pavla - na základě žádosti o příspěvek 

na náklady léčení syna Viléma, rada města projednala a schválila 

příspěvek ve výši 5.000 Kč. 

27.11.  Rozpočtové opatření - správní odbor předložil rozpočtové opatření  

č. 90-112 k vyrovnání rozpočtu, které bylo schváleno. 

 .Plán inventur  - starosta města předložil plán inventur k 31.12.2013 

který byl RM schválen. 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2012 a jeho čerpání 

 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

 Závěrečný účet za rok 2013  

     
  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav zůstatek na účtu k 31.12.2012 2 329   

Příjmy Daňové příjmy   31 955 50,1% 

  Místní a správní poplatky   2 174 3,4% 

  Investiční dotace    6 371 10,0% 

  Neinvestiční dotace   4 902 7,7% 

  Vlastní příjmy   18 354 28,8% 

P ř í j m y  celkem 63 756 100,0% 

Výdaje Investiční výdaje   10 858 22,1% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 578 

14,9%     Školní jídelna 1 100 

    DPS 1 635 

  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 9 366 19,1% 

    provoz čistírny 815 1,7% 

    bytové hospodářství 918 1,9% 

    veřejné osvětlení 950 1,9% 

    likvidace odpadu 1 638 3,3% 

    Technické služby a veřejná zeleň 2 154 4,4% 

    opravy chodníků a silnic 554 1,1% 
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    provoz dobrovolných hasičů 829 1,7% 

    ostatní spoje - internet 1 073 2,2% 

    kultura 2 294 4,7% 

    provozní náklady - správa 3 391 6,9% 

    územní plán, projekty 1 434 2,9% 

    ostatní výdaje 810 1,6% 

  Finanční výdaje daně a poplatky 887 1,8% 

    úroky z úvěrů 297 0,6% 

    ostatní finanční operace 2 802 5,7% 

  Poskytnuté příspěvky neziskové organizace 673 1,4% 

    Mikroregion Bystřička 93 0,2% 

    ostatní příspěvky 15 0,0% 

V ý d a j e  celkem 49 164 100,0% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 1 572   

  Konečný stav zůstatek na účtu k 31.12.2012 15 349   

     

     

     

Investice v roce 2013    

     

Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč % 

  DPS - zateplení, okna dotace OPŽP 1 189 18,7% 

  datová síť   130 2,0% 

  

hasička, zateplení, nové 

topení dotace OPŽP 2 064 32,4% 

  protierozní opatření Hliník dotace OPŽP 790 12,4% 

  separace a svoz bioodpadů dotace OPŽP ( multikára ) 2 198 34,5% 

Dotace   c e l k e m 6 371 100% 

Investiční výdaje jmenovitě 

  rekonstrukce malé tělocvičny vlastní zdroje 677 6,2% 

  internetová síť vlastní zdroje 561 5,2% 

  rozšíření WC ZKZ dotace Ol.kraj 2012 305 2,8% 

  promítací plátno dotace Ol.kraj 2012 296 2,7% 

  

skleněné vitríny a 

audioviz.tech. česko-polský projekt - dotace 351 3,2% 

  oprava věže radnice, hodiny vlastní zdroje 586 5,4% 

  multikára, štěpkovač dotace OPŽP + spoluúčast 2 462 22,7% 

  DPS - okna, zateplení dotace OPŽP + spoluúčast 2 132 19,6% 

  

hasička, zateplení, nové 

topení dotace OPŽP + spoluúčast 2 422 22,3% 

  protierozní opatření Hliník dotace OPŽP + spoluúčast 880 8,1% 

  drobné opravy, osvětlení ZKZ vlastní zdroje 186 1,7% 

Výdaje  c e l k e m 10 858 100% 
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Rozpočet za rok 2013 byl značně přebytkový, zůstatek na účtech města 

k 31.12.2013 byl 15 349 tis.Kč. V roce 2013 došlo ke změně legislativy v oblasti 

rozpočtového určení daní. Pro Velkou Bystřici byl výnos z daňových příjmů  

v tomto roce 31 068 tis. Kč, o 7 416 tis. Kč vyšší oproti roku 2012. Na vysokém 

přebytku rozpočtu se podílela jednak změna legislativy a dále prodej  pozemku  

u Makra. Po poměrně dlouhé a náročné přípravě jsme počítali s několika 

dotovanými investicemi, jejichž realizace je plánovaná na rok 2014. Spoluúčast 

města na financování těchto investic bude z velké části zajištěna z přebytku 

2013. Ostatní výdaje byly pokryty z vlastních zdrojů a ukončené investice 2013 

činily 10 858 tis.Kč. I v roce 2013 je opakovaně finanční situace města dobrá  

a veškeré plány a projekty zvládáme bez čerpání úvěrů. 
 

Zadluženost města k 31.12.2013 – výše čerpaných úvěrů ( v tis.Kč ) 

 

Účel čerpání úvěru 
Čerpání 

zahájeno 

Výše 

úvěru 

Splatnost 

úvěru 

Zůstatek 

k 

31.12.2013 

Roční 

splátka 

2014 

Nákup budovy č.p. 19 - 

ČSP 2005 1 720 12/2020 840 120 000 

Půjčka SFŽP - kanalizace 2006 7 514 12/2016 2 250 750 106 

Bytové domy 

Svésedlická 2006 11 080 9/2022 7 194 799 307 

Úvěry - zadluženost 

celkem   20 314   10 284 1 669 413 

 

Nákup budovy spořitelny – úvěr byl z velké části pokryt příjmy za prodej 

2 bytů, půdy a zahrady. Stálým příjmem je inkaso nájemného ve výši 110 tis. Kč 

a je zdrojem na splátky. 

Půjčka od SFŽP na kanalizaci navazuje na získanou dotaci na dobudování 

kanalizace. Tato půjčka je bezúročná a jediná není kryta současně příjmy. 

Výstavba bytových domů na Svésedlické byla realizována s pomocí 

dotace ze SFRB. Spoluúčast města ve výši 11 080 tis. Kč byla zajištěna úvěrem, 

jeho splátky jsou plně pokryty čerpaným nájemným a nezatěžují rozpočet města. 

Příjem z nájemného za rok je 1 463 tis. Kč. 
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Činnost komisí a výborů města 
 

 

Komise stavební   

 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

V roce 2013 utrpěla komise citelnou ztrátu úmrtím dlouholetého 

předsedy, člena stavební komise a držitele Ceny města ing. arch. Jana Navrátila, 

jehož činnost významně ovlivňovala tvář našeho městečka. Ačkoli nebyl 

bystřickým rodákem, ale přistěhoval se do Velké Bystřice až v průběhu svého 

života, stačil svým působením významně promlouvat do architektury mnoha 

staveb v městečku ať už přímo – např. do rekonstrukce bystřického zámku a  

do mnoha projektů pro různé investory, nebo nepřímo, v rámci své práce  

ve stavební komisi, kdy se snažil korigovat mnohdy nevhodnou nebo neumělou 

architekturu svých kolegů architektů a projektantů v procesu připomínkování 

navrhovaných staveb na katastrálním území našeho městečka.  

V komisi tak zůstali pouze její zbývající členové, Ing. arch. Dan Života, 

Ing. Jaroslav Mádr a ing. Milan Svoboda, posíleni staronovým členem  

Ing. Vladimírem Schneiderem, projektantem. Materiály pro jednání komise 

nadále po celý rok připravoval a zápisy z jednání komise pořizoval Ing. Filip 

Štembírek, vedoucí odboru výstavby. Rozsah agendy stavební komise v roce 

2013 byl skromnější než v roce předcházejícím. Žádný obrat k lepšímu bohužel 

v ekonomice nenastal ani v tomto roce, a tak i stavební ruch v městečku se snad 

ani nedá nazvat ruchem, ale spíše stavebním klidem. Výjimkou byla jedna velká 

investice firmy Čerozfrucht s.r.o., která začala v komerčním areálu u Makra 

stavět obří sklad ovoce a zeleniny. Tato stavba však rozhodně žádným 

architektonickým skvostem nebude. Doufejme, že bystřickým občanům přinese 

alespoň nějaká pracovní místa a čerstvou zeleninu s ovocem. 

A nyní k agendě. Komise se v roce 2013 většinou vyjadřovala k záměrům  

a podnětům občanů a jiných drobných investorů na 6 jednáních, na kterých 

projednávala mimo jiné následující stěžejní záležitosti: 

1. jednání, 7.2.2013: 

 komise posuzovala dodržení zastavovací situace pro dvě stavby 

rodinných domů v nově zastavované části sídliště Na Kopaninách.  

2. jednání, 4.4.2013: 

 komise se seznámila s projektem rekonstrukce Hotelu zámek  

a provedla obhlídku zadního nádvoří za Hotelem Zámek s cílem 

posoudit navrhované nové trasy el. kabelů z trafostanice  

do rozvodny v prostoru zámecké brány u věže 

3. jednání, 13.6.2013: 

 projednala a odsouhlasila úpravu řešení střechy KD Nadační  

dle návrhu předloženého Ing.arch. Michalem Sborwitzem 
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 seznamovala se s návrhy záměrů nového územního plánu 

předloženého zpracovatelem ÚP 

4. jednání, 5.9.2013: 

 připomínkovala řešení a umístění bytového domu  

na ul. Svésedlická, předložené investorem 

5. jednání, 3.10.2013: 

 komise provedla prohlídku prováděných zateplení budov hasičské 

zbrojnice a budovy DPS sv. Anny na ul. Týnecké 

 

6. jednání, 7.11.2013: 

 přijala staronového člena Ing. Vladimíra Schneidera, 

 vyjádřila se ke studii rekonstrukce stávající budovy a přístavby 

budovy mateřské školy Zámecká ul., zpracované architektonickou 

kanceláří Ing. arch. Sborwitze. 

  

Doufejme, že v příštím roce nastartuje jak naše ekonomika a hospodářství, 

tak i stavební ruch, aby se prostředí našeho městečka rozrostlo o hodnotné 

stavby a jeho tvář zmladila rekonstrukcemi nebo novými řešeními veřejných 

ploch a zeleně. 

Závěrem děkuji všem členům komise za odvedenou práci v uplynulém 

roce 2013 a Ing. Filipu Štembírkovi, vedoucímu odboru výstavby, za přípravu 

agend jednotlivých komisí a pořizování zápisů z jednání. 
 

 

Komise sportovní   
  

Předseda:  Ing. Vladimír Schneider  

Členové:  Mgr. Zdeněk Lakomý 

Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 

  Hana Navrátilová 

  Mgr. Jarmila Štěpánová  

 

 

Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 

 

Předseda:  Petr Nakládal 

Členové:  Ing. Josef Langer  

Mgr. Hana Londová  

Mgr. Vendula Mečířová  

ThLic. Jaroslav Pastuszak, Th.D. 

Ing. Martin Seidler 

Mgr. Renata Zavadilová 
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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 2013 sešla jedenkrát. V období mezi zasedáními 

komise (1rok), bylo do pořadníku zařazeno osmnáct nových žadatelů a provedeno 

vyřazení těch, kteří o to požádali. V průběhu roku byli na uvolněné byty vybráni 

podle pořadníku čtyři žadatelé a po schválení v radě města s nimi byly uzavřeny 

nové nájemní smlouvy.  

Na jednání komise byl pořadník zájemců o byty opět 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  
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Výbor finanční  

 

Podklady: Ing. Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

Předseda: Ing. Elefteria Schrotová 

Členové: Ing. Martin Seidler  

      Marie Šperková  

      Ivan Polcr 

      Zdenka Petříková 
 

Ve složení výboru nedošlo v roce 2013 ke změně jeho členů. Mimo 

běžných záležitostí kolem financování města byla řešena situace  Hotelu Zámek 

s.r.o. Tato společnost získala v roce 2012 dotaci na rekonstrukci hotelu ve výši 

cca 8 000 tis.Kč a celkové náklady rekonstrukce byly podle rozpočtu očekávány 

ve výši cca 33 000 tis.Kč. Takto náročnou rekonstrukci nemohl rozpočet města 

zvládnout a čerpat vysoký úvěr jsme nechtěli.  Po zpracování analýz a několika 

variant řešení, bylo rozhodnuto pro HZ s.r.o. hledat strategického partnera  

a investora, případně hotel prodat.  Zastupitelstvo města schválilo připravené 

návrhy řešení.  Prodej se nedařil a možná i trochu štěstí nám po delší době 

přihrálo investora. A nastalo další kolo složitých jednání a ladění čísel, nebylo to 

vůbec jednoduché. Zájemcem o odkoupení menšinového podílu v Hotelu Zámek 

s.r.o. byla společnost Hotel Tenis a.s. z Prostějova. Po několika měsících 

oťukávání, vyjednávání a hledání kompromisních řešení byl připraven prodej 

podílu a jeho realizace se stihla do konce roku 2013. Celkové řešení situace 

kolem Hotel Zámek s.r.o. byla za posledních několik let jedna z nejnáročnějších. 

Na straně potencionálního společníka stál zájemce, který je dlouholetým a velice 

zkušeným podnikatelem a jednání s ním byla skutečně náročná. Na změny 

vlastnické bude v roce 2014 navazovat celková rekonstrukce objektu  

a v podzimních měsících zahájení provozu v restauraci i hotelu. 
 

  

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 2013 prováděl průběžné kontroly týkající se plnění 

usnesení zastupitelstva a rady města a rozpočtu města. Výbor se zabýval 
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kontrolou přípravy akce „Výměna oken a zateplení fasády DPS sv. Anny“, 

financované z dotace SFŽP a vlastních zdrojů PO a dále demografickým vývojem 

kategorie dětí v předškolním věku, v souvislosti se záměrem rozšíření mateřské 

školky. Kontrolní výbor se ztotožnil s těmito záměry a podpořil je. 

  Předseda kontrolního výboru se zúčastnil většiny zasedání rady města, 

průběžně sledoval plnění usnesení rady města, návrhy finančního výboru, komisí 

a činnost obecního úřadu na úseku samostatné působnosti, dále aktivně 

spolupracoval 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. Nicméně v roce 2013 odešly dvě zaměstnankyně  

na mateřskou dovolenou. Na dobu určitou byly přijaty zaměstnankyně na odbor 

správní - pokladna paní Martina Zedníková a paní Ivana Lolková na odbor 

výstavby.  
  

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 

  
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 (v roce 2013 na mateřské 

dovolené). V době zastupování byla pověřena řízením správního odboru Dana 

Bieleszová a současně také jako hlavní ekonom města, která společně s Lucií 
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Vaculíkovou vedou účetnictví města.   Správa daní, vedení pokladny - Martina 

Zedníková.   Matrika,  evidence obyvatel,   Žaneta Čadová DiS, prostřednictvím 

CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy 

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

(v roce 2013 na mateřské dovolené ), zástup p. Ivana Lolková.  

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

Zuzana Janočová - prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy, 

vidimace a legalizace  

Technické služby : Vladimír Běhal – technik + 14 zaměstnanců  dělnických  

profesí včetně zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na dobu určitou 

Terénní sociální pracovnice: Jaroslava Kaczorová  

Odbor kultury a informací : Petr Nakládal, Lenka Lakomá - knihovnice,  Alena 

Hořínková - prodej zmrzliny,   Mgr. Martina Žbánková - kulturní a informační 

centrum, které získalo řadu ocenění za poskytované služby 

Každoročně jsou vytvářena pracovní místa na  veřejně prospěšných prací, 

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 zaměstnává v průměru  3 pracovníky  na úklid a údržbu 

veřejných prostranství, komunikací a zeleně s cílem zaměstnání obtížně 

umístitelných osob na volném trhu práce.  

Město získalo v roce 2013 dotaci Úřadu vlády České republiky  na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2013 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců,  ale pouze na částečnou  úhradu mzdových nákladů. Tím se musel  

pracovní úvazek terénní pracovnice snížit.  V této oblasti pracuje zkušená 

pracovnice 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 2014.  

Technické služby města spadají do odboru výstavby a TS. Sídlo 

technických služeb je v Kapitulní ulici. Pracovníkům technických služeb se 

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

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

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

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

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

spotřebiče, zeleň. Nicméně hlavní náplní činnosti je péče o veřejné prostranství, 

zeleň, místní komunikace, údržba majetku města, údržba hřbitova a čistírny 

odpadních vod. 
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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 byla na mateřské dovolené, na její 

místo nastoupila Ivana Lolková, místo vedoucí zastává i nadále Mgr. Marika 

Dvořáková.  

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2013: 

Stavby pro bydlení     19 

Ostatní nové budovy     10 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 293  

 

Počet dokončených budov v roce 2013: 

Bytové      22 (celkem 42 bytů) 

Nebytové      2 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

a přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

V roce 2013 byla zrušena 1 budova. 

 

 

Archiv města 

 

Spravováním archivu je v současné době vedením města pověřen Mgr. 

Zdeněk Lakomý. 

Archiv obsahuje různé historické materiály města Velká Bystřice (zápisy, 

fotografie, obecní kroniky, obecní noviny, dokumenty), dále pak různé materiály 

spolků  a organizací, které kdy u nás  působily, ale  mnohé již žádnou činnost 

nevyvíjejí. Součástí archivu jsou i roztříděné životopisy významných rodáků  

a spoluobčanů, kteří ve Velké Bystřici působili. Poměrně rozsáhlá je 

fotodokumentace veřejných budov a prostranství, sahající až do 19. století 

(budovy, ulice, události). 



- 40 - 

Archiv je přístupný veřejnosti a lidé  do něj mohou pro své studijní 

potřeby nebo jen pro získání informací kdykoliv  nahlédnout. V letošním roce 

jsme spolupracovali s Masarykovou základní školou při přípravě materiálů  

k oslavě 80. výročí otevření budovy měšťanské školy (fotografie). Rovněž 

z archivních materiálů těžili studenti pro své diplomové práce (např. odboj  

ve II. světové válce). 

Koncem roku jsme jako nový přírůstek  obdrželi velké množství fotografií 

z pozůstalosti pana Zdeňka Nakládala, kde je dokumentován život ve Velké 

Bystřici, zejména činnost divadelních ochotníků od počátku 20. století.  
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman 

 

Rok 2013 v námi obhospodařovaných katastrech nebyl pro zemědělství 

z hlediska povětrnostních podmínek ideální, což se také projevilo na výrobních 

výsledcích Agrospolu Velká Bystřice s.r.o.. Pozdní nástup jara (počátek setí 

15.4.), nadprůměrné srážky v květnu (99 mm), červnu (125 mm) a minimální 

srážky v červenci (6 mm) se projevily na snížených výnosech máku, kukuřice, 

pšenice a na 19 hektarech výsazů chmele. Propady u výše jmenovaných plodin 

kompenzovaly nadprůměrné výnosy u cukrovky, řepky a ječmene. Stav je 

patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2013 s průměrem   

za předchozí roky hospodaření naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2012 2013 ø 1994-2012 2013 ø 1994-2012 2013 

Chmel 60,33 47,75 1,58 1,65 134 349 
149 
650 

Cukrovka 153,33 174,74 61,42 72,77 917  986 

Ječmen 265,79 193,63 5,61 6,70 3 887 5 321 

Kukuřice 130,05 111,41 14,37 9,33 3001 2 537 

Mák 96,18 111,63 0,81 0,68 29 405 50 339  

Pšenice 383,66 378,51 6,65 6,52 3 314 4 481 

Řepka 226,33 235,18 3,50 4,09 6 890 9 797 

Obil.celkem 649,45 572,14 6,23 6,58 3 715 4 770 

 

 Dosažením nadprůměrných realizačních cen mimo kukuřice u všech 

dalších pěstovaných plodin se společnosti podařilo i v roce 2013 hospodařit 

v kladných číslech. 

Za tohoto stavu bylo možné provést první ze tří etap rekonstrukcí 

zpevněných manipulačních ploch, v provedení zámkovou dlažbou, včetně 

souvisejících investic (vjezdová brána, oplocení, osvětlení, kanalizace, 

odlučovač ropných látek a vsakovací nádrž). Také jsme postavili 8 hektarů 

chmelnicových konstrukcí včetně výsadby odrůdou PREMIANT.  

 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2013 úspěšně zajišťovalo svou 

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

zaměstnána od vzniku společnosti a dále kolem pěti set brigádníků, převážně 

z okolí, při zavádění, sklizni, výsadbě chmele a letním odplevelení cukrovky. 
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Autobusová doprava a autodoprava 

 
Podklady: Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta (Velkobystřické noviny) 

 

Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlila v roce 2013 firma  

JS BUSY, která zajišťovala zájezdy do tuzemska a zahraničí. 

Linkové autobusové spojení do Velké Bystřice bylo realizováno firmou 

Auta – busy Studený se sídlem v Olomouci, dále 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. 

20.6.2013 obdrželo město Velká Bystřice informaci krajského 

koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,  

že počínaje 1. červencem 2013 vstupuje provozovatel autobusových linek 

890804 (Olomouc - Doloplazy – Tršice) a 890805 (Olomouc - Velká Bystřice – 

Hlubočky), společnost Auta – busy Studený do IDSOKu. Zjednodušeně řečeno 

to znamenalo, že na těchto bystřických linkách začnou platit jízdenky přenosné 

na pásma olomoucké MHD. Došlo tím ke zdražení jízdného na trase Velká 

Bystřice – Olomouc, ale naopak zvýhodnění cestujících, kteří pokračují 

navazujícími spoji MHD v Olomouci. Tuto změnu se samosprávou města Velká 

Bystřice nikdo nekonzultoval, dostala ji na vědomí tak jako občané města. 

 

 

 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Mayer, výpravčí osobní pokladny 

 

V roce 2013 probíhal život na bystřickém nádraží prakticky stejně jako 

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

poloviční úvazek), SŽDC (traťový okrsek, návěstní technik) zůstalo na úrovni 

předchozího roku. ČD Cargo - vozová kancelář byla zrušena k 1.4.2013. 

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  
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do Ferony, případně na manipulační kolej č. 5 k nakládce chmele, příp. dřeva  

a odjede do sousedního Mariánského Údolí. Podle potřeby zajíždí až  

do Dětřichova 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 2013 byla 

velmi podobná minulým letům. 

 

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

měsíc tržba 2012 tržba 2013 

leden 51 718,- 57 032,- 

únor 57 019,- 54 767,- 

březen 44 134,- 39 754,- 

duben 41 863,- 38 868,- 

květen 49 376,- 44 262,- 

červen 41 452,- 47 808,- 

červenec 37 296,- 41 900,- 

srpen 36 352,- 46 412,- 

září 40 923,- 47 830,- 

říjen 48 447,- 46 095,- 

listopad 47 570,- 48 972,- 

prosinec 47 595,- 51 817,- 

 

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 
 

O situaci kolem Hotelu Zámek se rozepsal pan starosta v článku Investiční 

výstavba města V.Bystřice v r. 2013 této kroniky. 

 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Aleš Šulc, ředitel pobočky 

 

 Ferona pobočka Olomouc je nedílnou součástí akciové společnosti, která 

v roce 2013 zaměstnávala 953 pracovníků z toho ve Feroně Olomouc 128 

pracovníků. V roce 2013 pobočka Olomouc prodala 107 184 tun hutního zboží 

v celkové hodnotě 1 865 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. Rok 2013 byl rokem znovu oživení stavebního průmyslu, 

Ferona Olomouc realizovala prodeje v rámci tohoto segmentu prostřednictvím 

firem  PSG, IP Systém, Gemo Olomouc. 

 V roce 2013 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 2013 20 členů. 

Předsedou byl opět zvolen Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo 

Slavotínek a jednatelem pan Václav Lakomý. Dalšími členy výboru je pan 

Václav Hlaváček a paní Pavla Pečínková. Ivo Slavotínek byl zvolen na okresní 

konferenci, která se konala 19.4.2013 ve Velké Bystřici, opět předsedou 

Okresního výboru KDU-ČSL Olomouc (OV) a Zdeněk Lakomý členem 

předsednictva OV, Václav Lakomý pak členem OV. Na krajské konferenci 

v Hustopečích nad Bečvou byl Ivo Slavotínek zvolen místopředsedou Krajského 

výboru KDU-ČSL Olomouckého kraje (KV) a Zdeněk Lakomý členem KV.  

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

do komunální politiky ve Velké Bystřici v rámci  Olomouckého kraje a účast  

na  rozvoji veřejného života  našeho regionu. 

Ve dnech 8. a 9. června se naši  členové Ivo Slavotínek a Zdeněk Lakomý 

zúčastnili celostátního sjezdu KDU-ČSL v Olomouci, kde byl Ivo Slavotínek 

zvolen na dvouleté funkční období členem Celostátní konference, což je 

nejvyšší orgán strany mezi sjezdy. 

V měsíci říjnu 2013 se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny 

PČR, protože  Petr Nečas odstoupil z funkce předsedy vlády a vládní koalice 

nesestavila novou vládu. Lídrem kandidátky v Olomouckém kraji se stal  

Ing. Marian Jurečka, a z naší místní organizace kandidoval  Mgr. Ivo Slavotínek. 

V těchto volbách   obdrželi kandidáti KDU-ČSL ve Velké Bystřici 9,36 % hlasů, 

v Olomouckém kraji pak 7,94%. Protože v celostátním měřítku obdržela KDU-

ČSL 6,78 % všech platných hlasů, dostala se po třech letech opět do poslanecké 

sněmovny.  

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 nestraníci Mgr. Renata 

Zavadilová 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 přijímání do Domu 

pokojného stáří sv. Anny. Mgr. Zdeněk Lakomý pracuje ve sportovní komisi  
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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 je členem školské rady při místní Masarykově základní   

a mateřské škole. Je krajským zastupitelem a působil jako  člen Komise  

pro rozvoj venkova.  

 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Mgr.Aleš Mádr, člen výboru 

 

ČSSD Velké Bystřici má v roce 2013 10 členů, z toho 3 členové jsou  

z Hluboček a 1 člen  z Přáslavice. Tříčlenný výbor působí ve složení Mgr. Aleš 

Mádr - předseda, př. Jarmila Machačová - místopředsedkyně a př. Miroslav 

Zedník - člen výboru. Př. Marie Peřinová je členkou okresní kontrolní komise 

ČSSD.  

V roce 2013 jsme se intenzivně připravovali na obecní volby 2014, 

zejména pak sestavení kandidátky a volebnímu programu. Také jsme se 

pravidelně scházeli a diskutovali o životě města.  

   Sledujeme rozpočet města (zejména pak výnosy z přímých a nepřímých 

daní), příjmy města v roce 2013 přesahují výdaje. Myslíme si, že by bylo dobré 

prosazovat vyrovnaný rozpočet i nadále, stejně jako tomu je u srovnatelných 

obcí v našem okolí Hlubočky a Velký Týnec. 

