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I. Úvod 
 

Kronika roku 2014 je svědectvím čtvrtého, závěrečného roku volebního 

období. Vedení města pracovalo ve stejném složení jako v předchozím roce.  

Na podzim roku 2014 se konaly komunální volby, které určily vedení města  

na další čtyři roky. Podařilo se realizovat mnohé investiční akce. V oblasti 

kultury  nadále Velká Bystřice zůstává kulturním centrem nejbližšího okolí. 

Také bystřičtí sportovci šířili dobré jméno svého města po celé republice  

i do zahraničí. Domnívám se, že rok 2014 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 2014. 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2014 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes 

 

 Zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL podepsali 72 dní po předčasných 

volbách koaliční smlouvu. Prezident jmenoval 17. ledna Bohuslava 

Sobotku premiérem a pověřil ho sestavením vlády.(6.1.) 

 Hubbleuvův vesmírný teleskop nahlédl dosud nejdále do historie vesmíru. 

Díky tomu je možné pozorovat jevy, které se odehrály před 13,2 miliardy 

let. (8.1.) 
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 Prezident Zeman jmenoval po 95 dnech od voleb koaliční vládu ČSSD, 

ANO a KDU-ČSL v čele s Bohuslavem Sobotkou. (29.1.) 

 Biatlonistka Gabriela Soukalová vyhrála na Světovém poháru 

v Ruhpoldingu vytrvalostní závod na 15 km a stíhací závod (10. a 12.1.) 

 V Soči byly slavnostně zahájeny XXII. zimní olympijské hry. Česká 

výprava získala nejvíc medailí v historii : dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě 

bronzové (7.2.) 

 Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala v Soči stříbro  v závodě  

na 3 000 m, zlato  na 5 000m. (9.2. a 19.2.) 

 Eva Samková je olympijskou vítězkou ve snowboardkrosu. (16.2.) 

 Lídři států a vlád EU jednali na mimořádném summitu o Krymu a o krizi 

mezi Ukrajinou a Ruskem. Rusko bylo vyzváno, aby neprodleně stáhlo 

své síly z Krymu (6.3.) 

 Sprinter Pavel Maslák se stal halovým mistrem světa v polských Sopotech 

v závodě na 400 m. (8.3.) 

 Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála už poosmé za sebou celkové 

hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích (15.3.) 

 Ve Vatikánu byli prohlášeni za svaté bývalí papežové Jan Pavel II. a  

Jan XXIII. (27.4.) 

 Volby do Evropského parlamentu vyhrálo hnutí ANO s 16,13% hlasů,  

do parlamentu se dostali zástupci TOP 09, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, 

ODS a Strany svobodných občanů. K volbám přišlo 18,2% voličů.(25.5.) 

 Fotbalovým mistrem se stala Sparta, titul získala po 4 letech, celkově je to 

její 36. titul v historii (4.5.) 

 Předsednictví Evropské unie po Řecku převzala Itálie (1.7.) 

 Vláda zrušila od ledna třicetikorunové poplatky v ambulancích  

a lékárnách. Dál budou pacienti hradit jenj 90 Kč za návštěvu pohotovosti 

(2.7.) 

 U afghánského Bagrámu zahynulo při sebevražedném útoku pět českých 

vojáků. (8.7.) 

 Tenistka Petra Kvitová získala podruhé titul ve Wimbledonu. (5.7.) 

 Horolezec Radek Jaroš vystoupil na K2. Jako první Čech a patnáctý 

člověk na světě zdolal všech 14 osmitisícovek bez umělého kyslíku. 

(26.7.) 

 Ruská vláda vyhlásila roční embargo na dovoz potravinářských výrobků 

ze západních zemí, čímž reagovala na sankce USA a EU. (7.8.) 

 Archeologové odhalili na pražském Vyšehradě základy jednoho 

z největších kostelů střední Evropy, nález pochází z přelomu 10.  

a 11. století. (19.8.) 

 Oštěpařka Barbora Špotáková se v Curychu stala mistryní Evropy.  

Po olympijském zlatu a titulu mistryně světa má tak kompletní zlatou 

sbírku. (14.8.) 
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 Lukáš Krpálek vybojoval v Čeljabinsku první titul mistra světa pro české 

judo v kategorii do 100 kg. (30.8.) 

 Skifař Ondřej Synek získal v Amsterodamu potřetí titul mistra světa. 

(31.8.) 

 Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála závod Diamantové ligy v Bruselu  

a zajistila si tak celkový triumf v seriálu. (5.9.) 

 Mezi vítěze komunálních voleb patřilo hnutí ANO, které vyhrálo 

v polovině z 26 statutárních měst. (10.-11.10.) 

 Senátní volby znovu vyhrála ČSSD, přestože z obhajovaných 23 míst 

získala jen 10 senátorů, KDU ČSL získala 5 senátorů a ANO 4,  

což v Senátu zajistilo vládní koalici většinu 46 hlasů.  

 Na střední škole ve Žďáru nad Sázavou pobodala psychicky nemocná 

žena tři studenty, 16-letý hoch zemřel, když bránil spolužačku. Dvě 

studentky a policista byli zraněni. (14.10.) 

 Výbuch zničil muniční sklad v části obce Vlachovice ve Vrběticích  

na Zlínsku, dva zaměstnanci zemřeli. Detonace v dalších dnech 

pokračovaly, obyvatelé okolních obcí byli několikrát evakuováni. (16.10.) 

 Tenista Tomáš Berdych vyhrál turnaj ATP ve Stockholmu a získal desátý 

titul v kariéře. (19.10.) 

 Při živém vysílání Hovorů z Lán použil prezident Zeman několik 

vulgárních výrazů, za což byl kritizován jak on, tak Český rozhlas, který 

tím porušil etický zákon. (2.11.) 

 Při oslavách 25. výročí Sametové revoluce se na Národní třídě sešly tisíce 

lidí, kteří prezidentu Zemanovi symbolicky vystavili červenou kartu.  

Na pražském Albertově, kde byla za přítomnosti pěti středoevropských 

prezidentů odhalena pamětní deska, Zemana demonstranti vypískali  

a házeli po něm vajíčka. (17.11.) 

 Českým slavíkem se po devětatřicáté stal Karel Gott. Dále vyhrály Lucie 

Bílá a skupina Kabát, objevem roku je zpěvačka Elis. (29.11) 

 České tenistky potřetí za sebou ovládly soutěž družstev Fed Cup. (9.11.) 

 Kvůli ledovce zkolabovala na tři dny v části republiky doprava, v Praze  

a v Brně nejezdily tramvaje, dráhy zrušily stovky spojů a některé vlaky 

zůstaly s cestujícími přes noc na trati. (1.12.) 

 Tradiční anketu Sportovec roku vyhrála tenistka Petra Kvitová, vítězka 

Wimbledonu (22.12.) 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Přehled  událostí města v roce 2014 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 19. ledna  – konal se kytarový koncert Libora Janečka 

 25. ledna – v sále KD Ravela se uskutečnil 2. ročník Rockového bálu 

Hanáckyho Woodstocku 

 25. ledna – ve sportovním areálu SK V. Bystřice proběhl Mezinárodní 

turnaj mladších žáků - OLMA CUP 2014 - Velká Bystřice, místní žáci 

vybojovali 1.místo 

 25. ledna – v galeriizet se konala vernisáž výstavy obrazů Mika Essona: 

Podzimní výbušnost 

 únor - byla zahájena rekonstrukce hotelu Zámek 

 1. února – XIII. ročník mezinárodního turnaje v házené mužů  

NUTREND CUP se uskutečnil ve sportovní hale ve Velké Bystřici, naši 

muži obsadili 1. místo 

 9. února – konal se dětský karneval v KD Nadační 

 12. února – v mateřské škole proběhla první schůzka rodičů s vedením 

školy a zástupci města o budoucnosti mateřských škol v našem městě, 

následná petice rodičů odstartovala boj za zachování budovy MŠ  

Na Svobodě 

 15. února – na sále kulturního domu se uskutečnil ples SRPŠ Masarykova 

ZŠ a MŠ 

 16. února – konal se koncert Lobkowicz trio 

 22. února – na sále kulturního domu proběhl hasičský bál 

 22. února – Sokol uspořádal dětské šibřinky 

 23. února – uskutečnila se komentovaná prezentace fotografií o Zambii 

 1. března –  proběhl tradiční Masopust se zabíjačkou 

 14. března – konal se koncert Duo Čepických 

 15. března – divadelní soubor uvedl premiéru hry Miláček Fando a Lis 

 22. března – sportovci uspořádali tradiční Šibřinky 

 22. března – v galeriizet se uskutečnila  vernisáž výstavy Zdeňka 

Šplíchala: Komunikace v reálném čase 

 Pohřební služba VIA Ultima otevřela svou pobočku ve Velké Bystřici 

 1. dubna – byl zaveden Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje, 

cestujícím stačí jedna jízdenka k cestování vlakem, příměstskými  

a městskými autobusy i tramvajemi 

 8. dubna – vynášení smrtky, vítání jara 

 10. dubna – proběhlo Velikonoční vítání jara v budově základní školy 

 13. dubna – tradiční pletení tatarů se konalo v západním křídle zámku 

 21. dubna – Mrskut, velikonoční obchůzka 

http://hazena.velkabystrice.cz/index.php?volba=turnaje-odehrane&i=1043
http://hazena.velkabystrice.cz/index.php?volba=turnaje-odehrane&i=1043
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 30. dubna – v ulici Hliník byla uspořádána akce Pálení čarodějnic  

a  Stavění mája 

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

pořádané městem a  Auto-velo-klubem Velká Bystřice – jarní část 

 3. - 4. května – uskutečnily se rybářské závody na přehradě 

 10. května – konala se Výstava německých ovčáků 

 12. května – uskutečnila se Slavnost kroje na téma Zástěry a kroje, 

zároveň byly na náměstí Bystřické selské trhy 

 17. května – proběhlo Čištění řeky Bystřice 

 18. května – TJ Sokol uspořádala 1. ročník Velkobystřického závodu kol, 

odrážedel a koloběžek na Zámeckém náměstí a v jeho okolí 

 23. května – Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve 

Československé husitské  ve Velké Bystřici se společně připojily  

k celostátní akci Noc kostelů  

 23.-24. května – v budově školy proběhly volby do Evropského 

parlamentu, poprvé v historii obce se konalo místní referendum na téma 

zrušení mateřské školy Na Svobodě 

 24. května – konalo se Sečeni lóke u zastávky ČD 

 24. května – v galeriizet byla vernisáží zahájena výstava Miroslava 

Šnajdra st.: Obrazy 

 24. května – uskutečnila se divadelní premiéra pohádky Slavík, dětského 

divadelního spolku OB V. Bystřice Meče a Přeslice 

 25. května – proběhl koncert Korngold Quartetu 

 31. května – na ulici Hliník se konalo Kácení mája s lidovou veselicí 

 31. května –Biketrial klub z Olomouce pořádal na Zámeckém náměstí 

závod Mistrovství a přeboru ČR v biketrialu, závod byl započítáván do 

nominací na mistrovství světa 2015 

 červen – začala akce Centrem Velké Bystřice čistou nohou II. etapa 

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

 6.  –  8. června  – uskutečnil se 42. ročník celostátní přehlídky monologů 

a dialogů Pohárek SČDO 

 8. června – konal se klavírní koncert Borise Krajného 

 14. června – v amfiteátru proběhl 2. ročník trampského potlachu Hanácké 

Nashville 

 20. - 21.6. – konal se X. ročník mezinárodního házenkářského turnaje 

v miniházené 4+1 poprvé pod názvem Memoriál Jana Kratiny (dříve 

MEGASAM CUP) 

 25. června – přes Velkou Bystřici vedla trasa Štafety Mírového běhu 

 28. června – v římskokatolickém farním kostele se konal festival 

duchovní hudby Chvalte Hospodina 
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 červenec – byla zahájena akce Přístavba dvou oddělení MŠ Zámecké 

náměstí 

 12. července – proběhl Hanácké pupek světa a Bystřické selské trhy 

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

slavnost sv. Anny 

 27. července – v galeriizet byla vernisáž výstavy Šárky Chlupové: Cestou 

kříže 

 2. srpna – uskutečnil se IV. ročník rockového festivalu Hanácké 

Woodstock v amfiteátru 

 16. srpna – proběhl Den regionu Bystřička (3.ročník)  a Den 

dobrovolných hasičů  

 27. srpna – konalo se představení improvizačního divadla O2Z  

na nádvoří Zámku 

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

 30. srpna -  proběhl mezinárodní turnaj v házené mladších žáků 

GENERALI CUP 2014 

 31. srpna – konal se mezinárodní turnaj starších žáků a žákyň v házené 

Sportovní mládí CUP 2014 

 31. srpna – nositelem Ceny města Velká Bystřice pro rok 2014 se stal 

Mons. Doc. Mag. Josef Olejník, papežský prelát, na místním 

římskokatolickém kostele mu byla odhalena pamětní deska 

 31. srpna – konalo se patrocinium farního kostela a farní odpoledne 

 srpen – uskutečnila se dvě představení Kinoamfíku 

 srpen – byla ukončena rekonstrukce hotelu Zámek 

 5. – 7. září – uskutečnil se XXIV. ročník folklorního festivalu Lidový rok 

 6. září – byl vyhodnocen 10. ročník soutěže O nejhezčí okno,  

předzahrádku, veřejný prostor a nejkrásnější část ulice 

 7. září – konal se turnaj v házené mužů J.M.I.T CUP 

 10. září – proběhl koncert Ivana Ženatého v římskokatolickém kostele 

 14. září – uskutečnil se turnaj v házené staršího dorostu LO Haná CUP 

 19. září – proběhlo Babí léto na Zámku, slavnostní zahájení provozu 

hotelu Zámek po rekonstrukci  

 27. září  – konala se vernisáž výstavy fotografií a objektů Antonína Kanty 

a Miroslava Štěpánka 

 27.-29. září – proběhla výstava ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 

svazu 

 28. září – zájemci navštívili hudební pásmo s Valerií Zawadskou Básně  

s flétnou 

 28. září – konaly se Bystřické selské trhy, Den otevřených dveří  

ve zrekonstruovaném hotelu Zámek 

 říjen – byly spuštěny nové webové stránky města 
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 5. října – uskutečnil se koncert Petrof piano tria v galeriizet 

 12. října – místní hasiči u hřbitova uspořádali Drakiádu  

 1. listopadu – konala se vzpomínková ekumenická pobožnost na hřbitově 

 5. listopadu – v KD Nadační bylo uvedeno zájezdové divadelní 

představení Kšanda se známými herci pražských divadel 

 8. listopadu – konal se XVI. ročník přehlídky trampské a country hudby 

Bystřické banjo 

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

civilizačními chorobami 

 15. listopadu – konaly se  Svatomartinské odpoledne - V. ročník 

 16. - 23. listopadu – v orlovně proběhla 11. výstava amatérských malířů  

a fotografů  

 22. listopadu – uskutečnila se derniéra komedie Mátový nebo Citron 

divadelního souboru OB Velká Bystřice 

 27. listopadu – v prostorách Masarykovy základní školy se konalo 

tradiční Vánoční koledování s jarmarkem 

 29. listopadu – v galeriizet proběhla vernisáž výstavy obrazů Diny 

Atencio 

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

mezi mužstvy Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

 3. prosince – mateřská škola uspořádala vánoční jarmark 

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

a rozsvítil vánoční strom 

 6. prosince – v cukrárně byla zahájena výstava fotografií řeky Bystřice 

 7. prosince – v římskokatolickém kostele proběhl adventní koncert 

hanáckého mužského sboru Rovina 

 12. prosince – bystřickými ulicemi procházely Lucie 

 16. prosince – děti ZUŠ Žerotín předvedly své umění na adventním 

koncertě 

 21. prosince – konalo se Zpívání u vánočního stromu spojené  

s 2. ročníkem 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 uspořádal v poledne silvestrovské 

divadelní představení s posezením 

 31. prosince – v římskokatolickém kostele se konal silvestrovský koncert 
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 31. prosince – ve Vrtově proběhlo tradiční neformální setkání obyvatel 

V.Bystřice, Mrskles a Přáslavic 

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.  

Mnohé soukromé domy po celém městečku jsou rekonstruovány, jejich 

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

V roce 2014 byly opraveny další chodníky a místní komunikace, do vzhledu 

obce zasáhla také akce Centrem Velké Bystřice čistou nohou, II. etapa, 

rekonstrukce hotelu Zámek, přístavba dvou oddělení MŠ Zámecké náměstí, 

oprava opěrné zdi, zábradlí a veřejného osvětlení v úseku od pohostinství 

Kovárna po zdravotní středisko, jak o tom píše pan starosta v následujícím 

příspěvku. Dále se změnil vzhled města na příjezdu od Olomouce, kde byla 

vystavěna prodejna Penny a velkosklad ovoce a zeleniny ČEROZ. 

 

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 2014 

 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Realizace investic 2014:  

 

 V hodnocení investiční přípravy za rok 2013 jsem věnoval velký prostor 

přípravě rekonstrukce hotelu Zámek.  Tato rekonstrukce úspěšně 

proběhla v roce 2014, ale předcházelo jí spoustu tvrdé práce právě  

při plánování a přípravě. Od jara 2013 neměl Hotel Zámek žádného 

provozovatele. 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 se město rozhodlo založit společnost Hotel Zámek Velká 

Bystřice (HZVB) s. r. o. a právě tato firma 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. Samotná stavba byla zahájena v únoru 2014  

a dokončena v srpnu 2014, celkový rozpočet akce byl 32 mil. Kč, z toho 

dotace byla 8 mil. Kč. Byla provedena kompletní rekonstrukce budovy, 

včetně veškerých instalací (vzduchotechniky, topení, elektro, zdravotechniky 

atd.), kompletní rekonstrukce pokojů a nakonec se povedlo ušetřit i na čelní 

fasádu. Velký kladem bylo i vytvoření nového venkovního posezení směrem 

do Zámeckého náměstí. 

 

  Další významnou akcí, která se v roce 2014 realizovala, byla  stavba 

Centrem Velké Bystřice čistou nohou, II. etapa. V rámci této investiční  

akce bylo provedeno celkem 3,091 km komunikací a chodníků (ulice ČSA, 

Nádražní I, Tovární, Kozinova, část 8. května, část ul. Týnecká), několik 

parkovišť (především posílení parkování u základní školy!), dva mostky  
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přes náhon atd. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci 9,999 mil. Kč 

z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava. Celkové 

náklady byly 13,151 mil. Kč a dodavatel stavby, firma SKANSKA a.s., 

stavbu předal v  říjnu 2014. 

 Po velké „celobystřické“ diskusi o řešení chybějících míst v mateřských 

školkách, kdy bylo dokonce uspořádáno místní referendum,  bylo rozhodnuto 

o realizaci stavby  Přístavba dvou oddělení MŠ Zámecké náměstí.  Tato 

akce byla zahájena v srpnu  2014 a dokončena v průběhu ledna 2015. 

Podrobnější informace o průběhu stavby a vyhodnocení provozu budou 

podány ve zprávě do kroniky za rok 2015.  

 Přes prázdniny jsme v roce 2014  také realizovali několik drobnějších 

investičních akcí ve škole, kde se nám povedlo nově zrekonstruovat učebnu 

fyziky a chemie a  na staré budově realizovat  nové šatny a nové podlahové 

krytiny ve vstupních prostorách. 

 

  Správa silnic Olomouckého kraje ve spolupráci s městem nákladem více než 

4 mil. Kč provedla  opravu opěrné zdi, zábradlí a veřejného osvětlení 

v úseku od pohostinství Kovárna po zdravotní středisko. Spoluúčast města na 

této akci byla  cca 200 tis. Kč a práce byly realizovány během měsíců září  

a říjen 2014.   

 

Investiční příprava 2014:  

 Pokud si někdo myslí, že dotace „padají z nebe“ samy, mám tady jeden 

čerstvý příklad, kolik práce a příprav je třeba věnovat a jak dlouho je, i přes 

naše zkušenosti a jindy vysokou úspěšnost, někdy třeba bojovat o podporu. 

První žádost o dotaci na Kulturní dům Nadační, ještě z prostředků státního 

rozpočtu ČR, jsme připravili v roce 2003. Bohužel ani opakovaná žádost 

v roce 2004 nepřinesla úspěch. Celý projekt jsme proto přepracovali  

a připravili novou žádost do Společného regionálního operačního programu 

(SROP), což byl předchůdce nynějších strukturálních fondů EU. Bohužel 

zase nic. Pak se objevil dlouho očekávaný Regionální operační program 

(ROP) Střední Morava a s ním nová šance. Bylo deklarováno, že v ROPu 

bude docela dost peněz. Chtěli jsme je co nejlépe a nejvíce využít, proto jsme 

se rozhodli zpracovat návrhy tří architektů a uspořádat anketu občanů  

v rámci Lidového roku 2007 na vítězný návrh. Vyhrál návrh ing.arch Otty 

Schneidera s novou přístavbou do náměstí a s patrem zkušeben nad sálem. 

Bohužel jsme zase neuspěli. Důvodem byl velký přetlak žádostí a body nám 

také sebrala existence komerční restaurace Nadační. Další pokus v další 

výzvě ROPu s přepracovaným projektem (zase bez zkušeben ) byl znovu 

neúspěšný, protože bylo podáno 12 x více projektů, než mohlo být 

uspokojeno. Další výzvy z ROPu už jsme se bohužel nedočkali, tak jsme 

museli projekt předělat a pokusit se získat dotaci alespoň na úsporná 
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energetická opatření v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). 

První pokus v loňském roce byl ještě neúspěšný, ale přepracovaná letošní 

žádost konečně slavila v OPŽP  úspěch! Takže po dlouhých cca 10 letech 

žádání a sedmi pokusech o zajištění financování, můžeme v roce 2014  

konečně realizovat projekt Rekonstrukce a dostavba KD Nadační. Dotace 

bude sice „jen“ na zateplení a výměnu oken, přesto je to cca 3,0 mil. Kč 

z celkového odhadovaného rozpočtu 15 mil. Kč.  

 

  V roce  2014 probíhaly práce na pořízení  nového Územního plánu 

sídelního útvaru Velká Bystřice.  Územní plán je závazný dokument, který 

určuje urbanistickou koncepci využití ploch a jejich uspořádání, vymezuje 

zastavitelné území, určuje zásady uspořádání dopravního, technického  

a občanského vybavení, určuje limity využití území. Je to zásadní dokument, 

který na dobu cca 15 let určuje závazná pravidla, která omezují, vylučují, 

popřípadě podmiňují umísťování staveb, využití území, a stanovuje zásady 

pro jejich uspořádání. Na novém územním plánu se začalo pracovat  

na začátku roku 2012.  Město Velká Bystřice obdrželo 100% dotaci  

na návrhovou část územního plánu ve výši 506 tis. Kč z integrovaného 

operačního programu (IOP).  Nový územní plán bude předložen ke schválení 

zastupitelstvu města  

 Na rok 2015  máme u několika žádostí příslib poskytnutí dotace (cyklostezka 

Konírna, Čistá noha - III. etapa, sběrný dvůr), některé akce považujeme  

za důležité dokončit a realizovat, i když u nich dotační tituly nejsou 

vyhlášeny (dokončení rekonstrukce MŠ Zámecká, rekonstrukce vytápění 

přední budovy ZŠ, další chodníky a místní komunikace), u některých budeme 

čekat, zda je hlavní investoři budou realizovat (kruhová křižovatka u Makra - 

investor Olomoucký kraj).    

 

 

 

 

 

Počasí v roce 2014 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Tento rok byl zcela výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné 

roční teploty (8,9 °C). Plných osm měsíců bylo teplotně nadnormálních, dva 

měsíce mírně podnormální a dva měsíce podnormální. Extrémně suchý byl únor 

(3mm). Velmi teplý podzim, přesto slunce svítilo málo, tráva rostla až  

do začátku prosince a byla sytě zelená. 
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1 – nejnižší denní teplota 5 – průměr.měs.teplota 9 – počet sněžení 

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

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

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

 

Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -13 13 -10,5 8,5 1,73 7 8 27 1 3 7 0 

Únor  -6 12 -1,5 7 2,98 10 4 3 0 3 3 0 

Březen  -4 21 3,5 13 7,4 21 4 31 0 15 2 0 

Duben  3 23 7 16,5 12,4 17 10 99,5 1 13 2 3 

Květen  -0.5 29 7 23 17 18 16 89 0 15 0 4 

Červen  5,5 32 12 24,5 17,1 24 6 43 0 10 0 0 

Červenec  9 3,5 15,5 28,5 21,3 25 14 105 0 8 1 5 

Srpen  5 31,5 12 25 17,3 20 17 103,5 0 5 0 5 

Září  0 27 7,5 20 15,4 23 10 60,5 0 10 4 0 

Říjen  -3 21 2,5 17 10,1 18 10 56 0 8 11 0 

Listopad  -2 17 -1 13,5 7,3 7 8 19 1 7 6 0 

Prosinec  -11 11 -7,5 8 0,7 15 7 41 5 6 2 0 

 

 

 

                                                                        x = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC CHARAKTERISTIKA °C x mm x 

Leden 

 

 

Začátek velmi teplý, ranní teploty nad 0°C. 

Denní teploty vyšší než 4°C, 19.1. dosáhly 

rekordu 13°C. Pak nastává ochlazení, přes 

den stále pod nulou. Srážky minimální - jen 

dešťové. 

1,73 
 

-2,8 

 

27 
 

42 

 

Únor 

 

 

. 

Abnormálně teplý a suchý měsíc (takový 

byl před šedesáti léty). Kvetou sněženky, 

krokusy, bledule, 26. 2. přiletěli špačci, byl 

viděn i čáp. 

2,98 -1,1 3 
 

38 

 

Březen 

 

. 

Velmi teplý, suchý měsíc, nejnižší denní 

teploty 8°C, od 22.3. průměrné teploty nad 

14°C. Kvetou meruňky, broskve, třešně. 

7,4 2,5 31 
 

40 

 

Duben Padaly teplotní rekordy. Minimální srážky. 

15.4. náhlé ochlazení - sněžení.  12,4 7,3 99,5 47 

Květen 

 

Začátek měsíce teplý, pak se ochladilo, 

deštivo a silné větry. Od 19.5. oteplení, po 

týdnu deštivo, vítr, bouřky - v Čechách 

záplavy. 

17 
 

12,3 

 

89 
 

74 
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Červen Teplý měsíc, od 7.6. několik dní tropické 

teploty, pak ochlazení. Srážky minimální. 17,1 
 

15,5 

 

43 84 

Červenec 

 

 

Celý měsíc teplo, po 20.7. horké dny 

(tropické teploty), poslední týden deštivo a 

silné bouřky. 8.7. během 24 hodin 

ochlazení z 27° na 19°. 

21,3 16,9 105 79 

Srpen 

 

Velmi proměnlivé počasí, extrémní chlad 

doprovázely četné srážky - nejdeštivější 

část léta. 
17,3 16,4 103 78 

Září 

 

Průměrně teplý a deštivý měsíc. Konec 

měsíce oteplení, ale rána chladná. 15.4 12,8 60,5 52 

Říjen 

 

 

Začátek měsíce dosti teplý, po 20.9. náhlé 

ochlazení, ranní teploty pod bodem mrazu, 

mlhy, deštivo. 

10,1 8,0 56 43 

Listopad 

 

 

Abnormálně teplý listopad, nejteplejší za 

padesát let. Po 20.11. ochlazení a deštivo. 7,3 2,7 19 49 

Prosinec 

 

 

. 

1. a 2. 12. ledová kalamita, v ČR nejezdí 

vlaky, tramvaje, mnoho havárií. Pak se 

oteplilo - 19.12. teplotní rekord (11°C). 

Konec měsíce znovu ochlazení. 

0,7 -1,0 41 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 10,9 7,5 56,5 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 677 674 

 
 

 

Obyvatelstvo 
k 31. 12. 2014 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 
 

Celkový počet obyvatel     3215 

 z toho muži      1598 

 z toho ženy      1617 

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2564 

     mladších 18 let     651 

     starších 60 let    1109 

 

Narozené děti     41     
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Sňatků celkem     27    

 uzavřených v obřadní síni/Galerii 12 

 uzavřených pod širým nebem  11  

církevní sňatky    4 

Úmrtí                26 

 

Nově přihlášení občané    131   

Odstěhovali se     67 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice 38    

 

 

Věk nad 90 let:   22 osob (narozených do 31.12.1924) 

 

Koblihová Anna 

Meitnerová Františka 

Kadalová Marie 

Mojžíšová Anna 

Hrubá Jarmila 

Niesner Karel 

Mlčochová Miloslava 

Schrottová Vlasta 

Kubisová Zdeňka 

Šmidáková Milada 

Blažková Libuše 

Čechmánková Ludmila 

Švestková Vlasta 

Šperka Josef 

Brzokoupilová Vlasta 

Kolbe Ctibor 

Molíková Vítězslava 

Dřímalka Jiří 

Vymazal Ludvík 

Hlaváčková Anna 

Jozífová Jiřina 

Kocian Milan

Narozené děti: celkem 41  

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

 

Magdalena Barancová    Štěpán Tomek 

Eduard Pališek     Adéla Danyi 

Kevin Milan Chmelar    Rozálie Potoczká 

Štěpán Runtág     Julie Lužová 

Jan Urbášek      Martin Šputa 

Anna Nováková     Jan Habáň 

David Vyhnánek     Jáchym Vrba 

Anežka Beníčková     Petr Richter 

Sofia Lovásová     Agáta Šmalcová 

Ella Dombi      Marek Hrachovina 

Alžběta Dvořáková    Agáta Bieleszová 

Šimon Hlaváček     Eliška Novotná 

Kateřina Čepeláková    Marie Žáčková 

Matěj Řoutil     Vojta Pechr 
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Vanessa Bláhová 

Jonáš Martiník 

Aleš Procházka 

Liliana Černá 

Veronika Kufriková 

Barbora Petříková 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 33 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

 

    zemřel/a ve věku:  

Milada Menšíková  85 

Dagmar Semerádová 75 

Božena Zagalaková 92 

Miroslav Klučka  76 

Vlasta Pazderová  89 

Zdeňka Gajdošová  41 

Jaroslav Glonek  91 

Jaroslava Nádvorníková 83 

Zdeňka Schreindorferová71 

Růžena Stržínková  90 

Zdeněk Černošek  84 

Ladislav Bečica  73 

Regina Smékalová  88 

Hana Klimešová  67 

Alice Daliborová  85 

Olga Pospíšilová  81 

Miloslav Rýpar  76 

Jarmila Grigárková 93 

Otto Bechník  56 

Jana Zbořilová  56 

Jitka Novotná  49 

Miluša Tandlerová  87 

Miroslav Neumann 62 

Vladimír Vinohradník 84 

Zdeněk Kaczor  68 

Antonín Hradil  85 

Ludmila Švarcová  74  

Bohumil Hřivna  77  

Zdenka Plachá  91 

Jiří Zácha   76 

Zdeněk Polách  80 

Ludmila Nádvorníková 98 

 

 

CzechPoint 

 

V roce 2014 vydal Městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 518 výpisů a pracovníci Městského úřadu ověřili 

celkem 1589 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 2014 

7 

 

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.  

 

 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2014: 

 

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 2014 celkem 7 krát a  během tohoto 

roku se jeho složení nezměnilo, změna (níže uvedená) nastala až po podzimních 

komunálních volbách. 

 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. 
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 Zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body: 

 

10.03. Zastupitelstvo města (ZM) Velká Bystřice po projednání: 

Schválilo  Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt  

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 

Morava číslo ÚRR D-2014/0036/OKP - na projekt Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou - II. Etapa 

 

Schválilo    dokončení projektové přípravy, vypsání zadávacího řízení 

na dodavatele a realizaci investiční akce "Přístavba 2 oddělení MŠ 

Zámecké náměstí Velká Bystřice", přičemž schválení financování akce 

a výsledků zadávacího řízení bude zastupitelstvu města předloženo po 

dokončení administrace zadávacího řízení na tuto investiční akci.  

 

Vzalo na vědomí, že k otázce dalšího provozu MŠ  

Na Svobodě bude zastupitelstvu města radou města předložen návrh  

na vyhlášení místního referenda po dokončení administrace zadávacího 

řízení investiční akce "Přístavba 2 oddělení MŠ Zámecké náměstí 

Velká Bystřice" 

14.04. ZM Velká Bystřice po projednání :  

 

Schválilo  místem konání místního referenda území  města Velká 

Bystřice , znění otázky  pro místní referendum : "Souhlasíte, aby Město 

Velká Bystřice trvale  přemístilo v průběhu školního roku 2014/2015 

provoz  zařízení předškolního vzdělávání  z Mateřské školy Na Svobodě 

450 ve Velké Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké náměstí 83 ve 

Velké Bystřici ?" Dále bylo schváleno odůvodnění návrhu konání 

místního referenda "Z rozhodnutí zastupitelstva nechat rozhodnout 

občany o přemístění provozu předškolního zařízení í MŠ Na Svobodě 

450 do budovy MŠ Zámecké náměstí 83 v místním referendu".  ZM 

schválilo termín 23.5. 2014 od 14:00 hod do 22:00 hod a 24.5.2014  

od 8:00 do 14:00 hod. a místo konání místního referenda budovu 

Masarykovy základní a mateřské školy  Velká Bystřice, 8. května 67. 

 

Schválilo financování místního referenda z rozpočtu města. 
 

Schválilo poskytnutí půjčky ve výši 300.000,00 Kč Orlu jednotě Velká 

Bystřice k profinancování nákladů projektu Dobudování zázemí pro 

spolkovou činnost v orlovně ve Velké Bystřici, podpořeného 

z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader s tím, že Orel jednota 

Velká Bystřice se ve smlouvě o půjčce zaváže vrátit městu Velká 

Bystřice částku 300.000,00 Kč a dohodnutý úrok do  31.12.2014. 
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Schválilo poskytnutí půjčky ve výši 600.000,00 Kč Náboženské obci 

Církve československé husitské ve Velké Bystřici k profinancování 

nákladů projektu Výměna střešního pláště Husova sboru ve Velké 

Bystřici, podpořeného z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader  

s tím, že Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké 

Bystřici se ve smlouvě o půjčce zaváže vrátit městu Velká Bystřice 

půjčenou částku 600.000,00 Kč a dohodnutý úrok do  31.12.2014. 

 

Schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200.000,00 Kč 

Bystřičce,  o.p.s. k profinancování nákladů mezinárodního projektu 

spolupráce  „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“  podpořeného 

z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader s tím, že Bystřička, o.p.s.  

se ve smlouvě o půjčce zaváže vrátit městu Velká Bystřice částku 

200.000,00 Kč  do  30.11.2015. 

 

 

16.06. ZM schválilo závěrečný účet Města Velká Bystřice za rok 2013  

s vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

 

Schválilo příspěvek pro Sportovní klub ve výši 128.000 Kč a to  

pro oddíly : házená 80.000 Kč, kopaná 28.000 Kč, tenis 10.000 Kč,  

odbíjená 10.000 Kč a příspěvek na provoz víceúčelového areálu SK 

Velká Bystřice ve výši maximálně do 100.000 Kč na základě 

prokazatelných nákladů (faktur) a mzdových nákladů na údržbu 

víceúčelového areálu. 
  

Schválilo nominaci na udělení Ceny města  Velká Bystřice pro rok 

2014 pro : Mons. Doc. Mag. Josef Olejník, papežský  prelát -  

in memoriam. 

 

Schválilo pojmenování nové ulice, která je situovaná na pozemcích 

parc.č. 1125/2, 1144, 2264, 2245/2, 2245/1, 2245/3 a 2031/1, názvem 

„U Konírny“. 

 

Schválilo podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality  

na rok 2014 na realizaci projektu „Velká Bystřice - Zabezpečení 

objektů Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 

elektronickým zabezpečovacím systémem“ 

 

Schválilo ustavení Pracovní skupiny prevence kriminality města Velká 

Bystřice ve složení: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Jana 

Drábková, Jaroslava Kaczorová, ThLic. Michal Umlauf a  

npor. Mgr. Pavel Chrudina a ukládá jí analyzovat a vyhodnocovat 
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bezpečnostní situaci a veřejný pořádek ve Velké Bystřici a navrhovat 

Radě města Velká Bystřice opatření pro zlepšení bezpečnostní situace  

a veřejného pořádku ve Velké Bystřici. 

 

Schválilo změnu Společenské smlouvy, společnosti Hotel Zámek Velká 

Bystřice s.r.o., dále uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy  

mezi účastníky Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. a HOTEL TENNIS 

CLUB s.r.o., dále přijetí investičního úvěru společností  Hotel Zámek 

Velká Bystřice s.r.o. u Komerční banky a.s. ve výši 8,000.000 Kč.   

ZM pověřilo starostu města, pana Marka Pazderu, provedením všech 

dalších souvisejících kroků a právních úkonů souvisejících s uzavřením 

Smlouvy o ručení a Smlouvy o úvěru 

ZM delegovalo pana Marka Pazderu, starostu města jako zástupce 

společníka Města Velká Bystřice na valnou hromadu společnosti   Hotel 

Zámek Velká Bystřice s.r.o.,   a pověřilo pana Marka Pazderu, starostu 

města, jako zástupce Města Velká Bystřice hlasovat na valné hromadě 

společnosti pro přijetí změny společenské smlouvy tak, aby byla  

v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.  

