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I. Úvod 
 

Kronika roku 2016 je svědectvím druhého roku 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, 

divadelníci, členové souboru Haná, hasiči a jiné zájmové spolky šířili dobré 

jméno svého města po celé republice i do zahraničí. Domnívám se, že rok 2016 

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, jsem členkou T.J.Sokol Velká Bystřice. 

Dosud jsem zpracovala Kroniku města Velká Bystřice za roky 1991, 1992  

a 1993,  poté 2010-2015. 

          

Ve Velké Bystřici 30. listopadu 2017 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2016 
 

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

2016, Alžběta Šimková a Petr Nečas 

 

 1.1. Nově se začala platit daň z přidané hodnoty ze všech stavebních 

pozemků, zvedly se ceny pozemků o statisíce korun. 
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 4.1. Řidiči si mohou sami zvolit, co bude na SPZ jejich vozidla  

za poplatek 10 000,- Kč. 

 23.1. Cenu české filmové kritiky za rok 2015 získal film Ztraceni  

v Mnichově režiséra Petra Zelenky (nejlepší scénář, režie i film). 

 6.2. V Evropě se demonstrovalo proti imigrantům, akci koordinovalo 

německé hnutí Pegida. 

 11.2. Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství světa 

v ruské Kolomně zlatou medaili v závodě na 3 000 m a stala se  

po čtrnácté světovou šampionkou  

 18.2. Fotopast v Beskydech zachytila vlka. Tato šelma vyhubená u nás 

v roce 2018 se vrací, na našem území je jich asi 10. 

 28.2. Oscara za nejlepší film si odnesl Spotlight, herec Leonardo 

DiCaprio a Brie Larsonová. 

 5.3. Zástupci církve a Pražského hradu podepsali dohodu o vyrovnání 

majetku státu a církve.  

 7.3. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala počtvrté mistryní  světa 

ve víceboji. 

 10.3. Makedonie uzavřela své hranice s Řeckem pro běžence, skončila 

tzv. Balkánská trasa pro imigranty do Evropy. 

 18.3. Summit Evropské unie se dohodl s Tureckem na uzavření cesty  

přes hranice s Řeckem pro nelegální migranty. 

 19.3. Gabriela Soukalová (Koukalová) získala křišťálový globus  

ve Světovém poháru v biatlonu. 

 22.3. Několik teroristických útoků otřáslo Bruselem. 

 23.3. Ministr financí Babiš vysvětloval ve Sněmovně, kdo je majitelem 

farmy Čapí hnízdo – členové jeho rodiny. 

 24.3. Bývalý bosenskosrbský vůdce Karadžič byl u Mezinárodního 

soudního dvora v Haagu odsouzen za genocidu na 40 let. 

 28.3. Prahu navštívil čínský prezident, byl provázen bouřlivými nepokoji. 

 5.4. Nejúspěšnějším filmem Českých lvů se stal film Kobry a užovky 

(nejlepší film, režie, hlavní role Matěj Hádek). Nejlepší herečkou byla 

oceněna Alena Mihulová za film Domácí péče. 

 26.3. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství dostali herci Stanislav 

Zindulka a Ladislav Županič. 

 5.4. Magnesia litera byla udělena románu Točité věty od Daniely 

Hodrové. 

 6.4. Čeští politici nechtějí přijmout návrh EU rozdělovat žadatele o azyl 

podle jednotného klíče, chtějí, aby migrační politika zůstala pod kontrolou 

jednotlivých států. 

 9.4. Hudební ceny Anděl slavily 25. ročník. Zpěvákem roku byl David 

Koller, Zpěvačkou roku Klára Vytisková. Objevem roku byla Barbora 

Poláková. 
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 14.4. Česká republika má nové jednoslovné označení Czechia, které by se 

mělo používat v cizině, mezi Čechy se název moc neuchytil. 

 22.4. V New Yorku podepsalo 175 zástupců zemí klimatickou dohodu, 

která má zpomalit globální oteplování. 

 24.4. Hokejovým mistrem extraligy se stal poprvé v historii Liberec. 

 30.4. Už tři kola před koncem fotbalové ligy obhájila Plzeň po čtvrté titul. 

 12.5. Dva týdny byly vystaveny ve Vladislavském sále korunovační 

klenoty na oslavu 700. výročí narození Karla IV. 

 13.5. V Česku poprvé transplantovali ženě dělohu od žijící dárkyně, byla 

jedenáctou transplantací na světě. 

 14.5. Výročí 700 let narození Karla IV. Na Karlštejně se konala unikátní 

výstava tzv. karlštejnského pokladu. 

 20.5. Na krabičkách cigaret se povinně zobrazují fotografie, které mají 

odradit kuřáky od kouření. 

 22.5. Mistrovství světa v hokeji vyhrála opět Kanada, druhé bylo Finsko, 

třetí Rusko, Česko vypadlo ve čtvrtfinále. 

 28.5. Fotbalovou Ligu mistrů vyhrál Real Madrid. 

 16.6. Vědci z českobudějovického Biologického centra Akademie věd  

a brněnského Výzkumného ústavu veterinárního lékařství objevili látky 

účinné proti viru klíšťové encefalitidy a viru zika. 

 23.6. Velká Británie po referendu ukončila členství v Evropské unii –  

tzv. Brexit 

 28.6. Ústavní soud zrušil paragraf, který zakazoval registrovaným 

homosexuálům adopci dítěte. 

 1.7. Vědci zjistili, že ozonová díra se zmenšila od roku 2000 o 4 miliony 

kilometrů čtverečních. 

 10.7. Ve Francii se konalo fotbalové mistrovství Evropy, Česko skončilo 

v základní skupině, vyhrálo Portugalsko. 

 14.7. Ve francouzské Nice vjel ozbrojený muž v autě mezi dav na oslavě 

státního svátku, zemřelo 86 lidí. K útoku se přihlásil tzv. Islámský stát. 

 15.7. V Turecku povstala část armády proti vládě prezidenta.  

 22.7. V Mnichově před nákupním centrem došlo k útoku, Němec 

íránského původu zastřelil 9 lidí a 21 zranil. 

 1.7. Začal 51. ročník filmového festivalu Karlovy Vary. 

 10.7. Vítězem fotbalového EURA 2016 se stalo poprvé v historii 

Portugalsko 

 11.7. V jubilejním 130. ročníku tenisového Wimbledonu zvítězil Brit 

Andy Murray a Američanka Serena Williamsová. 

 5.8. Začaly letní olympijské hry v brazilském Riu de Janeiro, Češi získali 

10 medailí – zlato judista Lukáš Krpálek, stříbro kajakář Josef Dostál  

a biker Jaroslav Kulhavý. 
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 11.8. V pražském Klementinu byla zaznamenána rekordně nízká teplota, 

bylo pouhých 10 stupňů Celsia. 

 24.8. Ve střední Itálii proběhlo ničivé zemětřesení o síle 6,2 stupně, 

zemřelo 267 lidí. 

 24.8. Astronomové Evropské jižní observatoře objevili planetu u nejbližší 

hvězdy Proxima Centauri, mohla by tam být voda. 

 7. a 8.10. V krajských volbách vyhrálo v devíti krajích hnutí ANO.  

Ve dvou krajích zvítězila ČSSD. 

 14. a 15.10. Senátní volby skončily neúspěchem ČSSD a ANO, lidovci 

získali devět nových senátorů. 

 17.10. Do Prahy přijel na konferenci Forum 2000 tibetský duchovní vůdce 

Dalajláma, setkal se s ním ministr kultury Daniel Herman, nejvyšší 

představitelé Zeman, Sobotka, Hamáček a Štěch se od ministrovy aktivity 

distancovali. 

 28.10. Předávání státních vyznamenání poznamenal spor ohledně 

neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu, na Staroměstském nám.  

se konalo shromáždění těch, kteří s prezidentem nesouhlasili. 

 8.11. Donald Trump se stal 45. prezidentem USA, americký národ  

je rozdělen na jeho příznivce a odpůrce. 

 13.11. Tenisové reprezentantky vyhrály Fed Cup ve Štrasburku, zásluhy 

měly Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Petra Kvitová. 

 17.11. Prezident Miloš Zeman se nezúčastnil žádného shromáždění  

ke 27.výročí Sametové revoluce. 

 26.11. Anketu Český slavík vyhráli Karel Gott, Lucie Bílá a skupina 

Kabát. 

 1.12. Začala platit elektronická evidence tržeb, zahrnující povinnost 

evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby. Opozice ji kritizuje, 

některé restaurace zdražily. 

 4.12. Pohádka Anděl páně 2 překonala rekordy v návštěvnosti kin. 

 4.12. Podzimním fotbalovým mistrem ligy je Plzeň. 

 9.12. Přes tisíc ruských sportovců užívalo v letech 2011 až 2015 doping. 

 13.12. Plzeňský Prazdroj koupila japonská pivovarnická společnost Asahi 

Group Holdings. 

 12.12. Portugalec Cristiano Ronaldo získal počtvrté Zlatý míč  

pro nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě. 

 19.12. Do davu na vánočním trhu v Berlíně vjel nákladní vůz, polský řidič 

zabil 12 osob, zraněných bylo 50. 

 18.12. Biatlonistka Gabriela Koukalová vyhrála závod Světového poháru, 

který v Novém Městě na Moravě sledovalo 34 000 diváků. 

 20.12. Tenistka Petra Kvitová byla napadena doma v Prostějově, útočník 

ji pořezal na levé ruce. 
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 21.12. Jaromír Jágr (44 let) se v historické tabulce produktivity NHL 

vyrovnal druhému Marku Messierovi počtem 1 887 bodů. 

 

 

 

Přehled  událostí města v roce 2016 

 
Podklady: Velkobystřické noviny 

 

 1.1. Zahájení ostrého provozu odpadového centra 

 9.-10.1. Tříkrálová koleda  

 9.1. Rockové bál Hanáckyho Woodstocku v sále Ravela 

 16.-17.1. OLMA CUP 

 23.1. Ples města Velká Bystřice v hotelu Zámek 

 30.1. Vernisáž výstavy fotografií Andrej Bán – Uprchlíci 

 Leden – Vyhlášení záměru pronájmu budovy horní školky, nový nájemce 

Park Valley – dětská skupina 

 31.2. Svatební den otevřených dveří Hotelu Zámek 

 6.2. Bystřický masopust se zabijačkou  

 6.2. NUTREND CUP, turnaj mužů v házené 

 6.2. Ples SRPŠ  

 27.2. Hasičský ples  

 27.2. Dětský šibřinkový karneval Sokol 

 Únor – Nominace přístavby mateřské školy Klubem za starou Prahu  

na Cenu za novou stavbu v historickém prostředí 

 2.3. Veřejné projednání strategického plánu města pro období 2016-2025 

 12.-13.3. BOBO CUP, turnaj žáků v miniházené 

 15.3. Vynášení smrtky  

 19.3. Šibřinky pořádané Sportovním klubem 

 20.3. Pletení tatarů  

 26.3. Vernisáž výstavy obrazů v galeriizet Oldřich Schnabl – Geometrie a 

iluze světelného prostoru  

 28.3. Mrskut – Velikonoční obchůzka pořádaná souborem Haná 

 2.4. Oblastní kolo Pohárku SČDO 

 15.-16.4. Jarní bazárek 

 22.4. Koncert Ivan Klánský, Daniel Klánský 

 30.4. Koncert Alfréd Strejček 

 30.4. Pálení čarodějnic v ulici Hliník 

 30.4. Stavěni mája 

 1.5. Bílý kámen - cykloturistická akce  

 7.5. Oblastní výstava německých ovčáků 
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 7.- 8.5. Rybářské závody 

 8.5. Bystřické selské trhy  

 8.5. Slavnost kroje 

 11.5. Besídka ZUŠ v galeriizet  

 14.5. Čištění řeky Bystřice 

 15.5. Premiéra divadelního představení Kapky medu  

 17.5. Májový koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

 21.5. Sečeni lóke 

 21.5. Koncert v galeriizet – Anežka Vargová - flétna  

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

 22.5. Den Země – otevření naučné stezky v areálu ZŠ  

 28.5. Káceni mája  

 28.5. Festival duchovní hudby v kostele  

 28.5. Poutní mše, Farní odpoledne 

 29.5. Dětský den  

 4.6. Bystřická kuličkiáda 

 4.6. Předání Ceny Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti lidové 

kultury souboru Haná Velká Bystřice v Moravském divadle 

 2.6. Sportovní hry základních škol mikroregionu Bystřička Na Letné 

 3.6. Koncert holandského orchestru 

 4.6. Jsme z jedné planety 2 – Oranjééé 

 4.6. Vernisáž výstavy v galeriizet Ivana Štenclová – My 

 5.6. Divadelní pohádka Dobrák a vykuk – Velmi amatérské divadlo Orel 

 10.6. Noc kostelů - komentované prohlídky římskokatolického kostela 

 10.-12.6. Pohárek SČDO 

 11.-12.6. Mistrovství ČR v biketrialu 

 12.6. Koncert vokální hudby - Anna a Ondřej Líňovi 

 12.6. Koncert Musica excelsia – Husův sbor 

 18.6. Hanácké Nashville - přehlídka country, folkových, trampských  

a buegrassových skupin 

 24.6. Den otevřených dveří Policie ČR 

 24.-25.6. Memoriál Jana Kratiny – mezinárodní turnaj v miniházené 4+1 

 Červenec – Zahájení rekonstrukce mostu přes Bystřičku na Bukovany 

 Červenec – Zahájení přístavby a rekonstrukce KD Nadační II. etapa 

 Červenec – Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ na nové budově 

 16.7. Hanácké pupek světa  

 17.7. Snídaně v trávě – piknik v Zámeckém parku 

 22.7. Kinoamfík: Revenant 

 23.7. Cyklojízda mikroregionem Bystřička 

 29.7. Kinoamfík: Jak vycvičit draka II 

 30.7. Vernisáž výstavy obrazů a objektů Hlavy v galeriizet  
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 6.8. Hanácké Woodstock  a Bystřické pivní salón, rockový festival, 

pořádala Velkobystřická kulturní společnost 

 12.8. Kinoamfík: Teorie tygra 

 19.8. Kinoamfík: V hlavě 

 20.8. Hasičská soutěž a zábava  

 27. - 28.8. Sportovní mládí CUP 2015 – mezinár. turnaj žáků v házené 

 30.8. Hody a farní odpoledne  

 Září - Házená – muži velká Bystřice zahájili novou sezónu v 1.lize 

 2.9. Kašpárek v rohlíku - koncert 

 2.- 4.9. Lidový rok 

 10.9. Soutěžní přehlídka mažoretek  

 16.9. Kinoamfík: Jak básníci čekají na zázrak 

 24.9. Vernisáž výstavy obrazů v galeriizet Jiří Bárta - Obrazy 

 25.9. Bystřické selské trhy 

 24.-26.9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny 

 Podzim - Odstranění nánosů z vodoteče, Vrtůvka v úseku Kovárna k ústí  

 1.10. Sokolský závod zdatnosti 

 2.10. Koncert Klubu přátel hudby Stupkovo kvarteto  

 3.10. Tvořivé dílny pro seniory – DPS 

 7.- 8.10. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu 

Parlamentu ČR 

 14.-15.10. Podzimní bazárek, pořádalo mateřské centrum Bublinka  

 21.10. Koncert Martina Hrocha cemballo 

 22.10. Drakiáda  

 23.10. Myslivecká slavnost – Hubertská mše 

 25.10. – Jan Bugno – 90. narozeniny 

 26.10. Pietní akt položení kytice u pomníku T.G.Masaryka  

 Říjen – Divadelní hra Detektor lži postoupila z přehlídky ve Vysokém  

nad Jizerou na celorepublikový festival amatérského divadla Jiráskův 

Hronov 

 Říjen – Zahájení rekonstrukce Mrskleské křižovatky 

 4.11. Koncert Jitky Čechové - klavír 

 5.11. Ekumenická bohoslužba za zesnulé na hřbitově 

 5.11. Bystřické Banjo - 18. ročník přehlídky country, folkové, trampské 

a bluegrassové hudby 

 10.-11.11. Prodejní výstavka Svazu postižených civilizačními chorobami 

 12.11. Svatomartinské odpoledne  

 13. – 20.11. Výstava obrazů a fotografií v orlovně 

 24.11. Vánoční koledování s jarmarkem ve škole 

 26.11. Slavnostní koncert ke 40.výročí založení souboru Haná – 

Moravské divadlo 
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 26.11. Vernisáž výstavy v galeriizet Michala Macků Skleněné objekty 

 26.11. Divadelní představení OB – Kapky medu  

 30.11. Vánoční jarmark ve školce 

 1.12. Řeka Bystřice – výstava fotografií v parku u amfiteátru 

 3.12. Turnaj v malé kopané mikroregionu Bystřička 

 4.12. Adventní koncert Jírovci Husův sbor 

 4.12. Divadelní představení OB Čert a Káča v orlovně  

 5.12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

 10.12. Předvánoční akademie Sokola 

 11.12. Adventní koncert v kostele 

 12.12. Obchůzka Lucek 

 18.12. Zpívání u vánočního stromu, pouštění skořápkových lodiček  

 24.12. Troubení z věže kostela 

 24.12. Půlnoční mše  

 25.12. Vánoční opékání Na Skále 

 25.12. Živý betlém; Velmi Amatérské Divadlo, pořádal Orel 

 26.12. Vánoční plavání 

 26.12. Štěpánské koledování souboru Haná 

 31.12. Silvestrovský koncert v kostele 

 31.12. Silvestr ve Vrtově  

 Během roku: 

 Oprava náhonu u školní jídelny 

 Rozšíření cesty na Přáslavice 

 Oprava parkoviště u radnice 
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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. 

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 byly 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, zejména v lokalitě po levé straně silnice na 

Lošov. V roce 2016 pokračovala rekonstrukce kulturního domu Nadační 

v centru města, byl rekonstruován most přes Bystřici směrem na Bukovany, 

říčka Vrtůvka byla vyčištěna od náletových dřevin, byla rozšířena cesta za 

hřbitovem směrem na Přáslavice, byly realizovány úpravy na komunikacích 

v ulicích Na Letné, 8. května a Vrtov, oprava parkoviště u radnice. Podrobnosti 

o těchto stavbách jsou uvedeny v dalších kapitolách této kroniky. 

Příjemnému vzhledu města přispívá zřízení pozice městského zahradníka, 

kterou zastává druhým rokem Nora Baláž – Pospíšilová. Objevila se nová 

květinová výzdoba a výsadba stromků a keřů. 

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 2016 

 
Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

                     Když jsem psal v kronice roku 2015 o rekonstrukci kulturního 

domu Nadační, sliboval jsem informaci o tom, jak dopadla jeho celková 

rekonstrukce. Je pravda, že se nám trošku protáhla až do roku 2017, ale zase  

je skutečností, že náš svatostánek kultury a spolkového života je konečně 

hotový. Proto si dovolím v mém příspěvku do kroniky roku 2016 okomentovat 

tuto náročnou rekonstrukci. 

Krátce po volbách v roce 2002, když jsme sestavovali plán rozvoje 

městečka, byla jednou z prvních položek na seznamu připravovaných investic 

rekonstrukce Kulturního domu Nadační.  Pokud si někdo myslí, že dotace  

a projekty „padají samy z nebe“, máme tady jeden příklad, kolik práce, příprav  

a času je třeba věnovat k tomu, aby se záměr podařilo realizovat.   

Neboť první žádost o dotaci na Kulturní dům Nadační, ještě z prostředků 

státního rozpočtu ČR, jsme připravili již v roce 2003. Nechali jsme zpracovat 

návrhy tří architektů a uspořádali v rámci Lidového roku anketu občanů  

na vítězný návrh. Vyhrál návrh Ing. Arch. Otty Schneidera s novou přístavbou  

do náměstí. A pak začalo 13leté období pokusů o získání financí s několikerým 

přepracováváním projektu, které skončilo až po sedmi pokusech o zajištění 

financování konečně úspěšnou žádostí na úsporná energetická opatření v rámci 

Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Takže jsme v roce 2015 přece 

jen mohli začít realizovat.  

Z důvodu dodržení termínu poskytovatele dotace OPŽP jsme původně 

rozdělili rekonstrukci KD Nadační na 2 etapy – 1) zateplení a výměna oken  

a 2) samostatně řešená přístavba KD Nadační. Práce na rekonstrukci KD 

Nadační byly zahájeny v jarních měsících roku 2015, všechny nás ale šokoval 

stavebně-technický stav budovy. Problémy s překládáním náhonu to začalo, 

pokračovalo to statickými problémy s nesourodým zdivem (různé přizdívky 

bylo nutné staticky zabezpečit) a končilo 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 roku 2016, sál KD 

nebude zpřístupněn, a bude připravena 3. etapa rekonstrukce. V rámci této  

3. etapy (realizace 2016/2017) pak došlo ke kompletní vnitřní rekonstrukci  

KD Nadační (výměna stropů, rekonstrukce sociálních zařízení, změna dispozice, 

vznik velkého nástupního foyer, vznik prostoru pro spolky místo hospody atd.).  

