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I. Úvod 
 

Kronika roku 2015 je svědectvím prvního roku nového volebního období. 

Vedení města pracovalo v podobném složení jako v předchozím roce.  

Podařilo se realizovat mnohé investiční akce. V oblasti kultury  nadále Velká 

Bystřice zůstává kulturním centrem nejbližšího okolí. Také bystřičtí sportovci a 

členové souboru Haná šířili dobré jméno svého města po celé republice i do 

zahraničí. Domnívám se, že rok 2015 byl pro Velkou Bystřici rokem úspěšným, 

jak o tom vypovídají bohaté stránky městské kroniky. 
 

 

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 2015 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2015 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, číslo 52, str.24-35, Kronika 

2015, Nela Vejvodová 

 

 7.1. Teroristé zaútočili v Paříži na redakci časopisu Charlie Hebdo. Zabili 

10 novinářů a 2 policisty. 

 17.1.  Plzeň se stala pro rok 2015 Evropským hlavním městem kultury. 

 30.1. Lucie Šafářová vyhrála s Američankou Mattekovou-Sandsovou 

čtyřhru na Australian Open. 

 8.2. V Bagdádu byl po 11 letech zrušen noční zákaz vycházení. 
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 5.3. V pražské O2 aréně začalo halové mistrovství světa v atletice. Zlatou 

medaili získal Pavel Maslák v běhu na 400 m a Jakub Houšala na 1500 m. 

Čeští atleti získali 6 medailí. 

 5.3. Smíšená štafeta (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) získala 

zlatou medaili na mistrovství světa v biatlonu v Kontiolahti. V sólových 

závodech získal Moravec stříbro a bronz, Soukalová stříbro. 

 12.2. Společnost Ostravsko-karvinské doly ohlásila masové propouštění, 

do konce roku chce propustit 1 600 zaměstnanců. 

 24.2. V Uherském Brodě došlo v restauraci Družba ke střelbě, po níž 

zůstalo na místě 10 mrtvých. 

 28.3. Po dvou letech se do Česka vrátily unesené turistky Chrástecká  

a Humpálová. Propuštění u al-Káidy vyjednala turecká organizace IHH. 

 6.4. Linka A pražského metra se prodloužila o 4 stanice, končí v zastávce 

Motol. 

 19.4. Ve středozemním moři u italského ostrova Lampedusa utonulo tisíc 

migrantů poté, co se převrátila dvě plavidla plující z Libye. 

 12.4. Český závodník Petr Vabroušek zvítězil v extrémním maratonu  

na severním pólu při teplotě - 29 stupňů Celsia. 

 1.5. V italském Miláně začala světová výstava Expo 2015, český pavilon 

získal bronzovou medaili za architekturu. 

 12.5. Nepál postihlo silné zemětřesení, při kterém zahynulo 8 000 lidí. 

 17.5. Česká republika hostila mistrovství světa v hokeji, česká 

reprezentace skončila čtvrtá. 

 28.5. Premiér Sobotka odvolal Ministra školství Marcela Chládka kvůli 

údajnému šikanování podřízených. Rezort dočasně přebrala ministryně 

práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

 29.5. Soud zprostil viny Janu Nečasovou – Nagyovou v případě zneužití 

vojenské tajné služby ke sledování manželky bývalého premiéra Nečase. 

 13.6. Rakousko přestalo vyřizovat žádosti o azyl, počet žadatelů  

se od ledna do dubna zvýšil o 160 %. 

 23.6. Maďarsko jednostranně vypovědělo platnost dohody o evropské 

azylové politice, není v jeho silách přijímat migranty, které ostatní země 

dle úmluvy vracejí do první země, kde požádali o azyl. 

 26.6. USA povolily uzavírat homosexuální sňatky ve všech státech unie. 

 26.6. Na pláži v tuniském Sousse zemřelo 37 lidí, útočník střílel  

i v hotelech.  

 3.7. Začal 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 

Varech. 

 6.7. V Maďarsku schválili zákon, který umožňuje postavit 175 km plotu 

proti nekontrolované migraci na srbsko-maďarské hranici. 

 14.7. Americká sonda New Horizons prolétla kolem Pluta, poprvé  

je vidět, jak vypadá. 
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 18.7. Pět Čechů bylo uneseno v Libanonu. 

 20.7. Po 54 letech otevřela Kuba ambasádu v USA. 

 22.7.Rychlovlak Pendolino narazil na přejezdu u Studénky  

do odstaveného náklaďáku. Tři lidé zemřeli, 18 bylo zraněno. 

 23.7. David Rath byl odsouzen za přijetí úplatku na 8,5 roku do vězení. 

 29.7.V indickém oceánu byly vyplaveny trosky Boeingu 777,  

který zmizel v lednu 2014. 

 6.8. Egypt otevřel 72 km dlouhou větev Suezského průplavu, který  

má plavbu lodí zkrátit zhruba na polovinu. 

 22.8. Stovky uprchlíků prorazily policejní kordony na makedonských 

hranicích, v příhraničních oblastech byl vyhlášen výjimečný stav. 

 22.8. Zuzana Hejnová získala zlatou medaili v běhu na 400 m  

na mistrovství světa v atletice v Pekingu.  

 24.8. Soud v JAR uznal Radovana Krejčíře vinným z pokusu o vraždu  

a přechovávání drog. 

 1.9. Policie zadržela na nádraží v Břeclavi 214 migrantů ze Sýrie. Přivezl 

je vlak z Maďarska, který měl pokračovat do Německa. 

 4.9. Prezident Miloš Zeman se zúčastnil v Číně oslav 70. výročí konce  

2. světové války, setkal se s čínským prezidentem a pozval ho do Prahy. 

 6.9. Na mistrovství světa ve veslování získal Ondřej Synek zlatou  

a Miroslava Knapková stříbrnou medaili. 

 9.9. Britská královna Alžběta II. překonala délku vlády své prababičky 

Viktorie, stala se nejdéle vládnoucím britským monarchou. 

 14.9. Slovensko obnovuje kontroly na hranicích s Rakouskem  

a Maďarskem kvůli uprchlické krizi. 

 19.9. Po několikerých odkladech byl otevřen kontroverzní tunel Blanka 

v Praze. Stál 43 miliard korun. 

 20.9. Umělci ze skupiny Ztohoven na protest proti prezidentovi vyvěsili 

v přestrojení za kominíky nad Pražským hradem rudé trenýrky namísto 

prezidentské standarty. 

 10.10. Česká republika obnovila kontroly na hranicích s Rakouskem 

z důvodu uprchlické krize. Kontrolovala je policie, ale do pohraničí  

bylo přesunuto i 650 vojáků. 

 13.10. Policisté zadrželi exministra Ivana Langera a podnikatele Ivana 

Kyselého v podezření z korupce v souvislosti se solárním byznysem. 

 21.10. Poslanci schválili nový státní svátek – Velký pátek. 

 29.10. Čína po 36 letech uvolňuje politiku jednoho dítěte. 

 2.11. Karel Gott oznámil, že má rakovinu mízních uzlin. 

 11.11.Slovinsko postavilo plot proti migrantům na hranici s Chorvatskem. 

 12.11.Američtí astronomové objevili nejvzdálenější známé těleso  

ve sluneční soustavě, je jím trpasličí planeta V774104. 
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 12.11. Fotopasti na Broumovsku vyfotily návrat vlka obecného. 

 13.11. Na několika místech v Paříži zazněly výbuchy a střelba, atentátníci 

zabili na 140 lidí. 

 14.11. Tenistky Petra Kvitová, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová 

vyhrály v Praze Fed Cup. 

 28.11. Nemocný Karel Gott si za obrovského aplausu přišel pro svého 

čtyřicátého Zlatého slavíka. 

 21.12. Anketu Sportovec roku vyhrála atletka Zuzana Hejnová, mistryně 

světa v běhu na 400 m překážek. 

  

 

Přehled  událostí města v roce 2015 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 Velká Bystřice je dva roky po sobě v rámci Olomouckého kraje městem 

s nejvyšším ročním přírůstkem obyvatel, v roce 2014 přibylo 73 obyvatel, 

což je víc než v Olomouci. 

 11.1. Tříkrálová koleda  

 10.1. Rockové bál Hanáckyho Woodstocku v sále Ravela 

 17.1. Ples města Velká Bystřice a mikroregionu Bystřička v hotelu Zámek 

 25.1. Novoroční koncert Kruhu přátel hudby - Jiří Bárta/violoncello, 

Terezie Fialová/klavír 

 31.1. Výstava kreseb v geleriizet Ladislav Daněk: Světlo tak pomalu  

se rodí jako krystaly 

 31.1. Hasičský ples  

 01.2. Dětský karneval pořádaný městem  

 07.2. Bystřický masopust se zabijačkou (vystoupení Komedianti na káře, 

Mladá Haná, Čekanka, Kanafaska) 

 07.2. NUTREND CUP, turnaj mužů v házené 

 08.2. Klavírní koncert Kruhu přátel hudby Lukáš Klánský 

 19.2. Divadlo O2Z - divadlo improvizace 

 20.2. Pietní položení kytice u příležitosti 70. výročí vypálení palírny, Svaz 

bojovníků za svobodu a zástupci města 

 21.2. Ples SRPŠ  

 22.2. Koncert Kruhu přátel hudby - hornové trio Mikuláš Koska/lesní roh; 

Martina Bačová/housle, Terezie Fialová/klavír 

 14.-15.3. BOBO CUP, turnaj žáků v miniházené 

 15.3. Koncert Kruhu přátel hudby Guarneri trio Čeněk Pavlík/housle; 

Marek Jerie/violoncello; Ivan Klánský/klavír 

 21.2. Šibřinky pořádané Sportovním klubem 
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 21.3. Tragická dopravní nehoda na silnici na Bukovany, zemřeli dva 

mladí lidé  

 24.3. Vynášení smrtky (Čekanka, Krušpánek) 

 26.3. Velikonoční vítání jara – výtvarné dílny v základní škole 

 28.3. Výstava obrazů v geleriizet Pavel, Jitka, Tomáš a Jan Herynkovi: 

Tvor voda, bratr strom, sestra hvězda 

 29.3. Pletení tatarů  

 1.4. Koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 6.4. Mrskut – Velikonoční obchůzka pořádaná souborem Haná 

 9.-10.4. O pohár ministra školství – Republikové finále Sportovní ligy 

základních škol v házené  

 13.4. Pohádka pro děti Matylda zasahuje (DAP Praha) 

 19.4. Vokální koncert Anna a Ondřej Líňovi/zpěv, klavírní doprovod  

M. Buriánková 

 25.4. Festival duchovní hudby k poctě Mons. Olejníka  

 30.4. Pálení čarodějnic v ulici Hliník, pořádal Sbor dobrovolných hasičů 

 30.4. Stavěni mája, pořádal Sbor dobrovolných hasičů 

 1.5. Bílý kámen - cykloturistická akce  

 9.5. Oblastní výstava německých ovčáků 

 9.5. Rybářské závody 

 10.5. Bystřické selské trhy  

 10.5. Slavnost kroje - Pereme, škrobíme, žehlíme…  

 16.5. Čištění řeky Bystřice 

 17.5. Pohádka O čarovné laskonce; Velmi amatérské divadlo jednoty Orel 

 20.5. O zlaté rybce - pohádka pro MŠ 

 21.5. Májový koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 23.5. Sečeni lóke, pořádal soubor Haná  

 24.5. Derniéra výstavy Herynkových v galeriizet, vystoupila skupina 

Tady a teď 

 29.5. Noc kostelů - komentované prohlídky římskokatolického kostela 

 30.5. Výstava objektů a soch v galeriizet Amir el Lithy: Pod zemí  

 30.5. Káceni mája  

 31.5. Dětský den  

 31.5. Bystřická kuličkiáda 

 31.5. Koncert duchovní hudby v kostele: komorní sbor Jírovci z Litovle  

 31.5. Koncert Kruhu přátel hudby - Trifoglio trio  

 5.- 6.6. Pohárek Svazu českých dramatických umělců 

 6.6. Dětský závod kol, koloběžek a odrážedel, pořádal TJ Sokol  

 10.6. Námořnická pohádka; dětský soubor Rybky ZŠ a MŠ  

(3 představení) 
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 13.6. Hanácké Nashville - přehlídka folkových, trampských  

a buegrassových skupin 

 19.6. Zahradní slavnost rytířů a princezen, pořádala MŠ 

 19.-20.6. Memoriál Jana Kratiny – mezinárodní turnaj v miniházené 4+1 

 26.6. Tučňáci z Madagaskaru – filmové představení v amfiteátru 

 Červen - Dokončení cyklostezky „u zastávky“ 

 11.7. Hanácké pupek světa  

 13.7. Zahájení stavby kruhové křižovatky na vjezdu do Makra 

 17.7. Hodinový manžel – filmové představení v amfiteátru 

 19.7. Snídaně v trávě – piknik v zámeckém parku, pořádal SDH 

 24.7. Sedm statečných – filmové představení v amfiteátru 

 25.7. Výstava obrazů v galeriizet Lenka Kučerová-Žampová: Města  

a moře 

 1.8. Hanácké Woodstock rockový festival, pořádala Velkobystřická 

kulturní společnost 

 14.8. Všiváci – filmové představení v amfiteátru 

 15.8. Hasičská soutěž a zábava, pořádalo SDH  

 22.8. Cyklojízda mikroregionem Bystřička 

 29. - 30.8. Sportovní mládí CUP 2015 – mezinár. turnaj žáků v házené 

 30.8. Hody a farní odpoledne, pořádala ŘK farnost  

 30.8. Tři bratři  – filmové rozloučení s prázdninami v amfiteátru 

 4.- 6.9. Lidový rok 

 26.9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny, pořádal Svaz zahrádkářů 

 26.9. Jsme ze stejné planety – mezinárodní piknik, výsadba stromů 

 26.9. Výstava obrazů v galeriizet Lenka Horňáková-Civade: Vůně 

Provence  

 26.9. Detektor lži - premiéra představení DS OB Velká Bystřice 

 27.9. Bystřické selské trhy 

 Říjen - Zahájení  akce Centrem Velké Bystřice čistou nohou - IV. etapa -  

rekonstrukce místních komunikací Kopaniny, Bří. Mikolášku, část ulice 

Na Letné, chodník kolem Lošovského potůčku, výstavba parkoviště  

u přehrady  

 16.10. Podzimní bazárek, pořádalo mateřské centrum Bublinka  

 21.10. Loutková pohádka pro děti z MŠ  

 12.10. Drakiáda  

 17.10. Koncert Klubu přátel hudby Eliška Gattringerová   

 31.10. Ekumenická bohoslužba za zesnulé na hřbitově 

 01.11. Vydání zákazu podomního prodeje 

 02.11. Nástup nové tajemnice Mgr. Marcely Chumchalové do funkce 

 07.11. Den otevřených dveří v novém Odpadovém centru 
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 08.11. O čarovné laskonce; pohádka pro děti (Velmi amatérské divadlo 

jednoty Orel) 

 12.11. Prodejní výstavka Svazu postižených civilizačními chorobami 

 14.11. Svatomartinské odpoledne  

 16. – 23.11. výstava obrazů a fotografií v orlovně 

 21.11. Bystřické Banjo; 17. ročník přehlídky folkové, trampské 

a bluegrassové hudby 

 26.11. Vánoční jarmark ve škole 

 28.11. Výstava obrazů v galeriizet Jaroslaw Sebastian Pastuszak: 

Struktury světla 

 29.11. Koncert Klubu přátel hudby Petrof piano trio  

 02.12. Vánoční jarmark ve školce  

 05.12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

 06.12. Řeka Bystřice – výstava fotografií v parku u amfiteátru 

 12.12. Obchůzka Lucek 

 12.12. Předvánoční akademie Sokola 

 13.12. Adventní koncert v kostele 

 15.12. Adventní koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 20.12. Zpívání u vánočního stromu, pouštění skořápkových lodiček  

 24.12. Troubení z věže kostela 

 24.12. Půlnoční mše  

 25.12. Živý betlém; Velmi Amatérské Divadlo, pořádal Orel 

 26.12. Štěpánské koledování, pořádal soubor Haná 

 31.12. Divadelní Silvestr 

 31.12. Silvestrovský koncert v kostele  

 Vstoupil v platnost nový územní plán sídelního útvaru Velká Bystřice, 

který na dobu asi 15 let určuje závazná pravidla využití území 
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II. Popis obce 
 

 

Poloha obce 

GPS: 49°35'24.814"N, 17°21'31.848"E 

 

Obec Velká Bystřice se nachází v místě, kde končí údolí řeky Bystřice, 

pět kilometrů východně od okraje města Olomouc. Rovina nížiny Haná se právě 

v tomto místě zvedá do prvních kopečků Nízkého Jeseníku, jehož zalesněné 

stráně na severovýchodě obce se dotýkají prvních bystřických domů. Střed obce 

(budova radnice) se nachází v nadmořské výšce 244 m, v ostatních místech 

kolísá výška od 232 do 305 metrů nad mořem. Přesné vymezení polohy našeho 

města je popsáno v knize „Velká Bystřice – minulost a současnost“ str.233. 

 

 

Vzhled obce 
 

Naše město bylo dlouhá staletí  příkladem obce silničního typu,  

tj. zástavby, která se pravidelně rozšiřovala pouze kolem silnice, procházející 

údolím stejnojmenné řeky. Až v minulém století došlo k rozsáhlejší výstavbě 

kolem bočních ulic, z větší části i v oblasti pravého břehu Bystřice, která 

vyvrcholila výstavbou místní části Kopaniny v sedmdesátých a osmdesátých 

letech. 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 došlo 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 obou 

stranách 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, 

přibývají nově postavené domy. V roce 2015 byly opraveny další chodníky  

a místní komunikace, do vzhledu obce zasáhla také akce Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou, III. a IV. etapa, při níž byly rekonstruovány chodníky  

a vozovky v horní části obce a na Kopaninách, vzniklo odpadové centrum  

za nádražím, probíhala rekonstrukce kulturního domu Nadační v centru města, 

pozornost kolemjdoucích budila i nová zahrada s herními prvky v MŠ Zámecká. 

Velká změna nastala při vjezdu do Velké Bystřice, kde vznikl kruhový objezd  

a nedaleko Makra nové logistické centrum firmy EGT. Podrobnosti o těchto 

stavbách jsou uvedeny v dalších kapitolách této kroniky. 

 

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 2015 

 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

           Protože investiční činnost v roce 2015 v souhrnu detailně zpracoval 

předseda stavební komise Ing. Milan Svoboda, chtěl bych příspěvek do kroniky 

roku 2015 věnovat 2 investičním akcím, které byly v roce 2015 z mého pohledu 

výjimečné (odpadové centrum a rekonstrukce KD) a pak také krátkému 

zhodnocení roku 2015 a výhledu na rok 2016.  

             Na úvod jen malé konstatování - od roku 2013 vešlo v platnost nové 

rozpočtové určení daní (RUD), které obcím přineslo nárůst daňových příjmů. 

V našem případě se jednalo o částku cca 8 mil. ročně. Tyto finanční prostředky 

jsme věnovali výhradně do investic a určitě je to u nás ve Velké Bystřici vidět.  

Jen v  roce 2015 jsme financovali nebo spolufinancovali velké množství akcí 

(zateplení a přístavba KD  Nadační, cyklostezka Konírna, Čistá noha - III. etapa, 

Čistá noha – IV. etapa, odpadové centrum, dokončení rekonstrukce  

MŠ Zámecká, rekonstrukce vytápění přední budovy ZŠ, přírodní zahrada  

MŠ Zámecká, kruhová křižovatka u Makra a  další drobnější akce). Na jedno 

městečko velikosti Velké Bystřice je to během jednoho roku obrovské množství 

práce.    

Pro mě osobně byla nejsledovanější investicí roku 2015  akce 

Rekonstrukce Kulturního domu (KD) Nadační. Už jen proto, že se nám 

dlouhodobě nedařilo zajistit finanční prostředky na opravu KD Nadační.  

Od roku 2003 jsme zkoušeli snad všechny možné i nemožné dotační tituly.  

Až žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí byla úspěšná (ale jen  

na  zateplení a výměnu  oken).   Z důvodu dodržení termínu poskytovatele 

dotace jsme rozdělili rekonstrukci KD Nadační na 2 etapy – 1) zateplení  

a výměnu oken a 2) samostatně jsme řešili  přístavbu KD Nadační.  Práce  

na rekonstrukci KD Nadační byly zahájeny  v jarních měsících, všechny nás ale 

šokoval stavebně-technický stav budovy. Problémy s překládáním náhonu  

to začalo, pokračovalo to statickými problémy s nesourodým zdivem (různé 

přizdívky se musely staticky zabezpečit) a pokračovalo to zjištěním, že stav 

stropů nad sálem je naprosto nevyhovující. Proto jsme se rozhodli, že  

po dokončení  fasád a přístavby KD Nadační nebude zahájena plesová sezóna 

2016 a sál KD nebude zpřístupněn. Ihned jsme ale zahájili práce na zajištění 

pokračování projektové dokumentace a chtěli bychom další etapu rekonstrukce 

KD Nadační (samotný sál + prostory po bývalé restauraci) realizovat v příštím 

roce. Opravdu náročné období….. Ale zase budeme mít prakticky nový  

KD Nadační, více informací jak to dopadlo v kronice 2016 . 

Další významnou akcí byla výstavba odpadového centra. V sobotu  

7. listopadu 2015  byl zahájen zkušební provoz nového odpadového centra, které 

bylo vybudováno díky  90% podpoře z Operačního programu životní prostředí  

a nachází se v areálu vedle čistírny odpadních vod (ČOV) směrem  
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na Bystrovany. Jen stručně připomenu, že stávající středisko technických služeb 

u Kapitulního parku  i s provizorním sběrovým dvorem  bylo v rámci církevních 

restitucí již majetkově převedeno Metropolitní kapitule a město ho musí  

do konce roku 2016 vyklidit. Proto jsme hledali novou lokalitu, což nebylo 

vůbec jednoduché. Využili jsme vlastnictví pozemků vedle ČOV a  díky dotaci 

vybudovali odpadové centrum se zázemím pro technické služby. Odpadové 

centrum bude pro občany otevřené každé úterý od 15.30 do 18.00 hod a každou 

sobotu od 8.00 do 12.00 hod (s výjimkou státních svátků, Vánoc apod.).   

Odpady jsou přijímány od občanů s trvalým pobytem v zapojených obcích  

dle platného ceníku. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského 

průkazu) k ověření místa trvalého bydliště. V odpadovém centru je umožněno 

odložit zdarma prakticky veškerý odpad s výjimkou komunálního odpadu  

a stavebního odpadu.  Stavební odpad je zpoplatněn  dle ceníku a omezen 

maximálním  množstvím 500 kg/občan/rok. Množství odpadu, které občan 

odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově 

odložit např. 20 ks pneumatik). Jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních 

automobilů maximálně 8 ks/osoba/rok. Nejsou přijímány stavební odpady 

s obsahem azbestu. Elektrospotřebiče jsou odebírány zdarma pouze 

v kompletním stavu. Pokud nejsou kompletní, občan hradí poplatek dle ceníku. 

Zařízení není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti. Věřím, že zvýšení 

možnosti ukládat zdarma 2x týdně odpad do odpadového centra se výrazně sníží 

četnost černých skládek na katastru našeho městečka. 

          Tolik moje stručné zhodnocení roku 2015, byl to prostě výjimečný rok, 

který se dlouho nebude opakovat.  Při sestavování rozpočtu na rok 2016 budeme 

preferovat dokončení rozpracovaných akcí a nové akce budeme rozjíždět  

i na základě vývoje nových operačních programů EU 2014-2020 (které mají 

obrovské zpoždění) a státních dotací.  

 

 

 

Počasí v roce 2015 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Tento rok byl zcela výjimečný z hlediska vysoké průměrné roční teploty - 

osm měsíců bylo teplotně nadnormálních, dva měsíce slabě nadnormální a dva 

jen nepatrně podnormální. Zima byla velmi mírná, bez silných mrazů a bylo jen 

málo sněhu. Srážkově se jedná o rok podnormální - nejméně za posledních 55 

let. Srážkový deficit byl citelný zvláště na jaře. Podzim byl mimořádně teplý, 

bez mrazíků, květiny zůstaly neporušené a sytě zelená tráva rostla  

až do prosince. I když byl podzim velmi teplý, vlivem oblačnosti slunce svítilo 

málo. 
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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  -11 11 -5,5 4,5 0,76 7 3 56 9 5 0 0 

Únor  -8 9,5 -4 6,5 0,86 13 6 9 4 7 2 0 

Březen  -4 19,5 2 13 5,42 19 8 43 0 17 1 0 

Duben  -4 25 2,5 18 9,67 25 10 40 2 23 0 0 

Květen  2 28 8 18,5 14,22 16 11 57,5 0 15 0 0 

Červen  5 33 14 25 18,86 20 9 49,5 0 10 2 0 

Červenec  5,5 35,5 4 25,5 20,02 25 11 60 0 8 2 0 

Srpen  9 38 17 29 27,55 25 8 44,5 0 14 0 3 

Září  2 32 10 24 14,67 21 8 33,5 0 16 1 0 

Říjen  -1 21 3,5 16,5 9,32 14 7 27 0 15 7 0 

Listopad  -4 16 -1 13 5,35 13 13 22 0 5 6 0 

Prosinec  -9 10 -4,5 8,5 2,88 12 11 35 0 7 16 0 

 

                                                                           x = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden 

 

 

Velmi proměnlivé počasí. První týden 

mrazivé noci, přes den nad nulou, sněžení, 

mrznoucí déšť, náledí. Další období velmi 

teplé, vály silné větry, mrzlo málo, konec 

měsíce ochlazení. 

0,76 
 

-2,8 

 

56 
 

42 

 

Únor 

 

 

. 

Začátkem měsíce opravdová zima. Teploty 

v noci pod nulou, sněžení, vánice, mlhy, 

námrazy. Od 12.2. denní teploty nad 4°C, 

kvetou sněženky a sedmikrásky. Konec 

měsíce chladnější, deštivý, přiletěli špačci. 

0.86 -1,1 9 
38 

 

 

Březen 

 

 

. 

Teplý, suchý, větrný měsíc. Noční teploty 

většinou pod nulou, denní při slunečném 

počasí dosahují rekordů. Konec měsíce 

studený a deštivý. Zvedají se hladiny řek, 

21.3. vánice, poslední dva dny velmi silný 

vítr lámal stromy, odnášel střechy.  

5,42 2,5 43 
 

40 

 

Duben 

 

 

Začátkem měsíce chladno a deštivo, v noci 

pod nulou. Střídá se oteplení a ochlazení. 

Po 20.4. oteplení, slunečno, letní teploty, 
9.67 7,3 40 47 
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větrno a sucho. Konec měsíce náhlé 

ochlazení.   

Květen 

 

Teplo, větrno, minimum srážek. Druhá 

polovina měsíce chladnější, denní teploty 

pod 20°C. 

14,2 
 

12,3 

 

57,5 
 

74 

 

Červen Teplý měsíc, 5.-7.6. teploty přes 30°C. V 

první polovině sucho a větrno, pak nastává 

mírné ochlazení a deště. Po 20.6. je období, 

kdy jsou chladná rána, 25.6. rekordně nízká 

teplota. Konec měsíce deštivý a otepluje se. 

Nejteplejší měsíc červen za posledních 150 

let. 

18,9 
 

15,5 

 

49,5 84 

Červenec 

 

 

. 

Velmi horký a suchý měsíc, padaly teplotní 

rekordy. Dvě období tropických dnů, kdy 

denní teploty přesahovaly 30°C a noční 

20°C - 12 tropických dnů: max. teplota 

35°C. 

25,5 16,9 60 79 

Srpen 

 

 

. 

Velmi teplo a velké sucho, padají teplotní 

rekordy, od 4.8. tropické dny i noci 

(maximum 38°C). Srážky minimální, 

pouze tři dny deštivé, příroda úpí 

nedostatkem vláhy. Nejteplejší léto za 

posledních 10 let. 

27,6 16,4 44 78 

Září 

 

 

Začátkem měsíce přetrvává letní teplo, od 

7.9. se ochladilo, denní teploty do 20°C. 

Srážky opět minimální. 
17,7 12,8 33,5 52 

Říjen 

 

 

Proměnlivé počasí, srážky minimální. 

Začátek měsíce nad 20°C, pak ochlazení, 

větrno a tři dny deštivo. 

9,32 8,0 27 43 

Listopad 

 

 

. 

Začátkem měsíce mlhavá, studená rána, 

teploty klesají pod 0°C, přes den slunečné 

počasí nad 10°C - nejteplejší listopad od 

roku 1912. Na mnoha místech špatná 

smogová situace, po 10.11. teplotní 

rekordy - 16°C. Po 20.11. ochlazení, konec 

měsíce oteplení, deštivo, větrno. 

5,35 2,7 22 49 

Prosinec 

 

 

. 

Teplý měsíc, časté ranní mlhy, někdy i po 

celý den. Srážek minimum, občas jen 

mrholení. Padaly teplotní rekordy - až 

10°C. Dokonce létali komáři a mouchy - 

kvetly sedmikrásky. Až v závěru měsíce se 

2,88 -1,0 35 48 
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ochladilo a průměrná teplota klesla pod 

0°C. 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 10,8 7,5 39,8 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 477 674 

 
 

 

Obyvatelstvo 

k 31. 12. 2015 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel     3 228   

 z toho muži      1 607   

 z toho ženy      1 621 

 počet obyvatel včetně cizinců  3 270   

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2 562  

     mladších 18 let        666  

     starších 60 let      762  

 

Narozené děti     30     

Sňatků celkem     53    

 uzavřených v obřadní síni  36 

 uzavřených pod širým nebem  15  

církevní sňatky      2 

Úmrtí       29 

Nově přihlášení občané    73 

Odstěhovali se     66 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice 18    

 

Věk nad 90 let:   22 osob (narozených do 31.12.1925) 

Koblihová Anna 

Meitnerová Františka 

Mojžíšová Anna 

Niesner Karel 

Mlčochová Miloslava 

Kubisová Zdeňka 

Blažková Libuše 

Čechmánková Ludmila 

Šperka Josef 

Brzokoupilová Vlasta 

Molíková Vítězslava 

Dřímalka Jiří 

Kocian Milan 

Habáňová Květuše 

Stancová Kateřina 

Kummerová Blažena 

Klenovský Jaromír 

Breginová Božena 

Konečný Zdeněk 

Maderová Bohumila  

Mádr Miroslav
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Narozené děti: celkem 30  

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

Matyáš Huddec   

Matěj Pospíšilík 

Dominik Pěnkava   

Denisa Hlaváčková 

Daniela Derli   

Albert Chabičovský 

Teodor Kultan   

Adam Šmotek 

Maximilian Pastuszak  

Valentina Salašná 

Jan Havlíček    

Filip Korbel 

Sára Miervová   

Sofie Charvátová 

Daniela Vojtková   

Kryštof Runtág 

Barbora Šebková   

Viktor Zich 

Eliška Nehněvajsová  

David Barvíř   

František Dambor   

Justýna Kráčmarová  

Matylda Švarcová 

Teodor Hladil 

Johana Vachutková   

Valerie Voglová 

Lukáš Pazdera 

Ema Čtvrtlíková 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 29 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

    zemřel/a ve věku:  

Anna Hlaváčková  91  

Jana Valová   84 

Jarmila Hrubá   94 

Milada Šmidáková  93 

Olga Pečínková  77 

Marie Kadalová    94 

Vítězslav Soviš  74 

Vlasta Schrottová   94 

Růžena Jemelková  83 

Dobromila Mahrová 82 

Zdeňka Hubáčková 64 

Miloslav Kubáč  79 

Ctibor Kolbe  91 

Vítězslava Molíková 91  

Jaroslav Smékal   64 

Věra Janáčková  79 

Augustin Němec  67 

Josef Roušal  87 

Vlasta Švestková  93 

Dobromila Petrová 88 

Jiřina Jozífová  91 

František Ferst  90 

Richard Stříbrný  78 

Milan Opletal  82 

Ludmila Sokolová  89 

Jiří Balon   74

CzechPoint 

 

V roce 2015 vydal Městský úřad prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy - CzechPointu - celkem 565 výpisů a pracovníci Městského 

úřadu ověřili celkem 1804 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 2015 

5 

 

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: Marcela Chumchalová – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2015: 

 

Ing. Marek Pazdera Mgr. Ivo Slavotínek 

Ing. Martin Seidler Ing. Kamil Šperka 

Ing. Elefteria Schrottová Petr Nakládal 

Michal Hošek Martin Šípek 

Mgr. Vendula Mečířová Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 

Mgr. Lucie Pazderová Jiří Čepelák 

Renata Melichárková Mgr. Jaroslav Zavadil 

Ing. Jana Šebestová  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2015 celkem pětkrát a  během tohoto 

roku se jeho složení po povolebních úpravách koncem roku 2014 již nezměnilo. 