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny  

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

k nahlédnutí každému občanu města. 

 
 

 

Rada města 
 

Podklady: Jana Drábková – tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval  Jaroslav Koš 

 

Složení a činnost rady města 

 

Pazdera Marek Ing.,            

Seidler Martin Ing.,             

Slavotínek Ivo Mgr.,           

Schrottová Elefteria Ing. 

Hošek Michal 

 

Rada města se za rok 2014 sešla celkem třiadvacetkrát. 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, každé jednání obsahuje  
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i několik desítek projednávaných bodů - do kroniky jsou vybírány jen ty dějově 

a významově zajímavé. 

 

 

21.01.  RM schválila pravidla pro čerpání finančních prostředků pro spolky 

v roce 2014 - schválená částka k rozdělení ve výši 420 tis. Kč. 

 Byl projednán a schválen Statut Ceny města Velká Bystřice, který 

bude uveřejněn v novinách a na internetových stránkách. 

 Byl schválen projekt Přírodní zahrada v MŠ Zámecké náměstí Velká 

Bystřice a podána žádost o dotaci. 

 RM byla místostarostou města informována o průběhu soudního 

sporu s M.Scheuchovou o neplatnosti jejího odvolání ředitelky  

p.o. Školní jídelna. 

13.02.  RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje 

na akci Hanácký rok 2014 ve výši 150 tis. Kč. 

 Byl schválen návrh na konání svatebních obřadů i mimo obřadní síň 

v galeriizet. 

 RM schválila koordinátora bezpečnosti práce stavby rekonstrukce 

Hotel Zámek Ing. M. Svobodu a k vedení účetnictví Hotelu Zámek, 

které bude pro město zajišťovat p. D. Bieleszová. 

 Protože někteří občané sepsali petici proti zrušení MŠ Na Svobodě, 

starosta a místostarosta svolává k této záležitosti jednání do MŠ. 

07.03.  RM schválila návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku  

od Olomouckého kraje pro velkobystřické hasiče na zajištění jejich 

akceschopnosti ve výši 21 tis. Kč. 

 Na základě doporučení komise pro umisťování žadatelů do DPS 

bylo schváleno uzavření smluv s doporučenými žadateli. 

 Na zastupitelstvu města dne 10.3.2014 v prostorách mateřské školy 

Zámecké náměstí 83 bude k dispozici prezentace záměru města 

rekonstruovat mateřskou školu. Prezentaci představí Michal Hošek. 

Jak naložit s budovou Na Svobodě a co si občané myslí ? Výchozí 

situace vyhlášení referenda. 

02.04.  Odpadové centrum - příprava realizace - starosta města informoval  

o  žádosti na odpadové centrum Velká Bystřice. Pokud se bude toto 

realizovat, je nutno pracovat na řádné projektové dokumentaci.  

Do 06/2014 musí být připravena prováděcí dokumentace s tím, že  

v červnu zastupitelstvo rozhodne o investiční akci za cca 12 mil. Kč. 

V roce 2015 by se mělo stavět. Rada města pověřila starostu  

a místostarostu jednat s Metropolitní kapitulou o dalším záměru 

Metropolitní kapituly s objektem současných technických služeb. 

 Schválení příspěvkového programu MVB - příspěvky na opravy 

břehových zdí mlýnského náhonu - místostarosta města předložil 
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návrh na částečnou úhradu nákladů na opravu břehů mlýnského 

náhonu. K tomuto bodu byly připomínky s tím, že musí být 

koordinátor prací, sjednocení provedení břehových zdí, odhad 

nákladů na 1m vybudované opěrné zdi z betonu - vyzděného 

kamene. Nutno dopracovat a předložit na příští jednání rady města.  

 Tajemnice městského úřadu předložila žádost dárců krve o možné 

proplacení nákladů na dopravu. Tajemnice předloží podmínky na 

možnou výplatu dopravného do místa odběru. 

 .Schválení otázky pro místní referendum – Mateřská škola  

Na Svobodě - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

otázku místního referenda:  

„Souhlasíte, aby Město Velká Bystřice přemístilo provoz zařízení 

předškolního vzdělávání z Mateřské školy Na Svobodě 450 ve Velké 

Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké náměstí 83 ve Velké 

Bystřici?“ 

 

 

 

14.04.  Oprava VO Svésedlická - vzhledem k havarijnímu stavu  

na ul. Svésedlická na VO bylo vypsáno výběrové řízení na opravu 

VO. Nejvýhodnější nabídku podala firma Elpremont s.r.o. , realizace 

04/2014. Nebyly připomínky. 

 Oprava místní komunikace směr Přáslavice - na základě získání 100 

tun obalové směsi, bude směr Přáslavice vybudována výhybna  

a bude provedena nutná oprava komunikace.  

 Podání žádosti do OP ŽP - Zateplení Kulturního domu Nadační -  

na základě předložené důvodové zprávy o tom, že město bylo 

neúspěšné v žádosti o podporu z prostředků OP ŽP, podáváme 

žádost do další vyhlášené výzvy na zateplení KD. 

 Schválení nových obyvatel DPS - místostarosta města předložil 

doporučení Komise pro umisťování do DPS sv. Anny na uzavření 

smlouvy o poskytování sociálních služeb. Z Velké Bystřice nejsou 

prozatím uchazeči. 

28.04.  Financování obnovy školní laboratoře - místostarosta města 

předložil důvodovou zprávu a žádost ředitele k financování obnovy 

školní laboratoře včetně návrhu nákladů na obnovu. Nebyly 

připomínky k financování obnovy z prostředků rezervního fondu   

a fondu reprodukce MZŠMŠ Velká Bystřice.  

 Schválení  daru MZŠMŠ - místostarosta města předložil žádost 

ředitele p.o. města MZŠMŠ Velká Bystřice o schválení přijetí 

účelových finančních darů na organizaci turnaje pořádaného  

v květnu a červnu v celkové výši 15.000 Kč. Nebyly připomínky. 
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 Centrem Velké Bystřice čistou nohou - 2. etapa -  starosta města 

předložil důvodovou zprávu k projednávanému bodu - hodnotící 

tabulka - pořadí dle nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídku 

předložila firma SKANSKA a.s. závod Morava - 10,868.638,64 Kč.  

27.5.  Doporučení výše školného v mateřských školách MZŠMŠ  

pro školní rok 2014/2015 – na základě předložených neinvest. 

nákladů, rada doporučuje stanovení školného v MŠ od 1.9.2014  

na částku 330 Kč/žáka/měsíc.  

 Schválení účetní závěrky společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice 

s.r.o. za rok 2013 - Společnost Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 

předložil ke schválení účetní závěru společnosti sestavenou 

k 31.12.2014. 

 Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci projektů 

“Turistický průvodce pro web, infokiosek a turistická data pro OK-

Tourism“  - na základě předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku 

mezi Olomouckým krajem a Městem Velká Bystřice, kde účelem 

poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Městem Velká 

Bystřice je částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu 

“Turistický průvodce  

pro web, infokiosek a turistická data pro OK – Tourism“ ve výši 

17.tis.Kč 

02.06.  Schválení názvu ulice - U Konírny - na základě požadavku majitelů 

nemovitostí v uvedené části ulice, rada města doporučuje ZM 

schválit název ulice U Konírny.  

 Změna stanovení refundace nebystřických obyvatel DPS - 

přechodné ustanovení pro stávající obyvatele - na základě propočtů 

neinvestičních nákladů spojených s užíváním služeb v DPS Velká 

Bystřice rada města schvaluje změnu stanovení refundace 

neinvestičních nákladů pro nebystřické obyvatele DPS.  

 Schválení příspěvkového programu Města Velká Bystřice - 

příspěvky na opravy břehových zdí mlýnského náhonu. 

Místostarosta města předložil návrh na poskytnutí příspěvků  

na opravu břehových zdí u mlýnského náhonu.  Nebyly připomínky.  

  Smlouva o společném postupu zadavatelů  se Správou silnic 

Olomouckého kraje - starosta města předložil Návrh Smlouvy  

o společném postupu zadavatelů pro výběrové řízení na zhotovitele  

stavby "III/44317 Velká Bystřice" - oprava opěrné zdi, která řeší 

opravu opěrné zdi a výměnu zábradlí podél silnice III/44317  

a vodního toku Vrtůvka, kde se město zavazuje uhradit náklady  

za SO-2 - část Města Velká Bystřice - zabudované veřejné osvětlení. 

 Informace o soudním sporu s p. Oliberiusovou - místostarosta města 

informoval o soudním sporu s p. Oliberiusovou. 4.6.2014 byl soud, 
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10.6.2014 byl čtený rozsudek, písemný rozsudek dodá AK Ritter 

Šťastný. Škola soud prohrála. Rada o tomto bude informovat členy 

zastupitelstva. 

02.07.  Odpadové centrum Velká Bystřice - realizační projektová 

dokumentace - starosta města předložil  návrh na uzavření Smlouvy 

o dílo s Ing. Kláskem na provedení realizační PD  a dokumentace 

specialistů. 

 Odpadové centrum Velká Bystřice - dokumentace pro výběr 

dodavatele - starosta předložil důvodovou zprávu  k uzavření 

Smlouvy o dílo s Ing. Schneiderem na provedení PD pro výběr 

dodavatele na výše uvedenou akci v celkové hodnotě 290.000 Kč. 

(PD pro výběr dodavatele + PD  realizační a dokumentaci specialistů 

zpracovanou Ing. Kláskem)  Cena za PD je oprávněná. 

 Gastro - vybavení Hotel Zámek - byla provedena veřejná zakázka 

malého rozsahu na gastro vybavení. Starosta města předložil 

Smlouvu  o dílo mezi Hotelem Zámek s.r.o. a firmou Gastrotech  

na provedení úplné dodávky technologického vybavení, montáže  

a zprovoznění gastro vybavení kuchyně. 

 Náhon Velká Bystřice - nakládání s vodami, manipulační řád - 

město nemá v současné době zpracovaný manipulační řád, který  

je povinný. Starosta města předložil návrh Smlouvy o dílo  

s Ing. Danou Plhákovou za nabídkovou cenu 70.000.- Kč. 

 Schválení zadání veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise  

pro veřejnou zakázku "Solární systém pro DPS ve Velké Bystřici" - 

místostarosta města předložil důvodovou zprávu ke schválení zadání 

veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise. Dotace  1,500.000 

Kč - podíl 85% z celkových nákladů při odpočtu 5 leté úspory. 

 Stanovisko rady města k případu soudního sporu s p. Oliberiusovou. 

Na veřejném zasedání zastupitelstva měl připomínku Mgr. Zavadil - 

kdo uhradí náklady vzniklé tímto prohraným soudním sporem. Rada 

města se tímto problémem znovu zabývala a není schopna 

pojmenovat, kdo pochybil a ukládá starostovi a místostarostovi 

zajistit právní analýzu této kauzy od tří právních odborníků. 

06.08.  Schválení příspěvku sociálním neziskovým organizacím pečujícím  

o občany Velké Bystřice - na základě požadavku neziskových 

organizací, které pečují o občany z Velké Bystřice, rada města 

schválila poskytnutí příspěvků organizacím : Jitro Olomouc, Domov 

pro seniory Radkova Lhotka, Klíč - centrum sociálních služeb 

Olomouc. Naopak neschválila  poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů 

a přátel zdrav. postižených dětí ČR , Klub Radost Prostějov. Nebyly 

připomínky.  

 Různé - informace o investičních akcích.  
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o Hotel Zámek Velká Bystřice - práce finišují - 19. září 2014  

je slavnostní otevření se zábavou. 

o Čistá noha - 7.8.2014 je kontrolní den a budou se řešit žulové 

vjezdy.  

o Mikroregion Bystřička vysoutěžil kompostéry, bude uzavřena 

Smlouva mezi Mikroregionem Bystřička a obcí. 

o Čistá noha III a odpadové centrum - pracuje se na projektové 

dokumentaci k dokončení administrace projektů. 

o Město již získalo oficiální stanovisko ke kulturnímu domu,  

je nutno urychleně pracovat na dokumentaci pro rekonstrukci 

KD. 

o Starosta informoval radu města o jednání s Metropolitní 

kapitulou Olomouc, ohledně předání nebytových prostor 

technických služeb. 

08.09.  Oprava VO v opěrné zdi ul. 8. května - starosta města informoval   

o realizaci opravy opěrné zdi od Zdravotního střediska po kovárnu. 

Bylo by vhodné upozornit firmy v Mariánském Údolí na omezení 

dopravy v tomto úseku. Budou zde semafory. 

 Výběrové řízení na zhotovitel stavby Cyklo-Bystřice - úsek v k.ú. 

Velká Bystřice - město obdrželo příslib dotace z ROPu na tuto 

inv.akci. Předpokládaný rozpočet 5,094 mil. Kč. Návrh na uzavření 

smlouvy s Ing. Svobodou na provedení výběrového řízení. 

 Smlouva o společné úhradě nákladů na projekt - Sdružení 

mikroregionu Bystřička uspělo s žádostí o dotaci  z prostředků 

OPŽP na projekt "Nakládání s bioodpady v mikroregionu 

Bystřička. Pro Velkou Bystřici bude pořízeno 200 ks kompostérů 

pro domácnost 12 ks kontejnerů 1100 litrových na veřejná místa. 

Příjemcem dotace je mikroregion, město se bude podílet na úhradě 

nákladů. Příspěvek je 96.000 Kč. Smlouvu o společné úhradě musí 

schválit zastupitelstvo města 

 Soudní spor "Oliberiusová - výpověď 1" - místostarosta města 

podal informaci k soudnímu sporu s p. Oliberiusovou a právní 

stanovisko JUDr. Šubrta o uplatňování škody z prohraného 

soudního sporu. Dále byly předloženy nabídky AK na analýzu 

odpovědnosti za škodu způsobenou neúspěchem v soudním sporu  

s p. Oliberiusovou. 

15.09.  Informace k rekonstrukci KD Nadační, Čistá noha II - projektová 

dokumentace na kulturní dům. Město obdrželo nabídku od Ing. 

Otto Šnajdra ve výši 227.480 Kč vč. DPH a  nabídku od Ivety 

Trtíkové na PD ve výši 254.000 Kč vč. DPH. Čistá noha II. je  

ve finální fázi, dokončují se povrchy Kozinova a Tovární. Schody 

na ul. Týnecká se dokončují. 
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 Technické služby - informace o předání budovy současných 

technických služeb církvi je do 31.12.2016. Dotace na výstavbu 

sběrového dvoru u čistírny je reálná. Nejsou vyřešeny některé 

okolní pozemky, které by danou lokalitu na sběrový dvůr rozšířily.  

 Starosta města informoval radu o jednání s RNDr. Kőttnerovou - 

koordinátorkou pro romskou komunitu. Řešila se i možná oprava 

nemovitosti v rámci strukturálních fondů. Další schůzka bude 

domluvena po doložení dokladů o úhradě plateb rodiny 

Rehovičových.  

09.10  Oprava chodníku u školní haly - starosta města informoval  radu  

o provedení akce "Rekonstrukce chodníku - školní hala, Velká 

Bystřice" za nabídkovou cenu 443.092 Kč vč. DPH. Rekonstrukce 

mostku bude provedena v příštím roce. 

 Oprava vjezdů- ul. 8.května  -  v rámci akce Čistá noha byly 

vybudovány chodníky a nejsou dokončeny žulové vjezdy na ul. 8, 

května. Firma TAST-ORN předložila nabídku na opravu žulových 

vjezdů za cenu 295.240  Kč vč. DPH. 

 Stav finančních prostředků města - starosta města informoval  

o stavu finančních prostředků města: 

 zůstatek na účtech :  7,572 mil.Kč 

 ČNB EUR:   52,375 EUR - rada města schvaluje převod fin. 

prostředků na CZK. Čistá noha II zaplaceno 6,936 mil. Kč z 14,308 

mil. Kč (dotace 9,999 mil. Kč), fin. prostředky z ROP zatím 

nepřišly. 

15.10.  Schválení žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR do programu 

„Podpora terénní práce pro rok 2015“ na projekt „Podpora terénní 

práce ve Velké Bystřici 2015“ - místostarosta města předložil 

důvodovou zprávu k podané žádosti o dotaci do programu 

„Podpora terénní práce pro rok 2015“ na projekt „Podpora terénní 

práce ve Velké Bystřici 2015“.  

 Schválení volebního řádu volby školské rady - místostarosta města 

předložil volební řád školské rady. Nebyly připomínky. 

19.11.  

 Informace k akci Centrem Velké Bystřice čistou nohou II.etapa - 

akce ukončena a zkolaudována 

 Hotel Zámek navýšen úvěr o 1 mil. Kč na profinancování opravy 

fasády zámku - splácení se uskuteční z příjmů z nájemného 

 Schváleno jmenování ředitelky p.o. Školní jídelna - p.Eva 

Flejberková bude vykonávat funkci na dobu určitou do nástupu 

nového ředitele po konkurzním řízení. 

24.11.  Změna věkové hranice cílové skupiny klientů DPS místostarosta 

města předložil návrh na změnu věkové hranice cílové skupiny 
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klientů DPS - a to pro občany od 60 let věku. Každodenní praxe 

přináší zájem od stále mladších žadatelů. 

 Přijetí daru DPS sv. Anny ve Velké Bystřici –místostarosta města 

informoval radu o přijetí daru pro DPS ve formě spotřebního 

materiálu (zdravotnický ošetřovatelský materiál) v hodnotě 5.048.48 

Kč od firmy Martek Medical a.s. Prostějov. 

 Schválení rozšíření elektronického zabezpečovacího systému – 

místostarosta města seznámil radu  s akcí rozšíření elektronického 

zabezpečovacího systému v ZŠ, MŠ a ŠJ. 

02.12.  Schválení potvrzení o přijetí dotace OPŽP - Přírodní zahrada MŠ 

Zámecké náměstí Velká Bystřice. Místostarosta předložil důvodovou 

zprávu k přijetí výše uvedené dotace. 

08.12.  Smlouva o odstranění odpadů v areálu skládky Mrsklesy pro rok 

2015 - jedná se o odpad sesbíraný po Velké Bystřici pracovníky TS  

a částečně odpad ze sběrných sobot. Ceny se oproti r. 2014 nemění 

 Cyklo Bystřice - úsek v k.ú. Velká Bystřice - výběrové řízení vyhrála 

firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA s nabídkovou cenou  3,261.360,- Kč bez DPH.  

 Složení školské rady za zřizovatele - místostarosta města předložil 

návrh  na jmenování členů Školské rady p.o. MZŠMŠ - zástupců 

zřizovatele: Mgr. Ivo Slavotínka, Ing. Martina Seidlera, Mgr. Lucii 

Pazderovou, Mgr. Zavadil. 

30.12.  Odpadové centrum Velká Bystřice - starosta města informoval radu o 

výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku   

na ODPADOVÉ CENTRUM Velká Bystřice. Nejvýhodnější  

cenovou nabídku podala firma LINDAUR STAVBY s.r.o.  

s nabídkovou ve výši 9,363.816,10 Kč.  Nebyly připomínky.  

 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2014 a jeho čerpání 

 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

Závěrečný účet za rok 2014 
  

  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav zůstatek na účtě k 31.12.2013 15 394   

Příjmy Daňové příjmy   33 662 49,3% 

  Místní a správní poplatky   3 092 4,5% 

  Investiční dotace    10 013 14,7% 

  Neinvestiční dotace   4 636 6,8% 

  Vlastní příjmy, ostatní   16 850 24,7% 
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Konsolidované  p ř í j m y  celkem 68 253 100,0% 

Výdaje Investiční výdaje   25 976 33,9% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 202 

8,9%     Školní jídelna 1 100 

    DPS 1 500 

  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 10 186 13,3% 

    provoz čistírny odpadních vod 1 127 1,5% 

    bytové hospodářství 951 1,2% 

    veřejné osvětlení 977 1,3% 

    likvidace odpadu 1 349 1,8% 

    tech.služby a veřejná zeleň 1 901 2,5% 

    opravy chodníků a silnic 858 1,1% 

    provoz dobrov. hasičů 830 1,1% 

    ostatní spoje - internet 1 090 1,4% 

    kultura 2 150 2,8% 

    provozní náklady - správa 259 0,3% 

    územní plán, projekty 1 463 1,9% 

    dopravní obslužnost 70 0,1% 

    ostatní výdaje 3 104 4,0% 

  Finanční výdaje daně a poplatky 3 482 4,5% 

    úroky z úvěrů 255 0,3% 

    ostatní finanční operace 11 230 14,7% 

  Poskytnuté příspěvky a půjčky neziskové organizace 605 0,8% 

    Mikroregion Bystřička 254 0,3% 

    půjčky spolkům 1 100 1,4% 

    ostatní příspěvky 629 0,8% 

Konsolidované v ý d a j e  celkem 76 648 100,0% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 1 595   

  Konečný stav zůstatek na účtě k 31.12.2012 5 404   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Investice v roce 2014    

     

Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč % 

  Územní plán MMR 504 5,0% 

  Přeshran.spolupráce MMR 273 2,7% 

  Centrum VB ČN II. Regionální rada 6 640 66,3% 

  Přírodní zahrada OPŽP 2 480 24,8% 

  El. zabezpečení školy, školky Prevence kriminality 116 1,2% 
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Dotace   c e l k e m 10 013   

Investiční výdaje jmenovitě   celkem vl.zdroje 

  Mateřská škola - dostavba vlastní zdroje 6 651 6 651 

  ZŠ - drobné opravy , šatny vlastní zdroje 313 313 

  Centrem VB ČN II. dotace, vl.zdroje 14 268 7 628 

  Dětské hřiště vlastní zdroje 360 360 

  Internet -optika vlastní zdroje 783 783 

  Chodník - ZS - Loučná vlastní zdroje 443 443 

  El. zabezpeščení školy, školky dotace, vl.zdroje 252 136 

  Přírodní zahrada - MŠ dotace, vl.zdroje dofinancování 2015 2 352 -128 

  Centrem VB ČN III. vlastní zdroje 177 177 

  Stavební úpravy has.zbrojnice vlastní zdroje 193 193 

  Ostatní - drobné opravy vlastní zdroje 184 184 

  Územní plán MMR- dotace 2014 0 -504 

  Přeshran.spolupráce MMR- dotace 2014 0 -273 

Výdaje  c e l k e m 25 976 15 963 

 

Rozpočet na rok 2014 byl schválený jako schodkový a počítal s čerpáním 

úvěru. Rok 2014 byl velice příznivý v oblasti daňových příjmů a v průběhu 

celého roku nebylo nutné úvěr čerpat. Celkovou finanční situaci posílil  

i zůstatek z roku 2013, který činil 15 349 tis.Kč. Rok 2014 byl významný 

z pohledu investic, celkové náklady na investice byly 25 976 tis.Kč, z toho 

dotace 10 013 tis.Kč a vlastní zdroje 15 963 tis.Kč. Mimo investic  byl zvýšen 

podíl města v Hotel Zámek s.r.o. vkladem ve výši 11 230 tis. Kč. Tyto 

prostředky byly použity na rekonstrukci. 
 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
Složení komisí je uvedeno na volební období 2014 - 2018 

 

 

Komise stavební   
 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Předseda Ing. Milan Svoboda 

Členové Ing. Arch. Dan Života 

Ing. Jaroslav Mádr 

Ing. Vladimír Schneider 

Jiří Čepelák 

Ing. Miloslav Korydek 

Vítězslav Vičar 

Petr Miklík 

Svatopluk Ochman 
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Činnost stavební komise v roce 2014 (a samozřejmě nejen tu) významně 

ovlivnily komunální volby, které se konaly v říjnu 2014. I když stavební ruch 

v městečku byl díky probouzející se ekonomice a dotacím z fondů EU poměrně 

značný, sešla se komise v tomto období pouze na 5 jednáních. Poslední 

proběhlo, právě díky volbám, již v září. Do konce roku se již komise nesešla, 

neboť nebyla ještě ustanovena nově zvolenou radou města. 

Komise dokončovala agendu volebního období 2010 až 2014 ve složení, 

Ing. Arch. Dan Života, Ing. Jaroslav Mádr, Ing. Milan Svoboda, staronový člen 

Ing. Vladimír Schneider a materiály pro jednání komise nadále po celý rok 

připravoval a zápisy z jednání komise pořizoval Ing. Filip Štembírek, vedoucí 

odboru výstavby a technických služeb. Než přejdu ke konkrétní agendě 

jednotlivých jednání komise, sluší se alespoň stručně zmínit nejvýznamnější 

stavby, které změnily v tomto roce tvář města. 

Díky tomu, že se povedlo najít nového provozovatele, proběhla o rok 

odložená komplexní rekonstrukce budovy Hotelu Zámek. Přesto, že se 

v průběhu stavby vyskytla spousta technických i jiných problémů, jsem 

přesvědčen, že se rekonstrukce povedla, i když s měsíčním zpožděním oproti 

původnímu termínu. Již na začátku a v průběhu stavby bylo nutno řešit spoustu 

technických problémů a dále také jiných představ budoucího provozovatele 

v konfrontaci s původními řešeními architektů. Jednání kontrolních dnů stavby 

tak mnohdy byla dlouhá a velmi tvrdá s množstvím kompromisů, na které 

musela ta, či ona strana přistoupit, aby se dospělo k výsledku přijatelnému  

pro všechny. Nakonec se to povedlo a první zatěžkávací zkouškou se stal 

folklorní festival Lidový rok. Nyní je již hlavně na provozovateli, aby se mu 

podařilo získat zpět původní klientelu, nalákat nové klienty hotelu a vrátit mu 

společenský ruch a lesk let devadesátých. 

Další významnou akcí byla realizace stavby „Centrem Velké Bystřice 

čistou nohou – II. etapa“. Jednalo se o rekonstrukce stávajících a stavbu nových 

chodníků, opravy místních komunikací, tentokrát z centra směrem západním. 

Mimo jiné byly opraveny chodníky po obou stranách ulice ČSA od památníku 

až po Penny Market, opraven chodník na ul. 8. května od křižovatky  

s ul. Týneckou až k sokolovně, včetně nových parkovacích míst  

před sokolovnou a před ZŠ, vybudován nový chodník k bytovkám  

na ul. Týnecké, opraven chodník v ul. Nádražní I a povrch místních komunikací 

od nádraží ČD až po železniční přejezd, úplně rekonstruovány byly místní 

komunikace v ul. Tovární a ul. Kozinové včetně obou mostků přes náhon. Prostě 

téměř třetina městečka těmito úpravami zkrásněla. 

Nakonec se zmíním ještě o přístavbě mateřské školy pro dvě nová 

oddělení. Tato stavba byla sice rozsahem a finančními náklady menší než již 

zmíněné stavby, ale způsobila zdaleka největší rozruch. Vlastně ani ne stavba 

samotná jako to, co jí předcházelo. Úmysl rady města přemístit jedno oddělení 

mateřské školy z nevyhovujících prostor v budově Na Svobodě do nově 

zamýšlené přístavby MŠ na ul. Zámecké, vyvolal největší rozruch v městečku 
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od roku 1989. Protože byl rok 2014 i rokem komunálních voleb, stal se tento 

záměr i náplní volebních kampaní a dokonce vzniklo jedno volební uskupení, 

které by jinak vůbec nevzniklo, a jehož cílem bylo za každou cenu zvrátit 

původní záměr rady města. Když se to nepovedlo v referendu, šlo se bojovat do 

voleb. Naštěstí občané Velké Bystřice jsou v drtivé většině lidé rozumní  

a pragmatičtí, a tak se nepodařilo záměru rady zabránit, ani po volbách 

„rozstřelit radu“ jak si to kandidáti nového uskupení představovali. Jeden 

negativní dopad tyto události však přece jen měly. Přístavba MŠ se nezačala 

realizovat od dubna, jak byl původní plán, ale až od července. Tak noví malí 

předškoláci budou moci užívat nové prostory nikoliv již od září 2014, ale až  

od února 2015. Je to ukázka toho, jak malá skupinka lidí pomocí 

demokratických institutů může negativně ovlivnit dění ve městě a zkomplikovat 

život jiným spoluobčanům. Prostě každá mince má dvě strany. Demokracie není 

výjimkou. Nic lepšího ale zatím nikdo nevymyslel. 

To bylo jen malé odbočení a nyní se vrátím k agendě. Komise se v roce 2014 

sešla na 5 jednáních, na kterých projednávala mimo jiné následující stěžejní 

záležitosti: 

1. jednání, 30.1.2014: 

 komise posuzovala záměr rekonstrukce chodníku kolem 

zdravotního střediska a haly ZŠ a vyjádřila se rovněž ke způsobu 

realizace záměru, 

 seznámila se se záměrem a koncepcí rekonstrukce Hotelu Zámek, 

 vyjádřila se k záměru stavby „Centrem Velké Bystřice čistou nohou 

III. Etapa“, 

 zaujala stanovisko k realizací přístavby dvou oddělení MŠ 

Zámecká, 

 vydala stanovisko k verzím nové korouhve na věži radnice. 

2. jednání, 6.3.2014: 

 komise se vyjádřila k projektu rodinného domu v lokalitě  

na Kopaninách na parc. č. 2022/48 a doporučila změnit orientaci 

hřebene stavby v souladu se zastavovací studií, 

 vyjádřila se k dalším drobným akcím a záměrům soukromých 

stavebníků. 

3. jednání, 26.3.2014: 

 seznámila se podrobně s projektovou dokumentací připravované 

stavby „Centrem Velké Bystřice čistou nohou III. Etapa“  

a vyjádřila se k jednotlivým stavebním objektům, ke kterým 

zároveň sdělila své připomínky pro zapracování do čistopisu 

projektu. 

4. jednání, 15.5.2014: 
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 komise se seznámila s návrhem územního plánu města ve stavu 

k veřejnému projednání ÚP. 

5. jednání, 4.9.2014: 

 komise zaujala stanovisko k projektu nového RD v lokalitě 

Kopaniny, 

 komise ukončila činnost v tomto volebním období. 

Vzhledem k aktivitě nové rady města lze očekávat jak v příštím roce,  

tak i v dalších letech pokračování v letošním roce nastartovaného stavebního 

ruchu a jistě se dočkáme dalších potřebných investic, kterými se podaří život 

obyvatelům města dále zpříjemnit a obohatit. K tomu přeji novému vedení města 

hodně sil, kreativity a v neposlední řadě i dostatek finančních prostředků. 

Závěrem děkuji všem členům komise za odvedenou práci v uplynulém 

volebním období i v uplynulém roce 2014 a Ing. Filipu Štembírkovi za přípravu 

agend jednotlivých komisí a pořizování zápisů z jednání. Věřím, že se se všemi 

zase sejdeme v nové stavební komisi pro nové volební období 2014 - 2018. 
 

 

Komise sportovní   
  

Složení komise před volbami: 
 

Předseda:  Ing. Vladimír Schneider  

Členové:  Mgr. Zdeněk Lakomý 

Ing. RNDr. Zbyněk Voráč 

  Hana Navrátilová 

  Mgr. Jarmila Štěpánová  

 

V novém volebním období na léta 2016 – 20 tato komise nebyla stanovena. 
 

 

Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 

 

Předseda:  Ing. Josef Langer 

Členové:   Petr Nakládal 

Mgr. Hana Londová  

ThLic. Jaroslav Pastuszak, Th.D. 

Ing. Martin Seidler 

Bronislava Millá 

Zuzana Vodičková 

Bc. Markéta Mahrová 

Ing. Tomáš Hradil 

Mgr. Martina Žbánková 
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Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti 

Předseda: Václav Lakomý 

Členové: Alena Pírková 

    Mgr. Lucie Pazderová 

    Mgr. Zdeněk Lakomý 

    Renata Chudíková 

    DiS. Kamila Šimková 

    Jaroslava Kaczorová 

   ThLic. Michal Umlauf 

   Hana Ďurčíková 

   Jarmila Machačová 

 

   

Bytová komise 

 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda: Ing. Zdeněk Kolman 

Členové: Miroslav Nehněvajsa 

      Jiří Čepelák  

                Mgr. Ivo Slavotínek 

      Ing. Marek Pazdera 

      Ing. Jana Šebestová 

 

Komise bytová se v roce 2014 sešla jedenkrát. V období mezi zasedáními 

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

vyřazení těch, kteří o to požádali. Ke konci roku 2014 zůstává k projednání 

dalších devět žádostí. V průběhu roku byli na uvolněné byty vybráni  

podle pořadníku tři 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 strategického plánování 

 

Předseda Michal Hošek 

Členové Mgr. Ivo Slavotínek 

Renata Melichárková 

Ing. Martin Seidler 

Ing. Marek Pazdera 
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Komise pro umisťování do DPS  

 

Předseda: Václav Lakomý  

Členové: Alena Pírková  

      Magda Janíková 

      DiS. Kamila Šimková 

      Renata Chudíková 

      Olga Mečířová 

               Elefteria Schrottová 

      Mgr. Ivo Slavotínek  

 

 

 

Výbor finanční  

 

Podklady: Ing. Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

V roce 2014 pracoval finanční výbor ve složení pro volební období 2010 – 2014. 

Předseda: Ing. Elefteria Schrotová 

Členové: Ing. Martin Seidler  

      Marie Šperková  

      Ivan Polcr 

      Zdenka Petříková 

Po volbách v říjnu 2014 došlo ke zvýšení počtu členů na 5 a pro volební období 

2014 – 2018 má výbor následující složení: 

Ing. Elefteria Schrottová,  

Mgr. Jaroslav Zavadil,  

Renata Melichárková,  

Ing. Kamil Šperka,                                            

Ing. Miroslav Krätschmer . 

V roce 2014 bylo nutné řešit několik náročných záměrů města a hlavně jejich 

financování. Jednak bylo nutné dořešit financování rekonstrukce Hotelu Zámek 

a dále dostavbu dvou tříd MŠ na Zámeckém náměstí. Poslední faktura za 

dostavbu MŠ byla zaplacena začátkem roku 2015. Obě akce byly dokončeny a 

uvedeny do provozu.   
 

  

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda   Ing. Pavel Kolman  

Členové  Mgr. Zdeněk Lakomý 

   Ing. Jana Šebestová  

   Jiří Čepelák  

   Martin Šípek 

 

 Kontrolní výbor v roce 2014 prováděl průběžné kontroly týkající se plnění 

usnesení zastupitelstva a rady města a rozpočtu města. Výbor se zabýval  

před jednáním zastupitelstva kontrolou podkladů, včetně ekonomického 

hodnocení variant provozu pouze přistavované mateřské školky, nebo obou 

školek a také přípravou referenda k mateřským školkám. Kontrolou smlouvy  

na akci „Centrem Velké Bystřice čistou nohou II. etapa“ s Regionální radou 

regionu Střední Moravy bez zjištění rozporů a závad. Kontrolou financování 

rekonstrukce hotelu Zámek Velká Bystřice. Dále návrhem financování investic  

a projektů v období 2014 až 2018 zpracovaný předsedkyní finančního výboru. 

  Předseda kontrolního výboru se zúčastnil většiny zasedání rady města, 

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

a činnost městského úřadu na úseku samostatné působnosti, dále aktivně 

spolupracoval na řešení konkrétních témat schvalovaných v městské radě. 
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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. Od roku 2013 jsou dvě zaměstnankyně  

na mateřské  dovolené a na dobu určitou jejich práci zastávají na odboru 

správním - pokladna paní Martina Zedníková a paní Ivana Lolková na odboru 

výstavby. V rámci projektu „Harmonizace zaměstnání a rodiny“ byla přijata  

na odbor správní paní Marcela Těthalová. 
  

Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor správní + sekretariát  7 

Odbor výstavby a technických služeb  2+10 TS 

Stavební úřad  2 

Sociální pracovník  1 

Odbor kultury a informací  4 

Celkem stálých zaměstnanců  26 

  
Vedoucí úřadu : Jana Drábková - tajemnice městského úřadu, která od dubna 

2014 pracovala na této pozici již jako důchodce s tím, že „doslouží“  

do komunálních voleb. Vedení města mělo po volbách hodně práce nejen 

s přípravou rozpočtu na rok 2015, ale také s vyřizováním administrace dotací,  

a tak se vedoucí úřadu dohodla se starostou, že do doby vypsání výběrového 

řízení na pozici vedoucího úřadu (tajemníka) – předpoklad začátkem roku 2015, 

zůstane v pracovním poměru.  

 

Podatelna, sekretariát, vidimace a legalizace: Miluše Sokolová - převzala  

po dobu nepřítomnosti matrikářky velkou část vidimace a legalizace. Její hlavní 

náplní je spisová služba, nájemní smlouvy na byty v majetku města, včetně 

vedení plateb nájemného.  