Za velký problém dneška považujeme havarijní stav mlýnského náhonu, 

který již nežene vodu na mlýnská kola a proto je jeho ekonomické využití téměř 

nulové a měla by se vést široká diskuse o jeho využití. Město čeká schválení 

nového územního plánu, při jeho projednání byla výhrada k rozšiřování 

výstavby směrem do Vrtova, v prostoru Nad skalou (hluk, světlo, domácí 

zvířata, přítomnost člověka), považujeme za správné, zachovat přírodu  

ve Vrtově nedotčenou  pro všechny Bystřičáky. Těší nás, že naše město má 

velmi dobré cesty a bohatý kulturní život.  

 

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Ctirad Kostka, předseda 
 

 Tato základní organizace v našem městě existovala i v roce 2013, bohužel 

její vedení nedodalo pro kroniku žádné podklady o činnosti. 
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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. 2013:  42 

z toho žen:       9 

mladí hasiči:      1 

počet členů zásahové jednotky:  14 

technika: T 815 CAS 32 

            DA Mercedes sprinter 4x 

                        

Zásahy v roce 2013: 

Celkem: 52 zásahů : 

Požáry budov, trávy, slámy, vozidel osobních i nákladních                                                                                            

Dopravní nehody                                                      

Technické zásahy a likvidace hmyzu       

 

Z místních požárů a událostí: 

23. 1. 2013 - požár motoru os. vozidla u Makra 

7.8. 2013 - požár pole za Makrem (hořící tráva) 

2. 9. 2013 - požár chaty na Vinohrádkách 

 

Mimo Velkou Bystřici: 

31. 1. 2013 - odstranění ledových ker v Bystrovanech 

28. 2. 2013 - požár vepřína ve Velkém Týnci                                                                                                                                            

7. 3. 2013 - požár novostavby rodinného domu ve Slavoníně 

20. 4. 2013- požár bytového domu v Holici na Hamerské ulici  

26. 9. 2013 - požár stáje v Mrsklesých  

3. 12. 101 - požár chaty Hlubočky  

 

Během celého roku se členové zásahové jednotky účastnili školení  

a odborné přípravy.  

 

Kulturní, společenské a sportovní akce: 
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V únoru 8. hasičský ples, k tanci a poslechu hrála skupina YANTAR.   

V březnu soutěž Požární ochrana očima dětí, Terezka Šperková obsadila druhé 

místo v okresním kole.  

V dubnu sběr železa a elektroodpadu. 

V květnu Okrskové kolo v požárním sportu v Přáslavicích, pomoc při stavění  

a kácení máje v Hliníku a v Olomouci na náměstí. 

V červnu dětské dopoledne s hasiči ve školkách v Bystrovanech, Bukovanech  

a Velké Bystřici 

V červenci soutěž Vacanovice a  Velký Týnec. 

V srpnu druhá netradiční soutěž v areálu amfiteátru a parku u školky, večer 

taneční zábava se skupinou NEGATIV. 

V říjnu sběr železa a elektroodpadu. 

V listopadu (7.11.) - předání titulu Zasloužilý hasič našemu členovi br. Jaroslavu 

Hejlovi v Přibyslavi, 16.11. se konala slavnostní schůze k 125. výročí založení 

sboru, byla zde předána ocenění a vyznamenání ostatním členům. Ve spolupráci 

s městem Velká Bystřice se konala Martinská zábava se skupinou QERCUS, 

malá účast návštěvníků. 

V prosinci ukončení roku a poděkování všem členům za aktivní práci po celý 

rok. 

Od prázdnin až do konce roku probíhaly práce na změně vytápění a 

zateplení hasičské zbrojnice, které byly financovány z dotace získané městem.  

       
    

    

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2013 tvořena 319 dospělými členy, 7 

mladistvými 16-18 let a 16 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 
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Dozorčí komise při MO pracovala v roce 2013 v tomto složení : 

                                                 Ing.  Plíska Antonín – předseda DK 

                                                 Ďásek Edvard – člen DK 

                                                 Heitel Miroslav – člen DK 

Výbor MO se v roce 2013 sešel celkem na 9 výborových schůzích s účastí 

83 %. 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.  

Dne 4. května loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  

rybářské závody a 5. května závody pro mladé rybáře do 15 let z naší MO, ceny 

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

VASTAV a Truck Grygar. 

Vodní nádrž (VN) Svésedlice je od loňského roku majetkem VÚS ČRS 

Ostrava. MO požádala OÚ Svésedlice o slevu nájemného na rok 2014, 2015  

a 2016, za niž provedeme opravu požeráku na vlastní náklady. V současné době 

probíhá schvalovaní stavebního povolení na opravu požeráku. VN byla ke konci 

loňského roku spuštěna, odlovené ryby byly převezeny do rybochovného 

zařízení ve Velké Bystřici. Vše bylo dopředu oznámeno na MMOL Životní 

prostření, Povodí Moravy, OÚ Svésedlice a Velký Týnec. Pro ukončení akce 

musela být v závěru prokopnuta hráz, aby zůstala VN průtočná a mohla být 

zahájena rekonstrukce. Po odtání ledu se v letošním roce v sedimentu objevily 

škeble rybniční a začalo vyřizování povolení transferu tohoto zvlášť chráněného 

druhu do náhradní lokality. Po schválení se za účasti pracovníka Agentury 

ochrany přírody a krajiny škeble přemístily do RZ ve Velké Bystřici.  

Po ukončení rekonstrukce VN Svésedlice se škeble přemístí zpět. Vzhledem 

k této neočekávané události se vše posunulo tak, že jsme nestihli do konce února 

termín na uložení sedimentu na pozemky obhospodařované ZD Doloplazy. 

V současné době řešíme náhradní pozemky na mezideponii sedimentu tak,  

aby práce po vydání stavebního povolení mohly pokračovat. 

V loňském roce jsme také zahájili jednání s OÚ Bukovany na uzavření 

nájemní smlouvy na VN U Kovárny, která je součástí revíru Bystřice Hanácká 

2A. Naše MO si uvědomuje, že se o tuto VN v minulosti nestarala,  

ale po zjištění, že je již plně funkční, začal se výbor MO zabývat uzavřením 

řádné nájemní smlouvy a chtěl začít na tomto revíru hospodařit. V současné 

době VÚS ČRS Ostrava má uzavřenu nájemní smlouvu a nájemné hradí on.  

Smlouva na užívání VN Lošov je  řádně s Lesy ČR uzavřena a MO 

pravidelně měsíčně provádí technicko-bezpečností dozor a zajišťuje údržbu  

a sečení hráze a údržbu výpustného zařízení dle podmínek nájemní smlouvy. 

Nájemné za tento revír hradí VÚS ČRS Ostrava. 

K 1.1.2013 činily finanční prostředky celkem 127.930,21 Kč a ke konci 

roku 137.892,37 Kč. V roce 2013 byla vytvořen zisk  ve výši 9.962,16 Kč oproti 

plánovanému zisku 2.000,-  Kč. 
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V roce 2013 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1 976 hodin. 

Odpracované brigády byly většinou směřovány k údržbě rybochovných  

zařízení, rybářských revírů - sečení trávy a náletů na hrázích, přípravě 

rybářských závodů a výlovu a vysazování násadových ryb do revírů. 

Na jaře roku 2013 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 1.000 ks 

candát rychlený a 2.000  ks plůdku kapra. 

 Na jaře a při podzimních výlovech a nákupem byly do revírů  Bystřice 

hanácká 2A, 2B a 2P  vysazeny tyto ryby : 

1.934 ks kapr násada, 400 ks lín násada, 150 ks štika násada, 150 ks candáta 

ročka, 2 kg odkrmený úhoř a  1464 ks pstruh obecný násada. 

Osazovací plán na revírech nebyl splněn u  sivena 500 kusů a amura 80 ks. 

Naopak byl překročen u kapra o 284 ks a pstruha obecného o 464 ks. 

V roce 2013 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže. Za celý 

uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 269 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 2013 navštěvovalo dva kroužky celkem 19 mladých rybářů, z toho 

16 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 2013 uskutečnil výbor MO 

víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 18 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 2013 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: 250 kg KARIN, 125 kg COLETTE  a 50 kg 

červených ROSARA. 

Členové výboru ZO pomáhali při organizaci 23. ročníku Lidového roku, 

který se konal 7. - 8.září. Součástí programu bylo vyhlášení devátého ročníku 

Soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku. Cenu za upravené okolí  

před domem obdržela rodina Menšíkova, Týnecká 252, a cenu za nejkrásnější 

okno získala rodina Polákova, Pospíšilova 433 . 
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Ve dnech 5. - 7.října jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Zúčastnilo se jí celkem 18 vystavovatelů, a to 13 členů ČZS a 5 nečlenů. Chtěl 

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

Hořínková, Kropáč, Miklík, Goldscheidová, Dolečková, Záchová, Velký, 

Daniel, Směšný a Kubíček. Spoluobčané, kteří nejsou členy ŠZS: Kubáč, Hradil, 

Jurášová, Belay, Šperková. Mezi vystavovateli byl poprvé i pan farář 

římskokatolické církve otec Josef Opluštil. Pořadatelé udělili dvě ceny, první 

dostala paní Marie Šperková, která tyto výstavy aranžuje již čtvrt století. Druhá 

cena byla udělena Ing. Tomáši Hradilovi za dlouhodobou propagaci pěstování 

kaktusů ve Velké Bystřici a širokém okolí. Spolkovou místnost na radnici, která 

byla místem konání, navštívilo 350 návštěvníků, v tomto počtu je zahrnuto i 5 

tříd mateřské školy a 8 tříd základní školy. 

V roce 2013 byl jako každý rok dovezen mletý vápenec, který se prodával 

zahrádkářům. 

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. 2013 měla naše ZKO celkem 43 členy. V květnu proběhla výstava 

boxerů za velmi dobré účasti, v říjnu a listopadu bonitace boxerů a německých 

ovčáků. Uspořádali jsme troje zkoušky z výkonu psů, zúčastnilo se 15 našich 

členů, z toho 12 úspěšně. 

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

věnována začátečníkům k získání návyků pro zvládnutí základní ovladatelnosti 

psa, protože zde vidíme hlavní problém u majitelů psů - začátečníků.  

Během roku došlo ke změně složení výboru ZKO. Byly uskutečněny 

předčasné volby do výboru ZKO, jelikož dva členové výboru ukončili svoji 

činnost ve výboru organizace. Nový výbor byl zvolen ve složení: 

Předseda: Ing. Josef Šperka 

Jednatel:  Marie Šperková 

Ekonom: Ing. Jura Stanislav 

Výcvikář: Dušan Hulík 

Hospodář : Drábek Tomáš. 

Po třech měsících se Tomáš Drábek vzdal funkce hospodáře a byl do výboru 

kooptován Otakar Zedník. 



52 

 

V tomto roce byla poprvé uspořádána výstava německých ovčáků  

za účasti 55 psů. Měla velmi dobrý ohlas a výbor rozhodl ji uspořádat i v roce 

dalším. 

 
 

 

Auto-velo-klub Velká Bystřice, o.s. 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 

 

 Rok 2013 byl v pořadí již sedmatřicátým rokem naší nepřetržité činnosti 

ve Velké Bystřici. Z původního Automotoklubu Svazarmu jsme se po několika 

organizačních přeměnách transformovali do dnešní podoby polocyklistického 

A-V-K.  

 Naše činnost vždy byla a je vázána na automobily, byť v jiných formách. 

Jestliže jsme se v prvním patnáctiletí věnovali převážně branným orientačním 

automobilovým soutěžím (BOAS), pak poslední patnáctiletí je vázáno  

na přípravu a zajištění cykloturistické akce Bílý kámen. A protože jsme  

pro velký zájem účastníků z celé republiky i zahraničí pořádali tuto akci již 

potřetí v jednom roce dvakrát, máme od ledna do září o náplň činnosti klubu 

postaráno. 

 V kronice města věnujeme Bílému kameni jako vždy samostatnou 

kapitolu, proto v této stati jen stručná rekapitulace toho, co jsme pro účastníky 

připravili. Jarní Bílý kámen 2013 totiž představoval jubilejní XX. ročník 

pořádání Kamenů na území vojenského prostoru Libavá. 

 Během akce proběhla znalostní soutěž Leogang, pro dětské účastníky tu 

byla soutěž Veverka Zrzečka, fotografům jsme připravili odměny za nejlepší 

záběry z jejich fotopřístrojů a na občerstvovací stanici Strážná hrála bystřická 

cimbálovka. Za velmi hezkého počasí se sjelo přes tři a půl tisíce spokojených 

cykloturistů, z nichž mnozí se těšili už nyní na Letní Bílý kámen. Ten proběhl  

v obdobné pohodě za účasti rekordních víc jak sedmnácti set účastníků,  

pro které jsme v libavském kostele připravili výstavu jejich fotografií z jara a již 

tradičně přes vojenský prostor projížděla kolona historických vozidel. V součtu 

počtů z obou Kamenů jsme se tak dostali k úctyhodnému číslu 5.464 milovníků 

pohybu po panenské libavské přírodě. Oba Kameny jsme poprvé pořádali  

v oficiální spolupráci s bystřickým národopisným souborem Haná. 

 S bicykly na střechách aut či držácích tažných zařízení jsme během roku 

projeli kus republiky. Poprvé jsme zavítali na rychlebský Paprsek, zorganizovali 

úspěšnou výpravu za houbami na Vysočinu do Daňkovic, jen na kolách  

na Májové cykloakci projeli okruh přes Tršicko a část VVP, vyzkoušeli další 

úspěšný Outdoor po Libavé zakončený v kempu Hadinka a sjeli jsme se na první 

Vepřový kotlík u Košů. V předjaří i na podzim jsme si společně zasportovali  

při bowlingu v Olomouci a samozřejmě mnohokrát na různých místech poseděli 
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a pozpívali za doprovodu klubových kytar, banja, mandolín i ukulele. Protože se 

věnujeme převážně trampským a counry písničkám, nemohli jsme chybět jako 

každý rok na bystřickém Regi  Banju. 

 Na zkušební dobu jednoho roku jsme přijali tři nové adepty členství 

(H.Rašková, M. a Z. Rosulkovi), takže počet členů AVK dosáhl čísla 26. 

  

 

   

  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR  
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně MO SPCCH 

 

 Ke dni 31.12.2013 měla tato organizace 101 členů. V dubnu jsme měli 

členskou schůzi s pohoštěním a velmi oblíbenou tombolou, také jsme se zde 

dozvěděli, kam pojedeme na zájezdy a kdy k moři. 

18.5. jsme uskutečnili zájezd na Baťův kanál, který se velmi vydařil, i 

počasí nám přálo, proto jsme se ještě stavili ve Zlíně na procházku. 

V září jsme měli naplánováno jet na Sovinec, ale pro nedostatek zájemců 

jsme zájezd neuskutečnili. 

Tradičně jezdíme na nákupní zájezdy do Polského Těšína a to v květnu  

a v říjnu, o tento druh zájezdu je neustále veliký zájem. 

Na přelomu srpna a září byla skupina 15 členů na týdenním pobytu  

v Chorvatsku - Pakoštane. Další skupina 25 členů jela první 

týden v září do Itálie, při svém pobytu u moře jeli ještě na zájezd do Říma. Oba 

pobyty se líbily a počasí nám zase přálo. 

Tradiční prodejní výstavka proběhla od 14.do 15. listopadu 2013. Nejenže 

se výstavka líbila, ale prodalo se zboží za 50 000,- Kč, což je velký úspěch, 

protože ceny výrobků, které zde prodáváme, jsou velmi nízké. 

 

   

  

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 31.12.2013 měl výbor organizace 

třináct členů – ženy. Tento počet se oproti roku 2012 zvýšil, stále hledáme nové 

lidi, kteří by byli ochotni pracovat v SRPŠ. Členové vedení odcházejí  
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ze sdružení většinou v okamžiku, kdy jejich děti ukončí školní docházku.  

V tomto roce jsme oslovili třídní učitele, aby ve svých třídách z řad rodičů 

vybrali jednoho zástupce. A byli jsme úspěšní, naše řady se rozšířili o dvě 

členky. Po čtyřech letech ukončila svou činnost v SRPŠ paní Iveta Nagyová  

a novou předsedkyní byla zvolena Diana Charvátová.   

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. Sdružení 

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 500,- Kč na pololetí, na kroužky keramiky 1000,- Kč 

na pololetí, žákům devátých tříd přispíváme na knižní odměny, dětem druhých 

tříd byl odsouhlasen příspěvek na dopravu na školu v přírodě, 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 ples ozvučila kapela L.I.F. 

Olomouc, která je sice cenově dražší, ale záruka kvality. Čistý zisk z plesu byl 

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

 

 

 

Junák – svaz skautů a skautek  ČR  
 

Podklady:  Ing. Vít Langer 

 

 Činnost ve Velké Bystřici nebyla obnovena ze dne na den, tendence  

na obnovu  rašila již nějakou dobu, jen nikdo neměl odvahu se do toho pustit. 

Všechno se to dalo do pohybu na jednom úžasném a netradičním místě  

na Smilově, kde se v létě 2013 na týden sešli bývalí skauti, aby zavzpomínali  

na dávná léta, kdy byli členy skautu a jezdili sem na tábory. Byla zde poprvé 

nahlas vyslovena myšlenka, že oddíl skautu ve Velké Bystřici by se měl obnovit. 

Hlavními zastánci této myšlenky byli Vít Langer, Martin Langer a Miroslav 

Heitel. 

 A jelikož každé velké rozhodnutí potřebuje trochu času, aby se vyvíjelo 

tím správným směrem, dali si čas na rozmyšlenou. Od října roku 2013  

se doopravdy začali scházet, i když činnost skautu začala oficiálně až  

od 1.1.2014. 
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 V pondělí 18. listopadu 2013 v 16:00 začala první skautská schůzka, 

přišlo pět budoucích světlušek a jeden skaut-Mantinel.  

Ze skautské kroniky: V rámci Mikulášské nadílky na Zámeckém náměstí  

ve Velké Bystřici jsme se snažili širokému okolí připomenout, že ve Velké 

Bystřici se skautský oddíl opět probudil k životu. Nejen, že se někteří ze skautů 

na chvíli nastrojili do čertovských kostýmů a vžili se do svých rolí, ale také jsme 

vytvořili stánek, ve kterém byla připravena pro děti drobná hra a odměna  

a pro rodiče informace o naší činnosti.  

 Rozhodli jsme se, že by bylo dobré pro děti uspořádat vánoční besídku,  

na které by se seznámily naše družiny navzájem, ale také aby se konečně 

seznámili i s ostatními členy tvořícími skautský oddíl a kteří pro ně vytváří 

zázemí nezbytné pro fungování družiny.  

Pozvání přijal i oddíl z Hluboček, o kterém můžeme říct, že je naším 

sesterským oddílem, protože nám velmi pomohl v našich začátcích a konkrétní 

dík patří bratru Mirkovi, který nás v našem snažení podporoval. Pro děti bylo 

připraveno pěkné přivítání, pohoštění s cukrovím a s dětským punčem, který 

dětem opravdu chutnal, hra na seznámení a samozřejmě malé dárečky 

s překvapením.  

Naše světlušky a vlčata se poprvé setkala se skauty v krojích a myslím,  

že přes počáteční překvapení se jim kroje nakonec líbily, ale to si ověříme až  

na nejbližší schůzce.  

Myslím, že zhodnotit tuto akci, jako dobrou nestačí, byla skvělá a doufám, 

že příští rok se sejdeme v ještě větším počtu. 

 

 
  

Senior klub 
 

 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 

 

 Senior klub vyvíjí relativně velkou aktivitu,  pro své členy připravuje 

téměř každý měsíc nějakou akci: 

 

30.01. Návštěva výstavy v Muzeu umění Olomouc 

13.02. Promítání diapozitivů z Velké Bystřice – DPS sv.Anny 

07.03. Posezení k Mezinárodnímu dni žen v pizzerii na faře 

18.04. Odpolední posezení v restauraci Varna 

17.05. Autobusový zájezd na severní Moravu – Hradec nad Moravicí, Opava, 

Slezská Harta, Moravský Beroun, Šternberk 

13.06. Setkání na hřišti Na Letné s uzením oderských klobásek 

25.09. Zájezd do Lipníka na Bečvou a na Helfštýn 

13.11. Posezení v restauraci Na Letné 
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11.12. Velké předvánoční posezení s občerstvením v Domě pokojného stáří  

sv. Anny 

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

úlohu v obohacení života starších občanů. V roce 2013 měl 50 členů. 

  

 
 

Mateřské centrum Bublinka 
 

Podklady: Eva Dohnalová (Frnková) 

 

Rok 2013 byl v mateřském centru ve znamení projektů. 10 měsíců  

se konaly akce projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem.  Jednalo se  

o národní projekt spolupráce financovaný z Programu rozvoje venkova. Byla  

do něj zapojena mateřská a rodinná centra na území MAS Bystřička a Regionu 

Haná.  Mateřské centrum Bublinka za MAS Bystřička se díky své  dlouholeté 

tradici rázem ocitlo v centru dění.  Koordinátorkami projektu se staly Mgr. Eva 

Dohnalová (Frnková) a Naděžda Menšíková, které měly na starosti organizaci 

všech akcí  v rámci tohoto regionu.  

 Projekt byl rozdělen na čtyři zásadní oblasti.  Prvním cílem bylo 

dobudovat zázemí rodinných center a pořídit vybavení pro potřeby zlepšení  

a rozšíření služeb. Druhá část projektu nesla název ,,Jak správně naplňovat 

činnost rodinných center“ a zaměřovala se na zvyšování znalostí a dovedností 

pracovníků center. Třetí oblast aktivit byla zaměřena na vzdělávání veřejnosti. 

Poslední, čtvrtá série akcí s názvem ,,Naučme se pracovat s veřejností“   

se zaměřovala na akce pro veřejnost soustředěnou kolem center.  

 V mateřských a rodinných centrech ve Velké Bystřici, Bukovanech  

a Hlubočkách se celkem uskutečnilo 49 akcí, z toho 26 akcí ve Velké Bystřici. 

 V mateřském centru Bublinka projekt zahájil společný workshop,  

na kterém se pracovníci center obou regionů měli seznámit s projektem, akcemi, 

zapojenými centry. Celodenní workshop uzavírala názorná exkurze do center, 

která již existovala. Na té vznikající centra mohla získat inspiraci a motivaci 

k práci. Dále se v Bublince konaly kurzy tvoření pro pracovníky center 

zaměřené na výtvarné techniky plstění, malování na hedvábí, šité šperky, 

křišťálovou pryskyřici a scrapbook.  Zajímavý byl také kurz Hrajeme si  

u maminky, který se zaměřoval na hudební a taneční vzdělávání nejmenších.  

Část projektu nazvaná Vzdělávací a osvětový cyklus pro veřejnost  

se zaměřovala na obnovu a upevnění zdravých vztahů v rodině potažmo v celé 

společnosti. Obecným cílem bylo podpořit rodičovské kompetence díky 

realizaci vzdělávacích aktivit, rozšířit znalosti a pomocí speciálních 

vzdělávacích programů zlepšit rodinné vztahy. V mateřském centru proběhl 

Adaptační program – miniškolka, určený dětem od 2,5 do 3 let. Díky tomuto 

programu si děti měly naučit zvykat na školku a náročný program, který na ně 
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ve školkách čeká. Naše centrum také nabízelo Miniwelnes neboli cvičení 

maminek s dětmi, kterého se po patřičném zaškolení ujala Ing. Jaroslava 

Pechová. Dále jsme v našem centru přivítali odborníky z oblasti zdravé výživy, 

rodinného práva,  laktace a první pomoci, kteří si pro širokou veřejnost a hlavně 

tedy pro maminky na MD připravili čtyři zajímavé přednášky. Organizačně 

nejobtížnějším kurzem pro veřejnost byla Máma má firmu zaměřená  

na maminky na MD, který jim měl usnadnit návrat do pracovního procesu 

formou OSVČ.  

V rámci posledního oddílu ,,Naučme se  pracovat s veřejností“  

MC Bublinka uspořádalo 2 bazárky a 10 tvořivých dílen pro veřejnost,  

které byly hojně navštěvovány a velmi kladně hodnoceny všemi kreativci, 

 kteří si mohli vyzkoušet vyrobit něco krásného např. z FIMA, udrátkovat si 

košík, ušít si zajímavý šperk, vymalovat si hedvábný šátek podle svých představ, 

,,uplstit“ si náušnice, seznámit se s křišťálovou pryskyřicí, mýdlovou hmotou, 

sítotiskem a vyzkoušet si techniky scrapbook a  pergamano.  

Projekt to byl pro pracovníky center a koordinátorky velmi náročný,  

ale zároveň zajímavý a přínosný. Díky tomuto projektu rozšířilo naše centrum 

služby, které veřejnosti nově nabízíme, a to Cvičení pro maminky s dětmi, 

Tvořivé dílny jen pro maminky zaměřené na náročné, ale atraktivní výtvarné 

metody a techniky,  a Miniškolku – adaptační program pro děti kolem třetího 

roku.  

Kromě tohoto projektu naše občanské sdružení i nadále udržovalo kontakt 

s jinými centry a díky Síti mateřských center a sdružení Olivy se zapojilo  

do dalšího projektu, díky němuž uspořádalo další dvě předvánoční dílny  

pro maminky a dílnu pro děti, všechny zaměřené na tematické vánoční tvoření.   
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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, 

jehož zřizovatelem je město Velká 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, která v měsíci dubnu oslavila svých 99 let života. 

Svých stých narozenin se však již nedočkala, zemřela v říjnu tohoto roku.  

Mezi  dříve narozené, jež oslavili devadesáté narozeniny patřili rovněž  

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, p. Karel Niezner, p. Ctirad Kolbe a p. Růžena Stržínková. Pan 

Kobliha, p. Běhalová a p. Bednaříková však již zemřeli. Funkci ředitele domova 

vykonává od roku 2006 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  nezbytných odborných profesích. Ředitele 

v době nepřítomnosti zastupuje  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  konečné 

vybavení novými polohovacími postelemi pro každého uživatele a nákupem 

dalšího  kolečkového křesla, určeného imobilním uživatelům pro pomoc  

při osobní hygieně. Dokoupilo se několik invalidních vozíků a další vybavení. 

  Tak jako každoročně byl počátek roku spojen s nejistotou ohledně státních 

dotací, nakonec se podařilo získat částku ve výši 2.000.000,- Kč, což je  

o sto tisíc výše než v loňském roce. Zároveň došlo k navýšení státního  

příspěvku na péči. 

Pro větší úsporu energií bylo požádáno prostřednictvím zřizovatele   

o státní dotaci na kompletní výměnu nevyhovujících oken a dveří, a rovněž  
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na  zateplení celé budovy na Týnecké ulici. Tato akce v hodnotě 1,9 mil.Kč  

se realizovala v průběhu měsíce září a byla dokončena  koncem měsíce října 

olomouckou firmou Lanex. Naše zařízení přispělo částkou více jak 800 tisíc 

korun. Kromě toho, že budova  dostala novou žlutou fasádu, a tudíž i pěknější 

vzhled, je hlavním přínosem této akce  snížení tepelné náročnosti budovy, a tím 

i snížení nákladů na její vytápění. Součástí těchto úprav bylo i provedení 

rozvodu internetové sítě do jednotlivých pokojů, takže i naši obyvatelé budou 

moci postupně využít této služby. V návaznosti na tuto stavbu se počítá ještě 

v příštím roce s výměnou střešních oken a novém pokrytí střechy krytinou  

a úpravou balkonů. 