 Na každém zasedání zastupitelstvo města schválilo navržený program, 

určilo zapisovatele, schválilo volbu pracovního představenstva, ověřovatele 

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

Pravidelným bodem jednání byla majetkoprávní agenda a převody pozemků 

města. 
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 Zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body  

a vydalo tato usnesení: 

 

16.03. - schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt 

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 

Morava na Projekt Cyklo Bystřice – úsek v k.ú. Velká Bystřice 

 

- schvaluje Obecně závaznou  vyhlášku zastupitelstva města Velká 

Bystřice  č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bystřice 

 

- schvaluje připojení města k akci „Vlajka pro Tibet“. Vlajka Tibetu 

bude vyvěšena vždy při výročí povstání Tibeťanů a to 10.3. každoročně 

po celé funkčního období stávajícího zastupitelstva města 2014-2018 

 

11.05. - schvaluje uzavření Dohody o sdružení prostředků smluvních stran 

města Velká Bystřice  obce Bukovany na zřízení společné jednotky 

požární ochrany. Společnou jednotkou PO bude JSDH Velká Bystřice 

 

- schvaluje navýšení kapitálového fondu společnosti Hotel Zámek 

Velká Bystřice s.r.o.,  o kapitálový příplatek města Velká Bystřice  

ve výši 200 tis. Kč.  Deleguje pana Marka Pazderu, starostu města jako 

zástupce společníka města Velká Bystřice na valné hromady 

společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. po celou dobu volebního 

období 2014 – 2018. Deleguje jako náhradníka pana Ivo Slavotínka, 

místostarostu města 

 

- schvaluje přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 

8.000.000,- Kč, na profinancování investiční akce Přístavba  

KD Nadační dle předloženého návrhu 

 

22.05. ZM vydává  ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního 

zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu  

s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.,  

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení 

s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY č. 1/2015 - Územní plán Velká Bystřice 

 

- schvaluje Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2014  

s vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“  
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a ukládá Městskému úřadu Velká Bystřice podat žádost  

o přezkoumání hospodaření Města Velká Bystřice za rok 2015 

Krajským úřadem Olomouc 

 

- schvaluje dotaci pro Sportovní klub Velká Bystřice ve výši 130.000 

Kč, a to pro oddíly: 

házená 85.000 Kč,    kopaná  30.000 Kč,  tenis  15.000 Kč 

     

- schvaluje dotaci na provoz víceúčelového sportovního areálu  

SK Velká Bystřice ve výši 100.000 Kč na základě prokazatelných 

nákladů na údržbu a provoz víceúčelového areálu 

 

- schvaluje bezúplatný převod veškerého movitého majetku  

p.o. Školní jídelna do vlastnictví města Velká Bystřice, součástí 

převodu je také movitý majetek, který je přílohou zřizovací listiny  

ze dne 27.10.2009 (aktuální stav, který je součástí inventarizace) 

 

21.09. - schvaluje financování vlastních zdrojů ve výši 15% způsobilých 

výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů v letech 2015 a 2016 na akci 

Centrem města Velká Bystřice čistou nohou, IV. etapa z rozpočtu 

města Velká Bystřice dle předpokládaného plánu cash-flow    

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na realizaci investiční 

akce „III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka“ s Olomouckým 

krajem IČ 60609460, příspěvek města Velká Bystřice bude  

134.247,14 Kč 

 

- schvaluje navýšení majetku města, který je ve výpůjčce  

p.o. města Velká Bystřice – MZŠMŠ Velká Bystřice, a to přístavba  

MŠ Zámecká ve výši 10.518.998,50 Kč 

 

- schvaluje navýšení majetku města, který je ve výpůjčce  

p.o. města Velká Bystřice – MZŠMŠ Velká Bystřice, a to přírodní 

zahrada MŠ Zámecká ve výši 3.130.600,41 Kč 

21.12. - ZM   schvaluje výši stočného na rok 2016: 

24,00 Kč za m
3
 (vč. DPH) odpadní vody při směrném čísle 35 m

2 
  

za rok a osobu (840,- Kč) 

24,00 Kč za m
3
 (vč. DPH) odpadní vody vypouštěné do kanalizačního 

řadu  právnickou osobou  po předložení ročního hlášení 

15,- Kč za m³ dešťové vody (bez DPH) pro právnické osoby MAKRO 

Cash & Carry ČR s.r.o., Ferona, a.s., EGT Express CZ s.r.o., 

ČEROZFRUCHT s.r.o. a SEKO Aerospace, a. s. - Olomouc 
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- schvaluje výši stočného  neziskovým organizacím na území města 

Velká Bystřice ve výši 100,00 Kč (bez DPH) /rok –  Orel jednota 

Velká Bystřice, Sportovní klub Velká Bystřice, T. J. Sokol Velká 

Bystřice, MZŠMŠ Velká Bystřice,  Dům pokojného stáří sv. Anny 

 

- vydává   obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů  s výší místního poplatku 410,- Kč 

na osobu a rok   

 

- vydává   obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

města Velká Bystřice 

 

- vydává   obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o regulaci provozování 

loterií a jiných  podobných her  

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR do programu 

„Podpora terénní práce pro rok 2016“ na projekt „Podpora terénní 

práce ve Velké Bystřici 2016“ s celkovými náklady 323.700,- Kč  

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

 

 - schvaluje vlastní spoluúčast na projektu ve výši 98.730,- Kč (30,5% 

nákladů), které profinancuje z rozpočtu města Velká Bystřice na rok 

2016 

 

- schvaluje změnu rozsahu výpůjčky a změnu smlouvy o výpůjčce 

nemovitého majetku, na základě které se ruší výpůjčka budovy 

mateřské školy, ul. Na svobodě 450 objekt občanské vybavenosti – 

předškolní zařízení, které je součástí pozemku parc. č. 1336, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 292 m2, nacházející se v k.ú. VB 

   

- ukládá starostovi města uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce 

nemovitého majetku mezi MVB a MZŠMŠ 

 

- souhlasí s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou 

spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., souhlasí s přistoupením 

města Velká Bystřice jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje,  

z. s.  Ukládá   starostovi města předložit spolku Odpady Olomouckého 

kraje, z. s. písemnou přihlášku do spolku 

 

- stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
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města Velká Bystřice, a to od 1. 1. 2016 podle ust. § 84 odst. 2,  

písm. n) zákona o obcích takto:  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:   677,- Kč 

člen rady:                         1927,- Kč 

předseda výboru nebo komise:    1577,- Kč 

člen výboru nebo komise:   1397,- Kč 

- ukládá tajemnici MěÚ Velká Bystřice zabezpečit výplaty  

schválených odměn 

  

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny  

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

k nahlédnutí každému občanu města a na webových stránkách města:   

www.muvb.cz. 

 

 

 

Rada města 

 
Podklady: Mgr. Marcela Chumchalová - tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval  Jaroslav Koš 

 

Složení a činnost rady města 

 

Ing. Marek Pazdera  

Ing.Martin Seidler  

Mgr. Ivo Slavotínek  

Ing. Elefteria Schrottová  

Michal Hošek  

 

Rada města se za rok 2015 sešla celkem jedenatřicetkrát. V kronice 

uvádíme jen podstatné projednávané záležitosti, podrobnosti z jednání rady jsou 

uloženy u tajemnice MěÚ paní Marcely Chumchalové ve formě zápisu  

z jednání a následných usnesení - všechna usnesení Rady města jsou dále 

přístupná na webových stránkách města (www.muvb.cz). Pravidelně 

projednávaným bodem na každém zasedání byla obsáhlá majetkoprávní agenda 

města, každé jednání obsahuje i několik desítek projednávaných bodů -  

do kroniky jsou vybírány jen ty dějově a významově zajímavé. 

 

27.02. Starosta města předložil důvodovou zprávu na schválení dotace 

Olomouckého kraje na projekt Hanácký rok v Bystřici. Město Velká  

Bystřice  podalo žádost o dotaci z rozpočtu Okraje v rámci programu 

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo částku 150.000Kč  
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Projednán návrh obecně závazné vyhlášky 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

města Velká Bystřice. Návrh vyhlášky byl předložen k připomínkování. 

 

Penále ke stavbě MŠ – místostarosta města informoval radu o penále 

firmě Horstav ve výši 349.213 Kč. 

02.04. Zámecké náměstí, park, údržba zeleně – starosta města předložil 

Smlouvu o dílo s firmou Bartoň a Partner, s.r.o.  na údržbu travnatých 

ploch. Ke smlouvě rada požaduje doplnění : včetně dosekání a dočištění  

kolem obrubníků, dopravních značek apod. Jiné připomínky nebyly 

vzneseny.  

 

Pořízení Multicary M26 4x4 –na základě nutnosti pořídit repasovanou  

Multicaru nutnou pro zimní údržbu a prodej starých vozidel Multicar, 

rada doporučila koupě repasovaného vozidla a prodej starých vozidel.  

 

Pověření k výkonu dočasně neobsazené funkce tajemníka – s ohledem 

na výsledek výběrového řízení na tajemníka úřadu, kdy  nebyl vybrán 

žádný z uchazečů, starosta města informoval radu, že pověřuje 

k výkonu dočasně neobsazené funkce tajemníka paní Lucii 

Vaculíkovou na dobu 6-ti měsíců, po dobu nutnou k vyhlášení nového 

výběrového řízení a jmenování nového tajemníka. 

 

Přechod pro chodce 8.května-Kolárova-Žižkova – místostarosta 

předložil návrh na řešení přechodu  „Úprava křižovatky silnic III/44317 

a III/44316 pro zvýšení bezpečnosti“. K tomu členové rady požadují 

informovat občany, že z důvodu úpravy křižovatky bude v těchto 

místech nárůst emisí. 

20.04. Veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba Kulturního domu Nadační“ 

– starosta města předložil důvodovou zprávu k projednávanému bodu. 

26.3.2015 bylo  první jednání hodnotící komise k veřejné zakázce. 

Následně byla vypracovaná Zpráva posouzení a hodnocení nabídek. 

Nejlepší nabídku podala firma LAWSTAV s.r.o.  9,197 000,00 Kč. 

 

Oprava  místní komunikace Na Letné – starosta města podal informaci 

k projednávanému bodu. Město získalo 50 tun obalované směsi,  

která bude použita na rekonstrukci MK Na Letné. 

04.05. RM schvaluje  pověření Ing. Filipa Štembírka, vedoucího odboru 

výstavby a TS, odborným pracovníkem pro určení konkrétního 

technického řešení oprav břehů mlýnského náhonu v jednotlivých 

případech, pro dozorování průběhu stavebních prací na opravách břehů 

jednotlivých vlastníků přilehlých pozemků a pro konečné schválení 
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nároku na příspěvek MVB. 

 

Schvaluje pověření Mgr. Martiny Žbánkové vedením Odboru kultury  

a informací MěÚ Velká Bystřice (OKI) na dobu určitou 1 rok,  

do 30.4.2016, kdy bude na pozici vedoucího OKI vypsáno výběrové 

řízení. 

 

Doporučuje ZM schválit usnesení : 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku SK Velká Bystřice v celkové výši 

130.000,  Kč 

oddíl házené  85.000,- Kč 

oddíl kopané  30.000,- Kč 

oddíl tenisu            15.000,- Kč 

18.05. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příspěvku zřizovatele  

pro NIV rozpočet MZŠMŠ 2015 na dofinancování mzdových nákladů  

a příslušných odvodů spojených s pracovním místem učitelky nové 

(třetí) 1.třídy ZŠ ve výši 141.400,- Kč. 

08.06. RM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou Swietelski stavební 

s.r.o., IČ 4803559, na akci „Cyklo Bystřice – úsek v k.ú. Velká 

Bystřice“ na realizaci víceprací za nabídkovou cenu 546.275,- Kč  

 

Doporučuje p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného ve Školní družině 

MZŠMŠ od 1.9.2015 pro šk.rok 2015/16 na částku  

100,- Kč/žáka/měsíc. 

 

Schvaluje jmenování paní Evy Flejberkové, bytem Na Vyhlídce 

2125/24, Šternberk, 78501, naroz. 8.7.1953, na pracovní místo ředitelky 

p.o. Školní jídelna Velká Bystřice, Loučná 703, Velká Bystřice 

s účinností od 1.1.2015 na dobu určitou, do 31.7.2015, tj. do doby 

nástupu ředitele jmenovaného na základě výsledků konkurzního řízení. 

22.06. RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 společnosti Hotel Zámek 

Velká Bystřice s.r.o., IČ 29444772, včetně záporného hospodářského 

výsledku ve výši 1.207.918,99 Kč. Tato účetní ztráta bude uhrazena  

z vlastního kapitálu společnosti. 

25.06. RM schvaluje využití kapacity dvou velkokapacitních parkovišť  

na Zámeckém nám., Velká Bystřice, pro účely splnění povinnosti 

majitelů provozoven v docházkové vzdálenosti do 300m od parkovišť 

zřídit parkovací místa ke své provozovně, maximálně však 4 parkovací 

místa k jedné provozovně, bezplatně a bez vyhrazení dopravním 

značením. 

Rada města Velká Bystřice po projednání : 

1. ukládá starostovi města informovat RM o dalším průběhu jednání  

s Magistrátem města Olomouc ohledně projednávání přestupků  
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2. ukládá starostovi města informovat občany o úsporách na provoz ŠJ 

a jak byly tyto úspory investovány  

3. ukládá starostovi města zapracovat do projektu „Rekonstrukce  

KD Nadační“ výtah. 

24.07. RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou K+H čerpací technika s.r.o. 

na dodávku technologie „Čerpací jímky MAKRO“ za nabídkovou cenu 

310.989,- Kč vč. DPH. 

 

RM schvaluje udělení mimořádných odměn ředitelům 

příspěvkových organizací města Velká Bystřice za plnění 

mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 2015 v této výši: 

MZŠMŠ- Ing. J.M.:  ………………………..………..….10.000,-Kč 

DPS- Mgr. Z.L.: …………………………..……………   8.000,-Kč 

ŠJ- E.F.....………………………………………..…….. .15.000,-Kč 

 

RM schvaluje jmenovitě záměr koupě exekuovaného majetku paní 

M.K., formou vydražení a zplnomocňuje stálé právní zastoupení – AK 

Ritter-Šťastný k zastupování města Velká Bystřice v úkonech 

vedoucích  

ke koupi spoluvlastnických podílů, přičemž celkovou maximální cenu  

za výkup 100% majetkových podílů na RD č.p. 177 stanovuje na 

300.000,-Kč.  

 

RM schvaluje záměr zjednosměrnění ul. Pivovarské ve Velké Bystřici 

ve směru od Kozinovy ul. k Zámecké ul. a ukládá odboru výstavby 

MěÚ provedení v tomto smyslu příslušných administrativních opatření  

a dopravního značení. 

 

Ukládá městskému úřadu připravit návrh využití prostor  

KD Nadační po ukončení rekonstrukce – volné prostory. 

11.08. RM schvaluje zadání projektové dokumentace „Cyklostezka 3.etapa- 

žel.zastávka/Bukovanský most, k silnici III/4432“, která řeší propojení 

stávající cyklostezky u konírny k Bukovanskému jako další etapu,  

projekční kanceláři Ing. Petr Smítal, Olomouc-Nemilany, 

Hviezdoslavova 114/1, za cenu 182.000,- Kč (není plátce DPH). 

 

RM schvaluje zadání studie Zklidnění dopravy na průtahu silnice 

III/44317, která řeší návrhy souboru opatření ke zklidnění dopravy 

podél silnic III/44317, III/4432 a III/4433,  projekční kanceláři Ing. Petr 

Smítal, Olomouc-Nemilany, Hviezdoslavova 114/1, za cenu 84.000,-  

09.09. RM schvaluje Nařízení města Velká Bystřice č..../2015 o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje ve městě Velká Bystřice  

a Nařízení rady č..../2015, kterým se vydává tržní řád. 
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RM schvaluje přijetí věcného daru - zdravotnický ošetřovatelský 

(spotřební) materiál: v hodnotě 2.109,03 Kč, do majetku příspěvkové 

organizace - DPS od fy Martek Medical a.s. Věcný dar bude využit 

v ošetřovatelském provozu DPS. 

29.09. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ELPREMONT  

s .r. o., na realizaci akce "Centrem Velké Bystřice čistou nohou  - IV. 

etapa - SO 400 veřejné osvětlení" za nabídkovou cenu 2.128.987,24 Kč 

bere na vědomí  předloženou informaci starosty města ing. Marka 

Pazdery o výsledku výběrového řízení na pozici tajemníka MěÚ Velká 

Bystřice. Vybraný uchazeč Mgr. Marcela Chumchalová bude 

jmenována tajemnicí k 1.11.2015, proto starosta města pověřil  

k výkonu dočasně neobsazené funkce tajemníka paní Lucii 

Vaculíkovou na dobu do 31.10.2015. 

26.10. RM schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v bytových 

domech Svésedlická 906 a 907 ve Velké Bystřici, níže uvedeným 

nájemníkům na dobu určitou. 

23.11. RM schvaluje Smlouvu o příspěvku na činnost s MAS Bystřička, 

o.p.s., IČ 26882035, na příspěvek ve výši 22.000,- Kč. 

   
RM schvaluje formu a způsob odměňování členů zásahové jednotky 

Velká Bystřice a uvolňuje z rozpočtu města na rok 2015  z kapitoly 

požární ochrana částku 70.000,- Kč na vyplacení odměn.  

04.12.  RM navrhuje 410,- Kč jako výši sazby poplatku za svoz komunálního 

odpadu stanovené na základě skutečných nákladů předcházejícího 

kalendářního roku a ukládá tajemnici městského úřadu vypracovat 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na rok 2016. 

14.12. RM schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby  na akci  „Svoz odpadů - Velká Bystřice“ dle Zprávy 

o posouzení a hodnocení nabídek. Dále schvaluje Uzavření smlouvy  

o dílo s firmou Technické služby města Olomouce, a.s., na akci  „Svoz 

odpadů - Velká Bystřice“ za nabídkovou cenu 1.930.344,- Kč bez DPH. 

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení se k využívání 

Odpadového centra Velká Bystřice s obcí Bystrovany, IČ  48770078. 

 

RM jmenuje na základě Volebního řádu Školské rady p.o. MZŠMŠ  

člena Školské rady p.o. MZŠMŠ pro funkční období od 1.1.2015  

do 31.12.2017 Ing. Marka Pazderu, starostu. 

21.12. RM ukládá  řediteli MZŠMŠ: 

- plnit závazné limity rozpočtu MZŠMŠ pro rok 2016 s cílem dosáhnout 
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kladného, nejhůře však nulového hospodářského výsledku, 

- při hospodaření s rozpočtem MZŠMŠ pro rok 2016 postupovat podle 

platné směrnice č. 3/2011 „Finanční řízení příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Velká Bystřice“. 
 

RM schvaluje změnu rozsahu výpůjčky a změnu smlouvy o výpůjčce 

nemovitého majetku, na základě které se ruší výpůjčka budovy 

mateřské školy, ul. Na svobodě 450 objekt občanské vybavenosti – 

předškolní zařízení, které je součástí pozemku parc. č. 1336, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 292 m. 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2015 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

Závěrečný účet 

  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav zůstatek  k 31.12.2014 5 404   

Příjmy Daňové příjmy   36 062 40,7% 

  Místní a správní poplatky   2 801 3,2% 

  Investiční dotace    27 436 30,9% 

  Neinvestiční dotace   6 067 6,8% 

  Vlastní příjmy, ostatní   16 289 18,4% 

Konsolidované  p ř í j m y  celkem 88 655 100,0% 

Výdaje Investiční výdaje   59 137 61,4% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 030 

6,4%     Školní jídelna 555 

    DPS 1 365 

  Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 10 611 11,0% 

    provoz čistírny odpadních vod 1 428 1,5% 

    bytové hospodářství 872 0,7% 

    veřejné osvětlení 697 0,7% 

    likvidace odpadu 1 297 1,3% 

    tech.služby a veřejná zeleň 1 728 1,8% 

    opravy chodníků a silnic 539 0,6% 

    provoz dobrov. hasičů 931 1,0% 

    ostatní spoje - internet 1 072 1,1% 

    kultura 1 626 1,7% 

    provozní náklady - správa 2 985 3,1% 

    územní plán, projekty 598 0,6% 

    dopravní obslužnost 275 0,3% 

    ostatní výdaje 1 157 1,2% 

  Finanční výdaje daně a poplatky 1 634 1,7% 

    úroky z úvěrů 223 0,2% 

    ostatní finanční operace 200 0,2% 

  
Poskytnuté příspěvky a 
půjčky neziskové organizace 449 0,5% 
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    Mikroregion Bystřička 103 0,1% 

    půjčky spolkům 0 0,0% 

    ostatní příspěvky 2 772 2,9% 

Konsolidované v ý d a j e  celkem 96 284 100,0% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 1 619   

    čerpání úvěru KD + ČN IV. 6 080   

    kurzové rozdíly 5 ztráta 

  Konečný stav 
zůstatek na účtu k 
31.12.2015 2 231   

 

Investice v roce 2015 
 

Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč Poznámky 

  Přírodní zahrada OP ŽP 253 doplatek z roku 2014 

  KD- zateplení OP ŽP 3 012 
akce 2015 - 
ukončena 

  Odpadové centrum OP ŽP 10 775 
akce 2015 - 
ukončena 

  Solární systém DPS OP ŽP 528 doplatek z roku 2014 

  Čistá noha II. 
ROP Střední 
Morava 3 360 doplatek z roku 2014 

  Čistá noha III. 
ROP Střední 
Morava 5 467 

akce 2015 - 
ukončena 

  Cyklostezka  
ROP Střední 
Morava 4 041 

akce 2015 - 
ukončena 

Dotace   c e l k e m 27 436   

Investiční výdaje 
jmenovitě 

    Celkem Vl.zdroje 
Dotace 

  Čistá noha II. dotace   -3 360 3 360 

  Čistá noha III. 
dotace, vlastní 
zdroje 12 434 6 967 5 467 

  Čistá noha IV.   10 146 10 146   

  Cyklo Velká Bystřice   4 893 852 4 041 

  Internetová síť vlastní zdroje 916 916   

  
Přístavba MŠ Zámecké 
nám. vlastní zdroje 3 726 3 726   

  Topení MZŠ-přední budova vlastní zdroje 890 890   

  Přírodní zahrada MŠ   444 191 253 

  KD Nadační   10 364 7 352 3 012 

  Odpadové centrum   11 821 1 046 10 775 

  Multikára na ČOV vlastní zdroje 628 628   

  Výměna oken spořitelna vlastní zdroje 169 169   

  Programové vybavení MÚ   1 235 1 235   

  Solární systém DPS   766 238 528 

  Rekonstrukce radnice vlastní zdroje 497 497   

  Nákup pozemků vlastní zdroje 127 127   

  Měřič rychlosti vlastní zdroje 81 81   

  59 137 31 701 27 436 
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Finanční situace Města Velká Bystřice byla i na konci roku 2015 dobrá. 

Tento rok byl mimořádně náročný na investice a hlavně jejich financování. 

Vzhledem ke končícímu plánovacímu období na čerpání prostředků EU bylo 

nutné dokončit a finančně vyrovnat veškeré projekty.  Významnou investicí byla 

rekonstrukce KD Nadační. Technický stav budovy vyžadoval nutnou opravu  

a zásadní problémem bylo zajištění finančních prostředků. Vzhledem 

k žádostem na dotace v předchozích letech, které nebyly schváleny, bylo nutné 

celou rekonstrukci rozdělit do jednotlivých etap. Ze všech podaných žádostí 

byla úspěšně schválena dotace OP ŽP na zateplení, zahrnovala výměnu oken, 

opravu střechy a novou fasádu. V návaznosti na tuto etapu byla v roce 2015 

dokončena i přístavba včetně nového vstupu a nového sociálního zázemí. Tato 

část nebyla součástí dotace a po zvážení všech možností a dalších potřeb 

financování schválilo zastupitelstvo města čerpání úvěru ve výši 8 000 tis. Kč. 

Podíl vlastních zdrojů je cca 3 500 tis. Kč. Při statickém měření nosnosti 

stropů bylo zjištěno značné poškození nosných trámů a na základě  

této skutečnosti bylo rozhodnuto o úplné rekonstrukci vnitřních prostor.  

Tato etapa proběhne v roce 2016 a její financování bude pokryto vlastními 

zdroji.  

V roce  2015 proběhla ještě jedna významná investice. V srpnu 2015 nám 

byla nabídnuta možnost financování rekonstrukce komunikací a nové 

vybudování chodníků Na Kopaninách. 

Celá akce byla jedno velké dobrodružství  s dobrým koncem. Žádost   

na tento projekt byla podaná během jara 2015, ale pro nedostatek prostředků 

nám byla v tomto období  zamítnuta. V polovině srpna nám ROP Střední 

Morava nabídl možnost čerpat  85 % dotaci na tento projekt s podmínkou 

dokončení a zaplacení celé akce  do konce roku 2015. Nastalo těžké 

rozhodování, hlavně pokud jde o časový harmonogram a dodržení stanoveného 

termínu. Po krátkém rozhodování byla nabídka přijata a rozjel se maraton. 

Velkou motivací byla dotace ve výši 85%, ve finančním vyjádření cca 8 500 tis. 

Kč. Na zaplacení celé částky jsme potřebovali 10 000 tis. Kč. Vše jsme zvládli, 

akce byla úspěšně dokončena, 10. prosince proběhla kolaudace  

a veškeré faktury byly v termínu uhrazeny.  Na celou tuto stavbu a její zaplacení 

jsme čerpali úvěr ve výši 4 000 tis. Kč na dobu 4 měsíců, ihned po obdržení 

dotace ho splatíme a částkou cca 4 500 tis. Kč posílíme příjmy roku 2016.  

Mimo tyto významné akce jsme realizovali a zaplatili i další investice  

a opravy. Provozní náklady města byly pokryty podle skutečné potřeby.  
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Činnost komisí a výborů města 
Složení komisí je uvedeno na volební období 2014 - 2018 

 

 

Komise stavební   
 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Po podzimních volbách do zastupitelstva v roce 2014, byla s mírným 

zpožděním v únoru 2015 ustavena nová stavební komise. Jmenovací dekrety 

předal členům komise na ustavujícím jednání dne 5. března 2015 staronový 

starosta Ing. Marek Pazdera. 

Stavební komisi pro období 2014 – 2018 tak tvoří následující členové: 

Ing. Milan Svoboda - předseda 

Jiří Čepelák 

Ing. Miroslav Korydek 

Ing. Jaroslav Mádr  

Petr Miklík  

Svatopluk Ochmann 

Ing. Vladimír Schneider 

Vítězslav Vičar 

Ing.arch. Dan Života 

Ještě než přistoupím ke konkrétnímu programu jednotlivých jednání, 

zmíním zde nejvýznamnější stavby, které v roce 2015 realizovalo město  

i soukromí investoři. 

Pokud se týká akcí města, jednalo se o největší stavební aktivity 

v novodobé historii (po r.1989) provedené v jednom kalendářním roce. Má to  

na svědomí končící financování z dotací EU pro rozpočtové období  

2007–2013. Snaha vedení města bylo využít posledních možností 

spolufinancování z těchto dotací, a proto ten stavební boom v tomto roce.  

U dotací se chvilku zastavím. Osobně si myslím, že je to jedno 

z největších zel současného fungování EU. Taková „metla“ ekonomiky, která se 

vždy, ať už dříve nebo později, negativně projeví. Velmi zjednodušeně se dá 

říct, že co se těm aktivnějším a úspěšnějším sebere, to nějaký úřad či „ouřada“, 

ovládaný více či méně „zainteresovanými“ politiky, přidělí (prý nezištně) těm 

méně aktivním a méně úspěšným, což zakládá v bližší či vzdálenější 

budoucnosti ekonomický problém. Politicky a společensky korektně se tomu 

říká postupné srovnávání životní úrovně chudších a bohatších regionů,  

či solidarita bohatších s chudšími a úspěšnějších s méně úspěšnými. Ode mne 

ale tuto korektnost nečekejte. Ještě chápu dotace do vzdělání, školství, vědy a 

výzkumu, či kultury, i do infrastruktury bych to ještě pochopil, ale dotovat 

někomu podnikání, tak to je podle mne opravdu zvěrstvo. A to ani nemluvím  

o korupci spojené s přidělováním takových dotací. Ale to je na samostatný 
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článek. Vrátím se tedy k přehledu, jak se spolufinancování z dotací EU využilo 

při rozvoji našeho městečka v roce 2015 a doufám jen, že EU nikdy v budoucnu 

nebude chtít tyto dotace vrátit, protože to by pak naši potomci museli rozprodat 

půl města. 

Z dotací ROP Střední Morava byly z větší části financovány následující stavby: 

 Cyklo Bystřice – úsek cyklostezky u vlakové zastávky. 

 Centrem Velké Bystřice čistou nohou – III. etapa – rekonstrukce vozovek, 

chodníků včetně nových úseků v horní části městečka, vegetačních úprav 

parkovacích stání, veřejného osvětlení – ulice Jana Pospíšila, Na Svobodě, 

Žižkova, Bratrská, Vyšehradská, Příční, Kollárova. 

 Centrem Velké Bystřice čistou nohou – IV. etapa – rekonstrukce vozovek, 

chodníků včetně nových úseků, parkovacích stání a vegetačních úprav 

v části Kopaniny – ulice Na Letné, Bří. Mikolášků a chodník k přehradě. 

Z dotací, které administruje Státní fond životního prostředí, byly 

spolufinancovány další dvě stavby: 

 Odpadové centrum Velká Bystřice – vybudování centra pro sběr, 

shromažďování a třídění odpadů od občanů města a sousedních obcí  

a středisko pro technické služby města 

 Zateplení KD Nadační – zateplení fasád, střech a výměna okenních  

a dveřních výplní a zateplení podhledu nad sálem 

Kromě výše uvedených dotačních akcí byly zrealizovány další menší akce: 

 MZŠ – přední budova – vytápění a plynová kotelna 

 Vegetační a sadové úpravy a vybavení areálu MŠ novými venkovními 

herními prvky 

A to ještě byla odložena původně plánovaná rekonstrukce stávající budovy  

MŠ Zámecká. 

Ale i další investoři byli na katastru města aktivní. Zmíním zde alespoň  

ty největší a nepřehlédnutelné stavby: 

 Vybudování nové okružní křižovatky na vjezdu do městečka od Olomouce – 

investorem byl z velké části Olomoucký kraj, ale i město Velká Bystřice  

se podílelo na financování – chodník k přechodu pro chodce. 

 Vybudování nového logistického centra firmy EGT v obchodní  

a průmyslové zóně u Makra. 

Je dobře, že krize z předchozích let je pryč. Nastal nový rozvoj a objevují se 

stále nové investice a záměry veřejných i soukromých investorů. 

Nyní se vrátím k agendě jednotlivých jednání stavební komise. Ta se v roce 

2015 sešla na 9 jednáních, na kterých projednávala mimo jiné následující 

stěžejní záležitosti: 

1. jednání, 5.3.2015: 

 ustavující jednání komise za účasti starosty, 
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 předání jmenovacích dekretů jednotlivým členům z rukou starosty 

 vyjádření komise k předložené zastavovací studii v lokalitě  

na Týnecké – příprava území pro stavbu RD 

2. jednání, 2.4.2015: 

 komise se seznámila s dosavadním průběhem přípravy stavby 

Centrem Velké Bystřice čistou nohou – III. etapa 

 vydala stanovisko k předloženému návrhu řešení přechodu  

pro chodce a křižovatky 8.května, Žižkova , Mlýnská 

3. jednání, 7.5.2015: 

 prohlídka stavby odpadového centra, cyklostezky u vlakové 

zastávky a zateplení KD Nadační 

4. jednání, 11.6.2015: 

 komise ve stanovisku ke stavbě Centrem Velké Bystřice čistou 

nohou – III. etapa požaduje v ulici Příční – jih dodržet schválenou 

PD a v Příční – sever souhlasí s doplněním 1 parkovacího místa 

 vzala na vědomí finální verzi nového územního plánu města 

5. jednání, 30.7.2015: 

 komise zaujala stanovisko k předloženému záměru stavby bytových 

domů v současné severní části areálu stavebnin – v němž požaduje 

dodržet podmínky územního plánu města 

6. jednání, 3.9.2015: 

 komise si prohlédla dokončenou stavbu odpadového centra a nově 

budovanou přístavbu KD Nadační 

7. jednání, 8.10.2015: 

 prohlídka dokončené stavby cyklostezky a stavby Centrem Velké 

Bystřice čistou nohou – III. etapa 

8. jednání, 5.11.2015: 

 zpracovatel studie zklidnění dopravy průtahu Velkou Bystřicí 

komisi podrobně seznámil s účelem a návrhem řešení úprav  

na komunikacích, křižovatkách, cyklistických a pěších trasách  

pro zklidnění dopravy a větší bezpečnost chodců a cyklistů 

 komise se průběžně vyjadřovala k návrhu výše uvedených řešení 

zklidnění dopravy 

9. jednání, 3.12.2015: 

 komise si prohlédla dokončovanou stavbu Centrem Velké Bystřice 

čistou nohou – IV. etapa před závěrečnou kolaudací stavby 
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Přesto, že se neočekává v příštím roce 2016 ze strany města takový 

stavební ruch, jako v roce letošním, stavební práce se určitě nezastaví.  

Je potřeba dokončit přípravu a provést 2. etapu rekonstrukce a dostavby  

KD Nadační, aby se opět naplno mohla rozvinout činnost všech spolků, které 

KD Nadační ke své činnosti využívají. Dále je nutné provést odloženou 

rekonstrukci stávající MŠ Zámecká. Aktivní určitě budou i soukromí investoři  

a občané, takže se nebojím, že by stavební komise v příštím roce neměla co 

projednávat a k čemu se vyjadřovat. 

Závěrem děkuji všem členům komise za odvedenou práci v uplynulém 

roce 2015 a Ing. Filipu Štembírkovi za přípravu programu jednání jednotlivých 

komisí a pořizování zápisů z jednání.  
 

 

 

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 sešla v roce 2015 jedenkrát. K datu jednání komise 

18.3.2015 bylo evidováno 86 žádostí. Během roku 2015 bylo podáno 18 žádostí. 

V průběhu roku byli na uvolněné byty vybráni podle pořadníku dva žadatelé a  

po schválení v radě města s nimi byly uzavřeny nové nájemní smlouvy.  