 

Odbor správní : Pavla Kočišová - jmenovaná radou města jako vedoucí 

správního odboru a v jedné osobě hlavní ekonom města (od roku 2013  

na mateřské dovolené). V době zastupování byla pověřena řízením správního 
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odboru Dana Bieleszová a současně také jako hlavní ekonom města,  

která společně s Lucií Vaculíkovou vede účetnictví města.   Správa daní, vedení 

pokladny - Martina Zedníková.   Matrika,  evidence obyvatel,   Žaneta Čadová 

DiS, prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy. Referent 

správního odboru Marcela Těthalová. 

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

(od roku 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, které organizačně  spadají pod odbor výstavby a technických 

služeb. Technikem a parťákem je p.  Vladimír Běhal + 10 zaměstnanců  

dělnických  profesí včetně zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na dobu 

určitou  a odsouzené k vykonávání obecně prospěšných  prací. 

Každoročně jsou vytvářena pracovní místa na  veřejně prospěšných 

pracích, 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. V rámci smlouvy s firmou 

B&P Olomouc využíváme 1 pracovníka na zkrácený úvazek na úklidové práce  

a služby. 

Prozatím mají technické služby sídlo v Kapitulní ulici, ale od r. 2016 musí 

být přestěhovány do nových prostor a objekt v Kapitulní ulici bude vrácen 

původním majitelům – Metropolitní kapitule u sv. Václava v Olomouci.  

Město získalo dotaci na sběrný dvůr, kde bude i zázemí technických služeb, 

které jsou pro město a mikroregion Bystřička  velmi potřebné k materiálnímu 

zajištění kulturních akcí města a mikroregionu Bystřička. Pro občany Velké 

Bystřice bude v novém středisku odpadového hospodářství zřízen sběrový dvůr 

pro sběr biologického a ostatního odpadu podle třídění.  

 

Terénní sociální pracovnice: Jaroslava Kaczorová – Město získalo v roce 2014 

dotaci Úřadu vlády České republiky  na projekt Podpora terénní práce ve Velké 

Bystřici. V roce 2014 byla tato dotace přiznána na 12 měsíců,  ale pouze  

na částečnou  úhradu mzdových nákladů. Tím se musel  pracovní úvazek terénní 

pracovnice snížit.  Nedílnou součástí její pracovní náplně je  předkládání návrhů 

řešení cílové skupině občanů, směřovat je ke zlepšení jejich životních situací.  

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

i pro rok 2015. O podání žádosti  o dotaci rozhoduje zastupitelstvo města. 

 

 

 



- 41 - 

Odbor kultury a informací :  

Mgr. Martina Žbánková – referent odboru kultury –   stojí v čele   informačního 

centra, které získalo řadu ocenění za poskytované služby. Petr Nakládal - 

organizačně zajišťuje kulturní akce města. 

Lenka Lakomá, která je zařazena jako knihovnice a organizuje besedy  

nad knihou včetně vědomostních soutěží žáků Masarykovy základní a mateřské 

školy,  Alena Hořínková - prodej zmrzliny, správa nemovitostí – KD Velká 

Bystřice, pomoc při organizaci kulturních. 

V roce 2014 byla vytvořena nová prezentace města – nové webové stránky a to 

zejména díky spolupráce Mgr. Martiny Žbánkové s prováděcí firmou. Webové 

stránky jsou každodenně aktualizovány a občanům jsou podávány povinně 

zveřejňované informace,  aktuální informace z oblasti kultury, informace města i 

městského úřadu včetně každodenního hlášení.   

 

 

 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí úřadu 

 

Rozsah působnosti 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 jejím místě zastupovala Ivana Lolková, místo vedoucí zastává i nadále  

Mgr. Marika Dvořáková.  

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2014: 

Stavby pro bydlení     6 

Ostatní nové budovy     19 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 207  

 

Počet dokončených budov v roce 2014: 

Bytové       30 (celkem 40 bytů) 

Nebytové       4 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

a přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 
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Archiv města 

 

Ve správě  archivu města Velká Bystřice pokračuje Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Archiv obsahuje různé historické materiály města Velká Bystřice (zápisy, 

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

a organizací, které kdy u nás  působily, z nichž mnohé jsou již  naší historií. 

Součástí archivu jsou i roztříděné životopisy významných rodáků  

a spoluobčanů, kteří ve Velké Bystřici působili. Nejrozsáhlejší  

je fotodokumentace veřejných budov a prostranství a také fotografie zachycující 

jednotlivé události za posledních sto let (budovy, ulice, události). 

Z významných osobností byl archív doplněn o materiály týkající se života 

a díla P. Josefa Olejníka, který v roce 2014 obdržel in memoriam Cenu města 

Velká Bystřice. 

Důležitou součástí archívu jsou obecní kroniky, doplněné rozsáhlou 

videokronikou, kterou zpracovává pan Jaroslav Koš. Díky tomu je každoročně 

popsán  velmi důkladně a kvalitně život  obyvatel našeho městečka. 

Archív je na požádání přístupný veřejnosti a lidé  do něj mohou pro své 

studijní potřeby nebo jen pro získání informací kdykoliv  nahlédnout. 

 Díky zde uloženým materiálům se  například podařilo  ukázat jednotlivé 

části města, jak vypadaly před  dvaceti či třiceti roky a  porovnat je jak vypadají  

v současné době. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 
 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, jednatel společnosti 

 

V roce 2014 se podařilo v námi obhospodařovaných katastrech dosáhnout 

nadprůměrných hektarových výnosů u všech plodin. Přeháňkový charakter 

počasí nám komplikoval sklizeň obilovin a máku. Nevydařil se podzimní výsaz 

chmele v předchozím roce, odrůdou Premiant. Dodaná sadba byla slabá a vzešly 

pouze dvě třetiny sazenic. Mimo cukrovku a kukuřici se podařilo dosáhnout také 

příznivých realizačních cen. Stav je patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů 

roku 2014 s průměrem  za předchozí roky hospodaření naší společnosti  

v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2013 2014 ø 1994-2013 2014 ø 1994-2013 2014 

Chmel 59,70 45,48 1,52 1,98 135 114 
155 
296 

Cukrovka 154,40 172,52 57,95 92,60 921  789 

Ječmen 262,18 219,89 5,41 8,18 3 959 4 600 

Kukuřice 120,73 119,89 12,04 12,73 2769 2 399 

Mák 102,05 110,74 0,76 0,92 32 055 48 266  

Pšenice 383,40 345,49 6,33 7,85 3658 4 455 

Řepka 226,77 237,13 3,31 4,50 7 036 9 178 

Obil.celkem 645,58 565,38 5,95 7,98 3 769 4 513 

 

 Výrobní výsledky nám umožnily pokračovat v druhé etapě rekonstrukcí 

zpevněných manipulačních ploch, postavení 5 ha konstrukcí chmelnic a obnovu 

porostů chmele, virů prostou sadbou na deseti hektarech. 

 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2014 úspěšně zajišťovalo svou 

náročnou prací 23 stálých pracovníků, z nichž většina je zde zaměstnána  

od vzniku společnosti a dále kolem 500 brigádníků, převážně z okolí,  

při zavádění, sklizni, výsadbě chmele a letním odplevelení cukrovky. 

 

 

    

Autobusová doprava a autodoprava 
 

Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlila i v roce 2014 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,  
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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. 

 

 

K cestování bude od dubna stačit jediná jízdenka  

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje  

 

Občané cestující po železnici v úseku Hrubá Voda – Olomouc budou 

moci využít jednu jízdenku nejen k cestě vlakem, ale i následnému využití 

městské hromadné dopravy. Předpokládá to zapojení tohoto úseku trati 310  

do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.  

Jediný doklad bude k využití více druhů dopravy stačit od 1. dubna 

letošního roku. „Komfort cestujících je důležitou podmínkou úspěšnosti našeho 

integrovaného systému a konkurenceschopnosti individuální dopravě,“ uvedl  

1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, který zodpovídá  

za oblast dopravy. Olomoucký kraj před integrací provedl přepravní průzkum  

s cílem zjistit chování cestujících a jejich využívání více druhů dopravy.  

Nové opatření znamená, že tramvaje a autobusy městské hromadné 

dopravy v Olomouci bude možné využívat i na jízdenky vydávané Českými 

drahami pro příslušný úsek železnice. Totéž bude samozřejmě platit i pro jízdu 

vlakem na doklad zakoupený u Dopravního podniku města Olomouce.  

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje  

při příležitosti integrace části trati 310 připravil kapesní informační materiál. 

Podrobnosti budou rovněž zveřejněny formou letáku umístěného přímo  

ve vozidlech jednotlivých dopravců.  

Železniční trať 310 má v úseku Olomouc – Hrubá Voda celkem 19,4 

kilometru. V olomoucké dopravní zóně 71 má dvě zastávky a to přímo  

v krajském městě a v Bystrovanech. V pracovních dnech jí projede 41 osobních 

vlaků, v sobotu 27 a v neděli 28. Doba jízdy činí 30 minut.  

 

 

 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Mayer, výpravčí osobní pokladny 

 

V roce 2014 probíhal život na bystřickém nádraží prakticky stejně jako 

v minulých letech. Personální obsazení v ČD a.s. (výpravčí, dozorce výhybek  
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na poloviční úvazek), SŽDC (traťový okrsek, návěstní technik) zůstalo  

na úrovni předchozího roku.  

Také počet vlaků projíždějících nebo zastavujících v naší stanici  

je prakticky totožný s rokem předchozím. Ve směru z Olomouce zde zastavuje 

21 osobních vlaků a 6 rychlíků. Konečnou stanicí osobních vlaků bývá Hrubá 

Voda nebo Moravský Beroun, spěšný vlak míří do Krnova a rychlíky končí  

ve stanicích Ostrava- střed nebo Ostrava Svinov. V opačném směru mají 

cestující k dispozici 19 osobních vlaků, 1 spěšný vlak a taktéž 6 rychlíků 

projíždějících. 

Co se týče nákladní přepravy - obsluha naší stanice je také už několik let 

stejná - ráno přijíždí nákladní vlak z Olomouce, přistaví vozy na vlečku  

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

a 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 2014 byla 

velmi podobná minulým letům. 

 

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

měsíc tržba 2013 tržba 2014 

leden 57 032,- 57 262,- 

únor 54 767,- 69 511,- 

březen 39 754,- 52 534,- 

duben 38 868,- 48 317,- 

květen 44 262,- 48 698,- 

červen 47 808,- 41 715,- 

červenec 41 900,- 43 925,- 

srpen 46 412,- 52 482,- 

září 47 830,- 46 825,- 

říjen 46 095,- 43 161,- 

listopad 48 972,- 44 658,- 

prosinec 51 817,- 42 494,- 

 

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

produktů došlo k úpravě ceny, takže výše tržeb je podobná jako loni. 
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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 

 

 

 

 

Hotel Zámek 
 

O situaci kolem Hotelu Zámek se rozepsal pan starosta v článku 

Investiční výstavba města V.Bystřice v r. 2014 této kroniky. 

V únoru 2014 byla zahájena rekonstrukce hotelu, která skončila v srpnu 

téhož roku. Během Lidového roku v prvním zářijovém víkendu přivítala 

restaurace své první návštěvníky, provoz byl však prozatím omezený. 

19. září uspořádalo vedení hotelu první velkou společenskou akci Babí 

léto na Zámku, při které již Hotel Zámek předvedl veškeré nově 

zrekonstruované prostory. 

Na svátek sv. Václava 28. září se uskutečnil den otevřených dveří,  

kdy při komentovaných prohlídkách mohla veřejnost nahlédnout do všech 

zákoutí hotelu. 

 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Aleš Šulc, ředitel pobočky 

 

 Ferona pobočka Olomouc je nedílnou součástí akciové společnosti, která 

v roce 2014 zaměstnávala 953 pracovníků, z toho ve Feroně Olomouc 128 

pracovníků. V roce 2014 pobočka Olomouc prodala 107 589 tun hutního zboží 

v celkové hodnotě 1 902 mil. Hutní materiál byl především dodáván firmám,  

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

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

Hopax Červenka. V roce 2014 pokračoval nárůst dodávek hutního materiálu  

pro stavební účely, realizace probíhala prostřednictvím firem Josef Vráblík, 

Knar, Topos Tovačov, Gemo. 

 V roce 2014 probíhaly investice do obnovy autoparku, a to nákupy  

nákladních vozů Mercedes a osobních vozů Škoda. V tomto roce byla ukončena 
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poslední etapa opravy střechy skladových prostor.  

 Cílem Ferony Olomouc je pružně reagovat na požadavky našich 

odběratelů, a to formou postupného zlepšování nabízených speciálních služeb 

pálení plechů, řezání ušlechtilých ocelí pily Kasto a dělení Euronosičů.  

 Ferona Olomouc se aktivně zapojovala do akcí pořádaných městem Velká 

Bystřice, jednalo se o Lidový rok a městský ples.  
 

 

 

Otevření pobočky VIA ULTIMA Velká Bystřice  

 

Podklady: Velkobystřické noviny č.4, 2015 

 
Pohřební služba VIA ULTIMA Olomouc na jaře nově otevřela pobočku 

ve Velké Bystřici na ulici ČSA 87. V této objednávkové kanceláři je možno 

vybavit veškeré náležitosti týkající se pohřbu. Pobočka zajišťuje kompletní 

služby stejně jako v kanceláři v Olomouci: pohřby do hrobů  

či hrobek, pohřby žehem s obřadem i bez obřadu, rozloučení v kostele  

nebo v obřadní síni v Olomouckém krematoriu, převozy zesnulých, výrobu 

květinových darů (kytic, věnců atd.), smuteční oznámení, zajištění veškeré 

administrativy spojené s úmrtím (vystavení úmrtního listu, zápis na matrice, 

odhlášení zdravotní pojišťovny apod.).  

Pobočka je otevřena od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 15.00 hodin. 
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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 čítala v roce 2014 celkem 20 členů. 

Předsedou byl  Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek  

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

a paní Pavla Pečínková. Koncem roku došlo ke sloučení z MO v Bystrovanech  

a do organizace přistoupilo ještě několik členů z obce Hlubočky. 

 Ivo Slavotínek byl i nadále předsedou Okresního výboru KDU-ČSL 

Olomouc (OV) a Zdeněk Lakomý členem předsednictva OV. Ivo Slavotínek 

rovněž působil jako místopředseda Krajského výboru KDU-ČSL Olomouckého 

kraje (KV) a Zdeněk Lakomý byl jeho řadovým členem. Ivo Slavotínek byl  

členem Celostátní konference, která je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy  

a řídí činnost celé KDU-ČSL. 

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

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

na  rozvoji veřejného života  našeho regionu. 

Lídr naší kandidátky za  Olomoucký kraj  Ing. Marian Jurečka se stal 

poslancem Sněmovny parlamentu České republiky a v únoru tohoto roku byl 

jmenován ministrem zemědělství. Z těchto důvodů se vzdal předsednictví klubu 

zastupitelů Koalice pro   Olomoucký kraj a na jeho místo byl zvolen  Mgr. Ivo 

Slavotínek.   

V květnu tohoto roku se uskutečnily volby do Evropského parlamentu.   

V  celorepublikovém měřítku  zvítězilo hnutí ANO s 16,25% hlasů, těsně  

před TOP 09. KDU-ČSL obdržela  celkově 9,95% hlasů (150792) a získala  

3 mandáty, což je o jeden více než v minulých volbách. V Olomouckém kraji 

skončila KDU na třetím místě z 14,07% a 11980 hlasy. Ve Velké Bystřici 

skončila naše kandidátka na třetím místě za ANO – 19,45%, a TOP 09 – 

13,01%. Obdrželi jsme 12,05 % hlasů. 

   Dne 14.června se konalo celorepublikové setkání naší strany v Jihlavě, 

kterého se zúčastnil  i náš předseda Zdeněk Lakomý.  

Za vyvrcholení našich aktivit považujeme  účast ve volbách  

do  zastupitelstva města  Velké Bystřice. Naše kandidátka pod názvem  

,,V Bystřici jsme všichni doma,  KDU-ČSL“ uskutečnila několik setkání  
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s voliči. Nejprve jsme se společně sešli na tzv. jablkobraní v zámeckém parku  

a následně jsme se setkali s voliči v sálu místní orlovny. Každý obyvatel našeho 

městečka byl seznámen s naším programem prostřednictvím volebních 

materiálů, dodaných do každé domácnosti. Volby pro naši kandidátku dopadly 

dobře a podařilo se získat 3495 hlasů. Svůj hlas nám tedy odevzdalo 17,48 %  

voličů, což v konečném součtu přineslo 3 mandáty. Městskými zastupiteli se 

stali Mgr. Ivo Slavotínek, který byl zvolen i místostarostou města, Petr Nakládal 

a Mgr. Lucie  Pazderová. Členem  finančního výboru se za naši volební stranu 

stal Ing. Miloš Kratschmer a členem kontrolního výboru Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Pan Václav Lakomý se stal předsedou sociální komise. 

Mgr. Slavotínek i nadále zůstává členem školské rady při místní 

Masarykově základní  a mateřské škole. Zároveň je krajským zastupitelem  

a působil jako  člen Komise pro rozvoj venkova.  

Na závěr chci konstatovat, že jak naši členové, tak i naši  příznivci se 

snaží  v maximální možné míře  zapojit do života našeho města  a přispívat tak  

k jeho  dalšímu rozvoji. 

 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Výsledky této strany v  komunálních volbách lze najít v samostatné 

kapitole této kroniky. 

Ve svém příspěvku do kroniky uvedli představitelé této strany v naší obci 

následující akci: 

      Ve Velké Bystřici se debatovalo o ochraně spotřebitelů dne 27.11. 2015 

Ochrana spotřebitelů bylo hlavním tématem semináře ve Velké Bystřici. 

Akci organizovala poslankyně evropského parlamentu Olgy Sehnalové s pomocí 

senátora Ing. Martina Tesaříka.Účastníci setkání na bystřickém zámku se 

dozvěděli, jak předcházet pádu do dluhové pasti, jak se vyhnout nekalým 

obchodním praktikám např. změně energií. Akce se zúčastnila a napsala Marie 

Peřinová, místopředsedkyně ČSSD Velká Bystřice.  
       

 

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Ctirad Kostka, předseda 
 

Výsledky této strany v  komunálních volbách lze najít v samostatné 

kapitole této kroniky. 
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Činnost společenských a zájmových organizací 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Podklady a informace: Ing. Kamil Šperka, jednatel SDH 

 

Starosta SDH:   Jiří Čepelák 

Jednatel:    Ing. Kamil Šperka  

Velitel zásahové jednotky:    Martin Mádr 

Pokladník    Tomáš Zbraněk 

 

Počet řádných členů v r. 2014: 45 

z toho žen:    7 

mladí hasiči:   8 

počet členů zásahové jednotky: 18 

technika:     Tatra 815 CAS 32, + DA Mercedes sprinter 4x4 

 

Během celého roku 2014 byla nálada ve sboru na dobré úrovni, ačkoliv 

byla poněkud poznamenána úmrtím našeho člena Bohumila Hřivny. Počet 

výjezdů k různým událostem se postupně každým rokem zvyšuje, a proto jsme 

využili nabídky našeho člena Michala Dubského, který pro  členy zásahové 

jednotky připravoval během celého roku školení zaměřená na různé situace,   

se kterými se u zásahů setkáváme. S vedením ZŠ Velká Bystřice a ve spolupráci 

s HZS Olomouc jsme provedli námětové  cvičení na evakuaci a likvidaci požáru 

v budově 1. stupně ZŠ se simulovaným požárem a zadýmením. Téhož roku jsme 

si „nadělili“ prověřovací cvičení na vyproštění osob po dopravní  nehodě, první 

pomoc, průzkum, zajištění  místa události, komunikaci s operačním 

střediskem… 

Povinností členů v závislosti na jejich „hodnosti“ je účastnit se 1x ročně 

víkendových tzv. periodických školení na stanici HZS Olomouc. Musím též 

zmínit, že spolupráce s kolegy z Olomoucké stanice je více než dobrá. Vycházejí 

nám dlouhodobě vstříc a nebojí se s námi podělit o zkušenosti. Taktéž, pokud  

uznají za vhodné, informují nás o možnosti některé věci učinit jinou formou. 

Dobrou zprávou je, že počet členů naší jednotky se koncem roku zvýšil na 18, 

což zvyšuje naši akceschopnost. 

 

Zásahy v roce 2014: 

Celkem 55 zásahů vyvolaných HZS Olomouckého kraje a další zásahy jako je 

likvidace obtížného hmyzu. Nutno zkonstatovat, že ačkoli zásahů přibývá, nešlo 

naštěstí v drtivé většině případů o těžké zásahy ani o tragické dopravní nehody. 
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Z místních požárů a událostí, které stojí za zmínku: 

5. 2. 2014 - požár Velká Bystřice, Na Letné 

25.5.2014 - odstranění vosího roje na ulici Svésedlická 

12.6.2014- dopravní nehoda ve Velké Bystřici 

 

Kulturní, společenské a sportovní akce: 

V únoru roku 2014 jsme organizovali jubilejní 10. ples SDH Velká Bystřice. 

Využili jsme skvělé nabídky a tuto velkolepou akci pořádali v hotelu Zámek 

Velká Bystřice. Jak je již dlouhodobě zvykem, skvěle zahrála skupina 

YANTAR.  V létě téhož roku  jsme opět zažehli jiskřičku naděje, že náš sbor 

bude mít mládež a založili skupinku nejmladších hasičů. V dubnu a říjnu 

proběhl sběr železa a elektroodpadu. Květen se odehrál ve znamení  okrskového  

kola v požárním sportu v Přáslavicích a  pomoci při stavění a kácení máje 

v Hliníku. V červnu jsme se zúčastnili dětského dopoledne s hasiči ve školkách 

v Bystrovanech, Bukovanech a Velké Bystřici. V červenci jsme se zúčastnili 

soutěže v požárním sportu ve  Vacanovicích a  Velkém Týnci. V srpnu jsme 

pořádali třetí  netradiční soutěž v požárním sportu v areálu amfiteátru a parku u 

školky v našem městě. 

V prosinci jsme se jako každoročně rozloučili s rokem 2014, popřáli si: 

„ohni zmar“ a každý povinně poděkoval své manželce, či partnerce za toleranci, 

kterou takováto žena musí u dobrovolného hasiče vytrpět.  

Málokdo si dokáže představit, jak velký podíl každý člen jednotky  

obětuje ze svého volného času ve prospěch sboru. Ač se jedná o periodická 

školení, cvičení, pravidelné kontroly techniky a vybavení, údržba všech 

prostředků, zdokonalování dovedností, ale i organizace kulturních  

a společenských akcí. Škoda, že mnoho lidí si hasiče bohužel spojuje pouze 

s konzumací chmelového moku. Poděkování patří všem, kdo nám fandí a hlavně 

Městu Velká Bystřice za dlouhodobou nepolevující podporu, které si velmi 

vážíme. 

       
    

    

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2014 tvořena 331 dospělými členy,  

6 mladistvými 16-18 let a 19 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 
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Machynek Michal - hospodář 

                                                  Šípek Martin –hospodář 

                                                  Dub Petr – pomocník hospodář 

                                                  Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže                                             

                                                  Koutný Marian - vedoucí mladých rybářů 

                                                  Dragúň Josef - rybniční referent 

                                                  Petřík Lukáš - vedoucí mladých rybářů 

                                                  Ochman Petr - vedoucí mladých rybářů 

Dozorčí komise při MO pracovala v roce 2014 v tomto složení : 

                                                 Ing.  Plíska Antonín – předseda DK 

                                                 Ďásek Edvard – člen DK 

                                                 Heitel Miroslav – člen DK 

Výbor MO se v roce 2014 sešel celkem na 9 výborových schůzích s účastí 

81 %. 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.  

V květnu  loňského roku proběhly na přehradě ve Velké Bystřici  rybářské 

závody a pro mladé rybáře do 15 let z naší MO, ceny do bohaté tomboly 

věnovaly firmy LO HANÁ, VAPE Velká Bystřice, VASTAV a Truck Grygar. 

VN Svésedlice je od 2013 majetkem VÚS ČRS Ostrava a v současné 

době probíhá stále rekonstrukce. Pokračování prací na této rekonstrukci 

v současné době závisí na znovu schvalovaní stavebního povolení na opravu 

požeráku. VN je z velké části odbahněna a je provedena stavební příprava  

na umístění nového požeráku. Proběhl kontrolní den na VN  

za účasti VÚS ČRS Ostrava, MMOL ŽP, firmy NEVIS, MO a pana Žateckého 

z povodí z Brna. Bylo uloženo VÚS dokončit podklady ke schválení stavebního 

povolení na výstavbu požeráku, dokončení odbahnění, odstranění pařezů z hráze 

a její zhutnění. Práce budou pokračovat po vydání stavebního povolení. 

V loňském roce jsme vedli  jednání s OÚ Bukovany ke spuštění VN U 

Kovárny, která je součástí revíru Bystřice Hanácká 2A a tím kontrole rybí 

obsádky. V konečné fázi došlo k dohodě, že se celá akce uskuteční na přelomu 

roku 2016 a 2017, kdy by obec měla řešit odbahnění této VN. Na tuto VN máme 

prostřednictvím VÚS ČRS Ostrava uzavřenu nájemní smlouvu na dobu 

neurčitou a nájemné hradí VÚS Ostrava. 

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

pravidelně měsíčně provádí technicko - bezpečnostní dozor za pomoci pana 

Zdeňka Abesky a zajišťuje údržbu, sečení hráze a údržbu výpustného zařízení 

dle podmínek nájemní smlouvy. Nájemné za tento revír hradí VÚS ČRS 

Ostrava. 
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Smlouva na pronájem RZ Mlýnky je řádně uzavřena a nájemné bylo 

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

bezplatné.  

Smlouva na RZ Svésedlice byla uzavřena a nájemné bylo v termínu 

uhrazeno. Vzhledem ke špatnému stavu požeráku a značnému zabahnění VN 

požádala MO OÚ Svésedlice o ukončení nájmu této VN a OÚ naší žádosti 

vyhověl a ke konci roku byl nájem ukončen. 

V současné době máme také uzavřenou nájemní smlouvu na VN Velká 

Bystřice s MěÚ Velká Bystřice, a to na dobu neurčitou a nájemné roční je  

1,- Kč. 

K 1.1.2014 činily finanční prostředky celkem 137.892,37  Kč a ke konci 

roku 138.780,57 Kč. V roce 2014 byla vytvořen zisk  ve výši 888,20 Kč oproti 

plánovanému zisku 2.700,-  Kč. 

V roce 2014 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1864 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 2014 bylo do rybochovných zařízení vysazeno 3.500 ks 

čtvrtročka pstruha obecného, 2.000 ks ročka lína, 10.000 ks plůdku štiky 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 : 

1.923 ks kapr násada, 411 ks Lín násada, 178 ks štika násada, 300 ks Candáta 

ročka, 2 kg odkrmený úhoř a  805 ks pstruh obecný násada. 

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

80 ks. Naopak byl překročen u kapra o 273 ks, štiky o 28 ks a lína o 11 ks. 

V roce 2014 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže. Za celý 

uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 250 pochůzek a kontrol. 

Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě.  

V průběhu roku 2014 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 

14 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 2014 uskutečnil výbor MO 

víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 22 mladých 

rybářů a 6 členů výboru. Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. 
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Český zahrádkářský svaz 
 

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

 
Naše činnost v roce 2014 byla zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských 

potřeb pro členy a naše spoluobčany. 

Na jaře jsme pro zájemce zajistili 400 kg sadbových brambor. 

Členové výboru ZO pomáhali při organizaci 24. ročníku Lidového roku. 

Součástí programu bylo vyhlášení devátého ročníku Soutěže o nejkrásnější okno 

a předzahrádku. Cenu za nejkrásnější okno obdržela rodina Svozilova,  ul. Jana 

Pospíšila 334 a rodina Peřinova, 8.května 350. Nejkrásnější předzahrádku 

získala rodina Procházkova, Loučná 207. 

V roce 2014 se uskutečnily dva zájezdy. První byl 24. září do Dolního 

Rakouska, zámek Eckartsav a čokoládovna. Druhý zájezd se uskutečnil 

6.prosince do předvánoční Vídně. 

Ve dnech  27.-29. září  jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Zúčastnilo se jí celkem 24 vystavovatelů, a to 14 členů ČZS a 10 nečlenů. Chtěl 

bych vyjmenovat všechny vystavovatele, nejprve členy: Hořínková Dolečková, 

Kropáč, Matonoha, Zedník, , Miklík, Peřinová, Hroščaníková,  Směšný, Valová, 

Nakládal, Záchová a Kubíček. Spoluobčané, kteří nejsou členy ŠZS: Rulíšek, 

Roušal, Šperková,Ochmannová, Kubáč, Vlach, Souček, Millý, Drešl a 

Nováková. Mezi vystavovateli byl i pan farář římskokatolické církve otec Josef 

Opluštil. Pořadatelé udělili tři ceny, první dostala paní Hořínková, pan Kropáč a 

paní Dolečková. Spolkovou místnost na radnici, která byla místem konání, 

navštívilo 385 návštěvníků. 

V roce 2014 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. 2014 měla naše ZKO celkem 44 členy. V květnu jsme uspořádali 

2.ročník výstavy německých ovčáků. Zúčastnilo se 60 vystavovatelů, někteří  

i ze Slovenska. Výstava měla dobrý ohlas, ke spokojenosti účastníků přispělo 



55 

 

krásné počasí a samozřejmě prvotřídní občerstvení. Bylo rozhodnuto,  

že 9.5.2015 ji uspořádáme opět. 

V červenci jsme uspořádali  zkoušky z výkonu psů podle národního 

zkušebního řádu, tentokrát ne pro naše členy, ale pro tělesně postižené kynology 

z celé republiky. Byla to novinka, takovéto zkoušky ještě nikdo nepořádal. 

Samotný ČKS zatím nemá jasno, kam tělesně postižené zájemce o kynologii 

zařadit. Pro naše členy jsme uspořádali jedny zkoušky mezinárodní – IPO. 

Výcvik probíhal pravidelně 4x v týdnu, velká pozornost  byla stejně jako 

v minulém roce 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. Odstoupil  

ze zdravotních důvodů z funkce hospodáře Otakar Zedník a do výboru byl 

kooptován Josef Soška. 

Klubovna ZKO byla i v tomto roce pronajímána občanům z Velké 

Bystřice a okolí a tato možnost je veřejností příznivě hodnocena. 

 
 

 

 

 

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

Podklady:  Jaroslav Koš, jednatel AVK 

 

 Uplynulý rok - od vzniku tohoto zájmového sdružení již osmatřicátý -  

se řídil u nás již mnoha lety zaběhnutým organizačním schématem: příprava 

jarního a letního Bílého kamene, kterou střídalo naše toulání po různých místech 

republiky auty, často vybavenými jízdními koly. Bicykly nám umožňují bližší 

kontakt s přírodou a její poznávání v rozsáhlejším teritoriu v podstatně kratším 

čase. 

 Bílým kamenům věnujeme pravidelně v bystřické kronice samostatné 

rozsáhlé hodnocení, proto v této stati jen krátká rekapitulace v přímé souvislosti 

s klubem. Oba tyto letošní cykloturistické podniky po území vojenského 

prostoru Libavá se vydařily velice, ba lze hodnotit, že to byl jeden  

z nejúspěšnějších ročníků Kamenů v jeho jedenadvacetileté historii vůbec. Jak  

1. května, tak 30. srpna přálo účastníkům nádherné počasí, v libavské drsné 

krajině docela ojedinělé, a to mělo za následek, že na jarním Kameni byl 

překonán účastnický rekord - do těchto pustin vyrazilo 6.439 nadšenců. Bohužel 

jsme zde registrovali i první úmrtí, když jeden účastník přecenil své síly i svůj 

zdravotní stav a zkolaboval nad Velkou Střelnou. Protože i na letní část Kamene 

vyjelo téměř půldruhého tisíce lidí, padl i absolutní ročníkový rekord: 7.743 

registrovaných cykloturistů navštívilo v roce 2014 vojenský prostor - ti z letní 



56 

 

části pak byli navíc odměněni nikdy nevídanou nadílkou pravých hřibů, které  

na účastníky vykukovaly z neprošlapaných lesů v okolí povolených tras. 

 Akce spojená s přípravou jarního Kamene - Outdoor Libavá - byla 

tentokrát spojena s bivakováním na základně oderských ochranářů ve zrušené 

železniční zastávce Klokočov - jako každý rok byla plná nečekaných zážitků. 

 Pro velký úspěch jsme zopakovali loňskou invazi na rychlebský Paprsek, 

jehož překrásné okolí nám umožňovalo turistiku i horskou cyklistiku v blízkém  

i vzdálenějším okolí našeho víkendového ubytování na stejnojmenné chatě. 

 O prázdninách jsme se na prodloužený víkend vydali tentokrát  

do Krkonoš, konkrétně jejich západního, harrachovského koutu, odkud jsme 

podnikali výlety na všechny strany - překrásné Mumlavské vodopády nám 

šuměly téměř pod okny našeho loveckého hotelu. 

 Druhý pokus výjezdu za krásami (a především houbami) Vysočiny na 

daňkovický Selský dvůr skončil sice opět velkým mykologickým úspěchem, 

nicméně provlhlost našich oděvů byla obdobná té loňské - dvě třetiny zde 

stráveného času pršelo, bohužel ne v noci, ale ve dne. 

 Závěr sezóny jsme pojali pod heslem "ošetřme svá zbídačená těla" a 

vyrazili za nejčistším českým vzduchem do Karlovy Studánky. Ze základny  

v Hotelu Džbán jsme vyjížděli a vycházeli za krásami podzimní, říjnové přírody 

na všechny strany a celá klubová sestava se sešla vždy až k večeři. Po ní jsme  

k potěše lázeňských hostů (ale hlavně k potěše vlastní) jak v pátek, tak v sobotu 

rozezpívali celou restauraci za doprovodu klubového bandu - k radosti hoteliéra 

bez nároku na honorář. 

 Na takové zpívání jsme se sešli několikrát do roka i jinde, našich pět 

kytar, banjo, dvě mandolíny, ukulele, spousta nástrojů rytmiky i hostující 

kontrabas měly vždy úspěch, protože přes dvacet zpívajících členů klubu 

představuje už slušný pěvecký sbor. Náš repertoár tvoří převážně písně 

trampské, country i folkové a proto jsme jako posluchači nemohli scházet  

na Bystřickém banju, které pravidelně v rámci plánovaných akcí klubu 

navštěvujeme. 

 Při výčtu počtu členů klubu musíme bohužel vzpomenout i toho, že nás  

po krátké, těžké nemoci opustila naše kamarádka, dlouholetá členka klubu, 

Hanka Klimešová, s níž jsme se všichni rozloučili v bystřickém kostele v pátek 

30. května. 

 K 31. prosinci tak čítá naše členská základna celkem 25 řádných členů. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami z.p. (zapsaný spolek) 

 
 

Podklady: Olga Mečířová, předsedkyně MO SPCCH z.p. 

 

 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. 

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

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

V červnu jsme uskutečnili zájezd do Buchlovic a na hrad Buchlov, 

podívali jsme se i do Luhačovic. 

V září se konal zájezd do Crystalexu Karolínka se zastávkou v podnikové 

prodejně, podívali jsme se i na Soláň a Čarták a po obědě jsme zamířili  

do Ostravy na výstavu miniatur. 

V září jsme vyjeli k moři do italského Bibione, počasí nám však bohužel 

příliš nepřálo. 

Tradiční prodejní výstavka proběhla v listopadu. Bylo zde možno 

zakoupit ručně vyrobené dekorace a předměty do domácnosti, nechyběly ani 

tradiční domácí zákusky. 

 

   

  

Sdružení rodičů a přátel školy 
 

Podklady: Lucie Vaculíková, ekonom a pokladní SRPŠ  

 

SRPŠ při Masarykově základní 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 31.12.2014 měla organizace 

dvanáct členů – ženy. Tento počet se oproti roku 2013 opět snížil a jako každý 

rok hledáme nové lidi, kteří by byli ochotni pracovat v SRPŠ. Členové odcházejí  

ze sdružení většinou v okamžiku, kdy jejich děti ukončí školní docházku.  

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

vybrali jednoho zástupce. Bohužel jsme tento rok úspěšní nebyli. Ve funkci 

předsedy našeho sdružení je stále 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, přispívali jsme na školu v přírodě, kdy jsme částečně uhradili 
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náklady na dopravu, 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 sdružení získá výběrem členského příspěvku, který se již 

několik let nemění, jeho výše činí 150 Kč na žáka, ale hlavním a nejdůležitějším 

zdrojem příjmu je výtěžek z každoročně pořádaného plesu SRPŠ, který se již 

pátým rokem konal v KD Nadační Velká Bystřice. V letošním roce ples 

ozvučila kapela FANTAJM Olomouc, jedná se o mladou a velice nadanou 

kapelu, jejich hudební produkce byla výborná. 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 
 

 

Akce v roce 2014: 

Únor – Bys3caMAN – vedoucí se zúčastnili závodu, kde zkouší hranice svých 

sil. 