Když jsme pak na závěr stavebních prací provedli malou rekapitulaci všeho,  

co se na stavbě zrealizovalo, došli jsme k názoru, že jsme vlastně postavili úplně 

nový kulturní dům. Z původního zůstalo snad jen obvodové zdivo a hlavní 

schodiště. Systém výstavby, kdy jsme bohužel kvůli dotaci museli nejdřív 

zrealizovat fasádu a vyměnit okna, a až pak se pustili do konstrukčních změn, 

byl úplně obrácený a špatný. Při provádění celkové vnitřní rekonstrukce  
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se objevilo mnoho problémů, takže původní termín dokončení na plesovou 

sezónu 2017 jsme nestihli, ale to jsme akceptovali s předpokladem toho,  

že do KD Nadační nebudeme muset dalších 50 let investovat. 

Ještě přidám celkovou finanční rekapitulaci rekonstrukce  

KD Nadační, kdy celkové náklady dosáhly výše 34,8 mil. Kč - z toho dotace 

na zateplení byla jen 3,1 mil. Kč. Což znamená, že investice 31,7 mil. Kč 

z vlastních zdrojů je největší investicí v polistopadové historii Velké 

Bystřice.  A samozřejmě poděkování patří všem, kteří se na stavbě podíleli -  

od zastupitelů, projektantů, dodavatelských firem, stavebního dozoru  

až po brigádníky z řad spolků.  

           Ostatní investice, které jsme v roce 2016 realizovali, byly spíše 

drobnějšího charakteru (úpravy ve školní jídelně a ve škole, oprava náhonu  

u školní jídelny, další rozšíření optické sítě na internet, drobné úpravy  

na místních komunikacích - například rozšíření cesty na Přáslavice, úpravy  

na komunikacích v ulicích Na Letné, 8. května a Vrtov, oprava parkoviště  

u radnice apod.).         

V roce 2016 ale byly ve Velké Bystřici realizovány ještě další dvě 

poměrně náročné investice, kde ovšem nebylo stavebníkem město Velká 

Bystřice. První byla akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 4432-3 – Velká 

Bystřice“, což je most směrem na Bukovany. Investorem stavby byla Správa 

silnic Olomouckého kraje (SSOK). Stavba to byla náročná, protože v době 

provádění (což byly rekordně krátké, i když nekonečné 4 měsíce)  byli občané 

ulic Na Letné, Kopaniny, Bří. Mikolášků, Lošovská, Svatokopecká  

a Na Vyhlídce spojeni s centrem městečka pouze objízdnou trasou  

přes Bukovany a Bystrovany.  Nebylo to úplně jednoduché, ale zase je nám 

odměnou nový a bezpečný most se zrekonstruovaným chodníkem.  

Druhou byla akce „Vrtůvka – Velká Bystřice, odstranění nánosů 

z vodoteče v km 0,000-1,200“. Již několik let jsme se snažili působit  

na vlastníka vodního toku Vrtůvka, kterým je státní podnik Lesy ČR,  

aby připravil projekt vyčištění koryta od nánosů a náletových dřevin,  

které mohou jako překážky způsobit povodňové stavy. V roce 2014 se podařilo 

ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje zajistit opravu opěrné zídky 

včetně zábradlí. A v roce 2016 v termínu od 1. září do konce října 2016 byl  

od nánosů vyčištěn úsek od ústí Vrtůvky po hostinec U Kovárny, v celém úseku 

v intravilánu obce pak byly odstraněny náletové dřeviny.  
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Počasí v roce 2016 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Záznam o teplotách ukazuje, že rok 2016 byl nejteplejší v dějinách 

měření. V Evropě byl tento rok třetím nejteplejším od roku 1914. Poslední tři 

roky (2014 - 2016) byly nejteplejší ve 107leté historii evropského měření. 

 

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

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

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

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

 

Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -14 9 -9,5 6,5 -1,41 11 3 33 4 6 10 - 

Únor  -6,5 17 -1 10,5 4,52 13 12 82 2 15 2 - 

Březen  -4 20 0,5 12,5 5,03 16 7 28 2 24 6 - 

Duben  -3 24 5 15 9,6 21 8 45 0 21 1 - 

Květen  0 27,5 6 21 15,34 26 9 47 0 22 0 3 

Červen  7 32 14 25,5 19,24 25 9 29 0 9 0 3 

Červenec  8 34 14,5 24 20.18 25 13 146 0 14 0 6 

Srpen  5 30 13 23 18,33 25 6 69 0 9 0 3 

Září  3 31 10 22 15,9 23 2 10 0 11 0 - 

Říjen  -1 27 4 18 8,82 7 17 49 0 11 2 - 

Listopad  -7,5 15 -4 10,5 4,35 12 6 19 4 14 6 - 

Prosinec  -9 6 -5,5 4,5 -1,06 8 4 25 3 12 5 - 

 

                                                                        x = celostátní dlouhodobý průměr 

 

 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden 

 

 

Velmi proměnlivé počasí - začátkem 

měsíce mráz, sněžení, mlhy často celý den. 

9.1. ledovka, 10.1. oteplení. Od 14.1. 

mrazy po celý den, sněžení, konec měsíce 

teplo 8-9°C. 

-1,4 
 

-2,8 

 

33 
 

42 

 

Únor 

 

 

. 

Poměrně dosti dešťových srážek, velmi 

teplý měsíc, ráno převážně nad 0°, až od 

25.2. tři dny v noci pod nulou. Od 14.2. 

únorové teplotní rekordy - ráno 4°, 

odpoledne 17°. Kvetou sněženky. 

4,5 -1,1 82 
 

38 
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Březen 

 

 

. 

Začátek měsíce chladný, 1.3. sněhová 

kalamita po celé ČR - napadlo nejvíc sněhu 

za jeden den. Srážky jen začátkem měsíce, 

jinak sucho a větrno. V noci většinou pod 

nulou, ve dne kolem 10°. Koncem měsíce 

až 20°. 

5,0 2,5 28 
 

40 

 

Duben 

 

 

Začátek měsíce velmi teplý a větrný. Od 

7.3. studená vlna a deštivo. Od 10. oteplení 

až na 22°, poslední týden silné ochlazení, 

deště, na horách i sníh. 

9,6 7,3 45 47 

Květen 

 

První týden teplý, slunečný, větrný, velmi 

suchý. Po 20. bouře, krupobití, větry (v ČR 

velké náledí i záplavy). Poslední týden 

teplý, deštivý a časté bouřky. 

15,3 
 

12,3 

 

47 
 

74 

 

Červen Velmi teplý měsíc, minimum srážek. 

Tropická tepla, po 20. 6. silné bouřky z 

veder. Poslední víkend ochlazení. 
19,3 

 

15,5 

 

29 84 

Červenec 

 

. 

Začátek a konec měsíce velmi teplý, z 

tropických teplot jsou bouřky a deště. 

Tento měsíc má nejvíc srážek za celý rok. 
20,2 16,9 146 79 

Srpen 

 

 

. 

Velmi teplý měsíc, nadprůměrné teploty s 

výjimkou chladnějších dní od 10.-20. 

Srážek je minimum, pouze při bouřkách z 

tropických veder. Bouřky velmi silné, 

ochromují dopravu. 

18,3 16,4 69 78 

Září 

 

 

Nezvykle teplý a suchý měsíc - teplejší než 

srpen. Horko a sucho bez srážek, za celý 

měsíc jen 10 mm.  
15,9 12,8 10 52 

Říjen 

 

 

Začátek měsíce (dva dny) velmi teplo, pak 

ochlazení a deštivo. Až druhá polovina 

měsíce teplo a sucho. 

8,2 8,0 49 43 

Listopad 

 

 

Dosti teplý, na srážky chudý měsíc. 

Převážně oblačno a větrno. Na konci 

měsíce mlhy i po celý den. 14.11. 

superúplněk měsíce - největší od roku 

1948. 

4,4 

 

-2,8 

 

19 

 

42 

 

Prosinec 

 

 

. 

Začátek měsíce chladný, noční teploty 

převážně pod nulou, srážky minimální, 

sněžilo jen 2x, déšť 4x - mlhy a častá 

ledovka. 

-1,1 -1,1 25 
 

38 

 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 9,9 7,5 48,5 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 582 674 
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Obyvatelstvo 

k 31. 12. 2016 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel     3252   

 z toho muži      1626   

 z toho ženy      1626 

 počet obyvatel včetně cizinců  3300   

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2579  

     mladších 18 let       673  

     starších 60 let     768  

 

Narozené děti        35    

Sňatků celkem        52   

 uzavřených v obřadní síni     29 

 uzavřených pod širým nebem     18  

církevní sňatky         5 

Úmrtí          34 

 

Nově přihlášení občané       98 

Odstěhovali se        73 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice    42    

 

 

 

Věk nad 90 let:   21 osob (narozených do 31.12.1926) 

 

Koblihová Anna 

Meitnerová Františka 

Niesner Karel 

Mlčochová Miloslava 

Kubisová Zdeňka 

Blažková Libuše 

Čechmánková Ludmila 

Brzokoupilová Vlasta 

Bartuňková Markéta 

Kocian Milan 

Habáňová Květuše 

Stancová Kateřina 

Klenovský Jaromír 

Breginová Božena 

Konečný Zdeněk 

Maderová Bohumila  

Mádr Miroslav 

Směšná Jiřina 

Bugno Jan 

Reichlová Magdalena 

Zlámalová Julie 
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Narozené děti: celkem 35  

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

Tadeáš Valentin Janásek  

Daniel Kolář  

Sofie Chudobová   

Adriana Endlicherová 

Patricie Wagnerová  

Lukáš Pech 

Tereza Šlosarová   

Kryštof Dočkal 

Amálie Šputová   

Natalie Döring 

Petr Hulička    

Ondřej Velešík 

Jolana Procházková  

Simona Ferfecká 

Bedřich Pališek   

Alžběta Běhalová 

Meda Hájková   

Marie Běhalová 

Adam Sviták    

Lea Jaklová 

Petr Bereza    

Terezie Tandlerová 

Lukáš Malinek   

Zuzana Habáňová 

Rozálie Pazderová   

Terezie Pospíšilíková 

Teodor Dostál 

Josef Koláček 

Josefína Procházková 

Tobiáš Güntner 

Šimon Palucha 

Berenika Mičková 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 34 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

    zemřel/a ve věku:  

Jiřina Zemanová  78  

Zdeňka Petříková  52 

Dagmar Hořínová  80 

Anna Šviderová  80 

Blažena Kummerová 91 

Stanislav Ficht  88 

Marie Lenová  76 

Anna Mojžíšová  95 

Josef Šperka  93 

Václav Ferbas  65 

Jan Macharáček  56 

Jaroslava Klenovská  87 

Libuše Dolinková  74 

Jiří Dřímalka  92 

Marek Gogolín  45 

Václav Vajsar  74 

Milada Vajsarová  71 

Vlastimila Kirnigová  88 

Jaroslav Žaluda  77 

Marie Břehová   81 

Marie Vodičková   74 

Jaroslav Šimara  73 

Svatava Meitnerová 62 

Jiří Tauš    58 

Jarmila Jahodová  77 

Vladimír Procházka  79 

Jindřich Krumpholz 80 

Miroslav Nádvorník 77 

Ludmila Ochmanová  72 

Vlasta Dohnalová  89 

Zuzana Sedláčková 59 

 

CzechPoint 

V roce 2016 vydal Městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 427 výpisů a pracovníci Městského úřadu ověřili 

celkem 1822 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 2016 

4 

 

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 zpracovala Hana Londová 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2016: 

 

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 2016 celkem čtyřikrát a  během 

tohoto roku se jeho složení nezměnilo. 

 Na každém zasedání zastupitelstvo města schválilo navržený program, 

určilo zapisovatele, schválilo volbu pracovního představenstva, ověřovatele 

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

Pravidelným bodem jednání byla majetkoprávní agenda a převody pozemků 

města. 
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 Zastupitelstvo projednávalo na jednotlivých zasedání tyto hlavní body  

a vydalo tato usnesení: 

 

21.03. - s c h v a l u j e  Program rozvoje města Velká Bystřice pro období 

2016-2025 

- s c h v a l u j e  uzavření Dohody o sdružení prostředků smluvních 

stran města Velká Bystřice a obce Bystrovany na zřízení společné 

jednotky požární ochrany. Společnou jednotkou PO bude JSDH Velká 

Bystřice 

20.06. - s c h v a l u j e   účetní závěrku města Velká Bystřice, sestavenou  

k 31.12.2015, která podává věrný a poctivý stav účetní jednotky – zisk  

ve výši 16.510.694,24 Kč dle přílohy 

-  s c h v a l u j e   Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2015  

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

-  u k l á d á Městskému úřadu Velká Bystřice podat  žádost o 

přezkoumání  hospodaření Města Velká Bystřice za rok 2016 Krajským  

úřadem  Olomouckého kraje 

- b e r e  n a  v ě d o m í  schválení  Závěrečného účtu a Účetní závěrky 

Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička za rok 2015 

- s c h v a l u j e dotaci pro Sportovní klub Velká Bystřice ve výši 

146.000,- Kč a to pro oddíly: 

házená   95.000,- Kč 

tenis             10.000,- Kč 

volejbal   10.000,- Kč 

házená starší žáci             6.000,- Kč 

kopaná   25.000,- Kč 

- s c h v a l u j e  dotaci na provoz víceúčelového sportovního areálu 

SK Velká Bystřice ve výši 100.000 Kč na základě prokazatelných 

nákladů na údržbu a provoz víceúčelového areálu 

- s c h v a l u j e     dotaci  pro soubor Haná Velká Bystřice, z.s. ve výši 

60.000,- Kč 

- s c h v a l u j e  nominaci na udělení Ceny města Velká Bystřice  

pro rok 2016 pro Ing. Josefa Langera 

19.09. - s c h v a l u j e  Strategii řešení sociální inkluze vyloučených 

romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2017-2019 

- s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR  

do programu „Podpora terénní práce pro rok 2017“ na projekt 

„Podpora terénní práce ve Velké Bystřici 2017“ s celkovými náklady 

328.763,- Kč na požadovanou výši dotace 293.263,- Kč (89,2% 

nákladů) 

- s c h v a l u j e vlastní spoluúčast na projektu ve výši 35.500,- Kč 

(10,8% nákladů), které profinancuje z rozpočtu města Velká Bystřice  

na rok 2017 
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19.12. - s c h v a l u j e  výši stočného na rok 2017: 

24,- Kč za m3 (vč. DPH) odpadní vody při směrném čísle 35 m3   

za rok a osobu (840,- Kč) 

24,- Kč za m3 (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 

- s c h v a l u j e výši stočného neziskovým organizacím na území 

města Velká Bystřice ve výši 100,- 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 

- s c h v a l u j e výši místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na rok 2017, ve výši místního poplatku 

stanovenou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 pro rok 2016,  

tj. 410,- Kč na osobu a rok 

- s c h v a l u j e závazné ukazatele rozpočtu města Velká Bystřice  

na rok 2017 dle přílohy. Rozpočet města Velká Bystřice na rok 2017 

schvaluje jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky  

na běžných účtech města, v paragrafovém znění, dle tříd rozpočtové 

skladby. Součástí rozpočtu města je sociální fond a změny po vyvěšení 

návrhu rozpočtu 

- s c h v a l u j e rozpočtový výhled na roky 2018-2019 

- u k l á d á městskému úřadu provést rozpis rozpočtu na rok 2017  

v členění podle podrobné rozpočtové skladby 

- s c h v a l u j e převedení technického zhodnocení nemovitého 

majetku z majetku DPS sv. Anny Velká Bystřice na město Velká 

Bystřice, a to dvě bytové jednotky v DPS sv. Anny Velká Bystřice 

vzniklé přestavbou bývalé ordinace gynekologie, v celkové hodnotě 

947.892,55 Kč; z toho dooprávkováno 18.431,- Kč (odpis roku 2016) 

- s c h v a l u j e zvýšení neinvestičního příspěvku MZŠMŠ Velká 

Bystřice o Kč 66.923,- a to z původní výše Kč 4.000.000,- na Kč 

4.066.923,- 

- s c h v a l u j e snížení neinvestičního příspěvku DPS sv.Anny Velká 

Bystřice o Kč 138.000,- a to z původní výše Kč 1.650.000,- na Kč 

1.512.000,- 

- u k l á d á finančnímu odboru realizovat příslušná rozpočtová opatření 

- s t a n o v u j e   výši měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva města Velká Bystřice, a to od 1.1.2017 podle ust. § 84 

odst. 2, písm. n) zákona o obcích takto:  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:   688,- Kč 
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člen rady:                       1.938,- Kč 

předseda výboru nebo komise:           1.588,- Kč 

člen výboru nebo komise:          1.408,- Kč 

-u k l á d á 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. Chumchalová Marcela - tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval  Jaroslav Koš 

 

Složení a činnost rady města 

 

Ing. Marek Pazdera  

Ing. Martin Seidler  

Ing. Ivo Slavotínek  

Ing. Elefteria Schrottová  

Hošek Michal 

 

Rada města se za rok 2016 sešla celkem dvacetkrát. 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 přístupna  

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. 

 

18.1. Rada města s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy ve výši 

100.000,- Kč s dárcem firmou ENDL+K a.s. Dar bude použit  

na financování projektu Hanácký rok v Bystřici. 

S c h v a l u j e Dodatek č. 13 Smlouvy o sdružení ze dne 21. 11. 2003 

s obcí Mrsklesy na příspěvek ve výši 75 000,- Kč na činnost společné 

jednotky požární ochrany.  

S c h v a l u j e prodloužení stávajících nájemních smluv na pronájem 

bytů v bytových domech Zámecké nám. 12, Zámecké nám. 16  
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a 8. května 66 to vše ve Velké Bystřici, níže uvedeným nájemníkům  

na dobu určitou do, s měsíčním nájemným ve výši, to vše dle přiložené 

tabulky. 

S c h v a l u j e udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 

organizací města Velká Bystřice za plnění mimořádných pracovních 

úkolů ve 2. pololetí roku 2015 ve výši: MZŠMŠ- Ing. Mihal:  

15.000,-Kč, 

DPS sv. Anny- Mgr. Lakomý: 10.000,- Kč. 

S c h v a l u j e motivační program „Příspěvek na úhradu admin. 

nákladů za zpracování žádosti o kotlíkové dotace“, v rámci kterého 

bude MVB ode dne 19. 1. 2016 do vyčerpání alokace v rozpočtu MVB 

hradit občanům MVB - oprávněným žadatelům, kteří splní podmínky 

pro přiznání dotace na výměnu zdroje vytápění, příspěvek 2000,- Kč  

na úhradu admin. nákladů za zpracování žádosti o kotlíkové dotace  

na Olomoucký kraj. 

S c h v a l u j e pronájem hrobových míst na pohřebišti ve Velké 

Bystřici na dobu 5 let v souladu s nově uzavřenými  

nebo prodlouženými smlouvami z předchozích let, tedy na roky 2016, 

2017, 2018, 2019 a 2020. 

1.2. Rada města s c h v a l u j e  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo s firmou 

 Lawstav, s.r.o., na akci „Rekonstrukce a dostavba KD Nadační“  

na realizaci méněprací a víceprací za nabídkovou cenu nižší  

o 297.045,- Kč bez DPH. 

S c h v a l u j e uzavření Smlouvy o připojení se k využívání 

Odpadového centra Velká Bystřice mezi obcí Bukovany  a městem 

Velká Bystřice.  

S c h v a  l u j e znovuobnovení Grantového programu Masarykovy 

základní školy a mateřské školy Velká Bystřice (dále jen GP)  

pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidla GP dle předloženého 

návrhu a rozpočtové opatření pro financování alokace GP pro rok 2016 

v částce 80.000,- Kč . 

5.2. 
Rada města s c h v a l u j e nákup služebního osobního vozidla Škoda 

Fabia Combi Style 1,2 TSI 66 kW 5-stup.mech. přev. pro činnost 

samosprávy města a městského úřadu od společnosti Auto Hégr a.s.  

za cenu 285.900,- Kč vč. DPH. 

S c h v a l u j e  Organizační řád Městského úřadu Velká Bystřice 

s účinností od 24.2.2016. 

14.03 
Rada města b e r e   n a   v ě d o m í   výpověď společnosti ZEVYR, 

spol. s r.o. z nájemní smlouvy s tím, že prodej mléka byl ukončen   

a automat na mléko byl odvezen 29. 2. 2016 a společnost ZEVYR,  

spol. s r.o. 

S c h v a  l u j e uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa 

kolektivního systému EKOLAMP mezi společností  EKOLAMP s.r.o.,  
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a městem Velká Bystřice 

D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Velká Bystřice schválit 

poskytnutí investičního příspěvku DPS ve výší 550 tis. Kč na realizaci 

investiční akce „Přestavba bývalé ordinace na 2 BJ“. 

 
Rada města s c h v a l u j e účetní uzávěrku za rok 2015 společnosti 

Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. včetně záporného hospodářského 

výsledku ve výši -230.611,- Kč. Tato účetní ztráta bude uhrazena 

z vlastního kapitálu společnosti. 

S c h v a l u j e rozpočet společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o., 

dle předloženého návrhu.  

S c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s.  

na „Opravu místních komunikací a chodníků“ za nabídkovou cenu 

499.318,- Kč.  