Na jednání komise bude 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 

 

Předseda: Ing. Elefteria Schrottová,  

Členové: Mgr. Jaroslav Zavadil  

     Renata Melichárková  

     Ing. Kamil Šperka                                            

     Ing. Miroslav Krätschmer  

 

      Finanční výbor pracoval ve stejném složení, nedošlo ke změně členů   

od voleb 2014.  

Bylo nutné projednat několik významných investic a hlavně jejich 

financování. Jen stručná rekapitulace – KD Nadační a úvěr, Odpadové centrum 

– sběrný dvůr, komunikace Na Kopaninách a financování. 

V listopadu a prosinci 2015 byl projednán návrh rozpočtu na rok 2016. 

 

 

 

 

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Zdeněk Kolman, předseda komise 

 

Předseda   Ing. Pavel Kolman  

Členové  Mgr. Zdeněk Lakomý 

   Ing. Jana Šebestová  

   Jiří Čepelák  

   Martin Šípek 
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Kontrolní výbor v roce 2015 prováděl průběžné kontroly týkající se plnění 

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

před jednáním zastupitelstva kontrolou podkladů, dále prováděl kontrolu 

realizace akce „Centrem Velké Bystřice čistou nohou III a IV. etapa“,  

bez zjištění rozporů a závad. Prováděl kontrolu financování rekonstrukce 

Kulturního domu Nadační. Dále se zabýval návrhem financování investic  

a projektů v období 2016 až 2018, zpracovaný předsedkyní finančního výboru. 

Předseda kontrolního výboru se účastnil 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. 

 

 

 

Správa města 

        

Městský úřad Velká Bystřice  

 
Podklady:  Lucie Vaculíková, referent odboru tajemníka - mzdová účetní 
  

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. V roce 2015 byly dvě zaměstnankyně  

na rodičovské dovolené. Na dobu určitou byly v roce 2013 přijaty 

zaměstnankyně na odbor správní - pokladna paní Martina Zedníková a paní 

Ivana Lolková na odbor výstavby.  V roce 2015 odešla do zaslouženého 

důchodu dlouholetá tajemnice paní Jana Drábková a z výběrového řízení vzešla 

nová tajemnice paní Marcela Chumchalová, která nastoupila na pozici tajemnice 

MěÚ 1. 11. 2015. 
  

Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor správní + sekretariát 6 

Odbor výstavby a technických služeb 2+12 TS 

Stavební úřad 2 

Sociální pracovník 1 

Odbor kultury a informací 4 

Celkem stálých zaměstnanců 27 

Složení Městského úřadu Velká Bystřice  
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Vedoucí úřadu:  

Jana Drábková do 31. 3. 2015 

Lucie Vaculíková od 1. 4. - 31. 10. 2015 pověřena k výkonu dočasně 

neobsazené funkce tajemníka 

Mgr. Marcela Chumchalová od 1. 11. 2015 

Podatelna, sekretariát, vidimace a legalizace:  

Miluše Sokolová do 30. 4. 2015 

Marcela Těthalová od 1. 5. 2015 

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 odboru Dana 

Bieleszová (do 30. 9. 2015) a současně také jako hlavní ekonom města, která 

společně s Lucií Vaculíkovou vedou účetnictví města. 1. 10. 2015 se vrátila  

po rodičovské dovolené Pavla Kočišová opět na pozici vedoucí odboru 

správního s tím, že hlavní ekonomkou města zůstala Dana Bieleszová na dobu 

uzavření účetnictví za rok 2015, tj. do 31. 1. 2016.  Správa daní, vedení 

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

DiS, prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy. 

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

(od roku 2013 na mateřské dovolené), zástup Ivana Lolková.  

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

Zuzana Janočová - prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy, 

vidimace a legalizace  

Technické služby: Vladimír Běhal – technik + 11 zaměstnanců  dělnických  

profesí včetně zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na dobu určitou. Dále 

spolupracujeme s Probační a mediační službou a umožňujeme výkon 

alternativních testů. 

Terénní sociální pracovnice: Jaroslava Kaczorová – pracovní poměr na dobu 

určitou. 

Odbor kultury a informací: Mgr. Martina Žbánková - kulturní a informační 

centrum – dočasně pověřená vedením odboru do 30. 4. 2016.  

Petr Nakládal – referent odboru kultury a informací, Lenka Lakomá - 

knihovnice,  Alena Hořínková - prodej zmrzliny.     

Každoročně jsou vytvářena pracovní místa na veřejně prospěšných pracích, 

která jsou v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost 

financována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky. V rámci tohoto projektu město zaměstnává v průměru   

4 pracovníky  na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně  

s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.  

Město získalo v roce 2015 dotaci Úřadu vlády České republiky  na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2015 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců,  ale pouze na částečnou  úhradu mzdových nákladů. Tím se musel  
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pracovní úvazek terénní pracovnice snížit.  V této oblasti pracuje nadále zkušená 

pracovnice paní Jaroslava Kaczorová.  

Cílem projektu je řešení sociální inkluze vyloučené romské komunity,   

ale také řešení problematiky ostatních obyvatel našeho města ohrožených 

sociálním vyloučením. Spolupráce s Charitou Olomouc, odborem sociálních 

věcí Magistrátu města Olomouce a Krajským úřadem v Olomouci je nedílnou 

součástí její pracovní náplně k  předkládání návrhů řešení cílové skupině 

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

podána i pro rok 2016.  

Technické služby města spadají do odboru výstavby a TS. Sídlo 

technických služeb je v Kapitulní ulici. V listopadu 2015 bylo dokončeno nové 

Odpadové centrum se sběrným dvorem, kde mohou občané každé úterý a sobotu 

odložit tříděný odpad, nebezpečný odpad, vysloužilé elektrické spotřebiče, 

velkoobjemový odpad a zeleň. Do konce října byly tyto služby občanům 

poskytovány v objektu Technických služeb ulice Kapitulní. Nicméně hlavní 

náplní činnosti technických služeb je péče o veřejné prostranství, městskou 

zeleň, údržba místních komunikací, údržba majetku města, údržba hřbitova  

a čistírny odpadních vod. V rámci údržby veřejného prostranství a zeleně byla 

na dobu určitou zřízena pozice zahradnice. 

 

 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí úřadu 

 

Rozsah působnosti stavebního úřadu 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 2015: 

Stavby pro bydlení     17 

Ostatní nové budovy     12 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 52  
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Počet nových dokončených budov v roce 2015: 

Bytové      17 (celkem 19 bytů) 

Nebytové      2 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

a přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

 

 

 

Archiv města 

 

   Správou  archivu města Velká Bystřice je pověřen Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Archiv obsahuje různé historické materiály města Velká Bystřice (zápisy, 

fotografie, obecní noviny, dokumenty, kroniky spolků, plakáty), dále pak různé 

materiály spolků  a organizací, které kdy u nás  působily, z nichž mnohé   však 

již zanikly. Součástí archivu jsou i roztříděné životopisy osobností  

a významných  rodáků,  kteří se  ve Velké Bystřici narodili nebo zde nějakou 

dobu působili. Co do rozsahu   je největší fotodokumentace veřejných budov  

a prostranství, a dále fotografie zachycující jednotlivé události za posledních  

sto let (budovy, ulice, události, setkání občanů,  různá zasedání). 

  Velmi často zde čerpají podklady pro svoje práce i studenti různých škol. 

Rovněž  tak mají zájem dozvědět se něco více o Velké Bystřici mnozí lidé, 

jejichž rodiny zde mají své kořeny a chtějí se něco dovědět o svém zemřelém 

předkovi. Z archivu čerpají i jednotlivé spolky, aby doplnily své historické 

materiály. 

Důležitou součástí archivu jsou obecní kroniky s rozsáhlými přílohami  

a zejména videokronika, kterou je díky panu Jaroslavu Košovi zaznamenán 

život městečka.  

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

studijní potřeby nebo jen pro rozšíření svých vědomostí kdykoliv  nahlédnout.  
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 

 
 

Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, jednatel společnosti 

 

V roce 2015 se podařilo na námi obhospodařovaných pozemcích dosáhnout 

rekordních hektarových výnosů u obilovin. Nadprůměrné teploty a nedostatek 

srážek v druhé polovině vegetačního období přispěly k hladkému průběhu žní  

a pozitivně ovlivnily kvalitu sklizených plodin. Tento charakter počasí negativně 

ovlivnil hektarové výnosy u kukuřice, máku a chmele - především výsazů. Stav 

je patrný ze srovnání hospodářských ukazatelů roku 2015 s průměrem   

za předchozí roky hospodaření naší společnosti v následujícím přehledu: 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2014 2015 ø 1994-2014 2015 ø 1994-2014 2015 

Chmel 59,02 54,96 1,53 1,66 136 075 163 267 

Cukrovka 155,26 173,97 59,78 67,05 915  914 

Ječmen 260,17 206,09 5,52 8,24 3 989 4 559 

Kukuřice 120,45 123,60 12,27 8,57 2 646 2 441 

Mák 102,49 110,07 0,77 0,71 32 865 41 758  

Pšenice 381,59 341,25 6,39 8,42 3 696 4 193 

Řepka 227,26 236,01 3,37 3,81 7 138 9 432 

Obil.celkem 641,76 547,34 6,04 8,35 3 769 4 329 

 

 Výrobní výsledky nám umožnily dokončit poslední třetí etapu 

rekonstrukcí zpevněných manipulačních ploch, postavení 5 ha konstrukcí 

chmelnic, obnovu porostů chmele virů prostou sadbou na deseti hektarech  

a pořídit dva traktory s  fekálními návěsy a rosiči na ošetřování porostů chmele. 

 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2015 úspěšně zajišťovalo svou 

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

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

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

 

 

 

    

Autobusová doprava a autodoprava 
 

Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlila i v roce 2015 firma  

JS BUSY, která zajišťovala zájezdy do tuzemska a zahraničí. 
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Linkové autobusové spojení do Velké Bystřice bylo realizováno firmou 

Auta – busy Studený se sídlem v Olomouci, dále firmou VEOLIA transport,  

což je největší soukromá dopravní společnost v Evropě, která v současnosti 

působí ve 27 zemích světa. 

Autodopravou se zabývá několik dalších menších firem na území Velké 

Bystřice. 

 

 

 

 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Mayer, výpravčí osobní pokladny 

 

V roce 2015 probíhal život na bystřickém nádraží prakticky stejně jako 

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

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

na úrovni předchozího roku.  

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 2015 byla 

velmi podobná minulým letům. 
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Tržba v osobní pokladně za prodané jízdenky a další přepravní doklady: 
 

měsíc tržba 2014 tržba 2015 

leden 57 262,- 50 021,- 

únor 69 511,- 72 645,- 

březen 52 534,- 44 680,-  

duben 48 317,- 45 920,- 

květen 48 698,- 45 345,- 

červen 41 715,- 43 133,- 

červenec 43 925,- 41 299,- 

srpen 52 482,- 40 035,- 

září 46 825,- 40 696,- 

říjen 43 161,- 41 723,- 

listopad 44 658,- 50 414,- 

prosinec 42 494,- 41 824,- 

 

V tomto roce nenastalo plošné zdražení jízdného, pouze u několika 

produktů došlo k úpravě ceny, výše tržeb je oproti loňsku nižší. 

 

 
 
 

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 
 

Podklady: webové stránky http://zamekvelkabystrice.cz/ 

 

Provozovatelem hotelu a restaurace byla společnost Hotel Tennis Club 

s.r.o. se sídlem v Prostějově, provozním ředitelem byl Igor Peštuka.  

Zámek nabízel ubytování v 18 standartních pokojích a ve 2 apartmánech, 

které jsou po rekonstrukci. Maximální ubytovací kapacita je až 53 lůžek  

při využití přistýlek. Na požádání je k dispozici dětská postýlka, hotel umožňuje  

po dohodě také ubytování domácích mazlíčků. 

Hostům je k dispozici výtah, jeden pokoj je plně bezbariérový. 

V hotelu se konaly svatby, svatební obřady probíhaly v obřadním sále 

nebo pod širým nebem, hotel poskytuje i svatební hostiny a ubytování 

svatebních hostů. 

V prostorách sálů, salonků a terasy se konaly také soukromé a firemní 

akce od koktejlů, konferencí, divadelních představení, přes společenské akce 

http://zamekvelkabystrice.cz/
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s bohatým programem či plesy. Celková kapacita při využití všech zámeckých 

sálů je až 350 osob. Vedení hotelu Zámek nabízí kompletní organizaci akcí  

od cateringového zajištění přes audiovizuální vybavení (dataprojektor, plátno, 

ozvučení) až po zajištění programu (moderátor, hudební produkce, DJ, doprava, 

tiskoviny apod.) 

 

 

 

Ferona 

 
V předchozích letech dodával podklady pro kroniku ředitel pobočky Aleš 

Šulc, poté, co se stal ředitelem pan Ing. Bořek Semotam, nepodařilo se  

přes několikeré dotazy získat aktuální informace o činnosti tohoto podniku  

pro kroniku města. 
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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 

 

V roce 2015  měla místní organizace ve Velké Bystřici 20 členů. Během 

roku však přibylo několik členů z Bystrovan a Hluboček, protože  

tyto organizace byly spojeny s MO Velká Bystřice. Předsedou byl  Mgr. Zdeněk 

Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a jednatelem pan Václav 

Lakomý. Dalšími členy výboru jsou pan Václav Hlaváček a paní Pavla 

Pečínková. Na okresní konferenci ve Slatinicích již  Ivo Slavotínek  na post 

předsedy okresního výboru Olomouc nekandidoval, zůstal však i nadále členem 

jeho předsednictva.  Ivo Slavotínek byl na krajské konferenci v Haňovicích 

zvolen krajským předsedou KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Zdeněk Lakomý 

byl zvolen členem  OV a Pavla Pečínková členkou revizní komise krajského  

výboru KDU-ČSL Olomouckého kraje (KV).  

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

především  do komunální politiky ve Velké Bystřici a  v  Olomouckém kraji  

a účast na  rozvoji veřejného života  našeho regionu. 

V červnu se naši  členové Ivo Slavotínek a Zdeněk Lakomý zúčastnili 

celostátního sjezdu KDU-ČSL ve Zlíně, kde byl Ivo Slavotínek opět zvolen  

na dvouleté funkční období členem Celostátní konference, což je nejvyšší orgán 

strany mezi sjezdy. 

Hlavním cílem naší strany bylo prosazovat náš program na celostátní 

úrovni. 

  Vzhledem k tomu, že lídr naší kandidátky v  Olomouckém kraji   

Ing. Marian Jurečka se stal poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky a v únoru byl jmenován ministrem zemědělství, vzdal se předsednictví 

klubu zastupitelů za Koalici pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL+Strana zelených) 

v Zastupitelstvu Olomouckého kraje a na jeho místo byl zvolen jeho dosavadní 

místopředseda Ivo Slavotínek. Na podzim 2015 byl Ivo Slavotínek zvolen 

lídrem kandidátky Koalice pro Olomoucký kraj pro krajské volby v roce 2016.  

   V městském zastupitelstvu máme v současné době tři zástupce. Členové 

zastupitelstva jsou Mgr. Ivo Slavotínek, který zastává funkci místostarosty 

města,  a dva nestraníci na naší  kandidátce - Petr Nakládal a Mgr. Lucie 
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Pazderová. Členem  finančního výboru je za naši volební stranu  Ing. Miloš 

Krätschmer a členem kontrolního výboru Mgr. Zdeněk Lakomý.  

V rámci místní samosprávy  se snažíme přispívat svou měrou  k rozvoji 

města a k zlepšení života v něm. Zejména místostarosta Ivo Slavotínek 

připravuje projekty a pomáhá jejich realizaci. Mezi ně bychom mohli počítat 

zhotovení přírodní zahrady v mateřské škole, práce na projektové přípravě nové 

křižovatky Mrsklesy Mariánské údolí, která se bude v nejbližší době realizovat. 

Práce na studii Zklidnění dopravy ve městě, realizace projektu Terénní práce 

mezi sociálně slabými obyvateli Velké Bystřice a spolupráce při realizaci 

projektu Jsme ze stejné planety.  

Naši členové se velkou měrou podílejí na rozvoji sociálních služeb ve 

městě i na zkvalitnění sociální pomoci v rámci DPS, spolupráci z Charitou 

Olomouc, která zde vykonává pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Zdeněk 

Lakomý je dlouholetým předsedou správní   rady oblastní  Charity.  V rámci své 

působnosti se podílíme  na plnění programového prohlášení zastupitelstva. Pan 

Václav Lakomý vykonává funkci  předsedy Poradního sboru ředitele Domu 

pokojného stáří sv. Anny pro přijímání uživatelů služeb. Mgr. Zdeněk Lakomý 

je archivářem města. Václav Lakomý působí jako předseda komise pro rodinu, 

sociální a zdravotní záležitosti. Petr Nakládal je členem komise pro kulturu, 

informace, cestovní ruch a propagaci města. 

Mgr. Slavotínek je také členem školské rady při místní Masarykově 

základní  a mateřské škole. V  krajském zastupitelstvu  působil jako  člen 

Komise pro rozvoj venkova.  
 

  

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Mgr. Aleš Mádr, předseda 

 

V roce 2015 měla místní organizace 6 členů. Výbor pracoval ve složení 

Mgr.  Aleš Mádr, předseda, př. Marie Peřinová místopředsedkyně, a př. Jarmila 

Machačová člen výboru. V roce 2015 zemřel náš člen př. Albín Doležel  

z Přáslavic.   Rok 2015 byl nevolební a probíhala příprava na krajské volby, 

naše MO zvolila předsedu Mgr.  Aleše Mádra kandidátem na krajského 

zastupitele, bohužel se nepodařilo naši nominaci prosadit. Základem činnosti 

jsou pravidelné členské schůze nejméně jednou za čtvrtletí a soustavná snaha  

o rozšíření MO o nové členy. Také sledujeme politiku ve městě a okolí.       
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Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  
 

 Tato strana i v roce 2015 v naší obci existovala, ale nebyly dodány 

podklady o její činnosti pro městskou kroniku. Předsedou strany byl Ctirad 

Kostka. 

 

  

 

Činnost společenských a zájmových organizací 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Podklady a informace: Jiří Čepelák, starosta SDH 

 

Starosta SDH:                                Jiří Čepelák 

Jednatel:                                         Ing. Kamil Šperka 

Velitel zásahové jednotky:             Martin Mádr 

Hospodář - pokladník:                   Tomáš Zbraněk  

 

počet řádných členů v r. 2015:               46 

z toho žen:                                              10 

mladí hasiči:                                             8 

počet členů zásahové jednotky:             18 

technika:                   Tatra 815 CAS 32, DA Mercedes Benz sprinter 4 x 4 

 

 

Zásahy v roce 2015 

Celkem: 72  

Zejména: požáry budov, trávy, slámy, vozidel osobních i nákladních, dopravní 

nehody, technické pomoci všeho druhu   

Technika během zásahů najela celkem 789 km. 

 

Z místních požárů a událostí:          

- dopravní tragická nehoda na Bukovanském kopci, vyhasly životy dvou 

mladých chlapců  

 

Během celého roku se členové zásahové jednotky účastnili školení a odborné 

přípravy. 
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Kulturní a společenské akce, soutěže: 

Leden - výroční členská schůze 

           - halová soutěž dětí v Hlubočkách 

Únor   - hasičský ples na Zámku, k tanci a poslechu hrála skupina  YANTAR 

Březen - školení zásahové jednotky 

            - zvolení Jiřího Čepeláka  do Výkonného výboru okresu Olomouc 

Duben - sběr železa a elektroodpadu 

            - pomoc na pálení čarodějnic a stavění máje v Hliníku 

Květen - okrsková soutěž v Přáslavicích 

            - TFA Olomouc MČR 5. místo v kategorii nad 45 let  (Jiří Čepelák) 

            - TFA Černovír  3. místo v kategorii B (Jiří Čepelák) 

Červen - soutěž Radíkov 

- dětské dny ve školkách v Bystrovanech, Bukovanech, Mrsklesích a 

Velké Bystřici 

            - okresní soutěž (dovoz vody) 

            - soutěž Svésedlice (dovoz vody) 

Červenec - soutěž Vacanovice 

Srpen - naše Pohárová soutěž 

          - večerní zábava se skupinou NEGATIV 

Září - školení vedoucích mládeže (K. Šperka, M. Čepelák) 

        - svatba velitele jednotky Martina Mádra a jeho ženy Alexandry 

Říjen - sběr železa a elektroodpadu 

Listopad - školení na vyprošťování + zkoušky (6. členů zásahové jednotky) 

Prosinec - soutěž DOBRÁCI ROKU s Českým rozhlasem 

               - závěr roku 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za stovky hodin  

v dobrovolné a zásahové činnosti. Všem rodinným příslušníkům za podporu  

a trpělivost, kterou s námi mají. HZS Olomouc, vedení města Velké Bystřice, 

Agrospolu a všem sponzorům hasičů patří také velké DÍK. 
 

       
    

    

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2015 tvořena 331 dospělými členy,  

mladistvými 16-18 let a 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 



49 

 

             Konečný Vladimír – pokladník 

   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 

V průběhu roku ukončil členství ve výboru MO pan Marian Koutný jako 

vedoucí kroužku mladých rybářů a za něj byl kooptován pan Tomáš Bečica. 

Výbor MO se v roce 2014 sešel celkem na 9 výborových schůzích . Zástupce 

dozorčí komise se během roku 2015 zúčastnil všech schůzí výboru MO. 

Ze zdravotních důvodů požádal ke konci roku o ukončení členství v DK  

pan Edvard Ďásek.  

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. 

Na VN Svésedlice probíhala v průběhu roku stále rekonstrukce a 

v současné době proběhlo na pokyn VÚS k zadlužování nového požeráku  

a napouštění VN a čeká se na kolaudaci. Dle VÚS ČRS Ostrava jsou práce 

ukončeny a čeká se na vyjádření příslušných orgánů k provedeným pracím.  

Ke konci roku byla podána na DK VÚS stížnost našeho člena pana JUDr. 

Procházky k neúplnosti provedených prací podle schváleného projektu a 

k financování celé akce. Doposud nebyly sděleny žádné výsledky šetření. 

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. S pomocí členů z Lošova pak MO 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. Na RZ ve Velké Bystřici bylo svépomocí provedeno vybudování 

nového požeráku ve vytěráku, který je v současné době plně funkční.  

Za provedené práce patří členům MO velké díky. 

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 1.1.2015 činily finanční prostředky celkem 138.780,57 Kč a ke konci 

roku 140.936,89 Kč. V roce 2015 byl vytvořen zisk  ve výši 2.156,32 Kč oproti 

plánovanému zisku 1.100,-  Kč. 

V roce 2015 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1424 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 2015 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 : 

1.824 ks kapr násada, 288 ks lín násada, 168 ks štika násada, 833 ks candáta 

ročka, 180 kusů amura násada, 250 kusů odkrmený úhoř, 959 ks pstruh obecný 

násada a 3500 ks pstruha obecného čtvrtročka. Osazovací plán na revírech nebyl 

splněn u  sivena 500 kusů. 

V roce 2015 měla naše organizace 9 členů rybářské stráže. Za celý 

uplynulý rok bylo v tomto   počtu  provedeno celkem 256 pochůzek a kontrol. 

Drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě. Za přestupek  

proti rybářskému řádu byla odebrána povolenka našemu členu panu Voráčovi  

za chytání mimo stanovenou dobu lovu. 

V průběhu roku 2015 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí  

u naší MO k žádné čistotářské události.  

V roce 2015 navštěvovalo dva kroužky celkem 18 mladých rybářů, z toho 

16 ve věku do 15 let. Kroužky vedli pan Petřík, Ochman a Bečica, pomáhali 

také pan Machynek a Veronika Ďásková. 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 2015 

uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo 

se jej 15 mladých rybářů a 5 členů výboru. Akce se vydařila ke spokojenosti 

všech účastníků. 

Děkujeme Městskému úřadu ve Velké Bystřici za příspěvek na činnost 

pro naší MO, z kterého jsme s části financovali rybářské závody pro mladé 

rybáře, víkendový pobyt pro mladé rybáře na Bohušově a nákup nového 

křovinořezu STIHL. 
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Český zahrádkářský svaz 
 

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

 
Naše činnost v roce 2015 byla zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských 

potřeb pro členy a naše spoluobčany. 

Na jaře jsme pro zájemce zajistili 350 kg sadbových brambor. 

Členové výboru ZO pomáhali při organizaci Lidového roku. Součástí 

programu bylo vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku. Cenu  

za nejkrásnější okno obdržela paní Jarmila Metelková, Křížkovského 106 a pan 

Martin Šputa, Křížkovského 861. Cenu za nejkrásnější předzahrádku získala 

rodina Rášova, Bří Mikolášků 632. 

Ve dnech  26.-28. září  jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Zúčastnilo se jí celkem 28 vystavovatelů, a to 10 členů ČZS a 18 nečlenů. Z řad 

zahrádkářů vystavovali: Kristýna Hořínková, Marie Dolečková, Ivo Kropáč, 

Josef Matonoha, Miroslav Zedník, Jan Miklík, Marie Peřinová,  Ludmila 

Směšná, Jana Záchová a Jaromír Šubert. Výstava se konala v Informačním 

centru, protože prostory spolkové místnosti nebyly volné z důvodu rekonstrukce 

kulturního domu. 

V roce 2015 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 roce 2015 měla naše ZKO celkem 38 členů. V květnu jsme uspořádali 

3. ročník výstavy německých ovčáků. Zúčastnilo se 79 vystavovatelů, někteří  

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

krásné počasí a samozřejmě prvotřídní občerstvení. Bylo rozhodnuto ji 

uspořádat opět 9.5.2016. 5.listopadu se konala bonitace německých ovčáků 

(zkoušku chovnosti). Zúčastnilo se 13 psů, všichni uspěli. 

Pro naše členy jsme uspořádali jedny zkoušky mezinárodní – IPO. 

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

v roce minulém věnována začátečníkům k získání návyků pro zvládnutí základní 

ovladatelnosti psa, protože zde vidíme hlavní problém u majitelů psů – 

začátečníků. 
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V tomto roce si naše ZKO připomenula 65.výročí založení organizace. 

Byli pozváni všichni původní členové, na něž byl nějaký kontakt, sešlo se nás 

cca 50. Zavzpomínali jsme na minulé i přítomné časy a v družné zábavě 

poseděli do pozdějších večerních hodin. 

Klubovna ZKO byla i v tomto roce pronajímána občanům z Velké 

Bystřice a okolí, tato možnost je veřejností příznivě hodnocena. 

 
 

 

 

Auto-velo-klub Velká Bystřice 
 

Podklady:  Bc.Zuzana Rosulková Kvěťáková, jednatelka AVK  
 

Během tohoto roku se nejdůležitější událostí pro klub stala transformace  

z občanského sdružení na nový status zapsaný spolek. To si během roku 

vyžádalo změnu nejen jména, ale také stanov. Tento přerod byl v termínu 

dokončen. 

Druhou nejvýznamnější akcí byl 22. ročník oblíbené cykloturistické akce 

Bílý kámen konaný 1. května. Počasí tentokrát kameni příliš nepřálo. Příroda  

se na Libavé ukázala ve všech svých podobách. V oblasti kamene byl prudký 

déšť a mlha, ve Městě Libavá pak lehce větrno a spadlo kolem milimetru srážek, 

ale v severní části vojenského prostoru bylo nádherně po celý den. Proměnlivost 

počasí se negativně odrazila na počtu návštěvníků. Celkový počet platících 

účastníků byl 1981, jež byl naposledy evidován mezi lety 1998 a 1999. Tato 

akce byla pořádána ve spolupráci s městem Velká Bystřice a folklórním 

souborem Haná Velká Bystřice. 

Kromě tradičního Bílého kamene, který je pořádán pro veřejnost, 

uspořádal klub během roku pro své členy řadu poznávacích výletů: za krásami 

Litovelského Pomoraví na kole, výlet na Čarták na Soláň, do Harrachova a  

po okolí jesenického Paprsku. 

V roce 2015 klub opustil 1 člen, hlavní pořadatel akce Bílý kámen - Milan 

Heřman. Byl zvolen nový hlavní pořadatel akce Oldřich Wasserrab. AVK  

na konci roku přijal jednoho čekatele. Průběžný počet členů se tedy na konci 

roku nezměnil - celkem 25. 

Poslední změnou, která se během roku udála a neměla by být zapomenuta, 

je odchod Jaroslava Jerry Koše z postu dlouholetého jednatele klubu. Do funkce 

jednatele byla jmenována Zuzana Rosulková Kvěťáková.  
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Svaz postižených civilizačními chorobami z.p. (zapsaný spolek) 

 
 

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

 

 Ke dni 31.12.2015 měla tato organizace 98 členů. V dubnu jsme měli 

členskou schůzi. U příležitosti 25. výročí založení naší organizace byly oceněny 

za dlouholetou práci tři členky – Olga Mečířová (předsedkyně), Aloisie 

Mikulenková (místopředsedkyně) a Dagmar Sovišová (pokladní). Obdržely 

Pamětní list od republikového výboru Svazu postižených civilizačními 

chorobami v Praze. 

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

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

17. června jsme uskutečnili zájezd do Hradce nad Moravicí a na zámek 

Kravaře. 

26. září se konal zájezd na hrad Hukvaldy a prohlédli jsme si pivovar 

v Nošovicích. 

Tradiční prodejní výstavka proběhla ve dnech 11. – 13. listopadu  

a z důvodu rekonstrukce KD Nadační se konala v růžovém domečku  

u amfiteátru. 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 Masarykové základní škole a mateřské škole Velká Bystřice je 

nezisková organizace, která má právní subjektivitu a úzce spolupracuje s touto 

školou. Jejím hlavním úkolem je prosazování zájmů žáků, jejich rodičů a další 

veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.  

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12.2015 měla organizace třináct 

členů – ženy. Tento počet se oproti roku 2014 o jednu aktivní ženu navýšil. 

Členové odcházejí ze spolku většinou v okamžiku, kdy jejich děti ukončí školní 

docházku, jsou mezi námi maminky, které jsou aktivní celých devět let školní 

docházky dítěte, takže složení výboru je stabilní. I v  tomto roce jsme oslovili 

třídní učitele, aby ve svých třídách z řad rodičů vybrali jednoho zástupce, aby  

se naše řady rozšířily. Ve funkci předsedy našeho spolku byla ve školním roce 

2014/2015 zvolena Diana Charvátová, která dostala naši důvěru i pro školní rok 

2015/2016. 

Setkáváme se 3-4x ročně. Během měsíce října schvalujeme rozpočet  

na nový školní rok a zároveň pokladní předkládá výboru hospodaření  
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za uplynulý školní rok. Snažíme se vycházet škole maximálně vstříc. Spolek 

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 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 (tento 

příspěvek nakonec nebyl čerpán, jelikož se ve školním roce 2014/2015 škola  

v přírodě nekonala), 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 spolek 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 šestým 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 31.100 Kč a  jako každý rok tato částka posílila náš rozpočet. 

 

 

 

Junák – svaz skautů a skautek  ČR – 12.oddíl V.Bystřice 
 

Podklady:  Mgr. Petra Kloboučková  

 

Rekonstrukce klubovny  (9.2 – 15.2)  

Rekonstrukce klubovny byla v plánech již od jara 2014, kdy jsme 

požádali o dotace. Klubovna dostala novou podlahu, okna, dveře, vnitřní 

obložení a kumbál na dřevo. O zvelebení klubovny se postarali naši skautští 

vedoucí.  

Výprava na Smilov  (28.3) 

Uspořádali jsme pro naše skauty tradiční první výpravu. Jelo se z Velké 

Bystřice na Smilov, kde jsme si zahráli hry a opekli špekáčky. Zpět se jelo 

z Hrubé Vody, kam jsme ze Smilova došli po svých.  

Výprava po lesích ve  Velké Bystřici  (20.6.) 

Jednalo se o výpravu po blízkém okolí. Celý týden si s námi zahrávalo 

počasí a nebylo do poslední chvíle jasné, zda-li nějaká výprava bude. V lese 

jsme zahráli hry a došli ke Kloboučkům na zahradu, kde se opékalo.   

Skautský tábor Hoštejn – Březná (11.7- 18.7)  
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Letošní tábor se konal na novém místě, na krásné louce s parádními 

podsadovými stany, bytelnou dřevěnou jídelnou, sprchami i umývárkou. 27 dětí 

se odhodlalo a vyrazilo s námi za novými zážitky, kamarády a  

za dobrodružstvím. Celým táborem se prolínala celotáborová hra s názvem 

Putování po stopách Idefixe, kterého se nám podařilo úspěšně najít.  

Jsme ze stejné planety (26. 9.) 

V rámci akce jsme si připravili skládání papírových lodiček a parníků  

a jejich následné pouštění po Bystřickém náhoně.  

Drakiáda (7. 11.) 

Kvůli nepřízni počasí jsme museli Drakiádu nejdříve úplně zrušit a poté, 

když jsme ji zorganizovali podruhé, ji změnit na hraní deskových her 

v klubovně.  

Mikulášská nadílka (5. 12.) 

Opět jsme se nastrojili do čertovských a andělských kostýmů a šli 

pomáhat Mikuláši s rozdáváním balíčků. Někteří čerti byli děsiví a jiní spíše 

přátelští, to pro ty nejmenší.  

Vánoční besídka (17.12.)   

Letos jsme se sešli ve Sklepě ve Velké Bystřici. Každý donesl  

na ochutnání trochu cukroví a malý dáreček pod stromeček. Společně jsme si 

prohlédli fotky z tábora a zavzpomínali jsme si. 