29.3.- Výprava na Hrubou Vodu 

Srpen – tábor v Žibřidovicích 

29.10. – Drakiáda 

5.12. – Mikulášská nadílka na Zámeckém náměstí 

18.12. – Vánoční besídka 

 

Shrnutí zážitků ze skautského tábora v Žibřidovicích 2014  

Skautský oddíl Velká Bystřice společně s oddílem z Hluboček uspořádal  

o prázdninách 9. – 16. 8. 2014 stanový tábor na louce u Vysokých Žibřidovic, 

kousek za Hanušovicemi.  

Tábora se účastnilo čtrnáct dětí, které byly ubytovány v podsadových 

stanech, kterým vznešeně přezdívaly ,,chatky“. K dispozici měli jídelnu, velké 

teepee, ve kterém mohl být rozdělán oheň, toalety, sprchu i umývárku.  

Tématem letošního tábora byly kouzla a čáry. Kouzelný mluvící klobouk 

rozdělil děti do dvou kolejí, ve kterých celý týden spolupracovaly a soutěžily            

.  
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Nejvíce se našim skautům líbily ztráty a nálezy, stezka odvahy, táborák a 

zpívání či získání originální přezdívky a slavnostní křest, který je s přezdívkami 

neodmyslitelně spjat.  

 Průběh tábora vystihuje báseň, která tam byla složena: 

 
V pátek kufry zabalili,  

s rodiči se rozloučili.  

Osmá hodina nám právě odbývá,  

a cesta na tábor skautíkům 

začíná.  

Cesta vlakem dlouhá byla,  

všechny nás moc pobavila.  

Bivoj šlape, jak jen může,  

stejně jí to nepomůže.  

Tábor kdesi schován v lese,  

Bivoj batoh stěží nese.  

Ženeme se do tábora,  

Matěj volá hurá-hurá!  

V cestě stálo poleno,  

schytalo to koleno.  

Večer se za lesy slunce noří,  

na Kafky ve staně útočí škvoři.  

Bulík brečí celá v křeči,  

bulí co hodinu, v očích slzavé 

mráčky,  

a tahle se začíná kariéra plačky.  

V neděli každému klobouk se 

nasadil,  

do dvou kolejí moudře nás 

rozřadil.  

špekáčky nad ohněm poklidně 

praskají,  

ale ty Moquaiovi si popelu 

mlaskají.  

V zapnutých stanech baterky 

šmejdí,  

hledají škvory, kteří tak rejdí.  

Klíšťule Klíšťandou přes noc se 

stala,  

hlavu si s tím ale moc nelámala.  

Ráno začíná velice vesele,  

Aneta vypráví, že spadla z 

postele.  

Na nástup pozdě a nebo vůbec,  

tímto se řídí náš malý Lovec.  

Nabízí se noční hlídka,  

všichni stojí v pozoru,  

následuje menší bitka,  

ruce letí nahoru.  

 

Ztráty a nálezy večer nás 

čekají,  

hříšníci největší po nich se 

koupají.  

Ztratíš-li ešus, porušíš-li 

kázeň,  

můžeš si vytočit studenou 

lázeň.  

Na kole štěstí tanec padne,  

Gargoš začne své pohyby 

ladné.  

Jitrocel, kopřivu, žebříček, 

babyku,  

přihoď si bylinku do svého 

kotlíku.  

Čarodějnický turnaj famfrfál 

začíná,  

o vítězství rozhodla necelá 

hodina.  

Chytání zlatonky dá velkou 

práci,  

vyhrává Kowalski a jeho 

Draci.  

Dnes a denně vaří Lenka,  

je to naše kuchařinka.  

Jídlo bylo velmi chutné,  

jediné co na tom je smutné,  

že občas na zem rohlík letí,  

obaluje se ve smetí.  

Piškot na to nevypadá,  

největšího má však hlada, 

u každého oběda,  

sní celého medvěda.  

Když medvěd není na skladě,  

přivoláme Bivoje.  

Bivoj kance skolí hravě,  

a Piškot se nají zdravě.  

Mirek trubku naladí,  

celý tábor probudí.  

Rozcvičíme ztuhlé tělo,  

ne, že by se nám však chtělo.  

Kroutit hlavou, trupem, hýždí,  

tempo máme vždy hlemýždí.  

 

Hurikán Cyril nás navštívil v noci,  

přichystal pro nás ranní operaci.  

Řinčení ešusů, padání lžic,  

a z naší jídelny nezbylo nic.  

Děti si pohledy vyráběly samy,  

v každém bylo napsáno: ,, Miluji Tě 

mami.“  

Přijeď si pro mě maminko,  

bojím se tu malinko.  

Musím vstávat v sedm ráno,  

spát dýl je mi odpíráno.  

To a možná ještě více,  

píší děti na pohlednice.  

Pak přišly na řadu mapy a buzoly,  

do lesů hlubokých děti se vydaly.  

Ručičku na sever musíme dát,  

a v mapě se zorientovat.  

Děti plánují krojovou revoluci,  

aby triko v kalhotách neměli kluci.  

Příroda v noci je nesmírně hezká,  

dokud se neozve :,, Kdy bude 

cyklostezka?“  

Pochod nocí byl hodnocen jako dost dobrý,  

pak deset odvážných šlo lovit bobry.  

Byl zavelen nástup a v koupacím úboru,  

vyvolení měli v přátelích podporu.  

Děti si mysleli, že jde jen o lest,  

ve skutečnosti to byl slavnostní křest.  

Ředitelem pomazaná nahá těla,  

husí kůže na těle se všem dělá.  

Není jim pomocí, není cesty zpět,  

hodí je do vody na raz, dva, tři –teď!  

Tak Peťa s Klíšťulí pravdivý příběh vám 

vyprávěly,  

jak krásně na táboře v Žibřidovicích jste se 

měli.  

Tábor se vám líbil zdá se,  

za rok se snad sejdem zase!  

 

 

Autor básně: Petra Kloboučková 
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Senior klub 
 

 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 

 

 Senior klub vyvíjí relativně velkou aktivitu,  pro své členy připravuje 

téměř každý měsíc nějakou akci: 

 

19.02. Návštěva výstavy obrazů v CAFE-BAR u Zedníků 

13.03. Promítání diapozitivů z Rumunska – DPS sv.Anny 

26.03. Posezení v restauraci Varna 

04.04. Návštěva výstavy Šanrgi-la v Olomouci 

15.04. Posezení s Ing. Szczotkou na téma bylinné čaje, mazání, oleje, sirupy - 

Dům pokojného stáří sv. Anny 

15.05. Autobusový zájezd do Kroměříže – prohlídka zámku a Květné zahrady, 

zámek v Tovačově 

18.06. Setkání na hřišti Na Letné s uzením oderských klobásek 

30.09. Zájezd do Náměště na Hané (zámek) a do Prostějova (zámek, likérka) 

16.10. Posezení v restauraci Na Letné 

12.11. Posezení v pizzerii na faře 

10.12. Velké předvánoční posezení s občerstvením v DPS sv. Anny 

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

v obohacení života starších občanů. V roce 2014 měl 50 členů. 

  

 
 

Mateřské centrum Bublinka 
 

Podklady: Mgr. Eva Dohnalová  

 

Na počátku roku proběhla závěrečná kontrola projektu Společnou cestou 

naproti rodině a dětem, která byla úspěšná. A uzavřela tak 10 měsíční projekt, 

kterým žila Bublinka celý loňský rok.  

 Na jaře 2014 Mateřské centrum Bublinka nabízelo maminkám s dětmi 

nejen dopolední hernu, ale také Cvičení maminek s dětmi, které vedla Ing. 

Jaroslava Pechová a Mgr. Eva Frnková, a Tvořivé dílny pro maminky s dětmi 

nebo náročnější tvoření jen pro maminky pod vedením Nadi Menšíkové a Evy 

Frnkové. Tvořivé dílny byly zaměřeny na techniky FIMO, Křišťálová 

pryskyřice, Sítotisk a Malování na hedvábí. 

 Od září převzaly mateřské centrum dvě nové maminky Petra Pazderová  

a Jana Nováková. Centrum probíhalo 1x týdně jako dopolední herna  

pro maminky s dětmi. Jako tradičně se jeden krát týdně konala Miniškolička 

neboli Adaptační program pro tříleté děti pod vedením Jany Baciak.  
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V adventním čase jsme díky podpoře Olomouckého kraje opět uspořádaly 

tvořivé dílny, které jsme zaměřily na výrobu vánočních dekorací a malých dárků 

pro nejbližší. Sérii dílen jako již tradičně uzavřelo velmi oblíbené tvoření 

adventních věnců, kterého se účastní maminky v hojném počtu.  
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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 jako příspěvková 

organizace města Velká Bystřice  poskytuje komplexních pobytové služby 

seniorům nejen z našeho města, ale i z okolních obcí, zejména Mikroregionu 

Bystřička. Naším hlavním cílem je zajištění jejich důstojného a aktivního života, 

poskytování takové pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní 

život. Většinu obyvatel domova tvoří starší lidé ve věku nad 80 let, více jak 

jedna čtvrtina   již dosáhla 90 let věku. Nejstarší obyvatelkou domova byla  

v roce 2014 paní Ludmila Nádvorníková, pocházející z Mariánského Údolí, 

která oslavila své 98. narozeniny. 

  Funkci ředitele domova vykonává od roku 2006 Mgr. Zdeněk Lakomý  

a v jeho práci mu pomáhá  celkem 18 stálých zaměstnanců a několik brigádníků, 

z nichž podstatnou část tvoří zdravotní sestry a  pracovníci v sociálních 

službách. Část zaměstnanců pracuje v  technických  a dalších   odborných 

profesích. Ředitele v době nepřítomnosti zastupuje  vrchní sestra paní Magda 

Janíková. 

Domov poskytuje  komplexní celodenní služby  39  uživatelům sociálních 

služeb, kteří mají k dispozici  jednolůžkové pokoje doplněné malým 

kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením (koupelna a WC).  

Všechny naše služby směřujeme k tomu, aby se zde naši obyvatelé  cítili  jako 

doma a nic jim nechybělo. Z tohoto důvodu dbáme na to, aby docházelo  

ke zkvalitňování poskytovaných služeb a technického vybavení domova.  

Proto byly dokoupeny poslední polohovací postele s příslušenstvím a dbá se  

na postupnou modernizaci jednotlivých bytů. 

  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 stejná 

částka jako  v loňském roce. Zároveň došlo k navýšení státního  příspěvku  

na péči. 

V tomto  roce se přikročilo k celkové výměně krytiny střechy firmou pana 

Němce z Olomouce. Starý eternitový povrch byl nahrazen novou krytinou  

z hliníkových šablon  a zároveň byla pořízena  nová střešní okna od firmy 

Velux. Výměna oken si vyžádala i úpravu  sádrokartonových ostění v celém 

podkroví. Celkové náklady na  opravy činily  870 tisíc korun. Zároveň proběhly 

i menší úpravy pokojů (koupelny). V zadní části areálu byla pořízená nová brána 

z vydlážděným vjezdem a p. Vogl provedl napojení internetové sítě  v domově 

na optický kabel včetně rozvodu po budově DPS. V druhé polovině roku jsme 
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obdrželi dotaci Ministerstva životního prostředí na celkovou úpravu zeleně  

a prostoru celého areálu DPS ve výši 270 tisíc korun. Zároveň architekt 

Sborwitz navrhl podobu příštího altánu na této okrasné zahradě. Realizaci 

projektu provedl pan Libor Tandler a areál DPS tak dostal konečnou podobu. 

Celkové náklady akce dosáhly výše 420 tisíc korun. 

V průběhu měsíce listopadu a prosince  provedlo ve spolupráci  

s dodavatelem, firmou TWI s.r.o. Vrbno pod Pradědem-Mnichov významnou 

investiční akci, při níž byl pořízen nový systém ohřevu vody založený  

na solárních panelech. Ten by měl  zejména v letních měsících významně 

uspořit spotřebu plynu při ohřevu vody a výrazně tak snížit náklady na vytápění. 

  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. Žádnou z medailí  jsme sice nepřivezli, ale 

důležitá byla především reprezentace našeho Domova. 

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

zúčastňují 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 uskutečnil malý výlet na Svatý Kopeček. Naši obyvatelé 

měli možnost shlédnout zoologickou zahradu z vagonků turistického vláčku. 

Několikrát do roka navštěvují domov děti  místní základní školy a obou 

mateřských škol, aby našim obyvatelům předvedli něco z toho, co se v průběhu 

roku  naučili, zejména písničky, divadelní scénky apod.. 

V rámci festivalu  Lidový rok se opět uskutečnila malá folklorní scéna   

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

Kromě pravidelných akcí se ve společenské místnosti koná celá řada  

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

celovečerní filmy a přednášky seniorklubu. Obyvatelé 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 kterém si mohou zájemci  prohlédnout  prostředí, v jakém naši starší 

spoluobčané žijí. Zároveň obdrží nejnutnější informace o našem zařízení.  

Pro obyvatele DPS byla připraveno sportovní dopoledne, na něž navázala 

odpolední veselice.   
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  Na závěr nutno říci, že pouze díky  finanční pomoci vedení našeho města, 

Olomouckého kraje a státu, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních 

věcí, se daří naše cíle uskutečňovat. 

 

 

 

Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 

 

Pečovatelská služba ve Velké Bystřici poskytovala v roce 2014 péči 

40 klientům v obcích: Bělkovice-Lašťany, Bystrovany, Dolany, Droždín, 

Hlubočky, Mariánské Údolí, Samotišky, Sv. Kopeček, Velká Bystřice, Toveř, 

Pohořany. V samotné Velké Bystřici poskytovala péči 12 klientům. Služba se 

rozrůstá a možnost nechávat své blízké umírat doma je pro některé 

uchopitelnější.  

Zůstat v domácím prostředí využívá stále větší počet seniorů. Rodiny 

našich uživatelů se stávají otevřenější k této možnosti a začínají více naslouchat 

přání svých nejbližších. Obracejí se k nám o rady, jak toto rozhodnutí svých 

blízkých podpořit a umožnit. 

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 4 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   

   

V roce 2014 proběhla rekonstrukce a modernizace čekárny a ordinace.         
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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 2014 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. 
 

 

 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr.Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

      Ambulance klinické logopedie se nachází v centru Velké Bystřice  

ve zdravotním středisku, vedle ZŚ a lékárny. Cílem logopedické péče je správná 

diagnostika, zvolení správných postupů a metod terapeutické interakce  

a spolupráce s rodiči při odstraňování zjištěných řečových vad a poruch. 

Individuální logopedická péče je poskytována dětem i dospělým z celého 

regionu. 

      Provoz ambulance je celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována 

potřebám pacientů. K lepší informovanosti pacientů jsou k dispozici vlastní 

webové stránky, kde jsou potřebné informace, aktuality, fotografie. 

      Logopedická ambulance spolupracuje s odbornými pracovníky 

(praktickými lékaři, psychology, učiteli) obcí v regionu. Je zajišťována 

spolupráce s  pedagogy mateřských škol ve Velké Bystřici, Mrsklesích, Velkém 

Týnci, Velkém Újezdě atd., kde jsou prováděna pravidelná depistážní vyšetření 

dětí a konzultována potřeba logopedické péče. Externí spolupráce s MŠ  

ve Velké Bystřici umožňuje  intenzivnější logopedickou péči dětí v předškolním 

roce. Rodičům je tak nabízena ideální kombinace individuální logopedické 

interakce v ambulanci  a terapeutické působení i v rámci kolektivu. Takové 

spojení péče je efektivní a umožňuje rychlejší odstranění řečových potíží. 

      Přínosem pro samostatné fungování ambulance je i externí spolupráce  

se speciální školou Credo, kam dochází handicapované děti s kombinovaným 

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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postižením. Pokračuje spolupráce ambulance se speciálními pedagogy  

a psychology i v jiných speciálních školách a speciálně pedagogických centrech.  

 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ČSA č.80 
 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 14,00 – 18,00 

 
 

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:   PharmDr. Helena Třísková 

Pracovníci:   farmaceutický asistent Lenka Svrčková 

farmaceutický asistent Eva Jahnová 

   Sanitárka Petra Sedláčková  

Mgr. Jozefína Pachmanová 

    

 

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.  



68 

 

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 
 

 

Celý rok 2014 vedla příspěvkovou organizaci Školní jídelna Velká 

Bystřice ředitelka Eva Flejberková. 

Děti i ostatní strávníci měli výběr ze dvou jídel, vařilo se zde i  

pro mateřskou školu a některé školy v okolí. 

Otevírací doba: 

Pondělí - Pátek 

11,00 - 11,30 h  veřejnost a zaměstnanci MÚ 

11,30 - 13,30 h  žáci a zaměstnanci školy 
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

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

 V roce 2014 byl u našeho územního obvodu zaznamenán mírný nárůst 

nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2013, který činil 22 trestných činů 

(334/2013, 356/2014). Z celkového počtu spáchaných 356 trestných činů bylo 

objasněno 174 trestných činů, což činí objasněnost 48,88 %. V roce 2013 byla 

objasněnost našeho útvaru 46,41 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení 

objasněnosti o 2,47 %. Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má 

největší podíl majetková trestná činnost – 193 skutků. 

 

  Grafické porovnání nápadu trestné činnosti a objasněnosti v roce 2010 – 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                            

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2014 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 2014 bylo vloupání do rekreačních chat, restaurací, obchodů  

a do ostatních objektů. 

 V roce 2014 lze pozitivně hodnotit eliminaci nápadu krádeží věcí 

z nezajištěných motorových vozidel na parkovišti před obchodním domem 

Makro ve Velké Bystřici a vloupání do zaparkovaných motorových vozidel 

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

 Z celkového počtu 356 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 168 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 87 trestných činů. Ženy se 

dopustily spáchání celkem 24 trestných činů. 

V kategorii nezletilých a mladistvých osob byly evidovány 2 případy činů 

jinak trestných nebo provinění, což značí pokles oproti roku 2013 o 1 případ. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti. 

V roce 2014 došlo dále v 41 případech k vloupáním do různých objektů – 

nejvíce do rodinných domů a bytů (6 případů), restauračních zařízení, hospod a 

obchodů (6 případů), rekreačních chat (4 případy) a dále pak k vloupání  

do ostatních objektů (25 případů).  

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2014 bylo realizováno 1 x vykázání 

osoby ze společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  
 V roce 2014 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 

občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem 376 

přestupkových spisů, což činí mírný nárůst oproti roku 2013 o + 24 skutků.  

Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu předáno celkem 186 přestupkových 

spisů. V oblasti přestupkového jednání jsou převážně evidovány a dále pak 

řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 184 přestupových spisů, což znamená nárůst 

oproti roku 2013 o 35 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 96 spisů, což 

činí pokles oproti roku 2013 o 38 spisů.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 84 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 38 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 

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

v minulém roce proběhlo ve dvou etapách (1. května a 30. srpna). Další 
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významnou společensko-sportovní událostí bylo mistrovství České republiky 

v biketrialu, které se konalo ve Velké Bystřici.  

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- „Hanácký pupek světa“, 

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

- „Hanácké Woodstock“ – rockový festival, konaný v lednu a srpnu, 

- „Bystřické Banjo“ – XVI. ročník festivalu trampské, folkové a country 

muziky. 

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. 

 

  Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2014 měla klesající tendenci. Z celkového 

počtu 158 pachatelů nebyla žádná osoba mladší 15 let, což je stejné jako v roce 

2013. V případě mladistvých osob byli zjištěni 2 pachatelé, což znamená pokles 

o 1 mladistvou osobu. 

 Z celkového počtu 2 případů činů jinak trestných nebo provinění, 

spáchaných nezletilými či mladistvými osobami, šlo o 1 případ z oblasti násilné 

trestné činnosti – úmyslné ublížení na zdraví 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. 

 

Majetková kriminalita  

 

Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2012, 2013 a 2014 

Rok 2012       2013 2014 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

 v % 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

  v % 

nápad / 

objasněn

ost 

objasněn

ost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

  198 / 28  14,14 198 / 35 17,68 193 / 42 21,76 

Krádeže 

vloupání 

  72 / 7 9,72  85 / 10 11,76   41 / 7 17,07 

Krádeže prosté   103 / 17   16,50 83 / 11 13,25 125 / 26 20,80 
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Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 18 skutků, což je 

o 1 skutek více než v roce 2013. Objasněnost činila 44,44 %, což je oproti roku 

2013 o 32,03 % nižší objasněnost než v roce 2013. Hospodářská trestná činnost 

zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy proti měně  

a platebním prostředkům, podvody a zpronevěry. 

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2014 spácháno 11 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje značný pokles. 

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 2014 evidován pouze 1 skutek – znásilnění, 

což je pokles prošetřovaných případu o 2 skutky oproti roku 2013. Objasnit se 

evidovaný trestný čin nepodařilo. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2014 evidováno 34 trestných 

činů, což představuje nárůst o 13 trestných činů oproti roku 2013. V této 

kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 

1. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 24 trestných činů, 

2. požáry – 4 trestné činy, 

3. výtržnictví – 3 trestné činy, 

4. nedovolené ozbrojování – 2 trestné činy, 

5. nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 1 trestný čin. 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2014 evidováno celkem  

99 trestných činů, ze kterých bylo objasněno 89 skutků. V této skupině  

se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 

1. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 54 trestných činů, 

2. zanedbání povinné výživy – 20 trestných činů, 

3. dopravní nehody silniční – nedbalostní – 19 trestných činů, 

4. ostatní trestná činnost – 3 trestné činy.  

 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2014 

řešeno v blokovém řízení celkem 883 řidičů, což představuje oproti roku 2013 

nárůst o 139 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 381.100,- Kč, což je o 61.600,- Kč více než v roce 2013 
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 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 79 řidičů, 

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

Z uvedeného počtu bylo realizováno 38 přestupkových jednání a 41 trestných 

činů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 35 řidičů. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

Plánovaný personální 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. 

Tyto uvedené tabulkové stavy máme v současné době naplněny díky náboru tří 

nových policistů, ke kterým došlo ve druhé polovině roku 2014 a tím došlo 

k naplnění dlouhodobých podstavů. 

 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. 

Jedním z hledisek vyhodnocení kvality práce policistů je bezesporu 

možno považovat procento objasnění veškerého nápadu trestné činnosti. 

Z celkového nápadu 356 trestných činů bylo v roce 2014 objasněno 174 

trestných činů, což činí procentuální objasněnost 48,88 %. Tento výsledek je 

nejlepší za posledních 11 let. Mezi další významné ukazatele je možné uvést 

oblast BESIP, a to jak oblast blokového řízení, tak oblast zjišťování řidičů 

jedoucích pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V obou těchto 

komoditách došlo rovněž k významnému „pozitivnímu“ nárůstu. 
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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. Alena Kafková   

Mgr. Vendula Mečířová   

Mgr. Kateřina Pospíšilová   

Mgr. Michaela Fabíková    

Mgr. Libuše Sandrová   

Ing. Martin Seidler   

Helena Vičarová   

Dagmar Majerová   

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. 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. Kateřina Navrátilová  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)  

Bc. Helena Petrželková (asistent 

pedagoga) 

        

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka:  Eva Kadalová 

Vychovatelky:   Kamila Smidová 

     Petra Polcrová  

 

Rozdělení některých funkcí: 

Koordinátorka ŠVP     Mgr. Šišková 

Výchovná poradkyně     Mgr. Poděbradová 

Metodička prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Teplá 

ICT koordinátorka        Mgr. 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 

Jana Hroščaníková           pracovnice pro úklid (do 31.2014) 

Hana Juřicová        pracovnice pro úklid (od 1.2.2014) 

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) 
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Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid  

Gabriela Šádková   pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek   správce haly 

František Hubáček   správce haly 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 15. 1. 2014.  Do 1. ročníku 

nastoupilo v září celkem 45 dětí + 2 žáci byli vzděláváni v zahraničí.  

V devátých třídách bylo celkem 52 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné  

ze zvolených škol.  

 

Počty žáků  k 27.6. 2014  

Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Sylva Kubíčková 15 8 23 
1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 12+1 9 21+1 
2.A Mgr. Jaromíra Pazderová 11 9 20 
2.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 11 8+1 19+1 
3.A Mgr. Kateřina Navrátilová 7 15 22 
3.B Mgr. Kateřina Kovalová 12 10 22 
4.A Mgr. Anna Fryštacká 9 10 19 
4.B Mgr. Libuše Sandrová 13 10 23 
5.A Mgr. Hana Londová 7 12 19 
5.B Mgr. Ivo Šenk 10 9 19 

Celkem 

1.st. 

 107+1 100+1 207+2 
6.A Mgr. Jarmila Štěpánová 9 11 20 
6.B Mgr. Jitka Minářová 11 12 23 
7.A Mgr. Renata Kramplová 5 11 16 
7.B Mgr. Andrea Teplá 8 10 18 
8.A Mgr. Jindřiška Hyklová 5 13 18 
8.B Mgr. Michaela Fabíková/PaedDr. 

Helena Stejskalová 

16 6 22 
9.A Mgr. Drahomíra Kozáková 11 14 25 
9.B Mgr. Eva Poděbradová 16 11 27 

Celkem 

2.st. 

 81 88 169 
Celkem  188+1 188+1 376+2 

 

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

se školskou radou, 4x zasedala výchovná komise. 

 

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. 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2013/14 

- Animák – kroužek zpracování fotografií a animace filmů 

- Anglický jazyk pro 1. třídu, 2. třídu, pro 3. třídu, pro 4. třídu, pro 5. 

třídu, pro 6. třídu 

- Anglický jazyk pro 8. a 9. tř. (příprava na mezinárodní zkoušky) 

- Bojové umění 

- Dívčí klub 

- Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky 

- Florbal 

- Gymnastika pro mladší žáky 

- Hip hop pro mladší žáky 

- Hip hop pro starší žáky 

- Keramika pro 2. třídu 

- Keramika pro 2. stupeň 

- Kroužek logického uvažování 

- Ping pong 

- Volejbal 

- Výtvarný kroužek pro 4. třídu  

- Výtvarné tvoření 

 

Kulturní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

 6. 9.  Věda a technika 

v praxi (výukový den 

v Honeywellu) 

9. AB Kozáková 

11. 9.  Expozice času 

(návštěva muzea) 

7. AB Kramplová, 

Kolářová 

24. 9. Sněhurka (divadlo) 1.- 3. třída třídní učitelky 

9. 10. Krakow, Wieliczka 

(zájezd) 

5.- 9. roč. Hyklová, Jílková, 

Šenk 

18. 10. Beseda v Městské 

knihovně v Olomouci 

6. A Štěpánová 

23. 10. Za tajemstvím muzea 2. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

24., 25. 10. Historie a současnost 

školy (výstava) 

Celá škola Pedagogický sbor 
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4. 11. Černošská pohádka 

(divadlo) 

1.- 3. třída třídní učitelky 

8., 14. 11. Čtenářská gramotnost 

(výukový program) 

3. B, 5. B Kovalová, Londová 

9. 11. Svatomartinské 

slavnosti 

1. stupeň učitelky a 

vychovatelky 1. 

stupně 

21. 11. Viva Mexiko 

(výukový program) 

7.A, 8.A Kramplová, Hyklová 

27. 11. Scholaris (přehlídka 

středních škol) 

9. AB Poděbradová, 

Kozáková 

28. 11. Vánoční jarmark Celá škola Pedagogický sbor 

5. 12. Mikuláš v MŠ a ZŠ 9. AB Kozáková, 

Poděbradová 

18. 12. Kouzelná baterka 

(lekce čtenářské 

gramotnosti) 

2. AB Pazderová, 

Pospíšilová 

2.- 6. 3. Poznávací zájezd do 

Londýna 

9. AB Kolářová, Pazderová 

3. 3. Beseda v Městské 

knihovně v Olomouci 

8. A Poděbradová 

7. 3. Jumping drums 

(koncert) 

6.- 9. třída Třídní učitelé 

12. 3. Lidé a peníze (exkurze 

do ČNB) 

9. AB Kozáková, Minářová 

8. 4. Velikonoční Náměšť 1. AB Kubíčková, 

Pospíšilová 

10. 4. Výukový program v 

Arcibiskupském 

muzeu 

5. A Šenk 

14. 4. Literární soutěž 6. AB Štěpánová, 

Stejskalová 

29. 5. Celé Česko čte dětem 4. AB Fryštacká, Sandrová 

30. 5. Den dětí pro MŠ 9. AB Kozáková, 

Poděbradová 
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30. 5.  Otevírání Vodnické 

stezky 

1.– 4.třída Třídní učitelky 

 

Sportovní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

30. 9.  Přehazovaná Olomouc, ZŠ Řezníčkova 6., 7. B Teplá 

1. 10. Malá kopaná Velký Týnec 8.,9. B Teplá 

18. 10. Školní liga v miniházené  2.- 5. třída Šenk 

18. 11.  Školní liga v miniházené 2.- 5. třída Šenk 

6. 12.  Mikulášský turnaj 3.- 5. třída Šenk 

11. 12. Basketbal (hoši) Velký Újezd 8.,9. B Teplá 

13. 12. Basketbal (dívky) Velký Újezd 7.- 9. B Teplá 

12.-18. 1. LVVK 7. AB Teplá, Jílková 

29. 1.  Turnaj v házené (hoši i dívky) 7.- 9. třída Fabíková 

14. 2. Školní liga v miniházené 2.- 5. třída Šenk 

19. 2. Basketbal  Velká Bystřice 8.,9. B Teplá 

14. 3. Školní liga v miniházené 2.- 5. třída Šenk 

19. 3.  Basketbal Olomouc (hoši) 6.,7. B Dostál 

20. 3.  Basketbal Šternberk (dívky) 6.,7. B Teplá 

28. 4. Expedice Karakoram (Lanové 

centrum) 

8.,9. B Fryštacká 

22.-23. 5. Novinářský kalamář 6. – 9. třída Fabíková, Teplá, Dostál 

5. 6.  Sportovní hry Mikroregionu  Celá škola Teplá, Dostál, 

Minářová, Kubíčková, 

Fryštacká, Šenk 

20.– 21. 6. Memoriál Jana Kratiny 2.- 5. třída Šenk, Minářoá, Teplá, 

Dostál, Smidová 

 

Dopravní výchova 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

27. 9.  Dopravní den 

(projektový den) 

Celá škola Třídní učitelé 

27. 9.  Beseda s Policií ČR 6. AB Štěpánová, Minářová 

 

Prevence rizikového chování 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

9. 10.  Trestní odpovědnost (beseda) 9. A Kozáková 

21. 10. Respekt, posílení spolupráce 

(Dramacentrum) 

8. B Fabíková 

11. 11. Protipožární prevence 2. AB Pazderová, Pospíšilová 

11. 11. Tolerance, třídní kooperace 

(Dramacentrum) 

8. B Fabíková 

25. 11.  Protipožární prevence 6. AB Štěpánová. Minářová 

Celý rok Hravě žij zdravě (soutěž) 5. AB Šenk 

10. 2. Hodnoty ve mně a kolem nás 

(P-centrum) 

5. AB Šenk, Londová 

12. 2. Věřím sobě a podporuji tebe 3. AB Navrátilová, Kovalová 
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(P-centrum) 

12. 2.,  

14. 5. 

Správná volba (projekt 

Kariérové poradenství) 

9. AB Kozáková 

13. 2. Lidské tělo a co mu škodí (P-

centrum) 

4. AB Fryštacká, Sandrová 

14. 2. Naše třída – naše parta (P-

centrum) 

6. A Štěpánová 

24. 2.  Já a moje jedinečnost (P-

centrum) 

8. B Stejskalová 

26. 2. Já a moje jedinečnost (P-

centrum) 

8. A Hyklová 

26. 2.  Naše třída – naše parta (P-

centrum) 

6. B Minářová 

27. 2.  Můj život v mých rukou (P-

centrum) 

7. A Kramplová 

28. 2.  Závislost jako Ne-moc (P-

centrum) 

9. B Poděbradová 

3. 3. Můj život v mých rukou (P-

centrum) 

7. B Teplá 

5. 3.  Závislost jako Ne-moc (P-

centrum) 

9. A Kozáková 

5. 3.  Zubní hygiena (zubní 

prevence) 

1. AB Kubíčková, Pospíšilová 

3. 4.  Čas proměn (beseda o 

dospívání) 

dívky 6. AB Stejskalová 

3. 4. Kluci z Marsu, holky z Venuše 

(beseda o dospívání) 

9. AB Stejskalová 

13. 5.  Outsider (prevence šikany) 7. AB Kramplová, Teplá 

22. 5.  Jsem v tom sama (prevence 

kyberšikany) 

8. A Hyklová 
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Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

10. 9.  Lesní pedagogika 3. AB Navrátilová, Kovalová 

13. 9. Lesní pedagogika 7. B, 8. B Teplá, Fabíková 

4. 10. Oslava lesa na Floře 5. AB Londová, Šenk, Mihal 

20. 11. Z popelnice do lednice 

(výukový program) 

6.- 9. třída třídní učitelky 

15.-16. 4. Vodárna Olomouc a  

dotřiďovací linka  

6.- 8. třída Kramplová 

22. 4. Program v DDM 

Olomouc (Den Země) 

3. B Kovalová 

23. 4. Den Země s agenturou 

ARPOK 

4.- 5. třída třídní učitelé 

24. 4.  Žabí kvákání 

(Sluňákov) 

5. B Londová 

22.-25.4. Škola v přírodě  +  

Den Země 

1.- 3. třída třídní učitelky 

       

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 

2013 

    

1. P Ř Í J M Y    

    

MěÚ Velká Bystřice 4 578 452   

KÚ  16 355 904   

Partnerství Comenius 55 369   

Projekt EU peníze 

školám 403 944   
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OSTATNÍ PŘÍJMY    

Školné MŠ 266 480   

Školné DRUŽINA 86 850   

Sponzoři ZŠ 16 720   

Sponzoři MŠ 63 179   

Zahradní slavnost 27 100   

Kroužky 79 200   

Fond odměn 54 000   

AKCE - jarmarky 47 298   

Sběr 6 390   

Startovné 2 400   

Pronájem  17 500   

Úroky 255,49   

Ostatní výnosy - 

výběry 777 412   

Elektřina LŠU 42 268   

Pronájem haly 336 280   

CELKOVÉ PŘÍJMY 23 222 268,49   

    

2. V Ý D A J E     

    

Investiční výdaje 0   

Neinvestiční výdaje  23 085 137,85   

CELKOVÉ VÝDAJE 23 085 137,85   

    

Hospodářský výsledek za rok 2013 byl 137 130,64 Kč 

 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Partnerství škol Comenius 

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice zahájila ve školním roce 2013/14 

spolupráci se školami z Itálie, Turecka a Polska. Projekt s názvem „Health 4 

Youth“, v překladu Zdraví pro mládež, byl schválen pod reg. č. COM-MP-2013-

122 a naší škole byl přidělen grant 20 000 EUR. Doba trvání tohoto partnerství 

budou dva školní roky 2013/14 a 2014/15. 

Projekt byl zahájen partnerskou schůzkou v sídle koordinátora projektu 

v Turecku ve městě Aydin v listopadu 2013. Druhá partnerská schůzka  

se konala v dubnu 2014 v Itálii ve městě Boloňa. Mimo učitele se schůzek 

zúčastnili také žáci školy – v Turecku 3 dospělí + 2 žačky, v Itálii 2 dospělí + 6 

žáků. 
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Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2013/14 

 Realizovaná oprava nábytkové sestavy do kabinetu chemie (34 500 

Kč) 

 Obnova nábytku v učebnách  (90 000 Kč) 

 Nákup nábytku a televizorů pro ŠD (28 000 Kč)  

 Oprava místnosti vedle dvorku pro vytvoření letního zázemí ŠD a  

1. stupně (49 000 Kč) 

 Tabule s pojezdem a projektorem (57 000 Kč) 

 Nákup 3 ks notebooků (46 000 Kč) 

 Nákup 2 ks tabletů (20 000 Kč),   

 Zavedení pevné sítě internetu do všech tříd (16 000 Kč)  

 Pořízena nová centrální kopírka Canon pro učitele (32 700 Kč) 

 Pořízení nových dřevěných šatních kójí pro žáky na 1. stupni (182 000 

Kč) 

 Oprava podlahy ve dvou třídách (98 000 Kč) 

 Kompletní rekonstrukce laboratoře chemie a fyziky vč. nábytku a 

pomůcek (500 000 Kč) 

 

EU peníze školám 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit 

zlepšení a zefektivnění vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo 

dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a 

následným používáním nových učebních materiálů ve výuce (tzv. DUM = 

digitálních učebních materiálů). 

Výše dotace pro naši školu byla 1 892 507,- Kč.  

Ve školním roce 2013/14 bylo vyčerpáno 403 944 Kč. 

Z tohoto projektu bylo realizováno školení pro pedagogy a bylo pořízeno 

např. vybavení počítačových učeben a interaktivní tabule. Pedagogové byli 

odměňováni za vytváření nových vzdělávacích materiálů. 

 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

 

 

Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště 

Vedoucí učitelka obou MŠ: Mgr. Lucie Pazderová  
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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 

 

V listopadu 2013 odešla na rodičovskou dovolenou Mgr. Zuzana 

Švierčková, jako zástup po dobu její rodičovské dovolené byla přijata Bc. Hana 

Barneková. 