  Obyvatelé domova   mohou plně využívat nabídky nejen našeho zařízení, 

ale dle svých možností i služeb poskytovaných ve Velké Bystřici. Někteří 

navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní představení, 

využívají i programy pořádané  místním klubem seniorů, který některé své akce 

pořádá ve společenské místnosti domova. 

V oblasti náboženské mají uživatelé možnost navštěvovat každý týden 

bohoslužby Církve římskokatolické a bohoslužby  Církve československé 

husitské v místní kapli. 

  V rámci zlepšení kondice  jsou pořádána pravidelná cvičení  

a zúčastňujeme se  sportovních her seniorů v domově důchodců Pohoda 

v Olomouci – Chválkovicích. I když jsme nepřivezli žádnou z medailí, přece 

jsme  zdárně reprezentovali náš domov . 

18. července jsme uspořádali jako každoročně den sv.Anny,  kterého  

se účastní jak obyvatelé domova, tak i jejich rodinní příslušníci a známí. Oslavy 

byly zahájeny bohoslužbou a po ní následovala zahradní slavnost. K poslechu 

hrála skupina Magnet. 

 Koncem léta se podařil uskutečnit malý výlet do města Olomouce,  

které jsme mohli shlédnout z turistického vláčku. Pro některé účastníky to byla 

první návštěva našeho krajského města po mnoha letech. 

Několikrát do roka navštěvují domov děti  místní základní školy a obou 

mateřských škol, aby předvedli něco z toho, co se naučily - písničky, divadelní 

scénky apod. Před vánočními svátky zazpíval v domově pěvecký sbor z Velké 

Bystřice  pod vedením   p. Ivany Juráňové . 

V rámci festivalu  Lidový rok se uskutečnila malá folklorní scéna   

ve společenské místnosti, na které vystoupily dva   dětské folklorní soubory.  

Při této příležitosti jsme obdrželi ocenění města  za květinovou úpravu domova 

a v rámci soutěže o ,,nejlepší svajbové hanácké koláče“ jsme se umístili  

na druhém místě. 

V den 80.výročí postavení budovy bývalé měsťanské školy převzal náš 

spoluobyvatel pan Ctirad Kolbe Cenu města za svého zemřelého otce pana 

Josefa Kolbeho, významného občana a stavitele mnoha staveb ve Velké 

Bystřici. 
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Kromě pravidelných akcí se ve společenské místnosti koná celá řada  

setkání s hudbou (Masopust, kavárnička, májová veselice) a promítají se zde 

celovečerní filmy. Obyvatelé DPS mohou využít služeb naší malé knihovny. 

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, zároveň obdrží informace o našem zařízení.  

Na závěr je nutné konstatovat, že bez finanční pomoci vedení našeho 

města, Olomouckého kraje a státu prostřednictvím Ministerstva práce  

a sociálních věcí by nebylo možné naše služby   vůbec uskutečňovat. 

 

 

 

Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 
 

     Pečovatelská služba poskytovala v roce 2013 péči 36 klientům. V samotné 

Velké Bystřici 11 klientům. Služba se rozrůstá a možnost nechávat své blízké 

umírat doma je pro některé uchopitelnější. V dnešní době lidé pořád umírají více 

v nemocnicích nebo ústavech odloučeni od svých blízkých. Snažíme se o to, 

abychom se stali prostředníkem mezi rodinnou péčí a umístěním do zařízení. 

Aby  stáří a smrt patřily k našemu životu neodmyslitelně jako narození. 

V současné době má charitní pečovatelská služba 3 pečovatelky na pracovní 

poměr a 2 pracovnice na DPP. 

 
 

 

 

Ordinace praktického lékaře 

 
Praktický lékař: MUDr.Kafka Petr 

Sestřička:           Hana Kotzotová 

 

Ordinační doba zůstává stejná jako v předchozích letech: 

 Dopoledne:  Odpoledne: 

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   
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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. 

 

  

 

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 
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Ordinační doba: 
 

  

 

 

 Zubní oddělení neprodělalo v roce 2013 zásadnější změny technické ani 

přístrojové. Ordinace je vybavena veškerou nejmodernější technikou  

od digitálního rtg, autoklávu, až po zubní soupravu. 

Stále poskytujeme stomatologickou péči v širokém rozsahu. Tj. od  

dětiček, přes jejich rodiče až po jejich babičky a dědečky. To vše v  

úzké spolupráci s laboratoří p.Miroslavy Kubáčkové, která nám vychází  

vstříc ve zhotovování prací od korunek a můstků, a to od celokovových,  

přes celokeramické, až po snímací protézy. 

Na konci roku 2013 do důchodu odešla oblíbená, stále usměvavá (a to jak  

při setkání tváří v tvář, tak i po telefonu) sestřička Marie Slámová. 

Na místě zubní instrumentářky se pacienti setkávají s Růženkou  

Šudřichovou, která je jak po stránce odborné, tak lidské, tou pravou  

sestřičkou na svém místě. 
 

 

 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr.Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

      V ambulanci klinické logopedie ve Velké Bystřici je i nadále poskytována 

potřebná logopedická péče dětem i dospělým pacientům.  V současné době je 

provoz již celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována potřebám pacientů. 

Pomoc vyhledávají pacienti z celého našeho regionu a zároveň začala dojíždět  

i řada klientů z Olomouce, kde je čekací doba a interval objednávání 

dvojnásobný. V uplynulém roce jsme se snažili o rozšíření spolupráce  

se speciálními pedagogy, fyzioterapeuty a psychology. Vzhledem 

k přibývajícímu množství tzv. kombinovaných vad u dětí jsme pociťovali 

potřebu navazování užší spolupráce se speciálně pedagogickými centry  

či pedagogicko-psychologickými poradnami. Handicapované děti 

s kombinovaným postižením bývají v  péči logopeda mnohem delší dobu 

než děti s izolovanými řečovými vadami a potřebují komplexní, konkrétní  

a dlouhodobou pomoc. V této oblasti jsme začali u dětí více pracovat v oblasti 

orofaciální stimulace a myofunkční terapie. Snažíme se pořizovat více 

logopedických pomůcek a literatury, abychom mohli rodičům poskytovat 

potřebné informace.   

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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        Nadále se rozvíjí spolupráce ambulance s pedagogy mateřské školy  

ve Velké Bystřici. Vedle pravidelně prováděné depistážní činnosti je 

poskytována péče  na půdě mateřské školy i dětem, které z různých důvodů se 

svými rodiči ambulanci klinické logopedie nenavštíví, ačkoliv to stav řeči jejich 

dětí vyžaduje. Externí spolupráce je prováděna na základě smlouvy 

s ředitelstvím Masarykovy základní a mateřské školy. Tato spolupráce zároveň 

umožňuje bližší pozorování a ovlivňování řeči v prostředí kolektivu ostatních  

dětí .   

       Základem a cílem logopedické péče však nadále zůstává správná 

diagnostika, zvolení správných postupů a metod terapeutické interakce  

a zejména stálá konzultace a spolupráce s rodiči při odstraňování zjištěných 

řečových vad a poruch . 

 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ČSA č.80 
 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 15,00 – 19,00 

 
 

Zařízení rehabilitační péče  
Hana Novotná, rehabilitační sestra  
Ordinační doba: 

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 

 

 

Lékárna 

 
Podklady: PharmDr.Helena Třísková, vedoucí lékárny 

 

Vedoucí:   Pharm.Dr. Helena Třísková 

Pracovníci:   farmaceutický asistent Lenka Svrčková 

farmaceutický asistent Eva Jahnová 

   Sanitárka Petra Sedláčková  

Mgr. Jozefína Pachmanová 
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Lékárna je umístěna v budově zdravotního střediska, což je velmi příznivé 

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

ihned, pokud se lék nenachází na skladu, je objednán a v časovém horizontu 24 

hodin si pro něj pacient může přijít. 

Kromě výdeje a prodeje léků připravují pracovníci lékárny také prezentaci 

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

a akční ceny, popřípadě dárky k některým výrobkům, aby vyšli vstříc svým 

zákazníkům.  

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

se stejným názvem, ve kterých jsou zákazníci informováni o akčních nabídkách 

a výhodných cenách v místní lékárně. 

Bystřická lékárna má výdejnu také v Mariánském Údolí. 

Školní jídelna 
 

 

Podklady Mgr.Ivo Slavotínek, Velkobystřické noviny 

 

S účinností od 1. srpna 2013 byla do čela příspěvkové organizace Školní 

jídelna Velká Bystřice jmenována nová ředitelka paní Eva Flejberková, přičemž 

k 31. 7. 2013 byla z této funkce městskou radou odvolána paní Marie 

Scheuchová. Důvodem této změny byly problémy v oblasti řízení této 

organizace, přičemž rada města po zralé úvaze dospěla k názoru, že bez takové 

změny vyřešení těchto problémů není možné. Nová paní ředitelka má z oblasti 

řízení školního stravování bohaté zkušenosti, jednak byla řadu let ředitelkou jiné 

školní jídelny a především v posledních letech působila jako krajská metodička 

školního stravování na Odboru školství KrÚ Olomouc, zajišťovala koordinaci 

všech školních jídelen v Olomouckém kraji. Vzhledem k personální příležitosti, 

která se nám naskytla, tedy vzhledem k odchodu paní Flejberkové z krajského 

úřadu do penze - dohodli jsme se s ní, že jídelnu převezme na 1,5 roku  

do 31. 12. 2014 za účelem stabilizace této organizace.  
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

 

Podklady: npor. Mgr. Pavel Chrudina, vedoucí obvodního oddělení 
                                                                                                               

 V roce 2013 byl u našeho územního obvodu zaznamenán mírný pokles 

nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2012. Z celkového počtu 

spáchaných 334 trestných činů bylo objasněno 155 trestných činů, což činí 

objasněnost 46,41 %, v porovnání s předchozím rokem došlo tedy  

k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 6,29 %. 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 – 

2013. 
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Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2013 nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových 

vozidel a rodinných domů. K těmto vloupáním docházelo na různých místech 

celého teritoria OO PČR Velká Bystřice. Další rozšířenou kriminální činností 

v roce 2013 bylo vloupání do rekreačních chat, restaurací a obchodů. 

 V roce 2013 lze pozitivně hodnotit eliminaci nápadu krádeží věcí 

z nezajištěných motorových vozidel na parkovišti před obchodním domem 
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Makro ve Velké Bystřici a vloupání do zaparkovaných motorových vozidel 

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

 

Pachatelé trestné činnosti 

 Z celkového počtu 334 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 158 případů. Převážná část pachatelů pochází z asociálních skupin 

obyvatelstva a stejně jako v loňském roce mají největší podíl na evidované 

trestné činnosti osoby bez zaměstnání a recidivisté. Recidivisté se podíleli 

z celkového počtu zjištěných pachatelů na spáchání 85 trestných činů. Ženy  

se dopustily spáchání celkem 19 trestných činů. 

V kategorii nezletilých a mladistvých došlo oproti roku 2012 k značnému 

poklesu pachatelů. V roce 2013 byly těmito osobami spáchány celkem 2 skutky. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti 

V roce 2013 došlo dále v 85 případech k vloupáním do různých objektů – 

nejvíce do restauračních zařízení, hospod a obchodů (13 případů), do rodinných 

domů a bytů (16 případů) a dále pak k vloupání do chat (10 případů).          

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2013 bylo realizováno celkem  

6 x vykázání osoby ze společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího 

násilí, což představuje oproti roku 2012 nárůst o 100 %. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  
 V roce 2013 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 

občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem  

352 přestupkových spisů, což činí mírný nárůst oproti roku 2012 o + 5 skutků  

(v roce 2012 bylo evidováno 347 spisů). Z uvedeného počtu bylo správnímu 

orgánu předáno celkem 121 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového 

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

1. Přestupky proti majetku – 219 přestupových spisů, což znamená nárůst 

oproti roku 2012 o 17 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 134 spisů, což 

činí nárůst oproti roku 2012 o 31 spisů.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 50 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 27 přestupků. Do těchto přestupků nejsou zahrnuty 

přestupky vyřešeny v blokovém řízení 

 

 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 
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otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti, nazvané „Bílý kámen“, které 

v minulém roce proběhlo ve dvou etapách (27. dubna a 24. srpna). Další 

významnou společensko-sportovní událostí byly různé cyklistické závody 

s mezinárodní účastí závodníků – Czech Cycling Tour 2013 a Mistrovství 

Evropy 2013. Tyto závody se konaly v průběhu měsíce července v Olomouci – 

část Svatý Kopeček, Lošov, Droždín a ve Velké Bystřici.  

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- „Hanácký pupek světa“  

- „Lidový rok“ – XXIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 

- „Hanácké Woodstock“ – rockový festival. 

 

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

která proběhla v měsíci září v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém 

Kopečku u Olomouce, kde v květnu proběhl v rámci Unplugged Tour 2013  

i koncert skupiny Elán. 

 

  Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2013 měla klesající tendenci. Z celkového 

počtu 158 pachatelů nebyla žádná osoba mladší 15 let, což představuje oproti 

roku 2012 pokles o 3 nezletilé osoby. V případě mladistvých osob byli zjištěni  

2 pachatelé, což ve srovnání s rokem 2012 znamená nárůst o 1 mladistvou 

osobu.  

 Z celkového počtu 2 případů činů jinak trestných nebo provinění, 

spáchaných nezletilými či mladistvými osobami, šlo o 1 případ mravnostního 

charakteru a 1 skutek z oblasti majetkové trestné činnosti. 

 

 Oblast drog 

 V uvedené oblasti byly zaznamenány pouze dva případy přestupkových 

jednání, které se týkaly držení omamné nebo psychotropní látky.  

V průběhu roku 2013 k dané problematice proběhly přednášky  

ve spolupráci s Preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje. Snahou přednášek bylo oslovovat cílové ohrožené 

skupiny dospívající mládeže, a tímto trestnou činnost částečně eliminovat. 

 

Kriminalita s extremistickým podtextem  

Do kategorie kriminality s extremistickým podtextem je však možno dále 

zařadit tzv. sprejerství. V roce 2013 byl zaznamenán celkem 1 případ, což je 

pokles oproti roku 2012 o jeden případ. 

 

Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2011, 2012 a 2013 
 

Rok 2011       2012 2013 
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Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

 v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

 234 / 61  26,07 198 / 28 14,14 198 / 35 17,68 

Krádeže vloupání  80 / 22  27,50 72 / 7 9,72 85 / 10 11,76 

Krádeže prosté  126 / 27  21,43 103 / 17 16,50 83 / 11 13,25 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 17 skutků, což je 

o 14 skutků méně než v roce 2012 (31/2012). Objasněnost činila 76,47 %, což je 

oproti roku 2012 vyšší objasněnost než v roce 2012, kdy objasněnost činila 

61,29 %. Hospodářská trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice 

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

podvody a zpronevěry. 

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2013 spácháno 28 trestných 

činů, což představuje nárůst o 8 oproti roku 2012. 

Strukturu násilné trestné činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné 

ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, porušování 

domovní svobody a loupeže.  

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti máme v roce 2013 evidovány celkem 3 skutky, což je stejný 

počet jak v roce 2012. Objasnit se podařilo všechny skutky. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2013 evidováno 21 trestných 

činů, což představuje pokles o 4 trestné činy oproti roku 2012. V této kategorii 

tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 15 trestných činů, 

2. Výtržnictví – 3 trestné činy, 

3. Požáry – 2 trestné činy, 

4. Sprejerství – 1 trestný čin. 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2013 evidováno celkem  

67 trestných činů, ze kterých bylo objasněno 61 skutků, a objasněnost tak byla 

na 91,04. V této skupině se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti 

trestných činů: 

1. Zanedbání povinné výživy – 30 trestných činů 

2. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 23 trestných činů 

3. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 12 trestných činů 

4. Ostatní trestná činnost – 2 trestné činy 
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Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2013 

řešeno v blokovém řízení celkem 744 řidičů, což představuje oproti roku 2012 

nárůst o 177 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 319.500,- Kč, což je o 54.400,- Kč více než v roce 2012.  

 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 2013 uloženo celkem  

9 blokových pokut v celkové výši 2.400,- Kč. 

V oblasti dopravy bylo dále na našem útvaru řešeno celkem 44 řidičů, 

kteří před nebo během jízdy požili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. 

Z uvedeného počtu bylo realizováno 27 přestupkových jednání a 17 trestných 

činů. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 21 řidičů. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

 Plánovaný personální (tabulkový) stav obvodního oddělení je v současné 

době celkem 18 policistů + 2 (vedoucí oddělení + zástupce vedoucího oddělení) 

+ administrativní pracovnice, celkem tedy 20 policistů + 1 občanský 

zaměstnanec. Skutečný stav je v současné době 17 policistů, což činí podstav – 

3 policisté,  postupné zaplňování chybějících míst by mělo být realizováno 

v průběhu roku 2014. 

 Co se týká pracovního zázemí policistů, to je v současné době na velmi 

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

techniky a monitorů k PC. 

Přestože personální stavy zdejší součásti OO PČR Velká Bystřice jsou 

neuspokojivé a věkový průměr policistů je díky personální obměně nižší, bylo 

v roce 2013 dosaženo velmi dobrých výsledků. Jedním z hledisek vyhodnocení 

kvality práce policistů je možno považovat procento objasnění veškerého 

nápadu trestné činnosti. Z celkového nápadu 334 trestných činů bylo v roce 

2013 objasněno 155 trestných činů, což činí procentuální objasněnost 46,41 %. 

Tento výsledek je nejlepší za poslední 4 roky.  
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VIII. Kultura a školství 
 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola 

 

 

a) Základní škola 

 
Podklady: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel 
  

     

Základní údaje o škole 

Ředitel školy:  Ing. Jaroslav Mihal 

Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková  

  

Školská rada  

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  

Ing. Alena Kafková 

Ing. Martina Venusová   

    

Materiální  vybavení školy 

Odborné učebny a vybavení školy zůstává v podobném rozsahu jako 

v předchozích letech, sborovna pro vyučující 4. a 5.tříd byla vybavena novým 

nábytkem, stejně tak jako přírodovědný kabinet. Bylo vytvořeno zázemí 

výchovné poradkyně pro jednání s rodiči. Byly instalovány 4 nové interaktivní 

tabule na 2.stupni, ve čtyřech třídách byly vyměněny tříkřídlé tabule. Proběhla 

kompletní výměna podlahy a obložení v malé tělocvičně. Družina dostala nové 

sedací soupravy a nábytkovou sestavu. V roce 2012/13 byla kompletně opravena 

a zprovozněna druhá počítačová učebna. Bylo nakoupeno 15 plochých monitorů 

do učebny pro žáky a byl realizován nový LTSP terminálový server pro učebnu 

ICT.  
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Personální zabezpečení činnosti školy 

1.stupeň:     2.stupeň 

Mgr. Anna Fryštacká 

Mgr. Kateřina Kovalová   Mgr. Michaela Fabíková (Tv) 

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

Mgr. Hana Londová   Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Helena Mádrová    Mgr. Ingrid Jílková (Ch)  

Ing. Jaroslav Mihal (AJ)   Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv)  

Mgr. Jaromíra Pazderová  Mgr. Renata Kramplová (M – F)  

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

Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB)  Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj - Hv)  

Mgr. Libuše Sandrová    Mgr. Žaneta Skopalová (Př – Aj)  

Mgr. Ivo Šenk     PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

Mgr. Gabriela Šišková    Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

Mgr. Andrea Teplá (Tv – pedagogika) 

        

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka:  Eva Kadalová 

Vychovatelky:   Kamila Smidová 

     Petra Polcrová  

 

Rozdělení některých funkcí: 

Koordinátorka ŠVP     Mgr. Šišková 

Výchovná poradkyně     Mgr. Mečířová 

Metodička prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Teplá 

ICT koordinátorka        Mgr. Jitka Minářová  

Koordinátorka environmentální výchovy   Mgr. Londová  

 

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

z Olomouce a okolí. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová   ekonomka školy  

Diana Charvátová   ekonomka školy  

Milan Kufrik   školník 

Jiřina Drzyzgová   pracovnice pro úklid 

Michaela Košťálková      pracovnice pro úklid (3. 1. 2013 – 28. 3. 2013) 

Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 

Petra Myšáková                pracovnice pro úklid (do 31. 12. 2012) 

Petra Serbová                   pracovnice pro úklid (16. 5. 2013 – 30. 6. 2013) 

Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid (od 1. 7. 2013) 

Gabriela Šádková   pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek   správce haly 
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František Hubáček   správce haly 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 15. 1. 2013.  Do 1. ročníku 

nastoupilo v září celkem 43 dětí + 1 žák byl vzděláván v zahraničí.  

V devátých třídách bylo celkem 49 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné  

ze zvolených škol.  

 

Počty žáků  k 28.6. 2013  
Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 

1.A Mgr. Jaromíra Pazderová 11 9 20 

1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 11 9 20 

2.A Mgr. Helena Mádrová 6 13 19 

2.B Mgr. Kateřina Kovalová 8 10 18 

3.A Mgr. Sylva Kubíčková 11 9 20 

3.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 12 9 21 

4.A Mgr. Hana Londová 7 13 20 

4.B Mgr. Ivo Šenk 9 10 19 

5.A Mgr. Gabriela Šišková 9 10 19 

5.B Mgr. Libuše Sandrová 6 12 18 

Celkem 

1.st. 

 90 104 194 

6.A Mgr. Renata Kramplová 4 12 16 

6.B Mgr. Andrea Teplá 7 10 17 

7.A Mgr. Jindřiška Hyklová 6 13 19 

7.B Mgr. Michaela Fabíková 12 6 18 

8.A Mgr. Drahomíra Kozáková 11 15 26 

8.B Mgr. Eva Poděbradová 16 10 26 

9.A Mgr. Jitka Minářová 10 13 23 

9.B PaedDr. Helena Stejskalová 14 12 26 

Celkem 

2.st. 

 80 91 171 

Celkem  170 195 365 

 

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

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

Hrubá Voda). 

 

  

 

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. Dále škola spolupracovala 

při řešení výchovných problémů s Magistrátem MO, PS PČR, se Sdružením D, 

se školskou radou, 4x zasedala výchovná komise. 
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Dopravní výchova 

27. 09. 2012 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 2012/2013 

- Anglický jazyk pro 2., 3., 4., 5. a 6. třídu 

- Anglický jazyk pro 8. a 9. tř. (umění prezentovat) 

- Bojové umění 

- Dívčí klub 

- Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky 

- Floorball 

- Gymnastika a tanec 

- Hip hop pro mladší žáky 

- Hip hop pro starší žáky 

- Keramika pro 2. třídu 

- Keramika pro 2. stupeň 

- Ping pong 

- Tvoření 

- Vaření (pro mladší i starší) 

- Volejbal 

- Výtvarný kroužek pro 4. třídu  

- Výtvarné tvoření 

 

Kulturní akce 

Datum Název Třída Organizátor, dohled 

3. 10. Muzeum umění, Olomouc 4. AB Šenk, Londová 

31. 10. Exkurze do Prahy 8. A Štěpánová, 

Skopalová 

11. 11. Svatomartinské slavnosti, průvod   

22. 11. Vánoční jarmark 1. – 9. všichni 

5. 12. Mikuláš v MŠ 9. AB Minářová, 

Stejskalová 

18. 12. Kouzlo adventu, Náměšť n. H. 1. – 3. 

AB 

třídní 

leden Návštěvy dětí z MŠ Velká Bystřice 

ve škole 

1. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

leden Návštěvy dětí z MŠ Mrsklesy  

ve škole 

1. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

9. 2. Ples školy  SRPŠ 

1. 3. Řím – legionáři, gladiátoři  

a Césarové – představení 

6. – 9. třídní, Šišková 

10. 4. Děti zpívají karaoke 5. – 9. Poděbradová 
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15. 4.  Kuky se vrací – výstava, Šternberk 1. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

24. 4. Beseda nad knihou, Olomouc 8. B Poděbradová 

25. 4. Princové jsou na draka, muzikál 1. – 3. 

AB 

třídní 

20. 5. Beseda nad knihou, Olomouc 6. B Štěpánová 

22. 5. Exkurze do Prahy 8. B Poděbradová, 

Hyklová 

24. 5. Nový Zéland, beseda 2. B, 6. 

A 

Kovalová, 

Kramplová 

29. 5. Exkurze do Prahy 8. A Kozáková, Hyklová 

31. 5. Beseda nad knihou, Olomouc 8. A Štěpánová 

31. 5. Den dětí všechny třídní 

3. 6. Pirátská pohádka – divadlo 1. – 3. 

AB 

třídní 

11. 6. Tutanchamon – výstava, Praha 6. A Kramplová, 

Charvátová 

20. 6. Tutanchamon – výstava, Praha 8. A Kozáková, Jílková 

20. 6.  Fenomén seriálu 8.AB, 

9.AB 

Poděbradová, 

Stejskalová 

26. 6. Tutanchamon – výstava, Praha 7. A Hyklová, Kozáková 

 

Sportovní akce 

Datum Název Třída Organizátor, dohled 

26. 9. Atletické závody, Olomouc 6. – 9. Teplá, Fabíková 

5. 10. Fotbalový turnaj, 1. kolo 8. – 9. Teplá 

10. 10. Fotbalový turnaj, okresní kolo 8. – 9. Teplá 

1. 11. Školní liga miniházené 1. – 5. Šenk 

22. 11. Školní liga miniházené 1. – 5. Šenk 

12. 12. Basketbalový turnaj chlapců, Velký 

Újezd 

7. – 9. B Teplá 

6. 12. Mikulášský turnaj v miniházené 3. – 5. Šenk 

4. 1. Turnaj v kopané, Hlubočky 8. – 9. B Teplá 

5. 2. Turnaj v házené chlapců, Olomouc 7. – 9. B Fabíková 

14. 2. Basketbalový turnaj chlapců, Velký 

Týnec 

7. – 9. B Teplá 

15. 2. Školní liga miniházené 1. – 5. Šenk 

8. 3. Školní liga miniházené 1. – 5. Šenk 

18. 3. Novinářský kalamář  5. – 7. Fabíková, Teplá 

20. 3. Basketbalový turnaj dívek – místní 

kolo 

6. – 9. Fabíková, Teplá 

21. 3. Basketbalový turnaj chlapců, 6. – 7. Fabíková 
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Olomouc 

26. 3. Coca-Cola Cup, fotbal, Velký 

Týnec 

8. – 9. Teplá 

26. 3 Basketbalový turnaj dívek – okresní 

finále, Šternberk 

6. – 9. Fabíková 

27. 3. Basketbalový turnaj chlapců – 

místní kolo 

8. – 9. Teplá 

3. 4. Basketbalový turnaj chlapců – 

okresní kolo, Štenberk 

8. – 9. Teplá 

12. 4. Školní liga miniházené 1. – 5. Šenk 

25. 4.  Expedice Karakoram, LC Olomouc 9. AB Fryštacká 

14. 5. Novinářský kalamář 2013, 

republikové finále 

5. – 7. Fabíková, Teplá 

16. 5. Vybíjená – krajské kolo, Prostějov 4., 5. AB Fryštacká 

24. 5. Sportovní hry mikroregionu  1. – 9. Teplá 

6. 6. Atletické závody, Velký Týnec 6. – 8. B Teplá 

20. 6. Mega Sam Cup Olomouc 3. – 5. Šenk 

 

Dopravní výchova 

Datum Název Třída Organizátor, dohled 

27. 9. Dopravní den všechny třídní, Kovalová 

19., 

23., 

30. 4. 