S c h v a l u j e zadání projektové dokumentace k akci „Cyklostezka 

4.etapa - Voglova pila/most Vinohrádky“, která bude řešit propojení 

připravované „Cyklostezky 3.etapa - žel.zastávka/Bukovanský most,  

k silnici III/4432“ přes stávající lávku do Kapitulního parku k mostu  

do chatové oblasti Vinohrádky jako další etapu cyklostezky údolím 

řeky Bystřice, projekční kanceláři Ing. Pavel Klásek za cenu  

199.000,- Kč. 

B e r e  n a  v ě d o m í  informaci o žádosti ThDr. Jaroslawa 

Pastuszaka, Lošovská 918, Velká Bystřice o pronájem nebytových 

prostor galerie v 1. patře západního křídla zámku s tím,  

že Dr. Pastuszak bude přizván k osobnímu projednání a prezentování 

záměru na příští jednání RM. 

11.4. 
Rada města s c h v a l u j e  přijetí dotace  ve výši 900.000,- Kč  

od Olomouckého kraje na  projekt Hanácký rok v Bystřici.    

S c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace  ve výši 

900.000,- Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice.  

S c h v a l u j e  přijetí věcného daru  - zdravotnický ošetřovatelský 

(spotřební) materiál v hodnotě 4.218,06 Kč, do majetku příspěvkové 

organizace DPS od fy PerfectDi. Věcný dar bude využit 

v ošetřovatelském provozu DPS. 

D o p o r u č u j e ZM schválit usnesení: 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku SK Velká Bystřice v celkové výši 

146.000,  Kč 

oddíl házené       95.000,- Kč, 

oddíl volejbalu       10.000,- Kč, 

oddíl tenisu        10.000,- Kč, 

na rekonstrukci podlah fotbalových šaten   25.000,-- Kč, 

na úhradu příspěvku pro družstvo st.ž. – házená  6.000,-- Kč. 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Souboru Haná v celkové výši 

60.000,- Kč 
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27.4. 
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í   podání žádosti  o příspěvek  

na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

k umístění uchazečů o zaměstnání. 

J m e n u j e na návrh tajemnice MěÚ od 1.5.2016 Mgr. Martinu 

Žbánkovou do funkce vedoucí odboru kultury a informací Městského 

úřadu Velká Bystřice. 

19.5. 
Rada města s c h v a l u j e objednávku na výrobu a montáž zábradlí  

na místní komunikaci-chodník v ulici Kopaniny u firmy Martin Mádr 

za nabídkovou cenu 42.245,- Kč vč. DPH. 

S c h v a l u j e podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 19 programu 

IROP, na akci „Velká Bystřice, pořízení nové velkokapacitní požární 

cisterny na dopravu vody“, 

S c h v a l u j e projektový tým na přípravu žádosti o dotaci v rámci 

Výzvy č. 19 programu IROP, na akci „Velká Bystřice, pořízení nové 

velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody“. 

S c h v a l u j e objednávku na výrobu a montáž zábradlí na místní 

komunikaci-chodník v ulici Kopaniny u firmy Martin Mádr, zednictví-

zámečnictví, za nabídkovou cenu 42.245,- Kč vč. DPH. 

6. 6 
Rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy s firmou TAST-ORN 

s.r.o. na provedení akce „Velká Bystřice, schody Vrtůvka – lokalita  

Nad Skálou“ za nabídkovou cenu 84.724,20 Kč vč. DPH.  

B e r e na v ě d o m í, že předmět nájmu minimálně do konce roku 2016 

nebude způsobilý k užívání k účelu, pro jaký jej zamýšlejí žadatelé 

užívat a n e s ch v a l u j e pronájem nebytových prostor v KD Nadační 

manželům Součkovým, bytem Havlíčkova 366, Velká Bystřice. 

S c h v a l u j e  výsledek zadávacího řízení na zakázku  

ve zjednodušeném podlimitním řízení Rekonstrukce ZTI ve školní 

jídelně a WC v ZŠ  jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce 

zdravoinstalací v budově školní jídelny a  rekonstrukce sociálních 

zařízení v podlažích nejnovější budovy ZŠ. 

S c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou K-stav stavební a.s.,  

na akci Rekonstrukce ZTI ve školní jídelně a WC v ZŠ za nabídkovou 

cenu 1 522 458,00 Kč. 

20.6. 
Rada města s c h v a l u j e  novou Cenovou směrnici Rady města Velká 

Bystřice pro prodeje a pronájmy nemovitostí v majetku města  

a pro zřizování věcných břemen na nemovitostech v majetku města, 

která je přílohou a která bude účinná od 20.6.2016, přičemž nahrazuje 

stávající směrnici ze dne 18.6.2013. 

29.6. 
Rada města s c h v a l u j e pronájem: 

nebytových prostor o výměře 48,9 m
2
 v 1. NP budovy č.p. 79 stavba 

pro administrativu, která je součástí pozemku parc.č. 1 o celkové 

výměře 508  m
2 
v k.ú. a obci Velká Bystřice 

Nájemce: Bystřička, o.p.s. 
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nájemné: 5.000,- Kč/měsíc, tj. 60.000,- Kč/rok; nájemné obsahuje cenu 

služeb a dodávek spojených  s užíváním nebytových prostor; nájemné 

je splatné v pravidelných ročních splátkách a to  vždy 15. dne 

posledního měsíce daného roku 

doba nájmu: doba neurčitá, od 1.7.2016 

výpovědní lhůta:3 měsíce. 

27.7. 
Rada města s c h v a l u j e záměr prodat movitý majetek, a to osobní 

automobil Škoda Felicia SPZ OCK 08-48 rok výroby 1995. Automobil 

bude nabídnut k prodeji zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. 

S c h v a l u j e  uzavření objednávky s firmou TAST-ORN s.r.o.  

na provedení akce „Velká Bystřice, oprava opěrné zdi náhonu u MŠ“  

za nabídkovou cenu 24.200,-  Kč vč. DPH. 

S c h v a l u j e  záměr podání žádosti o dotaci na SFDI na realizaci 

projektu „Cyklostezka 3. etapa napojená na silnici III/4432“, přičemž 

dotace bude v případě jejího přiznání činit 85% uznatelných nákladů  

při rozpočtovaných nákladech 11,511 mil. Kč vč. DPH. 

S c h v a l u j e  vypsání zadávacího řízení na akci„Úpravy křižovatky 

silnic III/44317 a III/44316 pro zvýšení bezpečnosti“ v předpokládané 

(rozpočtové) hodnotě 1.927.127,82 Kč vč. DPH.   

D o p o r u č u j e   p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného v mateřské 

škole Zámecké nám. od 1.9.2016 pro šk. rok 2016/17 na částku  

290,- Kč/žáka/měsíc. 

D o p o r u č u j e  p.o. MZŠMŠ stanovit výši školného ve Školní 

družině MZŠMŠ od 1.9.2016 pro šk. rok 2016/17 na částku  

100,- Kč/žáka/měsíc. 

22.8. 
Rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag 

a.s. na akci Úprava křižovatky silnic III/44317 a III/44316 pro zvýšení 

bezpečnosti za nabídkovou cenu 1 151 387,73 Kč bez DPH. 

S c h v a l u j e  úpravu Pravidel pro poskytování příspěvků města 

Velká Bystřice vlastníkům pozemků přiléhajícím k Mlýnskému náhonu  

ve Velké Bystřici na opravy jeho břehů a břehových zdí. 

U k l á d á  starostovi a místostarostovi města konzultovat s architektem 

Sborwitzem umístění multimediálního zařízení nad vchod  

ze Zámeckého náměstí do KD Nadační. 

5.9. 
Rada města s c h v a l u j e  výsledek zadávacího řízení na zakázku 

malého rozsahu Zřízení sběrného místa tříděného odpadu na nároží ulic 

8. Května a Svésedlická jejímž předmětem je stavební úprava zdi  

kolem bývalého tržního místa v areálu býv. KD Ravela. 

S c h v a l u j e   uzavření smlouvy o dílo s firmou Zendulka s.r.o.  

na akci Zřízení sběrného místa tříděného odpadu na nároží ulic  

8. května a Svésedlická za nabídkovou cenu 74.453,- Kč bez DPH. 

19.9. 
Rada města s c h v a l u j e  Strategii řešení sociální inkluze 

vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 
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2017-2019, která je přílohou usnesení. 

S c h v a l u j e   Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu vyhlášených městem Velká Bystřice. 

10.10. 
Rada města s c h v a l u j  e   uzavření smlouvy s firmou K-stav stavební 

a.s., IČ 27677109 na realizaci stavby Dlažba náměstí KD Nadační  

za nabídkovou cenu 316.302,- Kč vč. DPH. 

S c h v a l u j v souladu s parametry směrnice MVB Příspěvky  

na opravy břehů mlýnského náhonu poskytnutí individuální dotace  

na opravu břehů mlýnského náhonu ve Velké Bystřice občanům: 

 Jarmil Šebík,  – výše příspěvku: 21.300,00 Kč  

 Ing. Josef Venus ml., – výše příspěvku: 49.950,00 Kč 

 Manželé Josef a Emilie Venusovi, – výše příspěvku: 29.250, Kč.  

7.11. 
Rada města n a ř i z u j e  odboru výstavby provést územní a stavební 

řízení formou veřejnoprávní smlouvy na akci: "Velká Bystřice, 

cyklostezka - úsek Voglova pila - most Vinohrádky". 

S c h v a l u j e  uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi 

společností ASEKOL a.s. a městem Velká Bystřice.  Předmětem 

smlouvy je bezplatné dodání a umístění kontejnerů na sběr 

elektrozařízení a baterií z domácností. 

21.11. 
Rada města s c h v a l u j e   uzavření Smlouvy o poskytování 

poradenských služeb s Jaromírem Lehockým na zajištění služeb 

souvisejících s podáním žádosti a administrací dotace na akci „Systém 

na správu veřejných zakázek a řídící kontroly, včetně pořízení 

aplikačního serveru“. Smluvní cena byla dohodnuta ve výši maximálně 

132.375,- Kč. 

S c h v a l u j e  v souladu s parametry směrnice MVB Příspěvky  

na opravy břehů mlýnského náhonu poskytnutí individuální dotace  

na opravu břehů mlýnského náhonu ve Velké Bystřice občanům: 

Ing. Petr Červinka – výše příspěvku:23.000,00 Kč 

Libor Nakládal – výše příspěvku: 29.250,00 Kč 

B e r e  n a  v ě d o m í informaci místostarosty o ukončení soudního 

sporu MVB vs. Marie Scheuchová o neplatnost odvolání z funkce 

ředitelky p.o. Školní jídelna a výpovědi z prac.poměru, doloženou 

rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, jehož první dvě strany jsou 

přílohou a celý rozsudek je pak dostupný na vyžádání z archivu MěÚ. 

6.12. 
Rada města s c h v a l u j e  uzavření kupní smlouvy s firmou  Minam 

servis a.s., IČ 29216672 na nákup Sypače vozovek 1,2E 

i s příslušenstvím za nabídkovou cenu 196.750,- Kč. 

S c h v a l u j e přistoupení města Velká Bystřice k jednotlivým 

Pověřením Olomouckého kraje pro Charitu Olomouc a JITRO 

Olomouc,o.p.s, jimiž pověřil tyto poskytovatele sociálních služeb  
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k poskytováním služby obecného hospodářského zájmu. 

19.12. 
Rada města d o p o r u č u j e  ZM schválit usnesení: 

ZM schvaluje převedení technického zhodnocení nemovitého majetku  

z majetku DPS sv. Anny Velká Bystřice na město Velká Bystřice,  

a to dvě bytové jednotky v DPS sv. Anny Velká Bystřice vzniklé 

přestavbou bývalé ordinace gynekologie, v celkové hodnotě  

947.892,55 Kč; z toho dooprávkováno 18.431,- Kč (odpis roku 2016). 

S c h v a l u j e přijetí finančních darů dle přílohy v celkové hodnotě 

13.550,- Kč do majetku příspěvkové organizace MZŠMŠ  

od jednotlivých dárců, přičemž dary budou využity pro financování 

neinvestičních nákladů mateřské školy. 

S c h v a l u j e přijetí finančního daru dle přílohy v celkové hodnotě 

12.672,- Kč do majetku příspěvkové organizace MZŠMŠ od WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., přičemž dar bude využit pro úhradu stravného  

ve školní jídelně pro celkem 4 žáky z chudé rodiny, a to v období 

2.1.2017 do 30.6.2017. 

 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2016 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

Závěrečný účet 

   
 

  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav zůstatek na účtě k 31.12.2015 2 756   

Příjmy Daňové příjmy   41 096 48,5% 

  Místní a správní poplatky   2 607 3,1% 

  Investiční dotace    9 514 11,2% 

  Neinvestiční dotace   6 111 7,2% 

  Vlastní příjmy, ostatní   13 674 16,1% 

  Prodej pozemků   11 731 13,8% 

Konsolidované  p ř í j m y  celkem 84 733 100,0% 

                                        Investiční výdaje   16 370 27,9% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 068 
8,2% 

    MZŠ a MŠ - opravy 752 

    Školní jídelna - opravy 879 1,5% 

    DPS 1 512 
7,0% 

    DPS - dotace kraj 2 582 

                                                                                        Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 11 645 19,8% 

    provozní náklady - správa 3 750 6,4% 

    provoz čistírny odpadních vod 1 819 3,1% 



- 30 - 

 

    bytové hospodářství 840 1,4% 

    veřejné osvětlení 686 1,2% 

    likvidace odpadu 1 462 2,5% 

    tech.služby a veřejná zeleň 2 060 3,5% 

    opravy chodníků a silnic 1 159 2,0% 

    úprava drobných vodních toků 1 012 1,7% 

    provoz dobrov. hasičů 744 1,3% 

    ostatní spoje - internet 1 206 2,1% 

    kultura 1 769 3,0% 

    územní plán, projekty 312 0,5% 

    dopravní obslužnost 221 0,4% 

    ostatní výdaje 135 0,2% 

  Finanční výdaje daně, poplatky, pojistné 2 128 3,6% 

    pojistné 260 0,4% 

    úroky z úvěrů 221 0,4% 

    ostatní finanční operace 206 0,4% 

  Poskytnuté příspěvky a půjčky neziskové organizace 705 1,2% 

    Mikroregion Bystřička,MAS 162 0,3% 

    ostatní příspěvky 84 0,1% 

Konsolidované v ý d a j e  celkem 58 749 100,0% 

Příjmy - výdaje     

  Krátkodobé úvěry splátka krátkodobých úvěrů 3 638   

    kurzové rozdíly     

  Konečný stav zůstatek na účtě k 31.12.2016 25 102   

 

Investice v roce 2016 

 

 

Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč Poznámky 

Modernizace ICT 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 972 investice 2015 

Modernizace KIS - knihovna Ministerstvo kultury 113   

Čistá noha IV. etapa ROP 8 429 investice 2015 

          

Dotace   c e l k e m 9 514   

Investiční výdaje jmenovitě     Celkem Vl.zdroje Dotace 

Rekonstrukce a dostavba KD - I.etapa   6 097 6 097   

Rekonstrukce a dostavba KD - 

II.etapa   4 341 4 341   

Rekonstrukce VO - Kopaniny   2 129 2 129   

Křižovatka Mrsklesy x Mariánské 

Údolí 

dotace a doplatek v roce 

2017 590 590   

Technické zhodnocení internet - síť   609 609   

Knihovnický program  dotace MK 162 49 113 

Osobní automobil   286 286   

DPS - investiční příspěvek  přestavba ordinace na 2 byty 550 550   
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Studie a projektové dokumentace   544 544   

Sypač na multicar   206 206   

Kontejnerová stání   238 238   

Vybavení školní kuchyně   150 150   

Lávka přes náhon   136 136   

Nákup pozemků   133 133   

Drobné investice - vybavení   199 199   

C e l k e m 16 370 16 257 113 

 

Z celkového přehledu o hospodaření v roce 2016 je vidět, že to byl opět 

rok úspěšný. Veškeré finanční potřeby byly pokryty a skutečný přebytek  

k 31.12.2016 činil 25 102 tis.Kč. Tyto finance budou použity na dokončení 

rekonstrukce KD Nadační a rekonstrukci MŠ Zámecké náměstí. V roce 2016 

jsme nečerpali téměř žádné dotace. Byl to první rok nového plánovacího období 

a celé dotační řízení je administrativně a časově velice náročné. I za těchto 

podmínek jsme proinvestovali na menší akce a rekonstrukci KD Nadační  částku  

16 370 tis.Kč, z vlastních zdrojů 16 257 tis.Kč. 

V příjmech máme částku 11 731 tis. Kč vč. DPH za prodej posledního 

pozemku u MAKRA. Z celkové částky musíme odvést v roce 2017 21% DPH, 

čistý výnos z tohoto prodeje je 9 267 tis.Kč. 
 

 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
 

 

Komise stavební   
 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Rok 2016 stejně jako všechny předcházející uplynul jako voda a máme tu 

opět roční bilancování. V našem městečku byla určitě veřejností nejsledovanější 

stavbou rekonstrukce kulturního domu Nadační. Hlavně četné místní spolky 

netrpělivě čekaly, až konečně budou moci své akce pořádat ve svém domácím 

prostředí a v důstojných prostorách. Bohužel i poslední etapa rekonstrukce,  

ta nejnáročnější, ukázala, že tato budova byla v mnohem horším stavu, než se 

čekalo a hlavně naprojektovalo. A tak již velmi brzy po zahájení prací bylo 

jasné, že se bude muset provést tolik prací navíc, že stihnout je do Vánoc 2016 

nebude možné a plesová sezóna 2017 se KD nadační ještě týkat nebude. To 

rozhodně pro spolky i bystřické občany dobrá zpráva nebyla. Jediné, jak  

na tuto situaci bylo nutno reagovat, bylo rychle doprojektovat potřebné změny  

a úpravy, rychle je realizovat, a hlavně na ně sehnat finance, což zase nepotěšilo 
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vedení města v čele s Radou města. Všechno úsilí se nasměrovalo k tomu,  

aby se prostory KD začaly využívat alespoň od 2. čtvrtletí roku 2017. 

Událostí širšího významu v roce 2016 byla skutečnost, že se úředníkům 

na ministerstvech a jimi zřízených různých fondech konečně po dvouletém 

„úsilí“ konečně podařilo vypotit a porodit národní směrnice, pokyny, pravidla, 

no prostě všechny potřebné předpisy pro čerpání dotací z EU na rozpočtové 

období 2014–2018. V polovině rozpočtového období „již“ máme pravidla  

pro čerpání, to je tedy „obdivuhodná rychlost“. Kdyby tak pracoval soukromý 

sektor, tak erár, ať už evropský či národní, nemá co rozdělovat. Naštěstí 

soukromý sektor funguje v EU a samozřejmě i u nás celkem obstojně.  

Za odměnu tak může být tu více, tu méně zdaněn (v některých zemích i docela 

nepokrytě oškubán) a penízky na dotace se mohou opět začít sypat, když už 

máme to nové rozpočtové období. Tak nastoupí masa úředníků ministerstev, 

různých fondů a dotačních agentur a začnou penízky přidělovat podle jimi 

utvořených, určitě nejlepších možných, spravedlivých, průhledných, a hlavně 

jednoduchých pravidel. Pokud se některá pravidla budou zdát žadatelům  

o dotace méně spravedlivá, méně průhledná a méně jednoduchá, tak se to lehce 

zdůvodní, že to si vymysleli ti byrokrati v EU a my čeští úředníci to bohužel 

musíme dodržet, akorát jsme se je snažili dopracovat do úplné dokonalosti. 

Koneckonců jestli se Vám to milí žadatelé o dotace nelíbí, tak nežádejte. Stejně 

se na všechny zdaleka nedostane. 

Tak jen v němém úžasu sledujeme, jak je ROP nahrazen IROPem, protože 

již nebudeme trpět, aby do rozdělování dotací zasahovali vysocí krajští úředníci 

či politici a různí další krajští bossové a lobbisté, ale budeme si dotace řídit  

a kontrolovat přímo z ústředí z Prahy. My v Praze totiž nejlépe víme, jak krajské 

papaláše klepnout přes prsty a také nejlépe víme, jaké projekty potřebují  

či nepotřebují financovat ve Velké Bystřici a jiných obcích a regionech 

republiky. Ale ani úředníci ROPu zatím o místo nepřijdou. Je třeba přece ještě 

kontrolovat naplnění ukazatelů projektů financovaných v minulém rozpočtovém 

období, takže pracovní náplň úředníků bývalého ROPu je zajištěna, platy zajistí 

erár, který patřičně zdaní soukromý sektor, aby na to měl … a kruh se uzavírá. 

Zase budeme svědky, jak se posypou evropské peníze těm šťastnějším 

veřejným i soukromým investorům na projekty velmi potřebné, potřebné, méně 

potřebné i na ty vůbec nepotřebné, které většinou bývají bohužel ty nejdražší, 

jak už to tak v naší krásné vlasti chodí. Ale nebuďte smutní, drobty se dostanou  

i do mikroregionů, takže prostřednictvím různých mikroregionálních MASek se 

mohou peníze z EU dostat i pro podnikavé místní spolky a šikovné podnikatele. 