Rozvoz betlémského světla (19.12 - 20.12) 

Opět jsme se přidali k rozvozu Betlémského světla. A poprvé jsme jej 

rozdávali i na náměstí v ručně malovaných lucerničkách.  

Silvestrovský výšlap (31.12) 

Dopolední procházka po okolí, letos směrem k Hvězdárně na Lošově.  

 
 

 
  

Senior klub 
 

 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 
 

Senior klub pro své členy připravuje téměř každý měsíc nějakou akci: 

 

 12.2. Mont Blanc - promítání diapozitivů pana Pytlíčka (účast 25 členů) 

 12.3. Posezení v pizzerii na faře (28 členů) 

 16.4. Procházka Burkem do restaurace V údolí (9 členů) 

 27.5. Autobusový zájezd do Krnova, Zlatých Hor, Šumperka, Jeseníků 

(51 osob) 

 17.6. Setkání na hřišti Na Letné s uzením klobásek 

 23.9. Zájezd do Konice, Moravské Třebové, Lanškrouna a do Štítů (25 

osob) 
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 3.10. Promítání diapozitivů manželů Etrychových (22 osob) 

 22.10. Jednodenní zájezd vlakem do Prahy s průvodcem (11 členů) 

 18.11. Posezení v restauraci Na Letné 

 9.12. Velké předvánoční posezení s občerstvením v DPS sv. Anny, 

kulturní program dětí z MŠ 

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

úlohu v obohacení života starších občanů.  

  

 
 

Mateřské centrum Bublinka 

 

Podklady: Mgr. Eva Frnková  

 

 

        Mateřské centrum v roce 2015 vedly Jana Nováková a Petra Pazderová. 

Každou středu pořádaly volnou hernu pro maminky s dětmi, kde se mohly malé 

děti pravidelně stýkat se svými vrstevníky a navazovat tak první kamarádské 

vztahy.  V rámci herny se mohly tvořivé maminky zabavit tím, že si vyrobily 

nějaké zajímavé dekorace. Kromě této volné dopolední herny probíhala v centru 

Miniškolička neboli Adaptační program pro děti, které mají nastoupit do školy. 

Principem tohoto programu je naučit děti si zvykat trávit čas i bez maminky  

a usnadnit tak dětem nástup do školky. Tuto aktivitu vedla Jana Dostálková 

Baciak a Lída Chmelar. Pravidelně se scházely s 6-8 dětmi každé úterní 

dopoledne. 

           V rámci udržitelnosti projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem 

se na podzim v centru konaly tvořivé dílny pod vedením Nadi Menšíkové a Evy 

Frnkové. Byly zaměřeny na zajímavé a oblíbené techniky jako FIMO, sítotisk, 

scrapbook a další. 
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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 komplexní   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. Nejstaršími obyvateli domova byli v roce 

2015 paní Zdeňka Kubisová z Velké Bystřice a pan Karel Niesner, pocházející  

z Velkého Újezdu, kteří oslavili své 94 narozeniny. 

  Funkci ředitele domova vykonává od roku 2006 Mgr. Zdeněk Lakomý  

a v jeho práci mu pomáhá  celkem 19 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).  

K odpočinku slouží nově zrekonstruovaná zahrada. 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. Z těchto důvodů   

dbáme   na postupnou modernizaci jednotlivých bytů. 

  V minulosti byl každoroční  počátek roku spojován s nejistotou ohledně 

státních dotací. Od roku 2015 přešly rozhodovací pravomoci  na jednotlivé 

kraje. Olomouckým krajem byla přijata nová metodika pro poskytovatele 

sociálních služeb, takže naše zařízení obdrželo  v letošním roce částku 

2.300.000,- Kč. 

Během roku bylo prováděno několik menších úprav pokojů (koupelny). 

Jeden z nejstarších pokojů v budově na Zámeckém náměstí byl celkově 

rekonstruován částkou 102.000,-Kč. U  rezidenční budovy na Týnecké ulici  

se připravovaly projektové práce na přestavbu stávající ambulance na dva  nové 

byty. Výběrové řízení bude v příštím roce. Budova na Zámeckém náměstí 

dostala nové žaluzie do oken a bylo pořízeno nové vybavení domova (čistící 

stroj apod). 
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  Obyvatelé domova   mohou  rovněž plně využívat nabídky nejen našeho 

zařízení, ale pokud jim to zdravotní stav dovoluje, mají možnost využít služeb 

poskytovaných ve Velké Bystřici. Někteří navštěvují kulturní a společenské 

akce, koncerty, divadelní představení, využívají i programy pořádané  místním 

senior klubem, který část svých akcí 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 rovněž sportovních her seniorů v domově důchodců Pohoda 

v Olomouci – Chválkovicích. V letošním roce jsme byli úspěšní a odvezli jsme 

si stříbrnou medaili v soutěži jednotlivců, kterou vybojovala  paní    Niesnerová. 

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

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

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

hrála skupina Magnet. 

  Koncem léta se uskutečnil malý výlet do Čech pod Kosířem. Naši 

obyvatelé měli možnost shlédnout zámecký park a následně expozici 

historických vozů a kočárů. 

Několikrát do roka navštěvují  náš domov děti  místní základní školy  

a obou mateřských škol, aby našim obyvatelům předvedli něco z toho, co  

se v průběhu roku  naučili, zejména písničky, tance,  divadelní scénky apod. 

V rámci festivalu  Lidový rok se opět uskutečnila malá folklorní scéna   

ve společenské místnosti, na které vystoupily dva   dětské folklorní soubory 

spolu s cimbálovými muzikami. 

Kromě pravidelných akcí se ve společenské místnosti koná celá řada  

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

celovečerní filmy a přednášky senior klubu. Obyvatelé domu mohou využít 

služeb naší malé knihovny. 

Abychom širší veřejnosti přiblížili život našich obyvatel,  pořádáme vždy 

v říjnu  Den seniorů, jehož součástí je společenské odpoledne a na ně navazuje 

den otevřených dveří, při němž si mohou zájemci  prohlédnout  prostředí, 

v jakém naši starší spoluobčané žijí. Zároveň obdrží nejnutnější informace  

o našem zařízení. Pro obyvatele DPS bylo při této příležitosti připraveno 

sportovní dopoledne, při němž mohli změřit své síly v několika sportovních  

disciplínách.   

  Je nezbytné zdůraznit, že naše cíle můžeme uskutečňovat díky  finanční 

pomoci  našeho města, Olomouckého kraje a státu a Ministerstva práce a 

sociálních věcí. 
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Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 

 

Pečovatelská služba ve Velké Bystřici poskytovala v roce 2015 péči 

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

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

Daskabát a Velký Týnec.  

O pečovatelské služby je velká poptávka, a to hlavně proto, že umožňuje 

seniorům zůstávat v domácím prostředí a současně rodinným příslušníkům 

chodit do zaměstnání.  

Jen pro srovnání:  

V roce 2010, kdy se Charita Olomouc rozhodla rozšířit pečovatelskou 

službu i na venkov, zřídila čtyři střediska: ve Věrovanech, v Těšeticích,  

v Tršicích a ve Velké Bystřici. Počty uživatelů se během let navyšovaly. Počet 

uživatelů v roce 2010 byl na venkově 83. Ve Velké Bystřici pečovatelky 

zajížděly k 19 uživatelům. V roce 2015 byl počet uživatelů celkově na venkově 

150, kdy Velká Bystřice měla v péči 39 uživatelů. Jen počet přímé péče  

u uživatelů vzrostl od roku 2010, kdy je uváděno číslo 3 789:45 hodin  

na 7 294:00 hodin. 

Navýšil se počet pečovatelek, 5 pečovatelek bylo přijato na pracovní 

poměr a 4 na DPP.  

V současné době se nabízí otázka, zda bude umět pečovatelská služba 

pokrýt poptávku  po jejich službách.  Pobytová zařízení se plní, přibývá seniorů, 

kteří potřebují 24hodinový dohled, a nebude, kam našeho bližního umístit. 

Snažíme se o to, abychom se stali prostředníkem mezi rodinnou péčí  

a umístěním do zařízení. Ale kapacitní možnosti naší služby jsou dané a bojíme 

se dne, kdy budeme muset odmítat nové zájemce o pečovatelskou službu. 

 
 

 

Ordinace praktického lékaře 

 
Praktický lékař: MUDr. Petr Kafka  

Sestřička:           Hana Michalíková 

 

Ordinační doba: 

PO 7:00-13:00  možnost objednání od 11 – 13h 

ÚT 7:00-12:00   

ST 7:00-12:00  možnost objednání od 11 – 13h 

ČT návštěvní služba 12:00-18:00 

PÁ 7:00-13:00   

Odběry do laboratoře od 7 – 9 h 
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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  

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka 

Miroslava Kubáčková – zubní laborantka 
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Ordinační doba: 

  

  

  

 

V zubní ordinaci poskytujeme stomatologickou péči v širokém rozsahu od péče 

o dětské pacienty po seniory. 

Ordinace je vybavena moderní zdravotnickou technikou a erudovaným 

personálem. V roce 2015 jsme technické vybavení rozšířili o špičkový 

multifokální ortopantomogram, rentgenový přístroj, na jehož vyšetření dosud 

museli pacienti dojíždět na specializované rtg pracoviště. Tímto se zubní 

diagnostika značně zrychlila a zpřesnila a přiblížila pacientům, kteří již nemusí 

dojíždět na další doplňkové vyšetření. 
 

 

 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr.Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

      V ambulanci klinické logopedie ve Velké Bystřici je i nadále poskytována 

potřebná logopedická péče dětem i dospělým pacientům. Provoz je celotýdenní 

a ordinační doba je prodlužována vzhledem k potřebám pacientů. Pomoc 

vyhledávají pacienti z celého našeho regionu a zároveň dojíždějí i klienti 

z Olomouce, Přerova a okolí, kde je čekací doba u klinického logopeda 

dvojnásobná. V uplynulém roce jsme se snažili o rozšíření spolupráce  

se speciálními pedagogy, fyzioterapeuty a psychology. Vzhledem 

k přibývajícímu množství tzv. kombinovaných vad u dětí jsme navázali užší 

spolupráci se speciálními školami, speciálně pedagogickými centry  

a pedagogicko-psychologickými poradnami. Handicapované děti 

s kombinovaným postižením bývají v  péči logopeda mnohem delší dobu,  

než děti s izolovanými řečovými vadami a potřebují komplexní, konkrétní  

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

orofaciální stimulace a myofunkční terapie.  

Vzhledem k tomu, že stále přibývá řečových poruch a jednotlivé diagnózy 

se často vyskytují v kombinaci s dalšími, snažíme se vzdělávat prostřednictvím 

kurzů a seminářů tak, abychom byli schopni poskytovat potřebné informace  

a poskytovat efektivní péči pacientům. Na základě absolvovaných kurzů např. 

z oblasti hlasové terapie a senzitivní integrace, je naší snahou rozšiřovat oblasti 

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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našeho působení. Řeč není pouhá artikulace a řečové poruchy mají mnoho 

podob. Děti jsou vlivem rychle se rozvíjejícímu světu techniky vystaveny 

vlivům, které negativně ovlivňují vývoj jejich řeči. Snažíme se najít vhodné 

cesty, jak využívat komunikační techniku a přitom neztrácet mluvní apetýt. 

Abychom byli schopni zabezpečit patřičnou péči a uspokojit zájem klientů, 

budeme od září 2016 posíleni a jednu pracovní sílu.  

I nadále se rozvíjí spolupráce ambulance s pedagogy a dětmi mateřské 

školy ve Velké Bystřici a Mrsklesích.  

K lepší informovanosti pacientů jsou k dispozici vlastní webové stránky, 

kde jsou potřebné informace, aktuality, fotografie. 

Základem a cílem logopedické péče však nadále zůstává správná 

diagnostika, zvolení správných postupů a metod terapeutické interakce  

a zejména stálá konzultace a spolupráce s rodiči při odstraňování zjištěných 

řečových vad a poruch . 

 

 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ČSA č.80 
 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 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 
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Lékárna 

 
Podklady: Lenka Svrčková, farmaceutický asistent 

 

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.  

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 
 

 

Podrobnosti o změnách ve školním stravování jsou uvedeny 

v samostatném článku této kroniky v kapitole Významné události města v roce 

2015. 
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

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

 V roce 2015 byl u našeho územního obvodu zaznamenán pokles nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2014, který činil 64 trestných činů.  

Z celkového počtu spáchaných 292 trestných činů bylo objasněno 146 trestných 

činů, což činí objasněnost 50 %. V roce 2014 byla objasněnost našeho útvaru 

468,88 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 1,12 %. 

Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková 

trestná činnost – 148 skutků. 

 

  Grafické porovnání nápadu trestné činnosti a objasněnosti v roce 2010 – 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                            

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2015 nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových 

vozidel a do rekreačních chat. K těmto vloupáním docházelo na různých místech 

celého teritoria OO PČR Velká Bystřice. Další rozšířenou kriminální činností 

v roce 2014 bylo vloupání do restaurací, rodinných domů  

a do ostatních objektů. 

 V roce 2015 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 292 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 139 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 94 trestných činů. Ženy se 

dopustily spáchání celkem 17 trestných činů. 

V kategorii nezletilých a mladistvých osob byl evidován 1 případ činu 

jinak trestného nebo provinění, což značí pokles oproti roku 2014 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 2015 došlo dále v 41 případech k vloupáním do různých objektů – 

nejvíce do rekreačních chat (16 případů), rodinných domů a bytů (8 případů), 

restauračních zařízení, hospod a obchodů (3 případy), a dále pak k vloupání  

do ostatních objektů (14 případů).  

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2015 bylo realizováno 2 x vykázání 

osoby ze společného obydlí z důvodu naplnění znaků domácího násilí. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  
 V roce 2015 bylo na zdejší součásti v oblasti veřejného pořádku, 

občanského soužití a přestupků proti majetku evidováno a šetřeno celkem  

302 přestupkových spisů, což činí pokles oproti roku 2014 o 74 skutků.  

Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu předáno celkem 178 přestupkových 

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

řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 136 přestupových spisů, což znamená pokles 

oproti roku 2014 o 48 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 68 spisů,  

což činí pokles oproti roku 2014 o 28 spisů.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 103 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 67 přestupků. Do těchto přestupků nejsou zahrnuty 

přestupky vyřešené 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 

proběhlo 1.5.2015. Další významnou společensko-sportovní událostí bylo 

mistrovství České republiky v biketrialu, které se konalo ve Velké Bystřici.  
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Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- „Hanácké pupek světa“, 

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

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

- „Bystřické Banjo“ – XVII. 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 2015 měla klesající tendenci. Z celkového 

počtu 139 pachatelů nebyla žádná osoba mladší 15 let, což je stejné jako v roce 

2014. V případě mladistvých osob byl zjištěn 1 pachatel, což znamená pokles 

o 1 mladistvou osobu. V prošetřované události se jednalo o případ z oblasti 

ublížení na zdraví z nedbalosti. 

 

 

 Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky nebyly v roce 2015 zaznamenány žádné 

případy nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. 

 

Majetková kriminalita  

 

Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2012, 2013 a 2014 
Rok 2013       2014 2015 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

 v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

198 / 35 17,68 193 / 42 21,76 148 / 32 21,62 

Krádeže vloupání 85 / 10  11,76 41 / 7 17,07 41 / 21   51,22 

Krádeže prosté 83 / 11  13,25 125 / 26 20,80 87 / 9 10,34 

 

Hospodářská kriminalita 

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

o 1 skutek více než v roce 2014. Objasněnost činila 64,71 %, což je oproti roku 

2014 o 20,27% vyšší objasněnost než v roce 2014. Hospodářská trestná činnost 

zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy proti měně  

a platebním prostředkům a úvěrové podvody. 

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2015 spácháno 16 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje nárůst o 5 skutků. 
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Strukturu násilné trestné činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné 

ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a porušování domovní svobody.  

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti máme v roce 2015 evidován pouze 1 skutek – znásilnění, 

což je stejný počet jako v roce 2014. Objasnit se evidovaný trestný čin 

nepodařilo. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2015 evidováno 20 trestných 

činů, což představuje pokles o 14 trestných činů oproti roku 2014. V této 

kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 12 trestných činů 

2. Výtržnictví – 3 trestné činy 

3. Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 2 trestné činy 

4. Nedovolené ozbrojování – 1 trestný čin 

5. Požáry – 1 trestný činy 

6. Sprejerství – 1 trestný čin 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2015 evidováno celkem  

89 trestných činů, ze kterých bylo objasněno 79 skutků. V této skupině  

se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 

1. Zanedbání povinné výživy – 32 trestných činů 

2. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 31 trestných činů 

3. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 21 trestných činů 

4. Šíření poplašné zprávy – 2 trestné činy 

5. Ostatní trestná činnost – 3 trestné činy  

 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2015 

řešeno v blokovém řízení celkem 956 řidičů, což představuje oproti roku 2014 

nárůst o 73 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 440.200,- Kč, což je o 59.100,- Kč více než v roce 2014. 

 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).  

V oblasti dopravy bylo dále na našem útvaru řešeno celkem 95 řidičů, 

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

Z uvedeného počtu bylo realizováno 67 přestupkových jednání a 28 trestných 

činů. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 16 řidičů. 
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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. V průběhu roku 2015 došlo v personální oblasti k nepatrným 

změnám, které se týkaly zejména převelení policistů na jiné útvary v rámci 

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Jednalo se vždy o velmi 

zkušené policisty s dlouholetou praxí. Nejpodstatnějších změnou bylo odvelení 

zástupce vedoucího oddělení, který byl na vlastní žádost převelen na Dálniční 

oddělení Kocourovec. Do současné doby nebyl nový zástupce vedoucího 

oddělení ustanoven. Celkem byli v roce 2015 odveleni 4 policisté.  

 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 

procento objasnění veškerého nápadu trestné činnosti. Z celkového nápadu 292 

trestnýchčinů bylo v roce 2015 objasněno 146 trestných činů, což činí 

procentuální objasněnost 50 %. Tento výsledek je nejlepší za posledních 12 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  

Dne 20. 10. 2014 se konaly řádné volby do školské rady. Složení školské rady 

od 1. 1. 2015: 

Ing. Martin Seidler, předseda ŠR    

Mgr. Ivo Slavotínek    

Mgr. Lucie Pazderová   

Mgr. Jaroslav Zavadil   

Mgr. Vendula Mečířová   

Mgr. Kateřina Pospíšilová   

Mgr. Libuše Sandrová   

Mgr. Michaela Fabíková   

Jana Marešová   

Aleš Konečný   

Ing. Martina Venusová   

Ing. Kateřina Šperková     

   

  

Materiální  vybavení školy 

Odborné učebny a vybavení školy zůstává v podobném rozsahu jako 

v předchozích letech.  

Ve čtyřech třídách byly instalovány nové tabule na posuvném systému 

(1.A, 1.B, 6.A, 9.A) a pořízeny další 2 interaktivní projektory (celkem má škola 

už 14 interaktivních tabulí). Větší opravou prošla počítačová učebna – opraveny 

byly elektrické a síťové rozvody, byly dokoupeny počítače, vyměněny monitory. 

Oddělení družiny byla vybavena sedačkami a novou nábytkovou sestavou. 

V září 2015 se ŠD rozšířila o další čtvrté oddělení. Nákladem zřizovatele bylo  

o prázdninách v roce 2015 zcela změněno vytápění v nejstarší přední budově. 

Byla vybudovaná nová plynová kotelna a pořízeny rozvody a nová topná tělesa 

do všech místností v budově Ve školním roce 2014/15 bylo dokončeno 
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kompletní zasíťování školy pevnými rozvody internetu. Do učeben 

s interaktivními tabulemi byly instalovány pevné počítače s připojením 

k internetu. Byly pořízeny wifi routery do interaktivní učebny k používání 

tabletů. Z projektu Digitálně a interaktivně bylo pořízeno 20 ks tabletů Apple. 

Do informačního centra školy byla pro pedagogy pořízena nová vysoko-

zátěžová kopírka. 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

1.stupeň: 2.stupeň 

Mgr. Anna Fryštacká Mgr. Michaela Fabíková (Tv) 

Mgr. Janka Kantorová (asistent ped.) PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D) 

Mgr. Kateřina Kovalová Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Sylva Kubíčková  Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 

Mgr. Hana Londová Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 

Ing. Jaroslav Mihal (Aj) Mgr. Renata Kramplová (M – F) 

Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jitka Minářová (M – Inf) 

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

Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Žaneta Kolářová (Př – Aj) 

Mgr. Libuše Sandrová (+ Aj 2. st.) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

Miroslava Skřičilová, DiS. (asistent) Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

Mgr. Ivo Šenk Mgr. Andrea Teplá (do 30.6.2015) 

Mgr. Gabriela Šišková   Mgr. Ondřej Dostál (od 1.9.2015) 

 Mgr. Vít Koplík (od 1.9.2015) 

      

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 

Vychovatelky:  Kamila Smidová 

    Petra Polcrová 

    Blanka Jaklová (od 1.9.2015) 

 

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  

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová   ekonomka školy  

Milan Kufrik   školník (do 30.7.2015) 

Martin Skácel   školník (od 1.8.2015) 

Hana Juřicová        pracovnice pro úklid  

Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 
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Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid  

Gabriela Šádková   pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek   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 30. 6. 2015 
Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 

1.A Mgr. Hana Londová 12 10 22 

1.B Mgr. Kateřina Kovalová 13 9+2 22+2 

2.A Mgr. Sylva Kubíčková 14 8 22 

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

3.A Mgr. Jaromíra Pazderová 11 10 21 

3.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 13 9+1 22+1 

4.A Mgr. Drahomíra Kozáková 8 14 22 

4.B Mgr. Ivo Šenk   9 10 19 

5.A Mgr. Anna Fryštacká 7 10 17 

5.B Mgr. Libuše Sandrová 12 10 22 

Celkem 

1.st. 

 111 99+3 210+3 

6.A Mgr. Eva Poděbradová 5 11 16 

6.B Mgr. Andrea Teplá 15 6 21 

7.A Mgr. Jarmila Štěpánová 10 11 21 

7.B Mgr. Jitka Minářová 12 13 25 

8.A Mgr. Renata Kramplová 10 17 27 

9.A Mgr. Jindřiška Hyklová 4 14 18 

9.B PaedDr. Helena Stejskalová 16 6 22 

Celkem 

2.st. 

 72 78 150 

Celkem  183 177+3 360+3 

 

Přibližně  40 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, 

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

Hrubá Voda, Olomouc). 

Čtyři žáci se vzdělávali v zahraničí, ale byli zapsaní jako kmenoví žáci naší 

školy. 

 

 

 

  

Výsledky srovnávacích testů KALIBRO (5. a 7. ročník) 

V únoru a březnu 2014 se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili srovnávacího testování 

společnosti KALIBRO. 

Tabulky ukazují průměrnou úspěšnost žáků v základních školách v porovnání 

s průměrnou úspěšností našich žáků.  
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5. třída Český jazyk Matematika Anglický 

jazyk 

MZŠ Velká Bystřice 65,7 48,4 69,0 

Základní školy v ČR (4222 

žáků) 

66,1 50,1 60,2 

Rozdíl -0,4 -1,7 +8,8 

 

7. třída Český jazyk Matematika Anglický 

jazyk 

MZŠ Velká Bystřice 70,2 59,8 65,3 

Základní školy v ČR (2000 

žáků) 

65,1 57,7 58,9 

Rozdíl +5,1 +2,1 +2,6 

 

Výsledky srovnávacích testů Scio (9. ročník) 

Testování Scio se zúčastnilo 674 škol, v nich 1022 devátých tříd s 19 104 žáky. 

Každý žák naší školy získal svoji individualizovanou zprávu s popisem 

výsledků, slabých a silných míst. Škola pak získala souhrnnou zprávy za každou 

třídu, předmět a za školu. Zprávy byly podrobněji analyzovány. 
9. třída  

Český jazyk Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. 

Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % 

zúčastněných škol. 

Anglický jazyk Svými výsledky v anglickém jazyce se naše škola řadí mezi 

průměrné školy, máme lepší výsledky než polovina 

zúčastněných škol. 

Matematika Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi slabší 

průměr a 60 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než 

my. 

Obecné studijní 

předpoklady 

Byly na průměrné úrovni. Zhruba polovina škol měla lepší 

průměrné skóre a zhruba polovina horší. 

 

Magdaléna Vičarová z 9. A byla společností Scio oceněná v českém jazyce, 

protože dosáhla vynikajícího výsledku. Byla druhou nejlepší řešitelkou testu 

v Olomouckém kraji. 

 

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 2014/15 

- Animák – kroužek zpracování fotografií a animace filmů 

- Anglický jazyk pro 1. - 5. třídu 

- Anglický jazyk pro 2. stupeň (doučování) 
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- Badminton 

- Florbal 

- Gymnastika pro mladší žáky 

- Hip hop pro mladší žáky 

- Hip hop pro starší žáky 

- Keramika pro 1. stupeň 

- Školní minipodnik – podnikatelský kroužek 

- Vědecké pokusy pro nejmladší 

- Výtvarný kroužek pro 3. třídu  

 

Kulturní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

22. 9. Smějeme se rádi (beseda v knihovně) 4.A Štěpánová 

4. 11. Humor – koření života (beseda 

v knihovně) 

7.A Štěpánová 

15. 11. Svatomartinské slavnosti 1. stupeň učitelky 1. st. a 

vychovatelky ŠD 

20. 11. Keňa a gorily (výukový program) 8.A, 9.A Hyklová 

27. 11. Vánoční jarmark celá ZŠ celý sbor 

5. 12. Mikuláš v ZŠ a MŠ 9.AB Hyklová, Stejskalová 

15. 12. Malostranská zimní pohádka 1. – 3. tř. třídní 

16. 12. Prolhané národní obrození (beseda 

v knihovně) 

8.A Štěpánová 

17. 12. Slavík (divadelní představení) 1. – 5 . tř. třídní 

22. 1. Báje a pověsti (beseda v knihovně) 6.A Poděbradová 

18. 2. Recitační soutěž – školní kolo 1. stupeň Pazderová 

27. 2. Karneval 1. – 3. tř. třídní 

2. – 6. 3. Zájezd do Velké Británie vybraní 

žáci 2. 

stupně 

Kolářová, Sandrová, 

Kramplová 

12. 3. Recitační soutěž mikroregionu 

Bystřička 

vybraní 

žáci 1. 

stupně 

Mihal 

26. 3. Velikonoční dílny 1. stupeň učitelky 1. st. a 

vychovatelky ŠD 

13. 4 Soubor čtenářů 6.AB Poděbradová 

20. a 27. 

5. 

Besídky ke Dni matek 1. AB Londová, Kovalová 

21. 5. Přemyslovští králové (výukový 

program) 

4., 5. a 

7.AB 

Šišková 

25. 5.  Karaoke pěvecká soutěž 2. stupeň Poděbradová, Teplá 

26. 5. Rozkvetlá cukrárna (výstava prací 

žáků) 

výtvarný 

kroužek 

Pospíšilová 

1. 6. Den dětí v MŠ 9.B Stejskalová 

10. 6. Námořnická pohádka (divadelní 

představení) 

1. – 3. tř. třídní 

12. 6. Loučení se 3. třídou 3.AB Pazderová, Pospíšilová 
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Sportovní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

25. 9. Přespolní běh Tršice 2. stupeň Teplá 

7. 10. Školní liga v miniházené 1. stupeň Šenk 

20. 10. Coca-Cola Cup v kopané 8.A, 9.B Finger 

11. 11.  Školní liga v miniházené 1. stupeň Šenk 

5. 12. Mikulášský turnaj v miniházené 1. stupeň Šenk 

12. 12. Basketbalový turnaj ZŠ Velký Újezd 

(chlapci) 

2. stupeň Teplá 

15. 12.  Basketbalový turnaj ZŠ Velký Újezd 

(dívky) 

2. stupeň Teplá 

6. 1. Novoroční turnaj v kopané ZŠ 

Hlubočky 

8.A, 9.AB Teplá 

6. 2.  Školní liga v miniházené 1. stupeň Šenk 

11. – 17. 

1. 

Lyžařský výchovný a výcvikový zájezd 7.B Teplá, Jílková 

25. – 30. 

1. 

Lyžařský výchovný a výcvikový zájezd 7.A Teplá, Jílková 

19. 2. Basketbalový turnaj ZŠ Velký Újezd 

(ch) 

2. stupeň Teplá 

20. 2. Basketbalový turnaj ZŠ Velký Újezd 

(d) 

2. stupeň Teplá 

13. 3. Basketbalový turnaj ZŠ Velká Bystřice 

(ch) 

2. stupeň Teplá 

16. 3. Basketbalový turnaj ZŠ Velká Bystřice 

(d) 

2. stupeň Teplá 

18. 3. Basketbalový turnaj Slovanské 

gymnázium 

2. stupeň Teplá 

26. 3. Basketbalový turnaj Gymnázium 

Čajkovského Olomouc – okresní kolo 

(ch) 

8.A, 9.B Teplá 

8. – 10. 4. Finálový turnaj v házené O pohár 

ministra školství (ch, d) 

vybraní 

žáci 7.B, 

8.A, 9.B 

Fabíková 

14. 4. Novinářský kalamář, házená (d) 6.B, 7.B Fabíková 

15. 4. Novinářský kalamář, házená (ch) 5.AB, 6.B, 

7.B 

Fabíková 

23. 4. Expedice Karakoram – lanové centrum 9.B Fryštacká 

28. 4. Turnaj ve vybíjené – reg. kolo 4.AB, 

5.AB 

Fryštacká 

28. 4. McDonald’s Cup v kopané – reg. kolo 2.AB, 

3.AB 

Kubíčková 

30. 4.  McDonald’s Cup v kopané – reg. kolo 4.AB, 

5.AB 

Sandrová 

12. 5. McDonald’s Cup v kopané – okresní 

kolo 

2.AB, 

3.AB 

Kubíčková 

14. 5. Turnaj ve vybíjené – okresní kolo 4.AB, 

5.AB 

Fryštacká 
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4. 6. Atletické závody ZŠ Velký Týnec 8.A, 9.AB Teplá 

11. 6. Sportovní hry základních škol 

mikroregionu Bystřička 

vybraní 

žáci ze 

všech 

ročníků 

Teplá, Jílková, Šišková, 

třídní 1. stupně 

19. 6. Memoriál Jana Kratiny v miniházené 1. stupeň Šenk, Minářová 

 

Národní finále Sportovní ligy ZŠ O pohár ministra školství 

Naše škola byla vybrána jako pořadatel a také účastník republikového 

finále Sportovní ligy ZŠ v házené. Byla to pro nás velká čest, ale také výzva 

zvládnout turnaj na celostátní úrovni. Díky zkušenostem z minulosti tým  

okolo paní učitelky Fabíkové fungoval bezvadně a turnaj se stal velkou oslavou 

sportu a škole udělal velmi dobré jméno. Velkým bonusem pak bylo vítězství 

družstva ZŠ Velká Bystřice v kategorii chlapců. 

 

Dopravní výchova 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

26. 9. Dopravní den (projektový den) celá škola třídní 

26. a 31. 

3. 

Výuka na dopravním hřišti 4.A Kozáková 

 

Prevence rizikového chování 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

30. 9. P-centrum 6.B Teplá 

1. 10. P-centrum 5.B Sandrová 

8. 10. Účast na cvičení Armády ČR 9.AB Mihal, Stejskalová 

10. 11. Beseda s Policií ČR 6.AB Poděbradová, Teplá 

11. 11. Prověřovací cvičení Hasičského 

záchranného sboru 

1. stupeň Mihal, třídní 

14. 11. Beseda s Policií ČR 9.AB Hyklová, Stejskalová 

12. 11. Klíče – program Sdružení D  3.AB Teplá, třídní 

26. 11. Scholaris 9.AB Poděbradová, 

Stejskalová 

27. 11. Memento (preventivní drogový 

program) 

8.A, 9.AB třídní 

1. 12 P-centrum 5.A Fryštacká 

3. 12. Outsider – program Sdružení D 6.AB Finger, Poděbradová 

4. 12. Konference projektu Správná volba 8.A, 9.A Kozáková, Hyklová 

12. 1. a 

27. 2. 

Cesta k přátelství – Program na 

stmelení kolektivu Kappa Help 

4.B Šenk 

22. 1. Dramacentrum (preventivní program) 7.B Minářová 

3. 2. Rizikové sexuální chování – Kappa 

Help 

7.A Štěpánová 

4. a 6. 2. Dental prevention (ústní hygiena) 1.AB, 

2.AB, 

3.AB 

třídní 

23. 2. Zdravá pětka 4.AB Sandrová 
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25. 2. Zdravá pětka 5.AB Sandrová 

26. 2. HIV, AIDS (preventivní program) 9.AB Teplá 

31. 3. Řešení vrstevnických vztahů (prevence) 8.A Šišková 

17. 4. Zdravá pětka 2.AB Sandrová, Kubíčková 

12. 6. Arakiáda – soutěž záchranářů družstva ze 

7.A a 8.A 

Kozáková 

24. 6. Letecká záchranná služba – exkurze 3.AB Pazderová, Pospíšilová 

9. 4. Čas proměn (beseda o dospívání) 6.AB Stejskalová 

19. 5. P-centrum 7.A Štěpánová 

25. 5. P-centrum 4.A Kozáková 

26. 5. P-centrum 6.A Poděbradová 

1. 6. P-centrum 7.B Minářová 

 

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

29. 9. – 3. 

10. 