Dopravní výchova v centru 

Semafor, Olomouc 

5. A Šišková 

22., 

24., 

29. 4.  

Dopravní výchova v centru 

Semafor, Olomouc 

4. B Londová 

14., 

16., 

22. 5. 

Dopravní výchova v centru 

Semafor, Olomouc 

4. A Šenk 

 

Prevence rizikového chování 

Datum Název Třída Organizátor, dohled 

17. 9. Program v P-centru, Olomouc 3. AB třídní 

19. 9. Program v P-centru, Olomouc 4. AB třídní 

5. 10. Školení „podporovatelů“, projekt 7. – 9. 

AB 

Teplá 

17. 10. Dětská práva 6. 7. AB Kramplová 

18. 10. Lidská práva 8., 9. AB Kramplová 

14. 11.  Program v P-centru, Olomouc 5. AB třídní 

23. 11. Program v P-centru, Olomouc 7. B třídní 

26. 11. Program v P-centru, Olomouc 7. A třídní 
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28. 11. Program v P-centru, Olomouc 8. B třídní 

29. 11. Program v P-centru, Olomouc 8. A třídní 

30. 11. Program v P-centru, Olomouc 9. B třídní 

30. 11. Setkání podporovatelů, projekt 7. – 9. Teplá 

4. 12. Beseda Dospělost a plodnost 6. AB Stejskalová 

7. 12. Beseda Láska a sexualita 7. AB Stejskalová 

13. 12. Beseda Plánování rodičovství 8. AB Stejskalová 

13. 12. Program v P-centru, Olomouc 9. A třídní 

14. 1. Program v P-centru, Olomouc 6. A třídní 

26. 1. Program v P-centru, Olomouc 6. B třídní 

22. 4.  Kurz sebeobrany 5. AB,  

8. AB, 9. 

AB 

třídní 

3. 5. Méďové – výchovně dramatická 

lekce 

1. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

květen Dentální hygiena všechny třídní 

17. 6. Dramacentrum Olomouc 7. A Teplá 

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Datum Název Třída Organizátor, dohled 

2. 10. Výstava terarijních zvířat, 

Olomouc 

2. AB Mádrová, Kovalová 

9. – 23. 

10. 

Soutěž ve sběru papíru všechny Finger 

10. 10. Lesní pedagogika, Lošov 5. AB Šišková, Sandrová 

30. 11. Tajemný svět Ekvádoru a 

Galapág, výukový program 

7., 8. AB Hyklová 

19. 12. Letové ukázky s dravými ptáky 1. – 9. třídní 

19. 4. Ekologická stopa 6. – 9. 

AB 

třídní 

10., 27., 

29., 31. 

5.  

Lesní pedagogika, Lošov 6.A, 

2.AB, 

4.AB, 

1.AB 

třídní 

14. – 28. 

5. 

Soutěž ve sběru papíru všechny Finger 

15. 5. Exkurze do elektrárny Dlouhé 

Stráně 

8. – 9. 

AB 

Kramplová, 

Kozáková 

 

        

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 
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Soutěže a olympiády 2012/2013 

Olympiáda v českém jazyce Školní kolo uspořádala 5. 11. 2012 p. uč. 

Poděbradová. Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. 

tříd. 

 V okresním kole 20. 2. 2013 soutěžila A. 

Neckařová (9. A). 

Dějepisná olympiáda Školní kolo probíhalo v listopadu, účastnili se ho 

vybraní žáci 8. a 9. tříd, organizoval p. uč. 

Finger 

 V okresním kole v březnu 2013 soutěžil A. 

Pazdera (9. B). 

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

Matematický klokan  Účastnili se žáci 2. – 9. ročníku. 

Přírodovědný klokan V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší J. 

Šiška (8.A) a G. Grygarová (9.B). Celkem se 

účastnilo 31 žáků. Pořádaly p. uč. Skopalová  

a Jílková. 

Modrá planeta Několikaměsíční zeměpisná internetová soutěž, 

organizovala p. uč. Hyklová. 

Soutěž ve sběru papíru  Organizoval p. uč. Finger. 

Karaoke Pěveckou soutěž organizovala p. uč. 

Poděbradová. 

 

Ve dnech 21. – 26.listopadu proběhla inspekce, její výsledky byly hodnoceny 

kladně. 

 

 

Hospodaření školy v kalendářním roce 2013 

   

1. P Ř Í J M Y   

   

MěÚ Velká Bystřice 3 552 700  

KÚ  16 032 500  

Projekt EU peníze 

školám 623 781  

   

OSTATNÍ PŘÍJMY   

Školné MŠ 240 740  

Školné družina 90 600  

Sponzoři ZŠ 13 100  

Sponzoři MŠ 63 179  

Zahradní slavnost 30 200  
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Fond odměn 30 065  

AKCE - jarmarky 47 298  

Sběr 12 318  

Startovné 2 300  

Novinářský kalamář 97 600  

Pronájem  27 650  

COCA-COLA 

automat 2 800  

Úroky 532,63  

Ostatní výnosy - 

výběry 786 487  

Elektřina LŠU 17 372  

Pronájem haly 395 425  

CELKOVÉ PŘÍJMY 22 066 647,63  

   

2. V Ý D A J E    

   

Investiční výdaje 0  

Neinvestiční výdaje  22 036 460,12  

CELKOVÉ VÝDAJE 22 036 460,12  

   

Hospodářský výsledek za rok 2012 byl 30 187,51 Kč 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Partnerství škol Comenius 

Podařilo se nám připojit do skupiny evropských škol a společně jsme sepsali 

projektovou žádost s názvem „Health 4 Youth“, v překladu Zdraví pro mládež. 

K žádosti se připojili základní a střední školy z těchto zemí:  z Itálie, Turecka  

a Velké Británie. 

Projekt byl schválen pod reg. č. COM-MP-2013-122 a naší škole bude přidělen 

grant 20 000 EUR. Projekt bude probíhat v příštích dvou školních letech, přesně 

v období 1. 8. 2013 – 31. 7. 2015. Kromě projektových výstupů bude naše škola 

povinná realizovat také 24 mobilit (tj. výjezdů pedagogů a žáků do partnerských 

institucí). První organizační schůzka by se konala na podzim 2013 v sídle 

koordinátora projektu v Turecku ve městě Aydin. 
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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 Žišková-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, ředitelka ŠJ: paní Eva Flejberková 

Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce bylo 

stanoveno na 300,- Kč měsíčně 

 

 

Organizace předškolního vzdělávání 

Všechna čtyři oddělení mají zřizovatelem povolené navýšení kapacity na 28 dětí ve třídě. 
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MŠ 

oddělení/třída 

kapacita/naplněnost pedagogové 

asistent pedagoga 

integrované dítě  

ve třídě 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Žirafky 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Rybky 

28/28 2 

ano 

1 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Broučci 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Na Svobodě 

odd. Včeličky 

28/28 2  

ne 

0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

žádosti o přijetí kladně vyřízené žádosti,  

tj.děti přijaté 

vydaná rozhodnutí  

o nepřijetí 

počet skutečně 

nastupujících dětí  

k 1. 9. 2012 

47 32 15 32 

 

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.        

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 2012/2013 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Keramika 22, Tvořivé ručičky 23, Angličtina 10, Flétna 7, Sportovní hry 8 

Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2011/2012: 

Plavání CZ Bohuňovice září 2012- leden 2013 – 56 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice únor 2013- červen 2013 – 37 dětí 

Lyžařská škola FTK UP leden – leden - únor 2013 – 5 dětí 

 

Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2012/2013 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. 
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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... 

 

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. 

• 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 

Vnitřní prostory obou MŠ jsou postupně vybavovány novým nábytkem  

a získávají  tak veselý vzhled moderních mateřských škol. Všechna čtyři 

oddělení již nyní disponují moderním funkčním nábytkem a jsou postupně 

vybavována moderními pomůckami pro předškolní vzdělávání. V MŠ  

na Svobodě je nově obložené schodiště (také proběhla demontáž zbývajícího 

umakartu ve zbylých prostorách MŠ). Byla provedena modernizace šatny  

pro zaměstnance v MŠ Zámecká – nové vestavěné skříně, ve dvou odděleních 

MŠ Zámecká byly položeny nové koberce. V pracovně vedoucí učitelky byla 

vyměněna dvířka na sestavě nábytku a ve sborovně je nový nábytek. 
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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 2013 navštěvovalo pobočku ZUŠ ve Velké Bystřici 

64 žáků. Učili se hře na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet  

a trombon ve třídách učitelů Zuzany Antlové, Lenky Černínové, Zuzany 

Pouchlé, Evy Bínové, Jany Vaculíkové, Petera Remeníka a Pavla Balcaříka. 

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 Lidový rok,  

na prostějovských hanáckých slavnostech a na vánočním jarmarku ve škole. 

Samostatně navštívila muzika festival mládežnických souborů v polském městě 

Bidgoszcz. 
 

 

 

Základní umělecná škola Miloslava Stibora Olomouc, pobočka 

Velká Bystřice 

 

Podklady: Mgr.Petr Stodůlka, učitel 

 

Pobočka ZUŠ M.Stibora, výtvarný obor, sídlí v budově ZŠ ve Velké 

Bystřici  v učebně blízko tělocvičny. Má stále dvě skupiny po šestnácti žácích,  

o výuku je stále velký zájem, atmosféra výborná a tvůrčí  a stejně jako 

v předchozím roce 9 žáků čeká na místo v pořadníku. 

  Ve spolupráci s vedením Masarykovy ZŠ a MŠ Ve Velké Bystřici jsme 

uspořádali 24.10.2013 při příležitosti oslav založení školy v koridoru výstavu 

"Naše škola", která se setkala s velkým zájmem návštěvníků. Zpracovávali jsme 

témata týkající se školy a výuky např. učební pomůcky, postřehy žáků, školní 

aktivity, dokreslovačky, postavy školáků z lepenky,  interiéry tříd aj. Při práci  

na těchto výtvorech používaly děti různé výtvarné techniky. 

Během roku jsme se věnovali dvěma stěžejním námětům, a to KRUH  

a MOJE FARMA. Vyvrcholením bude účast na celostátní přehlídce výtvarných 

prací "Oči dokořán" ve Šternberku v říjnu 2014 . 
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Dále velmi oceňujeme vznik informačního centra s galeriízet ve Velké 

Bystřici, pravidelně s žáky (v rámci výtvarné kultury) navštěvujeme velmi 

kvalitní výstavy . 

 

 

 

Odbor kultury a informací (OKI)  
 

Podklady: Mgr.Martina Žbánková, referentka OKI, vedoucí KIC 

 

 Personální obsazení OKI: 

Petr Nakládal – referent OKI, pověřen vedením odboru 

Mgr. Martina Žbánková – referentka OKI, vedoucí KIC 

Lenka Lakomá – knihovnice  

Alena Hořínková – prodavačka 

 

Činnost Odboru kultury a informací:  

- organizace multižánrových kulturních aktivit (KD Nadační, amfiteátr, 

galeriezet) 

- podpora spolkům, které organizují kulturní akce 

- provoz knihovny  

- redakce a vydávání Velkobystřických novin  

- redakce webových stránek města 

- redakce facebookových stránek Kulturní a informační centrum  

- pravidelná redakční správa 7 webových portálů (OK Tourism.cz,  

i-olomouc.com, olomouc.eu, Kudy z nudy.cz, KamDnesVyrazime.cz, 

CZECOT.cz, OL4you.cz)  

- provoz Kulturního a informačního centra (dále jen KIC) 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.  

 

Dne 21. června 2013 bylo KIC úspěšně certifikováno A.T.I.C. ČR jako 

turistické informační centrum splňující podmínky pro klasifikační třídu „B“. 

Certifikát  nám byl vydán 10. září 2013 s platností na 2 roky. Již po prvním roce 

fungování jsme v soutěži vyhlašované společnostmi Deník.cz, A.T.I.C. ČR  

a CzechTourism získali titul „Informační centrum 2013 Olomouckého kraje“ 

a zvítězili jsme v konkurenci 33 informačních center. 

Jelikož v roce 2012 navštívilo naše KIC celkem 4 281 návštěvníků, 

rozhodli jsme se aktivně přistupovat k trendům současné doby zvýšením 
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komfortnosti poskytovaných služeb investicí do moderních technologií. Z těchto 

důvodů se KIC Velká Bystřice rozhodlo zpracovat webového multimediálního 

průvodce, na kterého získalo finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč z dotačního 

titulu Olomouckého kraje. Do konce r. 2013 tak byl zpracován interaktivní 

průvodce obcí a průvodce dvěma nejfrekventovanějšími cyklostezkami. 

 

KIC pokračuje v pravidelné otevírací době: 

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 prostorách západního křídla velkobystřického zámku, kde se nachází 

KIC, bylo 12. května slavnostně otevřeno Muzeum hanáckého kroje, které 

vzniklo ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Ve stálé expozici 

jsou zde vystaveny hanácké kroje a krojové součásti z 19. a 20. století. Do 

historie města je možné nahlédnout prostřednictvím faksimilií dobových 

dokumentů, jimiž byly udělovány městu zvláštní privilegia. V prvním patře 

budovy již třetím rokem úspěšně funguje výstavní galerie, která celoročně 

prezentuje výtvarná díla převážně českých autorů. 

 

Podklady: Petr Nakládal, referent pověřený vedením OKI 

 

I v roce 2013 se na kulturních aktivitách města se podílela celá řada 

subjektů, které pořádají nebo ve spolupráci s městem spolupořádají jednotlivé 

akce: divadelní soubor OB, složky národopisného souboru Haná, farnosti, 

Masarykova ZŠ a MŠ, Senior klub, mateřské centrum Bublinka, o. s. Folklorum, 

SK Velká Bystřice, jednota Orel Velká Bystřice, Sbor dobrovolných hasičů, 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 

2013 udržely zavedený standard co do počtu i co do kvality. Cyklu folklorních 

akcí Hanácký rok v Bystřici, který probíhal již 4 rokem, se dostalo významného 

ocenění. Na slavnostním večeru v Moravském divadle v Olomouci převzali 

pánové Marek Pazdera, starosta a Ivo Slavotínek, místostarosta, Cenu 

Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2012 za výjimečný počin 

v oblasti tradiční lidové kultury. Cena je umístěna v Kulturním a informačním 

centru. 

Vedle již zavedeného cyklu Hanácký rok v Bystřici byl pro lepší 

informovanost a přehled návštěvníků zaveden nový multižánrový cyklus 

„Bystřice napříč žánry“. Zahrnuje  nefolklorní akce, jejichž datum konání je 

známé s dostatečným předstihem a lze je tudíž avizovat na celoročním letáku. 

Do tohoto cyklu byl např. přeřazen Hanácké pupek světa. 



85 

 

Z bohaté nabídky kulturních akcí byly obecně hojně navštěvovány 

aktivity v plenéru s volným vstupem (Masopust, Lidový rok, Mikuláš, 

Svatomartinské slavnosti…). 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 30 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, ti ovšem 

vysoce oceňují snahu představitelů města o zajištění takto kvalitní kultury. 

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 byly dobře využity prostory amfiteátru. Kromě již 

zavedených akcí (Hanácké pupek, Lidový rok, Woodstock) byla vyzkoušena 

nová akce Hanácké Nashville – festival trampské, folkové, counry a BG hudby 

pod širým nebem. Z dotace hejtmana Olomouckého kraje byla pořízena 

promítací technika a s velkým ohlasem se během léta odehrála 4 představení 

letního kina – „kinoamfíku“. 

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 ani v roce 2013 se přes veškerou snahu 

vedení obce nepodařilo 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. 

 

 

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2013 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací. (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI) 

 

12. 1.  *Bystřice napříč žánry (BNŽ): Rockové bál Hanáckyho Woodstocku. 

Druhý ročník Rockového bálu Hanáckyho Woodstocku se konal  

na sále Ravela. (pořádá Velkobystřická kulturní společnost) 

19. 1.  koncert Kruhu přátel hudby (dále KPH): B. Smetanovi s láskou  

(A. Strejček – mluvené slovo, D. Wiesner - klavír). Skvělý novoroční 
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kulturní počin, o výborné atmosféře se p. Strejček zmínil i ranním 

rozhlasovém pořadu na ČRo Dvojka. (53 návštěvníků), (galeriezet, 

dále jen gz) 

 19. 1. ples města, hudba Syrynx, disco Martin Vlk, předtančení Orel VB, 

písně z muzikálů A. Juráňová a O. Liňa, cca 250 návštěvníků, hotel 

Zámek 

 20. 1. derniéra výstavy Terezy z Davle (Grandhotel) s vystoupením Ivy 

Kevešové – šansony, 60 návštěvníků, gz 

 26. 1. BNŽ: vernisáž výstavy Renáta Drábková: Láska je asi kulatá za účasti 

autorky, hudební doprovod 2 studentky (housle, klavír), 35 

návštěvníků, gz 

 2. 2. KPH: koncert z listiny mladých umělců L. Klánský - klavír, P. Mráček 

– housle, M. Klánský - zpěv), 40 návštěvníků, gz 

 9. 2. Hanácký rok v Bystřici (dále HRB): Bystřický masopust – všechny 

akce HRB jsou popsány v samostatné zprávě. 

 13. 2. divadelní představení pro děti: Ježek a sněhulák, hrálo Divadlo 

plyšového medvídka z Prostějova pro 196 dětí, kulturní dům Nadační 

(dále jen KDN) 

 14. 2. výchovný koncert pro ZŠ: muzikálové melodie v podání souboru 

Slunečnice z Brna, účast 130 žáků, KDN 

 19. 2. Dětský pohádkový karneval (program p. Opletal z Loštic) pro cca 200 

dětí, KDN 

 9. 3. KPH: recitál Pavla Šporcla: Moje houslové legendy. V rámci KPH  

se podařilo získat vystoupení našeho známého houslového virtuosa  

za doslova symbolickou cenu. Koncertu naslouchala pěkná návštěva 

193 platících. KDN 

 19. 3. HRB: Vynášení smrtky 

 21. 3. HRB: Velikonoční vítání jara, velikonoční dílna 

 23. 3. BNŽ: vernisáž výstavy Zdeněk Macků: Europa Nova. Výstava 

významného, nedávno zemřelého exilového autora. Za účasti 

autorových dcer. Vystoupil O. Liňa za klavírního doprovodu J. Juráně. 

30 návštěvníků, gz 

 23. 3. BNŽ: bystřické REGI BANJO, jarní festival regionálních FTCaBG 

kapel. Country Expres, KOFE@VLNA,Dunibuch, Freďáci, 3M+B, 

Proč ne band, Hot Jazz Šůtrs, Brzdaři, The LOG, Kelt Gras Band.  

110 platících, KDN 

 24. 3. HRB: Květná neděle - Pletení tatarů 

 25. 3. divadelní představení pro děti: O pračlovíčkovi, hrálo divadlo 

Tramtarie z Olomouce pro 122 dětí, KDN 

 1. 4. HRB: Velikonoční obchůzka – Mrskut 

 5. 4. divadelní představení pro děti: Vodnická pohádka divadla MRAK 

z Havl. Brodu pro 205 dětí, KDN 
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 6. 4. *10. výročí a křest CD Záhorské muziky. Vystoupili: Záhorská 

muzika, sbor Rovina, Mladá Haná, muzika Frgál. 80 návštěvníků, 

KDN (pořádala Záhorská muzika) 

 27. 4. BNŽ: cykloturistická akce Bílý kámen 

 30. 4. HRB: Pálení čarodějnic a Stavění mája 

 12. 5. HRB: Slavnost kroje – Hanácká a slezská svatba (CZ/PL) 

 12. 5. HRB: 1. Farmářské trhy (CZ-PL) 

 13. 5. Konference o Hané, 12. odborná konference o Hané, spolupořádala 

PhDr. Jaroslava Čajová, JANUA o.p.s., cca 60 účastníků, KDN  

 18. 5. HRB: Sečeni lóke 

 18. 5. koncert ZUŠ: svět klasické kytary, 40 návštěvníků, gz 

 21. 5. májový žákovský koncert ZUŠ, 50 návštěvníků, gz 

 24. 5. *BNŽ: Noc kostelů, konala se pouze prohlídka kostela bez dalšího 

programu, cca 50 návštěvníků (pořádala ŘK farnost) 

 25. 5. BNŽ: vernisáž výstavy Luděk Adámek, vystoupil P. Břečka – flétna, 

40 návštěvníků, gz 

 25. 5. HRB: kácení mája 

 26. 5. BNŽ: koncert KPH: Belfiato Quintet, 30 návštěvníků, gz 

 1. 6. BNŽ: Dětský den, v Zámeckém parku, pěkná účast cca 200 dětí 

 1. 6. HRB: Bystřická kuličkiáda 

 3. 6. divadelní představení pro děti: Pirátská pohádka divadla Tramtarie 

z Olomouce, 135 dětí, KDN 

 7. 6. BNŽ: pohárek SČDO: div. představení Dokonalá svatba souboru 

ŠAMU Štítina – představení komedie se kterým soubor uspěl  

na přehlídce ve Vysokém nad Jizerou. 50 diváků, KDN  

 8. 6. BNŽ: pohárek SČDO: soutěžní vystoupení a div. představení 

Bláznovy zápisky 

 9. 6. BNŽ: pohárek SČDO: rozborové semináře 

 15. 6. BNŽ: Hanácké Nashville: koncert FTCaBG kapel Kelt-grass-band, 

Domino, Alibaba, Dunibuch, PročneBand, HotJazz, Freďáci, Brzdaři, 

Soft&Easy, Hubertus, Poslední kovboj. Zkušební ročník festivalu  

pod otevřeným nebem. Zpočátku špatné počasí negativně ovlivnilo 

návštěvu. 2 scény – amfiteátr a restaurace Varna. 

 22. 6. *BNŽ: Festival duchovní hudby „K poctě Mgr. Josefa Olejníka“.  

3. ročník. Účastnily se chrámové sbory z Velké Bystřice, Šternberka  

a Tršic + soubor Misty z Velké Bystřice. 100 návštěvníků, ŘK kostel 

(pořádala ŘK farnost) 

 29. 6. *premiéra div. představení DS OB Velká Bystřice: Potrestaný záletník, 

úspěšná premiéra francouzské komedie, 150 diváků, KDN (pořádal  

DS OB VB) 

 14. 7. BNŽ: Hanácké pupek světa (improvizační divadlo OL.I.VY, kapela 

Bujabéza, Elton John revival, diskotéka) 

 27. 7. BNŽ: vernisáž výstavy: manželé Šnajdrovi, cca 40 návštěvníků, gz 
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 4. 8. BNŽ: Hanácké Woodstock (3. ročník rockového festivalu) 

 10. 8. BNŽ: kinoamfik: Milionář z chatrče.  1. promítání v amfiteátru,  

cca 200 diváků 

 17. 8. *hasičská soutěž a zábava (pořádalo SDH) 

 24. 8. BNŽ: cykloturistická akce Lení Bílý kámen 

 31. 8. BNŽ: kinoamfik: Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka.  

2. promítání v amfiteátru, cca 250 diváků 

 7. 9.  HRB: Lidový rok 23. ročník mezinárodního folklorního festivalu 

 7. 9.  HRB: 4. farmářské trhy (CZ-PL) 

 8. 9.  HRB: Lidový rok 23. ročník mezinárodního folklorního festivalu 

 8. 9.  HRB: 4. farmářské trhy (CZ-PL) 

  14. 9. derniéra výstavy manželů Šnajdrových se čtením autorské poezie,  

15 návštěvníků, gz 

 21.9. BNŽ: vernisáž výstavy Marek Trizuljak: Sklokrajina, hudební 

doprovod violoncello, gz, 50 návštěvníků 

 28.9. KPH: Most mezi Prahou a Vídní. Komorní trio: Dana Mimrová-flétna, 

Mir.Vilímec-housle, Jan Petr-klavír, gz, 38 návštěvníků 

 6.10. KPH: Kristina Kasíková (fagot), Václav Vonášek (klavír), gz,  

30 návštěvníků 

 13.10. HRB: Drakiáda  

 13.10. *pohádka „Popelka“ Velmi Amátérské Divadlo (Orel) orlovna  

150 dětí + rodičů (pořádala jednota Orel) 

 18.10. *žehnání varhan + varhaní koncert. Mši sloužil mons. Josef Hrdlička, 

varhanní koncert Jan Gottwald, ŘK kostel (pořádala ŘK farnost) 

 19.10. vernisáž putovní výstavy fotografií - soutěžní fotografie z CZ/PL 

projektu, ocenění autorů nejlepších fotografií, KIC, 65 návštěvníků 

 24.10. Cena města + slavnost Jubileum bystřických škol + výstava o historii 

škol, ZŠ 

 2.11. ekumenická bohoslužba za zesnulé, hřbitov  

 9.11. HRB: Svatomartinské slavnosti, náměstí, cca 500 osob 

 13.11. KPH Smetanovo duo Jitka Čechová (klavír), Jan Páleníček 

(violoncello), gz, 32 návštěvníků 

 16.11. BNŽ: festival Bystřické Banjo (15. ročník) AM Úlet, Freďáci, FT 

Prim, Sekvoj, Švédova 3, Brzdaři, Kofe&Vlna, Wabi Daněk, KD,  

280 návštěvníků 

 17.11. *10. výstava obrazů a fotografií amatérských tvůrců a koncert sboru 

Cantilo z Jevíčka,120 návštěvníků, orlovna (pořádala jednota Orel) 

 23.11. BNŽ: vernisáž výstavy Renata Dvořáková: Inspirace kameny, gz,  

80 návštěvníků 

 28.11. HRB: Vánoční koledování s jarmarkem, ZŠ  

 1.12. KPH: Irena Babáčková (kytara), Helena Tamelová (soprán), gz,  

40 návštěvníků 

 3.12. adventní koncert ZUŠ Ol.-Žerotín, 60 návštěvníků, gz 
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 4.12. *Vánoční jarmark v mateřské škole (pořádala MŠ)  

 5.12. HRB: sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

 8.12. HRB: adventní koncert 

 13.12. HRB: obchůzka Lucek  

 13.12. *improvizační divadlo ODVAZ, 80 diváků, KDN (pořádalo divadlo 

O2Z) 

 19.12. HRB: Zpívání u vánočního stromu 

 23.12. *Pouštění skořápkových lodiček. Nová předvánoční akce,  

150 účastníků, Zámecké náměstí. (pořádal MS band) 

 24.12. HRB: troubení z věže kostela  

 24.12. HRB: Půlnoční mše 

 25.12. HRB: Živý betlém v podání Velmi Amátérského Divadla, 150 diváků, 

u ŘK kostela 

 26.12. HRB: Štěpánské koledování 

 31.12. *BNŽ: Silvestr v divadle: komedie Potrestaný záletník, Meče  

a přeslice OB VB - Slavík (ukázka), polední silvestrovský přípitek, 

raut, 180 návštěvníků, KDN (pořádala OB VB) 

 31.12. *Silvestrovský koncert: Olomoucké žesťové kvinteto, MISTY+++, 

100 posluchačů, ŘK kostel (pořádala ŘK farnost) 
 

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

Bylo nakoupeno (i získáno darem) 158 svazků za 19.907,- Kč. Dalších  

42 svazků v hodnotě 8.806,- Kč bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká 

knihovna 2013, 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 mnohem 

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 2013 se přihlásilo 305 čtenářů, z toho 130 dětí do 15 let.  