Nejsem ale přesvědčen, že je správné, aby projekty hodnotily výběrové  

či hodnotící komise. Může se tak totiž stát, že soukromý zemědělec Franta  

ze Lhoty dotaci na traktor nedostane i když byl iniciativnější a podal žádost 

dříve než soukromý zemědělec Josef z Horní Dolní, který sice podal žádost 

později, ale výběrová komise rozhodla, že Josef potřebuje nový traktor víc  

než Franta. Pravidla pro tyto malé dotace by měla být nastavena tak jasně,  
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aby kontrolující úředník mohl odpovědně posoudit, jestli podaná žádost pravidla 

splňuje nebo ne. Pokud splňuje, tak by měly být dotace žadateli přiděleny,  

a tak by se postupovalo až do vyčerpání finanční kvóty. Prostě a jednoduše,  

aby platilo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Výběrových či hodnotících komisí 

netřeba. Tak hurá na dotace… Přijďte včas, nebudou. 

Tak to byl jen povzdech předsedy stavební komise nad současným 

světem, kde ti pracovitější, úspěšnější a poctivější jsou v rámci potřebné 

solidarity stále více státem zdaňováni a regulováni ve prospěch těch méně 

pracovitých, méně úspěšných a méně poctivých. Až se divím, že se ti první ještě 

nebouří na rozdíl těch druhých, kteří mají pořád málo a chtěli by přidělit ještě 

víc. Vysvětluji si to tak, že se všichni v současné době máme tak dobře jako 

nikdy předtím,  

a proto panuje zatím klid. Ale jak dlouho ještě? Není to klid před bouří…? 

__________________ 

Nyní konečně splním svou zpravodajskou povinnost a stručně popíši 

činnost stavební komise v roce 2016. 

Složení stavební komise se v tomto roce nezměnilo. Stavební komisi  

v r. 2016 tak tvořili následující členové: 

Jiří Čepelák, Ing. Miroslav Korydek, Ing. Jaroslav Mádr, Petr Miklík, Svatopluk 

Ochmann, Ing. Vladimír Schneider, Vítězslav Vičar, Ing. Arch. Dan Života  

a předseda, Ing. Milan Svoboda. 

Stavební komise se v roce 2016 sešla na 9 jednáních, na kterých projednávala 

mimo jiné následující stěžejní záležitosti: 

1. jednání, 4.2.2016: 

 Komise diskutovala nad připravovaným materiálem „Program 

rozvoje města Velká Bystřice 2016–2025, 

 prohlédla si dokončovanou 1. etapu rekonstrukce a přístavby  

KD Nadační. 

2. jednání, 3.3.2016: 

 Komise po prostudování předložené situace inženýrských sítí  

a parcel pro plánovanou výstavbu 6 RD v lokalitě na výjezdu  

na Mariánské Údolí vydala souhlasné stanovisko, 

 komise prostudovala předložený koncept Programu rozvoje města 

Velká Bystřice 2016–2025. 

3. jednání, 7.4.2016: 

 Komise vyjádřila souhlasné stanovisko s předloženým záměrem 

výstavby srubu v lokalitě Vinohrádky, 

 výstavba RD Matonoha – Kollárova, komise souhlasila 

s předloženým záměrem výstavby RD se sedlovou střechou. 

4. jednání, 5.5.2016: 
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 Komise se seznámila se studií RD v ulici Týnecké a doporučila 

investorovi vyjasnit majetkoprávní vztahy s okolními vlastníky 

pozemků, 

 RD Chmelík – Příční – komise nesouhlasila s předloženým 

záměrem stavebních úprav a přístavby stávajícího RD,  

neboť nerespektuje hmotu okolní řadové zástavby, výšky hřebenů  

a navrhla dokumentaci nechat posoudit úřadem územního 

plánování (MMOL-OKR). 

5. jednání, 2.6.2016: 

 Komise vyjádřila souhlasné stanovisko se záměrem výstavby  

RD Tylových v lokalitě Kopaniny, 

 komise si prohlédla provádění stavebních úprav v DPS sv. Anny  

a stav KD Nadační před zahájením prací na 2.etapě rekonstrukce  

a seznámila se s projektem 2.etapy rekonstrukce. 

6. jednání, 8.9.2016: 

 komise si prohlédla prováděné stavební práce na stavbě 

Rekonstrukce KD nadační – 2.etapa, 

 vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tvarem střechy předloženého 

rekreačního objektu na parc. č. 337 a 338 v k.ú. Velká Bystřice, 

neboť neodpovídal stávající okolní zástavbě, 

 vyjádřila souhlasné stanovisko se záměrem výstavby bytových 

domů v Nádražní ulici na p.č. 471/5, 

 RD na parcele p.č.994, ul. Loučná – k záměru výstavby nového RD 

požadovala komise dodržet uliční čáru a orientaci hřebene 

v souladu se stávající řadovou zástavbou. 

7. jednání, 6.10.2016: 

 Komise si prohlédla stavební práce na probíhající 2. etapě 

rekonstrukce KD Nadační a seznámila se s nutnými změnami  

a úpravami projektu vyvolanými stavem stávajících zděných 

nosných konstrukcí. 

8. jednání, 3.11.2016: 

 Komise se seznámila s předloženou žádostí o změnu ÚP v plochách 

Z19 a Z47 a ztotožnila se se stávajícími výškovými regulativy ÚP  

a s využitím ploch dle platného ÚP, 

 vyjádřila souhlas s předloženou dokumentací novostavby RD  

na p.č. 723 a 727/2 v k.ú. Velká Bystřice, 

 doporučila Radě města obrátit se na MMOL-odbor stavební, 

oddělení pozemních komunikací ve věci uzavření účelové 
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komunikace ve Vrtově, pokud nedojde k dohodě s vlastníkem 

pozemku do 31.12.2016. 

9. jednání, 1.12.2016: 

 Komise vyjádřila souhlas s předloženou dokumentací novostavby 

RD v ul. Nad Skálou na p.č. 2169/3, 

 prohlédla si provedené stavební práce na stavbě 2.etapy 

rekonstrukce KD Nadační. 

 

Závěrem děkuji všem členům komise za odvedenou práci v uplynulém roce 

2016 a ing. Filipu Štembírkovi, za přípravu programu jednání jednotlivých 

komisí a pořizování zápisů z jednání.  
 

 

 

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 

 

 

 

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 
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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 2016 jedenkrát. K datu jednání komise 

24.8.2016 bylo evidováno po předchozí aktualizaci 63 žádostí.  

Na jednání komise v dalším roce 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 

 

 

 

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  
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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  

 

     V roce 2016 nedošlo ke změně složení finančního výboru. V průběhu roku 

nebylo nutné řešit mimořádné události  v oblasti financování, projednán byl 

závěrečný účet za rok 2015 a ke konci roku rozpočet na rok 2017.  

 

 

 

 

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Pavel Kolman, předseda komise 

 

Předseda: Ing. Pavel Kolman  

Členové: Mgr. Zdeněk Lakomý 

       Ing. Jana Šebestová  

       Jiří Čepelák  

       Martin Šípek 

 

V roce 2016 kontrolní výbor prováděl průběžné kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva, rady města a rozpočtu města. Dále se výbor zabýval před 

jednáním zastupitelstva kontrolou podkladů, prováděl kontrolu 

financování investičních akcí (z významných akcí jde např. o dokončování 

rekonstrukce Kulturního domu Nadační, úpravu křižovatky ulic Kollárova, 

Žižkova, 8. května, aj.). K tomu se zabýval návrhem financování investic  

a projektů v období 2017 až 2018, zpracovaný předsedkyní finančního výboru 

Elefterií Schrottovou. 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 a aktivně spolupracoval na řešení konkrétních témat schvalovaných 

v městské radě. 
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Správa města 

        

Městský úřad Velká Bystřice  

 
Podklady: Mgr.Marcela Chumchalová, tajemnice MěÚ 

  
Městský úřad Velká Bystřice tvoří starosta, místostarosta, tajemník  

a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Každý úředník zařazený  

do městského úřadu musí mít vykonanou zkoušku odborné způsobilosti  

pro 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 2016 však došlo v organizační struktuře 

úřadu k několika změnám.  

Rada města schválila s účinností od 24.2.2016 nový Organizační řád 

městského úřadu. Dle něho se rozdělil původní odbor správní na odbor 

tajemníka a finanční odbor, odbor výstavby, územního plánováni a technických 

služeb (dále jen odbor výstavby) byl od 23.2.2016 posílen o jedno referentské 

místo na které nastoupila paní Ivana Lolková a nově od stejného data bylo 

vytvořeno jako součást odboru výstavby oddělení technických služeb,  

jehož vedením byl pověřený pan Vladimír Běhal. Na pozici terénní sociální 

pracovník vystřídal od 1.5.2016 paní Jaroslavu Kaczorovou, která ukončila 

pracovní poměr u města Velká Bystřice na vlastní žádost, pan Michal Lakomý. 

Z výběrového řízení, které proběhlo v dubnu 2016, vzešla vedoucí odboru 

kultury a informací paní Mgr. Martina Žbánková, která byla do 30.4.2016 

pověřena vedením tohoto odboru. 
  

Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor tajemníka:                                                 

(zde je zařazen i terénní sociální pracovník) 

4 

Finanční odbor 3 

Odbor výstavby a technických služeb  3+12 TS 

Stavební úřad  2 

Odbor kultury a informací  4 

Celkem stálých zaměstnanců  28 
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Složení Městského úřadu Velká Bystřice 

  

Vedoucí úřadu: Mgr. Marcela Chumchalová 

Podatelna, sekretariát, vidimace a legalizace: Marcela Těthalová do 30.4.2016 

Finanční odbor: Pavla Kočišová vedoucí odboru - hlavní ekonom města,  

Dana Bieleszová - účetní města, Martina Zedníková - správa daní, vedení 

pokladny  

 

Odbor tajemníka: Žaneta Čadová DiS – agenda matriky, evidence obyvatel, 

prostřednictvím CZECH Pointu vydává  ověřené výpisy, vidimace a legalizace, 

Lucie Vaculíková – mzdová účetní 

Stavební úřad: Mgr. Marika Dvořáková – vedoucí odboru, Jana Sklenářová – 

referent (do 22.2.2016 na rodičovské dovolené), zástup Ivana Lolková  

Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb: vedoucí odboru  

Ing. Filip Štembírek, referentky Zuzana Janočová a od 24.2.2016 Ivana Lolková 

– pracovní poměr na dobu určitou 

Technické služby (od 24.2.2016 oddělení odboru výstavky, územního plánování 

a technických služeb): Vladimír Běhal – technik, pověřený od 1.3.2016 vedením 

oddělení + 11 zaměstnanců dělnických profesí včetně zaměstnanců na veřejně 

prospěšné práce na dobu určitou. Dále spolupracujeme s Probační a mediační 

službou a umožňujeme na oddělení technických služeb výkon alternativních 

testů. 

Odbor kultury a informací: Mgr. Martina Žbánková – od 1.5.2016 jmenována 

vedoucí odboru, Petr Nakládal – referent odboru kultury a informací, Lenka 

Lakomá - knihovnice, Alena Hořínková - prodej zmrzliny    

Terénní sociální pracovník: Jaroslava Kaczorová do 30.4.2016, Michal Lakomý 

od 1.5.2016 

Každoročně jsou vytvářena pracovní místa na veřejně prospěšné práce, 

která jsou v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost 

financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

V rámci tohoto projektu město zaměstnává v průměru 4 pracovníky na úklid  

a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně s cílem zaměstnání 

obtížně umístitelných osob na volném trhu práce.  

Tak jako v letech předchozích se městu Velká Bystřice podařilo uspět 

v roce 2016 s žádostí o dotaci na Úřadě vlády České republiky na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2016 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců na částečnou úhradu mzdových nákladů na úvazek 0,62.  

Cílem projektu je nejen řešení sociální inkluze vyloučené romské 

komunity, ale také pomoc při řešení sociálních situací všech obyvatel našeho 

města ohrožených sociálním vyloučením, kteří mají o nabízenou pomocnou ruku 

zájem. Spolupráce s Charitou Olomouc, Odborem sociálních věcí Magistrátu 

města Olomouce, Krajským úřadem v Olomouci a pobočkou Úřadu práce 

v Olomouci je nedílnou součástí pracovní náplně terénního sociálního 
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pracovníka. Vzhledem k tomu, že působení terénního pracovníka má kladné 

výsledky, byla žádost o dotaci podána i pro rok 2017.  

Technické služby města spadají pod odbor výstavby, územního plánování 

a technických služeb. V roce 2016 došlo ke změně sídla technických služeb, kdy 

se od 1.9.2016 zcela přestěhovali z Kapitulní ulice na ulici Tovární na Odpadové 

centrum se sběrným dvorem. Zde mohou občané každé úterý a sobotu odložit 

tříděný odpad, nebezpečný odpad, vysloužilé elektrické spotřebiče, 

velkoobjemový odpad a zeleň. Hlavní náplní činnosti technických služeb však  

i nadále zůstává péče o veřejné prostranství, městskou zeleň, údržba místních 

komunikací, údržba majetku města, údržba hřbitova a čistírny odpadních vod. 

 

 

 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí úřadu 

 

Rozsah působnosti stavebního úřad Velká Bystřice jako orgánu státní správy 

zůstává zachován jako v minulých letech, vykonává tedy svoji činnost i nadále 

pro obce: 

- Bukovany 

- Mrsklesy 

- Přáslavice 

- Svésedlice 

- Velká Bystřice 

 

Správní obvod obce Mrsklesy byl rozšířen o katastrální území Mrsklesy I, 

vzniklé v rámci zmenšení Vojenského újezdu Libavá. 

Referentka stavebního úřadu Jana Sklenářová se v únoru vrátila z mateřské 

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

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2016: 

Stavby pro bydlení     11 

Ostatní nové budovy       7 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 48  

 

Počet nových dokončených budov v roce 2016: 

Bytové       13 (celkem 13 bytů) 

Nebytové         3 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

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

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, archivář 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 informace o svém zemřelém 

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

materiály. 

Archiv je tvořen především materiály, které poskytlo město, ale je 

doplňován  i vhodnými informacemi z internetu,  dary a odkazy našich občanů.   

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 2016 se podařilo na námi obhospodařovaných pozemcích 

dosáhnout rekordních hektarových výnosů u pšenice a chmele. Nadprůměrných 

výnosů bylo dosaženo u všech zbývajících plodin. K těmto výsledkům přispěla 

velmi mírná zima a celkově příznivý průběh počasí ve vegetačním období.  

 Uspokojení z těchto výsledků nám zkazily tři mimořádné události, požár 

nově pořízené sklízecí mlátičky s totální škodou, spadení 5 ha konstrukce 

chmelnice a těžký pracovní úraz způsobený převrácením plošiny při úklidu 

drátěných stropů chmelnic po sklizni. 

 
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2015 2016 ø 1994-2015 2016 ø 1994-2015 2016 

Chmel 58,84 55,35 1,54 2,50 137 311 
181 
223 

Cukrovka 156,11 172,99 60,15 79,92 915  985 

Ječmen 257,71 196,19 5,62 7,27 4 015 4 352 

Kukuřice 121,24 116,87 11,33 13,79 2 595 2 216 

Mák 102,85 123,30 0,77 1,02 31 776 29 850  

Pšenice 379,76 354,31 6,47 9,27 3 718 3 635 

Řepka 227,66 235,26 3,39 4,26 7 242 9 584 

Obil.celkem 637,47 550,50 6,13 8,56 3 828 4 269 

 

 Výrobní výsledky nám umožnily pořídit sklízecí mlátičku, nový traktor  

a úpravy dopravních cest odpadů při sklizni chmele na česačkách. 

 Rozhodující práce v Agrospolu i v roce 2016 úspěšně zajišťovalo svou 

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

zaměstnána od vzniku společnosti a dále kolem pětiset brigádníků, převážně 

z okolí při zavádění a sklizni chmele a ze Slovenska při letním odplevelení 

cukrovky. 

 

 

 

    

Autobusová doprava a autodoprava 
 

Na území Velké Bystřice (Žižkova 502) sídlila i v roce 2016 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 2016 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 2016 byla 

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

měsíc tržba 2015 tržba 2016 

leden 50 021,- 53 824,- 

únor 72 645,- 57 828,- 

březen 44 680,-  46 155,- 

duben 45 920,- 39 560,- 

květen 45 345,- 43 345,- 

červen 43 133,- 40 121,- 

červenec 41 299,- 42 497,- 

srpen 40 035,- 43 812,- 

září 40 696,- 39 838,- 

říjen 41 723,- 37 340,- 

listopad 50 414,- 40 381,- 

prosinec 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 

 
Podklady: Webové stránky podniku Ferona – výroční zpráva za rok 2016 

http://www.ferona.cz/cze/spolecnost/vyrocni-zpravy.php 

 

Současná Ferona navazuje na činnost svých právních předchůdců, kteří se  

v dobovém kontextu historie tehdejšího Československa po roce 1945  

pod různými názvy a v různých organizačních formách zabývali distribucí 

hutních výrobků. Navazuje tak na podnikatelskou tradici, která na území České 

republiky sahá až do roku 1829. Jako akciová společnost vznikla Ferona v roce 

1992 transformací stejnojmenného státního podniku. V procesu privatizace  

v průběhu let 1992 až 1994 přešlo její vlastnictví z rukou státu plně  

do soukromých rukou. V roce 2001 pak jmění Ferony a.s. převzal její majoritní 

akcionář, který pokračoval v její podnikatelské činnosti. V roce 2004 se stala 

vlastníkem společnosti společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s.,  

která k rozhodnému dni 1. 1. 2005 na základě sloučení s Feronou, a.s. zanikla,  

a ovládající osobou Ferony, a.s. se stala společnost IRG Steel Limited, Londýn, 

která vlastnila zanikající společnost STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s. 

 Základním předmětem podnikání společnosti je skladový velkoobchod, 

zaměřený na nákup, skladování, úpravu a prodej hutních výrobků, hutních 

druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu. 

Obchodní činnost Ferony je orientována především na tuzemský trh. Okruh 

zákazníků tvoří tisíce především středních a menších průmyslových, stavebních, 

zemědělských a obchodních firem a živností, pro které není efektivní nakupovat 

přímo od výrobců. Ferona je schopna ve svých prodejních jednotkách, 

velkoobchodních skladech i maloobchodních prodejnách - obsluhovat nejširší 

spektrum zákazníků, od velkých průmyslových firem až po drobnou klientelu. 

    Společnost nakupuje stabilně prodávané zboží jak od tuzemských 

výrobců, z nichž nejvýznamnějšími dodavateli jsou ArcelorMittal Ostrava, 

Moravia Steel, Valsabbia, ESAB tak v zahraničí, především na Slovensku (U.S. 

Steel Košice, Železárny Podbrezová), ale i v Polsku (Mittal Poland, CMC 

Zawiercie, Celsa), v Německu (Ekostahl, Salzgitter atd.) i v jiných zemích 

(Stahlwerk, Duferco, Buntmetall, Marcegaglia, atd.). Spektrum dodavatelů  

je neustále přizpůsobováno konkrétním podmínkám na trhu. Na změně těchto 
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podmínek se významnou měrou podílí přizpůsobování obchodní politiky 

zájmům skupiny Ferona. 

Ferona Velká Bystřice je jednou z devíti poboček, které pracují na území 

České republiky. I v roce 2016 tvořili část jejích zaměstnanců občané Velké 

Bystřice.  

 

 

 

ČEROZFRUCHT, s.r.o.  

Podklady: http://www.ceroz.cz/ 

Skupina ČEROZ sdružuje největší obchodní a významné pěstitelské 

společnosti střední Evropy. Je to dnes jeden z nejdůležitějších subjektů v oblasti 

prodeje, distribuce a pěstování ovoce a zeleniny střední a východní Evropy  

a významný logistický partner mnoha nadnárodních řetězců.  

Je to největší dovozce ovoce a zeleniny v Česku, fungující jako rodinný 

podnik Jana Hnilici  a jeho synovce Jaromíra. Čeroz má v České republice sedm 

skladů, v roce 2014 otevřel nové logistické centrum ve Velké Bystřici. Dováží  

i na Slovensko a kromě obchodu má i svoji vlastní zemědělskou produkci. 

Zajímavost: ze statistik Čerozu plyne, že Češi ze všech dovážených plodin 

nejvíc nakupují 1. banány, 2. rajčata a 3. jablka. 

Toto logistické centrum se stalo pracovní příležitostí pro velkobystřické 

občany. 

Podnik ČEROZ patří mezi významné sponzory kulturních akcí ve Velké 

Bystřici (Lidový rok, Mikulášská nadílka). 
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V. Politický a veřejný život 
 

 

Činnost politických stran 
 

 

KDU-ČSL –místní organizace Velká Bystřice 
(Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) 

 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, předseda MO strany 

 

Místní organizace ve Velké Bystřici měla v roce 2016  32 členů. Součástí 

organizace jsou i členové z Hluboček a Bystrovan. V měsíci únoru se konala 

výroční členská schůze, která zvolila nové vedení MO. Předsedou byl opět 

zvolen Mgr. Zdeněk Lakomý, místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a jednatelem 

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

Pečínková. Za členy z Bystrovan se stal členem výboru Vojtěch Košťálek  

a za Hlubočky Dan Tavlaridis.  

Za hlavní oblast naší práce považujeme zapojení našich členů a příznivců 

především  do komunální politiky ve Velké Bystřici a  v Olomouckém kraji. 

Svojí účastí tak chceme přispět k  rozvoji veřejného života  našeho regionu. 

   V městském zastupitelstvu jsme měli v roce 2016 celkem tři zástupce. 