V červnu 2014 odešla na rodičovskou dovolenou Mgr. Martina Žišková-

Krestýnová, na její místo byla po dobu trvání její rodičovské dovolené  

od 1. 9. 2014 přijata Kateřina Oralová. 

K 25. 8. 2014 požádala o ukončení pracovního poměru paní učitelka Dana 

Balonová, na její místo byla přijata Mgr. Svatava Vraštilová. 

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 340,- Kč měsíčně 
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Organizace předškolního vzdělávání 

Všechna čtyři oddělení mají zřizovatelem povolené navýšení kapacity na 28 dětí ve třídě. 

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 

0 

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. 2013 

52 32 20 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 2013/2014 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Keramika 18, Tvořivé ručičky 15, Flétna 7, Dramatický kroužek 23, Taneční 

kroužek 12 

Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2013/2014: 

Plavání CZ Bohuňovice září 2013- leden 2014 – 40 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice únor 2014- červen 2014 – 42 dětí 

Lyžařská škola FTK UP leden – leden - únor 2014 – 5 dětí 
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Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2013/2014 byl provoz MŠ po celou dobu letních 

prázdnin, mimo přípravného týdne. Tato služba byla přednostně nabídnuta 

pracujícím rodičům, s možností umístit maximálně 28 dětí, tj. jedno oddělení. 

 

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, aktivity a prezentace mateřských 

škol na veřejnosti 

• Třídní schůzky (dle potřeby oddělení, minimálně ale 3x ve školním roce) 

• Besídky (vánoční, den matek) 

• Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření, vánoční tvoření, 

velikonoční tvořivá dílna, letní zahradní slavnost spojená s pasováním 

předškoláků...) 

• Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků 

• Ukázkové hodiny plavání 

• Nabídka fotografování dětí 

• Pomoc rodičů při drobných opravách na zahradě MŠ, při organizaci zahradní 

slavnosti, odpoledních tvoření... 

 

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. Při vchodu  

do areálu MŠ Zámecká byla instalována nová venkovní informační vitrína.  

Do zahrady MŠ Na Svobodě byl zakoupen nový herní lanový prvek. Byla 

zahájena výstavba dvou nových oddělení MŠ Zámecká, termín předání stavby je 

stanoven na 30. listopadu 2014. 
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Kontrola KHS: 

Na základě kontroly KHS v MŠ na Svobodě ze dne 28. 4. 2014 bylo 

konstatováno kontrolním pracovníkem 9 nálezů. Nejzávažnější zjištění byl 

nedostatečný prostor, nedostatek umyvadel a toalet pro děti, nevyhovující 

mikroklimatické podmínky v budově, křížení provozu MŠ a výdejny. Ředitelství 

MZŠMŠ podalo k tomu zjištění zprávu na KHS, kde sdělilo, že záměrem 

ředitelství školy a zřizovatele školy je v roce 2014 zahájit a dokončit stavbu 

nového objektu mateřské školy. Na adrese Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice 

bude ke stávajícímu objektu mateřské školy přistaveno křídlo se dvěma 

odděleními. Projektová dokumentace stavby vzala v úvahu všechny závazné 

předpisy, vyhlášky a nařízení vlády týkající se bezpečnosti a hygienických 

nároků na objekt předškolní výchovy a vzdělávání. Předpoklad zahájení provozu 

je na podzim 2014. Provoz v kontrolovaném objektu na adrese Na Svobodě 450, 

Velká Bystřice bude ukončen. 

 

 

 

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 2014 se zde žáci učili  hře na klavír, housle, kytaru, 

zobcovou flétnu, klarinet a trombon ve třídách učitelů Zuzany Antlové, Lenky 

Černínové, Evy Bínové, Jany Vaculíkové, Petera Remeníka a Pavla Balcaříka.  

Zuzana Hlubková odešla v říjnu na mateřskou dovolenou a učí místo ní Liliana 

Balcaříková. 

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, jednou z nejprestižnějších byl světový festival mládeže 

v polské Bydgosczi. 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.  
 . 
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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. 

Během roku jsme se věnovali dvěma stěžejním námětům, a to KRUH  

a MOJE FARMA. Vyvrcholením byla účast na celostátní přehlídce výtvarných 

prací "Oči dokořán" ve Šternberku v říjnu 2014 . 

Dále využíváme galeriizet ve Velké Bystřici, pravidelně s žáky (v rámci 

výtvarné kultury) navštěvujeme velmi kvalitní výstavy . 

 

 

Odbor kultury a informací (OKI)  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

Personální obsazení OKI: 

Mgr. Martina Žbánková – vedoucí OKI (pověřena řízením) 

Petr Nakládal – referent OKI  

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 Kulturního a informačního centra, Hanáckyho 

Woodstocku a galeriezet  

- pravidelná redakční správa 8 webových portálů (OK Tourism.cz, i-

olomouc.com, olomouc.eu, Kudy z nudy.cz, KamDnesVyrazime.cz, 

CZECOT.cz, OL4you.cz, Akce.cz)  

- provoz Kulturního a informačního centra (dále jen KIC) a podpora galeriezet 

- předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce (nově MDO Olomouc) 

- podpora cestovního ruchu 
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- zajištění tematických informačních letáků  

- správa nebytových prostor 

OKI hospodařil v rámci schváleného rozpočtu města Velká Bystřice.  

 

KIC vlastní certifikát 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. V roce 2014 naše infomační centrum navštívilo 6 170 

návštěvníků a rozhodli jsme se proto pokračovat v nastoleném trendu zvyšování 

komfortnosti služeb a opět jsme investovali do moderních technologií. 

Prostřednictvím dotačního titulu z Olomouckého kraje se nám podařilo získat 

finanční příspěvek ve výši 17.000,- Kč, který jsme použili na dopracování 

interaktivního průvodce třetí nejfrekventovanější cyklostezkou vedoucí městem 

Velká Bystřice a obcemi mikroregionu Bystřička. Protože návštěvnost našeho 

informačního centra má zvyšující se tendenci, za rok 2014 navštívilo naše KIC 

8 534 návštěvníků z toho 210 cizinců, rozhodli jsme se ponechat stávající 

otevírací dobu zařízení: 

 

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 KIC nadále funguje Muzeum hanáckého kroje, které vzniklo  

ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Stálá expozice byla  

po skončení česko polského projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané 

doplněna o figuríny staršího páru vystrojené do unikátních krojových součástí.  

I v roce 2014 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 

2014 udržely zavedený standard co do počtu i co do kvality. Folklorní a 

národopisné akce probíhaly v rámci cyklu Hanácký rok v Bystřici ostatní 

kulturní akce byly zařazeny do cyklu „Bystřice napříč žánry“. 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 



90 

 

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, kde se 

prakticky každý týden odehrávala akce (Hanácké pupek, Lidový rok, 

Woodstock, Nashville, promítání „Kinoamfíku“, hasičská soutěž...)  

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2014 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací. (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI) 

 

4. a 5. 1. HRB: Tříkrálová koleda. Jako tradiční kolední obchůzka letos nově 

zařazeno do  akcí HRB. Letos skupinky koledníků se ve Velké Bystřici vybraly 

pro charitu přes 55 tisíc Kč, což je o 8 tisíc více než loni! 

19.1. KPH: Svět španělské a jihoamerické hudby – novoroční koncert 

Libora Janečka  (kytara) 

25.1. BNŽ: Výstava Mikke Esson: podzimní nálady autor, Jiří Juráň (verše), 

saxofon,  kytara 

25.1. *BNŽ:Rockové bál Hanáckyho Woodstocku pořádá Hanácká kulturní 

společnost 

9.2. BNŽ: Dětský karneval s veselými balonky 

16.2. KPH: Lobkowicz trio (koncert mladých umělců) Lukáš Klánský 

(piano), Jan Mráček (vln), Ivan Vokáč (vcl).  

23.2. Přednáška: Zambie ve fotografiích Pavel Kolman 

1.3. HRB: masopust Kejklíř na chůdách(cirkus jinak 

 Ostrava),Čekanka,Kanafaska,MlHa 

2.3. *Koncert Paprsky 

7.3. Výchovný koncert Jumping drums 

9.3. Koncert Sax & Poetry Olomoucké saxofonové kvarteto + Jiří Juráň 

14.3. KPH: houslové duo Leoš a David Čepických 

15.3. Divadlo Fernando Arrabal: Miláček Fando a Lis premiéra DS OB VB 

20.3. Divadlo O2Z divadlo improvizace  

22.3. BNŽ:Výstava Zdeněk Šplíchal: Komunikace v rálném čase autor, 

Artur Koval  (kytara) 

29.3. Kurz olejomalby Irena B. Cakirpaloglu 
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7.4. Pohádka Bobři od Bobří řeky Divadlo plyšového medvídka Prostějov 

8.4. HRB: vynášení smrtky Čekanka, Krušpánek 

10.4. HRB: velikonoční dílna spousta dílniček, prodejů, občerstvení 

12.4. Kurz olejomalby Irena B. Cakirpaloglu 

13.4. HRB: pletení tatarů 

21.4. HRB: mrskut 

22.4. *Absolventský koncert ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice 

30.4. HRB: Pálení čarodějnic+Stavění máje 

1.5. Cykloturistika Bílý kámen 

4.5. *Pohádka O líném Honzovi Velmi amatérské divadlo 

10.5. Kurz olejomalby irena b. cakirpaloglu 

11.5. HRB: Bystřické selské trhy 30 našich stánků, cca 4 vlastní, Zoo koutek  

11.5. HRB: Slavnost kroje - sukně a zástěry Pantla Náklo, Klas Kralice  

na Hané,  Hanačka Litovel, Mánes Prostějov, Týnečáci Velký Týnec, Haná 

Přerov a domácí  Haná, Mladá Haná a dětský soubor Čekanka z Velké 

Bystřice. S velkým ohlasem  se setkalo vystoupení milých hostů  

ze Slovenska, skupiny folklorních nadšenců Oprášené krpce. Soubory  

při vystoupeních doprovázela bystřická cimbálová muzika Záletníci. Zazpíval 

dívčí sbor Záhorské muziky i sbor Rovina 

23.5. BNŽ: noc kostelů Příležitostný sbor, Černínová+Remeník (kytara), 

Kunčar  (varhany), mše, prohlídka 

24.5. HRB: Sečeni lóke 

24.5. BNŽ: Výstava Miroslav Šnajdr st. - obrazy a kresby autor, vystoupení 

dua hornistů při vernisáži 

25.5. KPH: Korngold Quartet 

27.5. *Májový koncert ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice 

31.5. HRB: kácení mája 

1.6. BNŽ: Den dětí 

1.6. HRB: Bystřická kuličkiáda 

6.6. *BNŽ: Zahradní slavnost 

6.6. BNŽ: Divadlo Vladimír Procházka: Ještě jednou profesore Hanácká 

scéna Kojetín 

7.6. Soutěž, defilé, Maleňkij věrch Mrsťa Prsťa Kouřim 

8.6. KPH: klavírní koncert Boris Krajný 

10.6. *koncert učitelů ZUŠ Černínová, Bínová, Remeník, Gottwald,  

14.6. *Hanácké Nashville 

20.6. Divadlo loutkáři Kopečtí Praha 

28.6. *BNŽ: Festival duch.hudby k poctě Mons.Olejníka chrámové sbory z 

VB,  Šternberka, Zlína, Hutiska-Solance a Ústí n/O. 

28.6. Kinoamfik Revival 

12.7. HRB: Bystřické selské trhy 

12.7. BNŽ: Hanácké pupek světa Jumping drums (16-workshop,18-

koncert)19:30- Pupek,21:30-Marshal Malinovski 
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18.7. Kinoamfik Pomáhat a chránit 

2.8. *BNŽ: Hanácké Woodstock 

8.8. Kinoamfik Perfect Days 

16.8. *BNŽ:Cyklojízda mikroregionem 

16.8. *BNŽ: Hasičská soutěž 

16.8. *BNŽ: Den mikroregionu Hudba HZS, AG Flek, StatusQuoTribute 

16.8. *Hasičská zábava Quercus 

27.8. improvizační divadlo O2Z 

29.8. Kinoamfik Jak vycvičit draka, filmové rozloučení s prázdninami 

30.8. BNŽ:letní Bílý kámen 

31.8. *Hody a farní odpoledne pontif. mše (Graubner), odhalení desky+cena 

města  Olejník 

5.9. HRB: Lidový rok O slunovratu projekce filmu Hradišťanu 

6.9. HRB: Lidový rok  dětské FS 

6.9. HRB: Lidový rok koncert HRDZA, zahr.soubory (Kostarika, 

Slovinsko,  Všetečníci, Haná, Kanafaska) 

7.9. HRB: Lidový rok FS dospělých 

9.9. Kinoamfik fotbal přenos kvalifikace ME Česko-Nizozemsko 

10.9. KPH: Houslový recitál Ivan Ženatý.  

17.9. Kouzelník Reno představení pro děti 

19.9. *Babí léto na Zámku Kapela Romantika 

27.9. BNŽ:Výstava: vernisáž: fotografie,objekty a šperky Antonín Kanta, 

Miroslav  Štěpánek 

28.9. KPH: Básně s flétnou Valérie Zawadská-recitace, Lenka Kozderková-

flétna 

28.9. HRB: Bystřické selské trhy 

28.9. *BNŽ:Zahrádkářská výstava 

5.10. KPH: Petrof Piano trio M.Schulmeisterová (P), J.Schulmeister (v), 

K.Žvak (vcl).  

8.10. Divadlo O2Z 

12.10. HRB: drakiáda 

1.11. *Ekumenická bohoslužba za zesnulé 

1.11. *Ke kořenům - Rovina, CM Valašský vojvoda, CM St. Gabriela 

5.11. Divadlo Jar. Sypal: Kšanda (Sypal. Maxa, Pitkin, Kuklová,…) 

8.11. BNŽ:Bystřické Banjo (16. ročník) MS band, Arrest, BG Styl, Domino, 

FT PRIM,  Špunt, Švédova 3, host: Fešáci 

15.11. HRB: Svatomartinské odpoledne - lucerny, průvod, představení, 

ohňová show, ohňostroj 

16.11. *BNŽ:11. výstava obrazů a fotografií amatérští tvůrci, VB chrámový 

sbor - lidové  písně v úpravách PJO 

22.11. Divadlo Mátový nebo citron, Divadelní soubor OBVB 

27.11. HRB: Vánoční koledování s jarmarkem 
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29.11. BNŽ: Výstava: vernisáž výstavy Dina Atencio (Venezuela): Obrazy, 

Daniel Lekeš: kytara 

3.12. HRB: Vánoční jarmark 

5.12. HRB: sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

7.12. HRB: adventní koncert - Rovina, Jaderničky, CM Bukovinka 

12.12. HRB: obchůzka Lucek Mladá Haná, Záhorská muzika 

16.12. *adventní koncert žáci a učitelé ZUŠ Žerotín 

17.12. *Divadlo H.Ch.Andersen: Slavík - Meče a přeslice při DS OBVB 

21.12. HRB: Zpívání u vánočního stromu MS band, Čekanka, Kanafaska, 

Krušpánek 

24.12. HRB: Troubení z věže kostela 

24.12. HRB: Půlnoční mše 

25.12. HRB: Živý betlém Velmi Amatérské Divadlo (Orel) 

26.12. HRB: Štěpánské koledování bystřické foklorní soubory 

31.12. *BNŽ: Silvestr v divadle DS OB VB Zubař Svatopluk Novák, Meče  

a přeslice OB VB - Tajný deník AM (ukázka) 

31.12. *Silvestrovský koncert Rovina 

 

Hanácký rok v Bystřici (2014) tvořilo celkem 24 akcí a byl v letošním roce 

zařazen mezi významné akce Olomouckého kraje. Podrobný článek o jeho 

průběhu je uveden v kapitole této kroniky Významné události. 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

    Bylo nakoupeno (i získáno darem) 220 svazků za 30.060,- Kč. Dalších  

17 svazků v hodnotě 4.570,- Kč bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká 

knihovna 2014, který je vyhlašován Ministerstvem kultury ČR na podporu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury.  Knihy jsou objednávány 

prostřednictvím knižní distribuce přes internet nebo přímo od prodejců, 

využíváme různé slevové nabídky.  

    Knihovna odebírá 4 tituly časopisů (za 3.000,- Kč) a díky čtenářům, kteří 

věnují knihovně kvalitní časopisy, které si sami kupují, je nabídka o hodně 

pestřejší. 

    Údaje o knihách i časopisech jsou zpracovávány a vkládány do počítače, 

značeny čárovým kódem, baleny a značeny všemi potřebnými prvky před tím, 

než se dostanou ke čtenáři. 
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    V roce 2014 knihovnu navštěvovalo 278 čtenářů, z toho 122 dětí do 15 

let. Čtenáři si vypůjčili 12975 knih, časopisů i brožur. 

    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 18 besed (pro menší 

děti s pohádkovou tematikou); dále seznámení s různými literárními žánry, 

orientace v půjčovně pro mládež – vlastně to znamená i v půjčovně pro dospělé, 

protože obě půjčovny jsou ve společné místnosti. 

    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.   

    Pro děti z mateřských školek bylo uskutečněno 6 besed s pohádkami  

a jejich hrdiny, básničkami, různými příběhy, hádankami. Prosincová návštěva 

je tradičně věnována vánočním zvykům, pohádkám a příběhům z tohoto období 

a „Vánočnímu kreslení“ (obrázky dárků, ozdob, stromečku…)   

    Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné.  

Od roku 2010 jsou v knihovně dva  počítače pro veřejnost, které využívají 

dospělí a hlavně děti.  

    Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, 

časopisy a brožury různého zaměření. Je zde automatizovaný výpůjční provoz, 

který se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR - půjčování  

i vracení knih probíhá pomocí načítání čárových kódů.  

    Na webových stránkách knihovny (www.knihovna.velkabystrice.cz) je 

umístěn on-line katalog knih. Každý zájemce má tak možnost získat přes 

internet informaci o tom, jestli jím požadovaná kniha je ve fondu naší knihovny 

nebo je momentálně půjčená a je třeba si ji zamluvit. Čtenář si v tomto katalogu 

může pomocí svého „čtenářského konta“ zjistit, jaké knihy má právě půjčené, 

jestli už neuplynula doba, kdy měl knihy vrátit, jestli tu na něj nečeká kniha, 

kterou si zamluvil. Pokud uvede svou e-mailovou adresu, obdrží vyrozumění. 

    Čtenáři mohou využívat knihy zapůjčené  z olomoucké knihovny formou 

výměnných souborů.  

    V případě, že požadovaná kniha není ve fondu naší knihovny, je možné ji 

díky meziknihovní výpůjční službě zajistit z jiné knihovny.  

    Stále probíhá prověrka fondu knihovny, zatím se jedná o část nejstaršího 

fondu a zastaralé, dlouhodobě nepůjčované knihy jsou vyřazovány  

a odepisovány.  

    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 2014 se uskutečnily tyto výstavy: 

Mike Esson: Autumn temper – Podzimní výbušnost 

Zdeněk Šplíchal: Komunikace v reálném čase 

Miroslav Šnajdr st. : Lidé a obrazy 

Šárka Chlupová: Cestou Kříže 

Antonín Kanta: Fotografie, Miroslav Štěpánek: Objekty a šperky 

Dina Atencio: Obrazy 

 

 

 

Národopisný soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman, 

Ing.Vít Langer 

 

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 2014 se celkový počet členů souboru 

přiblížil stovce. 

 

Haná 2014 (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 2014 každý pátek na sále kulturního domu Nadační.  
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Při vystoupeních doprovázela soubor muzika Kanafaska, na některých 

vystoupeních byl použitý záznam muziky z CD. 

    Sklad krojů a rekvizit se nadále nacházel v areálu Technických služeb  

u parku. 

Akce v roce 2014: 

1.3. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Taneční program předvedla Čekanka, Kanafaska a Mladá Haná. 

Po skončení práce na náměstí jsme se sesedli v bývalé hospodě Nadační  

a zhodnotili letošní masopust. Počasí přálo, náměstí bylo zaplněné lidmi. 

13.4. – Pletení tatarů (Hanácký rok) (viz příspěvek Mladá Haná)) 

21.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích. Letos za účasti jednoho koně. Počasí bylo krásné 

jarní. 

1.5. – Spoluúčast členů souboru na organizaci cykloturistické akce Bílý 

kámen pořádané Autoklubem. 

11.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok) – (viz zápis Mladá Haná) 

17.5. – Telč 

Dvoudenní výjezd na vystoupení do Telče. V sobotu jsme přijeli, 

odpoledne se konal krátký průvod a vystoupení na náměstí, bohužel bylo zima  

a začalo pršet, takže nebylo mnoho diváků. Večer proběhlo příjemné posezení 

v hotelové restauraci, ke kterému hrála naše muzika posílená o manžele 

Přidalovy. V neděli ráno jsme se vydali na zpáteční cestu domů, zastavili jsme 

se na oběd a prohlídku Třebíče. 

24.5. – 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. 

7.6. – Svatba Hanky Mičkové 

V sobotu 31.5. jsme postavili bránu a zapili svobodu, o týden později jsme 

se zúčastnili svatebního obřadu členky Mladé Hané ve Slavoníně.  

13. 6. – oslava 50.narozenin Jany a Slávka 

Dva letošní jubilanti spojili své síly a uspořádali oslavu na sále Nadační, 

bylo to velké setkání kamarádů i bývalých členů soboru. 

28.-29.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Letos jsme nevystupovali, ale užili jsme si festival jako diváci. 

5.7. – Kolaudace u Šolců 

V Bělkovicích Lašťanech jsme si užili prohlídku krásného dokončeného 

domu a zároveň popřáli Janě ke kulatinám. 

12.7. – Hanácké pupek světa ( Hanácký rok) 

 Členové našeho souboru účinkovali v menších rolích O putování Ignáce 

Bystřického, tentokrát přes Irsko do Mexika, součástí programu byly mexické 

tance v hanáckém podání. 
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30.7. – natáčení hanácké svajby ve studiu 

Někteří členové souboru se účastnili natáčení svatebních písní 

k připravovanému zfilmování hanácké svajby. 

30.8. – letní část cykloturistické akce Bílý kámen, které jsme 

spolupořadateli. Bylo polojasno, příjemné počasí. 

7.- 8.9. - Lidový rok – XXIV. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V neděli jsme zatancovali pásmo Řemesla. Během festivalu jsme si 

užívali přítomnost našeho kamaráda a bývalého člena Martina Růžičky, který 

nás poctil návštěvou z Ameriky. 

13.-14.9. – Festival Valašské Meziříčí 

V sobotu jsme absolvovali za nepříznivého počasí průvod městem, setkali 

jsme se tam opět s našimi přáteli z Kostariky, kteří byli u nás na Lidovém roku. 

Poté jsme se přesunuli do parku do amfiteátru, počasí se umoudřilo, takže jsme 

zatancovali Řemesla. Večer se konalo vystoupení v zámku, předvedli jsme 

Čarování. Auty jsme se přesunuli na internát, kde jsme přespali. 

V neděli po snídani byl odjezd do městečka Kelč, kde se konala druhá 

část festivalu. Opět jsme zatancovali Čarování a Řemesla. Na závěr programu  

se konalo strhující vystoupení souboru Kostarika a poté se s námi dojemně 

rozloučili tím, že nám věnovali kompletní dívčí kostarický kroj. 

28.9. – Setkání hanáků Zábřeh na Moravě 

Setkání bylo zahájeno průvodem, poté jsme nafasovali řízek s chlebem. 

Zúčastnili jsme se vystoupení Hanácká svajba, které se nadále reprízuje 

společně se souborem Klas Kralice a dalších účastníků. 

3. - 5.10, 10.-11.10. – Natáčení filmu hanácká svajba 

Natáčení probíhalo ve skanzenu v Příkazích, neskutečně přálo krásné 

počasí, ale přesto to byly velmi náročné dva víkendy. 

24.10. – Ríšův hrob 

V srpnu zemřel náš kamarád Richard Kříž, a tak jsme se domluvili, že 

zajedeme na jeho hrob do Štěpánova. Protože byla zima, zajeli jsme na něj 

zavzpomínat do olomoucké hospůdky nedaleko jeho bývalého bydliště. 

15.11. – 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. 

21.12. – 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 opět ke stromečku do parku. 

26.12. – Štěpánské koledování 
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Na tradiční vánoční vystoupení jsme připravili několik lidových 

hanáckých koled. 

31.12. – Silvestr  

Někteří členové souboru se vydali do Vrtova na odpolední tradiční setkání 

obyvatel Mrskles, Přáslavic a Bystřice. Večer jsme se sešli na faře, o půlnoci 

jsme pomáhali zvonit na věži kostela, což byl nevšední zážitek. 
 

 

Mladá Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí : Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová - Poláková 

Počet tanečníků : 23  

Muzika: 

Leden-únor 2014: Záhorská cimbálová muzika 

Vedoucí muziky: Lubor Kadala 

Primáš muziky: Pavlína Kubešová 

Březen – prosinec 2014: 

Muzika Mladé Hané 

Vedoucí muziky a primáš: Ondřej Nakládal 

 

Akce v roce 2014: 

18.1. – Hanácké bál v Olomouci – Zabíjačka 

Vystupovali jsme na tradičním plese organizovaném několika hanáckými 

soubory v RCO Olomouc. 

28.2. – Ples v Bělkovicích - Zabíjačka 

1.3. – Masopust se zabíjačkou  

5.4. – Výuka tanců pro Střední zdravotní školu v Olomouci 

13.4. – Pletení tatarů 

Příprava na velikonoční obchůzku proběhla v Informačním centru. 

21.4. – Velikonoce 

Obchůzka v krojích, děvčata se soustředila v několika domácnostech, 

postupně jsme je vymrskali. 

26. - 27.4. – Outdoor Libavá.  

Stali jsme se spolupořadateli akce Bílý kámen, týden před jejím konáním 

jsme vyrazili fáborkovat trasy. Sraz byl u pramene Odry, po ujetí trasy 401 km 

na kolech jsme přespali v Klokočově, se členy Autoklubu jsme si večer 

zazpívali a druhý den projeli na kolech vojenský prostor zpět domů. 

1.5. – Bílý kámen  

Na stanovišti Strážná jsme měli stánek s pivem a nealko nápoji, někteří 

členové obsadili i další kontrolní stanoviště. 

11. 5. - Slavnost kroje - Študent 

Tématem letošní akce byly sukně a zástěry. 

24. 5. – Sečeni lóke  
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24.5. – Kácení máje Olomouc 

Předvedli jsme pásma Zabíjačka, Cestou k muzice a Študent 

7.6. -  svatba Hanky Mičkové v Olomouci Slavoníně 

14.6.- Festival V zámku a v podzámčí v Přerově 

Předvedli jsme pásma Zabíjačka, Cestou k muzice a Študent 

21.-22-6.- festival Hořičky - Zabíjačka, Cestou k muzice a Študent 

5.7. – Kolaudace domu rodiny Šolcových a Janiny narozeniny 

Strávili jsme příjemné odpoledne a večer v Bělkovicích – Lašťanech. 

24.8. – hody Dub nad Moravou - Zabíjačka, Cestou k muzice a Študent 

30.8. – Letní Bílý kámen 

7.- 8. 9.- Lidový rok  

V sobotu ráno jsme pomáhali připravit podium, děvčata fungovala jako 

hostesky pro přijíždějící soubory. Vystupovali jsme s pásmy Dožatá, cestou 

k muzice a zpíval Ženský sbor 

28.9. – Setkání hanáků v Zábřehu na Moravě 

 Spoluúčinkování některých tanečníků v programu Hanácká svajba. 

 15.-17.11. – Soustředění na Radíkově – příprava vánočního pásma 

13.12. – obchůzka Lucek 

 Druhý ročník obnoveného zvyku začínal tentokrát z Kopanin přes ulice 

Letná a Loučná až na Zámecké náměstí k vánočnímu stromu. 

26. 12. -  Štěpánská 

 Na vánočním posezení jsme uvedli premiéru pásma Pohádky II, které 

mělo stejně velký úspěch jako to předchozí. 

  

Kanafaska (podklady Ing. Vít Langer) 

Vedoucí souboru: Ing. Vít Langer  

Muzika Kanafaska  

  

Akce v roce 2014:  

01.03. – Masopust se zabíjačkou  

21.04. – Velikonoce  

25.05. – Přáslavice (dětský den)  

12.07. – Hanácké Pupek  

6.- 7. 9.- Lidový rok  

28.09. – Setkání Hanáků Zábřeh  

03.10. – Vystoupení Flora  

17.10. – Ochutnávka vín a sýrů – Hotel Zámek Velká Bystřice  

15.11.-  Svatomartinské odpoledne  

05.12. – Mikulášská nadílka  

21.12. -  Zpívání u Vánočního stromu  

26. 12. - Štěpánská  
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Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2014 dvacet tři členů. Vedoucími souboru byly 

v roce 2014 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. Zkoušky souboru probíhaly (jako už mnoho let) v tělocvičně 

školy, každý čtvrtek od 16:00. 

14.-16.3.2014 Taneční soustředění na Pohořanech 

Soustředění jsme využili hlavně k nácviku nového pásma „Na bálo“, které 

je o princeznách, takže celé soustředění jsme měli princeznovské. Pásmo nám 

dalo hodně práce hlavně kvůli několika novým a pro děti těžkým písničkám. 

Některé z nich mají dokonce německá slova, protože v pásmu jsou naše a „cizí“ 

princezny. Počasí nám vyšlo, takže jsme si užili i procházky a hry venku. 

8.4.2014 Vynášení Smrtky 

Protože bylo pěkné jarní počasí, šlo s námi hodně diváků (hlavně rodičů) 

a šli jsme v krojích, proto byl průvod se smrtkou krásný barevný. Smrtka nám 

dlouho hořela a plavala po Bystřičce, až jsme měli strach, že od ní chytne 

 na břehu kolem řeky suchá tráva. 

8.6.2014 Festival Hulinské Hanák 

V Hulíně uspořádali festival hanáckých souborů. Do areálu přišel průvod 

krojovaných s dechovkou a vedli ho krojovaní na koních. My jsme čekali  

u amfiteátru a do krojů jsme se šli oblékat, co nejpozději to šlo, protože bylo 

tropické vedro, snad nejteplejší neděle v roce (35° C). Oblékali jsme se do krojů 

v nedaleké škole a podle informací pořadatelů jsme měli dost času, Lenka 

Černínová měla přijet v kroji těsně před vystoupením. Zřejmě z důvodu 

obrovského horka, pořadatelé zkrátili vystoupení, a tak se stalo, že paní 

Pachtová ohlásila Krušpánek, ale na jevišti byla jen Lenka Černínová (naštěstí 

už), která zachraňovala situaci tak, že zazpívala písničku a my jsme stihli 

doběhnout k jevišti. Děti měly z toho spíš legraci, a tak bylo vystoupení 

povedené a uvolněné.  

Před odjezdem domů jsme ještě zvládli aspoň kolotoče, protože slibovaných 

stánků tady moc nebylo. 

7.9.2013 Lidový rok 

Na Lidovém roku jsme tancovali pásmo „Plné škopek“ (už to byla 

několikátá repríza na LR). Původně jsme chtěli tancovat nové pásmo „Na bálo“, 

ale z programu nějakou chybou vypadlo a my jsme byli nakonec rádi, protože  

i dětem přes prázdniny „vypadlo“ z hlavy a tak „staré“ zažité pásmo byla jistota, 

i když pokaždé jsou některé děti, pro které je to poprvé.  

Vánoční jarmark ve škole 

Protože byly naplánované „pohádkové Vánoce“ na vánoční vystoupení, 

rozhodli jsme se vyzkoušet nové pásmo „Na bálo“, protože není sice vánoční, 

ale tematicky zapadá do pohádek o princeznách. 
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21.12.2013 Zpívání u stromečku 

Zpívání u stromečku bylo poprvé spojeno s pouštěním lodiček. Zpívali 

jsme koledy s MS bandem a s dětmi z Čekanky, potom jsme si udělali malou 

vánoční nadílku a popřáli si do nového roku, protože na Štěpánské na to obvykle 

není dost času. 

26.12.2012  Štěpánská 

Tancovali jsme pásmo „Na bálo“ a celkem se dětem povedlo až na nástup 

prvních princezen, kdy čekaly jinou předehru a byly z toho trošku zaražené  

a překvapené, ale nakonec všechno dobře dopadlo a rodiče a prarodiče jim 

tleskali a pochválili je.  

 

 

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 2014 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 2014: 

1.3. - Masopust  

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky. Děti byly vystrojeny za rytíře a hradní dámy, tancovaly pásmo Jede 

jede pán Jan.  

8.4. - Vynášení smrtky a vítání jara (viz příspěvek Krušpánek) 

11.5. – Slavnost kroje  

Čekanka předvedla na jevišti v amfiteátru stejné pásmo jako  

na masopustu, s tím rozdílem, že děti nebyly v kostýmech, ale v krojích. 

7.9. – Lidový rok  

Vystoupení s názvem Já mám hlad. 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 

 „Školní rok“ Čekanky se uzavírá v září po Lidovém roku, kdy se loučíme 

s dětmi, které ukončily druhou třídu a postupují do Krušpánku. Slavnostní 

předání čekankového vysvědčení se uskutečnilo už podruhé v cukrárně, kde  

na nás čekalo občerstvení. 

27.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

V tělocvičně základní školy zatancovali krátké pásmo O jablíčkách. 

5.12. – Mikuláš 
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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. 

21.12. – Zpívání u vánočního stromu (viz příspěvek Krušpánek) 

26.12. – Štěpánské koledování 

 Předvedli jsme dokonalejší verzi pásma O jablíčkách, děti také několika 

vstupy pomohli Mladé Hané v jejich programu Pohádky II. Obdivuhodné bylo, 

že se uskutečnila na jevišti jízda 15 dětí na koloběžkách, které předcházel 

transport ze šatny na jeviště a zase musely být bleskově uklizeny. A všichni to 

přežili bez újmy na zdraví. 

 

  

 

Divadelní soubor 
 

Divadelní soubor v roce 2014 existoval, vyvíjel svou chvályhodnou 

činnost, bohužel ani po několikerém upomínání nebyly dodány podrobné 

podklady pro kroniku města. Z jiných pramenů uvádím pouze tyto akce: 

15. března – divadelní soubor uvedl premiéru hry Miláček Fando a Lis 

24. května – uskutečnila se divadelní premiéra pohádky Slavík, dětského 

divadelního spolku OB V. Bystřice Meče a Přeslice 

6. – 8. 6. Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty 

22. listopadu – uskutečnila se derniéra komedie Mátový nebo Citron 

divadelního souboru OB Velká Bystřice 

31. 12. Divadelní Silvestr 
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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 katecheti, ThLic. Michal Umlauf a Mgr. Jiří Petřík.  

Začátkem ledna  byla pořádána  tradiční Tříkrálová sbírka, která je 

věnována na financování sociálních projektů Charity Olomouc v Olomoucké 

arcidiecézi, například pomoc  lidem bez domova, opuštěným matkám s dětmi, 

pečovatelská služba a mnoho dalších služeb, které se bez pomoci veřejnosti 

neobejdou. Ve farnosti se podařilo  sestavit celkem třiadvacet skupinek 

koledníků, kteří jen ve Velké Bystřici vybrali  částku 55.204,-Kč. V  celé 

farnosti pak sbírka dosáhla výše 125.365,-Kč. Na tuto sbírku  navázalo  setkání 

koledníků v prostorách orlovny, které svou hudbou a zpěvem doprovodila 

skupina Muzikanti z Nákla. Nutno dodat, že díky dobré propagaci je sbírka 

brána širokou veřejností velmi pozitivně. 

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.  

8. února proběhl tradiční orelský a farní  ples. Členové Orla se postarali  

o program a bohaté občerstvení . K tanci a poslechu zahrála skupina FanTajm  

z Olomouce. 

Na velký pátek  14. dubna se konala již tradiční poutní křížová cesta  

po jednotlivých kaplích farnosti .Cestu dlouhou 20 km absolvovalo kolem  

40 poutníků a trvala něco přes 7 hodin. 

V rámci tzv. Hanáckého roku je každoročně pořádána Slavnost kroje, 

která opět  začala ranní mší svatou, zúčastnily  se jí krojované skupiny. 

  23. května proběhla ,,Noc kostelů“, která se konala v prostorách farního 

kostela. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do duchovní hudby souboru 
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Colegium Occasio, který se skládá z místních farníků, pak následovala ukázka 

barokní hudby. Noc kostelů byla zakončena komentovanou prohlídkou farního 

kostela včetně věže a dalších méně známých prostor. 

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. 

obětované za naše rodiny. 

 27. a 28. června  se na počest stého výročí narození Mons. Josefa 

Olejníka konal festival duchovní hudby ,,Chvalte Hospodina“, který byl zahájen 

varhanním koncertem Lubomíra Vlka a Pavla Kunčara a v následujícím dni 

vystoupily chrámové sbory ze Zlína, Šterberka, Hutiska Solance, sbor z Ústí  

nad Orlicí a Velké Bystřice. Festival byl ukončen  mší sv. slouženou generálním 

vikářem P.Josefem Nuzíkem,  kterou doprovodily  zúčastněné sbory liturgickou 

hudbou.  