Čtenáři si vypůjčili 12785 knih, časopisů i brožur. 
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    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 17 besed (pro menší 

děti s pohádkovou tematikou; dále seznámení s různými literárními žánry, 

orientace v půjčovně pro mládež – vlastně to znamená i v půjčovně pro dospělé, 

protože obě půjčovny jsou ve společné místnosti. 

    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 9x 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 nestaršího 

fondu a zastaralé, dlouhodobě nepůjčované knihy jsou vyřazovány  

a odepisovány. V roce 2013 bylo odepsáno 630 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, referent OKI, webové stránky galeriezet 

 

Galeriezet vznikla jako prostor pro umělecká setkávání a kulturní dialog. 

Primárně slouží k podpoře výstavní činnosti zaměřené zejména na prezentaci 

nezávislých předních tvůrců současného umění (malířství, kresba, grafika, 

sochařství, fotografie, videoart...), a to jak z ČR, tak ze zahraničí a k podpoře 

mladých talentovaných tvůrců. Frekvence výstav 6x v roce. V rámci výběru 

výtvarníků jsou preferování ti, kteří se svou tvorbou snaží na jedné straně ctít 

výtvarné řemeslo, uměleckou a hodnotovou tradici a na straně druhé interpretují 

aktuální reflexi člověka nad sebou samým a světem, ve kterém žije, v kontextu 

vývoje současného umění. Kurátorem galeriezet je dr. Jaroslav Pastuszak. 

V roce 2013 se uskutečnily vernisáže těchto výstav: 

  23. 3.vernisáž výstavy Zdeněk Macků: Europa Nova  

  25. 5. Vernisáž výstavy Luděk Adámek: Objekty 

 27. 7. vernisáž výstavy: manželé Šnajdrovi: Kresby. Obrazy 

  21.9.  vernisáž výstavy Marek Trizuljak: Sklokrajina 

  23.11. vernisáž výstavy Renata Dvořáková: Inspirace kameny  

 

 

 

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 2013 se celkový počet členů souboru 

přiblížil stovce. 

 

Haná 2013 (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: Marie Šťouračová 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 

zkouškách i v roce 2013 každý pátek na sále kulturního domu Nadační.  

Při vystoupeních doprovázela soubor muzika Kanafaska, někdy jsme používali 

nahrávky naší muziky. 
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    Náš sklad krojů a rekvizit se nadále nacházel v areálu Technických služeb 

u parku. 

Akce v roce 2013: 

3.2. – Masopust v Polsku 

V rámci projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané jsme dělali masopustní 

obchůzku v ulicích polského města Opole (viz článek této kroniky Projekt Haná 

ve Slezsku, Slezsko na Hané v kapitole Významné události roku 2013). 

9.2. – 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. 

2.3. – Jiřka Nakládalová a Jana Gregorová slavily kulaté narozeniny, sešlo se 

nás kolem 40 a za přítomnosti bývalých členů soboru jsme se vrátili o nějakou 

desítku let zpátky na taneční zkoušku za dob našeho mládí. 

21.3. – Velikonoční vítání jara v mateřské škole (Hanácký rok) 

Chlapi z našeho souboru předváděli pletení tatarů a učili to zájemce z řad 

návštěvníků. 

24.3. – Pletení tatarů (Hanácký rok) (viz příspěvek Mladá Haná)) 

1.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

V neděli velikonoční nasněžilo, takže ranní návštěvníci v krojích brodili 

několika centimetry sněhu, aby vymrskali dívky a ženy v jejich domovech. 

Krojovaná obchůzka v našem městě opět probíhala za zájmu tisku a fotografů. 

12.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) – (viz článek této kroniky Projekt 

Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané v kapitole Významné události roku 2013) 

18.5. – 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. 

25.5. – Hanácká svajba v Olomouci 

Několik členů souboru se zapojilo do mezisouborového „projektu“ 

sdružení Folklorum, zopakovali jsme si vlastně vystoupení ze Slavnosti kroje. 

1.6. – Hanácká svajba v Uherském Brodě 

 Vyvrcholení společné akce se konalo na nádvoří muzea, místní byli 

naprosto uchváceni krásou hanáckých krojů a písní. 

28.-30.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

V sobotu odpoledne jsme se zúčastnili průvodu. Vystupovali jsme 

v programu Folklorního sdružení „Veselé obrázky ze života lidu českého“  

na stadionu Zahrada v sobotu večer. Zaplněnému hledišti jsme předvedli pásma 

Baba zlá a Čarování. 

13.7. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 

 Členové našeho souboru účinkovali v menších rolích O putování Ignáce 

Bystřického, součástí programu byly řecké tance v hanáckém podání. 

4.8. – Vystoupení Polsko 



93 

 

Opět jsme zavítali do skanzenu v Opole, celý den jsme se střídali 

s Kanafaskou, tancovali jsme pásma Čarování, Baba zlá, Zelí. Největší atrakce 

pro nás byla průtrž mračen, protože u nás předtím tři týdny nepršelo. Pár kapek 

jsme dovezli i domů (viz článek této kroniky Projekt Haná ve Slezsku, Slezsko 

na Hané v kapitole Významné události roku 2013). 

7.9.- 9.9 – svajba Mirek a Zuzka Rosůlkovi (viz příspěvek Mladá Haná) 

7.- 8.9. - Lidový rok – XXIII. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V sobotu večer jsme lehce mystifikovali bystřickou veřejnost, že přijel 

soubor z Řecka, ale oni nás nakonec stejně poznali. V neděli odpoledne jsme 

vystoupili s pásmem Baba zlá, potom jsme se nechali fotit na propagační 

materiály v parčíku. 

14.9. – Setkání hanáků v Prostějově 

Konalo se počtvrté pod záštitou senátora Martina Tesaříka,  

i přes nepříznivé počasí se uskutečnilo v náhradních prostorách. Proběhl přípitek 

všech 600 krojovaných hanáků, který byl zaznamenán do Knihy rekordů, 

zúčastnili jsme se také Hanáckého pohádkového pětiboje. 

26.10. – Oslava kulatin Pepy Langera 

Když má šéf souboru narozeniny, je potřeba mu přijít pogratulovat, takže 

jsme ve sklepě u Procházků zpívali, pili, jedli hodovali až do noci. 

9.11. – Svatomartinské odpoledne 

Čtvrtý 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. Tentokrát Lucie vycházely od Kolmanů z Nádražní 

ulice a směrovaly na náměstí. 

19.12. – Zpívání u vánočního stromu 

Opět to vzal do rukou MS Band a přizval ke spolupráci vokální sbor  

na koledy lidové i nelidové. 

23.12. – Hanácká nadílka 

Počasí ani letos nevypadalo příliš vánočně. Sešli jsme se u punče  

na náměstí a pak šli ke stromečku do parku. 

26.12. – Štěpánské koledování 

Na tradiční vánoční vystoupení jsme obnovili již potřetí pásmo Vánoce 

Vánoce přicházejí, aktualizovali jsme některé sloky s přihlédnutím k městským  

i vnitropolitickým událostem. 

31.12. – Silvestr  

Dopoledne jsme se zúčastnili silvestrovského představení místních 

ochotníků. I když přšelo, odpoledne jsme se někteří potkali ve Vrtově  

na tradičním setkání přáslavských, mrskleských a bystřických občanů.  
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Po mnoha letech společných Silvestrů jsme se nějak na večer nedomluvili a 

trávili jej každý po svém. 
 

 

Mladá Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí : Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 

Počet tanečníků : 22 

Muzika: Záhorská cimbálová muzika 

Vedoucí muziky: Lubor Kadala 

Primáš muziky: Pavlína Kubešová 

Záletníci 

Primáš muziky: Ondřej Nakládal 

 

Akce v roce 2013: 

19.1. – Hanácké bál v Olomouci – Šmigrust 

Vystupovali jsme na tradičním plese organizovaném několika hanáckými 

soubory v RCO Olomouc. 

3.2. – Masopust v polském Opole 

Společná akce se souborem Haná. 

9. 2. – 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 směrem na ulici Křížkovského  

a Nad Skálou. Doprovodili nás Záletníci. 

15.2. – Ples v Uničově 

Předvedli jsme pásma Šmigrust a Študent, hráli Záletníci. 

1.3. – Ples Bělkovice 

Stejná pásma jako v Uničově, jen hudební doprovod měla Záhorská 

muzika. 

24.3. – Pletení tatarů 

Příprava na velikonoční obchůzku proběhla v Informačním centru. 

1.4. – Velikonoce 

Obchůzka v krojích, děvčata se soustředila v několika domácnostech, 

postupně jsme je vymrskali. 

6.4. – 10.výroční založení Záhorské muziky 

Koncert se konal v kulturním domě Nadační, přispěli jsme do programu 

pásmem Šefci. 

20. - 21.4. – Outdoor Libavá.  

Stali jsme se spolupořadateli akce Bílý kámen, týden před jejím konáním 

jsme vyrazili fáborkovat trasy. Přespali jsme na Hadince nedaleko Budišova,  



95 

 

se členy Autoklubu jsme si večer zazpívali a druhý den projeli na kolech 

vojenský prostor zpět domů. 

27.4. – Bílý kámen  

Na stanovišti Strážná jsme měli stánek s pivem a nealko nápoji, někteří 

členové obsadili i další kontrolní stanoviště. 

12. 5. - Slavnost kroje  

Tématem letošní akce byla Hanácká svajba v podobě, jak se před lety 

uskutečnila ve Strážnici ve spolupráci se souborem Klas Kralice, mužským 

soborem Rovina a občanským sdružením Folkorum. Bohužel počasí nám 

nepřálo, proto se nemohla uskutečnit v amfiteátru, ale na sále KD Nadační. I tak 

to byl pro diváky velký zážitek. Svatbu doprovázely ukázky řemesel nejen 

z našich krajů, ale i z Polska. 

18. 5. – Sečeni lóke  

26.5. – Hanácká svajba Olomouc 

Repríza programu na náměstí v rámci kácení májky. 

1.6. -  Hanácká svajba Uherský Brod 

22.-23.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice – Šefci, Študent 

V sobotu ráno byla zkouška, odpoledne průvod. Večer na stadionu 

Zahrada jsme tancovali Šmigrust, několik Mlhanáků tancovalo i v pásmu 

Čarování. V neděli odpoledne vystupoval Ženský sbor souboru Mladá Haná 

v soutěžním programu a naše děvčata se mezi ostatními ženskými sbory 

rozhodně neztratila! 

6.7. – Veselíčko 

V srdci regionu Záhoří jsme tancovali záhorské pásmo Šmigrust a Šefce. 

 4.8. – Polsko, skanzen Opole 

 Zájezd společně s Hanou a Kanafaskou, tancovali jsme Šmigrust, Šefce, 

Študenta. 

 17.8. – Dožatá Pivín 

 Pásmo Ječmínek bylo postaveno poměrně narychlo, aby mohlo být 

prezentováno na této akci pořádané opět ve spolupráci s Klasem Kralice. 

24.8. – Letní Bílý kámen 

7.- 8. 9.- Lidový rok  

V sobotu ráno jsme pomáhali připravit podium, děvčata fungovala jako 

hostesky pro přijíždějící soubory. V sobotu večer při umělém osvětlení diváci 

shlédli pásmo Richcumgarda. V neděli odpoledne na galaprogramu dospělých 

souborů jsme tancovali Študenta a Ženský sbor zpíval své písně, kterými  

si vydobyl ocenění ve Strážnici. 

 14.9. – Setkání Hanáků s hejtmanem Ol.kraje v Prostějově 

 Zopakovali jsme si pásmo Ječmínek 

5.10. – Ke kořenům – Flora Olomouc 

Za chladného počasí jsme divákům předvedli pásma Šmigrust, Šefci, 

Študent, Ječmínek. 

13.12. – obchůzka Lucek 
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 Druhý ročník obnoveného zvyku začínal tentokrát v Nádražní ulici  

a Lucky směrovaly do centra města. 

26. 12. -  Štěpánská 

 Na vánočním posezení jsme předvedli pásmo Skrajování buchty. 

  

 

 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2013 dvacet čtyři členů. Vedení souboru  

se nezměnilo, soubor v roce 2013 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. 

 

Akce v roce 2013: 

20.3. Vynášení Smrtky 

Protože bylo pěkné jarní počasí, šli jsme v krojích, proto byl průvod  

se smrtkou krásně barevný. Smrtku si děvčata vyrobila sama v tělocvičně  

před vynášením, sama ji oblékla a zpívala celou cestu. Bylo krásné počasí a šla 

s námi i spousta rodičů. Děti z Čekanky nazdobily pentlemi vrbovou větvičku  

a nesly ji opentlenou  zpět ke škole. 

13.5. Konference o Hané 

Konference o Hané se konala v rámci Slavnosti kroje, pět děvčat v krojích 

vítalo hosty a nabízelo občerstvení.  

21.-22.6. Festival v Orlové 

Na festival jsme vyrazili z Bystřice v pátek brzo ráno. Sotva jsme dorazili 

do Orlové, za 20 minut jsme museli být na jevišti. Tancovali  jsme Bělení prádla  

a Hósátka a muzika zahrála několik písniček. Po ubytování v tělocvičně jsme si 

užili návštěvu bazénu. 

Druhý den nám přijela na pomoc Kanafaska. Dopolední vystoupení bylo 

málo navštívené diváky, odpoledne už to bylo lepší. Večer byly na nádvoří 

soutěže pro děti ze souborů, k tanci a poslechu hrály muziky. 

7.9. Lidový rok 

Na Lidovém roku jsme tancovali Hósátka. Pásmo jsme měli nacvičené 

dobře už před prázdninami, takže vše proběhlo v klidu a bez problémů.  

Po vystoupení jsme se na louce za amfiteátrem společně fotili na kalendáře  

na příští rok. 

15.9. Prostějov 

Tancovali jsme Hósátka, muzika hrála pár písniček. Počasí vyšlo krásné, 

vystupovali jsme na konci programu a stihli jsme si projít i tradičně úžasný 

jarmark na prostějovském náměstí. 
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24.10. Slavnost výročí školy 

Pět děvčat šlo v krojích vítat návštěvníky chlebem a solí. 

29.11. Vánoční jarmark ve škole 

Protože jsme měli v souboru z velké části nové děti, začali jsme s nimi 

opět vše od začátku. Letos jsme „oprášili“ pásmo, které jsme dělali  

před několika lety (možná 8 – 10) Čertovské dovádění. Nejmenší děti dělaly 

čerty a větší děvčata byla v bílém s rolničkami.  

22.12. Zpívání u stromečku 

Byl velký mráz a někteří diváci postupně odcházeli, takže na naše 

společné koledování s Čekankou a MS bandem jich moc nezůstalo.  

Po vystoupení jsme šli ke stromečku u mateřské školky. Zazpívali jsme si 

koledy, rozdali si dárečky, vyprskali jsme prskavky a popřáli si do nového roku. 

26.12.  Štěpánská 

Tancovali jsme Čertovské dovádění, které jsme nacvičili už na školní 

vánoční jarmark.  

 

 

Čekanka (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 
 

Vedoucí : Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 

Počet členů přibližně 16 (mění se během roku odchodem dětí do Krušpánku  

a náborem nových členů) 

Vedoucí muziky Krušpánek:  Lenka Černínová 

 

Dětská folklorní přípravka se v roce 2013 scházela každé úterý od 16  

do 17 h v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti od 5  

do 8 let. 

 

Akce v roce 2013: 

9.2. - Masopust  

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky. V masopustních maskách jsme divákům zatancovali Kalamajku, 

Blkotala kaša, Jeden dva a Skáké skáké medvěde. 

19.3. - Vynášení smrtky a vítání jara (viz příspěvek Krušpánek) 

12.5. – Slavnost kroje  

Čekanka se připojila do pásma velkých hanáků ztvárňujícího hanáckou 

svajbu. Kvůli nepříznivému počasí se uskutečnila na sále kulturního domu. 

7.9. – Lidový rok  

Vystoupení o tom, jak si děti hrají na svajbu jsme od Slavnosti kroje 

trochu rozšířili, pásmo bylo povedené, chválili ho diváci i rodiče. Hudbu 

k tancování obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky 

Černínové. Před vystoupením jsme se nechali fotit v parčíku u amfiteátru. 

Září – Předávání vysvědčení 



98 

 

Zní to trochu podivně, ale „školní rok“ Čekanky se opravdu uzavírá v září 

po Lidovém roku, kdy se loučíme s dětmi, které ukončily druhou třídu  

a postupují do Krušpánku. Letos jsme měli 4 absolventy a 1 tanečnice  

se rozhodla ukončit kariéru. Slavnostní předání čekankového vysvědčení bylo 

s překvapením – uskutečnilo se v cukrárně, kde na nás čekalo samozřejmě 

občerstvení. 

29.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

V tělocvičně základní školy zatancovali krátké vánoční pásmo Kdo upeče 

vánočky 

5.12. – Mikuláš 

Na Zámecké náměstí přijede Mikuláš, sešli jsme se na sále Nadační, 

abychom si napřed vyzkoušeli pásmo na Štěpánskou. Na závěr zkoušky jsme 

objevili dárky od Mikuláše. Některé děti se pak s rodiči zúčastnily i nadílky  

na náměstí. 

19.12. – Zpívání u vánočního stromu (viz příspěvek Krušpánek) 

26.12. – Štěpánské koledování 

 Předvedli jsme dokonalejší verzi pásma Kdo upeče vánočky. 

 

  

 

Divadelní soubor 
 

Podklady:  Jaroslav Magdon 

 

     První rok samostatného působení jsme  ukončili a před námi byl rok 2013,  

ve kterém jsme chtěli pokračovat v úspěšně zahájené činnosti.                                                                                                           

Proto jsme již 3. února sehráli v Příkazích divadelní představení  „Mnoho 

povyku pro psa“. 10. března naši mladí herci „Meče a Přeslice“ odehráli 

v Mrsklesích reprízu silvestrovské hříčky „Princezna a drak“.                                                                                                            

23. března jsme v Krčmani uvedli znovu „Mnoho povyku pro psa“.                                                  

Den nato, 24. března,  jsme v Bratrušově sehráli hru „Mátový nebo citron“.                             

Mezitím jsme od začátku roku intenzivně zkoušeli novou divadelní hru 

„Potrestaný záletník“.  20. dubna jsme v Červeném Kostelci, v divadle  

J.K.Tyla,  hráli pro  nejméně 300 diváků hru „ Mátový nebo citron“. Byl to  

pro nás velký zážitek !  Hrát pro tolik diváků – a úspěšně!            

 29. června jsme slavnostní premiérou dotlačili do cíle nově nazkoušenou 

hru  „ Potrestaný záletník“. Dá se říci, že se nám povedla, což přítomní diváci 

ocenili svým potleskem a květinami. 

Rok 2013 běžel a my jsme 4. srpna sehráli v Konicích „ Mnoho povyku 

pro psa“. Poněvadž si náš kolega Milan Tesařík z Němčic nad Hanou přivezl 

svou klaku – autobus důchodců a hlavně důchodkyň se slivovičkou – hrálo se 

nám jako před domácím publikem.!                                          
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25. srpna jsme zavítali do Lázní Velké Losiny, kde jsme hráli komedii 

„Mnoho povyku pro psa“.  Při této příležitosti jsme se setkali s naším 

příznivcem, hercem Františkem Řehákem a pěkně jsme si popovídali. Na toto 

představení nám na naše webové stránky přišel velice příznivý ohlas jednoho 

z pacientů.                                                                                                       

Lázně Velké Losiny na nás čekaly ještě 14. září , kdy jsme zde odehráli 

„Mátový nebo citron“.  Zároveň druhá část našeho souboru „ SPMH DOHRA“ 

(P.Dorazil, Z. Hrbek a T.Hradil) vystoupili na akci dalšího našeho člena 

Jaromíra Hořínka – Krokyna“ na „Krokynfestu“ , kde předvedli  několik scének 

a povídek.                                                                 

 Potom nás čekala listopadová divadelní smršť:   

2. listopadu – „Potrestaný záletník“ v Moravském Berouně 

15. listopadu – soutěž  „ O Václava z Václavova“ , kterou jsme obeslali 

veselohrou „Potrestaný záletník“ (Čestné uznání pro autora článku).  Večer jsme 

potom ještě v Hněvotíně odehráli „Mátový nebo citron“.                                                                                                      

16. listopadu - „ Mátový nebo citron“ jsme hráli ve Skrbeni na sražených  

a svázaných stolech za velké podpory diváků, kteří nám fandili, abychom z těch 

stolů nespadli. 

23. listopadu - Městečko Trnávka, kde jsme hráli „Mátový nebo citron“                                                                                                                              

28. prosince jsme vystoupili u našich divadelních přátel v Morkovicích, kterým 

jsme sehráli hru „Potrestaný záletník“. Za odměnu nás čekalo bohaté 

občerstvení od stromečku a jiné dobroty. 

Rok jsme zakončili ukázkou z pohádkové hříčky  H.Ch. Andersena 

„Slavík“ , kterou nám předvedli naši mladí umělci „Meče a Přeslice“.                                                                                 

Vyvrcholení  silvestrovského programu v rámci akce  SLAVÍME  JAKO  

PRVNÍ (v 10 h dopoledne) bylo představení „Potrestaný záletník“. 

V roce 2013 jsme od 7. – 9. 6. pořádali  41. ročník národní přehlídky  

„Pohárek SČDO   2013“, ze které Jaroslav Magdon se svým výstupem 

„Dědeček pokračuje“ postoupil jako host do Vysokého nad Jizerou.                                                                                                                                 

Ve Vysokém nad Jizerou jsme od 12. – 19. 10. absolvovali  Kurz divadelní režie 

SČDO (Jitka Smutná, Tomáš Hradil a Jaroslav Magdon). 

 Rok 2013 byl pro divadelní soubor plný práce, ale i radosti z ní. 
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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 ve Velké Bystřici,  

kde vypomáhal P. Bohumír Vitásek. Velkobystřický farář je zároveň 

administrátorem farnosti Hlubočky. 

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 byla pořádána již tradiční Tříkrálová sbírka, která je věnována  

na sociální projekty Charity Olomouc v Olomoucké arcidiecézi. Součástí sbírky 

je i příspěvek na zdejší pečovatelskou službu, která pomáhá našim občanům 

překonávat nelehké situace  jejich života. Ve farnosti se podařilo  sestavit 

celkem třiadvacet skupinek koledníků, kteří jen ve Velké Bystřici vykoledovali  

částku 48.967,-Kč. V  celé farnosti pak sbírka dosáhla výše 112.737,- Kč.  

Na tuto sbírku  navázalo  setkání koledníků v prostorách orlovny spojené 

s koncertem  farního sboru z Drahanovic. 

V lednu, v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, se uskutečnily 

v Husově sboru a farním kostele dvě ekumenické bohoslužby, které vedl P.Josef 

Opluštil a Bc.Hana Šebíková.  

2.února proběhl tradiční orelský a farní  ples, na němž předvedli své 

taneční umění tanečníci místní orelské jednoty. Následující týden se uskutečnilo 

v orlovně setkání s dechovkou, kde k poslechu i tanci hrála dechová hudba 

Dolanka.  

V neděli 7.dubna při mši sv. požehnal bývalý velkobystřický farář 

P.Metoděj Radomír Hofmann OT v bukovanském kostelíku obraz Božího 

milosrdenství, který namaloval Petr Juráň z Velké Bystřice. Po slavnosti  

se  účastníci přesunuli na zahradu fary, kde se konala pravá beraní zabíječka,  

ke které vyhrávala cimbálová muzika Záletníci.  

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána Slavnost kroje, která 

opět  začala ranní mší svatou. Zúčastnily se jí krojované skupiny zahrála  

a zazpívala cimbálová muzika Záletníci pod vedením Ondřeje Nakládala. 
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  24. května  proběhla   ,,Noc kostelů“, která se konala prostorách farního 

kostela. Návštěvníci si mohli za zpěvu písní z Taize a svitu svící prohlédnout 

kostel a rovněž malou výstavku olomoucké Charity pod názvem Charita očima 

seniorů. 

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. 

  22. června  se na počest  Mons. P. Josefa Olejníka konal již třetí ročník 

hudebního   festivalu  ,,Chvalte Hospodina“, při kterém vystoupil Komorní 

chrámový sbor ze Šternberka, dva chrámové sbory z Velké Bystřice a Chorus 

Marianum z  Tršic. Festival byl ukončen  mší sv., kterou doprovodily  

zúčastněné sbory liturgickou hudbou.  

2. června přistoupilo 18 dětí farnosti Velká Bystřice a Hlubočky 

k prvnímu svatému přijímání. Slavnost se uskutečnila tentokráte v hlubočském 

kostele za velké účasti  věřících z obou  našich farností. 

Na přelomu měsíců července a srpna se děti farnosti  opět zúčastnily 

orelského tábora na Travné u Javorníku pod vedením Jana Fojtíka.  

Koncem prázdnin na svátek patrona kostela Sv. Jana Křtitele proběhl  

farní den, při kterém se již  pravidelně schází celá farnost. Začal ranní mší sv., 

v odpoledních hodinách sv. požehnáním, na něž navazovalo setkání na farní 

zahradě. Jako  vždy  byl připraven zajímavý program. Jeho součástí byl skákací 

hrad a jízda na koních. Orlové  při této příležitosti předvedli krátkou divadelní 

ukázku. O hudební doprovod se postarali  mladí farníci. Pro děti byla připravena 

celá řada her, bludiště a slavnost ukončil fotbalový zápas. Pro více jak 160 

účastníků to byl krásně prožitý den. 

  V rámci folklórního festivalu Lidový rok byla sloužena mše sv. ve farním 

kostele za účasti krojovaných hostí. 