Škola v přírodě 2.AB Kubíčková, Pospíšilová 

10. 10. Exota výstava ptactva 3.AB Pazderová, Pospíšilová 

8. 1. Příroda kolem nás (beseda 

s myslivcem) 

4.AB, 

5.AB 

Londová 

20. 1. Příroda kolem nás (beseda 

s myslivcem) 

8.A Kramplová 

26. 1. Sluňákov (výukový program) 5.AB Fryštacká, Sandrová 

16. 2. V pralese 3.AB Pazderová, Pospíšilová 

23. 2. JE Dukovany, Dalešice vybraní 

žáci 2. st. 

Kramplová 

5. 5. Lesní pedagogika 3.AB Londová 

7. 5. Lesní pedagogika 5.A Londová 

27. 5. Jsme ze stejné planety žáci celé 

školy 

Londová, Stejskalová, 

Šišková 

18. 6. Jsme ze stejné planety 9.B Stejskalová, Šišková 

       

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 

 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2014 

 

1. P Ř Í J M Y  

  

MěÚ Velká Bystřice 4 201 862 

KÚ  16 835 119 

Partnerství Comenius 127 342,80 

Projekt EU TABLETY 369 207 
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OSTATNÍ PŘÍJMY  

Školné MŠ 262 310 

Školné DRUŽINA 88 450 

Sponzoři ZŠ 15 000 

Sponzoři MŠ 41 750 

Zahradní slavnost 13 200 

Kroužky 121 771 

Fond odměn 47 735 

Fond rezervní – odvody 5 250 

Fond rezervní – učebna FYZIKY 159 335 

Fond reprodukční – podlaha 

FYZIKY 98 767,16 

AKCE – jarmarky 51 905 

Sběr 5 962 

Startovné 2 700 

Memoriál Jana Kratiny 113 380 

Novinářský kalamář 115 915 

Pronájem  37 280 

Úroky 95,80 

Pojistná událost – plot MŠ 10 575 

Ostatní výnosy – výběry 926 916 

Elektřina LŠU 61 860 

Pronájem haly 376 460 

CELKOVÉ PŘÍJMY 24 090 147,76 

  

2. V Ý D A J E   

  

Investiční výdaje 0 

Neinvestiční výdaje  23 888 621,89 

CELKOVÉ VÝDAJE 23 888 621,89 

 

Hospodářský výsledek za rok 2014 byl 

201525,87 Kč 

 

Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2014/15 

 Rekonstrukce kójí WC na přední budově 

 Pořízení velkých odkládacích skříní na přední budově 

 Položení nového linolea v třídě 8.A 

 Oprava podlahy v kabinetě OV  

 Výměna nábytku v kabinetě OV  

 Oprava sprch u tělocvičny  
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 Objednávka 4 nových tabulí na posuvném sytému 

 Nákup 2 interaktivních projektorů 

 Pořízení nového software MS Office 

 Oprava počítačové učebny a doplnění PC a monitorů 

 Oprava žaluzií v 5 učebnách 

 Pořízení nových nástěnek v nikách na chodbách na zadní budově 

 Kompletní pořízení nového druhu vytápění na přední budově (investicí 

zřizovatele) 

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 

byla dva školní roky 2013/14 a 2014/15. 

V říjnu 2015 byla v Polsku třetí schůzka v městečku Rabka Zdroj  

(3 dospělí + 8 žáků) a závěrečná schůzka proběhla v naší škole na konci března 

2015.  

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Název projektu: Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků 

Doba realizace: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015 

Grant pro školu: 50 000,- Kč 

 Materiální vybavení: Materiál pro podnikatelský kroužek 

 Metodika pro vedení žáků v podnikatelském kroužku 

 Účast školy na veletrhu žákovských mini firem 

 

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání  

v Olomouckém kraji 

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015 

 Žáci 8. a 9. ročníku jezdili do SZŠ Olomouc na výuku v laboratořích 

vybudovaných z grantu tohoto projektu. Výuku vedli pedagogové SZŠ  

a také pedagog Masarykovy ZŠ. 

 

Název projektu: Digitálně a interaktivně 

Doba realizace: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015 

Grant pro školu: 499 000,- Kč 

 Materiální vybavení: 20 ks tabletů Apple 

 Materiální vybavení: wifi routery a nabíjecí kufr pro tablety 

 Školení pro práci s tablety ve vyučování 

 Vyškolení mentora a metodika pro práci s tablety z řad pedagogů 
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Název projektu: EU Velká Bystřice - Čtenářské dílny 

Doba realizace: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015 

Grant pro školu: 365 454,- Kč 

 Materiální vybavení: 400 ks knih pro společné čtení pro 2. – 9. roč. 

 Metodika čtenářských dílen a tematické plány čtenářských dílen (realizace 

ve školním roce 2015/2016) 

 

Výukový zájezd pro žáky do Anglie (realizace ve školním roce 2015/2016) 

 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

 

 

Vedoucí učitelka obou MŠ: Mgr. Lucie Pazderová  

 

Mateřská škola Zámecké náměstí 83  

Pedagogické pracovnice: 

Bc. Hana Barneková, Mgr. Petra Henešová – 1. odd. 

Mgr. Svatava Vraštilová, Mgr. Lucie Pazderová – 2. odd. 

Kateřina Oralová, Zuzana Vodičková - 3. odd. 

Hana Teličková – 4. odd. (od 2. 2. 2015 – nové oddělení)  

Provozní pracovnice:  

Marie Nevrlá – úklid 

Hana Daliborová - výdej stravy, úklid 

 

Mateřská škola Na Svobodě 450  

Pedagogické pracovnice:  

Bc. Jolana Lejsková, Mgr. Jana Budinová  

Provozní pracovnice:  

Pavla Vávrová - výdej stravy, úklid 

 

Mateřská škola na Zámeckém náměstí se v průběhu školního roku 

2014/15 transformovala na pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 134 dětí.  

V červenci 2014 započala stavba nového pavilonu dle zadání zřizovatele  

a návrhu Ing. architekta Michala Sborwitze, který navrhl velkorysý a nadčasový 

prostor pro moderní předškolní vzdělávání v našem městě. Stavba byla 

ukončena, zkolaudována a uživateli předána v lednu 2015. Provoz nové budovy 

byl zahájen k pololetí stávajícího školního roku, tedy k 2. 2. 2015. Cílem vedení 
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MZŠMŠ a zřizovatele bylo k 2. 2. 2015 přijmout děti, které nemohly být 

opakovaně přijaty pro doposud nedostatečnou kapacitu MŠ Zámecké náměstí 

83. Současně měla být také přestěhována MŠ na Svobodě 450 – odloučené 

pracoviště. Na žádost rodičů dětí z MŠ na Svobodě bylo stěhování tohoto 

oddělení odloženo k 1. 9. 2015. Provoz mateřské školy Na Svobodě 450 byl 

následně ke dni 30. 6. 2015 ukončen. Díky přístavbě přízemního pavilonu  

se dvěma novými odděleními ve stávající zahradě mateřské školy na Zámeckém 

náměstí, napojených koridorem ke stávající budově MŠ, vznikl moderní 

komplex se čtyřmi obsazenými smíšenými odděleními. Páté oddělení  

je připraveno pro přesun MŠ Na Svobodě.  

 

Mateřská škola Na Svobodě, jednotřídní mateřská škola s kapacitou  

28 dětí, také funguje na principu heterogenní třídy. Tato školka, umístěná  

ve vilce v klidné okrajové části města, ukončila svůj provoz k 30. 6. 2015. 

Pedagogický personál přešel společně s dětmi z tohoto oddělení do mateřské 

školy na Zámeckém náměstí 83.  

 

Filozofie smíšených, tedy heterogenních tříd, se ani vzhledem k navýšené 

kapacitě mateřské školy nemění. Již čtyři školní roky se pedagogickému týmu 

mateřské školy Zámecké náměstí daří v praxi dokazovat převahu výhod 

takového systému předškolního vzdělávání.  

Z operačního programu Životní prostředí byla v tomtéž roce vystavěna 

zcela nová školní zahrada v přírodním stylu, která byla certifikována  

a zhotovitelem, panem Ing. Liborem Tandlerem, uživateli předána v červnu 

2015. Součástí přírodní zahrady jsou zcela nové herní a balanční prvky  

z akátového dřeva, environmentální naučné prvky, vymodelované terénní 

nerovnosti, plně automatická výsuvná síťová závlaha. Z finančních prostředků 

mateřské školy byla následně pořízena robotická sekačka.  

 

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 

 

 

 

Organizace předškolního vzdělávání 

Také ve školním roce 2014/2015 bylo vzhledem k vysokému počtu zájemců  

o předškolní vzdělávání potřeba přistoupit k možnosti navýšení počtu dětí  

ve třídě. Výjimku udělil zřizovatel. 
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MŠ 

oddělení/třída 

kapacita/naplněnost pedagogové 

asistent pedagoga 

integrované dítě  

ve třídě 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Žirafky 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Rybky 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Broučci 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Koťátka 

25/20 1 

ne 

0 

MŠ Na Svobodě 

odd. Včeličky 

28/28 2  

ne 

0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Zápis dětí pro již započatý školní rok 2014/2015, pro jeho druhé pololetí – 

k doplnění kapacity. Nové, doplňkové přijímací řízení (využité zejména 

zákonnými zástupci dětí, které byly opakovaně nepřijaté z důvodu doposud 

nedostatečné kapacity MŠ Zámecké náměstí 83), proběhlo 14. 1. 2015. Přijaté 

děti nastoupily do nového oddělení 2. 2. 2015.  

 

Řádný zápis pro školní rok 2015/2016 proběhl v budově MŠ Zámecké náměstí 

83 dne 25. 2. 2015 současně se dnem otevřených dveří.  
žádosti o přijetí  

k 27. 2. 2015 

 

volná kapacita kladně vyřízené  

žádosti, tj.děti  

přijaté  

k 1. 9. 2015 

 

vydaná 

rozhodnutí 

o nepřijetí  

/vše děti mladší 

tří let/ 

počet skutečně  

nastupujících 

dětí  

k 1. 9. 2015 

 

54 40 40 14 40 

 

Velkou pozitivní změnou oproti předešlým přijímacím řízením byl fakt, 

že kladně byly vyřízeny žádosti všech žadatelů /zákonných zástupců/ tříletých 

dětí /tj. dětí, které k 1. 9. 2015 dovršily tří let/. Navíc mohlo být přijato ještě  

8 dětí, které věku tří let dovrší až v průběhu následujícího školního roku 

2015/2016 (poslední přijaté dítě je narozeno v lednu 2013). Tento fakt je velkým 

posunem v možnostech přijímacího řízení do mateřské školy. Doposud nebylo 

možné přijmout žádné dítě mladší tří let. 

 

Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: 

děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ (přijaty ke školnímu vzdělávání  

k 1. 9. 2015)  39 

děti odcházející na jinou ZŠ  1 

děti s odkladem školní docházky (OŠD)  9 
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Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách 

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. 

Ve školním roce 2014/2015 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Dramáček – 19 dětí, Tvořivé ručičky – 14, Angličtina – 9, Flétna – 9, Sportovní 

a pohybové hry – 17, Taneční kroužek - 19 

  Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2013/2014: 

Plavání CZ Bohuňovice, září 2014 - leden 2015 – 36 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice, únor 2015 - červen 2015 – 39 dětí 

In-line bruslení Newmannschool, září 2014 – 12 dětí 

Lyžařský výcvik Newmannschool, leden - únor 2015 – 5 dětí 

 

 

Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2014/2015 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 
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• Pedagogicko psychologická poradna 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit 

• Policie ČR 

• Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice 

• Město Velká Bystřice, 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. 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice: 

Na pracovišti MŠ Zámecké náměstí proběhla kontrola KHS bez nálezu. 

Na pracovišti MŠ na Svobodě, vzhledem k plánovanému zavření provozu, 

nebyly nařízeny žádné další nápravné zásahy. 

 

 

 

 

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 2015 zde studovalo celkem 61 žáků hru na klavír, housle, kytaru 

zobcovou flétnu, klarinet a trumpetu ve třídách učitelů – Zuzany Antlové, Jana 

Gottwalda, Lenky Černínové, Liliany Balcaříkové, Petera Remeníka, Jany 

Vaculíkové, Evy Bínové a Pavla Balcaříka. 

V průběhu roku předvedli žáci své umění na třídních besídkách, vánočním 

a májovém koncertě v Galeriizet a na koncertě festivalu Jaření v kostele Stětí 

svatého Jana Křtitele. 

V této pobočce hraje cimbálová 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, v tomto roce se zúčastnil festivalu ve francouzském Saint 
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Tropez. Pravidelně doprovází na olomoucké radnici akci SPOZ „Setkání 

jubilantů“, hrál na koncertě na faře pro důchodce, které pořádala Charita,  

na vernisáži výstavy amatérských malířů v orlovně, s tanečním Krušpánkem  

se zúčastnil vystoupení na festivalu Lidový rok, na Prostějovských hanáckých 

slavnostech a na vánočním jarmarku ve škole. 

Vznikla a začala hrát také muzika mladších žáků Čekanka, dále kytarové  

a klarinetové kvarteto. 

 

 

 

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 dvě skupiny po patnácti žácích,  

o výuku je stále velký zájem, atmosféra výborná a tvůrčí  a 7 žáků čeká na místo 

v pořadníku. 

Během roku jsme se věnovali projektu Světlo. V červnu proběhla 

tříměsíční výstava ve Vlastivědném muzeu Olomouc. 

Dále využíváme galeriizet ve Velké Bystřici, pravidelně s žáky  

navštěvujeme velmi kvalitní výstavy, děti jsou tím vedeny k výtvarné kultuře  

a ke vztahu k rodnému městu. 

 

 

 

 

Odbor kultury a informací (OKI)  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

Personální obsazení OKI: 

 

Mgr. Martina Žbánková – vedoucí OKI  

Petr Nakládal – referent OKI  

Lenka Lakomá – knihovnice  

Alena Hořínková – prodavačka 
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Činnost Odboru kultury a informací:  

- zajišťování a koordinace multižánrových kulturních aktivit (KD Nadační  

do 30. 3. 2015, amfiteátr, galeriezet) 

- podpora spolkům, které organizují kulturní akce 

- provoz veřejné knihovny  

- redakce a vydávání Velkobystřických novin  

- redakce a aktualizace webových stránek města 

- aktualizace kulturního kalendáře 

- 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 

- podpora cestovního ruchu 

- zajištění tematických informačních letáků, vydávání propagačních materiálů  

- správa nebytových prostor (KD Nadační a prostor odboru kultury a informací) 

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 byl vydán  

8. září 2015 s platností na 2 roky.  

V roce 2015 infomační centrum navštívilo celkem 8 084 návštěvníků 

z toho 88 cizinců. 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 20.000,- Kč, který jsme použili  

na propojení našich webových stránek s nejnavštěvovanějším turistickým 

portálem OK Tourism. V prostorách KIC nadále funguje Muzeum hanáckého 

kroje, které vzniklo ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. 

Expozice byla doplněna o historický hanácký nábytek (stůl, židle, lavice). Stůl 

se v průběhu roku tematicky zdobí v návaznosti na roční období. Otevírací doba 

KIC zůstala zachována. 

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 roce 2015 bylo stěžejní událostí pro kulturu zahájení dlouho odkládané 

rekonstrukce kulturního domu Nadační. Provoz byl ukončen po plesové sezóně 

31. 3. 2015. Rekonstrukce v 1. etapě zahrnovala kompletní výměnu oken, 

výměnu střešní krytiny, zateplení stropu sálu včetně nového podhledu a novou 
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fasádu budovy. Na tyto práce byla získána 80% dotace z programu zelená 

úsporám. Z prostředků města bude dále provedena dostavba budovy 

do Zámeckého náměstí. Budova zde dostane nový reprezentativní vstup, foyer, 

šatny a další zázemí. V 1. NP vznikne kvalitní sociální zařízení odpovídající 

kapacitě sálu. Z rozšířeného přísálí bude možno vstupovat na novou terasu. 

Vzniknou zde i lepší prostory pro bufet. V průběhu rekonstrukčních prací  

byl zjištěn havarijní stav nosných trámů podlahy sálu. Po důkladném zvážení 

možností bylo koncem roku rozhodnuto o bezodkladném zahájení  

2. etapy rekonstrukce. Ta bude sice znamenat přerušení provozu kulturního 

domu ještě po celý rok 2016, ale po jejím dokončení dostane naše město 

kompletně zrekonstruované a hlavně důstojné kulturní prostory pro všechny 

kulturní aktivity. Na tuto stavbu bohužel není možné čerpat žádnou dotaci  

a musí tedy být financována z prostředků města. 

V době rekonstrukce jsou pro kulturní akce využívány prostory orlovny 

(divadelní představení, Pohárek SČDO, Štěpánské koledování), Hotelu Zámek 

(plesy, Bystřické banjo), sálu Ravela (Rockové bál Hanáckého Woodstocku, 

Šibřinky), tělocvičny MZŠ (zkoušky souboru Haná). Pro spolkovou činnost, 

zkoušky divadelních souborů, schůze apod. jsou využívány prostory „štábu“ 

v Západním křídle zámku. Koncerty Kruhu přátel hudby probíhají v krásném 

prostředí galeriezet v synergii s prezentovaným výtvarným uměním. Letos  

se uskutečnilo 7 koncertů s průměrnou návštěvou 40 osob. Vrcholnou událostí 

byl koncert světoznámého Guarneri tria (Čeněk Pavlík/housle; Marek 

Jerie/violoncello; Ivan Klánský/ klavír), které až na výjimky koncertuje 

převážně v zahraničí.  

I v roce 2015 se na kulturních aktivitách města podílela celá řada 

subjektů, které pořádají nebo ve spolupráci s městem spolupořádají jednotlivé 

akce: divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice, složky souboru Haná, 

farnosti, Masarykova ZŠ a MŠ, Senior klub, mateřské centrum Bublinka, spolek 

Folklorum, sbor Rovina, SK Velká Bystřice, jednota Orel Velká Bystřice, Sbor 

dobrovolných hasičů, MS band, Spolek hanáckéch patriotů, o. s. Velkobystřická 

kulturní společnost a další. 

Kulturní akce pořádané či spolupořádané městem, resp. OKI,  

si i přes komplikace vlivem uzavření kulturního domu Nadační udržely 

zavedený standard co do počtu i co do kvality. Folklorní a národopisné akce 

probíhaly v rámci cyklu Hanácký rok v Bystřici, další kulturní akce byly 

zařazeny do cyklu „Bystřice napříč žánry“. Největšímu zájmu návštěvníků  

se stejně jako v minulých letech těšily aktivity v plenéru s volným vstupem 

(Masopust, Lidový rok, Mikuláš, Svatomartinské slavnosti…). V letní sezóně 

byly dobře využity prostory amfiteátru, kde se prakticky každý týden odehrávala 

akce (Hanácké pupek, Lidový rok, Woodstock, Nashville, promítání 

„Kinoamfíku“, hasičská soutěž...).  26. září zde proběhla akce celostátního 

významu – mezinárodní piknik, který pořádal spolek  „Jsme ze stejné 

planety“. (Více viz níže v článku Olomouckého deníku) 



87 

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2015 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací. (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI) 

 
Zkratky:  

HRB – Hanácký rok v Bystřici 

BNŽ – Bystřice napříč žánry 

KPH – Klub přátel hudby 

 

 10.1. HRB Tříkrálová koleda  

 11.1. HRB Tříkrálová koleda  

 10.1. *BNŽ Rockové bál Hanáckyho Woodstocku (pořádala Velkobystřická 

kulturní   společnost) 

 17.1. BNŽ Ples města Velká Bystřice a mikroregionu Bystřička 

 25.1. KPH Novoroční koncert Jiří Bárta/violoncello, Terezie Fialová/klavír 

 31.1. BNŽ Výstava kreseb Ladislav Daněk: Světlo tak pomalu se rodí jako 

krystaly 

 31.1. *Hasičský ples (pořádal SDH)  

 1.2. BNŽ Dětský karneval s veselými balonky  

 7.2. HRB Bystřický masopust se zabijačkou (vystoupení Komedianti  

na káře, Mladá  Haná, Čekanka, Kanafaska) 

 8.2. KPH Klavírní koncert Lukáš Klánský 

 19.2. Divadlo O2Z - divadlo improvizace 

 21.2. *Ples SRPŠ (pořádalo SRPŠ při Masarykově ZŠ a MŠ Velká Bystřice) 

 22.2. KPH hornové trio Mikuláš Koska/lesní roh; Martina Bačová/housle, 

Terezie Fialová/klavír 

 15.3. KPH Guarneri trio Čeněk Pavlík/housle; Marek Jerie/violoncello; Ivan 

Klánský/klavír 

 21.2. *Šibřinky (pořádal SK)  

 24.3. HRB Vynášení smrtky (Čekanka, Krušpánek) 

 26.3. HRB Velikonoční vítání jara - dílna ZŠ 

 28.3. BNŽ Výstava obrazů Pavel, Jitka, Tomáš a Jan Herynkovi: Tvor voda, 

bratr strom, sestra hvězda 

 29.3. HRB Pletení tatarů  

 1.4. *Besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 6.4. HRB Mrskut – Velikonoční obchůzka  

 13.4. Pohádka pro děti Matylda zasahuje (DAP Praha) 

 19.4. Vokální koncert Anna a Ondřej Líňovi/zpěv, klavírní doprovod  

M. Buriánková 

 25.4. BNŽ Festival duch. hudby k poctě Mons. Olejníka (Chrámový sbor 

Velká Bystřice, OP Olomouc, bohoslovci Olomouc, mši celebroval biskup  

J. Hrdlička) 

 30.4. HRB Pálení čarodějnic 
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 30.4. HRB Stavěni mája 

 1.5. Bílý kámen - cykloturistická akce  

 10.5. HRB Bystřické selské trhy  

 10.5. HRB Slavnost kroje - pereme, škrobíme, žehlíme…  

 17.5. *pohádka O čarovné laskonce; Velmi amatérské divadlo jednoty Orel 

 20.5. O zlaté rybce pohádka pro MŠ 

 21.5. *Májový koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 23.5. HRB Sečeni lóke  

 24.5. Derniéra výstavy Herynkových, vystoupila skupina Tady a teď 

 29.5. BNŽ Noc kostelů - komentované prohlídky ŘK kostela 

 30.5. BNŽ Výstava objektů a soch Amir el Lithy: Pod zemí  

 30.5. HRB Káceni mája  

 31.5. Dětský den  

 31.5. HRB Bystřická kuličkiáda 

 31.5. *Koncert duch. hudby: komorní sbor Jírovci z Litovle (Marcela 

Barvířová) 

 31.5. KPH Trifoglio trio Jana Černohouzová/klarinet, Denisa 

Propilková/fagot, Jana Kopicová/hoboj 

 5.6. BNŽ Pohárek SČDO; div. představení ŠAMU Štítina Jaromír 

Břehový: Zátiší s loutnou 

 6.6. BNŽ Pohárek SČDO; soutěž, defilé vítězů, host-DSDK Krupka:  

Ať žijí nebožtíci 

 6.6. *Dětský závod kol, koloběžek a odrážedel (pořádal TJ Sokol)  

 10.6. Námořnická pohádka; dětský soubor Rybky ZŠ a MŠ (3 představení) 

 13.6. BNŽ Hanácké Nashville přehlídka FTC&BG kapel (MS band, 

Akvarel, Alibaba, Arrest, Domino, Kelt Grass Band, PROČ NE band, Brzdaři, 

Vodopád) 

 19.6. *Zahradní slavnost rytířů a princezen (pořádala MŠ)  

 26.6. Tučňáci z Madagaskaru – filmové představení v amfiteátru 

 11.7. BNŽ Hanácké pupek světa (Divadlo Tramtarie: Hugo z hor; kapela 

Docuku; divadlo O2Z, zábava Tequila band) 

 17.7. Hodinový manžel – filmové představení v amfiteátru 

 19.7. *Snídaně v trávě – piknik v zámeckém parku (pořádal SDH) 

 24.7. Sedm statečných – filmové představení v amfiteátru 

 25.7. BNŽ Výstava obrazů Lenka Kučerová-Žampová: Města a moře 

 1.8. *BNŽ Hanácké Woodstock rockový festival (Superface, Black 

Sabbath Dio Tribute, Nylon Jail, Blueeffect, Votchi, Arrhytmia, AC&DC Bon 

Scott Memorial Band, Michal Prokop & Framus 5). Pořádala Velkobystřická 

kulturní společnost 

 14.8. Všiváci – filmové představení v amfiteátru 

 15.8. *Hasičská soutěž a zábava (pořádala SDH)  

 22.8. *Cyklojízda mikroregionem Bystřička  

 30.8. *Hody a farní odpoledne (pořádala ŘK farnost)  
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 30.8. Tři bratři  – filmové rozloučení s prázdninami v amfiteátru 

 4.9. HRB Lidový rok; projekce filmu Hanácká svajba 

 5.9. HRB Lidový rok; vernisáž výstavy Pavel Kolman: fotografie z LR 

 5.9. HRB Lidový rok; dětské FS (Kunovjánek, Úsměv, Brněnský Valášek, 

Vysočánek, Čekanka, Krušpánek, Pomlka, CM Kosénka, CM Krušpánek) 

 6.9. HRB Lidový rok; večerní program (Vycpálkovci, Balet Armenian 

Navasart, PULS-Chlastáš) 

 6.9. HRB Lidový rok; koncert Cigánski diabli 

 7.9. HRB Lidový rok; mše, vystoupení lidových muzik na Zámeckém 

náměstí 

 7.9. HRB Lidový rok; Debe decke tak belo (Armenien Balet Navasart, 

Radhošť, Javorina, Vycpálkovci, Stavbárik, Haná Přerov, sbor Čerešňa, Mladá 

Haná, Kanafaska, Haná, Záletníci) 

 26.9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny  

 26.9. *Dětský orientační závod (pořádal TJ Sokol) 

 26.9. Jsme ze stejné planety – mezinárodní piknik, výsadba parku, výstava 

fotografií Jindřicha Štreita, programy, catering 

 26.9. BNŽ Výstava obrazů Lenka Horňáková-Civade: Vůně Provence  

 26.9. *Vasilij Sigarev: Detektor lži - premiéra představení DS OB Velká 

Bystřice 

 27.9. HRB Bystřické selské trhy  

 16.10. *Podzimní bazárek (pořádala MC Bublinka)  

 21.10. Loutková pohádka pro děti z MŠ  

 12.10. HRB Drakiáda  

 17.10. KPH Koncert Eliška Gattringerová - soprán  

 31.10. Ekumenická bohoslužba za zesnulé na hřbitově 

 8.11. *O čarovné laskonce; pohádka pro děti (Velmi amatérské divadlo 

jednoty Orel) 

 12.11. *Prodejní výstavka Svazu postižených civilizačními chorobami 

 14.11. HRB Svatomartinské odpoledne (gastronomie, ochutnávka vín, 

výstava luceren, lampiónový průvod, představení, ohňová show) 

 16.11. *12. výstava obrazů a fotografií (amatérští tvůrci, soubor Krušpánek) 

 21.11. BNŽ Bystřické Banjo; 17. ročník přehlídky FTC&BG kapel (Domino, 

eMBéčka, Falešná karta, Kofe&Vlna, Pocity, Roháči z Lokte, Soft&Easy, 

Stráníci, Poslední kovboj) 

 26.11. HRB Vánoční jarmark ve škole 

 28.11. BNŽ Výstava obrazů Jaroslaw Sebastian Pastuszak: Struktury světla 

 29.11. KPH Petrof piano trio (Jan Schulmeister/housle, Martina 

Schulmeisterová/piano, Kamil Žvak/violoncello) 

 2.12. HRB Vánoční jarmark ve školce  

 5.12. HRB Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

 12.12. HRB Obchůzka Lucek 
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 13.12. HRB Adventní koncert (Hanácký mužský sbor Rovina, cimbálová 

muzika Záletníci, hosté: ženský sbor Čerešňa, cimbálová muzika Rozmarýn) 

 15.12. *Adventní koncert žáci a učitelé ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 20.12. HRB Zpívání u vánočního stromu (MS band, Čekanka, Kanafaska, 

Krušpánek, Haná) 

 20.12. HRB Pouštění skořápkových lodiček  

 24.12. HRB Troubení z věže kostela 

 24.12. HRB Půlnoční mše  

 25.12. HRB Živý betlém; Velmi Amátérské Divadlo (Orel) 

 26.12. HRB Štěpánské koledování (bystřické foklorní soubory) 

 31.12. BNŽ Silvestrovský koncert (vokální soubor Misty, Cecilia Valls  

a synové) 

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

    Bylo nakoupeno (i získáno darem) 246 svazků za 30.068,- Kč. Dalších  

48 svazků v hodnotě 9.965,- Kč bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká 

knihovna 2015, který je vyhlašován Ministerstvem kultury ČR na podporu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury.  

    Knihovna odebírá 4 tituly časopisů (za 3.000,- Kč) a díky darům čtenářů  

je nabídka o hodně pestřejší. 

    V roce 2015 knihovnu navštěvovalo 267 čtenářů, z toho 119 dětí do 15 

let. Čtenáři si vypůjčili 11887 knih, časopisů i brožur. 

    Pro žáky z Masarykovy základní školy se uskutečnilo 17 besed (pro menší 

děti s pohádkovou tematikou), dále seznámení s různými literárními žánry, 

orientace v půjčovně pro mládež.  

    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 7 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.  

    Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, 

časopisy a brožury různého zaměření. Automatizovaný výpůjční provoz, který  
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se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, funguje od roku 

2006.  

    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, 

jestli je momentálně půjčená  nebo dostupná. 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 nebo Meziknihovní výpůjční služby.  

     Dlouhodobě nepůjčované nebo neopravitelné knihy jsou vyřazovány  

a odepisovány. Poškozené a opotřebované knihy jsou průběžně opravovány.  

 

 

 

 

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 2015 se uskutečnily tyto výstavy: 

 31.1. Výstava kreseb Ladislav Daněk: Světlo tak pomalu  

se rodí jako krystaly 

 28.3. Výstava obrazů Pavel, Jitka, Tomáš a Jan Herynkovi: Tvor voda, 

bratr strom, sestra hvězda 

 24.5. Derniéra výstavy Herynkových, vystoupila skupina Tady a teď 

 30.5. Výstava objektů a soch Amir el Lithy: Pod zemí 

 25.7. Výstava obrazů Lenka Kučerová-Žampová: Města  

a moře 

 26.9. Výstava obrazů Lenka Horňáková-Civade: Vůně Provence  

 28.11. Výstava obrazů Jaroslaw Sebastian Pastuszak: Struktury světla 

 

http://www.knihovna.velkabystrice.cz/
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Otevírací doba v galeriizet: 

01.01.2015 - 31.12.2015 

od úterý do pátku 9.30 - 18.00 hodin 

v sobotu a neděli 11.00 - 19.00 hodin 

od 1. 11. do 1.5. mimosezónní provoz 

od úterý do pátku 8.30 - 17.00 hodin 

v sobotu a neděli 13.00 - 17.00 hodin 

 

 

 

Národopisný soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman, 

Mgr.Petra Kloboučková 

 

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 2015 se celkový počet členů souboru 

přiblížil stovce. 

 

Haná 2015 (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 

Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer 

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 2015 každý pátek na sále kulturního domu Nadační.  

Po zahájení rekonstrukce se zkoušky přesunuly do tělocvičny školy,  

kde pronájem hradilo město. 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 2015: 

7.2. – 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. 

Nebyl přítomen řezník pan Kasal, takže neproběhla veřejná ukázka porcování 

prasete, ale jeho kolegové ho zastoupili v přípravě vařeného masa a na stáncích 

byly v prodeji jeho výrobky. Počasí přálo, náměstí bylo zaplněné lidmi. 

14.2. – Masopust ve Strání 



93 

 

Již podruhé v historii souboru jsme byli pozváni na festival masopustních 

obchůzek v horňácké vesnici Strání. Společně s Mladou Hanou, Kanafaskou  

a sborem Rovina vydala naše skupina asi 40 masek. Prošli jsme krátkým 

průvodem vesnicí a na návsi zatancovali vystoupení. Poté jsme bavili hosty 

restaurace, která nám byla přidělena. Večer se konal program v sále s následnou 

zábavou u cimbálové muziky. 

29.3. – Pletení tatarů (Hanácký rok)  

6.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích. Počasí bylo docela pěkné, ale chladné. Odpoledne 

jsme se sešli u Malínků, abychom dodatečně oslavili svatbu jejich dcery. 

10.4. – promítání fotek z Nového Zélandu u Navrátilů 

1.5. – Spoluúčast členů souboru na organizaci cykloturistické akce Bílý 

kámen pořádané Autoklubem. 

10.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok)  

23.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 Přibližně 15 sekáčů v pracovních krojích i civilu se sešlo v 6 hodin ráno 

na louce mezi Bystřičkou a zastávkou ČD, aby ji posekali tradičním kosením.  

19. 6. – oslava 50.narozenin Hanky 

Oslava proběhla v orlovně, bylo to velké setkání kamarádů i bývalých 

členů souboru. 

26.-28.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Letos jsme se stali organizátory programu Ať bylo, jak bylo, vždycky se 

zpívalo, který se konal v sobotu večer na stadionu Zahrada. Autorem scénáře byl 

Josef Langer, moderoval lidový vypravěč František Sedlák a Hana Londová, 

další členové souboru byli zapojeni jako inspicienti a organizační pracovníci. 

Byla to pro nás pocta a zajímavá zkušenost. Vystupovala Mladá Haná.  

7.- 8.9. - Lidový rok – XXV. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V neděli jsme zatancovali krátké premiérové pásmo Mlének.  

18.9. – oslava padesátin manželů Loutockých 

Sešli jsme se, abychom oslavili jubileum našich kamarádů a muzikantů. 

20.12. – Zpívání u vánočního stromu 

Opět to vzal do rukou MS Band a přizval ke spolupráci vokální sbor  

na koledy lidové i nelidové. Přidaly se i děti z Krušpánku a Čekanky. 