Na počátku měsíce  srpna se děti farnosti  opět zúčastnily orelského tábora 

na Travné u Javorníku pod vedením několika orelských vedoucích.                                                                  

Koncem prázdnin, na svátek patrona kostela Sv. Jana Křtitele,  

se uskutečnila významná událost pro naši farnost. U příležitosti nedožitých stých 

narozenin otce Josefa Olejníka nás navštívil otec arcibiskup Mons. Jan 

Graubner. Po pontifikální mši sv. spolu se starostou města Ing. Markem 

Pazderou odhalili na zdi farního kostela pamětní desku tomuto významnému 

duchovnímu, který v naší farnosti vedl chrámový sbor od roku 1976 do roku 

2007. Zároveň byla otci Olejníkovi předána in memoriam Cena města Velká 

Bystřice za rok 2014. Cenu převzali jeho příbuzní. Odpoledne pak proběhlo 

setkání více jak stovky bývalých a současných členů sboru, promítal se film o 

životě a díle této významné osobnosti. Autorem pamětní desky je Ing. Jindra  

a vlastní dílo z pískovce provedli Petr a Štěpán Hrzalové z Konice. 

Pak následoval  farní den se 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, spolu se členy Církve československé husitské jsme 

zavzpomínali a pomodlili se za naše zesnulé farníky a obyvatele. 

  Na závěr církevního roku, před první nedělí adventní, se konalo  posezení 

s dechovou hudbou Dolanka. O bohaté občerstvení se postaral otec Josef a sami 

farníci.  

Během roku se uskutečnilo rovněž několik koncertů duchovní hudby, 

zvláště pak velkou oblibu má adventní koncert  mužského souboru Rovina. 
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Následovalo několik varhanních koncertů, moderní duchovní hudbu předvedl 

soubor Paprsky z Oder. 

Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice při mši sv. opět 

zaposlouchat  do krásných tónů našich lidových koled, které upravil P. Josef 

Olejník a zároveň si poslechnout vánoční písně znějící z věže farního  kostela. 

Na Boží hod vánoční 25.prosince uspořádali mladí orlové před kostelem  

tzv. Živý Betlém, hodinové pásmo o narození Ježíše Krista. I díky příznivému 

počasí jej shlédlo přes 200 diváků. V průběhu vánočních svátků se skupina 

farníků zúčastnila prohlídky pražských betlémů. 

Na Silvestra se uskutečnil před mší sv. tradiční koncert, tentokrát v podání 

mužského sboru Rovina. 

V oblasti hospodářské byly dokončeny v prvním poschodí fary  dvě 

bytové jednotky a nastěhovali se sem první nájemníci. Další byt pro duchovního 

správce čeká na úpravu. Dílčí úpravy se uskutečnily v pizzerii a na dvoře fary.   

Od prvního ledna tohoto roku začal platit zákon o navrácení církevního 

majetku. Do konce roku měly jednotlivé církevní instituce možnost o navrácení 

svého historického majetku, ukradeného komunistickým režimem, požádat. 

Stalo se tak až 24 let po revoluci. Pozemky budou vydávány jak v roce 2014, tak 

v roce následujícím. Výtěžek bude následovně sloužit k potřebám farnosti  

a diecézi. 
 

 
 

 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 

15. 1. se konala ekumenická pobožnost v našem Husově sboru – kázáním 

posloužil otec Josef Opluštil. 

22. 1. proběhla ekumenická pobožnost v římskokatolickém kostele – kázáním 

posloužila ses. Hana Šebíková. 

V době Velikonoc se konaly: 

– bohoslužby na Květnou neděli 13. 4.  

– společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek  17. 4.  

– Velký pátek – společné večerní čtení pašijí 18.4. 

– Hod Boží velikonoční s písněmi kostelního sboru  20. 4. 

Májové pobožnosti proběhly vždy ve čtvrtek od 18 h a pozvali jsme mezi nás 

ses. farářku Alenu Milovou z náboženské obce Přerov (8. 5.), ses. farářku Janu 

Kašnou z náboženské obce Chudobín (15. 5.), br. faráře Rosťu Valuška 

z náboženské obce Horka nad Moravou ( 22. 5.) 

Měsíc květen jsme zakončili 29. 5. v 18 hod. již tradičním májovým koncertem, 

kde vystoupily děti z biblického „Spolča“, kostelní pěvecký sbor, zazněly 
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varhanní skladby v podání našich varhaníků a velký úspěch sklidili mladí 

muzikanti z Žesťové harmonie pod vedením pana Vavruši. 

6. 7. se konala slavnostní bohoslužba se zpěvem pěveckého sboru a  

se vzpomínkou na Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje. 

27. 7. - 3. 8. Se uskutečnil křesťanský tábor MALYBOR v Dřevohosticích  

v celkovém počtu 38 osob. 

28. 9. proběhlo hudební pásmo „Básně s flétnou“ – Valerie Zawadská a Lenka 

Kozderková. 

9. – 11. 10. se konal sběr šatstva pro diakonii Broumov. 

17. – 18. 10. proběhlo řádné zasedání 8. církevního sněmu. 

1. 11. se konala ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé na místním 

hřbitově, kterou sloužili otec Josef Opluštil, ses. far. Hana Šebíková a za město 

se zúčastnila paní Jana Drábková.  

2. 11. jsme při pobožnosti v Husově sboru vzpomenuli všech zemřelých, jejichž 

popel je uložen v kolumbáriu. 

24. 12. ve 22 h se konala půlnoční bohoslužba se zpěvy pěveckého sboru a dětí  

z biblického „Spolča“. 

 

Každé úterý od 17 do 18.30 h bývá biblické „Spolčo“ na faře – setkávání 12 dětí 

ve věku od 5 do 15 let a od 18.30 do 19.30 h zkouška pěveckého sboru. 

Během roku 2014 byla udělena svátost křestní – 1 dítě. 

Pohřební obřad jsme vykonali 3 členům naší náboženské obce. 

Byla vysluhována 1 svátost manželství br. faráře Rosťu Valuška z náboženské 

obce Horka nad Moravou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

X. Tělovýchova a sport  
 
 

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

 

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2014 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 2014 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. 

V roce 2014 měl oddíl házené v soutěžích přihlášena opět všechna 

družstva v mužské kategorii mini mladší, mini starší, mladší žáky A a B, starší 
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žáky A a B, ml. dorost, starší dorost a muže. V ženské kategorii potom starší 

žačky a ženy. Rovněž fungovala přípravka - děti předškolního věku, případně 

prvňáci školou povinní, kde se děti nezúčastňují soutěží a začínají se učit první 

házenkářské krůčky. 

Oddíl házené úzce spolupracuje s Masarykovou Z.Š., spolupořádá turnaje 

okolních škol v malé házené 4+1, tzv. školní ligu (účastní se 1. - 5. třídy škol 

Sv.Kopeček, Bystrovany, Heyrovského, Olomouc, Jívová, Prosenice, Mariánské 

Údolí, Velký Týnec a naše škola), dále mezinárodní červnový memoriál Jana 

Kratiny a další akce. 

V druhé polovině roku 2014 jsme ve výběrovém řízení o tzv. Regionální 

centra mládeže uspěli a jako jednomu z 15 oddílů v celé ČR nám tato RHC byla 

přidělena. Znamená to, že pro střední Moravu v kategorii chlapců máme 

vychovávat talenty od žáků po dorost, kteří by jednou měli reprezentovat naši 

zemi. Je to velká pocta, ale zároveň spousta práce. Časem se uvidí, jak si  

v rámci všech republikových center vedeme. 

V roce 2014 jsme rovněž vyhráli konkurzní řízení pro pořádání 

mistrovství ČR mladších žáků tzv. Házenkářský desetiboj. Tím, že jsme tento 

konkurz vyhráli, jsme se rovněž do něj kvalifikovali. 

V konkurenci oddílů s dlouholetou tradicí jako je Plzeň, Dukla Praha  

a dalších zvučných oddílových jmen, jsme obsadili krásné druhé místo těsně  

za Duklou Praha. 

Rovněž družstva mladšího dorostu a mužů si v soutěžích vedou dobře, 

neboť jsou v čele tabulky a mají nakročeno k postupu do vyšších soutěží. 

Sezona v házené se hraje systémem podzim - jaro, takže uvidíme. V minulé 

sezoně družstvu mužů unikl postup do 1.ligy o jednu jedinou branku. 

Naše družstva se rovněž účastní mezinárodních turnajů pro lepší 

konfrontaci. Starší žáci a starší žačky absolvovali v červenci největší turnaj  

na světě ve Švédsku Partille-cup, kde výborně reprezentovali město Velká 

Bystřice a umístili se na čelních místech. 

Minici se zúčastnili turnajů ve Slovenské Stupavě a Maďarském Gyoru 

opět se slušnými výsledky. 

Bohužel házená není tak velký sport jako fotbal, hokej nebo tenis, o nichž 

se píše daleko víc, ale v republikovém srovnání oddílů jsme na tom hodně dobře 

a budeme dělat vše pro to, abychom si nasazenou laťku udrželi. Věříme, že ji 

nejen udržíme, ale i posuneme o něco výš. K tomu máme předpoklady nejen 

hráčské, ale i slušný tým trenérů, vedoucích a dalších funkcionářů, kteří se  

o házenou starají. Velice si vážíme důvěry, kterou do nás vložili rodiče našich 

hráčů a poděkování patří rovněž sponzorům, bez nichž bychom byli někde jinde. 

. 

Oddíl kopané má družstvo mužů, které hraje okresní soutěž, družstvo 

mladších žáků a benjamínků. 

Oddíl volejbalu tvoří družstvo žen, které hraje oblastní soutěž. 
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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 – 68, ženy – 92, dorostenky – 1, žáci – 37, žačky – 67 

Celkem:  265.   

Oproti minulému roku  přibylo v celkovém počtu členstva 27. 

    

VÝBOR: Vzhledem k tomu, že volby budou až v roce 2016, zůstává složení 

výboru pod vedením starosty br. Jaromíra Šuberta nezměněno. 

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI.  Náklady činily celkem  225 184 Kč 

             Výnosy činily celkem   211 772 Kč 

Mezi náklady patřily např. spotřeba plynu a elektřiny, vody, opravy a údržba, 

mzdové náklady, odpisy majetku, nakoupené známky. K výnosům - tržby 

z prodeje služeb, tržby za prodané zboží při akcích, přijaté dary, provozní dotace 

od vedení župy, od města Velké Bystřice  a od ČOS. 

Kontrolní komise provedla v roce 2014 třikrát kontrolu pokladny. Stav 

v peněžním deníku vždy souhlasil se skutečným stavem v pokladně. Při kontrole 

byla provedena namátková kontrola příjmových a výdajových dokladů, které 

jsou vedeny chronologicky a mají veškeré náležitosti předepsané účetní 

evidence. V roce 2014 bylo zaúčtováno 81 příjmových a 85 výdajových 

dokladů. 

Od l. l. 2014 platí nové stanovy ČOS, které vyplynuly z Občanského 

zákoníku. ČOS se transformovala na „hlavní spolek“, jednoty a župy mají statut 
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„pobočného spolku“. IČO nám zůstalo a ve všech činnostech, v nichž jsme měli 

samostatnost v rozhodování před transformací, ji máme i po ní. 

Byla podepsána smlouva mezi ČOS  a naší jednotou na náš podíl, který 

jsme museli  uhradit z vlastních zdrojů na akci SZIF- Rekonstrukce sokolovny. 

Celkové náklady byly 301 410 Kč a z nich jsme uhradili 11% tj. 33 155 Kč. 

Podle výše uvedené smlouvy nám ČOS přispěla polovinou tj. 16 578 Kč. 

Roční příspěvek města Velká Bystřice byl stejný jako v r. 2013 - 25 000 Kč. 

Byla provedena změna v dodavatelích plynu a elektřiny. Pro plyn byla 

vybrána firma Vemex, pro elektřinu firma Amper Market. Obě firmy vzešly 

z elektronické aukce a změna dodavatelů by měla přinést finanční úspory. 

Dále byl vypracován pro župu formulář pro potřeby nového pojištění 

„Inventarizace pojištění sokolského majetku“. 

Byla zakoupena zvuková aparatura, která je využívána pro vlastní cvičení 

oddílů všestrannosti, ale i pro námi pořádané společenské a cvičební akce. 

Výbor ČOS na svém podzimním zasedání rozhodl o změně výše 

členských příspěvků a změně v rozdělení z příjmu za členské známky. 

Provedené revize: tělocvičného nářadí – únor 2014, plynového zařízení – 

27.8.2014, ručních hasicích přístrojů 11.8.2014, revize komínů – 15.12.2014. 

Během roku bylo předáno 15 písemných blahopřání k narozeninám členům nad 

80 let. 

Komunikace mezi župou a naší jednotou probíhá převážně elektronicky 

na naši e-mailovou adresu. Tu využívají ke korespondenci i jiné subjekty,  

např. město Velká Bystřice. 

 

ODDÍLY VŠESTRANNOSTI a jejich vedoucí: 

 Ženy seniorky      -        Z. Krylová, A. Rechová 

 Mladší žactvo       -       V. Jaklová, P. Rulíšek 

 Rodiče a děti        -        T. Procházková 

 Předškoláci          -        L. Soukeníková, J. Pechová 

 Gymnastika děti  -        M. Fait 

 

ODDÍLY SPORTOVNÍ a jejich vedoucí: 

 Volejbal /smíš.     -          H. Dosoudilová 

 Volejbal muži      -          V. Rech 

 Florbal          -          D. Buršík 

 Malá kopaná        -          D. Dvořák 

 

ČINNOST oddílů: 

Kromě pravidelných hodin cvičení nebo tréninků v sokolovně  

podle stanoveného týdenního rozvrhu hodin byly uskutečněny následující akce: 

 

Oddíl VŠESTRANNOSTI: 

22.únor – Tradiční šibřinkový maškarní bál pro děti 
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Na úvod zatančily děti z tanečního kroužku při ZŠ Velká Bystřice. Děti si 

v průběhu odpoledne mohly zasoutěžit v osmi disciplínách. Za své sportovní 

výsledky dostaly na každém stanovišti razítko do kartičky a za nasbíraná razítka 

pak sladkou odměnu. Účast byla veliká - přes 100 dětí plus rodiče. 

8.březen -  Jarní vycházka spojená s opékáním 

Vedoucí oddílů předškolního a mladšího žactva přichystali opékání  

za přehradou v chatové oblasti Deštníky. Cílem bylo projít kolem přehrady  

a najít vhodné místo na opékání. Během cesty dělali vedoucí krátké zastávky  

a hráli s dětmi různé hry. Po opékání se děti ještě proběhly po lese. 

9.duben – Vynášení Morany: 

Děti vyrobily Moranu a šly s ní k řece Bystřici, recitovaly říkadla o Moraně , 

pak ji zapálily a hodily do řeky jako symbol konce zimy. (20dětí) 

18.květen – Závody kol, odrážedel a koloběžek: 

Uskutečnili jsme první ročník tohoto závodu. I přes nepříznivé počasí se 

zúčastnilo 69 závodníků a jejich rodičů i dalších příbuzných. Závodilo se v pěti 

kategoriích:  odrážedla plastová, odrážedla kovová, kola 4 - 6let, kola 7 - 10 let, 

koloběžky. Závodilo se v zámeckém parku s amfiteátrem. 

1.červen – Den dětí: 

Město Velká Bystřice pořádalo Den dětí. Vypomohli jsme tím, že jsme dohlíželi 

na dvou sportovních stanovištích. 

24.-27.červenec – Sjíždění Divoké Orlice: 

V těchto 4 dnech se uskutečnilo sjíždění dvou úseků Divoké Orlice Zúčastnily 

se 4 rodiny V pátek ráno proběhlo menší školení pro nevodáky. Pak nafasovali 

lodě a potřebné vybavení a vyrazili. První den plavby skončil u soutoku 

s Tichou Orlicí. Následující den ve druhém splavném úseku se proplouvalo 

spoustou nekonečných zákrutů, ve kterých nebylo lehké zvolit správný směr 

proplutí. Akce se zdařila bez zranění. 

24. srpen – Výlet na Hrubou Vodu: 

Oddíl předškolních dětí jel vlakem na Hrubou Vodu do Parku sportu.  Výlet  

se vydařil a také samotná jízda vlakem byla pro děti zážitkem. 

27. září – Sokolský závod zdatnosti: 

Závod zdatnosti pořádá už tradičně Sokol pro všechny děti do 15 let. Závodu  

se zúčastnilo 37 dětí. Organizátoři připravili pro děti zajímavý závod  na Letné  

se startem a cílem na hřišti SK. Trasa vedla kolem přehrady a dvojice musely 

plnit řadu úkolů. 

30. říjen – Halloweenská stezka odvahy : 

V zámeckém parku byla pro děti připravena stezka odvahy. Děti šly po stezce 

označené svíčkami a plnily na stanovištích úkoly jako procházení pavučinou, 

zkrocení neposlušného koštěte, trefování se míčky do papírových netopýrů  

a hledání korálků v pilinách. Korálky navlečené na šňůrce děti předaly víle 

Barunce, která korálky poztrácela a dostaly za ně sladkou odměnu. Hodně dětí 

přišlo i s lampiony nebo v masce. 

28. listopad – Nocování v sokolovně: 
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Rekordní počet 51 dětí se sešel v sokolovně se vším, co k nocování patří –  

se spacáky, karimatkami, baterkou, oblíbeným polštářkem nebo plyšákem. 

Překvapením večera byl pravý vojenský padák, se kterým si děti vyzkoušely 

různé hry a schovávaly se pod něj jako do domečku. Před spaním na děti čekalo 

promítání pohádek. 

6. prosinec – Předvánoční akademie: 

Sobotní odpoledne patřilo všem dětem, které pravidelně navštěvují hodiny 

cvičení. Akademie je pro ně slavnostním zakončením celoročního úsilí, kdy 

mohou své dovednosti ukázat svým nejbližším. S ukázkou cvičení vystoupily 

oddíly gymnastiky, děti 4 - 6let, a oddíl školních dětí. Akademii zpestřilo 

vystoupení  dětských mažoretek z Olomouce a z Lošova. 

 

SPORTOVNÍ oddíly: 

Oddíl volejbalu – uspořádal 2 velikonoční turnaje smíšených družstev za 

účasti  6 a 5 družstev. Dále proběhl vánoční turnaj smíšených družstev, kde se 

zúčastnilo dokonce 7 družstev. Také se zúčastnila družstva turnajů ve Velkém 

Týnci a Grygově a jednotlivci také turnajů ve Velké Bystřici na hřišti SK a na 

turnaji v Hlubočkách. 

 Oddíl malé kopané uspořádal vánoční turnaj v naší sokolovně  za účasti 4 

družstev. V letních měsících se hráči přesunuli na venkovní hřiště SK Na Letné, 

kde také sehráli několik zápasů. 

 Oddíl florbalu se zúčastnil jarního turnaje v Přáslavicích a dále hráči 

sehráli několik zápasů s oddílem z Hluboček. 
 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je podle nového občanského zákoníku platného  

od 1. ledna spolkem. Územně spadá pod Župu Šrámkovu se sídlem v Prostějově 

a pod ústředí Orla v Brně. Starostou jednoty je  na současné volební období 

zvolen Mgr. Zdeněk Lakomý, místostarostou  bratr Anton Mikéci a sekretářem 

jednoty Mgr. Eva Fojtíková. Jednotu vede devítičlenná  Rada. Mimo již zmíněné 

členy jsou to Mgr.Ivo Slavotínek, Marie Plesková, Václav Lakomý  

a 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 a sestra Marie Plesková je předsedkyní revizní 

komise župy. 

  O náplň činnosti se starají  jednotliví vedoucí 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 Eva  Kretschmerová a Pavla 

Pečínková, cvičení žen vede Jiřina Nakládalová a Marie Plesková. Muže 
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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 

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 3. třídy  veřejného 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 zápolení. 

I tento rok byl na události poměrně bohatý. Ihned na jeho počátku  

podpořili mladí orlové Tříkrálovou sbírku. Za tímto účelem vytvořili hned 

několik skupin koledníků, kteří se na závěr sešli v prostorách orlovny na 

Tříkrálovém posezení, ke kterému zahráli orli z Nákla. 

8. února se konal v pořadí již 11. orelský a farní ples, kterého se 

zúčastnilo více jak 150 návštěvníků. O kulturní program se postarali sami 

orlové, kteří předvedli několik tanečních vstupů. Ples byl zahájen výstupem 

mladých tanečníků pod vedením Anny Juráňové a v průběhu večera se vystřídali  

s tanečníky Velmi amatérského divadla pod vedením  Evy Kratschmarové. 

Občerstvení a sál připravili jako obvykle samotní členové jednoty. O dobrou 

náladu se postarala hudební skupina FanTajm z Olomouce. 

V únoru se uskutečnila přednáška  v historie Velký Losin doplněná 

ochutnávkou likérů z Jesenicka. 

21. března proběhl v Tršicích turnaj Mikroregionu Bystřička ve stolním 

tenise - čtyřher. Pěkné druhé místo  si odnesl člen naší  jednoty Lubomír  Knoll 

se svým kolegou Martinů. 

4. května  se konala premiéra  divadelního představení pohádky pro děti  

v podání Velmi amatérského divadla ,,O líném Honzovi“ pod režijním vedením 

Ludmily Pleskové. Návštěvnost byla opět velmi dobrá a činila kolem 150 

diváků.  

Na svátek matek proběhla její repríza v Nákle u příležitosti stého výročí 

založení tamní jednoty. Na podzim pak byla repríza uvedena ještě v naší 

orlovně. 

V měsíci červnu jsme v rámci ,,Dne dětí“ pořádali v areálu zámeckého 

parku tzv. kuličkyádu, při níž mělo možnost změřit si své umění devadesát hráčů 

z řad dětí i dospělých. Vítězům věnovala jednota  spolu s městem pěkné ceny. 
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  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.  

  V průběhu prázdnin jsme  již po dvacáté pořádali letní tábor pro děti. Jak 

se stalo zvykem, i letos jsme navštívili překrásné  prostředí v Travné  

u Javorníku. Pro značný zájem musel být tábor rozdělen na dva turnusy. Toho 

prvního se zúčastnily děti od 6 do 12 let, druhé části mládež od 13 let. Hlavní 

program byl inspirován příběhem ze starověké Galie (Asterix a Obelix).  

Celkem  60 táborníků prožilo pěkné dva týdny plné her a odpočinku. V září 

někteří mladí orli odjeli do Chorvatska, kde absolvovali plavbu v loďkách kolem 

některých ostrovů. 

V srpnu se  opět zúčastnila celá řada členů orelské pouti na Svatém 

Hostýně. 

Na závěr prázdnin si připomínáme svátek patrona zdejšího kostela  

sv. Jana Křtitele. Slavnost byla zahájena mší svatou, při níž byla  olomouckým 

arcibiskupem a zástupci města odhalena pamětní deska P. Josefu Olejníkovi, 

který v minulosti jezdil s námi na naše tábory. 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 střetnutí.  

Od 17. do 23.listopadu se opět konala výstava amatérských umělců. Svá 

díla představili vystavovatelé z Velké Bystřice a jejího okolí. Celkově skoro 20 

umělců vystavilo své obrazy a fotografie. Jejich vernisáž byla zahájena 

koncertem  našeho farního pěveckého sboru, který uvedl celou řadu písní  

od P. Josefa Olejníka, jehož nedožité sté narozeniny jsme si připomínali.  

25. prosince uspořádali mladí orlové před farním kostelem již potřetí ,,Živý 

Betlém“, hodinové pásmo s tématem narození Ježíše Krista. Režii měla opět 

Liduška Plesková - Pospíšilíková. Takřka dvacet účastníků doprovodil hudebně 

Bystrovanský šraml Radka  Černína a celé představení shlédlo přes dvě stě 

diváků. 

Dle výsledku podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   

byla sestavena koaliční vláda mezi Sociální demokracií, hnutím ANO a KDU-

ČSL. V tomto směru je pro nás důležité, že člen naší  jednoty Ing. Marián 

Jurečka se stal  v této vládě ministrem zemědělství. 

 Během roku se nadále  rozvíjí  spolupráce s místní farností (přednášky, 

besedy, sportovní a farní akce), městem Velká Bystřice a ostatními 

organizacemi. Mateřské centrum Bublinka zde pořádá bazárek dětského 

oblečení apod.  

V oblasti dalšího zkvalitňování  prostor orlovny byla podána žádost  

do programu Leader, který zpravuje MAS Bystřička. V dotačním titulu jsme 

uspěli a pačátkem roku byla zahájena realizace  celého projektu spočívající  



115 

 

ve zhotovení nové podlahy v klubovně, úpravě jeviště -  provedení zástěn  

pro divadelní představení a celková rekonstrukce prostor pod podiem - výměna 

trámů, oprava omítek, nová podlaha a elektrické osvětlení. Získala se tak  nová 

šatna pro účinkující, prostor pro uložení sportovního vybavení, divadelních 

kulis, stolů a židlí. Celkové náklady činily  kolem 330.000,- Kč. Stavbu 

provedla firma Zendulka s.r.o. z Bukovan a pan Petr Mikisek. 

Dne 24. května se vdala  vedoucí našeho Velmi amatérského divadla 

Ludmila Plesková a přijala nové příjmení Pospíšilíková. K tomuto významnému 

dni ji popřáli před farním kostelem i členové Orla. 

  Celkově můžeme konstatovat,že snahou naší jednoty je přispět svými 

silami ke konání duchovních, sportovních , společenských a kulturních akcí  a 

podílet se tak na rozvoji  našeho města. 
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XI. Významné události města v roce 2014  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

Tento cyklus tvořilo celkem 24 akcí a byl v letošním roce zařazen mezi 

významné akce Olomouckého kraje. 

 

Tříkrálová koleda 4. – 5. 1. 

Tradiční obchůzka byla do HRB zařazena poprvé. Lidová obchůzka 

s koledováním tří králů dostala v posledních letech nový rozměr díky sbírce 

České katolické charity. Letos skupinky koledníků ve Velké Bystřici vybrali  

pro charitu přes 55 tisíc Kč, což je o 8 tisíc více než loni. 

Masopust 1. 3. s tradiční hanáckou zabijačkou a voděním medvěda.  

Součástí této akce bylo předání práva, doplňkové programy (vystoupení Cirkus 

trochu jinak z Ostravy), řemeslný jarmark a obchůzka maškar městečkem 

s voděním medvěda. Pro návštěvníky byla připravena ochutnávka a prodej 

masopustních specialit z Hané (zabijačkové speciality, koblihy, prstky). Akce se 

zúčastnilo 54 účinkujících a cca 1500 návštěvníků. 

Vynášení smrtky 8. 4.  

Akce dětí ze souboru Krušpánek a Čekanka – průvod od školy na lávku 

přes řeku Bystřici u vlakové zastávky v čele s figurinou „smrtky“ – symbolu 

zimy za doprovodu tradičních písní a říkadel. (cca 40 účastníků) 

Velikonoční vítání jara 10. 4.  

Oblíbený jarní jarmark a dílny se opět konaly v prostorách Masarykovy 

základní školy. (20 účinkujících, cca 300 návštěvníků) 

Pletení tatarů 13. 4. 

 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. 

Obdivovaná byla letos výroba píšťalek z vrbových prutů. Akci doprovodila 

lidová muzika a písně. (15 účinkujících, 45 návštěvníků) 

Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 30. 4. . 

 Krojovaní chlapi z bystřických folklorních souborů obešli své partnerky 

v celé Bystřici i okolí. (20 účinkujících) 

Pálení čarodějnic 30. 4.  

Se zábavným podvečerním programem, vyhodnocením soutěže a ocenění 

„nejstrašnější“ čarodějnice. Soutěže pro děti i dospělé, závěrečné posezení  

při muzice. 
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Stavění máje 30. 4.  

Bystřický Máj postavili místní hasiči v ulici Hliník. Následoval program 

pro děti i dospělé, soutěže a posezení při muzice. (200 účastníků) 

Slavnost kroje 11. 5.  

Letošní ročník Slavnosti kroje byl tematicky zaměřen na výrazné  

a neoddělitelné části ženského kroje, kterými jsou SUKNĚ a ZÁSTĚRA. Ty 

existují na Hané v mnoha podobách a variacích lišících se dobově, stylově, 

místně, barevností či účelem užití. Divákům je při dopoledním vystoupení 

v amfiteátru představili členové folklorních souborů Pantla Náklo, Klas Kralice 

na Hané, Hanačka Litovel, Mánes Prostějov, Týnečáci Velký Týnec, Haná 

Přerov a domácí Haná, Mladá Haná. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení 

milých hostů ze Slovenska, skupiny folklorních nadšenců Oprášené krpce. 

Soubory při vystoupeních doprovázela bystřická cimbálová muzika Záletníci. 

Zazpíval dívčí sbor Záhorské muziky i sbor Rovina. Neděle v krojích 

pokračovala seminářem, na kterém se pochopitelně též hovořilo o zástěrách a 

sukních. (130 účinkujících; cca 300 návštěvníků) 

Bystřické selské trhy 11. 5.  

Trh se poprvé uskutečnil pod novým názvem, který by měl lépe 

vystihovat jeho zaměření na regionální maloprodukci a prodej pěstitelských 

přebytků. Koupěchtivé nebo i ty, kteří se přišli jen podívat či ochutnat, přilákala 

třicítka prodejců s nabídkou prvních jarních výpěstků, přísady zeleniny a květin, 

mléčných výrobků, uzenin, zabijačkových specialit, pečiva, koláčů, moštů, 

medu, vína a dalších žádaných produktů přímo od pěstitelů či z malovýroby.  

(30 prodejců, cca 500 návštěvníků) 

Sečeni lóke 24. 5.  

Začalo na louce u zastávky ČD za účasti 15 krojovaných sekáčů s kosami 

a 10 žen s hráběmi a pokračovalo sečením farní zahrady. Zde je také  

za provedenou práci čekala vydatná hanácká snídaně. 

Kácení máje s májovou veselicí 31. 5.  

Tuto akci v části Hliník letos poznamenalo nepříznivé počasí. Po kácení 

májky bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava (cca 100 návštěvníků) 

Bystřická kuličkiáda 1. 6.  

Po loňské dobré zkušenosti proběhla znovu v rámci Dětského dne. 

Soutěžně-zábavného klání se zúčastnilo kolem 80 malých i velkých soutěžících. 

Bystřické selské trhy 12. 7.  

Letní běh trhů se uskutečnil souběžně s akcí Hanácký pupek světa. 

Dopoledne poznamenalo deštivé počasí, v důsledku kterého se nedostavilo 

několik přihlášených prodejců. (21 prodejců, cca 150 návštěvníků) 

Lidový rok 5. – 7. 9. – viz samostatná zpráva 

Bystřické selské trhy 28. 9. – podzimní běh.  

Nejvydařenější z letošních trhů podpořilo dobré počasí a synergie  

se zahrádkářskou výstavou a především dnem otevřených dveří  

na rekonstruovaném Zámku. (32 prodejců, 800 návštěvníků) 
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Drakiáda 12. 10.  

Stala se další nově zařazenou akcí do cyklu HRB. Přináší dětem  

i dospělým kdysi nejoblíbenější podzimní kratochvíli. Konala se za krásného 

počasí na poli u hřbitova. (cca 50 účastníků)  

Svatomartinské odpoledne 15. 11.  

V letošním roce se stalo 2. nejvíce navštívenou akcí HRB. Velký zájem 

byl opět o gastronomii – svatomartinské speciality v bystřických restauračních 

zařízeních i na Zámeckém náměstí a ochutnávku mladých vín s odborným 

výkladem. (50 účinkujících; cca 1800 osob) 

Vánoční jarmark s koledováním v ZŠ  27. 11.  

Žáci a učitelé základní školy nabídli vyrobené adventní věnce, vánoční 

dekorace a drobné dárky. Bylo připraveno bohaté občerstvení s ochutnávkou 

vánočního cukroví. Vystoupily bystřické dětské folklorní soubory a muziky. (50 

účinkujících, 300 návštěvníků) 

Vánoční jarmark v MŠ 3. 12.  

Svůj předvánoční trh tradičně pořádá i mateřská škola a rádi jsme jej 

zařadili do cyklu HRB. Proběhl charitativní prodej vánočních hvězd ve prospěch 

dětské onkologie v Olomouci, spousta inspirace pro vánoční dárečky a dobré 

občerstvení. (150 osob) 

Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu. 5. 12.  

Sv. Mikuláš opět přijel do Bystřice na voze taženém koňmi se svou 

družinou andělů a čertů. Mikulášskými balíčky v počtu 350 ks byly obdarovány 

všechny přítomné děti. Poté Mikuláš slavnostně rozsvítil bystřický vánoční 

strom na náměstí a odměnil děti v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů. Dětem 

je v prostorách IC až do vánoc k dispozici i Ježíškova pošta, ve které mohou 

napsat a andělům předat svoje vánoční přání. V rámci expozice krojů byl 

nazdoben tradiční hanácký štědrovečerní stůl, který bude ke shlédnutí až  

do konce vánočního období. (cca 700 osob) 

Adventní koncert 7. 12.  

Hanácký mužský sbor Rovina letos představil posluchačům Dívčí sbor 

Jaderničky a CM Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem (30 účinkujících,  

150 návštěvníků) 

Obchůzka Lucek 12. 12.  

Obchůzku uskutečnili členové souboru Mladá Haná za doprovodu 

cimbálové muziky Záletníci. Uskutečnila se na „Dolním konci“ a byla 

zakončena rejem Lucek na Zámeckém náměstí 

Zpívání u vánočního stromu a pouštění skořápkových lodiček 21. 12. 

Zámecké náměstí tentokrát bez sněhu, ale s dobrou náladou, občerstvením, 

koledami a vánočními písničkami v podání MS bandu, Čekanky, Kanafasky, 

Krušpánku a Hané. (30 účinkujících, 150 návštěvníků) 

Štědrovečerní troubení z věže kostela 24. 12.  

Obstarali jej letos dechaři pod vedením Radima Černína. Koledám 

naslouchali příchozí na půlnoční i posluchači pod věží. 
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Půlnoční mše 24. 12.  

V roce výročí Mons. Josefa Olejníka bylo bystřickým chrámovým sborem 

provedeno jeho známé ordinarium z Andělské Hory, vánoční propria a zpěvy. 

Živý betlém 25. 12.  

Krásné představení členů jednoty Orel doplněné o ovečky a psa i koně 

sledovalo na sto svátečně naladěných diváků 

Štěpánské koledování 26. 12.  

Vystoupily všechny bystřické folklorní soubory. Největší ohlas publika 

sklidil nový pohádkový „muzikál“ nacvičený Mladou Hanou. (90 účinkujících, 

170 návštěvníků) 

 

Sumář: 

Odhadovaná celková návštěva: 13 000 osob, z toho cca 1200 účinkujících, 

z toho 98 účinkujících ze zahraničí (Slovensko, Slovinsko, Kostarika) 

 

 

 

Bystřice napříč žánry  

 
Podklady: informační leták Města Velká Bystřice 

 
 

25. 1.  Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 

25. 1.  Vernisáž výstavy 

9. 2.  Dětský karneval 

15. 2.  Ples SRPŠ 

22. 2.  Ples spolku dobrovolných hasičů 

22. 3.  Vernisáž výstavy 

22. 3.  XIV. Josefovské šibřinky 

18. – 19. 4.  Jarní bazárek 

1. 5.  Bílý kámen 

3. – 4. 5.  Rybářské závody 

10. 5.  Oblastní výstava německých ovčáků 

17. 5.  Čištění řeky Bystřice 

23. 5. Noc kostelů 

24. 5.  Vernisáž výstavy 

31. 5.  Biketrial 

1. 6.  Dětský den 

6. – 8. 6.  Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty 

14. 6. Hanácké Nashville 

20. 6.  Zahradní slavnost v MŠ 
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28. 6.  Festival duchovní hudby k poctě Mons. Josefa Olejníka 

12. 7.  Hanácké pupek světa 

26. 7.  Vernisáž výstavy 

2. 8.  Hanácké Woodstock 

16. 8.  Hasičská soutěž a večerní zábava 

30. 8.  Letní Bílý kámen 

30. 8.  Generali CUP 2014 

27. – 29. 9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny 

31. 8.  Sportovní mládí CUP 2014 

6. 9.  J.M.I.T. CUP 

7. 9.  LO HANÁ CUP 

27. 9.  Vernisáž výstavy 

17. – 18. 10.  Podzimní bazárek 

8. 11.  Bystřické banjo 

16. 11. - 23. 11.  XI. ročník výstavy amatérských malířů a fotografů 

29. 11.  Vernisáž výstavy 

6. 12.  Řeka Bystřice - výstava 

31. 12.  Divadelní Silvestr 

 Koncerty Kruhu přátel hudby 

 Kinoamfík 

 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola, její plánovaná rekonstrukce a uzavření budovy v ulici  

Na Svobodě byla v roce 2014 velkým tématem města. V rámci zachování 

objektivního pohledu uvádím na tomto místě všechny články týkající se této 

problematiky uvedené ve Velkobystřických novinách v chronologickém sledu. 