Na památku zesnulých se konala 2. listopadu na místním hřbitově 

ekumenická bohoslužba, kde jsme spolu se členy Církve československé 

husitské zavzpomínali a pomodlili se za naše zesnulé farníky a obyvatele. 

23. listopadu si naše arcidiecéze připomněla 950 let od jejího obnovení. 

Velkobystřičtí farníci se zúčastnili slavné mše sv. v olomoucké katedrále a po ní 

následoval bohatý duchovní a kulturní program. 

Závěr církevního roku před první nedělí adventní byl obohacen posezením 

s dechovou hudbou Dolanka. O bohaté občerstvení se postaral otec Josef  

a farníci. A protože účast byla hojná, bylo rozhodnuto navázat na toto setkání  

i v příštím roce. 

Během roku se pořádalo rovněž několik koncertů duchovní hudby, zvláště 

pak velkou oblibu má adventní koncert  mužského souboru Rovina, jehož hosty 

byl soubor Háječik ze Slovenska a cimbálová muzika Záletníci.. 

Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice opět zaposlouchat   

do krásných tónů našich lidových koled, znějících z kostelní věže, a při noční 

mši svaté  zazněla z kůru kostela  vánoční mše Jiřího Pavlici ,,Missa Brevis“ 
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v podání rozšířeného chrámového sboru pod vedením Radima Černína. Na Boží 

hod vánoční - 25.prosince uspořádali mladí orlové před kostelem Živý Betlém, 

hodinové pásmo o narození Ježíše Krista. V průběhu vánočních svátků  

se skupina farníků zúčastnila prohlídky brněnských betlémů a navštívila rádio 

Proglas. 

Na Silvestra se uskutečnil tradiční koncert v podání souboru  Misty 

s doprovodem žesťového orchestru. 

V oblasti hospodářské se započalo s přeměnou prvního patra fary na tři 

kompletní bytové jednotky. Jeden bude sloužit duchovnímu správci a další dva 

farníkům. Tím se dosáhne většího využití fary a rovněž se získají nezbytné 

finanční prostředky potřebné pro provoz a opravy ve farnosti. Opravy provedli 

farníci a pracovníci firmy Zendulka z Bukovan. Celou opravu vedl Tomáš 

Zendulka, kterému patří velký dík. Zároveň od nového roku získaly prostory 

pizzerie nového nájemce pana Stejskala z Tršic. Ten znovu přebudoval interiér 

budovy  včetně sociálních zařízení. Během roku pak došlo k rozšíření pizzerie  

o velkou letní zahrádku, čímž se využila plocha za hospodářskými budovami. 

  Ve farním kostele byla během roku provedena generální oprava varhan 

v celkové hodnotě kolem 1,5 mil korun. Díky finanční podpoře z Fondu  

pro rozvoj venkova (Leader), který přispěl největší částkou, mohlo dojít k její 

realizaci. Opravy provedla firma Robert Ponča organs  z Krnova. Varhany byly 

rekonstruovány nejen pro stránce hudební, ale opravy  se týkaly i jejich 

historické skříně, jejíž převážná část pochází z 18. století. Zároveň se opravil  

i hlavní kůr (osvětlení, výmalba a podlahy). Varhany byly slavnostně požehnány  

olomouckým pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdličkou dne 18. října  

při mši svaté. Po ní následoval krátký koncert pana arcidiecézního organologa 

Jana Gottwalda, který na opravy dohlížel, pohoštění na faře a komentovaná 

prohlídka varhan. Velkou zásluhu na opravách varhan měl  místní varhaník  

Ing. Lubomír Vlk, který byl hlavním iniciátorem celé akce. 
 

 
 

 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 

9. 1. - ekumenická pobožnost v našem Husově sboru – kázáním posloužil 

otec Josef  Opluštil 

 Velikonoce: 

– 24.3. - bohoslužby na Květnou neděli  

– 28. 3. - společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek   

– 29.3. - Velký pátek – společné večerní čtení pašijí 

– 31. 3. - Hod Boží velikonoční s písněmi kostelního sboru   
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 Májové pobožnosti - vždy ve čtvrtek od 18 h,  pozvali jsme mezi nás ses. 

farářku Janu Kašnou z náb. obce Chudobín, ses. farářku Naďu Kaňákovou  

z náboženské obce Troubelice, br. faráře Rosťu Valuška z náb. obce Horka  

n. M. a ses. farářku Olinku Malou z náboženské obce Kojetín 

 30. 5. - tradiční májový koncert, kde vystoupily děti z biblického 

„Spolča“, kostelní pěvecký sbor, zazněly varhanní skladby v podání našich 

varhaníků a velký úspěch sklidili mladí muzikanti z Žesťové harmonie  

pod vedením pana Vavruši 

 9. 6.  - koncert Litovelských koledníků 

 7.7. - slavnostní bohoslužba se zpěvem pěveckého sboru a se vzpomínkou 

na Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje 

 13. - 20. 7. - křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Branné v celkovém 

počtu 38 osob 

 16. - 17. 10. - sběr šatstva pro diakonii Broumov 

 2. 11. - ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé, místní hřbitov – 

ot. Josef Opluštil, ses. far. Hana Šebíková a paní Jana Drábková s doprovodem 

Žesťové harmonie a trumpetisty pana Vavruši 

 3. 11. - při pobožnosti v Husově sboru jsme 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 se koná na faře biblické „Spolčo“– 

setkávání 13 dětí ve věku od 6 do 13 let a od 18.30 do 19.30 h probíhá 

pravidelně zkouška pěveckého sboru. 

Během roku byla udělena svátost křestní – 1 dítě, pohřební obřad  

jsme vykonali 4 členům naší náboženské obce a byla vysluhována 1svátost 

manželství. 
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X. Tělovýchova a sport  
 
 

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

 

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2013 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 2013 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 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.  

Při porovnání s ostatními městy či vesnicemi v našem okolí je sportovní 

činnost obyvatel Velké Bystřice na velmi slušné úrovni a propaguje  tak jméno 

Velké Bystřice v blízkém i vzdáleném okolí. 

Důležitá je rovněž finanční podpora města, které 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.  

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. Některé úspěchy na turnajích jsou uvedeny v kapitole 

Události roku 2013. 

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-70, ženy-85, žáci-28, žačky-55,  celkem- 238 

Výbor: 

Starosta             Ing.Šubert Jaromír           

místostarosta     Levinská Jaroslava                 

jednatel      Barvířová Božena 

hospodář      Polzerová Vlasta 

matrikář      Večeřová Andrea 

náčelnice      Krylová Zdenka 

předs.odb.sportu  Rech Václav  

 

 

členové  výboru    

Velký Juraj  

Dosoudilová Hana 

Jaklová Jana 

Fait Milan                  
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předseda KK  Rechová Alena 

člen KK         Šubertová Dagmar 

Smékalová Dana 

    

 

Hospodářské záležitosti:   Náklady-240 200,81 Kč, výnosy-197 803,16 Kč 

          Odpisy majetku - 66 515,- Kč 

Projekt „Rekonstrukce sokolovny“ představoval: výměnu okapů na celé 

budově včetně oplechování atiky, výměnu vstupních dveří a dveří na dvůr, 

omítnutí místnosti pod jevištěm sanační omítkou a očištění  kamenné zdi včetně 

vyspárování. Dále byl pořízen inventář: lavice s šatními věšáky do místnosti 

naproti šatně, skříně do schůzových místností pro archivaci dokumentů  

a  sportovní pomůcky – žíněnky, gymnastický běhoun, dopadová matrace, sítě 

na volejbal, gymbaly, over bally, míče na volejbal, míč na kopanou a buzola  

pro SZZ. 

Byla provedena změna dodavatelů plynu a elektřiny s předpokládanou 

úsporou u plynu 24 tis. Kč a u elektřiny 4 tis. Kč. Podepsána smlouva s firmou 

Vemex na dodávku plynu a s Amper Market na dodávku elektřiny na 2 roky. 

Během roku provedena kontrola předepsaných revizí sport. nářadí, ručních 

hasicích přístrojů a komínů. 

15.3.2013 byla provedena kontrola zástupců olomoucké pobočky SZIF  

a pracovnic MAS Velké Bystřice se zaměřením jak na dokumentaci, tak  

na fyzickou kontrolu nakoupených věcí a zhotovených investic včetně pořízení 

dokumentace. Kontrola neshledala závady. 

Na výzvu ses. Rechové k vybílení stěny kolem točitých schodů a spodní 

chodby  provedli uvedené ses. Lenka Soukeníková spolu s oddílem volejbalistů.  

 

Uskutečněné akce oddílu všestrannosti. 

23.1. Po dohodě s vedením DPS Sv.Anny ve Velké Bystřici bylo 

uskutečněno promítání DVD – XV. Všesokolský slet I. část. Druhou část 

promítání  jsme uskutečnili  18.4. Promítání bylo hojně navštíveno nejen 

obyvateli domova ale i  veřejností. 

23.2. Sportovní odpoledne pro děti se soutěžemi, tombolou, občerstvením. 

Oddíly všestrannosti tu předvedly ukázky cvičení – rodiče s dětmi na velké 

žíněnce jednak při písničkách z CD, ale i při vlastním doprovodu. Gymnasté 

předvedli cvičení na žíněnce, na hrazdě, na bradlech a skoky na odrazovém 

můstku. Mladší žáci a žákyně ukázku, jak to probíhá v jejich hodině cvičení. 

25.- 26. 5. Věrná garda se zúčastnila Sletu 2013 pod Řípem, který  

se konal v Roudnici nad Labem. Na sletu cvičilo přes 6 tisíc cvičenců, naše 

Věrná garda  se skladbou Jen pro ten dnešní den. Slavnostní zahájení se konalo 

v sobotu odpoledne na Řípu. 

8.6. Turistický výlet na rozhlednu Božka v Přáslavicích. Zúčastnilo se  

l2 dětí a 11 dospělých. Po prohlídce a malém občerstvení si děti zasoutěžily  

na sousedním hřišti. 
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 Cvičební rok zakončily žákovské složky odpoledním ohníčkem s pečením 

buřtů na zahradě sokolovny. 

28.9. Sokolský závod zdatnosti. Závod se stává tradicí, konáme ho  už 

několik let. Účast 38 dětí – nejmladší (předškoláci a 1. a 2. třída) 14 dětí, mladší 

žáci a žákyně ( 3. až 5.tř) 16 dětí, starší žáci a žákyně (6. až  9.třída) 8 dětí. 

4.11. Halloween. Do průvodu přes Velkou Bystřici v předvečer Všech 

svatých  se přes chladné počasí sešlo hodně dětí, které měly krásné masky  

a na cestu si svítily lampiony. 

12.11.  Sázení stromu. Jako sponzorský dar jsme obdrželi lípu a po dohodě 

se starostou města se stanovilo i místo vysázení. To provedl oddíl mladších 

žáků, kteří u stromu vyvěsili ceduli, na kterou se všichni podepsali. Lípa  

je zasazená v prostoru u železniční zastávky. 

30.11.  Nocování v sokolovně. Pod názvem Noc s medvídkem Pú a jeho 

kamarády se nočního pobytu v sokolovně zúčastnilo 46 dětí (oddíl malých 

gymnastů, předškolní děti a mladší žáci).  Pro děti jejich vedoucí připravili různé 

soutěže, cvičení na nářadí, malování, skládání puzzle. 

7.12. Předvánoční akademie. Předškolní děti zatančily tanečky s hudbou, 

zvládly připravenou opičí dráhu, mladší žáci a žákyně předvedli vystoupení 

 na koberci a cvičení s lanem, oddíl gymnastiky cvičil na nářadí. Jako hosté 

vystoupily mažoretky z Lošova. Program ukončila Barunka Soukeníková hrou 

na flétnu. 

18.12.   Zdobení stromečku pro zvířátka u přehrady ve Velké Bystřici. 

Akce proběhla za pomoci rodičů, kteří pro děti přichystali občerstvení, přinesli 

vánoční stromeček a vyrobili krmelec pro zvířátka. U krmelce děti nechaly 

nazdobený stromeček a různé dobroty pro zvířátka 

Kromě těchto akcí se všestrannost zabývá především pravidelným 

cvičením  podle rozvrhu v sokolovně. 

 

Činnost odboru sportu. 

Sportovní oddíly se scházejí pravidelně podle rozvrhu v tělocvičně  

ke svým tréninkům. Kromě této pravidelné činnosti uspořádali volejbalisté  

2 velikonoční turnaje smíšených družstev ve volejbale  za účasti 7 a 5 družstev. 

Dále 2 vánoční turnaje za účasti 5 a 4 družstva. Oddíl malé kopané uspořádal 

vánoční turnaj za účasti 3 družstev.  

 

Různé. 

Ve dnech 22. a 23. června se konal 10. sjezd České obce sokolské v Praze. 

Sjezd byl volební a starostkou se opět stala sestra Hana Moučková. Staronovou 

starostku přivítala župa na své valné hromadě, kde měla ses. Moučková i krátké 

vystoupení, v němž nastínila další směrování Sokolské obce. 

 Nezapomínáme na naše členy, kteří dosáhli kulatých výročí. V roce 2013 

bylo osobně předáno blahopřání jedenácti 80 letým a víceletým členům naší 

jednoty. 
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 V červnu skončili s vedením dětí manželé Vackovi z Bystrovan a s nimi  

i učitelka Eva Dohnalová. Rovněž v červnu skončily cvičitelky oddílu Rodiče  

a děti sestra Sylva Zapletalová a Veronika Křepelková. Tím cvičení R a d 

zaniklo, neboť se nám přes veškerou snahu nepodařilo zajistit náhradu. 

 Na podzim 2013 nás opustili dva významní členové naší jednoty.  

Sestra Milada Zendulková se zasloužila o obnovení činnosti Sokola 

v letech po listopadu 1989. Byla dlouholetou členkou výboru, jednatelkou, 

cvičitelkou a ochotnou  spolupracovnicí. Vybavujeme si ji jako milou paní, která 

na významné akce vždy chodila v sokolském kroji. Tento kroj její bratr věnoval 

naší jednotě s podmínkou, že bude sloužit našim následovníkům jako dokument 

pravého sokolského cítění.  

Ing. Arch. Jan Navrátil zastával řadu let funkci místostarosty a svými 

odbornými zkušenostmi pomáhal při rekonstrukcích a stavebních úpravách naší 

sokolovny. Byl také několik let členem předsednictva župy jako předseda 

investiční komise. Oba byli za svou práci oceněni – ses. Zendulková obdržela 

mezi prvními Čestné uznání od hejtmana olomouckého kraje a starosty 

Olomoucké sokolské župy. Bratr Navrátil obdržel Pamětní list ČOS a v r.2009 

bronzovou medaili ČOS. S oběma jsme se rozloučili vzpomínkovými články 

v župním zpravodaji. Čest jejich památce.  

 
 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je občanským sdružením, které územně spadá  

pod Župu Šrámkovu se sídlem v Prostějově. Starostou jednoty je 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  dosáhl 

na přelomu roku počtu  108. Mgr. Zdeněk Lakomý vykonává  zároveň funkci  

místostarosty župy Šrámkovy. 

  O náplň činnosti se starají  jednotliví garanti aktivit. Sportovní akce  

pro děti mají na starosti Věrka Fojtíková a Pavla Pečínková, stolní tenis Štěpán 

Chudík a Anton Mikéci, cvičení rodičů a dětí vede   Kretschmerová, cvičení žen 

vede Jiřina Nakládalová a Marie Plesková. Muže organizuje Karel Fojtík  

a  Zdeněk Lakomý a Ing. Jan Fojtík nově zaštiťuje starší mládež. Byl rovněž 

pověřen vedením našeho orelského tábora. 

  Mezi hlavní náplně  činnosti jednoty patří především sportovní činnost 

doplněná o  pořádání kulturních a společenských akcí a rovněž tak je nám blízká 
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spolupráce s místní římskokatolickou farností, která v orlovně pořádá přednášky 

a některé své  akce. 

V rámci pravidelné týdenní činnosti  cvičily v orlovně oddíly 

předškolních dětí a mládeže, u žen je populární aerobic a posilovací cvičení, 

muži se věnovali florbalu. Družstvo stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu 

v rámci 4. třídy přeboru okresu Olomouc ve stolním tenise. 

Každý pátek a neděli se rovněž 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 utkání. 

I tento rok byl na události poměrně bohatý. 

Počátkem měsíce února se konal jubilejní 10. orelský a farní ples.  

O kulturní program se postarali sami orlové, kteří předvedli několik tanečních 

vstupů. Ples byl zahájen polonézou a v průběhu večera se vystřídali jednotliví 

tanečníci Velmi amatérského divadla pod vedením Ludmily Pleskové, tanečního 

kroužku Anny Juráňové a společenské tance předvedla členka jednoty Dominika 

Koutná se svým tanečním partnerem. Občerstvení a sál připravili sami členové 

jednoty. Na ples navazovalo nedělní odpoledne s dechovkou, kde hrála dechová 

hudba Dolanka z nedalekých Dolan. 

22.3. se v Přáslavicích  uskutečnil turnaj Mikroregionu Bystřička  

ve stolním tenise-čtyřher. Vítězství si odnesl člen naší  jednoty Lubomír  Knoll. 

V květnu se konaly dvě přednášky na téma práce v misiích. Život na Haiti 

nám přiblížil otec Bohumír Vitásek a pomoc v Tanzanii otec Josef Novotný. 

9. června  se konala premiéra  divadelního představení pohádky pro děti  

v podání Velmi amatérského divadla ,,Popelka“, kterou režírovala Ludmila 

Plesková. Hru  návštívilo kolem 180 diváků, pro značný zájem se konala 

v měsíci říjnu ještě její repríza. 

V lednu vypomáhali naši mladí členové při každoroční Tříkrálové sbírce 

určené pro Charitu Olomouc. Jako každým rokem jednota vyslala několik 

skupinek koledníků, kteří se na závěr své pouti sešli v prostorách orlovny,  

kde zahrála a zazpívala schola z Drahanovic. 

V měsíci červnu jsme v rámci ,,Dne dětí“ pořádali v areálu zámeckého 

parku tzv. kuličkyádu , 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 pouť na Svatý Kopeček, 

kterou  pořádá naše farnost a je obětována za naše rodiny. Mladší členové ji 

absolvovali pěšky se zastávkami v kostelíku v Bukovanech a u polní kaple  

za Bukovany.  

19. května  v rámci dne rodin se již tradičně řadíme  mezi pořadatele 

dětského odpoledne v olomouckých Smetanových sadech pořádaného 

olomouckým děkanátem. Hlavním tématem odpoledního setkání plného her 
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bylo přiblížit život slovanských věrozvěstů sv.Cyrila a sv.Metoděje, od jejichž 

příchodu na Velkou Moravu letos uplynulo 1150 let. Naše stanoviště mělo  

za úkol přiblížit dětem legendu o ztraceném Krahujci a rozhodnutí mladého 

Konstantina Cyrila konat dobro pro druhé. Celé akce se zúčastnilo kolem 300 

dětí v doprovodu jejich rodičů z Olomouce a jejího okolí, každému malému 

účastníkovi byla věnován přívěšek s ptačím perem. 

  V průběhu prázdnin jsme  již po devatenácté pořádali letní tábor pro děti. 

Jak se stalo zvykem, i letos jsme navštívili překrásné  prostředí Rychlebských 

hor v Travné u Javorníku  Hlavní program byl inspirován příběhem Cesta   

kolem světa za 80 dní.  Celkem  42 táborníků prožilo pěkné dva týdny plné her  

a odpočinku. Na tento pobyt navazoval výlet do Západních Tater na řeku 

Dunajec, kterou mladí orlové sjížděli na člunech. V říjnu se pak opět na Travné 

konal pobyt pro starší mládež, která se již nezúčastňuje letních táborů. 

V srpnu se zúčastnila celá řada členů orelské pouti na Svatý Hostýn. 

Na závěr prázdnin si připomínáme svátek patrona zdejšího kostela sv.Jana 

Křtitele. Slavnost byla zahájena mší sv. a v odpoledních hodinách po svátostném 

požehnání se konal na zahradě farní den, v jehož rámci členové orla připravili 

soubor her pro děti a na své si přišli i dospělí. Součástí slavnosti bylo i malé 

divadelní představení v podání Velmi amatérského divadla. Na závěr se konalo 

fotbalové utkání.  

Od 17. do 24. listopadu se opět konala výstava velkobystřických 

amatérských umělců. K vidění byla celá řada  fotografií a obrazů, tentokrát  

doplněná o vyřezávané betlémy již zemřelého Jiřího Zendulky. Celkově 

vystavovalo skoro 20 umělců z našeho města a okolí. Jejich vernisáž byla 

zahájena koncertem pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka  doplněného houslistou 

Tomášem Zápecou.  

25.prosince  uspořádali mladí orlové před farním kostelem podruhé ,,Živý 

Betlém“, hodinové pásmo s tématem narození Ježíše Krista. Režii měla opět 

Liduška Plesková. Takřka dvacet účastníků doprovodil hudebně Bystrovanský 

šraml Radka  Černína. V průběhu vánočních svátků se uskutečnil turnaj  

ve stolním tenise. 

  Během roku se nadále  rozvíjí  spolupráce s místní farností (přednášky, 

besedy, sportovní farní akce), s městem Velká Bystřice a ostatními organizacemi 

(Sokol, Sportovní mládí-turnaj ve stolním tenise, Kulturní středisko, Mateřské 

centrum Bublinka zde pořádá bazárek dětského oblečení apod.), kterým 

umožňujeme využívat sálu orlovny. 

V oblasti dalšího zkvalitňování  prostor orlovny byla podána žádost  

do programu Leader, který spravuje MAS Bystřička. Součástí uvažovaných 

oprav byla rekonstrukce  podlahy v klubovně,  jeviště spočívající v provedení 

zástěn pro divadelní představení a celková rekonstrukce prostor pod podiem 

jeviště. Tyto prostory doposud nebyly upravovány a zůstaly v dosti špatném 

stavu. Získá se tak šatna pro účinkující, prostor pro uložení sportovního 

vybavení, divadelních kulis, stolů a židlí. Dojde i k odvlhčení zdiva  
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a vybudování schodiště, obnovu oken, úpravy podlah. Celkové náklady by měly 

činit kolem 330.000,-Kč. Předpokládaná dotace činí 90 % nákladů. 

Celkově můžeme říci, že naše jednota patří již  k tradičním pořadatelům 

duchovních, sportovních a společenských akcí v našem městě. 
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XI. Významné události města v roce 2013  
  
 

Projekt Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

Ve druhém, závěrečném roce dvouletého česko-polského projektu, jehož 

partnery jsou Město Velká Bystřice a Muzeum opolské vesnice, byly 

naplánovány a uskutečněny následující společné aktivity: 

 

3. 2. Slezsko-hanácký masopust (Opole) 

První aktivitou v začínajícím 2. roce česko-polského projektu „Haná ve 

Slezsku, Slezsko na Hané“ byl masopust v Opolí. Zúčastnily se ho naše soubory 

Haná a Mladá Haná. Bylo nutno absolvovat náročnou zimní cestu tam i zpět  

a ještě náročnější masopustní průvod po vymrzlých ulicích a náměstích polského 

krajského města. Příjemné bylo setkání s polskou skupinou, která byla 

v loňském roce na bystřickém masopustu. Natáčel se i živý vstup pro opolské 

rádio. Na hlavním opolském náměstí odpoledne proběhla krátká masopustní 

vystoupení. Po celý den byly také na náměstí stánky, ve kterých měli lidé 

možnost ochutnat slezské a hanácké masopustní speciality. Od nás to byly 

zabijačkové výrobky od řezníka Miroslava Kasala z Bystrovan a masopustní 

koblihy. 

 

12. 5. Slavnost kroje 

V neděli 12. 5. 2013 jsme Bystřici už pošesté oslavili tradiční lidový oděv 

– kroj, a to nejen ten náš, hanácký, ale i slezský. Letošní Slavnost kroje byla 

mimořádná, protože se konala v rámci česko-polského projektu „Haná  

ve Slezsku, Slezsko na Hané“ a mimořádné bylo i téma: hanácká a slezská 

svatba. 

Neděli jsme tradičně zahájili mší svatou, kterou lidovou muzikou  

a písněmi doprovodila cimbálová muzika Záletníci. Krojovaných v kostele 

nebylo tolik jako minulé roky, protože všichni účinkující a pořadatelé se museli 

vyrovnat s velkou nepřízní počasí a přesunem pod střechu kulturáku Nadační  

a přípravy na Hanáckó svajbo tak zabraly o něco víc času i nervů. Po mši  

před kostelem se rozdával malý závdavek: svatební koláček a tradiční kaléšek 

slivovice. Na sále začaly v 10 hodin ukázky řemeslné a rukodělné výroby  

z oblasti Hané i Slezska: šití a vyšívání bot, zdobení klobouků, výroba pantléků, 

krajek i hanáckého svatebního koláče. Slezané předváděli výrobu svatebních 

dekorací a přímo na místě pekli jejich svatební pečivo. Následovaly ukázky 

slezských ženských krojů a defilé všech krojovaných účastníků hanácké svatby. 

Před svatebním veselím byly ještě vyhlášeny výsledky soutěže "O nélepši 
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hanácké svajbové koláček". Porota měla nelehkou práci, protože všech sedm 

přihlášených vzorků bylo vynikajících Nakonec ze tří kol hlasování vzešlo  

toto pořadí: 

1. místo - rodina Krumpolcova 

2. místo - kolektiv klientů a zaměstnanců DPS sv. Anny 

3. místo - pí Dolečková 

Vlastní hanácká svatba přinesla všem úžasný zážitek z rozsáhlé výpravy, krojů, 

zpěvu a hanáckého nářečí. Na programu se podílely soubory Klas Kralice, 

hanácký mužský sbor Rovina, soubory Haná, Mladá Haná a Čekanka z Velké 

Bystřice. Soubory doprovázela Záhorská muzika. Program Slavnosti kroje 

zakončili přátelé z Opole, kteří představili tradiční svatební obřad ze Slezska. 

Všichni diváci byli tento den zároveň svatebními hosty a mohli se nejen bavit, 

ale též ochutnat dobroty z hanácké svatební tabule a na konec si odnést 

holubičku z hanáckého svatebního koláče. 

 

12. 5. Farmářské trhy 

3. běh farmářských trhů byl stejně jako souběžně probíhající Slavnost 

kroje poznamenán celodenním deštivým počasím. Přesto využilo příležitosti 

k nákupu čerstvých produktů okolo 250 návštěvníků, kteří měli možnost 

nakoupit u 25 našich a 2 polských farmářů a prodejců.  