Členové zastupitelstva jsou Mgr. Ivo Slavotínek, který zastává funkci 

místostarosty města,  a dva nestraníci na naší  kandidátce - Petr Nakládal  

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

Ing. Miloslav Kretschmer a členem kontrolního výboru Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Václav Lakomý je předsedou sociální komise 

Důležitou součástí života každé politické strany jsou volby . V roce 2016 

proběhly celkově dvoje. Nejprve volby do krajských zastupitelstev, které  

se konaly ve dnech 7. a 8. října. Pro naši organizaci bylo zvláště významné,  

že lídrem kandidátky Koalice pro Olomoucký kraj, kterou tvořili zástupci KDU-

ČSL a Strany zelených, byl náš člen a místostarosta Velké Bystřice  Mgr. Ivo 

Slavotínek. Koalice obdržela v našem městečku 335 hlasů, což bylo 34,39 % 

hlasů  a byla nejúspěšnější  volební stranou. V kraji jsme obdrželi celkově  

19 279 hlasů, což činilo 11,39 % hlasů. I  přes velmi dobrý výsledek, který jsme 

získali, šla naše koalice  vlivem dohody stran  ANO, ČSSD a ODS do opozice. 

8. a 9. října se konaly ještě  volby do Senátu parlamentu ČR, obvod 61  

v Olomouci a jeho okolí. Za KDU-ČSL kandidoval nestraník MUDr. Lumír 

Kantor, primář porodního oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. S počtem 

10215 hlasů v obvodě Olomouc se umístil s 27,62 % na druhém místě  

a postoupil do druhého kola. Ve Velké Bystřici dostal 267 hlasů, to je 29,43%. 

Do druhého kola kromě Lumíra Kantora postoupil zástupce Anno 2011 MUDr. 
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Milan Brázdil. Ve Velké Bystřici zvítězil Lumír Kantor  s 60,32% hlasů, hlas 

mu odevzdalo celkem 336 voličů a jeho soupeř získal 39,67 %  s 221 voliči. 

Lumír Kantor zvítězil i v celém volebním obvodě a stal se na dobu šesti let 

senátorem ( 52,44%, 10794 hlasů). Je potěšitelné, že v našem městečku oboje 

volby vyhráli kandidáti naší strany.   

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. Naši členové se velkou měrou 

podílejí na rozvoji sociálních služeb ve městě. 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 Olomouc  V rámci své působnosti  

se podílíme  na plnění  programového prohlášení zastupitelstva města. Pan 

Václav Lakomý vykonává funkci  předsedy poradního sboru pro přijímání  

do Domu pokojného stáří sv. Anny. Mgr. Zdeněk Lakomý pracuje  jako archivář 

města a dává dohromady historické materiály Velké Bystřice. Petr Nakládal 

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

Mgr. Slavotínek je členem školské rady při místní Masarykově základní   

a mateřské škole. 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. Na členské schůzi 5.5.2016 

byl zvolen nový výbor, předseda Mgr. Petr Šeda, místopředsedkyně Jarmila 

Machačová, člen výboru Marie Peřinová. 

 Základem činnosti jsou pravidelné členské schůze nejméně jednou  

za čtvrtletí a soustavná snaha získat do MO o nové členy. Také sledujeme 

politiku ve městě a okolí. MO podporuje předsedu Mgr. Sobotku ve snaze o 

zachování právního státu. Voliči považují za samozřejmost státní důchody, 

zdravotní péči a dobré jídlo, my jim musíme říkat, že se o tyto jistoty musí pořád 

bojovat.  
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Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  
 

 Tato strana i v roce 2016 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, od 9.12.2016 Jiří Čepelák  

 

Počet členů SDH   61 

Ženy        12 

Muži                37 

Mladí hasiči   12 

 

Počet členů zásahové jednotky  18 

Technika:  Tatra 815,CAS 32 

                  DA Mercedes Sprinter 4 x 4 

 

Zásahy v roce 2016 

Celkem:  70 

Jednalo se o požáry budov, trávy, slámy, vozidel osobních i nákladních, 

dopravní nehody, technické zásahy a likvidace hmyzu. 

 

24.6.2016 vypukl největší požár v kraji za posledních 11 let, hořel sklad 

textilu v Olomouci – Bělidlech. Škoda činila 80 milionů a naše jednotka  

se zúčastnila hašení. Následně jsme dostali ocenění primátorem města 

Olomouce. Začátkem roku jsme požádali o 90% dotaci na pořízení 

velkoobjemového auta, bohužel jsme neuspěli. Během roku jsme dodávali vodu 

na soutěže okresní i našich sousedů (Svésedlice, Přáslavice). Pro školky jsme 

připravili dětské dny, a to ve Velké Bystřici, Mrsklesích, Bukovanech  
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a Bystrovanech. Pro tyto obce zajišťujeme smluvně požární ochranu po celý rok. 

V listopadu na vlastní žádost odstoupil s funkce velitele JSDH Martin Mádr  

a proběhla nová volba, byly navrženi tři kandidáti - Leo Schafer, Jiří Čepelák  

a Michal Dubský. Demokratickou volbou byl zvolen Jiří Čepelák, byl jmenován 

starostou města dne 9.12.2016. Zástupcem zůstal Michal Dubský. Byl zpracován 

nový rozpočet a plán práce na rok 2017. V prosinci jsme bezúplatně obdrželi 

sadu vyprošťovacího zařízení od HZS Olomouc. Z rozpočtu byl schválen 

příspěvek na nové řidičské oprávnění skupiny C Michalu Čepelákovi, který ho 

úspěšně dokončil. Další školení se konalo v Jánských Koupelích: Velitel 

družstva - Pavel Jankůj, NDT- Leo Schafer a Vojta Majer. 

V lednu se uskutečnila Výroční členská schůze, v únoru již tradičně ples 

na zámku, v dubnu sběr železa a elektra, pálení čarodějnic a stavění máje  

v Hliníku. V květnu jsme pořádali kácení máje, zúčastnili jsme se okrskové 

soutěže v Přáslavicích, v červnu proběhly dětské dny a návštěva dětského 

domova. V srpnu se uskutečnila soutěž v požárním sportu v parku u školky a 

večerní zábava se skupinou NEGATIV. Byla vydána kniha Dobrovolní hasiči 

Olomouckého kraje do které jsme přispěli článkem o Velkobystřickém sboru. 

Kniha je k nahlédnutí u starosty města Marka Pazdery. V říjnu jsme uspořádali 

podzimní sběr a ukončení roku. Soutěžní družstvo se zúčastnilo patnácti soutěží, 

v Těšeticích dokonce I. místo a ve Velké Bystřici čas 18:09 krásný, ale  

na vítězství nestačil. Soutěžní družstvo se omladilo a za reprezentaci jim patří 

dík. Děti začátkem roku vedl Kamil Šperka s manželkou Katkou,  

ale po prázdninách již nepokračovali. V prosinci jsme navštívili onkologické 

oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci a dovezli jsme nemocným dětem 

Ježíška. 
 

       
    

    

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2015 tvořena 325 dospělými členy,  

4 mladistvými 16-18 let a 30 adepty ve věku do 15 let. 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 

             Ing. Slepica Jan – předseda  

             Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

             Konečný Vladimír – pokladník 

   Machynek Michal - hospodář 

             Šípek Martin –hospodář 

             Dub Petr – pomocník hospodář 

             Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže                                             
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             Koutný Marian - vedoucí mladých rybářů 

             Dragúň Josef - rybniční referent 

    Bečica Tomáš – vedoucí mladých rybářů 

             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, nahrazen Wagnerem Jiřím 

             Heitel Miroslav – člen DK 

V roce 2017 byla naše MO nově zapsána do spolkového rejstříku jako „Český 

rybářský svaz, z.s., místní organizace se sídlem Nádražní I. č.p. 702, 783 53 

Velká Bystřice.“ Statutárními zástupci jsou nově předseda Jan Slepica a jednatel 

Jan Zajíc. 

V průběhu roku se vrátil jako vedoucí kroužku mladých rybářů pan Koutný 

Marian a jako další vedoucí kroužku mladých rybářů pracovala slečna Veronika 

Ďásková. Výbor MO se v roce 2016 sešel celkem na 9 výborových schůzích 

s účastí 76,52 %.  

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 z naší MO do 15 let, 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 je vodní nádrž napuštěna a čeká se na kolaudaci. Smlouva  

na nájem VN Bukovany je uzavřena prostřednictvím VÚS ČRS Ostrava na dobu 

neurčitou a nájemné hradí VÚS Ostrava. 

Smlouva na užívání VN Lošov je  řádně uzavřena s Lesy ČR 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. 

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 1.1.2016 činily finanční prostředky celkem 140.936,89 Kč a ke konci 

roku 131.593,58 Kč. V roce 2016 byl vytvořen ztráta ve výši 9.343,31 Kč oproti 

plánovanému zisku 1.100,-  Kč. Ztráta byla způsobena neplánovanou úhradou 

další faktury za autobus na Bohušov ve výši 6 tis. Kč – příslib byl v rámci 
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brigád a nesplnění příslibu sponzorského daru na ceny na závody pro mladé 

rybáře.   

V roce 2016 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1 254 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 a při podzimních výlovech a nákupem byly do revírů  Bystřice 

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

1825 ks kapr násada, 219. ks Lín násada, 130 ks štika násada, 56. ks candáta 

násada, 122 kusů amura násada, 1092 ks pstruh obecný násada, 330 ks pstruh 

duhový násada a 3500 ks pstruha obecného čtvrtročka. 

V roce 2016 měla naše organizace 11 členů rybářské stráže. Za celý uplynulý 

rok bylo provedeno celkem 278 pochůzek a  kontrol. Naší RS nebyla zadržena 

žádná povolenka. Další drobné přestupky byly domluvou řešeny na místě.  

Za přestupek proti rybářskému řádu byla odebrána povolenka našemu členu 

panu Dohnálku Martinovi, Hejdovi Petrovi, Motlíčkovi Pavlovi a Rajsovi 

Vincentovi. 

V průběhu roku 2016 nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí  

u naší MO k žádné čistotářské události.  

V roce 2016 navštěvovalo dva kroužky mladých rybářů celkem 34 členů, 

z toho 30 do 15 let. V porovnání s předchozím rokem je to nárůst o 15 rybářů. 

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 2016 uskutečnil výbor MO víkendový pobyt mladých 

rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 16 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Český zahrádkářský svaz 
 

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

 
Naše činnost v roce 2016 byla zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských 

potřeb pro členy a naše spoluobčany. 
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Na jaře jsme pro zájemce zajistili 225 kg sadbových brambor, prodávali jsme 

také mletý vápenec. 

Členové výboru ZO pomáhali při organizaci Lidového roku. Součástí 

programu bylo vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku, předávání 

cen se zúčastnil také ministr zemědělství Marian Juračka 

Ve dnech  24.-26. září  jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Tuto výstavu pořádáme při Podzimních farmářských trzích. Tento termín je  

pro nás výhodný vzhledem k vysoké návštěvnosti. V sobotu a v neděli navštívilo 

výstavu 207 návštěvníků, v pondělí 210 dětí ze základní a mateřské školy. 

Všichni vystavovatelé byli odměněni diplomem. 
Výstava se konala v Informačním centru, protože prostory spolkové místnosti 

nebyly volné z důvodu rekonstrukce kulturního domu. 

Účast členů i nečlenů na akcích naši organizace v roce 2016: 

 členská schůze - 26  členů 

 jarní výstava Flora Olomouc - 15 členů 

 zájezd Velehrad s klubem seniorů - 5 členů 

 hodnocení soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku - 2 členové 

 letní etapa Flora Olomouc - 9 členů 

 zájezd Slovácko - 14 členů 

 podzimní výstava Flora - 9 členů 

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 2016 měla  ZKO Velká Bystřice 36 členů. V květnu jsme 

uspořádali 4. ročník výstavy německých ovčáků. Zúčastnilo se  68 vystavovatelů 

z Česka i Slovenska. Výstava měla jako i v letech minulých dobrý ohlas, 

účastníci byli spokojeni s připraveným zázemím, občerstvením a nakonec  

i počasím, které se vydařilo. 

ZKO uspořádala jedny zkoušky z výkonu, kterých se zúčastnilo 8 našich 

členů. Výcvik probíhal pravidelně – 4x týdně. Byly uspořádány kursy  

pro začátečníky, které se věnovaly získání základních návyků pro zvládnutí 

základní ovladatelnosti psa. V tomto je vidět hlavní problém u začátečníků. 

Klubovna ZKO byla jako v letech minulých  pronajímána občanům 

z Velké Bystřice i okolí, což je veřejností příznivě hodnoceno. 
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Auto-velo-klub Velká Bystřice, z.s. 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, pověřený zpracováním zhodnocení činnosti spolku 

 

 Náš spolek, stejně jako řada podobných bystřických institucí, věnoval 

zejména v počátku roku pozornost uvedení nových stanov a několika  

aktualizovaných vnitřních směrnic do života klubu, což jak vedení, tak i členům 

nečinilo větší problémy. 

 Mnoho úsilí si vyžádala jako každý rok příprava a zajištění známého 

Bílého kamene - hlavní každoroční akce AVK. Té v kronice města věnujeme 

samostatné hodnocení, proto jen krátce zrekapitulujme fakta. Po loňské nepřízni 

počasí, které zapříčinilo nízkou účast cykloturistů, jsme se dočkali nesrovnatelně 

příznivějších povětrnostních podmínek, což se projevilo tím, že na akci přijelo 

přes čtyři tisíce spokojených cyklistů a turistů. Ti si pochvalovali zejména ještě 

dokonalejší orientační značení jednotlivých tras, ochotu a profesionalitu 

pořadatelů, i otevření nového vstupního stanoviště, včetně nové trasy  

ze Skiareálu Hlubočky. Takže hlavní úkol roku 2016 jsme splnili se ctí a mohli 

se věnovat dalším rozmanitým klubovým aktivitám. 

 K těm patří každoroční klubová Májová cyklojízda, která nás letos  

z Olomouce zavedla do okolí města Šternberka - nenáročný okruh po hanácké 

rovině měřil téměř padesát kilometrů a třicítka účastníků si zasloužila tradiční 

závěrečné odpolední občerstvení v olomouckém tenisovém areálu. Kytary  

a další strunné nástroje pak samozřejmě zněly do pozdního večera. 

 Po loňském úspěchu jsme počátkem července zopakovali celovíkendovou 

automobilovou hvězdicovou jízdu na beskydský Čarták, kde jsme se postupně  

v pátek navečer všichni sjeli. V okolí Soláně jsme pak v sobotu jako turisté 

zdolávali řadu tras podle výkonnosti a věku jednotlivců, abychom večer opět 

zasedli a společně zapěli naše country songy, kterých už známe tolik, že jich ani 

za dva večery všechny nepřezpíváme. 

 K svérázným setkání členů klubu pak patří zpravidla dvoudenní pobyty 

všech, které si na svá bedra vezme dobrovolně některá z manželských dvojic. 

Letos jsme se již druhý rok po sobě vypravili do Jiříkova k pohostinným 

Glonkům, na jejichž zahradě jsme rozprostřeli svůj camp. Je to zase něco úplně 

jiného, než pobyt v komerčních zařízení, navíc nesrovnatelně levnější. Řada  

z nás navštívila vyhlášenou expozici místního řezbáře, jiní šlapali kolmo 

krásnou přírodou Rýmařovska, někteří se spokojili s vycházkou do nedaleké 

Kněžpole. Obětavost hostitelů neznala mezí, stejně jako uznání všech účastníků 

za perfektní přípravu celé akce. 

 Vyvrcholením naší podzimní činnosti byl "objev" nového zájmového 

teritoria - pobyt na lesním penzionu Bunč ve slováckých Chřibech. V sobotu 

nám sice nepřálo počasí, ale významnou rozhlednu Brdo jsme zdolali téměř 

všichni. Když ne v sobotu, tak v neděli za krásné viditelnosti ti ostatní.  
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 Jako bystřický spolek podporujeme dlouhá léta místní hudební přehlídku 

Bystřické banjo, kterou jsme dokonce několik let i spolupořádali. Společná 

návštěva této významné akce patří každý rok do plánu navržených akcí klubu  

a nejinak tomu bylo i letos. 

 Tradičním závěrem sezóny byl klubový potlach, který se už neuskutečnil 

jako mnohá léta na neředínském Rybníčku, ale v restauraci na Lazcích. 

Neoficiální posezení, na kterém se vzpomíná na vše letos společně prožité, bylo 

jako vždy hezkou tečkou za klubovým rokem 2016. 

 Během tohoto roku jsme přijali tři adepty na členství, kteří budou po roční 

zkušební době přijati za řádné členy spolku AVK Velká Bystřice. Do spolku, 

který téměř čtyřicet let vyvíjí bohatou, veřejně prospěšnou a cílevědomou 

činnost, která především díky Bílému kameni svým významem  již dávno 

překročila hranice našeho teritoria.  

 

  

 

   

Svaz postižených civilizačními chorobami z.p.  
 

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

 

 10.4.2016 jsme měli výroční členskou schůzi v hostinci U Žaludů,  

na které nás kulturní referentka paní Irena Juřicová seznámila s plánovanými 

zájezdy. 

V květnu jsme jeli do Polska - město Nisa, bylo tam moc hezky, ale 

mnoho jsme neutratili, protože prodávali jen za zloté. Další zájezd byl v červnu 

do jižních Čech - zámek Hluboká a město Písek. V září jsme se vydali na tři dny 

do Prahy a poprvé cestovali vlakem Regiojet, protože bychom neobsadili 

autobus. Cestování vlakem se osvědčilo - v Praze jsme navštívili Národní 

divadlo, Petřínskou rozhlednu, částečně Pražský hrad, Pražské jezulátko, 

muzeum voskových figurín, někteří absolvovali jízdu lodí po Vltavě.  Největším 

zážitkem byla návštěva hradu Karlštejn a jeho kaple. Poslední zájezd byl v říjnu, 

opět do Polského Těšína. V listopadu jsme měli tradiční prodejní výstavku, sice 

bylo málo dodavatelů, ale jako vždy se velmi dobře prodávalo domácí cukroví.  

 

   

  

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

veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.  

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12.2016 měl výbor organizace 

třináct členů – ženy. Tento počet zůstal stejný jako v roce 2015. 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, bohužel neúspěšně. Ve funkci předsedy našeho spolku byla 

v roce 2016 Diana Charvátová. 

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

na nový školní rok a zároveň pokladní předkládá výboru hospodaření  

za uplynulý školní rok. Vedení školy nám předložilo návrh na čerpání rozpočtu 

a my se mu snažíme vycházet 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, 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 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce KD Nadační konal v prostorách 

Hotelu Zámek Velká Bystřice. Letošní ples nám hudebně ozvučila kapela 

YANTAR BAND Velká Bystřice, v prostorách vinárny byla diskotéka, kterou 

zajistil Martin Vlk. Čistý zisk z plesu byl 36.150,- Kč a  jako každý rok tato 

částka významně posílila náš rozpočet. 

 

 

 

 

Junák – český skaut, z.s. – 12.oddíl V.Bystřice a Hlubočky 
 

Podklady:  Mgr. Petra Kloboučková  

 

Vedoucí oddílu: Ing. Vít Langer  

Zástupce vedoucího oddílu: Ondřej Klobouček  

Vedoucí družin: Mgr. Petra Kloboučková, Marek Klobouček  
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Vlaštovkiáda (19. 3. 2016) 

Děti si nejdříve vytvořily vlaštovky, některé pracovaly samy, jiným pomáhali 

rodiče či skautští vedoucí. Po vytvoření vlaštovek se závodilo v těchto 

kategoriích: hod vlaštovkou nejdál, nejlepší akrobat a nejzajímavější design.  

Pro soutěžící byly připraveny odměny a diplomy. 

 

Skautský tábor Hoštejn – Březná (9 - 17. 7. 2016) 

Vydali jsme se podruhé na stejné tábořiště, jelikož se nám minulý rok osvědčilo.  

Tématem tábora byla Zlatá horečka, proto jsme se na týden stali kovboji  

na Divokém Západě. Skauti si museli postavit přístřešky, lovit bizony, rýžovat 

zlato a obchodovat s ním. V doplňkovém programu si děti mohly ulovit bobříka, 

vyhrát v soutěži „Hoštejn hledá talent“ nebo si vyzkoušet váhu opravdové zlaté 

cihly. Velmi výjimečný byl pro nás okamžik skládání skautských slibů, jelikož 

jsme si vychovali naše úplně první světlušky a vlčata. Jednalo se o 

neopakovatelný zážitek, na který budeme vzpomínat spolu s nimi.  

I když nám letos počasí úplně nepřálo, párkrát vydatně zapršelo a nebylo úplně 

teplo, stejně jsme si to užili, jako pokaždé.   

 

Víkendovka Domašov (18. - 20. 11. 2016) 

Naše první „velká víkendová akce“. Vyrazili jsme v hojném počtu i s našimi 

benjamíny. Čekala nás cesta vlakem, za tmy, neznámým terénem, - trochu akční 

začátek víkendu. Ale zvládli jsme to na jedničku a nikoho jsme neztratili. 

Většinu víkendu jsme museli strávit na chatě, jelikož byla dost zima a pršelo. 

Ale program byl připravený a chata má obrovské zázemí, které to umožňuje, tak 

nám to až tak nevadilo. Jakmile bylo přijatelné počasí, vyrazili jsme ven. 