23.12. – Hanácká nadílka 

Počasí ani letos nevypadalo příliš vánočně. Sešli jsme se u punče  

na náměstí a pak šli ke stromečku do parku. 

26.12. – Štěpánské koledování 

Tradiční vánoční vystoupení se konalo v orlovně kvůli rekonstrukci 

kulturáku. Připravili jsme si pod vedením Milana Heřmana malé vystoupení  

na reprodukovanou hudbu Upečem to spolu, které parafrázovalo předvánoční 

shon. Několik členů souboru vypomáhalo Mladé Hané v jejich muzikálu Starci 

na chmelu. 
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31.12. – Silvestr  

Někteří členové souboru se vydali do Vrtova na odpolední tradiční setkání 

obyvatel Mrskles, Přáslavic a Bystřice. Cestou zpět jsme se stavili „na kafe“  

u Kadalů a na neplánované návštěvě zůstali do večerních hodin. 
 

 

Mladá Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

Vedoucí : Robert Šolc 

Počet tanečníků : 22 

Muzika Mladé Hané 

Vedoucí muziky a primáš: Ondřej Nakládal 

 

Akce v roce 2015: 

17.1. – Hanácké bál v Olomouci – Cestou k muzice 

  7.2. – Masopust se zabíjačkou  

14.2. – Masopust ve Strání 

28.2. – Ples v Bělkovicích – Zabíjačka 

29.3. – Pletení tatarů v Informačním centru 

 5.4. – Velikonoce v Olomouci - pásma Šmigrust, Cestou k muzice, Študent, 

Šefci 

 6.4. – Mrskut - obchůzka v krojích 

 1.5. – Bílý kámen  

27.6. -  svatba Lukáše Rygola, ve čtvrtek před svatbou se konalo stavění brány u 

nevěsty 

26.-28.6. – MFF Strážnice – Cestou k muzice, Študent 

11. – 13.9. – Festival ve Slovinsku – město Celje 

22.9.- natáčení dokumentu pro japonskou televizi 

7.- 8. 9.- Lidový rok  

12.12. – obchůzka Lucek 

26. 12. -  Štěpánská – v orlovně Starci na chmelu 

   

Kanafaska (podklady Mgr. Petra Kloboučková) 

Vedoucí souboru: Ing. Vít Langer  

Muzika Kanafaska  

  

Hanácké bál (17.1.) 

Tančili jsme na začátku programu pásmo Kominík, poté jsme se převlékli 

do plesového a protančili jsme celou noc. 

Masopust (7.2.) 

V rámci tradiční velkobystřické akce jsme pomáhali s chystáním 

zabíjačky a stánků. Někteří z nás se účastnili průvodu v maskách. 

Lidový rok (4. - 6.9.) 
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 Na Lidovém roku jsme v rámci nedělního programu předvedli nové 

pásmo s názvem Vařechová, kde jsme tančili, jak už sám název říká, 

s vařechami. Někteří členové vypomáhali v sobotu a dělali hostujícím souborům 

hostesky. 

Setkání hanáků (28.10.) 

 Setkání se konalo v Olomouci a tančila se zde Hanácká beseda. 

Svatomartinské odpoledne (14.11.) 

Někteří z nás se účastnili jako herci nebo komparz ve scénce  

o sv. Martinovi. Role sv. Martina se ujal Patrik Rulíšek. 

Mikulášská (5.12.) 

 Oblékli jsme se do čertovských a andělských kostýmů a pomohli Mikuláši 

s rozdáváním balíčků. 

Zpívání u vánočního stromu (20.12.) 

 Jako každý rok se někteří z nás účastní této akce, ať už jako hudebníci  

či zpěváci. Ostatní členové Kanafasky jako diváci chodí nasát vánoční 

atmosféru, zazpívat si koledy a zahřát se dobrým čajem či grogem. 

Štěpánské koledování (26.12.) 

 Zatancovali jsme vánoční pásmo s názvem Pásli ovce valaši. Jako 

rekvizity posloužily plyšové ovečky. Pásmo se nám velice povedlo. 
 

 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2015 osmnáct členů. Vedoucími souboru byly  

i v tomto roce Eva Kadalová a Lenka Langerová. Soubor při vystoupeních 

doprovázela muzika Krušpánek pod vedením Lenky Černínové v počtu deseti 

dívek. Choreografii pro soubor připravuje Lenka Langerová a muziku upravuje 

Lenka Černínová. Zkoušky souboru probíhaly v tělocvičně školy, každý čtvrtek 

od 16:00 do 17:30. 

 

14.3. Soutěžní přehlídka dětských hanáckých souborů v Tovačově 

Tancovalo se v tělocvičně, uprostřed plochy a diváci seděli okolo, nebylo 

zde vyvýšené jeviště. Tancovali jsme pásmo „Na bálo“, které se dětem povedlo 

a porota nás pochválila. Postoupili jsme na regionální přehlídku do Prostějova. 

Přehlídka v Prostějově 

Vystoupení se povedlo, porota neměla žádné připomínky, jen chválu, 

kromě drobné poznámky k hudbě. Do celostátní přehlídky jsme nepostoupili, 

postoupil soubor Trávníček z Přerova. Myslím, že jsme na tom byli stejně, 

tanečně, hudebně, krojově i choreograficky, prostě se nám to oběma souborům 

povedlo, takže o postupu nejspíš rozhodlo, že my jsme už byli v Jihlavě dvakrát, 

proto dostal prostor jiný soubor. 

26.3. Vynášení Smrtky 
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Smrtku jsme s dětmi připravili společně na zkoušce a v úterý před 

Smrtnou nedělí jsme šli s Čekankou k Bystřičce, kde jsme Smrtku zapálili  

a hořící ji vhodili do vody. Děti z Čekanky nazdobily větvičky jívy barevnými 

mašličkami a s nimi, jako se symbolem jara, jsme se vrátili zpět ke škole.  

20.6. Festival v Uherském Hradišti a v Kunovicích 

Tak jako vždy, když jedeme na festival, tak také tentokrát bylo velké 

horko. Nejprve jsme vystupovali v Uherském Hradišti na náměstí. Měli jsme 

problém s nalezením školy, kde jsme měli šatnu, takže jsme museli telefonovat  

o nápovědu. Byla to krásně opravená stará budova školy. Měli jsme dost času, 

proto jsme si mohli na nádvoří udělat zkoušku. Jeviště na náměstí bylo malé,  

ale diváků v hledišti dost a vystoupení bylo pěkné - tancovali jsme „Plné 

škopek“  – dětem se povedlo a bylo je dobře slyšet. Na náměstí byly hry pro děti 

a krásný velký jarmark, užili jsme si i jiné zábavy. Potom jsme se hned přesunuli 

do Kunovic, kde mají úplně nový amfiteátr. Festival byl mezinárodní a byly zde 

soubory z Moldavska, Černé Hory, Bulharska, Maďarska a ze Slovenska. 

Zatancovali jsme tady také „Plné škopek“. Muzika hrála bez Lenky Černínové a 

děvčata to zvládla dobře. 

5.9. Lidový rok 

Na Lidovém roku jsme tancovali pásmo „Bělení prádla“ a  „Na bálo“, 

které mělo na LR premiéru. Porota neměla připomínek. 

26.11. Vánoční jarmark ve škole 

Nacvičili jsme vánoční pásmo o tom, jaké byly zvyky kolem vánočního 

stolu a jak se připravoval sváteční stůl na Štědrovečerní večeři.  

Stejné pásmo jsme tancovali i 26.12. na Štěpánské, která byla tentokrát 

v Orlovně. 

20.12. Zpívání u stromečku 

Zpívali jsme koledy s MS bandem a s dětmi z Čekanky. Potom jsme  

si udělali vánoční nadílku v parku u stromečku před mateřskou školkou, který 

jsme si nazdobili jablíčky a svíčkami. Zapálili jsme prskavky, zpívali jsme 

koledy, rozdali jsme si dárečky a popřáli si do nového roku. 

 

 

 

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 2015 scházela každé úterý od 16  

do 17 h v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde učily děti  

od 5 do 8 let. 
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Akce v roce 2015: 

7.2. - Masopust  

Krátké vystoupení na pódiu na Zámeckém náměstí za doprovodu 

reprodukované nahrávky.  

26.3. - Vynášení smrtky a vítání jara  

5.9. – Lidový rok  

Vystoupení s názvem O jablíčkách. Hudbu k tancování obstarala muzika 

Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové. Pásmo jsme začali 

dělat už na podzim, takže děti ho měly zažité a povedlo se jim. 

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 potřetí v cukrárně, kde  

na nás čekalo občerstvení. 

26.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

V tělocvičně základní školy zatancovali krátké pásmo Jak se budí Ježíšek. 

5.12. – Mikuláš 

Na Zámecké náměstí přijede Mikuláš, některé děti se s rodiči zúčastnily  

nadílky na náměstí. 

20.12. – Zpívání u vánočního stromu  

26.12. – Štěpánské koledování 

 Předvedli jsme v orlovně rozšířenou verzi pásma Jak se budí Ježíšek,  

se zpěvem nám pomohly bývalé Čekanky, které už tancují v Krušpánku.  

 

  

 

Divadelní soubor 
 

Podklady: internet - https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-Velka-

Bystrice-147889191996871/ 

 

Divadelní soubor v roce 2015 uvedl tato představení: 

30.1. – Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Hněvotín 

7.2. – Miláček Fando a Lis – Morkovice 

12.4. – soutěž dětských divadel – představení Slavík dětského divadelního 

spolku OB V. Bystřice Meče a Přeslice 

29.4. – Němčice nad Hanou - Slavík - Meče a Přeslice, Miláček Fando a Lis 

Duben – Štítina – Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 

9.5. – Oblastní kolo Pohárku SČDO Velká Bystřice 

Květen – Poděs – Slavík 

5.-7.6. – Pohárek SČDO Velká Bystřice 

26.9. – Premiéra představení Detektor lži – Velká Bystřice 

23.10. - Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Lutín 
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7.11. – Detektor lži – Uherčice 

28.11. - Detektor lži – Městečko Trnávka 

12.12. - Detektor lži – Morkovice 

Z důvodu rekonstrukce kulturního domu se nekonal 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 a slouží mše svaté i v Domově důchodců  

na Hrubé Vodě. 

Poradními orgány farnosti jsou pastorační rada a  ekonomická rada farnosti, 

které pomáhají místnímu faráři v pastoraci a řešení hospodářských záležitostí. 

Pastorační rada je společná s farností Hlubočky, ekonomická rada je jen  

pro farnost Velká Bystřice.  

V prostorách fary probíhá výuka náboženství, které vedou kromě faráře 

ještě pověření katecheti, ThLic. Michal Umlauf a Mgr. Kratschmarová. P.Josef 

Opluštil učí od 1.září jednu skupinu  v Masarykově základní škole. 

Začátkem ledna  se uskutečnila  tradiční Tříkrálová sbírka, která je 

věnována na financování sociálních projektů Charity Olomouc v Olomoucké 

arcidiecézi, jejíž součástí je například pomoc  lidem bez domova, opuštěným 

matkám s dětmi, umožnění činnosti pečovatelské  a ošetřovatelské služby  

a mnoha dalším aktivitám, které by se bez dobročinnosti našich obyvatel 

nemohly uskutečnit. Ve farnosti se podařilo  sestavit více jak dvě desítky  

skupinek koledníků, kteří jen ve Velké Bystřici vykoledovali  částku 67.724,- 

Kč  a v   celé farnosti  sbírka dosáhla 168.270,-Kč.  Nutno dodat, že i díky  

velmi  dobré propagaci je tato sbírka brána širokou veřejností velmi pozitivně  

a lidé rádi přispívají na dobrou věc. 

7. února proběhl v pořadí jedenáctý orelský a farní  ples. Jednotliví 

členové Orla se postarali o velmi pěkný program doplněný bohatým 

občerstvením . K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Citrus z Olomouce. 

Krátký hudební vstup zajistili i mladí farníci ze skupiny Sweet Boyz. 

Předtančení předvedli rovněž mladí orli. 

V  měsíci březnu se naši mladí farníci zúčastnili Arcidiecézního setkání 

mládeže v Prostějově. 

Na Velký Pátek se konala již tradiční poutní křížová cesta procházející 

jednotlivými  kaplemi farnosti . Dvacetikilometrovou poutní cestu zvládlo 

přibližně 40 poutníků s nezbytnými zastávkami za necelých 7 hodin. Poutníci 
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vyšli v ranních hodinách od farního kostela a jednou z jejich  zastávek byl  

i  DPS sv. Anny ve Velké Bystřici.  

25. dubna se opět konal festival duchovní hudby ,,Chvalte Hospodina“, 

jako  duchovní odkaz našeho dlouholetého sbormistra a skladatele duchovní 

hudby Mons.P.Josefa Olejníka, jehož dílo zhodnotil ve svém kázání otec biskup 

Mons. Josef Hrdlička, který sloužil závěrečnou mši sv. V rámci festivalu 

vystoupily tři sbory. Schola OP z Olomouce - dominikánského kostela, sbor 

olomouckých bohoslovců a rovněž velkobystřický chrámový sbor pod taktovkou 

Ing. Ivany Juráňové.   

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána ,,Slavnost kroje“. 

Začala ranní mší svatou, které se zúčastnili členové folklorních souborů  a  

několik písní zazpíval mužský sbor Rovina. 

  29. května proběhla již tradiční ,,Noc kostelů“, která se konala  

v prostorách farního kostela. Noc kostelů byla zahájena mší sv. a  po ní 

následovaly dvě komentované prohlídky v podání Mgr. Zdeňka Lakomého, kde 

se účastníci mohli seznámit s historií kostela. 

16. května  se zúčastnili farníci diecézního Eucharistického kongresu  

v Olomouci, na který pak v říjnu navázal Národní Eucharistický kongres v Brně. 

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. 

V  měsíci červnu přistoupilo celkem 13 dětí k prvnímu svatému přijímání. 

Na přelomu měsíce července a  měsíce  srpna se děti farnosti  zúčastnily 

orelského tábora na Travné u Javorníku pod vedením několika orelských 

vedoucích. Na konci prázdnin byl ještě uspořádán na faře příměstský tábor  

pro děti, které se velkého tábora zúčastnit nemohly.                                                                  

Koncem prázdnin, na svátek patrona kostela Sv. Jana Křtitele,  

se uskutečnil farní den, který začal mší sv. a v odpoledních hodinách byl  

po sv. požehnání připraven program pro děti i dospělé (soutěžní hry, pěvecká 

vystoupení, divadlo, skákací hrad)  . 

  V rámci folklorního festivalu Lidový rok byla sloužena mše sv. ve farním 

kostele za účasti krojovaných hostí. 

Koncem měsíce října se zúčastnili někteří farníci spolu s farníky  

ze Svatého Kopečka poutě do Říma a Assisi. Čekalo je setkání se Svatým otcem 

Františkem a mohli navštívit spoustu krásných míst věčného města. Na zpáteční 

cestě je  čekal  velmi pěkný zážitek, prohlídka  rodiště sv. Františka v Assisi. 

Na památku zesnulých se konala 1.listopadu na místním hřbitově 

ekumenická bohoslužba, kde jsme spolu se členy Církve československé 

husitské zavzpomínali a pomodlili se za naše zesnulé farníky a obyvatele 

městečka. 

  Na závěr církevního roku, před první nedělí adventní, se konal  

tzv. Církevní Silvestr.  Posezení s dechovou hudbou Dolanka doplnilo  bohaté 
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občerstvení, o které se postaral otec Josef i sami farníci. Nechyběla ani pravá 

zabíjačka.  

  Jak bývá v naší farnosti zvykem, probíhá zde bohatý celoroční kulturní 

program. Během roku bylo pořádáno  několik koncertů duchovní hudby, zvláště 

pak velkou oblibu má adventní koncert  mužského souboru Rovina. Hojně 

navštěvované jsou i  varhanní koncerty. 

Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice při mši sv.  

zaposlouchat   do krásných tónů nově nastudované  a méně známé České mše 

půlnoční od Jakuba Jana Ryby, od jehož smrti letos uplynulo 200 let.  Zároveň si 

všichni mohli poslechnout vánoční písně znějící z věže farního  kostela . 

V době adventní vyhlásil svatý otec František ,,Rok milosrdenství“.  

V rámci tohoto roku byly otevřeny tzv. Svaté brány nejen v Římě, ale i 

některých kostelích Olomoucké arcidiecéze. Kromě olomoucké katedrály  

to byly brány  kostelů na Svatém Hostýně a Velehradě. 

  Na Boží hod vánoční - 25. prosince uspořádali mladí orlové před kostelem 

tzv. Živý Betlém, hodinové pásmo o narození Ježíše Krista, doplněný českými 

koledami. Hraný příběh shlédlo  něco přes 200 diváků. V průběhu vánočních 

svátků se skupina farníků opět zúčastnila prohlídky pražských betlémů. 

Na Silvestra se uskutečnil před mší svatou tradiční koncert, tentokrát  

v podání sboru Mysty. 

V oblasti hospodářské byla dokončena krytá místa pro stání automobilů 

na farním dvoře. V kostele byl renovován a pozlacen svatostánek. Farníci 

přispěli i na opravy kaple v Bystrovanech, především na její vnitřní část, kde byl 

pořízen a požehnán nový svatostánek. Obec Bystrovany provedla  na své 

náklady opravy krovů a věže kaple. 

Během roku přispívají farníci dle svých možností na různé sbírky, které 

mají pomáhat druhým. Z nich mohu vyjmenovat: sběr potravin pro lidi  

bez domova, finanční podpora charitním aktivitám - postní almužna, podpora 

Misií, adopce na dálku a mnoho dalších potřebných aktivit. 

  V roce 2015 došlo v rámci restitucí k navrácení farního majetku. Zatím 

jsme obdrželi pouze jeho první část. Z výtěžku tohoto majetku se bude farnost 

snažit pokrýt své provozní náklady a  provádět nezbytné opravy budov. 
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Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 

- 14. 3. – sobota v 10.00 h – kamenná svatba manželů Klenovských (65 let) 

- 29. 3. – Výroční shromáždění náboženské obce 

 

Velikonoce  

- 29. 3. v 9.00 h – bohoslužby na Květnou neděli.  

- 2. 4. v 16.00 h – společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek   

- 3. 4. v 16.00 h – Velký pátek – společné večerní čtení pašijí 

- 5. 4. – Hod Boží velikonoční s písněmi kostelního sboru   

- Májové pobožnosti - vždy ve čtvrtek od 18 hod.,  pozvali jsme mezi nás  

br. faráře Alfreda Hegera z Krnova, ses. farářku Naďu Kaňákovou z náboženské 

obce Troubelice a br. faráře Rosťu Valuška z náb. obce Horka n. M.  

- 28. 5. v 18 h - měsíc květen jsme zakončili již tradičním májovým koncertem, 

kde vystoupily děti z biblického „Spolča“, kostelní pěvecký sbor, zazněly 

varhanní skladby v podání našich varhaníků, Žesťový orchestr Vladimíra 

Vavruši a moudré příběhy pro potěchu duše Bruna Ferrera 

- 31. 5. v 16.00 h - koncert duchovní hudby komorního sboru Jírovci z Litovle 

- 21. 6. - bohoslužby v Kapli betlémské ve Vacanovicích při příležitosti  

600. výročí upálení mistra Jana Husa 

- 5. 7. - slavnostní bohoslužba se zpěvem pěveckého sboru a se vzpomínkou na 

Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje 

- 6. 7. - diecézní slavnostní bohoslužba k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 

pod vedením olomouckého biskupa Rudolfa Göbela v Husově sboru v Olomouci 

- 19. – 26.7. křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Dřevohosticích na ŘK 

faře v celkovém počtu 38 osob 

- 3. 10. v 15. h -  koncert v Husově sboru litovelských Jírovců „Mexická mše“ 

- 14.–15. 10. sběr šatstva a potřeb pro diakonii Broumov 

- 1. 11. v 15 h - ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé, místní hřbitov, 

ot. Milan Palkovič, ses. far. Hana Šebíková a paní Jana Drábková 

- 2. 11. - v Husově sboru jsme vzpomenuli všech zemřelých, jejichž popel je 

uložen v kolumbáriu 

- 24. 12. ve 22 h - půlnoční bohoslužba se zpěvy pěveckého sboru a dětí  

z biblického „Spolča“ 

- 25. 12. v 9.00 h - Hod Boží vánoční 

- každé úterý od 17 do 18.30 hod. biblické „Spolčo“ na faře – setkávání 13 dětí 

ve věku od 6 do 15 let a od 18.30 do 19.30 hod zkouška pěveckého sboru 

- během roku 2015 - udělení svátosti křestní – 2 děti 

- pohřební obřad jsme vykonali 5 členům naší náboženské obce 
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X. Tělovýchova a sport  
  

  

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

  

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2015 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 

možno  před vznikem internetu a počítačových her. Nejhorší je nicnedělání. 

Právě sport je vhodný „lék“ na nudu a odreagování se od počítače. 

V roce 2015 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 2015 měl oddíl házené v soutěžích přihlášena opět všechna 

družstva v mužské kategorii mini mladší, mini starší, mladší žáky A a B, starší 

žáky, ml. dorost, starší dorost a muže. V ženské kategorii potom mladší 
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dorostenky a ženy. Rovněž fungovala přípravka - děti předškolního věku, 

případně prvňáci, 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, ZŠ Heyrovského Olomouc, Jívová, Prosenice, 

Mariánské Údolí, Velký Týnec a naše škola), dále mezinárodní červnový 

memoriál Jana Kratiny a další akce. 

V druhé polovině roku 2015 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. 

Žákovská družstva hrají krajské soutěže a umisťují se v horních příčkách 

tabulek. 

Družstvo ml.dorostu postoupilo do nejvyšší soutěže 1.ligy. Znamená to, 

že jezdí po celé republice a hrají s Duklou Praha ,Plzní, Karvinou atd. Věříme, 

že kluci soutěž udrží. 

Družstvo staršího dorostu hraje 2.ligu , rovněž tak 

družstvo mužů .V tabulkách jsou v horních příčkách a bojují o případný postup 

do vyšší soutěže-1.ligy. 

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. 

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. 
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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 SMVB-CUP, který se každoročně koná před zahájením sezony koncem 

srpna.  Dále Sportovní mládí finančně podporuje naše mládežnická družstva  

při účastech na mezinárodním turnaji miniházené MEMORIÁL JANA 

KRATINY, který se koná poslední týden v červnu nebo na Mikulášském turnaji, 

který pořádá zdejší MZŠ.   

 

 

 

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 

  

Podklady: Jan Bugno, kronikář TJ Sokol 

 

Počet členstva    -  Celkový stav:     206 

        Počet mužů a žen   138 

        Počet žactva a dor.   68 

 

Výbor jednoty:  Ve volbách na Valné hromadě byl na další tříleté období zvolen 

nový výbor v tomto složení: 

   starosta   br.Ing. Jaromír Šubert 

   místostarosta  br.Mgr. Milan Fait  

   jednatel   ses.Božena Barvířová 

   hospodář   ses.Vlasta Polzerová 

   náčelnice   ses.Zdeňka Krylová 

   matrikářka   ses.Andrea Večeřová 

   předs.odb.sportu  br.Václav Rech 

   členové   ses.Hana Dosoudilová, 

Jaroslava Levinská, 

       Jana Jaklová, Jaroslava Pechová 

   Kontrolní komise  předs.ses.Alena Rechová 

   členky komise  Dagmar Šubertová, 

       Dana Smékalová 

 

Hospodářské záležitosti:  Náklady činily 231 902,- Kč 

     Výnosy činily 209 391,- Kč 

     Odpisy   64 450,- Kč 
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Prostředky k činnosti byly získány z výnosu za oddílové příspěvky, 

z dotací od města (25 tis, Kč), kraje (10 tis. Kč ),  MŠMT  (10 tis. Kč), z darů 

fyzických a právnických osob. Koncem roku 2014 došlo ke změně ve výši 

členské známky u členů věkové kategorie 18 – 65 roků ze 300,- na 500,-Kč, 

ostatní platí 100,-Kč za rok. Oddílové známky jsou ponechány v původní výši. 

Pronájmy jsou vybírány od skupin nečlenů Sokola a jednotlivců cvičících nebo 

sportujících v sokolovně (převážně v zimních měsících). 

Velkým překvapením počátkem roku bylo rozhodnutí ČOS, týkající se 

pojištění majetku jednot. Od dubna 2015 nebudou jednotlivé organizace  kryty 

centrální pojistnou smlouvou, ale každá jednota si má zajistit pojištění 

samostatně. Župa na to reagovala nabídkou sdruženého pojištění, což jsme 

přijali, náš podíl na celkové pojistné částce za rok 2014 byl 5 603 Kč. Pojištění 

cvičitelů, trenérů, úrazové pojištění a odpovědnost za škodu je nadále řešeno 

přes ČOS. 

Dne 11.5. 2015 provedla župa kontrolu našeho hospodaření. Nebyly 

shledány žádné závady a nedostatky. 

Výbor jednoty podpořil zájem o hraní badmintonu zakoupením sítě, 

míčků a nalajnováním hrací plochy. Od dubna 2015 byla koordinací této 

činnosti pověřena členka výboru ses. Hana Dosoudilová. 

Koncem roku 2015 byla provedena oprava navlhlé stěny na jevišti.  

Byly provedeny revize tělocvičného nářadí, revize komínů, kontrola 

ručních hasicích přístrojů a revize hromosvodů. 

 

Oddíly všestrannosti 

se především zabývají pravidelným cvičením v sokolovně podle stanoveného 

rozvrhu. Kromě toho uspořádaly následující akce: 

21.2  Dětský šibřinkový bál 

Rodiče a jejich děti se sešli v naší sokolovně na šibřinkový maškarní bál.  

Pro děti bylo připraveno odpoledne nabité hudbou, soutěžemi, tombolou   

a dobrého domácího občerstvení. Děti se zapojily do plnění úkolů na různých 

stanovištích. Velký zájem byl o tombolu a rybaření. Překvapením pro všechny 

byl lenochod Bohoušek, kterého přišla představit paní ošetřovatelka ze ZOO  

na Sv.Kopečku. 

31.5. Den dětí 

Na Dětském dnu pořádaném městem jsme vypomohli tím, že jsme 

dohlíželi na jednom sportovním stanovišti. Všechny děti si mohly vyzkoušet 

skluzavku, skákací hrad a dostaly kornout zmrzliny. 

6.6. Závody kol, odrážeček a koloběžek 

Na druhý ročník závodů kol, odrážeček a koloběžek přišlo 28 dětí přesto,  

že panovalo velké vedro. Závodilo se v 8 disciplínách. U registrace děti obdržely 

barevnou nálepku podle kategorie ve které závodily. Vítězové dostali pěkné 

ceny, které věnovalo Město Velká Bystřice a Koloběžky.bike. 
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8.6. a 24.6. Opékání 

Na závěr cvičebního roku se uskutečnilo opékání špekáčků s besedou 

tentokrát na sokolské zahradě. Oddíl mladších žáků se sešel 8.6. a oddíl 

předškolních dětí si udělal opékání 24.6. V případě obou termínů bylo pěkné 

počasí, takže děti byly spokojené. 

Červenec-srpen  Sjíždění Divoké Orlice 

Velké sucho a nízký stav vody nemohl ohrozit další výpravu na sjíždění 

Divoké Orlice. 4 posádky vyjely vstříc vodácké náročnosti. Místy si každá loď 

vyzkoušela škrtnutí o dno řeky, odrážení nohou, dvakrát pomáhala jedna 

posádka druhé obracet kánoi plnou vody. Nikomu se nic nestalo a chladná voda 

z dětí rychle osychala. Druhý den byl mnohem lepší – více vody, více zážitků 

v podobě sjetí zrádného jezu.  

26.9. Sokolský závod zdatnosti 

V sobotu ráno se na hřišti SK na Letné sešel celý organizační výbor 

s rozevřenými deštníky. Přišlo i 5 dětí. Asi po půl hodině jsme se rozešli. Akce 

se kvůli dešti nekonala. 

20.11. Nocování v sokolovně 

S tématem „Nocování s Mimoni“ proběhlo z pátku na sobotu a zúčastnilo 

se ho celkem 36 dětí ze všech sokolských oddílů všestrannosti. Během večera 

děti hrály, soutěžily, modelovaly z plastelíny, malovaly si  a před spaním se 

dívaly na promítanou pohádku o Mimoních. Děti byly moc šikovné, starší se 

staraly o mladší a díky tomu proběhlo nocování bez problémů. 

6.12. Předvánoční akademie  

V neděli 6. prosince na sv. Mikuláše se opět konala v naší sokolovně 

předvánoční akademie. Pro návštěvníky bylo připraveno dobré domácí 

občerstvení a vánočně vyzdobený sál. Děti se svými cvičiteli předvedly  

rodičům a příbuzným, jak cvičí během roku ve cvičebních hodinách. Nejmladší 

děti nacvičily krátkou skladbu s velkými míči a cvičební pomůckou z PET lahví 

a také opičí dráhu, kde ukázaly, jak zvládají plížení, kotouly, prolézání a skoky. 

Mladší žáci si připravili vystoupení na hudbu. Předvedli také přeskoky  

přes nářadí a cviky na gymnastickém koberci. Děti z oddílu gymnastiky sklidily 

potlesk za náročné cviky na kladině, na lavičce a na hrazdě. Na akademii 

vystoupily také jako hosté malé mažoretky z Lošova. 

 

Oddíly  sportovní 

se rovněž celoročně vyžívají pravidelnými tréninky v sokolovně  

podle týdenního rozvrhu. Jedná se o volejbal muži, volejbal smíšený muži a 

ženy, florbal, malá kopaná a v r.2015 nově založený oddíl badminton, který 

vede sestra Dosoudilová. 

Členové volejbalu uspořádali během roku 2 velikonoční a 2 vánoční 

turnaje za účasti 5 družstev, Dále se volejbalisté účastnili turnajů ve Velkém 

Týnci, Grygově, Hlubočkách a SK Velká Bystřice.  Oddíl malé kopané 
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uspořádal Vánoční turnaj. Členové oddílu florbalu hráli na turnaji v Přáslavicích 

a umístili se na 1. místě 

 

V letošním roce ukončil svoji dlouholetou činnost ve výboru naší jednoty 

bratr JURAJ VELKÝ. Stál u zrození naší jednoty po roce 1990 – byl přítomen 

na ustavující schůzi v březnu 1991. Po prvním starostovi bratru Josefu Rulíškovi 

se stal v roce 1994 starostou a tuto funkci vykonával až do roku 2007. Následně 

pak pracoval ve výboru do současné doby, kdy výboru oznámil svoji rezignaci. 

Bratr Juraj Velký byl nejen vrcholový činovník naší jednoty, ale i nadšený 

cvičenec, neboť se zúčastnil všech novodobých sokolských sletů a na nich 

propagoval naši jednotu jako cvičenec a praporečník. Výborem naší jednoty byl 

proto podán na župu návrh na ocenění jeho dlouholeté práce pro Sokol. Župní 

vedení tento návrh akceptovalo a bratru Juraji Velkému byl na slavnostní schůzi 

župy předán PAMĚTNÍ LIST ZA DLOUHOLETOU ZÁSLUŽNOU PRÁCI 

PRO SOKOL. 
 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Starostou jednoty je od roku 2012 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, Ing. Jan Fojtík, Štěpán Chudík a Pavla Pečínková. 

Celkově čítá jednota kolem 100 členů všech věkových kategorií.  

18. dubna se konal ve velkobystřické orlovně župní sjezd, na němž byl 

zvolen místostarostou župy Mgr. Zdeněk Lakomý, členkou předsednictva 

odpovídající za hospodaření ses. Pavla Pečínková a ses. Marie Plesková se opět 

stala předsedkyní revizní komise. Mgr. Zdeněk Lakomý se zúčastnil 13. června 

orelského sjezdu v Brně Bosonohách a bylo na něm zvoleno nové vedení Orla. 

O náplň činnosti se starají vedoucí jednotlivých 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 Kratschmerová a Pavla 

Pečínková, cvičení žen vede Jiřina Nakládalová a Marie Plesková. Muže 

organizuje Karel Fojtík a Zdeněk Lakomý. Ing. Jan Fojtík nově zaštiťuje starší 

mládež. Vedením našeho orelského tábora byl pověřen pan Karel Fojtík a Radek 

Nádvorník. 

Prezentaci Orla zajišťovala Věra Bečicová a Radek Nádvorník.  

Mezi hlavní aktivity jednoty patří především sportovní činnost doplněná  

o pořádání kulturních a společenských akcí a rovněž tak je nám blízká 
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spolupráce s místní římskokatolickou farností, která v orlovně pořádá své 

přednášky a další akce (farní Silvestr apod.). 

V rámci pravidelné týdenní činnosti cvičily v orlovně oddíly předškolních 

dětí a mládeže, u žen je populární posilovací cvičení, muži se věnovali florbalu. 

Družstvo A stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu v rámci 3. třídy  

a mužstvo B ve 4. třídě veřejného přeboru okresu Olomouc ve stolním tenise. 

Každý pátek se scházel kroužek společenského tance pod vedením Anny a 

Ondřeje Líňových, 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 Pospíšilíková. Mimo tyto 

pravidelné akce jsou v orlovně pořádány jednorázově koncerty, přednášky  

a sportovní zápolení. Pořádají se zde i soukromé akce. 

Každý rok je na události poměrně bohatý, nejinak tomu bylo i letos. Ihned 

na jeho počátku podpořili mladí orli Tříkrálovou sbírku. Za tímto účelem 

vytvořili hned několik skupin koledníků, kteří prošli jednotlivé obce farnosti. 