 

4. 8. Folklorní festival (Opole) 

Na festival pořádaný projektovým partnerem Muzeem Wsi Opolskiej 

vyjela početná výprava z Velké Bystřice: folklorní soubory Haná, Mladá Haná, 

Kanafaska a cimbálová muzika Záletníci a dále 3 řemeslníci s ukázkami 

rukodělné výroby: Jarmila Vitoslavská z Troubek (šití a vyšívání krojů), Milena 

Malinová z Přerova (paličkování krajek) a Eva Sehnalová z Přerova (zdobení 

perníků) - celkem i s členy realizačního týmu 70 osob. Všichni velice dobře 

reprezentovali Velkou Bystřici i hanácký folklor. Mrzela jen nízká návštěva 

festivalu, snad ovlivněná nepříznivou předpovědí počasí, která se vyplnila 

v podobě odpolední bouřky. 

 

7. 9. Taneční kurzy hanáckého lidového tance 

Taneční dílny a kurzu výuky hanáckých lidových tanců se za polskou 

stranu zúčastnilo 15 osob ze souboru Nysa a za českou stranu cca 20 osob ze 

souboru Mladá Haná a Kanafaska. Kurz lektorsky vedli zkušení tanečníci 

choreografka Eva Zehnalová z Přerova a Josef Langer ze souboru Haná Velká 

Bystřice. Korepetice na harmoniku Ladislav Košár. Polští tanečníci oceňovali 

zejména fundovaný výklad stylu hanáckých kroků i choreografie tanců, se 

kterými se měli možnost seznámit. K dobrému pochopení terminologie vhodně 

přispěla  

i účast tlumočnice. Na závěr kurzu polští účastníci vystoupili v programu  

23. ročníku folklorního festivalu Lidový rok Velká Bystřice. 
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8. 9. Farmářské trhy 

V pořadí 4 farmářské trhy byly pořádány v rámci festivalu Lidový rok  – 

opět s účastí polských prodejců: výrobce zdravých pochoutek, firma PPHU 

Cukierek, a pan Maciej Macheta. Zboží na trzích si přišli nakoupit i lidé, kteří se 

zúčastnili Lidového roku, a ostatní pravidelní návštěvníci trhů. Lidé měli 

možnost ochutnat a nakoupit produkty moravských a polských farmářů, 

nabízejících své výpěstky, výrobky i ukázky tradičních řemesel. Trhovci bylo 

obsazeno všech 30 prodejních stánků pořízených v rámci projektu. K dobré 

návštěvnosti trhu přispělo velmi příznivé počasí.  

 

14. 9. Otevření expozice kroje (Opole) 

Za účasti autora fotografií Pavla Langera byla ve vstupním objektu Muzea 

opolské vesnice otevřena výstava fotografií ze Slavnosti kroje (uskutečněné  

ve Velké Bystřici 12. 5. 2013) a živě byla předvedena ukázka hanáckých 

lidových krojů a vázání hanáckého šátku. Otevření expozice se za českou stranu 

zúčastnila delegace 10 osob. 

 

19. 10. Ukončení projektu putovní výstavou 

V kulturním a informačním centru byla vernisáží otevřena výstava 

fotografií, která se následně v prosinci přesunula do Opolí. Touto výstavou byl 

celý dvouletý projekt zakončen. Jednalo se o vyústění fotografické soutěže 

vyhlášené na začátku projektu na téma Projekt Haná a Slezsko ve fotografii.  

Do soutěže bylo přihlášeno 62 snímků, z nichž bylo na výstavě prezentováno  

56 snímků. Komise s řad projektových pracovníků vyhodnotila 3 nejlepší 

snímky jejichž autoři byli odměněni projektovým tričkem a diplomem i drobnou 

finanční odměnou. Výstavy se zúčastnili ocenění tvůrci fotografií, členové 

realizačních týmu z Velké Bystřice i Opolí a veřejnost. Výstavu celkem shlédlo 

od zahájení až konce listopadu 2013 dle evidence návštěv v Kulturním  

a informačním centru Velká Bystřice celkem 1113 osob. K vystavení snímků 

posloužily výstavní stojany, které město pro tuto aktivitu pořídilo. 

Vernisáž se stala účastí realizačních týmů obou partnerů, tvůrců fotografií 

i veřejnosti důstojnou tečkou za končícím projektem ve Velké Bystřici.  

 

 

 

 

Hanácký rok ve Velké Bystřici 2013 
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 
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V roce 2013 se v rámci tohoto projektu uskutečnily následující akce: 

 

9.2. Bystřický masopust se zabijačkou 

19.3. Vynášení smrtky 

21.3. Velikonoční vítání jara 

24.3. Květná neděle – pletení tatarů 

1.4. Mrskut – velikonoční obchůzka 

30.4. Pálení čarodějnic 

30.4. Stavění mája 

12.5. Slavnost kroje 

12.5. Farmářské trhy 

18.5. Sečeni lóke 

25.5. Káceni mája s lidovou veselicí 

2.6. Bystřická kuličkiáda 

7.- 8.9. Lidový rok  

7.- 8.9. Farmářské trhy 

9.11. Svatomartinské slavnosti 

28.11. Vánoční jarmark 

5.12. Sv.Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu 

8.12. Adventní koncert 

19.12. Zpívání u vánočního stromu 

23.12. Pouštění skořápkových lodiček 

24.12. Štědrovečení troubení z věže kostela 

24.12. Půlnoční mše svatá 

26.12. Štěpánské koledování 
 

Hanácký rok v Bystřici (2013) 

tvořilo celkem 24 akcí. Některé z akcí probíhaly zároveň v rámci druhého 

roku  mezinárodního česko-polského projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na 

Hané. Projektu se účastní město Velká Bystřice jako vedoucí partner a Muzeum 

Wsi Opolskiej v Opolí jako partner. Projekt je spolufinancován z prostředků EU 

– Přeshraniční spolupráce CZ-PL. Jednalo o se akce Slavnost kroje a jarní a 

podzimní farmářské trhy. 

Masopustem s tradiční hanáckou zabijačkou a masopustním veselím byl 

Hanácký rok v Bystřici zahájen na Zámeckém náměstí.  Součástí této akce bylo 

předání práva, doplňkové programy (vystoupení šermířské skupiny Sarras), 

řemeslný jarmark a obchůzka maškar městečkem s voděním medvěda, tentokrát 

na dolním konci. Pro návštěvníky byla připravena ochutnávka a prodej 

masopustních specialit z Hané (zabijačkové speciality, koblihy, prstky). Akce se 

zúčastnilo 60 účinkujících a cca 700 návštěvníků. 
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 Vynášení smrtky -  akce dětí ze souboru Krušpánek a Čekanka – průvod  

od školy na lávku přes řeku Bystřici u zastávky ČD v čele s figurinou „smrtky“ 

– symbolu zimy za doprovodu tradičních písní a říkadel. (cca 50 účastníků). 

Velikonoční vítání jara - jarní jarmark a dílny se poprvé konaly 

v mateřské škole na Zámeckém náměstí a tato změna se setkala s velkým 

ohlasem návštěvníků. (20 účinkujících; cca 250 návštěvníků) 

Pletení tatarů na Květnou neděli se konalo v prostorách západního křídla 

zámku a Informačního centra. Za odborného dohledu a členů mužského sboru 

Rovina si příchozí mohli vlastnoručně uplést tatar pro velikonoční obchůzku. 

Současně měla děvčata možnost naučit se zdobení velikonočních perníků  

a malovaní kraslic. Akci doprovodila lidová muzika a písně. (20 účinkujících; 

50 návštěvníků) 

Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem - krojovaní chlapi 

z bystřických folklorních souborů obešli své partnerky v celé Bystřici i okolí. 

(20 účinkujících) 

Pálení čarodějnic se zábavným podvečerním programem, s vyhodnocením 

a oceněním „nejstrašnější“ čarodějnice. Akce se konala v části Velké Bystřice 

zvané Hliník. Vše doprovázely soutěže pro děti i dospělé, závěr tvořilo posezení 

při muzice do večerních hodin. Stavění máje. Máj byl postaven dne 30. dubna 

v části Hliník. Muži postavili májku, následoval program pro děti i dospělé, 

soutěže a posezení při muzice. (200 účastníků) 

Slavnost kroje - akce představující a popularizující lidový kroj se konala 

opět druhou květnou neděli. Uskutečnila se rovněž v rámci CZ/PL projektu 

Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané a byla zaměřena na hanáckou a slezskou 

svatbu. Od 8 hodin se konala v kostele mše svatá, která celou akci zahájila.  

Poté v kulturním domě probíhaly „přípravy na svatbu“ – představení řemesel  

a činností spojených s přípravami svatby s odborným výkladem a ukázkami 

(švec, švadlena, cukrářky, hanácký svatební koláč…a 4 řemeslníci z Polska). 

Následovaly přehlídky svatebních krojů Hané a Slezska a vše vyvrcholilo 

předvedením tradičních lidových obřadů z obou regionů. Na akci 

spolupracovalo i Hanácké folklorní sdružení. Akci poznamenalo nepříznivé 

počasí a musela být přesunuta z plenéru do prostor kulturního domu (100 

účinkujících z Velké Bystřice, Kralic a folklorní skupina z Opole; cca 250 

návštěvníků) 

Farmářské trhy proběhly v rámci CZ-PL projektu a Zámeckém náměstí. 

Zúčastnilo se 28 farmářů, pěstitelů, výrobců či prodejců regionálních potravin 

z blízkého okolí a 2 zástupci z Polska. Trhy, které trvaly od 8 do 12 hodin, 

poznamenala  nepřízeň počasí. Návštěvu odhadujeme na cca 200 osob. Návštěva 

společně se Slavností kroje se odhaduje na 500 osob. 

Sečeni lóke se konalo na louce u zastávky ČD za účasti 14 krojovaných 

sekáčů s kosami a 8 žen s hráběmi.  Překvapením byla účast místních hasičů na 

voze taženém koňmi. Odměnou sekáčům za provedenou práci byla vydatná 

hanácká snídaně. 
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Kácení máje s májovou veselicí v části Hliník se zúčastnilo cca 150 

návštěvníků. Pokácení májky bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava  

do pozdních nočních hodin. 

Bystřická kuličkiáda byla z důvodu špatného počasí v původně 

plánovaném termínu přesunuta na 1. června. Synergie s probíhajícím Dětským 

dnem se projevila jako přínosná a soutěžně-zábavného klání se zúčastnilo dosud 

největší počet soutěžících – odhadem 80. 

Hanácké pupek  je jednou z nejnavštěvovanějších akcí Hanáckého roku. 

Vyplňuje prázdninové období, které je chudší na zvykoslovné akce  

o lidovou zábavu, folklorní vystoupení i vystoupení profesionálních skupin  

a jarmark s bohatým nabídkou gastronomie. Počet účinkujících 65, odhad 

návštěvy 1200 osob. 

LIDOVÝ ROK – viz samostatná zpráva 

Farmářské trhy – podzimní běh se konal ve stejném termínu jako festival 

Lidový rok, aby byla zajištěna dostatečná kupní síla pro prodejce. Prodejci, 

pěstitelé, farmáři, a výrobci potravin opět obsadili všech 30 nových prodejních 

stánků pořízených zčásti v rámci CZ-PL projektu. 3 prodejci přijeli z Polska. 

Svatomartinské odpoledne – velký zájem byl opět o gastronomii – 

svatomartinské speciality v bystřických restauračních zařízeních i na Zámeckém 

náměstí a ochutnávku mladých vín s odborným výkladem. (30 účinkujících;  

cca 1000 osob) 

Vánoční jarmark je obdobou jarmarku velikonočního. Žáci základní školy 

nabízejí vyrobené adventní věnce a další vánoční výrobky a připraví  

pro návštěvníky bohaté občerstvení a ochutnávku vánočního cukroví. 

S vánočním programem vystoupí bystřické dětské folklorní soubory a muziky a 

žáci školy. (50 účinkujících, 200 návštěvníků) 

Sv. Mikuláš opět přijel na voze taženém koňmi se svou družinou andělů  

a čertů. Mikulášskými balíčky v počtu 350 ks (ovoce z firmy Čeroz) byly 

obdarovány všechny přítomné děti. Poté Mikuláš slavnostně rozsvítil bystřický 

vánoční strom na náměstí a odměnil děti v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů. 

Dětem byla v prostorách IC k dispozici i Ježíškova pošta, ve které mohli napsat  

a andělům předat svoje vánoční přání. (cca 800 osob) 

Adventní koncert hanáckého mužského lidového sboru Rovina a jeho 

hostů přinesl posluchačům písně období adventu, sborové zpěvy a skladby 

starých autorů. Jako host vystoupil soubor Hájiček ze Slovenska (40 

účinkujících, 180 návštěvníků) 

Obchůzka Lucek v podání souboru Mladá Haná a muziky Záletníci –  

2. ročník obnovené tradice starého adventního zvyku 

Zpívání u vánočního stromu hrála a zpívala skupina MSband doplněná  

o ženy ze souboru Haná, vystoupení dudáka, zpívání dětských souborů Čekanka 

a Krušpánek. (200 osob) 

Štědrovečerní troubení z věže kostela účinkovali trubači pod vedením 

Radima Černína. 
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Půlnoční mše - při mši byla provedena Missa Brevis od Jiřího Pavlici 

v podání rozšířeného velkobystřického chrámového sboru a příležitostného 

orchestru pod taktovkou Radima Černína. 

Štěpánské koledování - tradiční závěr Hanáckého roku v Bystřici 

s místními folklorními soubory. (150 návštěvníků) 

 

 

 

 

Bystřice napříč žánry poprvé 

 
Podklady: informační leták Města Velká Bystřice 

 
Protože akcí pořádaných pro veřejnost ve Velké Bystřici stále přibývá, 

vyvstala potřeba v rámci propagace rozdělit je na dvě kategorie – první z nich  

je Hanácký rok v Bystřici, do kterého se řadí akce folklorního a národopisného 

charakteru, druhá byla nazvána Bystřice napříč žánry a jsou v ní prezentovány 

akce hudební, výtvarné, duchovní, divadelní, sportovní, své místo zde mají  

i soutěže a recese.  

 

26.1. Vernisáž - Renáta Drábková: Láska je asi kulatá 

23.3. Bystřické REGI BANJO 

23.3. Vernisáž – Zdeněk Macků: Obrazy 

27.4. Bílý kámen 

24.5. Noc kostelů 

25.5. Vernisáž – Luděk Adámek: Objekty 

1.6. Dětský den 

7.-9.6. Pohárek SČDO Memoriál Dr. Zdeňka Kokty 

22.6. Festival duchovní hudby k poctě Mgr. Josefa Olejníka 

13.7. Hanácké pupek světa 

27.7. Vernisáž - Miroslav Šnajdr ml.: Kresby a Miroslava Šnajdrová: Obrazy 

3.8. Hanácké Woodstock 

24.8. Letní Bílý kámen 

21.9. Vernisáž - Marek Trizuljak: Sklokrajina 

16.11. XV. Bystřické banjo 

23.11. Vernisáž - Renata Dvořáková: Inspirace kameny  

21.12. Divadelní Silvestr 

 Koncerty Kruhu přátel hudby 
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Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury pro Velkou 

Bystřici 

 
Podklady Mgr.Ivo Slavotínek, místostarosta 

 

Cyklus Hanácký rok v Bystřici i díky své nové, z hlediska zvykosloví 

původnější, přísnější podobě získal Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti 

tradiční lidové kultury za rok 2012. Je to velká satisfakce a ocenění práce všech 

pořadatelů cca 23 folklorních a zvykoslovných akcí, které se snaží obnovit 

lidové tradice a zvyky napříč rokem tak, jak je život na moravském venkově  

po staletí přinášel. Za úspěch Hanáckého roku v Bystřici patří dík všem jeho 

organizátorům, pořadatelům a spolupracovníkům, protože je to výsledek jejich 

práce a ocenění patří především jim. Město se pak jako nástavbu tomu všemu 

čilému společenskému dění snaží dávat kvalitní propagaci a získávat mediální 

pozornost.  

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury uděluje 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě podaných návrhů, v tomto roce  

to bylo již po sedmé. Ceny předali čelní představitelé Olomouckého kraje  

a významné osobnosti politického, společenského a kulturního života 

v Moravském divadle v Olomouci. 

 

 

 

 

Přímá volba prezidenta České republiky 
 

Podklady: webové stránky Aktuálně.cz, Velkobystřické noviny 

 

Ve dnech 11. - 12. 1. 2013 a pak 25. - 26. 1. 2013 se uskutečnilo 1. a 2. 

kolo přímé volby prezidenta České republiky. Přímá volba se konala v naší zemi 

historicky poprvé.  U nás ve Velké Bystřici byly volební výsledky velmi těsné, 

mezi kandidáty byl rozdíl pouhých 13 hlasů. Vítězný Miloš Zeman (politická 

příslušnost SPOZ - Strana Práv Občanů Zemanovci) získal ve Velké Bystřici 

765 hlasů (50,42%, výsledek celorepublikový - 54,80%) a druhý Karel 

Schwarzenberg (politická příslušnost TOP 09 - Tradice, Odpovědnost, 

Prosperita) získal v našem městě 752 hlasů (49,57%, výsledek celorepublikový - 

45,19%). Volební účast byla 61,59 %, přičemž celorepubliková účast voličů 

byla 59,11%. 
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Mrsklesy             1021            (1525)              

Smilov zastávka        231              (202)                

Město Libavá        690              (745)             

Stará Voda          23                (54)              

N.Oldřůvky          61                (63)          

Kovářov        140               (291)             

Zelený kříž         613              (800)             

Kozlov          410              (605)              

Velký Újezd         232              (262)                 

Daskabát           96                (83)               

Autobusy          161              (225)               

           Celkem:                  3.678           (4.788)             
 

 

 

Bílý kámen 2013  
 

Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

 

Jarní Bílý kámen sobota  27. 4. 2013 - XX. ročník -  dvacátá druhá akce  

v historii   

 

Největší změnou této akce i tohoto ročníku byla skutečnost, že mezi 

pořadatele byl letos přizván velkobystřický národopisný soubor Haná. Protože 

šlo o jubilejní, dvacátý ročník, připravili jsme pro účastníky několik zajímavých 

překvapení. 

 Na děti do deseti let čekala hra Veverka Zrzečka - té se zúčastnilo víc jak 

šest desítek nadšených luštitelů, kteří byli po namáhavém výstupu na parkoviště 

pod Strážnou pořadateli po zásluze odměněni. 

 Velké znalostní soutěže "Leogang" se zúčastnilo téměř dvě stě úspěšných 

soutěžících, z nichž pořadatelé vylosovali vítěze. Poukaz na ubytování  

v rakouských Alpách v hodnotě 6.000,-Kč získal šťastný výherce D.S. z města 

Bílovce. Vylosování proběhlo přímo na akci, a to na občerstvovací stanici 

Strážná, kde k dobré pohodě vyhrávala i cimbálová muzika hanáckého souboru. 

 Poprvé jsme vyhlásili oficiální fotografickou soutěž o nejzajímavější 

fotografii z Bílého kamene - autoři tří nejúspěšnějších snímků byli odměněni 

celkovou částkou 3.500,-Kč.  

Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích,  

v závorce pak vidíte počty loňského Jarního Bílého kamene: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průjezd náročným terénem tohoto prostoru zvládl velký počet účastníků  

s minimálními drobnými kolizemi, všechny hlavní komunikace na území 

vojenského újezdu Libavá byly po dlouhé zimě vzorně uklizeny, za což patří 
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Mrsklesy               539                          

Smilov zastávka              131                              

Město Libavá        260                           

Stará Voda            4                              

N.Oldřůvky          52                          

Kovářov        119                            

Zelený kříž        295                           

Kozlov         205                           

Velký Újezd        103                               

Daskabát          78                                                         

     Celkem:                  1.786    

správě újezdu velké poděkování - kdo tyto komunikace viděl před týdnem, 

nevěřil by v jejich dnešní sjízdnost. 

 "Kameníci" spořádaně opustili vojenský prostor, několik desítek 

opozdilců naháněli k dodržení časového limitu nejen pořadatelé, ale i kontrolní 

orgány. 

 Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění, 

přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům  

za bezchybnou práci a vyslovil přesvědčení, že Letnímu Bílému kameni  

24. srpna tohoto roku nic nebrání v jeho plánované realizaci. 

 K jubilejnímu ročníku v rámci JBK vydali pořadatelé celkem  

13 informačních zpravodajů a závěrečnou tiskovou zprávu - příprava, průběh  

i zhodnocení akce probíhalo průběžně na webových stránkách akce, které byly 

denně hojně navštěvovány zájemci z řad cyklistů i turistů 

 

Letní Bílý kámen - sobota 24. srpna 2013 - velká spokojenost... 

 

Šlo o 3. ročník cykloturistické akce Letní Bílý kámen (celkově 23. Bílý 

kámen v historii této akce), pořádaný Auto-velo-klubem , souborem Haná  

a městem Velká Bystřice. 

Na Letním Bílém kameni jde tudíž o rekordní účast, protože rekord  

z 1. ročníku 1.413 účastníků byl překonán o 373 hlav, což prezentuje nárůst 

poštu zúčastněných o jednu pětinu. V roce 2013 tak vojenský prostor navštívilo 

celkem 5.464 zájemců, což je třetí nejvyšší počet v dvacetileté historii této akce.              

 Průjezd a průchod náročným terénem tohoto prostoru zvládli turisté  

a cyklisté s minimálními drobnými kolizemi, ze zámečku Bores byla odvezena 

jedna cyklistka se zhmožděnou rukou po krkolomném pádu přes řídítka - hlavu 

jí ochránila cyklistická přilba, která je na této akci již několik let v povinné 

výbavě každého cyklisty. 

 Akci letos přálo ideální cykloturistické počasí - teplota se pohybovala  

od ranních 12°C až po odpoledních 24°C, bylo polojasno, ani nakáplo a mírný 

větřík na libavských pláních byl po minulých úmorných vedrech docela 

příjemný.  

 Uvádíme tradiční výčet vstupů na jednotlivých vstupních stanovištích: 
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Po roce se akce zúčastnila opět historická vozidla. Organizátorem 

průjezdu byl známý Oldtimer club Helfštýn, který se může pochlubit  více než 

padesáti vozidly, které byly vyrobeny převážně před rokem 1948, tedy v době, 

kdy libavský kraj byl plně obydlen původním obyvatelstvem. 

 Velkému zájmu účastníků se těšila výstava fotografií v libavském kostele, 

pořízených účastníky Jarního Bílého kamene v rámci fotografické soutěže -  

po získaných zkušenostech ji budeme zřejmě i v dalších létech opakovat. 

 Pořadatelé na této akci poprvé použili reflexní vesty - rychlé vyhledávání 

pořadatelů si účastníci velmi pochvalovali. 

 Účastníci letošního LBK žádali pořadatele, zda by nemohl být prodloužen 

termín k opuštění vojenského prostoru z 16:00 na 17:00, což bohužel není  

z organizačních důvodů možné. 

 Orgány vojenské i státní policie se tentokrát mimo jiné zaměřily  

na automobily, u kterých kontrolovaly, zda řidiči i posádky aut mají trvalou 

povolenku ke vstupu do vojenského prostoru a uložili řadu pokut v hodnotě 

několika tisíc korun. Přednosta újezdního úřadu pplk. Josef Dřímal byl  

i tentokrát s prací organizátorů spokojen, protože nebyla registrována žádná 

závažnější provinění, včetně důsledného zákazu kouření a rozdělávání ohňů.

  

 

 

 Hanácké Nashville poprvé 

 
Podklady:Ing. Alena Kafková, organizátorka akce (Velkobystřické noviny) 

 

Skupina MS band se rozhodla obohatit bystřickou kulturní scénu o novou 

akci  – festival trampské, folkové, counry a BG hudby pod širým nebem. 

V sobotu 15. června odpoledne a večer se v prostoru náměstí, amfiteátru  

a restaurace Varna uskutečnil první ročník tohoto potlachu. Záměrem 

Hanáckého Nashvillu bylo oživení starých dobrých trampských zvyklostí  

v dnešním moderním světě, prostor k sešlosti lidiček se společným zájmem  

o trampskou a folkovou muziku pod hvězdnou oblohou. Hudebním skupinám 

chtěli organizátoři dát prostor a možnost zahrát si před zajímavým a vděčným 

publikem v dobře nazvučeném přírodní amfiteátru našeho města. Vstup na scény 

byl po celou dobu volný, nechyběly stánky s občerstvením a diváci si mohli 

zazpívat společně s vystupujícími kapelami. 

Na prvním ročníku mohli diváci vidět a slyšet kapely Alibaba, Kelt Grass 

Band, Domino, Dunibuch, Freďáci, Proč ne band, Hot Jazz Šůtrs, T.H.S.Brzdaři, 

Soft and Easy, Poslední kovboj, Hubertus, Dallas. 

Akce se setkala se zájmem publika – na nádvoří Varny nebyla jedna židle 

volná a v amfiteátru na večerních vystoupeních se sešlo přibližně 250 diváků. 
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Letní kino v amfiteátru poprvé 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

V polovině srpna se ukutečnil první pokus o promítání letního kina 

v amfiteátru. 10.8. se konalo filmové představení Milionář z chatrče. Plátno  

a audiovizuální technika byly prozatím jen zapůjčené, ale zájem více než 200 

diváků a jejich spokojenost byla důvodem, proč město rozhodlo pořídit techniku 

vlastní. Podařilo se to díky dotaci z prostředků Olomouckého kraje, a tak další  

filmové představení 31.8. Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka už se 

konalo na „našem“. 

Filmové zážitky zpříjemňovali pracovníci městského úřadu, kteří  

ve stánku čepovali pivo, prodávali nealko a drobné občerstvení. Vstupné  

na všechny akce bylo dobrovolné. 

 
 

 

        

Hanácké Woodstock 

 
Podklady: Ing.Marek Pazdera, starosta města a organizátor akce 

(Velkobystřické noviny č.7-8, 9/2013) 

 

První sobotu v měsíci srpnu se amfiteátrem rozezněla rocková hudba  

v rámci III. ročníku Hanáckého Woodstocku. Po úspěchu předchozích ročníků 

jsme i letos nabídli rockovým fanouškům osm kapel - od mladých talentovaných 

přes kvalitní revivaly až po legendy, kterými Plastics people of the Universe  

i Visací zámek nesporně jsou. Další kapely, které mohli diváci vidět a slyšet 

byly Ready Kirken, vynikající hlasově ženské nastudování repertoáru  

Led Zeppelin v podání slovenských Electric Lady nebo autentické provedení 

tvorby Bona Voxe prostřednictvím brněnských U2 Stay. Pokud se mezi rockové 

fanoušky počítáte a pokud jste si byli ochotni zakoupit vstupenku, určitě jste si 

náš festival užili. Pokud se mezi fanoušky rockové muziky nepočítáte a pokud 

Vás trošku zvýšená hladinu hluku obtěžovala, moc se Vám omlouváme, ale snad 

je polehčující okolností, že jsme dobu trvání festivalu moc dlouho přes půlnoc 

nepřetahovali. K Woodstocku si dovolím ještě jednu poznámku. Zachytil jsem 

totiž několik stížností, že 300 Kč jako cena vstupenky je příliš moc. K tomu 

mám jednoduchý argument. Pořadatel Velkobystřická kulturní společnost, o.s. 

do konce června nabízela v předprodeji vstupenku za 180 Kč, následně do konce 

července bylo možné ji zakoupit ještě za 250 Kč. V Olomouci stála vstupenka 

jen na samostatný koncert Visacího zámku 280 Kč, proto mi cena našeho 

vstupného připadá přiměřená. Nehledě na to, že příjem ze vstupného pokryl 
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letos (při prakticky plném amfiteátru a nádherném počasí) jen asi 60 % nákladů 

festivalu, zbytek jsme museli zajistit díky sponzorům. 