Podklady: Velkobystřické noviny č.3, 2014 

Připravované změny v mateřských školách  

Diskutovaným tématem těchto dnů je v našem městě přístavba a stěhování 

mateřských škol. Pro lepší orientaci v tomto tématu si krátce připomeňme,  

co rozhodnutí o změnách v mateřských školách předcházelo. Dlouhodobě se  

v Bystřici potýkáme se špatným technickým stavem obou budov MŠ. Prakticky 

každý rok dostáváme nálezy kontrol z hygieny se zjištěnými vadami a návrhy  

na opatření. V budovách se již realizovala řada opatření proti vlhkosti a stavební 

úpravy, které alespoň částečně kompenzovaly nevhodné dispoziční řešení.  
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S prosbami pedagogů našich školiček o stavebně technické zásahy jsme se 

setkávali prakticky po celá poslední dvě volební období.  

Významným spouštěčem dnešních změn pak byl výsledek zápisu  

do mateřských škol v roce 2013, kdy jsme nebyli schopni umístit 22 dětí. A  

v letošním roce bude ten počet podobný.  

Mluvíme o dětech převážně bystřických rodičů, kteří tak musí své děti 

vozit do školek vzdálených ne 1,5 kilometru, ale i 10 či 15 kilometrů denně. 

Proto jsme před rokem dali veřejný příslib, že uděláme do podzimu 2014 

všechno pro to, abychom chybějící kapacitu dobudovali a přitom zásadně 

vyřešili investiční deficit mateřských škol a to ne jenom sérií částečných záplat.  

Nejprve jsme připravovali půdní vestavbu 2 menších oddělení v MŠ  

na Zámeckém náměstí, ale po změně legislativy na úseku požární ochrany se 

tato varianta stala prakticky nerealizovatelnou. Pak už nezbývalo než vydat se 

cestou přístavby nového pavilonu k této MŠ, jejíž okolí to umožňuje. Protože 

nám chyběla a podle demografických prognóz minimálně několik let bude 

chybět kapacita jednoho oddělení, plánovali jsme nejprve přistavět při MŠ 

Zámecké náměstí jedno chybějící oddělení. Ale vzhledem k již zmiňovanému 

technickému stavu obou budov, resp. nutnosti v takovémto případě kromě 

přístavby rekonstruovat i obě školky, navrhla předsedkyně finančního výboru, 

abychom za nižších nákladů na kubík obestavěného prostoru přistavěli  

k zámecké školce rovnou 2 nová oddělení, soustředili tak mateřské školství  

v jednom objektu, horní školku odprodali a výtěžek použili na dofinancování 

výstavby. Propočítaný nákladový rozdíl obou variant je cca 2,5 mil. Kč. Když 

vezmeme v potaz, že při nižších nákladech získáme technicky, hygienicky, 

architektonicky i pedagogicky vhodnější zázemí pro naše nejmenší, rozhodli 

jsme se ve vedení města zvolit tuto druhou variantu. Hovoří pro ni i srovnání 

provozních nákladů na jednoho žáka v obou stávajících školkách: jak je patrné  

z přiložené tabulky, v MŠ Na Svobodě hradí město o 50% vyšší náklady na 1 

žáka než v MŠ Zámecké náměstí.  

Z architektonického a urbanistického hlediska nabízí lokalita zámecké 

školky úplně jiné možnosti než ta horní: objekt je situován prakticky v centru 

městečka, nachází se v klidové zóně Zámeckého parku a především díky 

dostatečné rezervní ploše umožňuje realizaci zamýšlené přístavby. Autorem 

návrhu přístavy nového přízemního pavilonu je ateliér pana architekta Michala 

Sborwitze - tedy autora současné podoby Zámeckého náměstí, Zámeckého 

parku, západního křídla zámku a také právě probíhající rekonstrukce zámku jako 

takového. Vizualizace návrhu je ke zhlédnutí na obrazovce vedle vstupu  

do radnice a v tištěné podobě v obou školkách i v přízemí radnice.  

Chápeme některé osobní (citová vazba k dlouholetému místu poskytování 

předškolní výchovy) i věcné (docházková vzdálenost zámecké školky od horní) 

důvody občanů horního konce Bystřice, které je vedou ke snaze o zachování 

horní školky. I nám ve vedení města je líto měnit zavedený pořádek.  

Ale ekonomické skutečnosti, které celý projekt zkapacitnění mateřského školství 
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provází, nelze přehlédnout. Jako zvolení zastupitelé jsme slibovali pečovat  

o hmotné zdroje města s péčí dobrého hospodáře a ekonomický rozbor ve vazbě 

na kvalitu vybudovaných kapacit hovoří pro soustředění mateřského školství  

do areálu u zámku. Protože do nového objektu u zámku přejde celé „horní 

oddělení“, tedy děti i jejich paní učitelky, bude zachována kontinuita i původní 

kvalita pedagogické práce tandemu paní učitelek Dany Balonové a Jany 

Budínové.  

A protože se současně vyrojily spekulace související s prodejem objektu 

horní školky, resp. případných zájemcích o tuto nemovitost, musíme důrazně 

odmítnout, že by již město s někým jednalo, resp. že by vůbec existoval nějaký 

konkrétní zájemce. Případný odprodej této nemovitosti bude realizovat až nové 

zastupitelstvo po komunálních volbách a nepochybně bude volit tu 

nejtransparentnější formu prodeje - tedy podání nabídkových cen přímo  

na veřejném jednání zastupitelstva. Současně, aby město zabránilo jakýmkoliv 

obskurním nebo nežádoucím formám provozování této nemovitosti po jejím 

případném odprodeji, zcela jistě si sjedná předkupní právo vázané na plnění  

či neplnění tzv. rozvazovacích podmínek.  

Vážení spoluobčané, jsme si vědomi nepopulárnosti tohoto rozhodnutí, 

ale současně jsme přesvědčení o jeho věcné správnosti. Věříme, že nové kvality, 

které v rozšířené MŠ Zámecké nám. získají pro své děti všichni bystřičtí rodiče, 

kteří potřebují své dítě umístit v mateřské škole, převáží nad do jisté míry 

pochopitelnou osobní, citovou vazbou, resp. vykompenzují snížené pohodlí 

původně krátké docházkové vzdálenosti do horní školky.  

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, prosíme vás, 

abyste se zastavili na radnici a my vám rádi poskytneme veškeré dostupné 

informace.  

Děkujeme za pochopení a korektní přístup  

 

 

 

Město Velká Bystřice i předchozí vydavatel kulturní středisko vždy dbaly 

na to, aby VB noviny neotiskovaly debatní nebo diskuzní příspěvky. Naším 

záměrem je vydávat zpravodaj. Zde činíme výjimku, neboť se jedná o citlivé 

téma předškolního vzdělávání, a otiskujeme doslovně “petici” ve znění, jak nám 

byla doručena dva dny po uzávěrce tohoto vydání VB novin. M. Pazdera  

 

Petice 

Zrušení a následný prodej MŠ Na Svobodě.  

 
Rodičům a občanům města Velké Bystřice bylo na schůzce dne 12.2.2014 

oznámeno našim Panem starostou, místostarostou a ředitelem školy, že školka 
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Na Svobodě bude zrušena a prodána.  Schůzku, kterou naplánovali pro rodiče 

měla být jen informativní, ohledně zápisu do MŠ, jejího provozu a její 

rekonstrukce. O jejich plánech nikdo roky nevěděl a proto nás postavily před 

hotovou věc. Jejich záměr se nás velice dotknul, jelikož nám oznámili, že školku 

ruší a prodávají, a od 1. září se děti přestěhují do Zámecké školky.  

Jelikož tato školka potřebuje drobné opravy, na které město nechtělo 

požádat o dotaci, ale určitě by nestála tolik, než postavit nový pavilon  

na Zámecké školce.  

Je krásné že, město chce vybudovat další kapacitní místa pro děti, ale 

uvědomte si jak je naše Velká Bystřice velká? Proč nezachovat krásnou 

rodinnou vilku Na Svobodě?, že by ji někdo chtěl?  

Dítě, které má tři roky ujde pěšky trasu z horního konce do Zámecké školky? 

Každý nemá možnost dopravit dítě osobním vozem, tím pádem musí rodič 

pěšky urazit tuto vzdálenost čtyřikrát.  

Jsme přeci město a proč nemýt dvě školičky, když se město stále rozrůstá. 

Z výše uvedených důvodů se obyvatelé našeho města rozhodli sepsat petici  

a předat Obecnímu Úřadu. V této petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo více 

jak dvě stě občanů a další stále přibývají.  

Proto žádáme, aby město od zrušení MŠ Na Svobodě upustilo.  

Rozezlení rodiče a občané  

(Poznámka kronikáře: Petice byla ponechána v původním znění i včetně 

pravopisných chyb) 

 

Podklady: Velkobystřické noviny č.4, 2014 

Vážení spoluobčané, 

 ještě jednou se na těchto místech vracíme k tématu, které většina z nás 

diskutovala v posledních týdnech - tedy ke stěhování, modernizaci a rozšíření 

našich mateřských škol. V pondělí 10. března    t.r. proběhlo veřejné zasedání 

zastupitelstva, jehož hlavním bodem byly právě mateřské školy.     Ještě jednou 

bychom chtěli všem zúčastněným občanům poděkovat jak za účast na tomto 

jednání, tak za kultivovanou diskusi. Výstupem tohoto zasedání jsou dvě 

důležité zprávy: 1) město vybuduje dvě nová oddělení při MŠ na Zámeckém 

náměstí formou přístavby nového pavilonu a zajistí tak umístění pro prakticky 

všechny děti, které musely být u lednového zápisu odmítnuty a 2) k otázce 

budoucnosti horní školky předloží rada města zastupitelstvu návrh na vypsání 

místního referenda. První usnesení znamená, že nová kapacita bude k dispozici 

na podzim letošního roku. Přesný termín otevření bude záviset na hladkém  

či naopak komplikovaném průběhu výstavby. Předpokládáme, že to bude 

v průběhu měsíce září nebo října letošního roku. Pokud jde o referendum, 

zastupitelstvo vzalo na vědomí, že mu rada města na příštím zasedání předloží 

usnesení o vyhlášení místního referenda k otázce budoucnosti horní školky 
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s formulací položené otázky. Jsme přesvědčeni, že záměr vyhlásit místní 

referendum je nejrozumnějším východiskem z celé situace. Hlasovat budou mít 

možnost všichni Bystřičáci, protože se jedná o rozhodnutí s dopadem na peníze 

všech občanů města. Rozpočet města Velká Bystřice je totiž rozpočtem všech 

jeho občanů. Rada města vyložila všechny důvody, které ji vedly po dlouhé 

diskusi k nelehkému, bolestnému rozhodnutí přestěhovat horní školku  

do nových prostor v prostřední školce. To rozhodnutí je nepopulární,  

ale z mnoha důvodů správné. Přesto, pokud bude platným výsledkem referenda, 

že horní školka má být zachována, budeme tuto vůli respektovat. V tuto chvíli, 

při poměrně detailní znalosti stavebně-technických parametrů horní školky, 

upřímně říkáme, že nevíme, jak pomocí stavebních úprav legálně dosáhnout  

na horní školce plnohodnotné kapacity 24 (s výjimkou 28) dětí, ale nějakou 

variantu nejmenšího odporu bychom museli hledat. Bude to ale za cenu vyšších 

investičních nákladů a mnoha složitých kompromisů s pravděpodobností,  

že plnohodnotné kapacity 24 (28) dětí nedosáhneme, která hraničí s jistotou.  

     Vážení spoluobčané, vysoká míra společenské sounáležitosti nás Bystřičáků 

je hodnotou, pro kterou stojí za to mnohé obětovat. A proto, přes naše hluboké 

přesvědčení o správnosti navrženého řešení sestěhovat mateřské školy  

do jednoho areálu, pro které by se v tuto chvíli našla většina v zastupitelstvu, 

rozhodli jsme se pro tu nejdemokratičtější formu rozhodnutí o budoucnosti horní 

školky. Byli bychom rádi, abychom se bez ohledu na jeho výsledek dokázali 

vrátit k sobě a respektovat se v názorové různosti, která však nebrání dobrým 

vztahům, slušnosti a přátelství. Věříme, že je to možné a že se nám to podaří!  

Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek 

 

 

 

Volby do Evropského parlamentu a konání místního referenda 

 
Zastupitelstvo města 14. 4. 2014 schválilo konání místního referenda k 

otázce: 

„Souhlasíte, aby Město Velká Bystřice trvale přemístilo v průběhu školního 

roku 2014/2015 provoz zařízení předškolního vzdělávání z Mateřské školy Na 

Svobodě 450 ve Velké Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké náměstí 83 

ve Velké Bystřici?" 

 

Místní referendum se bude konat společně s volbami do Evropského 

parlamentu: 

23. 5. 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod. 

24. 5. 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

v budově Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká 

Bystřice, 8. května 67, Velká Bystřice 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 

Obec: Velká Bystřice  

Okrsky Voliči v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

2 2 518 748 29,71 747 730 

 
ANO 2011 142 hlasů Koalice TOP 09 a Stan 95 hlasů KDU-ČSL 88 hlasů 

ČSSD 83 hlasů KSČM 60 hlasů ODS 47 hlasů 

 
 

Referendum nerozhodlo  

Podklady: Velkobystřické noviny č.6, 2014 

Výsledky místního referenda konaného ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014  

k otázce : "Souhlasíte, aby Město Velká Bystřice trvale přemístilo v průběhu 

školního roku 2014/2015 provoz zařízení předškolního vzdělávání z Mateřské 

školy Na Svobodě 450 ve Velké Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké 

náměstí 83 ve Velké Bystřici?"  

 

Celkem se dostavilo hlasovat v místním referendu občanů: 765  

Celkem bylo odevzdáno platných hlasů : 745  

Hlasování pro ANO : 330 

Hlasování pro NE : 414 

Zdrželo se hlasování : 1  

 

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka účasti na hlasování 35% 

t.j. alespoň 882 oprávněných voličů z celkového počtu 2521, místní referendum 

NENÍ PLATNÉ.  

Vážení spoluobčané, poprvé v historii jsme měli možnost vyzkoušet si 

tzv. přímou demokracii - tedy přímé rozhodování o konkrétní otázce formou 

místního referenda. Od února letošního roku se mnoho diskusí v Bystřici točilo 

kolem tématu modernizace a slučování našich mateřských škol do jednoho 

areálu. A protože tato diskuse rozdělovala komunitu našeho města, rozhodlo se 

zastupitelstvo vyhlásit k této otázce právě plebiscit, který měl téma rozhodnout. 

Nestalo se. Sedm z deseti občanů Velké Bystřice toto téma nepovažuje  

za natolik důležité, aby o něm osobně rozhodovalo. A nelze nic namítat -  

v demokracii je legitimní dát najevo, že jsou zkrátka jiná témata a toto téma se 

70% občanů netýká. Těm třiceti procentům bychom chtěli poděkovat za jejich 

čas a občanský postoj. Leč k platnosti a závaznosti referenda to nestačilo: 

muselo by se dostavit minimálně 35% oprávněných voličů a současně 25% by se 
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muselo vyjádřit pro jednu ze dvou možností. Podrobné informace k referendu 

najdete na jiném místě VBN.  

A co bude dál? V prvé řadě musí město vytvořit slíbené nové kapacity  

pro neumístěné bystřické děti v areálu Zámecké školky. Na základě výsledku 

zadávacího řízení, předloženého harmonogramu prací a schváleného financování 

rozhodne zřizovatel o dalším řešení provozu MŠ Zámecká a MŠ Na Svobodě. 

Zadávací řízení na přístavbu 2 oddělení Zámecké školky právě probíhá a  

po všech zákonných procedurách bude ukončeno na začátku června.  

To znamená, že v polovině června, poté, co zastupitelstvo schválí financování 

akce, budou rovnou zahájeny stavební práce. Jejich ukončení a zahájení provozu 

nových oddělení předpokládáme v listopadu 2014. Samozřejmě to platí  

při bezproblémovém průběhu této investiční akce. Vzhledem k obecně známým 

příčinám se však celý záměr znovu o několik týdnů zdržel. O dalším vývoji této 

akce vás budeme průběžně informovat.  

Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek 

 

Mateřská škola Na Svobodě byla uzavřena a rekonstrukce budovy MŠ  

na Zámeckém náměstí byla zahájena v listopadu 2014. 

 

 

 

Rekonstrukce hotelu Zámek 

 
Viz článek starosty Ing. Marka Pazdery v úvodní části této kroniky Investiční 

výstavba  města Velká Bystřice v roce 2013. 
 

 

 

 

Mistrovství České republiky v biketrialu Velká Bystřice 

Podklady: Velkobystřické noviny č.6, 2014 

V sobotu 31. května 2014 v 10.00 se ve Velké Bystřici uskutečnila čtvrtá 

soutěž seriálu mistrovství a přeboru České republiky v biketrialu. Závod byl 

započítáván do nominací na letošní mistrovství světa. Divákům se představili 

nejen jezdci, patřící mezi světovou elitu, ale i děti a mládež v přeborových 

kategoriích. 

Start závodu se konal na Zámeckém náměstí, kde byla umístěna polovina 

kontrolních úseků vybudovaných z umělých překážek. Za těmi ostatními  

se jezdci vypravili do nedaleké přírodní lokality Skalka, kde si museli poradit  

s nástrahami v podobě kamenů, prudkých svahů a klád. Soutěž pořádal Biketrial 

klub Olomouc, který v roce 2014 slavil třicet let své činnosti. 
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Ceny města Velká Bystřice pro rok 2014 

Mons. Doc. Mag. Josef Olejník, papežský prelát. 

Podklady: Velkobystřické noviny č.8, 2014, Petr Nakládal 

 Cena města Velká Bystřice pro rok 2014 mu byla udělena in memoriam. 

Pan Mons. Josef Olejník, rodák ze Strání - Květné, který by se letos dožil 100 

let, byl dlouholetým odborníkem na liturgickou hudbu a od roku 1973 až do své 

smrti vedl smíšený chrámový sbor ve Velké Bystřici.  

V roce 2014 jsme si připomněli výročí významné osobnosti českého 

katolicismu a liturgické hudby Mons. Josefa Olejníka: 100. výročí narození, 5 

let od úmrtí a v roce 2013 uplynulo též 75 let od jeho vysvěcení na kněze. 

Mons. Josef Olejník se narodil 1. července 1914 ve Strání-Květné.  

Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na Cyrilometodějské 

bohoslovecké fakultě v Olomouci byl 5. července 1938 vysvěcen na kněze. Rok 

kaplanské služby strávil ve Vsetíně a poté odešel do Říma, kde na Papežském 

institutu posvátné hudby studoval gregoriánský chorál a získal licenciát  

z kompozice posvátných zpěvů. Po ukončení studia odjel do Anglie, kde 

vstoupil do československé exilové armády. V ní strávil následujících devět 

měsíců a zažil zde i konec druhé světové války.  

Po návratu do vlasti působil v pedagogických funkcích na kněžském 

semináři v Olomouci a Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Po zrušení 

semináře v roce 1950 působil v různých farnostech moravského pohraničí, 

nejdéle v Andělské Hoře, kde vzniklo jeho známé mešní ordinarium. V r. 1968 

se krátce vrátil na fakulty, než ho komunistický režim zbavil státního souhlasu  

a v roce 1975 poslal do důchodu. 

V roce 1990 v rámci rehabilitace získal P. Olejník docenturu a vrátil se  

na fakultu. Byl jmenován papežským prelátem, získal ocenění České biskupské 

konference a města Olomouce. 

Od roku 1975 až do téměř posledních dnů svého života řídil 

velkobystřický chrámový sbor, který pod jeho vedením dosáhl vysoké 

interpretační úrovně, o čemž vypovídá např. pěvecký doprovod liturgie při obou 

návštěvách papeže Jana Pavla II. 

P. Josefa Olejníka bylo možno vídat i za varhanami a vypomáhal i  

v duchovní službě. Byl rovněž vyhledávaným duchovním vůdcem  

a zpovědníkem. Zemřel ve Šternberku krátce po svých 95. narozeninách,  

v sobotu 11. července 2009, pohřben je v rodném Strání. 

Cena města byla P. Olejníkovi udělena 31.8.2014 u příležitosti odhalení 

pamětní desky na boční zdi kostela, za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera. 

Současně bude v prostorách kostela zpřístupněna výstava přibližující život a dílo 

Mons. Josefa Olejníka. 

 

 



128 

 

Spuštění nových webových stránek města  

Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 

 

V říjnu byly spuštěny nové webové stránky města. Snažily se přinést lepší 

orientaci a informační hodnotu nejen občanům, ale také stále rostoucímu počtu 

turistů. Novinkami jsou např. virtuální prohlídka města a cyklotras nebo série 

prezentačních videí z mikrovrtulníku-dronu, které připravujeme.  

Webové stránky města byly rozděleny do pěti sekcí Turista – Občan – 

Aktuality – Podnikatel – Média. V sekci Turista jsou umístěny informace  

pro návštěvníky města. V sekci Občan se nalézají informace z městského úřadu, 

úřední deska, důležitá telefonní čísla, Velkobystřické noviny apod. V sekci 

Aktuality se nacházejí hlášení rozhlasu, kalendář akcí, bystřický videožurnál  

a občané se zde  mohou přihlásit pro zasílání aktualit mailem. Informace  

pro podnikatele se nacházejí v sekci Podnikatel. Sekce Média obsahuje složky 

jako např. Fotogalerie, kde jsou umisťovány vybrané fotografie z našich akcí. 

V zápatí webu se nachází výběr nejčastěji navštěvovaných rubrik,  

do kterých se dá dostat na přímý proklik nebo ikonu facebooku, která je 

provázána na FB stránky Kulturního a informačního centra Velká Bystřice.  

 

 

 

Bílý kámen 2013  
 

Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

 

Jarní Bílý kámen sobota 1. května 2014 - dvacátá čtvrtá akce v historii 

 

Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na jednotlivých stanovištích: 

Mrsklesy (1967), Smilov zastávka (304), Město Libavá (962), Stará Voda (69), 

N.Oldřůvky (171), Kovářov (334), Zelený kříž (1059), Kozlov (800), Velký 

Újezd (400), Daskabát (176), Autobusy (190) - Celkem: 6.439 

Z uvedeného výčtu je patrné, že byl překonán účastnický rekord z roku 

2009, kdy se Bílého kamene zúčastnilo 6.303 osob - a to o 136 osob  

při současném nezápočtu cca 400 dětí do věku deseti let, které vklad neplatí  

a mezi účastníky nejsou započítávány. 

Překonání účastnického rekordu přispělo nesporně i rekordně krásné 

počasí - při mírně oblačné obloze převládl sedmdesátiprocentní sluneční svit  

za téměř absolutního bezvětří i na výšinách evropského rozvodí, kde teplota 

dosahovala a často i přesahovala 20°C. 

Během akce bohužel zasahovala nejen rychlá záchranná služba  

i záchranný vrtulník - přes jejich rychlý zákrok na úbočí velkostřelecké 

pozorovatelny muž postižený kolapsem nepřežil. Nejednalo se však o stav 
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způsobený úrazem či nedodržením propozic této akce. Další drobná zranění  

na různých místech byla hlášena - nejvážnější asi při sjezdu ze Strážné  

do Mrskles - díky přikázanému použití cyklistických přileb všemi účastníky 

však nikoho neohrozila na životě. Poděkování tu patří újezdnímu úřadu 

vojenského újezdu Libavá, který zabezpečil úklid všech používaných 

komunikací, včetně významné eliminace následků intenzivní těžby dřeva 

Vojenskými lesy ČR. 

Pořadatelé měli potíže jako každý rok z průnikem některých jedinců  

do vojenského prostoru bez cyklistické přilby, která je povolovateli akce striktně 

a v zájmu ochrany zdraví účastníků nekompromisně vyžadována. Průnik 

jednotlivců do nepovolených prostorů byl ojedinělý a s provinilci bude zahájeno 

správní řízení s následnou finanční sankcí. 

Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná další závažnější 

provinění, přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval 

pořadatelům za bezchybnou práci při organizačním zvládnutí rekordního počtu 

účastníků a vyslovil přesvědčení, že Letnímu Bílému kameni 30. srpna tohoto 

roku nic nebrání v jeho plánované realizaci. 

 

Letní Bílý kámen - sobota 30. srpna 2014 – dvacátá pátá akce v historii  

 

V sobotu 30. srpna 2014 se uskutečnil 4. ročník cykloturistické akce Letní 

Bílý kámen (celkově 25. Bílý kámen v historii této akce), pořádaný Auto-velo-

klubem, souborem Haná a městem Velká Bystřice.  

Letního Kamene se zúčastnilo celkem 1.304 spokojených cyklistů  

a turistů. I když nebyl překonán rekordní počet z loňského ročníku, byl vytvořen 

nový rekord celoroční. V roce 2014 vojenský prostor navštívilo celkem 7.743 

zájemců, což je absolutně nejvyšší počet v jedenadvacetileté historii této akce.  

Akci letos přálo ideální cykloturistické počasí - teplota se pohybovala  

od ranních 10°C až po odpoledních 22°C, bylo polojasno, ani nakáplo a i  

na náhorní planině evropského rozvodí panovalo téměř bezvětří, což je úkaz 

naprosto ojedinělý.  

Nedošlo k žádným větším úrazům, v roztroušených pelotonech vládla 

absolutní pohoda, protože 140 kilometrů vyznačených tras bylo v porovnání s 

jarními Kameny nesrovnatelně volnějších.  

Bohužel i letos se objevilo na trasách několik jedinců bez cyklistických 

přileb, kteří přes vstupní stanoviště pronikli a riskovali nejen své zdraví, ale i 

nebezpečí, že další Bílý kámen pro toto nerespektování nařízení přednosty 

újezdního úřadu nebude povolen.  

Kaňkou na jinak velmi zdařilé akci byla skutečnost, že libavští sportovci 

nezajistili každoroční občerstvení na zámečku Bores a pozorovatelně Velká 

Střelná - pořadatelům o tom zprávu nedali a tak se stalo, že o tom nebyli včas 

informováni ani všichni účastníci, což potrápilo především turisty.  
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Nesporným bonusem letošního LBK byla nikdy neviděná nadílka hub, 

rostoucích podél projížděných tras. Kapitální hřiby plnily batůžky, brašny i 

improvizovaně zhotovená zavazadla mykologických nadšenců, kteří svými 

úlovky obdarovávali pořadatele na průjezdních stanovištích.  

Orgány vojenské i státní policie nezaznamenaly žádná závažná provinění, 

přednosta vojenského újezdu pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadatelům  

za odvedenou práci a vyslovil souhlas s realizací Jarního Bílého kamene, který 

proběhne v pátek 1. května 2015.  

 

 

        

Hanácké Woodstock 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 

 
Letošní  4. ročník Hanáckyho Woodstocku, rockového festivalu  

pod širým nebem, zahájila šternberská nadějná rock/heavy metalová kapela 

Superface. V průběhu svého vystoupení dokázala naladit fanoušky na tu pravou 

rockovou strunu a připravila tak dobré zázemí pro nastupující revivalovou 

skupinu Black Sabbath Dio Tribute, kteří amfiteátr přímo rozpálili.  

A co teprve temný Nylon Jail? Jeho ďábelské exorcie a upírské kvílení 

ocenili diváci bouřlivým potleskem. Když vstoupili na scénu Blue Effect, 

vytvořil se u podia amfiteátru pulzující divácký dav, který zpíval společně 

s Honzou Křížkem a rytmicky se pohyboval do rytmu tónů kytarové legendy 

Romana Hladíka. Český hardrock představila skupina Votchi. Při výměně stage 

došlo k nečekaným technickým problémům a museli jsme změnit pořadí 

vystupujících skupin. Fanoušci tuto pauzu trpělivě využili k občerstvení  

na přilehlém pivním rynku, kde se servírovala moravská pivní klasika Holba-

Zubr-Litovel, uzené a grilované speciality.  

Olomoucká revivalová skupina pak oživila osobnost zpěváka AC/DC 

Bona Scotta ve svém vystoupení. Neuvěřitelně věrohodný hlas zpěváka Mirka 

Matušů z kapely AC/DC Bon Scott Memorial Band byl dvěma tisícům diváků 

odměnou. Pódium ztichlo, když se na něm objevil Michal Prokop, který už  

47 let třímá v ruce rockový mikrofon. Společně s Framus 5 doplnili tento 

jedinečný bigbítový výběr a jejich vystoupení, které se přetáhlo hodně  

přes půlnoc, sklidilo ohromný aplaus. Strhující show na závěr festivalu 

předvedlo originální seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem pod názvem 

Arrhythmia. Dokonalou interpretaci rockových, metalových a popových hitů  

z celého světa odměnili fanoušci stand up potleskem.  

Naši skalní fanoušci letos zazářili novými outfity – od černočerných triček 

s potisky rockových symbolů přes kožené vesty, síťované punčochy 

v kozačkách na široké platformě, čelenky s kytkami ve spletených vlasech až po 

typické lenonky na očích. Atmosféru okořenili i stylovými vlajkami.  
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V průběhu festivalu nás několikrát navštívila mobilní hlídka Rádia Haná  

a moderátor Lukáš Kobza přenášel živé zpravodajství přímo do éteru. 

Atmosféru pro fanoušky zaznamenávala také přerovská televize. 

Rockový festival Hanácké Woodstock pořádala Velkobystřická kulturní 

společnost, o.s. v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici.  

 

 

 

 

Den regionu Bystřička spojený s veřejnou cyklistickou poznávací 

jízdou regionem Bystřička 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 
 

 Za chladného letního rána se ve sportovním areálu v Bystrovanech sešlo 

přibližně 60 cyklistů, aby odstartovali 3. ročník cyklojízdy regionem Bystřička, 

který se konal v sobotu 16. srpna 2014. Účast na zahájení akce nebyla povinná  

a průběh akce byl individuální, včetně nástupního místa. Každý z účastníků si 

trasu regionem mohl zvolit sám a nastoupit na ni na některém ze tří cyklookruhů 

podle náročnosti a své kondice.  

 Modrý okruh vhodný zejména pro rodiny s dětmi je dlouhý 10 km a vede 

z Bystrovan přes Bystřickou přehradu a zpět. Střední náročnost byla přiřazena 

červenému okruhu, kde na čtyřiadvacetikilometrovém okruhu z Přáslavic přes 

Tršice, Doloplazy a zpět cyklisté poznávali zajímavosti mikroregionu. 

Nejnáročnější zelený okruh je dlouhý 12 km, začíná na Zámeckém náměstí  

ve Velké Bystřici, vede přes Přáslavice, Mrsklesy, Mariánské Údolí a zpět. 

Účastníci cyklojízdy obdrželi mapku, na kterou sbírali razítka na jedenácti 

určených stanovištích v jednotlivých obcích regionu Bystřička. Za absolvování 

celé trasy obdrželi návštěvníci občerstvení zdarma, byli zařazeni do slosování  

o let balonem, který věnoval senátor Ing. Martin Tesařík a měli volný vstup  

na Den regionu Bystřička s kulturním programem, jehož odpolední atmosféru 

ozvláštnila hasičská dechovka. 

První účastník cyklojízdy pan Marek Metelka z Velkého Újezdu dorazil 

co cíle přesně v 11.58 hod., v těsném závěsu za ním pak pan Josef Stibor 

z Kokor a pan Jiří Tichý z Hluboček. V průběhu letošního ročníku veřejné 

cyklojízdy jsme zaznamenali nepříjemné zranění na úseku červené cyklotrasy, 

konktrétně ve směru z Velkého Újezdu do Velké Bystřice. Devětadvacetiletý 

účastník si při spurtu do kopce nepříjemně zhmoždil levé stehno pádem z kola, 

ale hrdinně dojel do cílového místa, kde byl následně ošetřen.  

I přes střídavě laděné počasí a chladný vítr jsme zaznamenali vzrůstající 

počet účastníků na kole s dětmi. Potěšující je zjištění, že když jsme v roce 2012 

zahájili tuto akci, mezi prvními dětmi, které zdárně absolvovaly celou trasu, byla 

i tehdy sedmiletá Gabriela Drgová z Přáslavic. Letos se vypravila na tuto trasu 
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s maminkou znovu a z dětských účastníků ji zvládla jako první. Dalších  

23 šikovných dětí celou čtyřicetipětikilometrovou trasu zdolalo vlastními silami 

a 5 dětí na přídavných sedačkách.  

Odpolední atmosféru plnou očekávání na vylosování výherce letu 

balonem doplňovala hasičská dechovka a následující vystoupení skupiny  

AG Flek. V 19.30 h v amfiteátru Zámeckého parku vylosoval senátor  

Ing. Martin Tesařík šťastného výherce, kterým se stal šedesátičtyřletý Josef 

Skála z Velké Bystřice.  

Ve večerním programu vystoupili starostové mikroregionu Bystřička  

a jejich seskupení Los Mikros Bystřičkos sklidilo u obecenstva svým 

temperamentním vystoupení v ohnivém španělském rytmu zasloužený úspěch. 

K vidění bylo nejen zkrocení zuřivého býka vyfukujícího páru z nozder, ale také 

společné taneční vystoupení pravých španělských metres s charismatickými 

kytaristy. Závěr večera patřil taneční zábavě. 

Smyslem této akce bylo informovat veřejnost o zajímavostech regionu,  

o malebné přírodě v okolí, pamětihodnostech v jednotlivých obcích a jeho 

bezpečných cyklotrasách a cyklostezkách. Novinkou letošní jízdy byl nově 

zbudovaný úsek cyklostezky vedoucí z  Doloplaz do Tršic. Všechny obce 

regionu Bystřička v rámci veřejné cyklistické jízdy navštívilo celkem 204 

cyklistů, z nichž nejstaršímu účastníkovi z Citova bylo 77 let. Ostatních 

přibližně 500 cyklistů si zpříjemnilo sobotní den kratším výletem.  

 

 

 

Lidový rok 2013 

 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 

 

XXIV. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 5. až 7. 9. 2014 

Uskutečnil se v rámci projektu „Hanácký rok v Bystřici“ (Za rok 2012 byl 

tento cyklus oceněn Cenou Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti 

tradiční lidové kultury) 

 

Pořadatelé: 

město Velká Bystřice 

Národopisný soubor Haná Velká Bystřice 

Folklorní sdružení České republiky 

Záštitu převzali: 

Marian Jurečka, ministr zemědělství (osobní účast 7. 9. 2014) 

Martin Tesařík, poslanec Senátu Parlamentu ČR 

Martin Novotný, poslanec PS Parlamentu ČR 
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Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Ministerstvo zemědělství ČR a Olomoucký kraj 

Za podpory: 

Ministerstvo kultury ČR, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, rádio Haná, Olomoucký deník, časopis Folklor, rádio 

Proglas, TV NOE 

Generální sponzor: Go4games 

Sponzoři: 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, Makro 

+ partneři FOS (OSA, Klub český turistů, Mediatel, Dětská tisková agentura, 

Hasičská vzájemná pojišťovna, Czech Tourism) 

Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory: MALÝ RADHOŠŤ – Rožnov p/R., OLŠINKA – 

Orlová, HANDRLÁČEK – Kunovice, PERNÍČEK – Pardubice, cimbálová 

muzika POMLKA – Olomouc, KRUŠPÁNEK, ČEKANKA a muzika 

KRUŠPÁNEK – Velká Bystřice.  

Folklorní soubory dospělých: VALAŠSKÝ VOJVODA – Kozlovice, CIFRA – 

Uherské Hradiště, OLŠANY – Orlová, ČESKÝ LIDOVÝ SOUBOR – Chrudim, 

KLAS – Kralice na Hané, Hanácký mužský sbor ROVINA, spolek VĚTŘÁK 

Pivín, cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, HANÁ, MLADÁ HANÁ – Velká 

Bystřice 

Zahraniční hosté: Grupo de Proyección Folklórica GÜITITE, taneční akademie 

K-LEO a hudební skupina IBUX – San José, Kostarika, KUD GRIFON – 

Slovinsko 

Profesionální programy: 

Skupina HRDZA – Prešov (SK), skupina tanečného humoru VŠETEČNÍCI – 

Bratislava (SK) 

Program festivalu: 
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Pátek 5. září 2014 

18.00 vystoupení souborů z Kostariky v Mrsklesích 

20:00 Hradišťan: O slunovratu – filmová projekce 

Sobota 6. září 2014 

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 HRDZA – koncert slovenské folk-pop-rockové skupiny  

19:30 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní festivalový program se 

zahraničními  soubory a skupinou tanečního humoru VŠETEČNÍCI z Bratislavy 

21:30 ohňostroj  

Neděle 7. září 2014 

  9:00 mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

10:00 HRAJEME PRO VÁS – dopoledne s lidovými muzikami na 

Zámeckém náměstí 

13:00 hanácká DOŽATÁ se soubory Klas, Mladá Haná, sborem Rovina a 

spolkem  Větřák 

14:00 vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ 

14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – program dospělých FS a zahraničních 

hostů 

 

Doprovodné výstavy: 

Kulturní a informační centrum – Lidové kroje Hané 

galeriezet – Šárka Chlupová: Cestou kříže 

cukrárna Galerie – Tomáš Lenoch: Fotografie z cest 

Gastronomie: 

Tradiční pokrmy hanácké kuchyně po dobu festivalu nabízely bystřická 

restaurační zařízení HOTEL ZÁMEK, VARNA a ZEDNÍKOVI 

Program festivalu doplňují: 

Jarmark lidových řemeslníků a rukodělných výrobců, pouťové atrakce, stánkové 

občerstvení. 