8. února se konal v pořadí již 12. orelský a farní ples, návštěvnost byla opět 

velmi pěkná. O hudební doprovod se postarala skupina Citrus z Olomouce. 

V březnu se konalo v prostorách orlovny orelské školení táborových 

vedoucích, kterého se zúčastnilo přes třicet zájemců. Jeho hlavní náplní bylo 

posílení organizačních znalostí našich vedoucích. 

4. května se konala premiéra divadelního představení pohádky pro děti  

v podání Velmi amatérského divadla ,,O čarovné laskonce“. Režii měla Ludmila 

Pospíšiliková a dětem se představení velmi líbilo. Návštěvnost byla opět velmi 

dobrá, kolem 140 diváků. V měsíci říjnu proběhla v orlovně její repríza. 

31. června se v areálu zámeckého parku konal ,,Den dětí“ jehož nedílnou 

součástí se stala tzv. kuličkyáda pořádaná naší jednotou, při níž mělo možnost 

změřit si své umění několik desítek hráčů, jak dětí, tak i dospělých. Vítězům 

věnovala jednota spolu s městem pěkné ceny. 

Počátkem měsíce srpna se opět konal letní dětský tábor pro mladé orly  

a farníky do 12 let. Ani letos jsme nedali přednost jiné lokalitě před překrásným 

prostředím v Travné u Javorníku. Pro značný zájem musel být tábor rozdělen  

na dva turnusy. Toho prvního se zúčastnily děti od 6 do 12 let. Hlavní program 

byl inspirován příběhem ,,Cesty kolem světa“. Celkem 45 táborníků prožilo 

pěkné dva týdny plné her a odpočinku. V říjnu se ještě konal krátký táborový 

pobyt pro mládež od 12 let, kterého se zúčastnila dvacítka táborníků. V září 

někteří mladí orli odjeli na Korsiku, kde absolvovali plavbu v loďkách kolem 

ostrova, a koncem roku ještě proběhl krátký silvestrovský pobyt mládeže  

na Travné. V srpnu se opět zúčastnila asi dvacítka členů ústřední orelské pouti 

na Svatém Hostýně. 

Na závěr prázdnin si připomínáme svátek patrona zdejšího farního kostela 

sv. Jana Křtitele. Při této příležitosti je rovněž pořádán farní den, na jehož 

programu se podílí i naše jednota. Po mši sv. a odpoledním požehnání se přenesl 

program na farní zahradu. Za téměř tropického horka zahráli mladí orli divadelní 
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scénku, připravili několik soutěží pro děti, a to vše doplnila zpěvy skupina Misty 

rodiny Juráňových. Na závěr se konalo malé fotbalové střetnutí.  

Od 15. do 22. listopadu se konala tradiční výstava velkobystřických 

amatérských umělců. Svá díla představila dvacítka vystavovatelů nejen z Velké 

Bystřice, ale i jejího okolí. Vernisáž byla zahájena koncertem cimbálové muziky 

pod vedením p. Černínové. 25. prosince uspořádali orli před farním kostelem již 

počtvrté ,,Živý Betlém“, hodinové pásmo s tématem narození Ježíše Krista. 

Režie se tradičně zhostila Liduška Pospíšilíková. Takřka dvacet účastníků 

doprovodili mladí farníci hudbou a celé představení shlédlo přes dvě stě diváků. 

Mladé diváky potěšilo i několik živých oveček a Tři králové přijeli tentokrát  

k Betlému na koních.  

Během roku se nadále rozvíjí spolupráce s místní farností (přednášky, 

besedy, sportovní farní akce, v květnu turnaj šachistů), s městem Velká Bystřice 

a s ostatními organizacemi (Kulturní středisko, Mateřské centrum Bublinka, 

Základní škola, Osvětová beseda a soubor Haná). Vzhledem k uzavření a opravě 

kulturního domu je většina kulturních akcí přesměrována do orlovny. V rámci 

spolupráce s městem se v orlovně uskutečnilo několik divadelních představení 

pro děti. 

V roce 2014 jsme realizovali projekt programu Leader. Jednotlivé úpravy 

orlovny byly již provedeny a celý projekt řádně ukončen. Z ostatních akcí 

pokračovaly opravy klubovny z bývalé promítací místnosti kina a další nezbytné 

práce vedoucí ke zkvalitnění činnosti (sportovní vybavení apod.).- 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že snahou naší jednoty je co nejvíce 

přispívat ke kulturnímu, duchovnímu, sportovnímu a společenskému rozvoji 

 našeho města. 
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XI. Významné události města v roce 2015  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

Cyklus v r. 2015 tvořilo celkem 26 akcí a byl v letošním roce opět zařazen  

mezi významné akce Olomouckého kraje. 

 

Tříkrálová koleda 10. – 11. 1. Lidová obchůzka s koledováním tří králů dostala 

v posledních letech nový rozměr díky sbírce České katolické charity. Letos 

skupinky koledníků ve Velké Bystřici vybraly pro charitu rekordních bezmála 

68 tisíc Kč, což je o 13 tisíc více než loni. 

Masopust 7. 2. - s tradiční hanáckou zabijačkou a voděním medvěda.  Součástí 

této akce bylo předání práva, doplňkové programy (vystoupení Komediantů  

na káře), 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  

59 účinkujících a cca 1 200 návštěvníků. 

Vynášení smrtky 24. 3. Akce dětí ze souborů Krušpánek a Čekanka – průvod 

od školy na lávku přes řeku Bystřici u zastávky ČD v čele s figurinou „smrtky“– 

symbolu zimy za doprovodu tradičních písní a říkadel. (cca 40 účastníků) 

Velikonoční vítání jara 26. 3. Rukodělné dílny se opět konaly v prostorách 

Masarykovy základní školy. (20 účinkujících, cca 350 návštěvníků) 

Pletení tatarů 29. 3. Na Květnou neděli proběhlo 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. 

Akci doprovodila lidová muzika a písně. (15 účinkujících; 50 návštěvníků) 

Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 6.4. 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 oceněním „nejstrašnější“ čarodějnice. Soutěže pro děti i dospělé, 

závěrečné posezení při muzice. 

Stavění mája 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 10. 5. Téma: pereme, škrobíme, žehlíme, spravujeme... 

Program: nedělní mše doprovázená lidovými písněmi, vystoupení lidových 

muzik Krušpánek, Pomlka a Záletníci, prezentace prodejců a řemeslníků (látky, 

galanterie, kůže, výšivky...), projekce krátkého filmu „A co včel s tym?“ s paní 
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Langovou z Příkaz, ukázky, beseda, dílna a diskuze k danému tématu. (35 

účinkujících, cca 300 návštěvníků) 

Bystřické selské trhy 10. 5. Jarního trhu se zúčastnilo 38 prodejců. Trh byl 

zpestřen ZOO koutkem a vystoupením cimbálových muzik. Účast odhadujeme 

na 500 nakupujících. 

Sečeni lóke 23. 5. S krásnou účastí 20 sekáčů a 12 žen s hráběmi, kteří pokosili 

louku u zastávky ČD a farní zahradu, kde je také za provedenou práci čekala 

vydatná hanácká snídaně. 

Káceni mája s májovou veselicí 30. 5. Po skácení májky bylo připraveno 

bohaté občerstvení a zábava (cca 200 návštěvníků). 

Bystřická kuličkiáda 31. 5. Proběhla znovu v rámci Dětského dne. Soutěžně -

zábavného klání se zúčastnilo na 80 malých i velkých soutěžících. 

LIDOVÝ ROK 4. – 6. 9. – viz samostatná zpráva 

Bystřické selské trhy 27. 9. – podzimní běh. 32 prodejců, cca 800 návštěvníků 

Drakiáda 12. 10. Konala se za krásného počasí na poli u hřbitova. (cca 50 

účastníků)  

Svatomartinské odpoledne 14. 11. Velký zájem byl opět o gastronomii – 

svatomartinské speciality v bystřických restauračních zařízeních i na Zámeckém 

náměstí a ochutnávku mladých vín s odborným výkladem. Výstavka luceren – 

výrobků žáků Masarykovy ZŠ. Lampiónový průvod se sv. Martinem na koni, 

svatomartinské představení a ohňová show v amfiteátru. (20 účinkujících; cca  

1 500 osob) 

Vánoční jarmark s koledováním 26. 11. Žáci 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 a žáci školy. (50 účinkujících, 400 návštěvníků) 

Vánoční jarmark 2. 12. Předvánoční trh v mateřské školce spojený s Dnem 

otevřených dveří v nové budově MŠ. Proběhl charitativní prodej vánočních 

hvězd ve prospěch dětské onkologie v Olomouci, spousta inspirace pro vánoční 

dárečky a dobré občerstvení. (300 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 400 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 byla k dispozici i Ježíškova 

pošta, ve které mohly napsat a andělům předat svoje vánoční přání. V rámci 

expozice krojů byl nazdoben tradiční hanácký štědrovečerní stůl, který byl  

ke shlédnutí až do konce vánočního období. (cca 1 000 osob) 

Obchůzka Lucek 12. 12. Tajemný adventní zvyk v podání členů souboru 

Mladá Haná. Lucky začaly obchůzku v ulici Nad Skálou a jejich průvod došel  

až na Zámecké náměstí. (25 účinkujících) 

Adventní koncert 13. 12. Pořádající hanácký mužský sbor Rovina s CM 

Záletníci letos představili posluchačům ženský sbor Čerešňa z Újezdce u 
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Luhačovic s CM Rozmarýn z Uherského Brodu. (35 účinkujících,  

150 návštěvníků) 

Zpívání u vánočního stromu a pouštění skořápkových lodiček (20. 12.) 

Příjemné a vydařené sousedské setkání pod rozsvíceným vánočním stromem na 

Zámeckém náměstí. S pořadem koled a vánočních písní vystoupil MS band 

posílený o pěveckou skupinu a děti z Čekanky a Krušpánku. (cca 300 osob) 

Štědrovečerní troubení z věže kostela (24. 12.) Hrála žesťová skupina  

pod vedením Radima Černína (trubka, 2× saxofon, tuba) 

Půlnoční mše (24. 12.). Při mši byla s úspěchem provedena 2. česká mše 

půlnoční J. J. Ryby v podání rozšířeného chrámového sboru a příležitostného 

orchestru. Řídil Ondřej Nakládal. 

Živý betlém (25. 12) Živé provedení betlémského příběhu v podání dětí  

i dospělých z Velmi Amatérského Divadla jednoty Orel. Sledovalo cca  

200 diváků.  

Štěpánské koledování (26. 12.) Oslava Vánoc a konce roku s bystřickými 

folklorními soubory, tentokrát v orlovně. (cca 180 návštěvníků) 

 

Sumář: 

Odhadovaná celková návštěva: 14 000 osob 

Z toho cca 1 150 účinkujících (většina účinkujících do 26 let) 

Z toho 75 účinkujících ze zahraničí (Slovensko, Francie) 

 

 

 

Bystřice napříč žánry  

 
Podklady: informační leták Města Velká Bystřice 

 

10.1.  Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 

17.1. Ples města Velká Bystřice a Mikroregionu Bystřička 

31.1.  Ples spolku dobrovolných hasičů 

1.2.  Dětský karneval 

7.2. NUTREND CUP, turnaj mužů v házené 

21.2. Dětský šibřinkový karneval 

21.2.  Ples SRPŠ 

14. - 15.3. BOBO CUP, turnaj žáků v miniházené 

21. 3.  XIV. Josefovské šibřinky 

17. – 18. 4.  Jarní bazárek 

25.4. Festival duchovní hudby k poctě mons. J. Olejníka 

1. 5.  Bílý kámen 

9. 5.  Oblastní výstava německých ovčáků 

9. – 10. 5.  Rybářské závody 
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16.5.  Čištění řeky Bystřice 

29.5. Noc kostelů 

31.5.  Dětský den 

5. – 7. 6.  Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty 

13. – 14.6.  Mistrovství ČR v biketrialu 

13. 6. Hanácké Nashville 

19. 6.  Zahradní slavnost v MŠ 

11. 7.  Hanácké pupek světa 

1. 8.  Hanácké Woodstock 

22. 8.  Hasičská soutěž a večerní zábava 

29. - 30. 8.  Sportovní mládí CUP 2015 – mezinár. turnaj žáků v házené 

26.9. Sokolský závod zdatnosti 

26.9. Mezinárodní piknik spojený s výsadbou stromů 

26. – 28. 9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny 

16. – 17. 10.  Podzimní bazárek 

7. 11.  Bystřické banjo 

12. – 13.11 Prodejní výstavka SPCCH 

15. 11. - 22. 11.  XII. ročník výstavy amatérských malířů a fotografů 

6. 12.  Řeka Bystřice – výstava fotografií 

12.12. Předvánoční akademie Sokola 

31. 12.  Divadelní Silvestr 

 Silvestrovský koncert v kostele 

 
Koncerty Kruhu přátel hudby 

Výstavy v galeriizet 

Kinoamfík 

 
 

Tragická dopravní nehoda 

Podklady: http://zpravyextra.cz/zpravy-z-domova/nehody/u-velke-bystrice-ujizdel-ridic-

policejni-hlidce-a-narazil-do-stromu-dva-spolujezdci-zemreli/6284 

Tragická dopravní nehoda se stala pár metrů od Velké Bystřice na 

Olomoucku v noci z pátku na sobotu 21. března.  

Na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici si policisté všimli velmi rychle 

jedoucího vozidla, které projíždělo kolem jedné hodiny po půlnoci ulicí ČSA  

ve směru na obec Droždín. 

Policejní motorizovaná hlídka se za vozidlem vydala a policisté se jej 

snažili zastavit, byl použit i světelný výstražný systém. Řidič ujíždějícího 

vozidla na výzvu k zastavení nereagoval, naopak sešlápl plyn a ujížděl ještě 

rychleji. Přibližně 300 metrů za obcí nezvládl ve vysoké rychlosti vozidlo, vyjel 

http://zpravyextra.cz/zpravy-z-domova/nehody/u-velke-bystrice-ujizdel-ridic-policejni-hlidce-a-narazil-do-stromu-dva-spolujezdci-zemreli/6284
http://zpravyextra.cz/zpravy-z-domova/nehody/u-velke-bystrice-ujizdel-ridic-policejni-hlidce-a-narazil-do-stromu-dva-spolujezdci-zemreli/6284
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ze silnice a ve velké rychlosti narazil do stromu. Vozidlo se při dopravní nehodě 

převrátilo na střechu a zůstalo zaklíněné v příkopu. 

Mimo řidiče seděli ve vozidle ještě dva spolujezdci, kteří zůstali  

po dopravní nehodě zaklíněni ve vozidle. Řidič vozidla po nehodě vystoupil. 

Policisté se snažili až do příjezdu záchranné služby poskytovat zraněným 

pomoc. Oba pasažéři ve věku 20 let však následkům zranění podlehli už  

na místě dopravní nehody. 

Dvacetiletý řidič při orientační dechové zkoušce nadýchal 0,89 promile 

alkoholu.  

Poznámka kronikáře: Žádný z účastníků nehody nebyl občanem Velké Bystřice. 
 

 

 

 

V Zámecké školce vznikla nová přírodní zahrada 

 
 Podklady: Velkobystřické noviny 

 
Již v minulém roce byly zahájeny práce na nové herní zahradě MŠ 

Zámecká. Na akci s názvem Přírodní zahrada MŠ Zámecká město získalo 90% 

podporu z prostředků Operačního programu životní prostředí (OP ŽP).  

V průběhu jarních a letních měsíců začala v areálu Zámecké školky realizace 

nové pobytové, herní a environmentální zahrady, která vytvoří podmínky  

pro tzv. přírodě blízkou výuku a výchovu dětí předškolního věku. V rámci 

projektu byl upraven terén zahrady tak, aby vytvořil částečně oddělené zóny  

pro samostatné skupiny (oddělení) dětí, byla vysazena nová zeleň (stromy, keře, 

trávníky) a osazeny herní prvky z přírodních materiálů. Environmentální 

výchově bude například sloužit hotel pro brouky, v němž budou děti pozorovat 

život hmyzu, zvýšené palisádové záhonky pro drobnou pěstební činnost, 

brouzdaliště, vrbové chýše a další prvky. Tato investiční akce byla celkově 

předposlední etapou postupné rekonstrukce Zámecké školky.     
 
 

 

Nová cyklostezka u konírny 
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

Z prostředků Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava 

jsme získali 85% podporu na prodloužení cyklostezky „U konírny“. Realizace 

této stavby odvedla cyklisty z frekventovaných ulic Na Svobodě a především  

z úzké ulice Jana Pospíšila. Práce na výstavbě cyklostezky byly zahájeny na jaře 

a byly dokončeny do konce června. 
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Velká Bystřice hostila republikové finále v házené 
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 

Velká Bystřice byla v roce 2015 dějištěm republikového finále Sportovní 

ligy základních škol o Pohár ministra školství. Je to soutěž v šesti vybraných 

sportovních odvětvích (atletika, basketbal, florbal, házená, minifotbal a volejbal) 

určená žákům 2. stupně ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

celé ČR. Ve Velké Bystřici se konaly ve dnech 8. - 10. 4. 2015 turnaje v házené. 

Vítězné týmy obou kategorií (hoši, dívky) obdržely při  slavnostním vyhlášení 

originální poháry, které vyrobily Sklárny Bohemia, a.s., Poděbrady. Patronem 

házenkářského turnaje byl český reprezentant Jiří Motl. Účast potvrdil i ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy, Marcel Chládek. Z finálových bojů byl zajištěn 

2 hodinový on-line přenos, který běžel na internetových stránkách projektu.  

Pro diváky byla připravena autogramiáda s patronem a ukázka házenkářské 

abecedy v podání Jiřího Motla.  

 

 

 

Kamenná svatba  
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

V roce 2015 oslavil držitel Ceny města Velká Bystřice, pan Jaromír 

Klenovský úctyhodné životní jubileum 90 let a téměř současně 65. výročí svatby 

se svou ženou Jaroslavou. Při této příležitosti oběma manželům Klenovským 

pan starosta a místostarosta popřáli pevné zdraví, radost a štěstí za všechny 

Bystřičáky. Tím spíš, že jejich vztah i vztahy v rodině, stejně jako smysl  

pro humor, stálý optimismus a radost ze života za každé situace, jsou příkladem 

a inspirací!       

„Děkuji Bohu, že mi tě dal, a za všechna dobrodiní a ochranu, které nám 

poskytoval, a děkuji i tobě za chvíle štěstí, za každé vlídné slovo, za všechny 

oběti pro mne podstoupené, za to, že se mnou sdílíš radosti i starosti. Slovo, 

které jsme si dali, já a ty, platí. Hospodin je navěky svědkem mezi mnou  

a tebou.“  

Tato slova manželského slibu zazněla v Husově sboru CČSH ve Velké 

Bystřici z úst paní farářky Šebíkové v sobotu 14. března při oslavě kamenné 

svatby manželů Jaromíra a Jaroslavy Klenovských.  
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Bílý kámen 2015  
 

Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

22. ročník Bílého kamene - 1. května 2015 - dvacátá šestá akce v historii 

Bystřičtí pořadatelé Bílého kamene - město, AVK a Haná - připravili 

tento ročník se vší odpovědností, bohužel jejich snaha nebyla tentokrát 

odměněna pěti či šesti tisícovou účastí jako vždy. Není pochyb o tom, že to mělo 

na svědomí nevlídné počasí a jeho ještě nevlídnější čtvrteční předpověď, 

slibující šestimilimetrové trvalé srážky.  

I když povětrnostní situace nebyla cykloturistice příznivá, napršelo za 

celý den jen do dvou milimetrů. Přitom ani nezlobil obávaný libavský vítr, i na 

výšinách evropského rozvodí bylo klidno - v severních částech Libavska 

dokonce téměř trvale svítilo sluníčko a na polně-lesních cestách se dokonce 

prášilo. 

Pro historii uvádíme i počty vstupů na jednotlivých vstupních 

stanovištích: 

Mrsklesy:  556  -  Smilov zastávka: 120 - Město Libavá:  387  - Stará Voda:  59                                         

Nové Oldřůvky:  50  -  Kovářov:  115  -  Zelený kříž:  254  -  Kozlov:  155 

Velký Újezd :  88  -  Daskabát:  57  -  Autobusy (3x):  141    

Celkem 1.981 osob    
                                               

 Nesporně pozitivní je fakt, že během akce se nikdo vážně nezranil  

a účastníci respektovali poměrně náročná ustanovení kamenických propozic - 

výskyt cyklistů bez přileb byl naprosto ojedinělý a nepříjemně důrazný zákaz 

fotografování u účastníků byl bez problémů respektován. 

 Po území vojenského prostoru kroužili podle časového harmonogramu  

i tři autokary, pro jejichž osazenstvo pořadatelé jako vždy připravili zajímavý 

program s desítkou zastávek a krátkých výšlapů. Autobusy byly určeny méně 

zdatným důchodcům, rodinám s dětmi a tělesně postiženým. 

 Dva tisíce účastníků, kteří se nezalekli špatné předpovědi počasí ani raní 

zamračené oblohy, byly nakonec  za svoji odvahu vyrazit odměněni - na všech 

občerstvovacích stanicích, ani v libavském či starovodském kostele nebyly 

žádné fronty. Jízda po poloprázdných komunikacích včetně translibavské 

magistrály byla tak pro všechny příjemným zážitkem. 

 Letní Bílý kámen letos bohužel uskutečněn nebude, a tak se všichni 

uctívači téměř nedotčené libavské přírody mohou těšit na 1. května 2016, kdy 

pořadatelé plánují uskutečnit XXIII. ročník této cykloturistické akce, která nemá 

široko daleko obdoby. 

 Důležitou zprávou z přípravy a provedení tohoto Bílého kamene je 

skutečnost, že funkci hlavního pořadatele převzal od Milana Heřmana předseda 
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AVK Oldřich Wasserrab, svůj poslední Bílý kámen ve funkci jednatele AVK 

letos připravoval Jaroslav Jerry Koš.   
 

 

      

Hanácké Woodstock 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 

 

Jubilejní 5. ročník Hanáckyho Woodstocku se konal 1.8. a byl mimořádný 

svým mezigeneračním zaměřením.   

Nabídl osm kapel a kolem 13 h ho odstartovala svým speciálním 

vystoupením Kašpárkova partička, která nastoupila na pódium v komiksových 

kostýmech s typickými číry. Toto hudební a vizuální show hned od začátku svou 

bejbypankovou hudbou rozparádilo publikum tak, že nebylo možné nečinně 

sedět a koncertu Kašpárka v rohlíku jen tak přihlížet. Aktivně se zapojit, 

rozhýbat, skotačit ba přímo křepčit bylo na místě! Tato hudební smršť měla 

obrovský energetický potenciál a zvláštní pozitivní vibrace a zapojili se do ní 

nejen rockové maminky a tatínkové s dětmi, ale i pořadatelé včetně zvukaře.  

Následovala legendární skupina z Britských ostrovů v podání české 

formace Status Quo Tribute a jejich propracované kytarové party s jasnou 

rytmickou linkou potěšily každého posluchače.  

Opojnou zběsilost  a sugestivní party trubky plné emocí na nás 

nekompromisně valilo seskupení Už jsme doma.  

Další legendou, kterou jsme bouřlivě přivítali v bystřickém amfiteátru, 

byla hard rocková formace Ciment. Obohatili nás o směsici hudebních stylů  

přes rock, blues až po moravské lidové motivy.  

Po výměně stage nastoupil jižanský rock Lynyrd Skynyrd v podání 

olomoucké kapely The Again.  

Následovala pražská bluesová dračice Janis Joplin se svým fantasticky 

položeným chraplavým ječákem, ukrutným sípotem, křikem a nářkem,  

při kterém rozpumpovala divácký dav pod pódiem. Její hlas je od opravdové 

legendy k nerozeznání a při jejím vystoupení běhal až mráz po zádech.  

Hlavní hvězdou večera byl Žlutý pes s Ondřejem Hejmou a jejich hity 

jako Nezávislá málem zbořily bystřický amfík. Obrovský aplaus a povyk  

pod pódiem si vynutil další dva přídavky.  

Závěr festivalu patřil fenomenálnímu slovenskému kytaristovi René 

Lackovi a jeho uskupení DownTown. Jeho stoprocentní nasazení a maximální 

hráčský výkon při skladbách Jimyho Hendrixe strhnul do varu všechny 

fanoušky. Bouřlivý dvoutisícový stand up potlesk byl pro vystupující 

zaslouženou odměnou. 

Nejen v průběhu festivalu se mohli návštěvníci našeho města občerstvit 

v Bystřickém pivním salonu, který nabízel 24 druhů piv, spoustu grilovaného  
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a smaženého jídla a pochutin. Do pivního salonu byl vstup zdarma a návštěvníci 

tak ochutnávali a srovnávali chuť zlatavého moku regionálních i světových 

značek. Novinkou byly i nealkoholické pivovarnické produkty a různé míchané 

speciality. 

Na Zámeckém náměstí měli fanoušci možnost doladit si své outfity 

zakoupením stylových triček a tak ani letos nechyběly mezi diváky modely 

černočerných triček s výraznými motivy metallových kapel a ruce s výrazným 

tetováním a okovanými náramky. Mezi ženami kromě kožených modelů  

a gotického stylu s černou krajkou zazářily i barevné kreace stylu hippies 

s kopretinou ve vlasech.  

U amfiteátru byla instalovaná prodejní výstava rockových fotek Jirky 

Regenta. 

Letošní půlkulatý rockový open-air festival Hanácký 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 2015. 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.  

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, který se konal v areálu 

zahrady za budovou OÚ v Přáslavicích. 

První účastník cyklojízdy pan Marek Metelka z Velkého Újezdu (stejně 

jako vloni) dorazil co cíle přesně v 11.35 hod. a jako správný nadšenec si dal 

celý okruh ještě jednou dokola. Nejmladším účastníkem, který jel sám na kole, 

byl pětiletý Dominik Trčka z Přáslavic, nejmladší spolujezdec byl Lukáš Miklík 

2,5 roku.   

Smyslem této akce bylo informovat veřejnost o zajímavostech regionu,  

o malebné přírodě v okolí, pamětihodnostech v jednotlivých obcích a jeho 

bezpečných cyklotrasách a cyklostezkách. Všechny obce regionu Bystřička 
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v rámci veřejné cyklistické jízdy navštívilo asi 362 cyklistů, všech 11 stanovišť 

objelo asi 319 účastníků. 

 

Změna ve školním stravování  
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

Během prázdnin roku 2015 došlo na úseku školního stravování 

k významné změně, co se týče formy zajištění této veřejné služby. Dosavadní 

provozování prostřednictvím obecní příspěvkové organizace bylo k 31.7.2015 

ukončeno a od 1.8.2015 školní jídelnu převzala společnost GTH - zařízení 

školního stravování s.r.o., jeden z významných hráčů na poli školního a 

závodního stravování v České republice. Důvody jsou z pohledu města v zásadě 

dva: jednak zpestřit, zkvalitnit nabídku stravování a jednak zlepšit ekonomiku 

provozu školního stravování. 

Město Velká Bystřice obdrželo na jaře letošního roku nevyžádanou 

nabídku na převzetí školní jídelny soukromou společností. Po dlouhém procesu 

ověřování a zvažování možných rizik a přínosů takového modelu provozování 

jídelny, kdy členové rady města a naší školské rady navštívili několik 

soukromých jídelen, několik měst, která se již podobnou cestou vydala, okresní 

hygienu v místě, kde fungují soukromé jídelny, a v neposlední řadě po sérii 

právních konzultací se nakonec rada města rozhodla záměr pronájmu jídelny 

vyhlásit.  

Po zveřejnění záměru pronájmu a přímém oslovení čtyř celostátně 

působících společností, nakonec město obdrželo v termínu 2 nabídky, přičemž 

schválilo tu nejvýhodnější, která nabídla nejvyšší výnos nájmu, při vysoké 

úrovni referencí. 

GTH převzalo kompletní provoz nejen po technické, ale i personální 

stránce - delimitací převzala všechny dosavadní zaměstnance školní jídelny, 

kteří o další práci v jídelně mají zájem, a předmětem pronájmu bylo například  

i transportní vozidlo, takže zajistilo všechny stávající rozvozy stravy - mimo jiné 

i bystřickým seniorům do domácnosti.  Očekávání vedení města bylo takové,  

že tento nový model provozování zařízení školního stravování přinese 

strávníkům, tedy především žákům naší školy a školky, vyšší kvalitu stravování. 

Město zřídilo tzv. stravovací komisi, která bude provozovateli poskytovat 

průběžnou zpětnou vazbu a hodnocení kvality nabízené stravy. Stravovací 

komise byla zřízena na platformě školské rady při naší škole, kde jsou 

zastoupeny všechny 3 hlavní zájmové skupiny školního stravování - rodiče 

žáků, pedagogové a pronajímatel (město). Po prvním roce fungování město 

provozování jídelny vyhodnotí a v případě spokojenosti všech stran v ní bude 
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pokračovat. A v případě nespokojenosti má možnost spolupráci ukončit  

a obnovit původní příspěvkovou organizaci Školní jídelna Velká Bystřice.  

 

 

 

Lidový rok 2015 

 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 
 

XXV. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 4. až 6. 9. 2015 

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 

Hanácký folklorní spolek 

záštitu převzali: 

Marian Jurečka, ministr zemědělství 

Daniel Herman, ministr kultury 

Martin Tesařík, poslanec Senátu Parlamentu ČR 

Martin Novotný, poslanec PS Parlamentu ČR (osobní účast dne 6. 9. 2015) 

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje (osobní účast dne 6. 9. 2015) 

Představitelé města Velká Bystřice: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

Martin Seidler – člen rady města VB 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Ministerstvo zemědělství ČR, ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj 

mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, rádio Haná, Olomoucký deník, rádio Prohlas, 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 
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Propagace: 

Festival byl dlouhodobě prezentován v celoročních kalendářích turistických  

a kulturních webových portálů (Kudy z nudy, OK Tourism, Czecot, 

Olomouc.eu, i-olomouc.com, KamDnesVyrazime.cz, Turistika.cz,...). Před akcí 

byly u mediálních partnerů (viz výše) uveřejněny pozvánky na akci. Placená 

inzerce uveřejněna v kulturním měsíčníku Kdy- kde-co v Olomouci. Pozvánky 

byly otištěny ve Velkobystřických novinách, zvuková pozvánka byla vysílaná 

v obecních rozhlasech ve Velké Bystřici i okolních obcích. Bylo vyrobeno  

200 ks plakátů A2 (100 ks placený výlep v Olomouci  

a okolí – firma Profit Olomouc, 80 ks vlastní výlep), 1500 ks pozvánek A4 

(distribuce do všech domácností ve Velké Bystřici a rozeslání zvaným a 

partnerům). V průběhu festivalu je zdarma k dispozici celobarevná festivalová 

brožura v nákladu 700 ks. 

Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory: KUNOVJÁNEK – Kunovice, ÚSMĚV – Opava, 

Brněnský VALÁŠEK – Brno, VYSOČÁNEK – Hlinsko, cimbálová muzika 

KOSÉNKA – Lipník nad Bečvou, cimbálová muzika POMLKA – Olomouc, 

KRUŠPÁNEK, ČEKANKA a muzika KRUŠPÁNEK – Velká Bystřice.  

Folklorní soubory dospělých: VYCPÁLKOVCI – Praha, RADHOŠŤ – 

Rožnov p/R., JAVORINA – Strání, HANÁ – Přerov, ženský sbor ČEREŠŇA – 

Újezdec u Luhačovic, cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, KANAFASKA, HANÁ, 

MLADÁ HANÁ – Velká Bystřice 

Zahraniční hosté: Armenian Ballet NAVASART – Francie, STAVBÁRIK – 

Žilina, Slovensko 

Profesionální programy: 

CIGÁNSKI DIABLI, Slovensko, PULS Chlastáš Brno 

Program festivalu: 

Pátek 4. září 2015 

18.00 vystoupení souboru Armenian Ballet NAVASART v Přáslavicích 

20:00 Hanácká svajba, projekce filmu 

Sobota 5. září 2015 

12:30 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 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní program domácích  

i zahraničních hostů 

21:00 CIGÁNSKI DIABLI – koncert slovenské etno & world music kapely 

22:30 ohňostroj  

 

http://www.mesto-kunovice.cz/kultura/seznam-kulturnich-akci/folklor-folklorni-soubory/kunovjanek/
http://dfsusmev.webnode.cz/
http://www.brnenskyvalasek.cz/
http://www.vysocan.eu/vysocanek.htm
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=kruspanek
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=cekanka
http://www.facebook.com/pages/Vycp%C3%A1lkovci-Soubor-p%C3%ADsn%C3%AD-a-tanc%C5%AF-Josefa-Vycp%C3%A1lka/329060380523552?fref=ts
http://www.radhost.cz/radhost_uvod.php
http://fsjavorina.cz/index.html
http://hanaprerov.cz/
http://cmzaletnici.cz/
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=kanafaska
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=hana
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=mlhana
http://www.navasart.com/index.html
http://wp.fsstavbar.sk/?page_id=112
http://www.ciganskidiabli.sk/
http://www.chlastas.cz/
http://www.navasart.com/index.html
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Neděle 6. září 2015 

  9:00 mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

10:00 HRAJEME PRO VÁS – dopoledne s lidovými muzikami na 

Zámeckém náměstí 

14:00 vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ 

14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – program dospělých FS a zahraničních 

hostů 

 

Doprovodné výstavy: 

Západní křídlo zámku – Lidové kroje Hané 

Kulturní a informační centrum – fotografie Pavla Kolmana zachycující 

uplynulých 10. ročníků festivalu 

galeriezet – obrazy Lenky Kučerové-Žampové - Města a moře 

Gastronomie: 

Tradiční pokrmy hanácké kuchyně po dobu festivalu nabízely bystřická 

restaurační zařízení HOTEL ZÁMEK, restaurace VARNA a restaurace 

ZEDNÍKOVI 

Program festivalu doplňují: 

Jarmark lidových řemeslníků a rukodělných výrobců, pouťové atrakce, stánkové 

občerstvení. 