 

 
 

Lidový rok 2013 

 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 

 

XXIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu 7. a 8. 9. 2013 

 

v rámci projektů: 

„Hanácký rok v Bystřici“ (Za rok 2012 byl tento cyklus oceněn Cenou 

Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury) 

„Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ (realizováno z Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

spolufinacovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje) 

 

Pořadatelé: 

město Velká Bystřice 

Národopisný soubor Haná Velká Bystřice 

Folklorní sdružení České republiky 

Záštitu převzali: 

poslanec Senátu Parlamentu ČR Martin Tesařík (osobní účast) 

hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (osobní účast) 

primátor města Olomouc Martin Novotný 

Hlavní finanční spoluúčast: Olomoucký kraj 

Za podpory: 

Ministerstvo kultury ČR, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, radio Haná, Olomoucký deník, časopis Folklor, rádio 

Proglas, TV NOE 

Sponzoři: 

Go4games, Elpremont, Eurospektrum group, Strabag, TescoSV, MYFA, Ferona, 

Česká spořitelna, FTP, LOHana, Agrospol, VAPE, Nutrend, stav. Společnost 

Zendulka, RND, Wirpo, Pamiro, Zahrada Olomouc, Ditana, ZADO, Schneider, 

Florcenter, Gold Office, Simkovič, stav. Společnost Navrátil, INPOL, 

SKANSKA, Kooperativa. 

+ partneři FOS (OSA, Klub český turistů, Mediatel, Dětská tisková agentura, 

Hasičská vzájemná pojišťovna) 
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Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory: MALÝ GRUNIK – Ostravice, OVEČKY – Valašské 

Meziříčí, SVĚTLOVÁNEK – Bojkovice, ŠTĚPNIČKA – Veselí nad Moravou, 

cimbálová muzika KAMILKY- cimbálová muzička ZUŠ Iši Krejčího – 

Olomouc, KRUŠPÁNEK, muzika KRUŠPÁNEK a ČEKANKA – Velká 

Bystřice.  

Folklorní soubory dospělých: JAVOŘINA – Rožnov pod Radhoštěm, KINTARI 

– Praha, PODJAVOŘIČAN – Telč, SPINEK – Vnorovy, SUSZANIE – Horní 

Suchá, ŠMYKŇA – Ostrava, cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, HANÁ, MLADÁ 

HANÁ – Velká Bystřice 

Zahraniční hosté: ZPiT NYSA – Polsko 

Profesionální vystoupení: LÉTAJÍCÍ RABÍN z Prostějova 

Program festivalu: 

Sobota 7. září 2013 

10:00 Kurz hanáckých tanců (CZ/PL projekt) 

11:30 Přivítání vedoucích a zástupců souborů starostou města 

14:00 Program dětských folklorních souborů 

16:00 Vystoupení DFS v domě s pečovatelskou službou 

17:30 Seminář vedoucích DFS s lektory 

18:00 koncert skupiny LÉTAJÍCÍ RABÍN z Prostějova 

19:30 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní festivalový galaprogram 

21:30 Ohňostroj  

Neděle 8. září 2013 

  9:00 Mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

10:00 Koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí 

14:00 Vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ 

14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – program dospělých FS 

 

Doprovodné výstavy: 

Kulturní a informační centrum 

KROJE SEVERNÍ HANÉ A OPOLSKÉHO SLEZSKA 

Nová expozice krojů a krojových součástí instalovaná v rámci projektu „Haná  

ve Slezsku, Slezsko na Hané“. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek  

a depozitářů Vlastivědného muzea Olomouc. 

Západní křídlo zámku – „galeriezet“ 

Miroslav a Bronislava ŠNAJDROVI – KRESBY a OBRAZY (výstava trvala do 

20. 9. 2013) 

Cukrárna „Galerie“ 

INA PADALÍKOVÁ – Střípky z Podluží - fotografie s folklorní tématikou 

(výstava trvala do 30. 9. 2013) 

 

V rámci Lidového roku dále proběhly: 
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- Kurz hanáckých tanců pro mládež z Opole a Velké Bystřice, lektorka Eva 

Sehnalová (Hanácké folklorní sdružení). Účast 59 osob, z toho 26 z Polska.  

- Farmářské trhy (30 farmářů převážně z regionu Haná, 3 prodejci z Polska  

v rámci česko-polského projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané) 

- Jarmark lidových řemeslníků a rukodělných výrobců (16 účastníků) 

- Dny hanácké gastronomie v restauraci Varna a restauraci Zedníkovi 

- Pouťové atrakce 

 

Další představitelé: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

Zdeněk Pšenica – předseda FOS ČR 

Ladislav Michálek – místopředseda FOS ČR 

 

Lektoři: 

Anna Maderičová: Uh. Hradiště; folklorní aktivistka, odbornice  

na lidovou kulturu regionu Slovácko a dětský folklor, publicistka, autorka 

scénářů, porotkyně soutěží. 

Ladislav Vrchovský: Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní 

kritik, kromě divadla i folklor – zakladatel a organizátor MFF Folklor bez hranic 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Velká Bystřice. Působil jako učitel českého 

jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V současnosti 

zástupce vedoucího Katedry hudební výchovy PdF UP a odborný asistent  

pro didaktiku hudební výchovy. Koordinátor projektu „Slyšet jinak“. 

Besedy lektorů s vedoucími a představiteli zúčastněných souborů a muzik 

se konaly po skončení vystoupení. 

 

Sumář: 

Celkem 432 účinkujících. 

Z toho 196 účinkujících dětí a mládeže do 18 let. 

26 účinkujících ze zahraničí 

30 farmářů (z toho 3 z Polska) 

16 výrobců a prodejců tradičních řemeslných výrobků 

 

Počet návštěvníků festivalu  

(uvádíme odhadem – na festivalu se nevybírá vstupné): 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 400 osob 

Sobota večer (koncert Létající rabín a večerní galaprogram domácích  

a zahraničních FS) – 1000 osob 

Neděle (cimbálové muziky) – 300 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1300 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, výstav  

a doprovodných akcí) – cca 6000 osob 
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Kulturní a informační centrum Velká Bystřice bylo vyhlášeno 

nejlepším IC Olomouckého kraje 2013 
 

Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 

 

 

V  červnu  letošního   roku  vyhlásila  Asociace  turistických  

informačních center ČR společně  s Deníkem. cz soutěž popularity turistických 

informačních center pod názvem „Informační centrum 2013“. Soutěž byla 

rozdělena do dvou částí. V první části veřejnost hlasovala o nejlepší IC  

na internetu a ve druhé části byly výsledky prověřeny mystery shoppingem 

(utajenou návštěvou). V konkurenci 33 informačních center v Olomouckém 

kraji Kulturní a informační centrum Velká Bystřice zvítězilo. Oficiální vyhlášení 

výsledků soutěže a předání cen proběhlo v rámci společenského večera v Táboře 

17. října 2013. 

 „Zřídit informační centrum bylo pro město Velká Bystřice dalším krokem 

při rozšíření aktivit spojených s kulturně-společenským životem, který je jedním 

z identických znaků města,“ uvedl k důvodům pro vznik informačního centra 

starosta města Marek Pazdera. Kulturní a informační centrum vzniklo  

1. června 2012 v nově zrekonstruovaných prostorách západního křídla 

velkobystřického zámku. Ten během své mnohaleté historie sloužil jako 

pivovar, ordinace, dílny nebo sklady.Současná podoba západního křídla, v němž 

se nacházejí prostory informačního centra, je dílem architekta Michala 

Sborwitze a jeho týmu.  

Prostory informačního centra nabízejí návštěvníkům širokou škálu 

informací o turistických zajímavostech regionu, tipy na výlety, programy 

divadel, kin, cyklomapy a turistické průvodce zdarma. Návštěvníci zde naleznou 

nástěnnou mapu s turistickými cíli a cyklostezkami v okolí.  

Do historie města je možné nahlédnout prostřednictvím faksimilií dobových 

dokumentů, jimiž byly udělovány městu zvláštní privilegia. V květnu 2013 zde 

bylo slavnostně otevřeno Muzeum hanáckého kroje, které vzniklo ve spolupráci 

s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Ve stálé expozici jsou vystaveny hanácké 

kroje a krojové součásti z 19. a 20. století. V prvním patře budovy je 

vybudována výstavní galerie, která celoročně prezentuje výtvarná díla převážně 

českých autorů. 
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Výročí školy  

 
Podklady: Jan Bugno, bývalý pedagog a ředitel školy 
 

V letošním historicky významném dni 28. říjnu si také připomínáme 

kulatá výročí postavení všech tří školních budov naší nynější Masarykovy 

základní školy. 140 let dřívější obecné (nyní 1.- 5. ročník), 80 let měšťanské 

(nyní 6. – 9. ročník) a 30 let tzv. nové budovy. Obě starší školní budovy mají 

dlouholetou spojitost s mým životem. Obě jsem navštěvoval devět let  jako dítě 

školou povinné a po skončení základní vojenské služby  v r. 1950 jsem v nich 

strávil dalších 38 let ve své profesi pedagoga - učitele. 

První zmíněná stočtyřicetiletá budova byla postavena v roce 1873 jako 

jednopatrová pětitřídní škola  a chodili do ní nejen místní žáci, ale i děti z celého 

okolí. Jméno jejího stavitele není nikde uvedeno. Žáků přibývalo, obecná škola 

byla přeplněna. Někdy se v jedné třídě tísnilo až 80 (!) žáků. Když bylo  v roce 

1891 obci povoleno zřídit školu měšťanskou, první na okrese olomouckém, 

řešili to bystřičtí představitelé přístavbou  2. patra. Provedl ji stavitel Wlacha(?)  

(uvádí ve své  Kronice p. Karel Januška). Po 18 letech provozu se chodby  v 1.  

i ve 2. patře propadly a tak musela být v budově provedena rozsáhlá oprava. Tu 

provedl z traverz a betonu r.1909 místní stavitel p. Josef  Kolbe. Velkobystřická 

škola se vždy těšila velmi dobré pověsti a proto byla vyhledávána žáky 

i ze vzdálených obcí. Poněvadž  se počet žáků stále zvyšoval a místností  

se nedostávalo, rozhodli se představitelé obce  v roce 1933 postavit  

pro měšťanskou školu novou budovu. Stavba byla svěřena opět místnímu 

staviteli p. Josefu Kolbemu, synovi výše zmíněného stavitele, známému v obci 

svou solidností ve stavební profesi. Svědčila o tom celá řada staveb v obci  

i okolí, které p. stavitel Kolbe provedl. Se svým asistentem Eduardem Přikrylem 

vypracovali na tehdejší dobu velmi moderní projekt školní budovy, jejíž část  

slouží dodnes a domnívám se, že ještě dlouhá léta sloužit bude. 

  Stavba byla zahájena na jaře roku 1933 a dokončena během 

neuvěřitelných 6 měsíců tak, aby mohla být slavnostně otevřena a uvedena  

do provozu v den státního svátku 28. října. Stavbu si příliš nepamatuji, bylo mi  

7 let, chodil jsem do druhé třídy budovy obecné školy. Za jejími zády  

na pozemku nádvoří probíhala stavba, ale nám žákům bylo z bezpečnostních 

důvodů zakázáno se vůbec ke stavbě přibližovat. Některé drobnosti o stavbě 

jsem se dověděl až mnohem později v dospělosti od svého přítele Ctibora 

Kolbeho, (syna pana stavitele), který dnes žije v Domě pokojného stáří sv.Anny 

a  letos v srpnu oslavil 90. narozeniny. Přísný otec posílal i své dva syny, 

Ctibora a staršího Josefa, v době jejich školního volna pomáhat na stavbu 

s drobnými pracemi, úklidem, čistěním, podáváním lecčehos. Na stavbě 

pracovalo až 186 dělníků, zedníků, tesařů a jiných řemeslníků převážně z Velké 

Bystřice a okolí, takže v době tehdejší hospodářské krize to byla pro jejich 

rodiny významná pomoc. Přestože pracovali převážně s ručním nářadím (lopata, 
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kolečko, zednické náčiní, jednoduchý výtah…), podařilo se při dokonalé 

organizaci stavitele dokončit stavbu tak, že 14 dní před slavnostním otevřením 

byla budova připravena k provozu. Postavená budova je jen částí celého 

projektu. Realizovaná byla jen západní polovina, druhá stejná část směrem 

k Vrtůvce nebyla pro nedostatek obecních peněz dokončena. Slavnost otevření 

se konala, jak už  je shora uvedeno, 28. října 1933 za účasti tehdejšího ministra 

vyučování  Dr. Ivana Dérera  a dalších významných osobností olomouckého 

okresu a Velké Bystřice 

Obě budovy slouží svému účelu dodnes. Za ta léta prošly řadou úprav, 

interiér se změnil, modernizoval, ale jejich venkovní vzhled zůstává stále stejně 

důstojný. Rád jsem do nich celá ta léta chodil, učil se a pracoval a tak na ně 

vzpomínám … jen v dobrém.   

 

 

 

Oslava výročí školy 

 
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy, Mgr. Hana Londová, učitelka 

 

 Dne 24. října proběhlo na nádvoří školy slavnostní zahájení výstavy  

o historii základního školství ve Velké Bystřici, která byla zorganizována  

u příležitosti kulatých výročí všech školních budov. 

 Zahájení se uskutečnilo na nádvoří školy, byli zde přítomni žáci školy  

i učitelé, aby přivítali hosty, mezi kterými nechyběli bývalí pedagogové,  

ale zejména představitelé města. Ve slavnostních projevech promluvili starosta 

Ing. Marek Pazdera, místostarosta Mgr. Ivo Slavotínek, ředitel školy  

Ing. Jaroslav Mihal, bývalý ředitel školy a učitel Jan Bugno a pan Antonín 

Nakládal. Vyvrcholením slavnostního aktu bylo předání Ceny města Velká 

Bystřice in memoriam staviteli Josefu Kolbemu, kterou převzal jeho syn Ctirad 

Kolbe. 

Celý čtvrtek probíhal také den otevřených dveří, kdy si všichni 

návštěvníci mohli prohlédnout současné prostory školy. Provázeli je žáci  

i pedagogové. Pro bývalé učitele a zaměstnance bylo připraveno posezení 

v tělocvičně školy, které proběhlo ve velmi srdečném duchu. 

V přízemí školy a v hudebně byla připravena výstava, na které  

si návštěvníci mohli prohlédnout historické fotografie, kroniky školy, staré 

písemnosti, dobové pomůcky a učebnice i současné práce žáků. Na tuto výstavu 

zapůjčili materiály ze značné části občané Velké Bystřice. Protože v pátek  

a v sobotu se v prostorách školy konaly volby, shlédlo expozici opravdu mnoho 

návštěvníků. 
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Cena města Velká Bystřice 2013 
 

Podklady: Antonín Nakládal, písemné materiály z vlastnictví Ctirada Kolbeho 

 

Cenu města obdržel in memoriam stavitel Josef Kolbe (1890 – 1964) 

v rámci oslav výročí školy dne 24. října 2013. Cenu převzal jeho devadesátiletý 

syn Ctirad Kolbe. 

Jméno Josefa Kolbeho je ve Velké Bystřici spojeno s mnoha stavbami, 

které jsou jeho dílem, k nejvýznamnějším patří budova měšťanské školy. Jemu 

ve 30. letech 19. století tehdejší zastupitelstvo svěřilo vypracování plánů  

i realizaci stavby. Pan stavitel Kolbe řídil firmu po otci seriózně a čestně, ve 

Velké Bystřici i okolí k němu společnost chovala úctu a vážnost. Tak tomu bylo 

až do komunistického puče v roce 1948, kdy se Kolbe a ostatní podnikatelé stali 

třídními nepřáteli vládnoucího režimu. Jelikož nevstoupil se svými šesti hektary 

zemědělské půdy do místního družstva, byl prohlášen za kulaka. V následujících 

letech pak přišel o podnik i další majetek s výjimkou rodinného domu. 

Udělením Ceny města Velká Bystřice byla alespoň symbolicky navrácena 

staviteli Josefu Kolbemu úcta a uznání, které mu právem náleží. 

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
Podklady: Internet – Wikipedie, Novinky.cz 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 

ve dnech 25.–26. října 2013. Tyto parlamentní volby byly předčasné. Poslanci 

přijali ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké 

sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky dne 20. srpna 2013, 

prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna.  

Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 

20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, 

které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana Čech  

a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická 

strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  

a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. 

Politická strana Výsledek ve V.Bystřici Výsledek celostátní 

ANO 2011 23,42 % 18,65 % 

ČSSD 17,55 % 20,45 % 

KSČM 13,11 % 14,91 % 

TOP 09 11,80 % 11,99 % 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/ANO_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/TOP_09
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asvit_p%C5%99%C3%ADm%C3%A9_demokracie_Tomia_Okamury
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
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KDU-ČSL 9,36 % 6,78 % 

Úsvit 6,99 % 6,88 % 

ODS 6,12 % 7,72 % 

Piráti 3,06 % 2,66 % 

 

 

 

Pouštění vánočních lodiček na náhonu poprvé 

 
Podklady Ing. Martin Seidler, organizátor (Velkobystřické noviny) 
 

 V předvečer štědrého dne 23. prosince v 17 hodin se poprvé  

na Zámeckém náměstí u vánočního stromu sešli rodiče s dětmi, aby založili 

novou velkobystřickou tradici – pouštění osvětlených svíčkových lodiček  

a jiných plavidel po mlýnském náhonu. Na schodech nedaleko vánočního 

stromu se startovalo a účastníci s napětím sledovali, jak jejich osvětlená plavidla 

mizí v tajemných tmavých prostorách tunelu pod poštou, a očekávali, jestli je  

za nějaké 4 minuty uvidí v pořádku vyplout u mostku za amfiteátrem. Lodičky 

mohly pokračovat v plavbě až k mostu na ulici Kozinova, kde byly vyloveny. 

 První ročník této akce byl úspěšný, sešlo se zde odhadem 100 – 120 

účastníků, kteří postupně pustili na náhon kolem 60 – 70 plavidel.  
 

 

 

Videokronika města 2013 
 

Podklady:  Jaroslav Koš- videokronikář města 

 

Soupis zpracovaných projektů videokroniky města Velká Bystřice 2013 

 

Poř.č. datum Název: Disky poznámka 

1. 20.1. Iva Kevešová - koncert 1  

2. 9.2. Bestřecké masopust 2  

3.  23.3. Regi banjo 4  

5. 27.4. Jarní Bílý kámen - XX.ročník 1  

6.  4.5. Rybářské závody na přehradě 1  

7. 11.5. Slavnost kroje - Farmářské trhy 2  

8. 1.6. Biketrial - mistrovství ČR 1  

9. 7.6. Cyklojízda mikroregionem 1  

10. 15.6. Hanácké Nashville 2  

11. 13.7. Bestřecké pupek světa 2  

12.  7.9. Lidový rok - XXIII. ročník 9  
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13. 24.10. Oslavy jubileí bystřické školy 1  

14. 24.10. Cena města 2013- pan J.Kolbe 1  

15. 9.11. Martinské slavnosti 1  

16. 16.11. Bystřické banjo - XV. ročník 5  

17. 28.11. Vánoční jarmark MZŠMŠ 1  

18. 5.12 Mikuláš - rozsvícení stromu 1  

19. 19.12. Vánoční zpívání na náměstí 1  

20. 23.12. Vánoční lodičky v náhonu 1  

21. 26.12. Štěpánská koleda 1  

22. 31.12 Malé bystřické zpravodajství 1  

- - Celkem 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 

Mgr.Frnková Eva 

Goldscheidová Helena 

Ing. Heřman Milan 

npor.Mgr.Chrudina P. 

Mgr.Dana Chmelíková 

MUDr.Jašek Petr 

Ing. Kafková Alena 

Ing. Kolman Zdeněk 

Kostka Ctirad 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Lakomá Lenka 

Mgr.Lakomý Zdeněk 

Ing.Langer Vít 

Mgr.Langerová Lenka 

Mgr.Mádr Aleš 

Magdon Jaroslav 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Ing.Mihal Jaroslav 

Nakládal Petr 

Nakládal Antonín 

Ing.Pazdera Marek 

Mgr.Pazderová Lucie 

Mgr.Pírková Alena 

Ing.Seidler Martin 

Ing.Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr.Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Mgr.Stodůlka Petr 

Ing.Svoboda Milan 

Bc.Šebíková Hana 

Ing.Šperka Josef 

Šulc Aleš 

PharmDr.Třísková H. 

Vaculíková Lucie 

Zedník Miroslav 

Mgr.Žbánková Martina

 

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji panu Janu Bugnovi. 

 

 

Ve Velké Bystřici 30.listopadu 2013 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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XIII. Příloha kroniky 2013 
 

 

Velkobystřické noviny 2013 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2013 – číslo 1 

- Úvodník (advent v Bystřici, rozpočet roku, pozvánky na leden) (1,2) 

- Charitní pečovatelská služba ve Velké Bystřici (3) 

- Vánoční jarmark a mikulášská nadílka v ZŠ (8) 

- Oddíl volejbalu žen Sokol (9) 

- Házená: konečné tabulky podzimu (9) 

 

ÚNOR 2013 – číslo 2 

- Úvodník (poplatky, kácení rizikových topolů, rozpočet)(1,2) 

- Betlémské světlo 2012 ve Staré Vodě (5,6) 

- Country Vánoce pod bystřickým stromem (6,7) 

- Divadelní Silvestr (7,8) 

- Výsledky hlasování volby prezidenta ČR za Velkou Bystřici (8) 

- Školní okénko (9) 

- Velkobystřická školní liga v miniházené (10) 

- NUTREND CUP 2013, házená mužů (11) 

 

BŘEZEN 2013 – číslo 3 

- Úvodník (masopust, Cena olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, přestárlé 

topoly u rybníka, nové tváře na radnici, tříkrálová sbírka) (1) 

- Bystřické Regi banjo – pozvánka (4,5) 

- Masopust – foto (6) 

- Školní okénko (6) 

- Zprávy z házené (7,8) 

 

DUBEN 2013 – číslo 4 

- Úvodník (Investiční akce)  (1,2) 

- Lesní mateřská škola Lošov (2) 

- Jarní Bílý kámen – pozvánka (4) 

- Bystřické Regi banjo (5,6) 

- 15 let DPS sv.Anny (7) 

- Bublinka (7) 

 

 

KVĚTEN 2013 – číslo 5 

- Úvodník (Bílý kámen, Slavnost kroje, Bublinka – evropský projekt, poplatky, 

gratulace nejstarší občance) (1) 

- Soutěž „O nejkrásnější okno…“ – vyhlášení (2,3) 

- Charita ve V. Bystřici (3) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (3) 

- Slavnost kroje – pozvánka (4) 

- Hanácké Nashville – pozvánka (5) 
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- Práce s mládeží v oddíle házené (7,8) 

- Sport – házená (9) 

 

 

 

ČERVEN 2013 – číslo 6 

- Úvodník (Slavnost kroje, Sečeni lóke, Letní čištění řeky Bystřice, soutěž 

 „O nejkrásnější okno….“, rekonstrukce hotelu Zámek) (1,2) 

- Čištění řeky Bystřice (2) 

- Regionální televize (2,3) 

- Pohárek SČDO – pozvánka (4) 

- Hanácké Nashville – pozvánka (5) 

- Premiéra Potrestaný záletník – pozvánka (5) 

- Slavnost kroje, soutěž O nélepši hanácké svajbové koláček (6) 

- Školní okénko (7,8) 

- Bílý kámen (9) 

- Sport – házená (9) 

 

 

ČERVENEC, SRPEN 2013 – číslo 7,8 

- Úvodní (Bystřické autobusové linky IDOS, zahradní slavnost v MŠ, nejkrásnější 

okna a předzahrádky, bystřická letní kultura, investiční akce) (1,2)  

- Změny v dopravě (3) 

- Bystřická kuličkiáda a Dětský den – foto (5) 

- Školní okénko (6,7) 

- Ze školky (8) 

- Letní Bílý kámen – pozvánka (8) 

 

 

ZÁŘÍ 2013 – číslo 9 

- Úvodník (kulturní akce v amfiteátru, Centrem V. Bystřice čistou nohou II. etapa, 

rekonstrukce Zámku, investiční akce)  (1)  

- Letní páteční koncerty ve Varně (5) 

- Školní okénko (5) 

- Sport – házená, kopaná  (6,7) 

 

ŘÍJEN 2013 – číslo 10 

- Úvodník( logistické centrum ovoce a zeleniny, vedení školní jídelny, zelené peníze, 

rekonstrukce komunikací, příprava nového oddělení školky, říjnové události) (1,2) 

- Sběr, Humanitární sbírka (1,2) 

- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (3) 

- Bystřické banjo – pozvánka (4) 

- IX. Ročník soutěže O nejkrásnější okno, předzahrádku, část ulice – foto (5)  

- Speciální příloha k výročí budov školy  

- XXIII. Lidový rok - fotografie (5) 

- Školní okénko (5,6) 

- Velkobystřické varhany (6) 

- Říjen přeje seniorům (7) 

- Seznamte se s homeopatií (8) 

- Sport, házená (9,10) 
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LISTOPAD 2013 -  číslo 11 

- Úvodník (Cena města staviteli Josefu Kolbe in memoriam, protierozní opatření 

v lokalitě Hliník, oprava věže radnice, investiční akce, naše IC nejlepší 

v Olomouckém kraji) (1) 

- Charitní pečovatelská služba (2) 

- Nejlepší IC Olomouckého kraje (3) 

- Vernisáž putovní výstavy fotografií Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané 

- Projekt finanční a zdravotní gramotnosti (3,4) 

- Bystřické banjo – pozvánka (5) 

- Výstava fotografií řeky Bystřice – pozvánka (6) 

- Školní okénko (7) 

- Rozvrh hodin Sokola (9) 

- Cestování Klubu seniorů (9,10) 

- Zahrádkářská výstava (10) 

- Světový den diabetu (10) 

 

PROSINEC 2013 – číslo 12 

- Úvodník (Rozšíření mateřské školy, příslib dotace na opravu chodníku  

a komunikací, budoucnost Zámku, advent)  (1,2) 

- Pouštění skořápkových lodiček – pozvání (7) 

- Školní okénko (8,9) 

- Pozvánky na kulturní akce (2,3,4,5,6) 

 

                         

 

 

           

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 
 

 Během roku 2013 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  
 