 

Další akce:  

Ukliďme svět, Ukliďme Česko  

Skautský dobrý skutek 

Výprava na Hrubou Vodu  

Víkendovka na Smilově 

Oranjééééé 

Vítání prázdnin  

Mise statečných  

Drakiáda  

Rekonstrukce klubovny  

Mikulášská nadílka  

Vánoční besídka  

Betlémské světlo 

Silvestrovský výšlap 
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Eko-turistický pionýrský oddíl Poletušky Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Xˇandy Dvořák, oddílový vedoucí 

 

Spolu s paní učitelkou Jolankou Lejskovou jsme vymysleli v roce 2012 

Eko-turistický klub, který dnes čítá 20 registrovaných dětí do 15 let a 6 rodičů 

nejen z Velké Bystřice a dostal název Poletušky. Pravidelné oddílové schůzky 

máme zatím stále v informačním centru města. 

  V roce 2014 se Klub Poletušky registrací k pionýrské skupině Pionýr 

PLEJÁDY Šternberk stal oddílem Poletušky a získal tak možnost vystupovat 

jako samostatný subjekt, mít zázemí velkého neziskového spolku a navázat tak 

na 30 let práce skupiny, která měla již oddíly v Dalově i v Uničově. 

Skupina PLEJÁDY Šternberk je nestátní nezisková organizace spadající 

pod Pionýr, která se věnuje volnočasovým aktivitám s dětmi ve věku od 6  

do 15 let již více jak 30 let. V současné době máme registrovaných 70 členů,  

z toho 40 dětí do 15 let. Máme stejně zaměřené oddíly, a proto máme hodně akcí 

společných.   

Naše společné činnosti: 

- jezdění na kole, hry ve městě, v lese, na louce a ve vodě 

- vlastníme několik nafukovacích kánoí Pálava, slaňujeme na lanech 

- zúčastňujeme se výtvarných a pěveckých celorepublikových soutěží   

- učíme se poznávat faunu i floru, mapu, buzolu, znaky české státnosti  

a historie  

- věnujeme se první pomoci a přežití 

- pořádáme jednodenní či víkendové pobyty 

- navštěvujeme naše vlastní táborové základny Pod Pandurkou  

v Bohuslavicích u Konice a v Hoštejně Na Německých lukách, kam 

jezdíme i na tábory.  

- jeden z ideálů současného Pionýra je pomoc. Pokud jste si letos koupili 

kytičku ve sbírce „Český den boje proti rakovině“, je docela možné,  

že jste si ji koupili od nás. Naše skupina se této sbírky účastní již mnoho 

let. Stejně tak pomáháme ve Tříkrálové sbírce.  

- věnujeme se geocachingu a také provozu CB a PMR vysílaček  

- zapojujeme se do projektů Pionýra, DDM Olomouc, SDH, ICK, EoNu 

apod.   

Mezi naše hlavní úspěchy roku 2016 patří 1. a 2. místo v etapové soutěži  

a nakonec celkové prvenství v kategorii skupin s více jak 10 členy do 15 let 

v celorepublikové soutěži MEA (Malá energetická akademie). V roce 2016  

se nám také podařilo jako prvnímu sdružení přespat ve stanech v Zámeckém 

parku a nezanechat za sebou stopy ani po ohništi. V roce 2016 jsme se zapojili 

také aktivně do projektu Klíčení - Zvířátka (Pionýr). 

 

http://www.poletusky.estranky.cz/
http://plejady.zde.cz/
http://plejady.zde.cz/
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Mezi naše nejúspěšnější akce roku 2016 patřily tyto: 

24.-25.3.2016 Noc deskových her v hasičce 

1.-3.4.2016 Víkendová akce Vranov nad Dyjí – návštěva vodní elektrárny  

5.4.2016 Klubovna – návštěva včelaře ve Velké Bystřici a předání krmítka  

pro mateřskou školku 

16.4.2016 Jednodenní akce – lesní brigáda v Jívové 

19.4.2016 Návštěva p.Zdařila v Daskabátě – výroba elektro motorů 

14.5.2016 Jednodenní akce – čištění řeky Bystřice 

17.5.2016 Klubovna – výroba vodníka pro vodnickou stezku 

29.5.2016 Jednodenní akce – vyhlášení výsledků MEA na dětském dni v Brně – 

1.místo  

25.6.2016 Jednodenní akce – stanování v Zámeckém parku 

19. - 20.7.2016 Víkendová akce Expedice Apalucha (tatínkové s dětmi) + účast 

na akci Snídaně v trávě aneb ochutnej sousedovu snídani   

30.7.-6.8.2016 Letní tábor pro rodiče s dětmi v Bohuslavicích u Konice  

TZ Pod Pandurkou – téma indiáni    

17.9.-18.9.2016 Víkendová akce – výroční oheň TOM T.O. Kamarádi Šumperk 

28.9.2016 Jednodenní akce Výlet do jeskyně – Zbrašovské  aragonitové jeskyně 

8.10.2016 Jednodenní akce – Vodácká výprava 

18.10.2016 Klubovna – divadlo O Veliké řepě 

26.-30.10.2016 Podzimní prázdniny  v Bohuslavicích u Konice TZ Pod 

Pandurkou – téma PAT & MAT 

8.11.2016 Klubovna – předání indiánského totemu z letního tábora školce 

25.-27.11.2016 Výhra v MEA akademii – vybrali jsme návštěvu Galaxie  

ve Zlíně + návštěvu zlínských pionýrů 

V dalších letech chceme naši činnost rozvíjet a spolupracovat s dalšími 

subjekty v našem městě. Naším velkým přáním je mít vlastní klubovnu a dobré 

jméno našeho oddílu.  

Více informací lze najít na internetu: http://poletusky.estranky.cz 

FB poletusky, Inst.: poletusky 

 

 
 

 

 

  

Senior klub 
 

 

Podklady:  Helena Goldscheidová, předsedkyně klubu 
 

 

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

 

 18.2. Posezení v pizzerii na faře (35 členů) 

http://poletusky.estranky.cz/
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 19.3.Promítání diapozitivů ze Singapuru a Indonésie manželů 

Etrychových v Domě pokojného stáří sv.Anny (22 členů) 

 21.4. Pěší túra do Bukovan s posezením v nekuřácké hospůdce (20 členů) 

 17.5. Zájezd na Velehrad a do Čejkovic s prohlídkou čajovny a návštěvou 

vinného splípku – ochutnávka vín 

 16.4. Posezení v restauraci Na Letné – uzené klobásky 

 22.9. Opět posezení v restauraci Na Letné – uzené klobásky 

 27.9. Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm – Pustevny a sklárny Karolínka 

 8.12. Předvánoční posezení v Domě pokojného stáří sv.Anny 

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

úlohu v obohacení života starších občanů.  

  

 
 

Rodinné centrum Bublinka 
 

Podklady: Mgr. Eva Frnková  

 

        Rodinné centrum Bublinka má své sídlo v západním křídle zámku 

v 1.patře. V roce 2016 pořádalo pravidelné herny pod vedením Soni Hunkesové 

a Marcely Konečné 1x týdně. Během pravidelných sešlostí se zaměřovaly 

maminky na sezónní tvoření. Nezapomínalo se ani na tvořivé dílny pořádané  

v rámci udržitelnosti projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem. 

Zaměřily jsme se na techniky křišťálová pryskyřice a malování na textil. S dětmi 

jsme se také pustily do tvoření velmi pěkných vánočních přáníček. 

Na jaře a na podzim pořádala Bublinka bazárek dětského oblečení, 

sportovních potřeb, hraček, dětského nábytku a dalších potřeb. Akce se konaly 

v prostorách orlovny za velkého zájmu rodičů nejen z Velké Bystřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

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. Věkový 

průměr činil 83 roků. Nejstaršími obyvateli domova byli v roce 2016 paní 

Zdeňka Kubisová z Velké Bystřice a pan Karel Niesner, pocházející z Velkého 

Újezdu, kteří oslavili své 95 narozeniny a paní Ludmila Čechmánková, které 

bylo 94. let.    

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, pracovníci v sociálních službách  

a techničtí pracovníci, zajišťující chod kuchyně, úklid, praní prádla  

a údržbu. Zástupkyní ředitele je 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. Jsou pořizovány nové 

zdravotní pomůcky, usnadňující život zvláště nepohyblivým obyvatelům,  

například vakový elektrický zvedák, aktivní antidekubitní matrace a další  

moderní prostředky. 

Rozpočet  domova byl  v  roce 2016 byl vyrovnaný a  činil 10.515. 000,-  

Je  však nutné podotknout, že bez pomoci Olomouckého kraje, který poskytl 

dotaci ve výši 2,300.000,-  a města Velká Bystřice s příspěvkem 1,650.000,-  

by se naše zařízení neobešlo. 

V oblasti technické modernizace domova byla provedena přestavba 

bývalé lékařské ambulance na dva nové byty se samostatným kuchyňským 

koutem a sociálním zařízením. Přestavbu prováděla firma Lavstav a.s.  

z Vyškova a  stavba stála  celkem 947.892,- . Rovněž proběhlo  několik menších 

úprav veřejných prostor. Byla vymalována společenská místnost a přilehlé 
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chodby spojovacího koridoru. V nich byly instalovány ochranné prvky proti 

oděru. 

  Pro zkvalitnění sociální práce byl podán projekt ,,Kvalita v sociální 

práci“,  na nějž jsme obdrželi dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 

742.177,-.  

  Obyvatelé domova nemusí využívat pouze nabídky domova, ale mohou  

se účastnit i akcí, které pořádá klub seniorů ve společenské místnosti domova a 

další zájmové organizace. Mají rovněž možnost, pokud jim to zdravotní stav 

dovoluje, účastnit se kulturního a veřejného dění ve Velké Bystřici. Někteří 

navštěvují kulturní a společenské akce, koncerty, divadelní představení. Nejvíce 

jsou navštěvované akce, které se konají na náměstí nebo v prostorách amfiteátru 

v zámeckém parku.   

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 pohybová cvičení  

a cvičení paměti. 

V době masopustu navštěvuje domov masopustní průvod masek.   

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

se účastní jak obyvatelé našeho domova, tak i jejich rodinní příslušníci  

a známí. Oslavy byly zahájeny bohoslužbou, kterou sloužil P. Josef Opluštil,  

a po ní následovala zahradní slavnost. K poslechu hrála skupina Magnet. 

  Na počátku léta se uskutečnil autobusový zájezd do Tršic, kde jsme si  

na místním zámku prohlédli zdejší  muzeum, popisující život na Hané. Po ní 

následovala návštěva Farmářské bašty v Daskabátě.  

Několikrát do roka navštěvují  náš domov děti  místní základní umělecké 

školy a  mateřské školy, aby našim obyvatelům předvedli něco z toho,  

co se v průběhu roku  naučili, zejména hudební skladby, písničky, tance  

a  divadelní scénky. Studenti Gymnázia německého řádu zde  již několik let 

pořádají Den dobrých skutků. 

V rámci festivalu  Lidový rok se opět uskutečnila malá folklorní scéna   

ve společenské místnosti, na které vystoupily tři  dětské folklorní soubory spolu 

se svými  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 pořádají přednášky. Velmi oblíbené jsou dny, kdy se peče 

cukroví a další dobroty. Obyvatelé mohou využít služeb naší malé knihovny, 

kde si najdou literaturu, kterou mají rádi. 

Abychom naší veřejnosti přiblížili život  obyvatel našeho domova,  

pořádáme vždy v říjnu týden sociálních služeb u příležitosti Dne seniorů, jehož 

součástí je den otevřených dveří. Při něm si mohou zájemci  prohlédnout  

prostředí, v jakém naši starší spoluobčané žijí. Zároveň obdrží nejnutnější 
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informace o našem zařízení. Součástí tohoto týdne je i společenské odpoledne  

s hudbou.  

V rámci Svatomartinských slavností  napekli naši obyvatelé 

svatomartinské rohlíčky, které se prodávaly v našem stánku na náměstí. Zároveň 

pomohli základní škole a připravili sádlo se škvarky.  

Před dobou adventní se v domově vyráběly adventní věnce, výtěžek 

z jejich prodeje byl použit k charitativním účelům a před svátkem sv. Mikuláše 

pomáhali naši obyvatelé připravit kolem 400 balíčků pro svatomikulášskou 

nadílku pořádanou městem. 

Jak je z této zprávy patrné, ani naši obyvatelé nechtějí zůstávat stranou,  

ale naopak  snaží se   podle svým možností zapojovat do života   našeho 

městečka. 

 

 

 

Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 

 

Pečovatelská služba ve Velké Bystřici poskytovala v roce 2016 péči 36 

klientům v obcích: Bělkovice-Lašťany, Dolany, Droždín, Hlubočky, Mariánské 

Údolí, Samotišky, Sv. Kopeček, Velká Bystřice, Daskabát, Radíkov, Lošov  

a Velký Týnec. Počet uživatelů nenarostl objemem, ale díky intenzivnější péči 

narostl počtem hodin přímé péče. Vzhledem k tomu, že se větší počet seniorů 

rozhodne zůstat doma ve svém prostředí až do smrti, potřebují četnější denní 

návštěvy. 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 

2016 byl počet uživatelů celkově na venkově 143, kdy Velká Bystřice měla  

v péči 36 uživatelů. Jen počet přímé péče u uživatelů vzrostl od roku 2010,  

kdy je uváděno číslo 3 789:45 hodin na 7 806:21 hodin v roce 2016. V samotné 

Velké Bystřici jsme docházeli k 8 uživatelům a počet přímé péče byl 593:10hod. 

Uživatelé také využívají možnosti chodit s pečovatelkou na procházky, a tím být 

v kontaktu se  společenským prostředím. 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 
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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 7:00-13:00   

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

ČT návštěvní služba 12:00-18:00 

PÁ 7:00-13:00   

Odběry do laboratoře od 7 – 9 h 

 

 

 

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 - 11:00   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. Osvědčila se komunikace s pacienty přes email. Již v mnoha 

případech to urychlilo vyřešení akutně vzniklých problémů. Hlavně mladé 

maminky s kojenci se touto cestou vyhnuly návštěvě lékařské pohotovostní 

služby. Důležitá je komunikace mezi pacientem a lékařem, naslouchat a ptát se, 

což je často úspěšnější než razantní léčba.  
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Zubní praxe  

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 

MUDr. Petr Jašek - praktický zubní lékař  

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka 

Miroslava Kubáčková – zubní laborantka 

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.  

 

 

 Ambulance klinické logopedie 

 
Podklady: Mgr.Dana Chmelíková, klinický logoped 

 

      Ambulance klinické logopedie se nachází v centru Velké Bystřice  

ve zdravotním středisku, v blízkosti ZŠ a lékárny. Již šestým rokem je zde 

poskytována individuální logopedická péče dětem i dospělým s vadami 

řeči, komunikačními problémy a narušeným komunikačním vývojem. Cílem 

logopedické péče je správná diagnostika, zvolení správných postupů a metod 

terapeutické interakce a odborná spolupráce při odstraňování zjištěných 

řečových vad a poruch.  

Provoz ambulance je celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována 

potřebám pacientů.  

Pokud pacientům jejich zdravotní stav nedovoluje dojíždět do ordinace, 

provádíme logopedickou intervenci a akutní diagnostiku i v domácím prostředí. 

K lepší informovanosti pacientů jsou k dispozici vlastní webové stránky,  

kde jsou potřebné informace, aktuality, fotografie.  

Od října 2016 je ordinace posílena o jednu pracovní sílu. Jako logoped 

zde nastoupila Mgr. Tereza Pospíšilová, která pracuje pod odborným dohledem. 

Vzhledem k tomu, že je absolventkou logopedie UP Palackého v Olomouci  

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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a zároveň nastoupila ke specializačnímu studiu klinické logopedie, je  

pro ordinaci čerstvým oživením a potřebnou posilou týmu. 

I v dalším roce pokračovala započatá externí spolupráce ambulance s MŠ 

a ZŠ ve Velké Bystřici, MŠ v Mrsklesích a speciální školou Credo v Olomouci. 

Depistážní vyšetření a konzultační činnost byla rozšířena na žádost pedagogů  

na oblast Veselíčka a Doloplaz.  

V logopedické ambulanci nadále spolupracujeme s různými odbornými 

pracovníky,  praktickými lékaři, psychology, učiteli, speciálními pedagogy SPC, 

PPP atd. se společným cílem zajistit odbornou lékařskou péči lidem s narušeným 

komunikačním vývojem. 

 

 

 

Další lékařské ordinace – ČSA č.80 
 

Ortopedická ordinace – MUDr. Josef Bělík 

Středa 15,30 – 17,00 

 

Gynekologická ordinace – MUDr. Horymír Podhorný 

Úterý 14,00 – 18,00 

 
 
 

Zařízení rehabilitační péče  

 
Hana Novotná, rehabilitační sestra  
Ordinační doba: 

Po  6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

St   6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

Pá  6:30 – 12:00     12:30 – 17:00 

 

 

 

 

Lékárna 

 
Podklady: Lenka Svrčková, farmaceutický asistent 

 

Vedoucí: PharmDr. Helena Třísková 

    

 

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

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

 

Poznámka kronikáře: Zákazníci se stěžují na ceny léků v bystřické 

lékárně, které jsou v porovnání s cenami v Olomouci podstatně vyšší. 

 

 

Školní jídelna 
 

Podklady: Webové stránky firmy GTH CATERING http://gth.cz/ 

Hana Londová, učitelka, strávník školní jídelny 

 

Od roku 2015 provozuje stravování ve školní jídelně firma GTH 

MULTICATERING, která se svou velikostí, celorepublikovým pokrytím  

a rozsahem služeb se společnost řadí mezi největší poskytovatele služeb 

v oblasti stravování v ČR. Aktuálně společnosti se svými více než 1600 

zaměstnanci měsíčně obslouží v segmentech průmyslu, administrativy, školství, 

zdravotnictví a armády okolo 1 000 000 zákazníků ve více než 95 provozovnách 

lokalizovaných po celé České republice. V oblasti školního stravování působí  

na těchto školách: 

1
st
 International School of Ostrava 

Gymnázium J. Nerudy Praha 

Hudební škola hl. m. Prahy 

Školní kuchyně PBS Velká Bíteš 

Základní školy město Svitavy 

ZŠ Broumov Opočenského 

ZŠ Broumov Masarykova 

ZŠ Česká Skalice 

ZŠ Hovorčovice 

ZŠ Velká Bystřice 

ZŠ Černošice  

Vedoucí školní jídelny byla paní Flejberková. V naší základní škole měli 

žáci a další strávníci možnost si vybírat ze tří jídel, objednávky a odběr jídla  

se prováděly tak jako v předchozích letech pomocí elektronických čipů. Jídelna 

zajišťovala rozvoz jídla i do mateřské školy a do okolních obcí. 

http://gth.cz/
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

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

 V roce 2016 byl u našeho územního obvodu zaznamenán pokles nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2015, který činil 26 trestných činů.  

Z celkového počtu spáchaných 266 trestných činů bylo objasněno 134 trestných 

činů, což činí objasněnost 50,38 %. V roce 2015 byla objasněnost našeho útvaru 

50 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 0,38 %. Z celkového 

počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková trestná 

činnost – 123 skutků. 

 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2016 nejrozšířenější kriminalitou vloupání do zaparkovaných motorových 

vozidel, rodinných domů a do rekreačních chat. K těmto vloupáním docházelo 

na různých místech celého teritoria OO PČR Velká Bystřice. Další rozšířenou 

kriminální činností v roce 2016 bylo vloupání do restaurací a do ostatních 

objektů. 

 V roce 2016 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“). 

 

Pachatelé trestné činnosti 

 Z celkového počtu 266 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 134 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 69 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých osob byly evidovány 3 případy činu 

jinak trestného nebo provinění, což značí nárůst oproti roku 2015 o 2 případy. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti. 

V roce 2016 došlo dále ve 38 případech k vloupáním do různých objektů 

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

(7 případů), restauračních zařízení, hospod a obchodů (7 případů), vloupání  

do školy (1 případ) a dále pak k vloupání do ostatních objektů (15 případů).  
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V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2016 nebylo realizováno vykázání 

osoby ze společného obydlí. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  
 V roce 2016 bylo evidováno v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku celkem 216 přestupkových spisů, což činí 

pokles oproti roku 2015 o 86 skutků. Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu 

předáno celkem 190 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového jednání  

jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 134 přestupových spisů, což znamená pokles 

oproti roku 2015 o 2 spisy.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 82 spisů,  

což činí nárůst oproti roku 2015 o 14 spisů.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 78 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 49 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 1.5.2016. Další významnou společensko-sportovní událostí bylo 

mistrovství České republiky v biketrialu, které se konalo ve Velké Bystřici.  

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- Hanácké pupek světa, 

- Lidový rok – XXVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 

- Hanácké Woodstock – rockový festival,  

- Bystřické Banjo – XVIII. ročník festivalu trampské, folkové a country 

muziky, 

- Hanácké Nashville – přehlídka country, folkové a trampské 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 2016 měla vzrůstající tendenci. Ve dvou 

případech realizována osoba mladší věku 15 let a v jednom případě osoba  

ve věku 15-17 let. V prošetřovaných událostech se ve dvou případech jednalo  

o případy majetkové trestné činnosti a 1 případ z oblasti extremismu. 
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 Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky byly v roce 2016 zaznamenány 2 případy 

nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. Z uvedených dvou 

případů byl jeden objasněn. 