Lektoři: 

Anna Maděričová, Uherské Hradiště, folklorní aktivistka, odbornice na lidovou 

kulturu regionu Slovácko a dětský folklor, publicistka, autorka scénářů MFF 

Strážnice, porotkyně soutěží 

PhDr. Ladislav Vrchovský, Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní 

kritik, kromě divadla i folklor – zakladatel a organizátor MFF Folklor bez hranic 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D, Velká Bystřice, zástupce vedoucího Katedry hudební 

výchovy PdF UP Olomouc a odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy. 

Besedy lektorů s vedoucími a představiteli zúčastněných souborů a muzik  

se konaly po skončení jednotlivých programových bloků. 

Sumář: 

Celkem 432 účinkujících. 

z toho účinkujících dětí a mládeže do 18 let: 179 

z toho účinkujících ze zahraničí: 66  

22 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

33 stánkařů, prodejců občerstvení, prodejců pouťového sortimentu 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): cca 3100 osob 

Pátek (pořad v Přáslavicích + filmová projekce) – 200 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 450 osob 
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Sobota večer (koncert Cigánski diabli a večerní a program zahraničních 

souborů) – 1400 osob 

Neděle (mše a cimbálové muziky) – 350 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 700 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, výstav  

a doprovodných akcí) – cca 5400 osob 

 

Hodnocení 

Protože folklorní festival Lidový rok letos slavil své 25. výročí, byla s jeho 

konáním spojena očekávání tradičně kvalitního, ba jubilejně vyšperkovaného 

programu. Pořadatelé se ovšem naopak museli při výběru a zvaní souborů  

od počátku potýkat s problémy. U zahraničních souborů byly  

do jisté míry způsobeny útlumem činnosti Folklorního sdružení ČR, přes které 

byly do loňského roku atraktivní zahraniční kolektivy zajišťovány. Přesto se  

za pomoci generální sekretářky zahraničních vztahů Jarmily Mrnuštíkové 

podařilo zajistit účast alespoň jednoho, byť ne zámořského, souboru. 

Dramaturgovi původně přislíbenou účast naopak 14 dní před festivalem odřekla 

skupina z Itálie. I některé domácí soubory déle než je únosné napínali pořadatele 

a otáleli s přihláškou. Vše toto pak ztěžovalo finální přípravy festivalu, tvorbu 

scénáře, zajištění ubytování či stravy, tisk plakátů, brožury apod. 

 

Tisková zpráva z průběhu festivalu 

Již ve čtvrtek 3. 9. 2015 večer přivítali pořadatelé festivalu prvního 

zahraničního hosta – soubor Armenian Ballet Navasart, který udržuje arménský 

folklor a tradice již více jak 40 let v arménské komunitě v Paříži. 

V pátek 4. 9. 2015 dopoledne potěšil soubor Navasart svým uměním klienty 

v přerovském domově seniorů, odpoledne vyplnila exkurze v pivovaru Zubr.  

V 18 hodin pak ještě zatančili divákům v areálu obecního úřadu v Přáslavicích. 

Po vystoupení následoval pro zahraničního hosta gastronomický večer 

s dobrotami z udírny a českým pivem. Večer ve velkobystřickém amfiteátru 

patřil folklorně-filmovým nadšencům, pro které byla připravena projekce 

filmového snímku Hanácká svajba. Ten byl natočen za účasti několika 

hanáckých souborů v roce 2014 v hanáckém skanzenu v Příkazích. Projekce  

se zúčastnili autoři snímku a jeho režisér p. Zbyněk Pop z firmy Studio 107. 

V sobotu 5. 9. 2015 se od ranních hodin sjížděli dětské folklorní soubory, aby si 

ještě stihly vyzkoušet svá představení na pódiu. V poledne jejich vedoucí 

přivítal v prostorách Kulturního a informačního centra starosta města Marek 

Pazdera. Za jejich účasti byla též otevřena výstava fotografií Pavla Kolmana 

zachycující uplynulých několik ročníků festivalu pohledem jeho „dvorního 

fotografa“.  
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Ve 14 hodin byl XXV. ročník MFF Lidový rok slavnostně zahájen zdravicemi 

starosty města Velká Bystřice Marka Pazdery, dramaturga festivalu Josefa 

Langera a ředitele festivalu Petra Nakládala. V amfiteátru byli již při příchodu 

všichni příjemně překvapeni letošní novinkou – pozadím podia v podobě 

velkoplošné fotografie panoramatu Svatého Kopečka od Velké Bystřice,  

před kterým se začal odvíjet pestrý program. Zahájila cimbálová muzika Pomlka 

při ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Bystřická folklorní přípravka Čekanka  

se předvedla s premiérou pásma „O jablíčkách“ a symbolické přivítání na Hané 

v podání domácích souborů uzavřela vystoupení muziky Krušpánek a tanečního 

souboru Krušpánek. Soubor Brněnský Valášek přijel s nejstarší věkovou 

kategorií a zaujal diváky uměním zacházení s cepy při tanci Cepový. Představil  

i zvykoslovné pásmo Hody a vystoupení zakončil tanečním pásmem Zahrajte ně 

muziganti. Při zvykoslovném vystoupení souboru Úsměv z Opavy dýchla  

na přítomné atmosféra Vánoc při Vánoční pastýřské hře. Slezané následně 

publikum pobavili pásmy Zabíjali, zabíjali, ale bravka nězabili a Jedže cug od 

Haja. Jižní Moravu v Bystřici zastupoval Kunovjánek z Kunovic. Jeho nejmladší 

děti pěkně zvládly pásma Mak, mak, makovica a Malé, velké prádlo. České 

regiony tentokrát reprezentoval soubor Vysočánek z Hlinska, který představil 

kvalitní a hravá dětská pásma U potoka, Tkalci a Kouzlo hraček. Taneční 

soubory doplnila záhorská cimbálová muzika Kosénka, která působí při ZUŠ 

Ant. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Kosénka, Kunovjánek a Úsměv též 

vystoupily k potěše seniorů v bystřickém Domě pokojného stáří sv. Anny. Celý 

program dětských FS jako již po několik minulých let skvěle slovem provázeli 

dětští moderátoři z dramatických souborů ZUŠ Žerotín v Olomouci  

pod vedením Aleny Palarčíkové a letos též Zuzany Svierčkové. Jejich výkon 

speciálně ohodnotili i lektoři při semináři s vedoucími souborů. Odpolední 

atmosféru na Zámeckém náměstí zpříjemnil návštěvníkům řemeslný jarmark  

i nabídka farmářských produktů. 

Večerní festivalový program pod názvem „V dobrym zme se zešli“ byl zahájen  

v 18 hod. Na diváky v zaplněném amfiteátru, čekala další atraktivní vystoupení: 

v Bystřici se poprvé představil soubor Armenian Ballet Navasart. Přivezl 

starobylou arménskou kulturu s tanci plnými energie, která vyzařuje ze všech 

tanečníků, a to jak v rychlých, tak i v pomalých tancích. Ženský projev je plný 

symbolických gest a elegance, mužský je naopak až freneticky dynamický, 

doplněný i akrobatickými prvky, za něž tanečníci sklízeli zasloužené ovace. 

S krásnými, tanečně, choreograficky i hudebně propracovanými pásmy  

se představili pražští Vycpálkovci. Naopak vyloženě zábavný a oddechový 

charakter měla humorná taneční vystoupení skupiny PULS Chlastáš z Brna.  

Vyvrcholením sobotního večera bylo koncertní vystoupení slovenského 

orchestru Cigánski diabli, jenž je odborníky považován za jeden z nejlepších 

orchestrů etno&world music na světě. Jejich skladby uchvacují tisíce fanoušků 
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po celém světě a nyní nadchli i bystřické festivalové publikum, které je z pódia 

pustilo až po několika přídavcích. 

Program večera byl zakončen ohňostrojem a dojmy v návštěvnících mohly 

doznít do pozdních hodin na Zámeckém náměstí u stánků s občerstvením, 

hlavně burčákem a při spontánní „hračce“ cimbálové muziky Záletníci. 

Svátek lidových tradic ve Velké Bystřici pokračoval v neděli 6. 9. 2015 třetím 

dnem. Bohoslužbu v římskokatolickém farním kostele krásně doprovodil ženský 

sbor Čerešňa z Újezdce u Luhačovic a muzika Rozmarýn z Prahy.  

Na Zámeckém náměstí, kde již od ranních hodin probíhal řemeslný jarmark, 

mohli přítomní strávit dopoledne s lidovými muzikami Radhošť, Rozmarýn, 

Záletníci a sborem Čerešňa.  

Odpolednímu festivalovému programu předcházelo vyhlášení vítězů letošního 

ročníku velkobystřické soutěže „O nejkrásnější okno, předzahrádku, část ulice“. 

Ocenění spolu s představiteli města Velká Bystřice předával i hejtman 

Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, který byl jedním z patronů letošního Lidového 

roku. Jeho zdravice pak zahájila i finále festivalu, program „Debe decke tak 

belo“. Ten již potřetí s vtipem a v hanáckém nářečí moderoval František Sedlák 

mladší z Pivína a již tradičně zahajovali bystřičtí Záletníci, kteří si letos  

ke spoluúčinkování přizvali ženský sbor Čerešňa z Újezdce u Luhačovic.  

Po muzice a písních přišly na řadu živé valašské tance souboru Radhošť 

z Rožnova pod Radhoštěm: řemeslnické, metlový, Luženské točené a pásmo  

Aj dobrý večer. Kdo viděl večerní program v sobotu, musel se těšit na soubor 

písní a tanců Josefa Vycpálka z Prahy. Tento po všech stránkách špičkový 

soubor se představil v pásmech Tanec svatební a Jihočeské rondo. Kopaničářská 

obec Strání je známá fašankovými obchůzkami. Fašank a mečový tanec 

„Podšable“ tedy nemohl chybět ani ve vystoupení souboru Javorina. Doplnily 

ho ještě tance z Dolního Němčí a Palicová. Domácí region Haná zastupoval 

stejnojmenný soubor z Přerova a samozřejmě bystřické soubory. Kanafaska 

nacvičila obratnostní tanec Vařechová, Haná v tanci Mlének připomněla, že i  

u nás se nosily dřeváky a Mladá Haná ukázala, jak to vypadalo v některé 

z dědin na Záhoří, když tam zavítali dráteníci ze slovenské Myjavy. Milým 

hostem a zpestřením programu dospělých bylo vystoupení druhého zahraničního 

hosta festivalu, kterým byl žilinský dětský soubor Stavbárik. Pochopitelným 

vyvrcholením odpoledne i celého festivalu bylo závěrečné vystoupení téměř 

profesionálních tanečníků, tanečnic i muzikantů z arménského baletu Navasart. 

Diváckou kulisu při závěrečném programu bohužel negativně ovlivnilo 

proměnlivé počasí, které představení několikrát znepříjemnilo mírnou přeprškou 

a nepříjemným větrem. Celkový dojem z krásného svátku však zhatit nemohlo. 

Diváci i účastníci si tak i ze čtvrtstoletého ročníku Lidového roku mohli odnášet 

jen ty nejkrásnější zážitky. 
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Jsme z jedné planety 

 

Podklady: Olomoucký deník, 26. 9. 2015, autor Petra Pášová 

Zdroj:http://www.denik.cz/z_domova/ve-velke-bystrici-vznikl-mezinarodni-park-

cizinci-tam-sazeli-stromy-20150926-5xap.html 

 
Ve Velké Bystřici vznikl mezinárodní park, cizinci tam sázeli stromy 

 

Velká Bystřice – Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita, výsadba 

mezinárodního parku i dobré jídlo a pití nabídl v sobotu 26. září ve Velké 

Bystřici na Olomoucku projekt Jsme ze stejné planety. „Dvojka je to proto,  

že navazujeme na fotografickou výstavu Jindřicha Štreita a texty Martiny 

Vašíčkové představující cizince žijící v našem regionu. Celkem jich je dvacet 

devět a společně vysazujeme park," vysvětlila spoluorganizátorka akce, zahradní 

architektka Hana Bělařová. 

„Smyslem je pocit zakořenění. Člověk musí někam patřit, mít někde 

domov. Tohle jsou lidé, kteří u nás žijí třeba deset let, ale stále cítí dvojakost. 

Někteří říkají, že nejsou doma ani tady ani tam, proto ty stromy a pomyslné 

kořeny v zemi, ve které si zvolili žít," pokračovala Hana Bělařová. 

Jedním z těch, které fotograf Jindřich Štreit před časem pro svou práci 

oslovil, byl i Holanďan Petrus Jakobs Groot. S rodinou žije ve Velkém Újezdu 

na Olomoucku a nechyběl v sobotu ve Velké Bystřici. 

„Je to výborná akce. Žiju tady osmnáct let, moje manželka je Češka. Nechtěla 

bydlet v Holandsku a tak jsem šel za ní. A tady je dobře, máme čtyři děti, které 

jsou tady spokojené," uvedl muž. I on se chopil lopaty a jeden z devětadvaceti 

stromů zasadil. 

„Všechno to jsou domácí a dlouhověké stromy, lípy, javory, duby, habry, 

sázíme i několik platanů. Je tady krásný zbytek ovocného sadu, snažíme se ho 

obnovit, a proto se vysazují i čtyři jabloně," popsala výsadbu Hana Bělařová. 

S fotoaparátem v ruce pozorovala dění v parku Šárka Orságová. Akce se jí 

moc líbila. 

„Výstavy Jindřicha Štreita mají vždy svou kvalitu a instalace fotografií je  

v tomhle prostředí úžasná. Je tady výborné jídlo, pití, dobří lidé. Určitě stojí  

za to sem přijít," dodala. Fotky i houpačky zůstanou týden. Sobotou ale projekt 

nekončí. Fotografie s příběhy jednotlivých lidí budou v parku vystavené ještě 

celý týden. „Domluvili jsme se s městem, že výstava fotek tady zůstane ještě 

týden a stejně dlouho tady budou i houpačky akce Rozhoupejme společně park. 

Je tu zavěšených patnáct houpaček. Uvidíme, třeba se to dětem zalíbí tak,  

že tady nakonec zůstanou natrvalo," uvedla Hana Bělařová a pokračovala. 

„Akce sobotou nekončí, směřujeme k tomu, že tady založíme park a uděláme si 

místo, kde se budeme další roky potkávat. Máme tady dvacet devět států a 

kultur, příští rok se sem vrátíme a předvedeme kulturu dvou konkrétních států. 
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Doneseme sem jídlo, módu, hudbu a film. Chtěli bychom, aby se z toho stala 

tradice," dodala spoluorganizátorka projektu Jsme ze stejné planety 2. 

 

Dodatek kronikářky: 

Ke spolupráci na této akci byla s půlročním předstihem oslovena i Masarykova 

ZŠ a MŠ. Vedení školy přislíbilo ú čast, žáci se podíleli na zdobení vyřazených 

židlí, které byly instalovány v parku na místech, kde budou zasazeny stromy, 

jako upoutávka na akci. Maminky byly osloveny, aby do školy poslaly zbytky 

látek, ze kterých budou ušity patchworkové piknikové deky. Látek se sešla 

spousta, bohužel na akci nebyla vidět jediná deka, údajně kvůli špatnému počasí. 

Byly vybrány děti, které se budou s jednotlivými cizinci podílet na sázení 

stromů. Za deštivého počasí se v den akce dostavily, bohužel při slavnostním 

zahájení projektu byla jejich přítomnost opomenuta, děti s učitelkami pak 

musely samy dohledávat „svého“ cizince a „svůj“ strom, některé se ani 

nedočkaly sázení. Je to velká škoda, že zážitek dětí byl narušen nedotaženou 

organizací, ačkoliv jinak šlo o velkolepou akci a úžasným nápadem. 

 

 

 

Česká spořitelna v novém 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 
V pondělí 19. října proběhlo otevření nově zrekonstruované pobočky 

České spořitelny ve Velké Bystřici. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili 

jak zástupci vedení regionu České spořitelny, tak i radní Velké Bystřice. Nově 

zde bystřičtí klienti mají k dispozici prostornější moderní poradenská a 

hotovostní pracoviště (došlo k navýšení počtu poradců ze dvou na tři), čekací 

zónu s hudební kulisou či připojení k internetu prostřednictvím WI-FI. Pro první 

návštěvníky zmodernizované pobočky byly připraveny drobné dárky. 

 

 

Naše Zámecké náměstí postoupilo do finále soutěže Nejkrásnější 

náměstí  

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

V soutěži Nejkrásnější náměstí či náves, kterou vyhlásilo Moravské 

hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství, postoupilo naše Zámecké 

náměstí do finále. Pětici finalistů, mezi které patří Havlíčkův Brod z kraje 
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Vysočina, Nový Jičín a Hlučín z Moravskoslezského kraje, město Úterý  

v Plzeňském kraji a naše Zámecké náměstí, vybrala odborná porota  

v konkurenci 71 měst a obcí z celé České republiky. Zájemci mohli hlasovat  

do 15.října na internetových stránkách.  

Porota - architekti Robert Sedlák a Jan Šépka, zahradní architekt Zdenek 

Sendler a socioekonom bydlení Petr Gibas se při výběru finalistů nezaměřili jen 

na vzhled. Mezi nominovanými pečlivě hledali znaky citlivého uchopení 

veřejného prostoru, které dokazují, že se realizátoři zamýšleli nad jeho účelem: 

Velká Bystřice 

Velmi zdařilou a mnoha cenami ověnčenou rekonstrukcí Zámeckého 

náměstí, parku a přilehlých budov se podařilo z dříve roztříštěného prostoru 

vytvořit sjednocené a fungující prostředí s pevným řádem. Současná podoba 

náměstí nás zaujala jak v detailu, tak i v šíři nejen promyšleností celého 

konceptu, ale i kvalitou řemeslného zpracování, použitím tradičních materiálů  

a snahou vrátit náměstí hodnoty, na které současná architektonická tvorba někdy 

zapomíná – krásu a půvab. Výjimečné je oddělení silnice od náměstí odhalením 

starého mlýnského náhonu, ke kterému mohou lidé sestoupit po kamenných 

stupních. Spolu s nápaditou kašnou poskytují tyto prvky kromě estetické 

hodnoty i možnost ochladit se v letních vedrech. Kamennou podobu náměstí 

změkčuje zeleň, která získala více prostoru kolem kašny a začíná „útočit“  

i na prostě omítnuté zdi, které Zámecké náměstí ohraničují a oddělují  

od přilehlého parku. Oceňujeme i to, že automobily mohou pohodlně zaparkovat 

na parkovišti vedle zámku, ale vjezd na samotné náměstí je povolen jen 

krátkodobě pro zásobování během akcí. 

V soutěži Nejkrásnější náměstí či náves zvítězil Nový Jičín a Dalešice. 

Výsledky soutěže vyhlásili organizátoři na konferenci Moravské obce a města 

2015, která se konala 24. listopadu 2015 v Brně. 

 

 

Dostavba mateřské školy finalistou Ceny Za starou Prahu 

 
Podklady: Internet http://www.zastarouprahu.cz/cena-kzsp 

 

Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením, které se  

od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze. 

Hlavní náplň činnosti Klubu je po celou dobu jeho existence v podstatě stejná: 

Klub sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám  

či novostavbám v Praze a v případě ohrožení památek nebo historické tváře 

města činí vše pro jejich záchranu. 

K mnoha významným osobnostem, které patřily v stoleté historii Klubu  

k jeho hlavním představitelům, se dnešní Klub s pýchou hlásí. Patří k nim 
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mnoho architektů: Pavel Janák, Rudolf Kříženecký, Jan Koula, Antonín Engel, 

Bohumil Hypšman, Josef Chochol, Bohumír Kozák, Eduard Hnilička a mnoho 

neméně slavných osobností z oboru historie a dějin umění. S Klubem jsou spjata 

i jména mnoha umělců různých oborů, např. duchovním otcem myšlenky klubu 

byl Vilém Mrštík, s Klubem spolupracovali malíři Karel Klusáček, Jan 

Konůpek, Zdenka Braunerová. Jan Zrzavý byl v mládí dokonce krátkou dobu 

placeným klubovním sekretářem. V současné chvíli klub bojuje proti necitlivým 

snahám bohatých stavebních investorů pod vedením předsedkyně  

PhDr. Kateřiny Bečkové. Členové domácí rady Klubu bedlivě sledují rodící se 

stavební záměry v centru města a četné projekty na dostavby proluk, 

zpracovávají k nim svá stanoviska a komunikují v tomto duchu s kompetentními 

památkovými a správními orgány i médii. Devadesátiletá činnost Klubu  

Za starou Prahu byla v roce 1990 oceněna Evropskou cenou památkové péče, 

udělovanou Nadací Fridricha von Stein v Hamburku.  

Vystoupení Klubu se však neomezuje jen na Prahu. 

 

V roce 2015 postoupily do finále Ceny Za starou Prahu tyto stavby: 

Brno, dostavba Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

Čáslav, dostavba Dusíkova divadla  

Jaroměř, Komenského most 

Litomyšl, Galerie Pakosta  

Pavlov, Pálavská galerie vín Venuše 

Velká Bystřice, mateřská školka 

 

Vítězem Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém 

prostředí 2015 se stala dostavba Dusíkova divadla v Čáslavi od brněnského 

ateliéru Burian & Křivinka.  

Přestože dostavba mateřské školy v našem městě nezvítězila, jsme hrdi,  

že máme ve Velké Bystřici stavbu na tak vysoké architektonické úrovni, a to 

hlavně díky jejím autorům, kterými jsou architekt Michal Sborwitz, Marie 

Sborwitzová a Karel Prášil. 
 

 

Nové odpadové centrum ve Velké Bystřici  
 

Podklady: Velkobystřické noviny 

 

Z Operačního programu životního prostředí jsme získali 90% podporu  

na výstavbu nového odpadového centra, které je umístěno v lokalitě  

mezi čistírnou odpadních vod a vlakovým nádražím. Stávající areál technických 

služeb za „Kapitulním parkem“ byl již majetkově vrácen Metropolitní kapitule 

sv. Václava, která plánuje do budoucna rekonstrukci areálu a jeho hospodářské 
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využití. V nově rekonstruovaném areálu snad najdou pracovní příležitosti  

i občané Velké Bystřice.  

Den otevřených dveří proběhl 7.11.2015 od 8-12 h, zároveň tím byl 

zahájen zkušební provoz každou sobotu od 8-12 h a v úterý od 15:30-18 h. 

Odpady jsou přijímány od občanů s trvalým pobytem v zapojených obcích  

dle platného ceníku. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského 

průkazu) k ověření místa trvalého bydliště. V odpadovém centru je umožněno 

odložit zdarma prakticky veškerý odpad s výjimkou komunálního odpadu  

a stavebního odpadu. Stavební odpad je zpoplatněn dle ceníku a omezen 

maximálním množstvím 500 kg/občan/rok. Množství odpadu, které občan 

odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově 

odložit např. 20 ks pneumatik). Jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních 

automobilů maximálně 8 ks/osoba/rok. Nejsou přijímány stavební odpady  

s obsahem azbestu. Elektrospotřebiče jsou odebírány zdarma pouze  

v kompletním stavu. Pokud nejsou kompletní, občan hradí poplatek dle ceníku. 

Zařízení není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti. Věříme, že zvýšením 

možnosti ukládat zdarma 2x týdně odpad do odpadového centra se výrazně sníží 

četnost černých skládek na katastru našeho městečka.  
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Videokronika města 2015 
 

Podklady:  Jaroslav Koš - videokronikář města 

 

Videokronika města Velká Bystřice: projekty v roce 2015 

 

č.disku: Název projektu datum pozn. 

1. MŠ Zám. náměstí - otevření přístavby 2.2.   

2. MŠ Zám. náměstí - výstavba hřiště 14.4. - 16.9. průběžně 

3. XXII. Bílý kámen 1. 5.  

4. Selské trhy a Slavnost kroje 10. 5. 2 akce 

5. Senior klub: Zájezd do Jeseníků 27.5  

6. MŠ Na Svobodě - před ukončením provozu 30.5.  

7. VII. Hanácké pupek světa 11.7.  

8. XXV. Lidový rok - dětské soubory             1. 5.9.  

9. XXV. Lidový rok - dětské soubory             2. 5.9.  

10. XXV. Lidový rok - dětské soubory             3. 5.9.  

11. XXV. Lidový rok - V dobrym jsme...         4. 5.9.  

12. XXV. Lidový rok - Nedělní dopoledne       5. 6.9.  

13. XXV. Lidový rok - Debe decke tak...          6. 6.9.  

14. XXV. Lidový rok - Debe decke tak...          7. 6.9.  

15. XXV. Lidový rok - Bystřické soubory         8. 5.9. - 6.9.  

16. Jsme ze stejné planety 26. 9.  

17. Odpadové centrum - sběrný dvůr 7.11.  

18. Podzimní Selské trhy a výstavy spolků 9. - 13. 11.   3 akce 

19. Svatomartinské odpoledne-strašidelný průvod 14.11.  

20. XVII. Bystřické banjo: Nepijou-Kofe - Soft  1. 21.11.  

21. XVII. Bystřické banjo: Pocity - eMBéčka     2. 21.11.  

22. XVII. Bystřické banjo: Domino-Fal. karta    3. 21.11.  

23. XVII. Bystřické banjo: Stráníci - Roháči       4. 21.11.  

24. Stavby v r. 2015: Chodníky - kruháč - zóna celoročně 3 akce 

25. Oprava a rozšíření kulturního domu celoročně  

26. Adventní koncert v římskokatolickém kostele 13.12.  

27. Zpívání u stromu - pouštění lodiček v náhonu 20.12.  

28. Živý betlém u římskokatolického kostela 25.12.  

29. Štěpánské koledování - mladší soubory Haná 26.11.  

30. Štěpánské koledování - starší soubory Haná 26.11.  
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XII.  Závěr 
 

Při své práci jsem využila bohatého adresáře spolupracovníků, kteří mi 

poskytovali informace a podklady pro sepsání kroniky. Děkuji všem za jejich 

příspěvky a doufám, že budeme spolupracovat i v budoucnu. Zde uvádím jejich 

abecední seznam:  

 

MUDr.Andresová 

Jaroslava 

Bugno Jan 

Čadová Žaneta 

Čepelák Jiří 

Černínová Lenka 

Mgr.Dvořáková Marika 

Mgr.Frnková Eva 

Goldscheidová Helena 

Ing. Heřman Milan 

npor.Mgr.Chrudina 

Pavel 

Mgr.Dana Chmelíková 

Mgr.Chumchalová 

Marcela 

MUDr.Jašek Petr 

Ing. Kolman Zdeněk 

Ing. Kolman Pavel 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Bc.Rosulková 

Kvěťáková Zuzana 

Lakomá Lenka 

Mgr.Lakomý Zdeněk 

Mgr. Kloboučková Petra 

Mgr.Langerová Lenka 

Mádr Aleš 

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 

Svrčková Lenka 

Bc.Šebíková Hana 

Ing.Šperka Josef 

Vaculíková Lucie 

Zedník Miroslav 

Mgr.Žbánková Martina

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji panu Janu Bugnovi. 

 

 

Ve Velké Bystřici 18. prosince 2016 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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XIII.  Příloha kroniky 2015 
 

 

Velkobystřické noviny 2015 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2015 – číslo 1 

- Úvodník - Bystřické noviny, advent v Bystřici, rozpočet roku (1) 

- Městský informační servis (2,3) 

- Kultura (3-5) 

- Školní okénko - Mikulášský turnaj, jarmark, zápis (5-7) 

- Zájmové spolky - Nocování v sokolovně, akademie Sokola (7) 

- Sport - házená: konečné tabulky podzimu (8) 

- Blahopřání do nového roku (9,10) 

- Reklama 

 

ÚNOR 2015 – číslo 2  

- Úvodník - rozpočet (1-2) 

- Městský informační servis (2) 

- Výročí vypálení palírny (2) 

- Tříkrálová sbírka (2,3) 

- Kultura - pozvánky (3,4) 

- Ohlédnutí – ples Woodstocku, ples města a mikroregionu (5) 

- Školní okénko - zápis do MŠ a ZŠ, lyžařský výcvik, podnikatelský kroužek  (6,7) 

- Sport – házená – Vánoční turnaj v Uherském Hradišti, termíny v únoru (7) 

- Reklama 

 

 

BŘEZEN 2015 – číslo 3 

- Úvodník - poplatky, investiční akce (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Blahopřání panu Klenovskému (2) 

- Kultura - pozvánky (3,4) 

- Ohlédnutí – masopust (5) 

- Sport – házená – rozpis zápasů, republikové finále v Bystřici, NUTREND CUP 2015 

(5-7) 

- Reklama 

 

DUBEN 2015 – číslo 4 

- Úvodník – přírodní zahrada v MŠ, Veřejný rozhlas do domu, zákaz podomního 

prodeje, nový přechod, kamenná svatba (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Kultura – pozvánky (3-4) 

- Jarní Bílý kámen – pozvánka (5) 

- Školní okénko – výlet do Londýna, exkurze Dukovany, besedy o přírodě (5,6) 

- Zájmové spolky a organizace –  bazar Bublinka (6) 

- Velikonoční bohoslužby (7) 

- Sport – házená – příprava na republikové finále (7,8), rozlosování kopaná (8) 
- Reklama 
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KVĚTEN 2015 – číslo 5 

- Úvodník - změna ve vedení MÚ, vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno…, Centrem 

Bystřice III. Etapa, rekonstrukce hotelu Zámek (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (2,3) 

- Soutěž „O nejkrásnější okno…“ – vyhlášení (3) 

- Kultura – pozvánky (3-6) 

- Školní okénko – mezinárodní setkání, souboj čtenářů, vítání jara, velikonoční dílny, 

O pohár ministra školství (6-9) 

- Velkobystřická školní liga 4+1 (10,11) 

- Zájmové spolky – pozvánky (11) 

- Reklama 

- Příloha – dotazník – Strategie města 

 

ČERVEN 2014 – číslo 6 

- Úvodník – bezpečnější doprava, personální změny na radnici, babyboom ve škole, 

přírodní zahrada v MŠ (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Čištění Bystřice – zpráva (2,3) 

- Bílý kámen – zpráva (3) 

- Kultura – pozvánky (3-7) 

- Ohlédnutí – Slavnost kroje (6) 

- Školní okénko – výsledky srovnávacích testů, Memoriál J.Kratiny, Den země (7-8) 

- Zájmové spolky – pozvánky (9) 

- Sport – házená – pozvánka (10) 

- Reklama 

 

ČERVENEC, SRPEN 2015 – číslo 7,8 

- Úvodník – nový územní plán, výstavba kruhové křižovatky, cyklostezka u zastávky, 

výstavba odpadového centra, Centrem Bystřice…III.etapa, zateplení a přístavba KD 

Nadační, vytápění a plynová kotelna v ZŠ (1)  

- Den regionu Bystřička – pozvánka (2) 

- Městský informační servis (3) 

- Ohlédnutí – Hanácké Nashville (6) 

- Školní okénko – přání do nebe, absolventi, Memoriál J.Kratiny, podnikatelský 

kroužek, primární prevence (7-9) 

- Zájmové spolky – pozvánky, závody kol, odrážedel… – zpráva, zájezd SPCCH – 

zpráva  (9-11) 

- Sport – konečné tabulky házené (11,12) 

- Reklama 

 

ZÁŘÍ 2015 – číslo 9 

- Úvodník – změna ve školním stravování, kultura v Bystřici (1)  

- Městský informační servis (2) 

- Kultura – pozvánky (3-6,9) 

- Ohlédnutí – Hanácké pupek (7) 

- Zájmové spolky – Sokol na Orlici (8) 

- Sport – kopaná – rozlosování, házená – rozpis zápasů  (9,10) 

- Reklama 
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ŘÍJEN 2015 – číslo 10 

- Úvodník – nová tajemnice, výstavba investičních akcí (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Ohlédnutí – Lidový rok (3) 

- Kultura – pozvánky (4,5) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (5,6) 

- Ohlédnutí – výstava zahrádkářů (6) 

- Sport, házená rozpis (7) 

- Reklama 

- Příloha – vyhodnocení soutěže Nejkrásnější okno…2015 

 

LISTOPAD 2015 -  číslo 11 

- Úvodník – Zákaz podomního prodeje (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Česká spořitelna v novém (2) 

- Kultura – pozvánky (3, 6-8) 

- Ohlédnutí – Bystřické selské trhy (4), Jsme z jedné planety (5) 

- Školní okénko – mezinárodní aktivity ZŠ, dopravní den, oslavy lesa na Floře, školní 

liga (7,8) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (9,10) 

- Sport – turnaj v malé kopané (10) 

- Reklama 

- Příloha – pozvánka na Svatomartinské odpoledne 

 

PROSINEC 2015 – číslo 12 

- Úvodník – Centrem Bystřice…IV.etapa, Odpadové centrum, rekonstrukce KD 

Nadační, příprava rozpočtu 2016, Svatomartinské slavnosti (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Kultura – pozvánky (2-6, 9-10) 

- Ohlédnutí – Svatomartinské odpoledne (7) 

- Ohlédnutí – Bystřické banjo (8) 

- Školní okénko – zájezd do Anglie (8,9) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (11) 

- Reklama 

 

 

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 

 

 Během roku 2015 se nám podařilo 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  
 