Další představitelé: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

 

Lektoři: 

Ing. Eva Zehnalová, Přerov; folkloristka, dlouholetá vedoucí a choreografka 

přerovských souborů, lektorka NIPOS Artama a Národního ústavu lidových 

tradic a pro lidový tanec. 
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PhDr. Ladislav Vrchovský, Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní 

kritik, kromě divadla i folklor – zakladatel a organizátor MFF Folklor bez 

hranic. 

Mgr. Art. Branislav Lariš, Ph.D, Olšany u Prostějova; rodák ze Slovenska 

s folklorními zkušenostmi od mládí, violista, dirigent, hudební pedagog na ZUŠ 

V. Ambrose v Prostějově. 

Besedy lektorů s vedoucími a představiteli zúčastněných souborů a muzik se 

konaly po skončení vystoupení. 

Sumář: 

Celkem 458 účinkujících. 

z toho účinkujících dětí a mládeže do 18 let: 201 

z toho účinkujících ze zahraničí: 78  

26 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): cca 3900 osob 

Pátek (pořad v Mrsklesích + filmová projekce) – 150 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 500 osob 

Sobota večer (koncert kapely Hrdza a večerní a program zahraničních souborů) 

– 1500 osob 

Neděle (mše a cimbálové muziky) – 450 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1300 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, výstav a 

doprovodných akcí) – cca 6500 osob 

 

 

Hodnocení 

Kostarické folklorní soubory Grupo de Proyección Folklórica GÜITITE, 

K-LEO a IBUX úspěšně dorazily do Velké Bystřice ve středu 3. září v pozdních 

nočních hodinách. Přivítal je ředitel festivalu Petr Nakládal. Na čtvrtek měli 

připravenu prohlídku metropole Hané, Olomouce. Večer patřil setkání se členy 

hostitelského souboru Haná při českém pivu a  latinskoamerických tancích. 

V pátek dopoledne potěšili Kostaričané svým uměním klienty v přerovském 

domově seniorů a odpoledne vyplnila exkurze v pivovaru Zubr. V 15 hod. již 

byli zpět ve Velké Bystřici připraveni, aby mohli ve svých pestrobarevných 

krojích na pódiu amfiteátru předvést improvizované vystoupení pro natáčení  

do zpravodajství České televize. V 18 hodin pak ještě vystoupili před zaplněným 

sálem kulturního domu v Mrsklesích. 

Večer ve velkobystřickém amfiteátru patřil folklorně-filmovým 

nadšencům, pro které byla připravena projekce hudebně tanečního pásma 
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cimbálovou a souboru Hradišťan O slunovratu na motivy veršů Jana Skácela a 

na texty lidové poezie. 

V sobotu 6. 9. byl XXIV. ročník MFF Lidový rok slavnostně zahájen 

zdravicí starosty města Velká Bystřice Marka Pazdery. Odpolední program 

patřil dětským souborům. Zahájila cimbálová muzika Pomlka při ZUŠ Iši 

Krejčího v Olomouci, která i v Bystřici navázala na úspěšné účinkování na 

letošní Strážnici. Bystřická folklorní přípravka Čekanka se předvedla s 

premiérou pásma „Já mám hlad“, a symbolické přivítání na Hané v podání 

domácích souborů uzavřela vystoupení muziky Krušpánek a tanečního souboru 

Krušpánek. Soubor Handrláček z Kunovic připomněl jeden z nejznámějších 

zvyků regionu, kunovskou Jízdu králů a předvedl živá pásma U rybníka a Už 

tambor bubnuje. Olšinka z Orlové-Lutyně se zaměřila na tance, písně a zvyky 

dětí z orlovského regionu. Své kvality oceněné i Laureátem MFF Strážnice 

prokázal svými vystoupeními Perníček z Pardubic a valašský temperament byl 

znát i v dětském podání souboru Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. 

Bezprostřednost dětského pěveckého, tanečního i hudebního projevu byly 

neklamným znamením, že lidové tradice oslovují i novou, nejmladší generaci, 

která na rozdíl od těch dřívějších už zcela vyrůstá ve světě IT technologií. 

Tři moravské dětské soubory též vystoupily k potěše seniorů v bystřickém  

Domě pokojného stáří sv. Anny. Odpolední atmosféru na Zámeckém náměstí 

zpříjemnil návštěvníkům řemeslný jarmark s tradičním předváděním výroby. 

V podvečerním programu byl pro diváky zajímavým zpestřením koncert 

slovenské folk-rock-popové skupiny HRDZA. 

Večerní festivalový program pod názvem „V dobrym zme se zešli“ byl 

zahájen ve 20 hod. Na diváky, kteří rekordně zaplnili amfiteátr, čekalo 

v příjemně teplém zářijovém večeru atraktivní vystoupení kostarických skupin 

GÜITITE, K-LEO a hudební skupiny IBUX. Tanečníci i hudebníci představili 

ve svých vystoupeních tři hlavní folklorní oblasti středoamerické Kostariky a 

strhli přítomné ke skandovaným potleskům při latinskoamerických rytmech. 

Poprvé se ve večerním programu představil soubor KUD GRIFON ze 

slovinského Šempeteru, který představil folklor ze Sviňského údolí. Bouřlivé 

salvy smíchu i potlesku vyvolávala vystoupení skupiny tanečního humoru 

Všetečníci z Bratislavy. Potěšily i krátké vstupy bystřických folklorních souborů 

Haná a Kanafaska s netradičním představením mexických tanců. Program 

krásného večera byl zakončen bohatým ohňostrojem, ale dojmy v návštěvnících 

doznívaly do pozdních hodin na Zámeckém náměstí u stánků s občerstvením a 

hlavně burčákem a při lidových písničkách se skupinkami muzikantů. 

Svátek lidových tradic ve Velké Bystřici pokračoval v neděli třetím dnem. 

Nedělní bohoslužbu v římsko-katolickém farním kostele doprovodily lidové 

muziky Ibux z Kostariky, Grifon ze Slovinska a Olšinka z Orlové.  

Na Zámeckém náměstí, kde již probíhal řemeslný jarmark, mohli přítomní 

strávit dopoledne s lidovými muzikami Klas z Kralic na Hané, Ohnica 
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z Uherského Hradiště, Valašský Vojvoda z Kozlovic a velkobystřickými 

Záletníky. 

Velkou událostí letošního Lidového roku byl komponovaný program Hanácká 

Dožatá. Soubor Mladá Haná z Velké Bystřice a mužský sbor Rovina provedl 

dobou roboty, kde nesměla chybět bájná postava krále Ječmínka. Se souborem 

Klas z Kralic jsme byli hosty na dožínkové slavnosti, jejímž vyvrcholením bylo 

předání dožínkového věnce hospodáři. Program zakončila atraktivní ukázka 

výmlatu na historické mlátičce Wichterle & Kovařík z r. 1937. Této podívané  

se stovkami diváků již přihlížel i ministr zemědělství Marian Jurečka, který jako 

protiklad k historické mlátičce, přistavil ze svého hospodářství moderní kombajn 

CLAAS. Ten se po celou neděli těšil velkému zájmu dětí i dospělých. Marian 

Jurečka pak již na pódiu přijal z rukou prezidenta spolku Větřák Pivín Jiřího 

Vrby čerstvě vymlácené zrno pro státní potravinové rezervy. Ministr 

zemědělství poté slavnostně pokřtil soubor 12 pohlednic s hanáckými kroji, 

které byly vydány při příležitosti letošního ročníku Lidového roku a zúčastnil se 

předávání ocenění vítězům letošního ročníku velkobystřické soutěže „O 

nejkrásnější okno, předzahrádku, část ulice“.  

Finále festivalu patřilo programu folklorních souborů dospělých, který 

zahájilo hudební přivítání CM Záletníci z Velké Bystřice. Seniorský soubor 

Olšany z Orlové předvedl nejtypičtější regionální tanec Ovjenžok. Cifra 

zatančila fašankové Podšable a pozvala na veselou Zabijačku. Z domácích 

souborů Haná ukázala, kolik bylo v Bystřici kdysi řemeslníků, Mladá Haná 

zavedla v pásmu Cestou k muzice na Lipenské Záhoří a na řemesla navázala i 

Kanafaska s pásmem Kominík. Valašský vojvoda z Kozlovic s podporou 

kvalitní muziky představil pásma Krmaš, Vojna a Hospoda u Harabiša. Diváky i 

odborníky uchvátil Český lidový soubor propracovanými a kvalitně zatančenými 

programy Horácká svarba, Do hospody a Na tři strany, rovněž s výbornou 

muzikou, V pořadu nechyběl ani slovinský soubor Grifon. Pochopitelným 

vyvrcholením odpoledne i celého festivalu bylo závěrečné vystoupení 

temperamentních tanečníků, tanečnic i muzikantů z kostarických souborů Grupo 

de Proyección Folklórica GÜITITE, K-LEO a IBUX, které si zasloužilo 

bouřlivý standing ovation. Kostaričané si všechny získali též svou vstřícností, 

skromností a profesionálním přístupem k vystoupením.  

Závěrečné poděkování patřilo všem, kteří přispěli k tomuto významnému 

folklornímu svátku. Festival po celou dobu provázelo překrásné počasí babího 

léta, které spolu s bohatým a atraktivním folklorním i doprovodným programem 

přispělo k rekordní divácké návštěvě i všeobecné spokojenosti návštěvníků, 

účinkujících i pořadatelů. Letošní ročník tak nastavil opět vysokou laťku kvality, 

kterou se organizátoři budou snažit udržet ba překonat v roce příštím, kdy 

Lidový rok ve Velké Bystřici čeká oslava čtvrtstoletí. 
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Paní tajemnice Jana Drábková odešla do důchodu 
 

Podklady: Velkobystřické noviny č.10, 2014 

 

Ohlédnutí …..  

Bylo pro mě velkou ctí, když jsem dostala příležitost napsat úvodník  

do říjnových velkobystřických novin. Při jeho psaní zažíván zvláštní pocit, je  

za mnou 40 let práce na úřadě, končím s lidmi, se kterými jsem měla skvělý 

kolektiv, dobře se mi pracovalo.  

Tajemnicí jsem se stala 1. 1. 1999, kdy jsem po svém předchůdci Jardovi 

Košovi přebírala funkci.  

Bystřická radnice měla velkou výhodu nebo štěstí na zaměstnance. Bývá 

zvykem, že si nové vedení vybere k sobě své zaměstnance. Ve Velké Bystřici 

tomu tak nebylo a myslím si, že k dobru věci. Každé čtyři roky při změně vedení 

- po volbách - panovaly pořád stejné obavy, zda budou padat hlavy. Jak se říká  

a je pravdou: "zastupitelstvo, rady a starostové aneb politici se mění - dobrý 

úředník zůstává...." A ocenili to nastupující starostové, protože jak zastupitelé, 

tak starosta pochopili, že úředník musí být schopný znát dokonale svou práci  

a realizovat rozhodnutí a záměry rady a zastupitelstva, ale přitom se vyznat  

ve spleti zákonů a nařízení a řídit se jimi.  

Úředník je v každodenním styku s lidmi, jsme na malém městečku, kde se 

všichni známe a mým krédem bylo, aby občan odcházel z úřadu spokojen  

s vyřízením záležitosti, pro kterou přišel, nebo alespoň informován, jak svůj 

problém vyřešit. Samozřejmě se to pokaždé nepodařilo, ale ve většině případů si 

troufnu říci, že občané byli spokojeni. Velkou výhrou pro naši radnici 

posledních 12 roků bylo to, že byl zvolen starosta, který si na „vlastní kůži“ 

vyzkoušel práci úředníka, prošel povinnou zkouškou odborné způsobilosti a zná 

dokonale úřad. Co na závěr?  

Občanům v nadcházejících volbách přeji dobrou ruku, aby správně,  

bez jakýchkoliv emocí, volili své zástupce v samosprávě městečka na další čtyři 

roky. Co nejvíce přeji všem ? Hlavně pevné zdraví, dobrou náladu, pohodu  

a porozumění. Vždyť život je krásný, ale také rychle utíká….  

Jana Drábková  
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014  

Výsledky voleb  

Zastupitelstvo města  

Kraj: Olomoucký kraj  

Okres: Olomouc  

Obec: Velká Bystřice  

 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Voliči 

v seznamu Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

15 1 2 529 1 442 57,02 1 442 19 990 

 

       

Kandidátní listina 

abs.Hlasy 

v % Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené 

% 

platných 

hlasů 

Počet 

mandátů 

1 Hliník plus 2 928 14,65 15 19 990,00 14,64 2 

2 Komunistická 

str.Čech a Moravy 
836 4,18 15 19 990,00 4,18 0 

3 SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 
8 846 44,25 15 19 990,00 44,25 7 

4 SNK JSME TU PRO 

BYSTŘICI 
2 750 13,76 15 19 990,00 13,75 2 

5 V Byst. jsme vš. 

doma! KDU-ČSL 
3 495 17,48 15 19 990,00 17,48 3 

6 Česká str.sociálně 

demokrat. 
1 135 5,68 15 19 990,00 5,67 1 

 

 

 

     
   

          

Č. Název 
Poř. 

číslo 

Kandidát 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

Věk 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 
Abs.hlasy v % 

Pořadí 

zvolení 

1 Hliník plus 3 

Teplá 

Andrea 

Mgr. 

43 NK BEZPP 370 12,63 

1 

1 Hliník plus 1 
Čepelák 

Jiří 
50 NK BEZPP 364 12,43 

2 

3 SNK "ZA 1 Pazdera 43 NK ODS 886 10,01 1 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7102&xobec=505609&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
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PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

Marek 

Ing. 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

2 

Seidler 

Martin 

Ing. 

48 NK BEZPP 726 8,20 

2 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

3 

Schrottová 

Elefteria 

Ing. 

62 NK BEZPP 678 7,66 

3 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

4 
Hošek 

Michal 
43 NK BEZPP 616 6,96 

4 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

5 

Švarcová 

Vendula 

Mgr. 

37 NK BEZPP 532 6,01 

5 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

6 
Šperka 

Kamil Ing. 
38 NK BEZPP 631 7,13 

6 

3 

SNK "ZA 

PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

7 
Šípek 

Martin 
41 NK BEZPP 588 6,64 

7 

4 

SNK JSME 

TU PRO 

BYSTŘICI 

3 
Balonová 

Dana 
48 NK BEZPP 281 10,21 

1 

4 

SNK JSME 

TU PRO 

BYSTŘICI 

1 
Šebestová 

Jana Ing. 
35 NK BEZPP 224 8,14 

2 

5 

V Byst. 

jsme vš. 

doma! 

KDU-ČSL 

1 
Slavotínek 

Ivo Mgr. 
38 KDU-ČSL KDU-ČSL 492 14,07 

1 

5 

V Byst. 

jsme vš. 

doma! 

KDU-ČSL 

3 

Pazderová 

Lucie 

Mgr. 

34 KDU-ČSL BEZPP 337 9,64 

2 

5 

V Byst. 

jsme vš. 

doma! 

KDU-ČSL 

 

4 
Nakládal 

Petr 
51 KDU-ČSL BEZPP 317 9,07 

 

 

3 

 

Česká 

str.sociálně 

demokrat. 

3 

Kolman 

Pavel Ing. 

Ph.D. 

35 ČSSD BEZPP 175 15,41 

 

1 
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Zastupitelstvo města Velká Bystřice na roky 2014-2018, vzešlé z 

voleb konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 se změnami  

Pořadí podle volebních stran:  

Volební strana č. 1 Hliník plus  

poř. 

zvole

ní  

Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Mgr. Andrea Teplá  

21.10.2014 se vzdala mandátu 

43 370 

2.  Jiří Čepelák  50 364 

3 Mgr. Jaroslav Zavadil   

náhradník  poř. č. 1 - člen zastupitelstva od  

22.10.2014 

52 333 

 

Volební strana č. 3 Sdružení nezávislých kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 

poř. 

zvole

ní  

Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Ing. Marek Pazdera  43 886 

2.  Ing. Martin Seidler  48 726 

3 Ing. Elefteria Schrottová  62 678 

4.  Michal Hošek  43 616 

5. Mgr. Vendula Švarcová  37 532 

6. Ing. Kamil Šperka  38 631 

7.  Martin Šípek  41 588 

 

Volební strana č. 4. Sdružení nezávislých kandidátů JSME TU PRO BYSTŘICI  

poř. 

zvole

ní  

Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Dana Balonová  

16.10.2014 se vzdala mandátu  

48 281 

2.  Ing. Jana Šebestová  35 224 

3. Ing. Radek Balon  

náhradník poř. č. 1 

16.10.2014 se vzdal mandátu  

26 222 

4.  Renata Melichárková  

náhradník  poř. č. 2- člen zastupitelstva od 17.10.2014 

49 206 

 

Volební strana č. 5 - V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL 

poř. 

zvole

ní  

Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Mgr. Ivo Slavotínek  38 492 

2.  Mgr. Lucie Pazderová  34 337 

3. Petr Nakládal  51 317 
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Volební strana č. 6 - Česká strana sociálně demokratická  

poř. 

zvole

ní  

Jméno a příjmení  věk  počet hlasů  

1.  Ing. Pavel Kolman Ph.D.  35 175 

 
Na tomto místě uvádím v kronice dva články, které byly zaslány redakci 

Velkobystřických novin, ale bylo rozhodnuto v novinách je neuveřejnit, aby se 

nestaly platformou nekonečné výměny názorů. Domnívám se však, že pro 

dokreslení atmosféry povolební situace ve městě je zajímavé jejich 

zdokumentování v kronice města. 

 
Velkobystřické povolební úvahy, otazníky a vykřičníky 

Jaroslav Koš 

 

 Bystřické komunální volby sleduji od Listopadu velmi pečlivě a se 

zájmem, protože jejich příprava, průběh i výsledek ukážou vždy mnoho 

zajímavých skutečností - nejinak tomu bylo i letos. 

 V předvolební aktivitě se každá z šesti volebních stran projevila jinak. Na 

tradiční předvolební mítinky s dobře připraveným představením všech kandidátů 

vsadili Čepelákův "Hliník plus", Pazderův "Za příjemný život" a Slavotínkův "V 

Bystřici jsme všichni doma-KDU-ČSL". ČSSD se pokusila jen o neformální 

setkání s občany a nezávazné popovídání u náměstí pod stanem. Slavotínkova 

sestava uspořádala navíc pro děti i rodiče v parku velmi pěkné Jablkobraní, 

Pazderovci se mimo zvlášť zdařilého mítinku v průběhu předvolebního týdne 

vypravili za voliči do všech bystřických hospod. Volební strana "Jsme tu pro 

Bystřici" (t.zv.Školkaři) vsadila jen na osobní agitaci především mezi obyvateli 

z okolí horní školky. KSČM neuspořádala nic. Všech pět prvně jmenovaných 

stran  mělo zpracováno řadu vkusných propagačních materiálů s představením 

kandidátů, volební strana "Za příjemný život" navíc rozšířila po internetu velmi 

zajímavý, v Bystřici zatím nevídaný hudební videoklip. KSČM (pokud je mi 

známo) nevydala žádný předvolební informační materiál a o jejich kandidátech 

jsme se dozvěděli až z Velkobystřických novin ze soupisu všech kandidátů do 

komunálních voleb. Koaliční informační materiál "Proměny v novém tisíciletí" 

na formátu A2 nemá svou kvalitou, věcným obsahem a úrovní grafiky obdobu 

ani ve stotisícových městech... 

 Výsledky voleb, které zde nebudeme číselně či personálně specifikovat, 

jsou tak odrazem dvou skutečností.   

 Jednak byly namnoze přímým výsledkem vynaloženého předvolebního 

úsilí volebních stran. Koalice lídrů Pazdery a Slavotínka získala plné dvě třetiny 

všech mandátů (10), Školkaři Ing. Šebestové poněkud překvapivě dva mandáty 

stejně jako ve volbách ztrácející Hliník páně Čepeláka. ČSSD zřejmě před 

volebním fiaskem zachránil Pavel Kolman ve stopách táty Zdeňka, který jediný 
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mandát získal spoustou preferencí z třetího místa na kandidátce. KSČM, mimo 

jiné vzhledem k totální předvolební pasivitě historicky poprvé za dobu své 

existence snad od první republiky nezískala v bystřickém zastupitelstvu ani 

židli... 

 Druhá, a to rozhodující skutečnost bylo to, jaké výsledky práce v minulém 

čtyřletém volebním období za volebními stranami stály. Radnici, radu města i 

většinu výborů řídily volební strany "Za příjemný život" a "V Bystřici jsme 

všichni doma - KDU-ČSL" a řídily to jednoznačně dobře. Je s podivem, že 

mnoho občanů dosažené výsledky považovalo a považuje za naprosto 

samozřejmé - jako kdyby vše padalo z nebe. Přitom nešlo a nejde jen o desítky 

milionů získaných dotací. Jde o jinde nevídanou podporu desítek spolků, 

nevídaný rozsah sportovních a kulturních akcí, perfektně pracující radnici s 

úžasnou tajemnicí, doslova vyšperkování celého města po stavební stránce, 

města s fungující infrastrukturou a širokým zapojením občanů do veřejného 

života. Nedát v demokratických volbách důvěru takovému vedení města by se 

vzpíralo všemu zdravému rozumu - to by snad ani nebylo možné. Proto možná - 

i když jsme měli jednu z nejvyšších volebních účastí v republice -  ta víc jako 

třetina obyvatel ke komunálním urnám ani nepřišla. To je trochu smutné, 

přátelé. Ano, k volbám kandidátů Národní fronty s volebním výsledkem a s 

volební účastí 99,9% nás už nikdo nenahání a máme dnes  právo k volbám bez 

jakýchkoliv postihů nejít. Nezaslouží si však ti kluci a holky za svou čtyřletou 

snahu a obdivuhodné výsledky tak nepatrného ocenění, jakým je vhození 

volebního lístku s jejich jmény do volební urny? 

 Vyhlášené výsledky bystřických komunálních voleb musely uspokojit 

všechny pozitivní voliče - dali jsme ve všech volebních stranách svůj hlas těm 

opravdu nejlepším a s výjimkou vítězné strany jsme do značné míry přeházeli 

představy sekretariátů volebních stran. A to přesto, že zcela nepochopitelná, 

nespravedlivá a limitující desetiprocentní podmínka pro změnu pořadí v zisku 

mandátu tak výrazně nahrávala (snad tentokrát naposledy) diktátu volebních 

stran. 

 Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme se pár dnů po volbách 

dozvěděli, že zaslouženě získaného mandátu v komunálních volbách se vzdává 

absolutně nejúspěšnější kandidátka volební strany "Hliník plus" Mgr. Andrea 

Teplá, která už má čtyřletou zkušenost z práce v zastupitelstvu, ba i radě města. 

Proč? Vážná nemoc? Psychické zhroucení z předvolebního boje? Nemožnost 

splnit předvolební sliby? Příliš mnoho otazníků. A tak se do zastupitelstva 

dostává Mgr. J. Zavadil, který ve volbách u voličů neuspěl. Opravdu to bylo 

nutné? 

 To je ale jen relativně malý kotrmelec - daleko větší se podařil volební 

straně "Jsme tu pro Bystřici". Zde se doslova několik hodin po volbách vzdala 

mandátu také nejúspěšnější kandidátka D. Balonová, která pětinovým ziskem 

hlasů navíc převálcovala i svou nejvýše postavenou lídrini Ing.Šebestovou. To 

však nebylo všechno. K dosazení jiného, leč nezvoleného kandidáta bylo třeba, 
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aby se mandátu vzdal další, voliči zvolený první náhradník Ing. R. Balon. A tak 

i on, v plné síle a zdraví, se ve volbách získaného mandátu překvapivě vzdává a 

do zastupitelstva se tak konečně dostává v rozporu s vůlí voličů  R. 

Melichárková. Vypadá to, že to už nejsme v Bystřici, ale Kocourkově.  

 Je to dost smutné. Jednou z mnoha velkobystřických polistopadových 

priorit byla skutečnost, že se zde ve vedení města nikdy nepolitikařilo a 

zastupitelstvo obrazně vždy táhlo za jeden provaz. Obyvatele našeho městečka 

zastupovali vždy ti, kteří byly voliči tohoto města přímo a na základě volebních 

výsledků zvoleni. Za čtvrt století se nikdy, zdůrazňuji nikdy nestalo, aby řádně 

zvolený zastupitel ze svého mandátu odstoupil - a mnozí dokázali svůj mandát 

vykonávat v ohrožení vážnou nemocí i ve svízelných podmínkách osobního 

života. 

 V těchto dnech jsme svědky v mnoha městech neskutečných, často 

bizardních  povolebních handlů volebních stran, které dokážou původní 

výsledky voleb zcela změnit a jejich jednoznačný vítěz často končí nesmyslně v 

opozici. Všeobecně se to považuje za nemorální, nechutné a degradující 

upřímnou snahu voličů po dosazení těch nejlepších do vedoucích míst 

samospráv. Této politické promiskuitě jsme se dokázali až do těchto dnů 

vyhnout. To už ale neplatí. I v Bystřici k těmto šachům došlo a někteří kandidáti 

bohužel velmi rychle zapomněli na sliby z mítinků a propagačních 

předvolebních materiálů. 

 Přes tyto u nás nezvyklé rošády u dvou z pěti úspěšných volebních 

uskupení zůstává volební výsledek v našem městečku jednoznačný. Opravdu 

silný mandát dostali řádným způsobem všichni, kteří v minulosti pro město něco 

skutečně dokázali a je u nich záruka toho, že o Velké Bystřici se bude dál mluvit 

jako místě, kde je radost žít. A za to jim patří nejen naše blahopřání, ale i 

poděkování. 

  

 

 

Poděkování a omluva  

 

Vážení občané, milí voliči, 

v minulém čísle Velkobystřických novin vyšla tabulka volebních výsledků a 

reakce na rezignaci některých členů zastupitelstva. Dovolte mi touto cestou 

poděkovat Vám všem, kteří jste mi projevili plnou důvěru a dali mi své hlasy 

v komunálních volbách 2014, a vysvětlit Vám mé rozhodnutí vzdát se mandátu 

člena zastupitelstva. Dne 21.10.2014 jsem se zúčastnila osobní schůzky  

s vedením města a následně neformálního jednání nově zvoleného 

zastupitelstva. Na tomto zasedání jsem se dozvěděla o záměru vítězných 

sdružení a stran ponechat radu města v poměru 4:1 (navrhovali jsme 1 mandát 

pro každou stranu či sdružení).  S tímto rozhodnutím se neztotožňuji, protože je 

silně nedemokratické, a svobodně jsem se rozhodla, že se členkou městského 
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zastupitelstva nestanu. Svůj mandát jsem tak předala panu Mgr. Jaroslavu 

Zavadilovi, který má bohaté zkušenosti a bude tak platným členem politického 

života našeho města. 

S přáním krásných Vánoc a srdcem na dlani 

                                                                                     Andrea Teplá 

 

 

Otevření nového dětského hřiště v centru města  

Nové, krásné, moderní a bezpečné dětské hřiště bylo 8. října 2014 

otevřeno u Zámeckého náměstí pro radost všech našich dětí. Slavnostní akt začal 

pokřtěním hřiště a přípitkem "rychlými špunty". Tradičního přestřižení pásky  

se ujaly děti z mateřské školy za asistence pana starosty a místostarosty. Po něm 

už nové hřiště zaplavil nebývalý dětský ruch a všechny herní prvky prošly 

prvním velkým zátěžovým testem. Podle vyjádření všech účastníků obstály  

na jedničku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videokronika města 2014 
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Podklady:  Jaroslav Koš- videokronikář města 

 

Soupis zpracovaných projektů videokroniky města Velká Bystřice 2014 

 

Poř.č. datum Název: Disky poznámka 

1. XI. - III. Rekonstrukce věže radnice 1 2013-2014 

2. 1. 3. Bestřecké masopust 1  

3.  12.4. Hasiči ve VVP Libavá 1 spolu s SR 

4. 1. 5. Jarní Bílý kámen 1  

5.  11. 5 Selské trhy a Slavnost kroje 1  

6. 25. 6. Mírový běh 1  

7. 12. 7. Selské trhy a Hanácké pupek 2  

8. 30. 7. Rekonstrukce zámku 1 kontr.den zastup. 

9. 16. 8. Den mikroregionu a hasičů 1  

10. 16. 8. Hanácká corrida 1 + přání Tesařík. 

11. 30. 8. Letní Bílý kámen 1  

12.  31. 8 Cena města 2014 a odhal.desky 1 mons.Olejník 

13. 6.-7. 9. Lidový rok  8  

14. 6.-7. 9 Lidový rok - bystřické soub. 1 výběr z LR 

15. 7. 9. Soutěž o nejkrásnější okno... 1  

16. 19. 9. Znovuotevření Hotelu Zámek 1  

17. 1.-11. 10. Volby do zastupitelstva města 1 mítinky+výsledky 

18. 11.-19. 10. Hanácká svajba 1 kopie filmu 

19. 8. 11. Bystřické banjo 3  

20. 10. 11. Volba starosty, místostar. a rad. 1  

21. 15. 11 Svatomartinské slavnosti 1  

22. 5. 12. Mikuláš, rozsvícení ván.stromu 1  

23. 21. 12. Vánoční zpívání u stromu 1  

24. 26. 12. Štěpánské koledování 2  

  Celkem disků: 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.  Závěr 
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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 

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. Kolman Zdeněk 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Lakomá Lenka 

Mgr.Lakomý Zdeněk 

Ing.Langer Vít 

Mgr.Langerová Lenka 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Ing.Mihal Jaroslav 

Nakládal Petr 

Ing.Pazdera Marek 

Mgr.Pazderová Lucie 

Mgr.Pírková Alena 

Ing.Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr.Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Mgr.Stodůlka Petr 

Ing.Svoboda Milan 

Bc.Šebíková Hana 

Ing.Šperka Josef 

Ing. Šperka Kamil 

Šulc Aleš 

PharmDr.Třísková H. 

Vaculíková Lucie 

Zedník Miroslav 

Mgr.Žbánková Martina

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji panu Janu Bugnovi. 

 

 

Ve Velké Bystřici 9. prosince 2015 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Příloha kroniky 2014 
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Velkobystřické noviny 2014 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2014 – číslo 1 

- Úvodník (advent v Bystřici, rozpočet roku, výše poplatků, změna svozové firmy, 

nekoná se městský ples) (1,2) 

- Kultura (3-7) 

- Školní okénko- Mikulášský turnaj, soutěž Věnuj mobil (7-8) 

- Nocování v sokolovně (8) 

- Vánoční jarmark ve škole, ve školce (9) 

- Házená: konečné tabulky podzimu (10) 

- Blahopřání do nového roku (11) 

- Příloha: kalendář svozu odpadů 

 

ÚNOR 2014 – číslo 2  

- Úvodník (rozpočet) (1-2) 

- Městský informační servis (2) 

- Kultura - pozvánky (3-7) 

- Školní okénko- schůzka se zástupci města, zápis do MŠ (7-8) 

- Sport – házená – rozpis turnajů (8) 

 

BŘEZEN 2014 – číslo 3 

- Úvodník (připravované změny v mateřských školách)(1) 

- Dopis rodičů, kteří nesouhlasí se zrušením MŠ Na Svobodě (2) 

- Zápis do školky (2), Městský informační servis (2) 

- Historie dobrovolných hasičů Velká Bystřice (3) 

- Medailonek k 60.narozeninám RNRr.dr.hab.Jana Andrese, DSc. (3-4) 

- Informace o změnách v dopravě – jízdenky (4) 

- Kultura (5-7) 

- Sport – házená – MUTREND CUP 2014 (8-9) 

- Příloha: Projekt přístavby MŠ Zámecké nám. a stěhování MŠ Na Svobodě 

 

 

DUBEN 2014 – číslo 4 

- Úvodník (Stěhování, modernizace a rozšíření MŠ)  (1) 

- Integrovaný dopravní systém (2) 

- Městský informační servis (1-3) 

- Kultura – pozvánky (3-5) 

- Jarní Bílý kámen – pozvánka (5) 

- Masopust – ohlédnutí (6-7)  

- Školní okénko – pozvánka na Velikonoční vítání jara, Věnuj mobil – výsledky (8) 

- Zájmové spolky a organizace – zájezd, bazar Bublinka (8-9) 

- Sport – házená – rozpis mistrovských zápasů (9,10) 

- Příloha: Legenda investičních akcí 2014/2015 

 

 

KVĚTEN 2014 – číslo 5 

- Úvodník (vyhlášení místního referenda, Letní čištění řeky Bystřice, Vyhlášení 

soutěže O nejkrásnější okno…, rekonstrukce hotelu Zámek) (1) 
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- Městský informační servis – volby do Evropského parlamentu, místní referendum 

(1-2) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (2) 

- Mistrovství ČR v biketrialu – pozvání (2) 

- Soutěž „O nejkrásnější okno…“ – vyhlášení (2) 

- Kultura – pozvánky (3-7) 

- Školní okénko – Souboj čtenářů, Den Země, Velikonoční dílny (8-9) 

- Zájmové spolky – pozvánky (9) 

 

 

ČERVEN 2014 – číslo 6 

- Úvodník (Referendum nerozhodlo, investice – chodníky a silnice, akce v květnu) (1) 

- Městský informační servis – výsledky referenda a voleb do Evropského parlamentu 

(2) 

- Poradenství v sociální oblasti (2-3) 

- Mírový běh (3) 

- Cesta krále Jindřicha III (3) 

- Kultura – pozvánky (4-6) 

- Školní okénko – čtenářská gramotnost, Memoriál J.Kratiny, kariérové poradenství, 

výtvarná soutěž, Den země, Expedice Karakoram, Preventan Cup (6-8) 

- Velkobystřický závod kol, odrážedel a koloběžek (9) 

- Sport – házená – postup do finále žákovské ligy (9-10) 

 

 

ČERVENEC, SRPEN 2014 – číslo 7 

- Úvodní (Schválení Ceny města, nakládání s bioodpady, nový územní plán, 

rekonstrukce hotelu Zámek, Centrem velké Bystřice čistou nohou II.etapa, přístavba 

dvou oddělení MŠ) (1)  

- Vzpomínka na Reginu Smékalovou (2) 

- Sběr elektroodpadu (3) 

- Pozvánky na akce (3,4,5) 

- Foto Dětský den a Bystřická kuličkiáda (6) 

- Školní okénko (7,8,9,10) 

 

SRPEN  2014 – číslo 8 

- Úvodník (Nejkrásnější bystřická okna a předzahrádky, kalendář Mikroregionu, Cena 

města, projekt okrasné zahrady v DPS, investiční akce) (1,2) 

- Cena města pro Mons. Olejníka (3) 

- Patrocinium a hodové odpoledne na faře (3) 

- Pozvánky na akce (4-8) 

- Slavnost sv. Anny v DPS (8) 

- Foto Hanécké pupek (8) 

- Biketrial Skalka (10) 

 

 

ZÁŘÍ 2014 – číslo 9 

- Úvodník (Rekonstrukce a dostavba KD Nadační, hotel Zámek s.r.o., kompostéry a 

kontejnery, Centrem V. Bystřice čistou nohou II. etapa)  (1,2)  

- Volby do zastupitelstva obce (2) 

- Euroklíč a sociální dávky (3,4) 
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- Pozvánky na akce (4-7) 

- Foto Hanécké Woodstock (8) 

- Den regionu Bystřička (9) 

- Sport – házená  (10) 

 

ŘÍJEN 2014 – číslo 10 

- Úvodník – paní Jana Drábková se loučí s funkcí tajemnice (1) 

- Oznámení a informace k volbám (1,2) 

- Kompostéry (2) 

- Nové webové stránky města (3) 

- Pozvánky na akce (4-6) 

- Školní okénko (6) 

- Zájmové spolky a organizace (7,8) 

- Letní Bílý kámen (8) 

- Sport, házená (9) 

 

LISTOPAD 2014 -  číslo 11 

- Úvodník (O výsledcích voleb) (1) 

- Zastupitelstvo na nové volební období (2) 

- Charitní pečovatelská služba (3) 

- Pozvánky na akce (4-7) 

- Školní okénko (7,8) 

- Skautský tábor (9) 

- Sport (9) 

 

PROSINEC 2014 – číslo 12 

- Úvodník (Ustavující zasedání zastupitelstva, Centrem Velké Bystřice čistou nohou 

II.etapa, příprava rozpočtu, Svatomartinské slavnosti) (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Pozvánky na akce (3-6, 10) 

- Foto – Svatomartinské slavnosti (7) 

- Školní okénko (8,9) 

 

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 
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 Během roku 2014 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  
 