 

Kriminalita s extremistickým podtextem 

Ve služebním obvodu byl ve sledovaném období zaznamenán jeden 

případ této kriminality. Do této kategorie však lze zařadit tzv. sprejerství, v roce 

2016 byly v tomto směru zaznamenány 2 případy. 

 

Majetková kriminalita  

 
Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2014, 2015 a 2016 

 

Rok 2014       2015 2016 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

 v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

193 / 42 21,76 148 / 32 21,62 123 / 26 21,14 

Krádeže vloupání 41 / 7  17,07 41 / 21 51,22 38 / 11   28,95 

Krádeže prosté 125 / 26  20,80 87 / 9 10,34 71 / 11 15,49 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 20 skutků,  

což je o 3 skutky více než v roce 2015. Objasněnost činila 40 %, což je oproti 

roku 2015 o 19,71% nižší objasněnost než v roce 2015. 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 2016 spácháno 10 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje pokles o 6 skutků. 

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 2016 evidováno 33 trestných 

činů, což představuje nárůst o 13 trestných činů oproti roku 2015. V této 

kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 



71 

 

 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 22 trestných činů 

2. Požáry – 4 trestné činy 

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

4. Sprejerství – 2 trestné činy 

5. Nedovolené ozbrojování – 1 trestný čin 

6. Výtržnictví – 1 trestný čin 

7. Ohrožování výchovy mládeže – 1 trestný čin 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2016 evidováno celkem  

75 trestných činů, ze kterých bylo objasněno 65 skutků. V této skupině  

se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 

1. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 26 trestných činů 

2. Zanedbání povinné výživy – 23 trestných činů 

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

4. Ublížení na zdraví z nedbalosti – 1 trestný čin 

5. Ostatní trestná činnost – 2 trestné činy  

 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2016 

řešeno v blokovém řízení celkem 894 řidičů, což představuje oproti roku 2015 

pokles o 62 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 383.200,- Kč, což je o 56.400,- Kč méně než v roce 2015. 

 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 80 řidičů, 

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

Z uvedeného počtu bylo realizováno 49 přestupkových jednání a 31 trestných 

činů. Oproti roku 2015 došlo k poklesu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 15 řidičů. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

Plánovaný personální stav obvodního oddělení je v současné době celkem 

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

+ administrativní pracovnice, celkem tedy 20 policistů + 1 občanský 

zaměstnanec. V průběhu roku 2016 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 

ustanovení nového zástupce vedoucího oddělení, který se v průběhu roku 

postupně zaškoloval a získával vědomosti v rámci své pracovní náplně  
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 Co se týká pracovního zázemí policistů, to je v současné době na velmi 

dobré úrovni. V průběhu roku došlo na oddělení pouze  k drobným obměnám 

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  

266 trestných činů bylo v roce 2016 objasněno 134 trestných činů, což činí 

procentuální objasněnost 50,38 %. Tento výsledek je nejlepší za posledních  

13 let. Mezi další významné pozitivní 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 

bylo rovněž dosaženo velmi dobrých výsledků. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 

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  

Ing. Martin Seidler, předseda ŠR – odstoupil 

Ing. Marek Pazdera   

Mgr. Ivo Slavotínek    

Mgr. Lucie Pazderová   

Mgr. Jaroslav Zavadil   

Mgr. Vendula Švarcová   

Mgr. Kateřina Pospíšilová   

Mgr. Libuše Sandrová   

Mgr. Michaela Kaczmarczyková   

Jana Marešová   

Aleš Konečný   

Ing. Martina Venusová   

Ing. Kateřina Šperková     

   

Materiální vybavení školy 

 

Odborné učebny: 

14 učeben s interaktivními tabulemi 

počítačové učebna 

odborná učebna fyziky a chemie 

učebna hudební výchovy 

jazyková učebna 

cvičná kuchyň 

školní dílna 

učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň 

tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí) 

víceúčelová sportovní hala (používá se zejména pro míčové sporty) 

mobilní učebna s 20 ks tabletů 
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Všechny třídy mají výškově stavitelný žákovský nábytek, ve všech třídách 

jsou nové tabule s pojezdem. Průběžně probíhá oprava a výměna žaluzií  

ve třídách. 

Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis, 

badminton a košíkovou, u haly je krátká běžecká dráha na 50 m a doskočiště  

pro skok daleký. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů 

byl využíván také městský park a areál víceúčelového sportoviště Na Letné.  

Školní družina má 4 oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Oddělení 

družiny jsou vybavena lavicemi, pohodlným sedacím nábytkem a novými 

nábytkovými sestavami. 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

1.stupeň: 2.stupeň 

Mgr. Anna Fryštacká Mgr. Ondřej Dostál (Aj – Tv – Vz) 

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) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

Mgr. Ivo Šenk  Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

Mgr. Gabriela Šišková   Miroslava Skřičilová, DiS. (asistent) 

Mgr. Libuše Sandrová (+ Aj 2. st.) Mgr. Blanka Jaklová (Aj) 

 Mgr. Vít Koplík (Tv - Pč) 

 Mg. Michaela Kaczmarczyková (Tv) 

           

Školní družina 

Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 

Vychovatelky:  Kamila Smidová 

    Petra Polcrová 

    Blanka Jaklová  

 

 

Rozdělení některých funkcí: 

Koordinátorka ŠVP     Mgr. Šišková 

Výchovná poradkyně     Mgr. Poděbradová 

Metodička prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Jílková 

ICT koordinátorka        Mgr. Minářová  

Koordinátorka environmentální výchovy   Mgr. Londová  
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Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová   ekonomka školy  

Martin Skácel   školník (od 1.8.2015) 

Hana Juřicová        pracovnice pro úklid  

Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 

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 18. 1. 2016.  Do 1. ročníku 

nastoupilo v září celkem 50 dětí + 3 žáci byli vzděláváni v zahraničí.  

V deváté třídě bylo celkem 27 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné  

ze zvolených škol.  

 

Počty žáků k 30. 6. 2016 
Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 

1.A Mgr. Jaromíra Pazderová 13+1 12 25+1 

1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 14 11+2 25+2 

2.A Mgr. Hana Londová 12 10 22 

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

3.A Mgr. Sylva Kubíčková 12 8 20 

3.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 11 10 21 

4.A Mgr. Libuše Sandrová 9 13+1 22+1 

4.B Mgr. Anna Fryštacká 12 7 19 

5.A Mgr. Drahomíra Kozáková 8 15 23 

5.B Mgr. Ivo Šenk   9 13 22 

Celkem 1. 

st. 

 113+1 108+5 221+6 

6.A Mgr. Ingrid Jílková 10 15 25 

6.B Paeddr. Helena Stejskalová 14 5 19 

7.A Mgr. Eva Poděbradová 6 11 17 

7.B Mgr. Ondřej Dostál 15 7 22 

8.A Mgr. Jarmila Štěpánová 9 8 17 

8.B Mgr. Jitka Minářová 11 12 23 

9.A Mgr. Renata Kramplová 10 17 27 

Celkem 2. 

st. 

 75 75 150 

Celkem  188+1 183+5 371+6 

 

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

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

Hrubá Voda, Olomouc). 

Šest žáků se vzdělávalo v zahraničí, ale byli zapsaní jako kmenoví žáci naší 

školy. 
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Výsledky srovnávacích testů SCIO (5., 7., 9. ročník) 

9. ročník      7. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník 

 

 

Komentář ke grafům: Tlustá černá 

čára udává průměrný percentil všech 

testovaných žáků základních škol. 

Některé třídy (např. 7. A, 5. A) mírně 

či více průměr převyšují. Jiné (např.  

9.A, 7.B) naopak průměru nedosahují. 

Důležitější než absolutní srovnání  

je srovnání potenciálu žáků, ten je dán 

úrovní obecných studijních 

předpokladů (OSP). Sloupce výkonů 

v matematice a českém jazyce by měly být stejně vysoké nebo vyšší. Pak je 

potenciál žáků využíván optimálně. 

Žáci školy prošli také testem z anglického jazyka. Tady jde o test dosahování 

požadované úrovně zvládnutí jazyka (A1, A2). Naši žáci dosáhli stejných 

výsledů jako jejich vrstevníci ve sledovaném vzorku. Sedmáci byli mírně 

nadprůměrní. 

Znovu se objevili žáci, kteří dosahovali mimořádně vysokých úspěšností 

v testech. Společnost SCIO ocenila vynikající výsledek D. Kafkové 

v matematickém testu  

 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2015/16 

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

pro 5. třídu 

- Anglický jazyk pro 2. stupeň (doučování) 

- Badminton 

- Bojové sporty a sebeobrana 

- Cvičení z českého jazyka 

- Cvičení z matematiky 

- Florbal 
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- Gymnastika pro mladší žáky 

- Taneční kroužek Hip hop 

- Keramika pro 1. stupeň 

- Stolní tenis 

- Vědecké pokusy pro nejmladší 

- Výtvarný kroužek pro 3. třídu  

 

Kulturní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

8. 10. Výstava Expozice času, Šternberk 7. AB Kramplová, Dostál 

18. 10. Jazykově poznávací zájezd do Velké 

Británie 

15 žáků  

8. AB 

Sandrová, Minářová 

21. 10. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce 1. – 3. třída třídní učitelky 

26. 11. Taje Thajska, promítání a výukový 

program 

7. AB, 9. A Hyklová, Kramplová 

14. 11. Svatomartinské odpoledne s průvodem 

a výstavou luceren 

žáci 1. 

stupně 

Pazderová, Kubíčková, 

Pospíšilová OL 

25. 11. Scholaris – přehlídka střeních škol 9. A Poděbradová 

26. 11. Vánoční jarmark a vystoupení celá škola třídní učitelé 

4. 12. Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ 9. A Kramplová, Mihal 

15. 12. Vánoční Náměšť, exkurze 2. a 3. 

ročník 

třídní učitelky 

8. 12. Divadlo: Legenda V+W 2. stupeň Poděbradová 

2. 2. Karel IV., výukový program 4. AB Šišková 

2. 2. Africké pohádky, beseda v knihovně 4. AB Sandrová, Fryštacká 

6. 2. Společenský ples SRPŠ rodiče žáků 

a přátelé 

školy 

SRPŠ 

12. 2. Karneval školní družiny oddělení 

ŠD 

Kadalová, Smidová 

25. 2. Recitační soutěž, školní kolo vybraní 

žáci 1. – 5. 

třídy 

Pazderová 

26. 2. Beseda v knihovně: Holky na vodítku 7. A Poděbradová 

2. 3. Recitační soutěž, okresní kolo 

N. Teličková (3.A) – čestné uznání, J. 

Šmejkalová (3.A) – postup do 

krajského kola. E. Kubíčková (7. A) – 

čestné uznání, K. Čtvrtlíková (7. A) – 

postup do krajského kola. 

 Smidová 

8. 3. Používám mozek, výukový program 5. – 9. roč. Kramplová 

15. 3. Národopisný program žáci 1. – 5. Londová 

16. 3. Velikonoce v tradici 5. A Kozáková 

17. 3. Recitační soutěž mikroregionu 

Bystřička  

Linhartová (5. A), 1. místo 

 Smidová 

22. 3. Exkurze Praha ČNB 9. A Kramplová 

20. 4. Divadlo: O kouzelném zvonu 1. - 3. Třídní učitelky 
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24. 4. Recitační soutěž Dětská scéna, krajské 

kolo  

J. Šmejkalová (3.A), K. Čtvrtlíková (7. 

A) 

 Pazderová 

28. 4. Karaoke pěvecká soutěž žáci 2. st. Poděbradová, Jílková 

26. 5. Beseda v knihovně: Národní obrození 8. A Štěpánová 

1. 6. Výstava Expozice času, Šternberk 5. A Kozáková 

3. 6. Kniha nebo film?, beseda v knihovně 5. A Štěpánová 

3. 6. Den dětí v MŠ 9. A Kramplová 

4. 6. Oranjeééé Velká Bystřice vybraní 

žáci 2. St. 

Šišková, Pazderová, 

Stejskalová 

16. 6. Loučení se 3. třídou 3.AB Kubíčková, Pospíšilová 

červen Výstava kroužku „Modrá krajina“ žáci 3. a 4. 

ročníku 

Pospíšilová OL 

 

Sportovní akce 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

2. 10. Přespolní běh Tršice 

18 žáků 4. – 9. ročník. 1. místo: Soška 

(6. B), Pazderová (8. B) 

 Dostál 

5. 10. Coca-Cola Cup, kopaná, okrskové 

kolo, Velký Týnec 

13 chlapců 

8. a 9. 

ročníku 

Koplík 

20. 10. Školní liga v miniházené, Velká 

Bystřice 

46 žáků 3. – 

5. ročník 

Šenk 

23. 11. Školní liga v miniházené, Velká 

Bystřice 

46 žáků 3. – 

5. ročník 

Šenk 

4. 12. Mikulášský turnaj v miniházené 21 žáků 3. – 

5. ročník 

Šenk 

10. 1. Lyžařský výcvikový kurz, Stříbrnice 30 žáků 7.r Dostál, Koplík, Jílková 

 Novoroční turnaj v kopané v 

Hlubočkách 

17 žáků 8. 

B, 9. B., 1. 

místo: 

Velká 

Bystřice A 

Koplík 

26. 1. Kvalifikace O pohár ministryně 

v házené, Olomouc 

9 chlapců 8. a 9. roč., 9 dívek 8. a 9. 

roč., chlapci postup z 1. místa 

 Kaczmarczyková 

27. 1. Atletika, výška a sprint, , Olomouc 

12 žáků 8. a 9. ročník. Petrová (8. B) 

2. místo 60 m sprint 

 Koplík 

8. 2. Basketbal dívky, Velká Bystřice 

8 dívek 8. – 9. roč., 10 dívek 6. – 7. 

roč., umístění: starší 1. místo, mladší 

3. místo 

 Dostál 

9. 2. Basketbal chlapci, Velká Bystřice 

10 chlapců 8. – 9. roč., 10 chlapců 6. – 

7. roč., umístění: starší 3. místo, 

 Dostál 
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mladší 2. místo 

1. 3. McDonald’s Cup, kopaná, školní kolo 4. a 5.r  Šenk 

9. 3. Street hockey, oblastní kolo, Velká 

Bystřice 

10 žáků 7. 

B, nepostup 

Koplík 

15. 3. Basketbal chlapci, Velký Týnec 

7 chlapců 8. – 9. roč., 8 chlapců 6. – 7. 

roč., umístění: starší 3. místo, mladší 

3. místo 

 Koplík 

15. 3. O pohár ministryně v házené, 

postupové kolo, Olomouc 

9 chlapců 8. 

a 9. roč., 2. 

místo 

Kaczmarczyková 

16. 3. Basketbal dívky, Velký Týnec 

9 dívek 8. – 9. roč., 8 dívek 6. – 7. 

roč., umístění: starší 1. místo, mladší 

4. místo 

 Koplík 

22. 3. Školní liga v miniházené, Velká 

Bystřice 

46 žáků 3. – 

5. ročník 

Šenk 

20. 4.  Školní liga v miniházené, Velká 

Bystřice 

39 žáků 3. – 

5. ročník 

Šenk 

26. 4. McDonald’s Cup, kopaná, okrskové 

kolo Bohuňovice 

10 žáků 5. 

ročníku 

Šenk 

6. 5. Preventan Cup, vybíjená, okrskové 

kolo Olomouc 

10 žáků 4. – 

5. ročníku 

Fryštacká 

2. 5. McDonald’s Cup, kopaná, okrskové 

kolo Velký Týnec 

8 žáků 3. 

ročníku, 3. 

místo 

Koplík 

3. 5. Štafetový pohár, atletika, okresní kolo 

Olomouc 

16 žáků 3. – 5. ročník, celkové 

umístění 3. místo 

 Koplík 

10. 5. Pohár rozhlasu, atletika, okresní kolo 

mladších žáků, Olomouc 

7 děvčat 7. ročníku, 7 chlapců 7. 

ročníku 

 Koplík 

10. 5. Battlefield, lanové centrum vybraní 

žáci 9. A 

Finger 

11. 5. Pohár rozhlasu, atletika, okresní kolo 

starších žáků, Olomouc 

7 děvčat 8. a 9. ročníku, 7 chlapců 8. a 

9. ročníku. Dívky 2. místo 

 Koplík 

17. 5. Fotbalový den, nábor FAČR, Velký 

Týnec 

žáci 1. – 2. 

ročníku 

třídní učitelky 

18. 5. Štafetový pohár, atletika, krajské kolo 

Olomouc 

16 žáků 3. – 

5. ročník,  

Koplík 

26. 5. Novinářský kalamář, házená, národní 

finále, Velká Bystřice 

 Kaczmarczyková 

9. 6. Atletické závody družstev, Velký 

Týnec 

8 žákyň 8. – 9. ročníku, 8. žáků 8. – 9. 

ročníku. Chytilová (8. B) – 1. místo 

 Koplík 
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vrh koulí, Petrová (8. B) – 2. místo 60 

m, 3. místo skok vysoký, Chytil (9. A) 

– 2. místo 60 m, Dobeš (9. A) – 3. 

místo skok do dálky. Celkově škola na 

4. místě. 

2. 6. Sportovní hry základních škol 

mikroregionu Bystřička, Velká 

Bystřice 

90 žáků školy. Celkové umístění 1. 

stupeň – 1. místo, 2. stupeň – 2. místo 

 Dostál, Koplík, Jílková 

24. – 25. 

6. 

Memoriál Jana Kratiny 

32 hráčů z 1. – 5. ročníku, 

35 organizátorů z 2. stupně 

 Šenk, Minářová, 

Dostál, Koplík 

 

Dopravní výchova 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

25. 9. Dopravní den, projektový den celá škola třídní učitelé 

13. 10. Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. B Šenk 

15. 10. Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. B Šenk 

16. 3. Výuka na dopravním hřišti Semafor 4. B Fryštacká 

17. 3. Výuka na dopravním hřišti Semafor 4. A Sandrová 

 

Prevence rizikového chování 
Datum Název Třída Organizátor, dohled 

25. 9. Beseda s Policií žáci 2. 

stupně 

Jílková 

11. 11. Projekt Extra třída 8. B Minářová 

1. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

1. A třídní učitelky 

2. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

2. AB třídní učitelky 

3. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

3. AB třídní učitelky 

4. 2. Kappa Help: Já a zodpovědnost 4. AB třídní učitelky 

5. 2. Kappa Help: Bezpečí v moderním světě 5. AB třídní učitelky 

8. 2. Kappa Help: Bezpečí v moderním světě 6. AB třídní učitelky 

9. 2. Kappa Help: Bezpečí v moderním světě 7. A třídní učitelky 

29. 2. Kappa Help: Komunikace 7. B třídní učitelky 

10. 2. Kappa Help: Drogy, příběhy závislých 8. A třídní učitelky 

28. 1. Kappa Help: Drogy, příběhy závislých 8. B třídní učitelky 

11. 2. Kappa Help: Co děláme, když jsme 

v úzkých 

9. A třídní učitelky 

únor Sapere: soutěž o zdravém životním 

stylu, okresní kolo 

1. místo: Čermák, Rotter, Vysloužilová 

4. A,  Sandrová 

březen  Sapere: soutěž o zdravém životním 

stylu, krajské kolo 

1. místo: Čermák, Rotter, Vysloužilová 

4. A,  Sandrová 

21. 4. Projekt Extra třída: Realizace programu 8. B Minářová 
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pro předškoláky 

27. 4.  Sapere: soutěž o zdravém životním 

stylu, národní finále Praha 

 Čermák, Rotter, Vysloužilová 

4. A,  Sandrová 

29. 4. Mladý posluchovský záchranář, nácvik 7. A Kozáková 

7. 4. Čas proměn, beseda o dospívání 6. AB Stejskalová 

26. 5. Exkurze do výrobny Müsli tyčinek 

Úsov 

7. A Poděbradová, Šišková 

17. 6. Mladý posluchovský záchranář, soutěž 7. A, 10. 

místo 

Kozáková 

25. 9. Beseda s Policií ČR žáci 2.st. Jílková 

11. 11. Projekt Extra třída 8. B Minářová 

1. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

1. A třídní učitelky 

2. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

2. AB třídní učitelky 

3. 2. Kappa Help: Dobré vztahy, cesta 

k přátelství 

3. AB třídní učitelky 

4. 2. Kappa Help: Já a zodpovědnost 4. AB třídní učitelky 

5. 2. Kappa Help: Bezpečí v moderním světě 5. AB třídní učitelky 

 

 

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 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 

16. 5. Exkurze do PVE Dlouhé Stráně 7. – 9. roč. Kramplová, Mihal 

20. 5. Lesní pedagogika 7. AB Poděbradová, Dostál 

10. 6. Lesní pedagogika 3. AB Pospíšilová, Kubíčková 

       

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 

 

 

 



82 

 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2014 

 

1. P Ř Í J M Y  

  
MěÚ Velká Bystřice 4 030 000,00 

KÚ  17 911 889,00 

Partnerství Comenius 330 825,80 

Partnerství Erasmus+ 17 642,00 

Projekt naučná stezka 135 574,00 

Projekt EU Čtenářské dílny 365 454,00 

Projekt EU TABELTY 129 817,00 

  

OSTATNÍ PŘÍJMY  

Školné MŠ 285 615 

Školné DRUŽINA 98 550 

Sponzoři ZŠ 0 

Sponzoři MŠ 58 750 

Zahradní slavnost 14 000 

Kroužky 101 100 

Fond odměn 183 050 

Fond rezervní – odvody 25 200 

AKCE – jarmarky 57 050 

Sběr 8 767 

Startovné 2 200 

Memoriál Jana Kratiny 70 260 

O Pohár ministra  20 000 

Pronájem  49 940 

Ostatní výnosy – výběry 865 668 

Pronájem haly 383 975 

CELKOVÉ PŘÍJMY 25 145 327,04 

  

2. V Ý D A J E   

  

Investiční výdaje 0 

Neinvestiční výdaje  24 613 852,99 

CELKOVÉ VÝDAJE 24 613 852,99 

MěÚ Velká Bystřice 4 030 000,00 

KÚ  17 911 889,00 

 

 

 

Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2015/16 

 Pořízení 5 nových tabulí na posuvném sytému 
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 Nákup 2 interaktivních projektorů  

 Nákup školního nábytku pro žáky 1. tříd a ŠD, lavice a židle 

 Nákup školního nábytku pro žáky do dvou tříd (hudebna, 7. A) 

 Nákup multifunkční kopírky Konica Minolta  

 Pořízení nového nábytku do kanceláře školy a kabinetu OV  

 Pořízení 10 ks nových PC do počítačové učebny a 10 ks nových PC  

do kabinetů 

 Oprava počítačové učebny (nábytek a rozvody)  

 Nákup automatické sekačky v MŠ  

 Oprava podlah ve dvou učebnách (výtvarná učebna na PB, 7. A) 

 Oprava HUV 

 Pořízení nového síťového software pro práci ve školní síti 

 Pořízení 10 ks nových skříní do učeben 

 Pořízení nových vestavěných skříní v nikách v učebnách na zadní 

budově 

 Oprava záchodků na nové budově (přízemí kompletní rekonstrukce, 1. 

NP výměna kójí) 

 Oprava omítky na schodišti nové budovy 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

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 80 čtenářských dílen ve vyučování 

 Výukový zájezd pro 15 žáků do Anglie, výuka 32 hodin 

 
 

Název projektu: Naučná stezka v ZŠ Velká Bystřice 

Dotace ze Státního fondu životního prostředí 

Doba realizace: 1. 8. – 31. 12. 2015 

Grant pro školu: 135 574 Kč (skutečné náklady 180 000 Kč) 

 Úprava školního dvorku na naučnou stezku: pocitový chodník, vrbový 

tunel, klády na sezení a skákání, otočné výukové panely, pevné výukové 

panely, hmyzí hotely. 

 Pořízení digitálních výukových pomůcek: digitální mikroskopy  

a vizualizér. 
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 Pořízení výukových pomůcek: klíče k určování rostlin a živočichů, galerie 

hornin a nerostů. 

 Úprava školní předzahrádky na motýlí louku. 

 Motýlí louka získala čestné uznání ve XII. ročníku soutěže O nejkrásnější 

okno, předzahrádku a veřejný prostor od Města Velká Bystřice. 

 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

 

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, Bc. Zuzana Slezáková – 4. odd. 

Bc. Jolana Lejsková, Mgr. Jana Budinová – 5. odd. 

Provozní pracovnice:  

Marie Nevrlá – úklid 

Alena Kafková - úklid 

Hana Daliborová - výdej stravy, úklid 

 

Mateřská škola na Zámeckém náměstí se v průběhu školního roku 

2014/2015 transformovala na pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 134 dětí.  

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

kapacitě mateřské školy nemění. Již pět školních roků se pedagogickému týmu 

mateřské školy Zámecké náměstí daří v praxi dokazovat převahu výhod 

takového systému předškolního vzdělávání.  

 

Organizace předškolního vzdělávání 

Také ve školním roce 2015/2016 bylo vzhledem k vysokému počtu zájemců  

o předškolní vzdělávání potřeba přistoupit k možnosti navýšení počtu dětí  

ve třídě. Výjimku udělil zřizovatel. 

 

MŠ 

oddělení/třída 

kapacita/naplněnost pedagogové 

asistent pedagoga 

integrované dítě  

ve třídě 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Žirafky 

28/28 2 

ne 

0 
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MŠ Zámecké nám. 

Odd. Rybky 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Broučci 

28/28 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Želvičky 

25/25 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

odd. Koťátka 

25/25 2  

ne 

0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Řádný zápis pro školní rok 2016/2017 proběhl v budově MŠ Zámecké náměstí 

83 dne 29. 2. 2016 současně se dnem otevřených dveří.  

 

žádosti  

o přijetí  

k 29. 2. 2016 

 

volná kapacita kladně 

vyřízené  

žádosti, tj.děti  

přijaté  

k 1. 9. 2016 

vydaná 

rozhodnutí 

o nepřijetí  

/vše děti 

mladší tří let/ 

počet 

skutečně  

nastupujících 

dětí  

k 1. 9. 2016 

 

54 46 46 15 44 

 

Kladně byly vyřízeny žádosti všech žadatelů /zákonných zástupců/ tříletých dětí, 

tj. dětí, které k 1. 9. 2016 dovršily tří let. Vzhledem k dodatečně navýšené 

kapacitě, kdy bylo stavebními úpravami v prázdninových měsících dostavěno  

1 dětské WC a umyvadlo, navíc mohlo být přijato také 12 dětí, které věku tří let 

dovrší až v průběhu následujícího školního roku 2015/2016 (poslední přijaté dítě 

je narozeno v lednu 2014). Tento fakt je velkým posunem v možnostech 

přijímacího řízení do mateřské školy.  

 

Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: 

děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ (přijaty ke školnímu vzdělávání  

k 1. 9. 2016)  34 

děti odcházející na jinou ZŠ  5 

děti s odkladem školní docházky (OŠD)  12 

 

Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách 

Ve školním roce 2015/2016 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Dramáček pro začátečníky – 19 dětí, Dramáček pro pokročilé – 16, Tvořivé 

ručičky – 18, Angličtina – 9, Flétna – 7, Sportovní a pohybové hry – 17, Taneční 

kroužek - 20 

  Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2015/2016: 
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Plavání CZ Bohuňovice, září 2015 - leden 2016 – 34 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice, únor 2016 - červen 2016 – 34 dětí 

In-line bruslení Newmannschool, září 2015 – 16 dětí 

 

 

Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2015/2016 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 2x ve školním roce) 

• Besídky (vánoční, den matek) 

• Společné akce pro rodiče a děti (podzimní tvoření, vánoční tvoření, 

velikonoční tvořivá dílna s jarmarkem, letní zahradní slavnost spojená  

s pasováním předškoláků...) 

• Závěrečné ukázkové hodiny zájmových kroužků 

• Ukázkové hodiny plavání 

• Nabídka fotografování dětí 

 

Spolupráce s ostatními partnery: 

• Masarykova ZŠ, den dětí a mikulášská nadílka v režii žáků devátých tříd 

• DPS Sv. Anny, besídky a divadelní představení pro seniory 

• Knihovna, tematicky zaměřené návštěvy 

•Technické služby Velká Bystřice, pomoc při organizaci zahradní slavnosti, 

sběru apod. 

• Mateřské centrum Bublinka 

• Logopedická ambulance, Mgr. Dana Chmelíková 

• Pedagogicko psychologická poradna 

• Speciálně pedagogické centrum 

• Rytmik, organizátor odpoledních zájmových aktivit 

• Policie ČR 

• Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice 

• Město Velká Bystřice, pravidelná vystoupení dětí z MŠ při vítání nových 

občánků 

 

Materiálně technické vybavení MŠ 

Všechna oddělení již disponují moderním funkčním nábytkem a jsou 

postupně vybavována moderními pomůckami a technikou pro předškolní 

vzdělávání.  
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Kontrola Krajské hygienické stanice: 

Na pracovišti MŠ Zámecké náměstí proběhla kontrola KHS bez nálezu.  

 

 

 

 

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 2016 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, Jana Štědroně, Anny Dostálové, Tomáše Plcha  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, například se v tomto roce zúčastnil Kartoffelfestu 

v německém Hochstu, kdy doprovázel obec Bělotín při návštěvě družebního 

města. Pravidelně hraje na Vánočním setkání pro důchodce, které pořádá 

Charita, s tanečním Krušpánkem se zúčastnil vystoupení na festivalu Lidový rok 

a Folklórního festivalu v Liptále aj. Muziky Krušpánek a Čekanka vystupovaly 

na slavnostním koncertu ke 40.výročí založení souboru Haná v Moravském 

divadle v Olomouci. 

Vznikla a začala hrát také muzika mladších žáků Čekanka, dále zde 

působí  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,  
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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. Konalo se krajské kolo 

celostátní přehlídky výtvarných prací - Oči dokořán. Tématem byli "Nalezenci" 

a "Linie". Získali jsme stříbrnou a bronzovou medaili a postoupili jsme  

do celostátního kola. Práce jsou vystaveny ve Šternberku v klášteře. 

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: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí OKI, Petr Nakládal, referent OKI 

 

Personální obsazení Odboru kultury a informací (dále OKI): 

Mgr. Martina Žbánková – vedoucí OKI  

Petr Nakládal – referent OKI  

Lenka Lakomá – knihovnice  

Alena Hořínková – prodavačka 

 

Činnost OKI:  

- zajišťování a koordinace multižánrových kulturních aktivit 

- podpora spolkům, které organizují kulturní akce 

- provoz veřejné knihovny  

- redakce a vydávání Velkobystřických novin (od 1.7. změna názvu na Bystřické 

noviny)  

- 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, Olomouc.eu, 

Kudy z nudy.cz, KamDnesVyrazime.cz, CZECOT.cz, OL4you.cz, Akce.cz, 

Eventaro.com)  

- provoz Kulturního a informačního centra 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.  
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KIC vlastní certifikát A.T.I.C. ČR jako turistické informační centrum 

splňující podmínky pro klasifikační třídu „B“. Certifikát  nám byl vydán 

s platností na 2 roky do 7. září 2017.  

V roce 2016 naše infomační centrum navštívilo celkem  

11 376 návštěvníků, z toho 75 cizinců. V prostorách KIC nadále funguje 

Muzeum hanáckého kroje, které vzniklo ve spolupráci s Vlastivědným muzeem 

v Olomouci. Vystavené kroje, krojové součásti a historický hanácký nábytek 

jsou stálou expozicí muzea, 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. 

 

I v roce 2016 byla rozhodujícím faktorem pro možnosti organizování 

kulturních akcí pokračující rekonstrukce kulturního domu Nadační. Jak již bylo 

zmíněno v loňské kronice, byl v průběhu 1. etapy rekonstrukčních prací zjištěn 

havarijní stav nosných trámů podlahy sálu a vedení města rozhodlo o okamžitém 

zahájení etapy druhé. Zhruba od května tak již za novou fasádou začala 

postupně a zrakům občanů takřka v utajení, vznikat zcela nová stavba. Prakticky 

celý interiér byl vybourán. Podlaha sálu nyní spočívá na zcela nové konstrukci, 

nezávislé na původních stěnách. Dispozice sálu zůstane i do budoucna stejná, 

kapacita se zvýší o prostor bývalého bufetu pod balkonem. Kompletně nová 

bude dispozice přízemí, kde vznikne komfortní foyer s potřebným zázemím 

(rozptylové prostory, šatna, WC, skladové prostory pro divadlo, soubor Haná  

a město). V  bývalé restauraci vznikne nové zázemí pro spolkovou činnost  

a menší společenské akce či oslavy. Původní restaurační kuchyně bude rovněž 

zrekonstruována a nově vybavena tak, aby mohla sloužit pro akce v KD  

i na Zámeckém náměstí. Do zcela nového hávu se oděje někdejší labyrint 

divadelního zázemí: nové schodiště, WC i sprchy pro účinkující, zpřístupnění 

podkroví a především výtah s kombinovaným provozem pro osoby i náklad 

(rekvizity, kulisy aparatury, zboží...). Dispozice divadelních šaten zůstává 

stejná, jeviště dostane novou konstrukci i palubky, úložný prostor pod ním bude 

přístupnější. 

Původní termín dokončení této velké akce byl listopad 2016, uvažovalo se  

o zahájení koncertem ke 40. výročí souboru Haná. Jak už to tak ovšem u takto 

složité akce bývá, přidávaly se komplikace, z nichž největší bylo zjištění 

havarijního stavu vnitřních omítek v sále. Jejich kompletní výměna znamenala 

zdržení o 2 měsíce. Z toho důvodu nebude možné zahájit provoz  

ani pro plesovou sezónu 2017. Dokončení stavby se nyní očekává 31. 3. 2017.    
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V době rekonstrukce jsou pro kulturní akce využívány znovu prostory 

orlovny (divadelní představení, Pohárek SČDO, Štěpánské koledování), Hotelu 

Zámek (plesy, Bystřické banjo, divadelní představení), 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 8 koncertů s průměrnou návštěvou  

35 osob. Vrcholnou událostí byl pořad slova a hudby „Správně vidíme jen 

srdcem“ s oblíbeným Alfrédem Strejčkem. 

Velkou a nákladnou akcí byl koncert populární skupiny Kašpárek 

v rohlíku. S koncertem se původně počítalo v červnu, ale v obdobném termínu 

skupina vystupovala v Olomouci. Protože byly oprávněné obavy z odlivu 

diváků, byl nakonec objednán termín 2. 9., před zahájením Lidového roku.  

Na tento koncert bylo prodáno 400 vstupenek v cenách od 100 do 250 Kč. 

Stále oblíbenějším se stávají letní filmová představení v amfiteátru,  

tzv. Kinoamfík. Promítalo se 8 filmů a průměrnou návštěvu odhadujeme  

na 150 diváků. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajišťovali pracovníci 

městského úřadu. 

Menší těžkosti nastaly u veselice Hanácké pupek světa. Jeho dosavadní 

organizátoři, Spolek hanáckéch patriotů, pořadatelství odřekl, protože ale byla 

v plánu akcí, ujali se organizace pracovníci  OKI. Podařilo se sestavit zajímavý 

program: pohádka Z křišťálové studánky od Divadla Plyšového Medvídka, 

fraška Dryáčník souboru Přímá Oklika z Prahy a vrchol v podobě koncertu 

50členného souboru Art music orchestra (Červeník, SK), který hrál světové 

muzikálové a filmové melodie. Návštěvnost bohužel poznamenalo nevlídné 

deštivé počasí a chladno. 

Na kulturních aktivitách města se v roce 2016 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, 

Spolek dobrovolných hasičů, MS band, Spolek hanáckéch patriotů, 

Velkobystřická kulturní společnost a další. 

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2016 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací. (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI) 

 

9.01. -  Rockové bál Hanáckyho Woodstocku* (pořádá Velkobystřická kulturní 

společnost) 

9.01. - Hanácký rok v Bystřici (dále HRB) Tříkrálová koleda 
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10.01.- HRB Tříkrálová koleda – Lidová obchůzka s koledováním opět spojená  

se sbírkou České katolické charity. Letos skupinky koledníků ve Velké Bystřici 

vybrali pro potřebné téměř 64 tisíc Kč. 

23.01. - Ples města Velká Bystřice a mikroregionu Bystřička 

30.01. - Vernisáž výstavy fotografií Andrej Bán: „Stopy“. Beseda s autorem, 

Jindřichem Štreitem a Mariánem Jurečkou (výstava do 22. 3.) 

06.02. - HRB Bystřický masopust se zabijačkou a voděním medvěda.  Součástí 

této akce bylo předání práva, doplňkové programy (vystoupení Kejklířů  

z Vysočiny), řemeslný jarmark a obchůzka maškar městečkem s voděním 

medvěda. Pro návštěvníky byla připravena ochutnávka a prodej masopustních 

specialit z Hané (zabijačkové speciality, koblihy, prstky). V krásné slunečném 

počasí se akce zúčastnilo 51 účinkujících a cca 1 600 návštěvníků. 

06.02. - Školní ples* (pořádá Spolek rodičů a přátel školy) 

21.02.  - Koncert Kruhu přátel hudby (dále KPH) Altissimo Saxquartet, 

saxofonové  kvarteto 

24.02. - Pohádky matičky Rusi, pohádka pro děti, Divadlo Plyšového Medvídka 

Prostějov 

27.02. - Dětský maškarní šibřinkový karneval* (pořádá TJ Sokol) 

27.02. - Hasičský ples* (pořádá SDH) 

15.03. - HRB Vynášení smrtky – akce dětí ze souborů Krušpánek a Čekanka – 

průvod od školy na novou lávku přes řeku Bystřici v čele s figurínou „smrtky“ – 

symbolu zimy za doprovodu tradičních písní a říkadel. V průvodu šlo na 20 dětí 

a doprovodil je zhruba stejný počet rodičů a dalších diváků. 

21.02. - Vlaštovkiáda*, soutěž pro děti, pořádá Skaut 

21.02. - Sportovní šibřinky* (pořádá Sportovní klub – házená) 

29.03. - HRB, pletení tatarů. Na Květnou si opět mohli příchozí vlastnoručně 

uplést tatar pro velikonoční obchůzku. Ti, kteří to neuměli, si mohli nechat 

poradit či pomoct od zkušených „pletařů“ ze sboru Rovina a souboru Haná. 

Ženy ze souboru učily děti zdobit perníčky nebo zdobit voskem kraslice. 

Nechyběly lidové písničky (10 účinkujících; 45 návštěvníků) 

25.03.- Radek Rejšek: Pašije podle Jana* (oratorium) Velkobystřický chrámový 

sbor, schola OP, Collegium Occasio. Realizováno během velkopátečních 

obřadů. 

26.03. - Výstava Oldřich Schnabl: Geometrie a iluze světelného prostoru  

(do 31. 5.) 

28.03. - HRB, mrskut - v krásném jarním počasí obešli krojovaní chlapi 

z bystřických folklorních souborů své partnerky v Bystřici i okolí.  

(25 účinkujících) 

02.04. - Pohárek SČDO v monolozích a dialozích, oblastní kolo 

07.04. - Jarní besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

15.04. - Jarní bazárek* (pořádá Rodinné centrum Bublinka) 

20.04. - Finist Jasný sokol, loutková pohádka pro děti 

22.04. - Koncert KPH, Otec a syn Klánští (klavír + basbaryton) 
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30.04. - Koncert KPH Správně vidíme jen srdcem, pořad slova a hudby: Alfréd 

Strejček, Halina Františáková (housle), Eliška Novotná (klavír) 

30.04. - HRB, Pálení čarodějnic a Stavění máje. Bystřický Máj postavili místní 

hasiči v ulici Hliník. Následoval program pro děti i dospělé, soutěže a posezení 

při muzice se zábavným podvečerním programem, vyhodnocením soutěže  

a oceněním „nejstrašnější“ čarodějnice. Závěrečné posezení při muzice.  

(250 účastníků) 

01.05. - Akce Bílý kámen (cyklo a pěší turistika výcvikovým vojenským 

prostorem Libavá) 

08.05. - HRB, Bystřické selské trhy. Jarního trhu se zúčastnilo 37 prodejců. 

Opět nechyběl oblíbený ZOO koutek Pavlíny Dragúňové, atmosféru doplnila 

CM Přidalovci (Cca 1 500 nakupujících). 

     8.05. - HRB, Slavnost kroje – Tématem letošní slavnosti byly děti v krojích. Při  

     mši účinkovala dívčí muzika Krušpánek, při dopoledním programu v amfiteátru  

     se představily dětské soubory Čekanka, Krušpánek, Majetínek, Klebetníček  

     a Muzika Krušpánek. Od 11 hodin se na zámku konala přednáška  

     a beseda Broni Millé (narození dítěte, koutní plachty, koutní hrnce,  

     kolébky, óvodnice, tradiční oděv dítěte od narození až po „dospělý“ kroj.  

     (70 účinkujících, cca 500 návštěvníků) 

11.05. - Besídka ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

15.05. - Divadlo Martin Kurek: Kapky medu DS OB VB - premiéra autorské 

divadelní hry 

17.05.- Májový koncert ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice 

21.05.- HRB, Sečeni lóke se zúčastnilo 15 sekáčů a 6 „hraběnek“, kterým při 

sečení  louky u zastávky ČD opět přálo počasí. Na farní zahradě pak po práci 

přišla všem k duhu vydatná snídaně 

21.05. - Koncert KPH Anežka Vargová – flétna, klavírní doprovod Radim 

Pančocha 

22.05.- Dětský závod odrážedel, kol a koloběžek (pořádá TJ Sokol) 

28.05.- HRB Kácení mája. Akci tentokrát nepřálo počasí, ale i tak nechyběla 

dobrá zábava  (cca 150 návštěvníků). 

28.05. - Festival duchovní hudby k poctě Mons.Olejníka* (sbory VB, OP 

Olomouc, CHJ Ústí n/O., mše P. Josef Nuzík, generální vikář) 

29.05. - Dětský den – odpoledne pro děti i rodiče (hry, soutěže, zábava) 

03.06. - Hague chamber music ensemble* – koncert holandského orchestru 

04.06. - Jsme ze stejné planety II. – 2. mezinárodní piknik tentokrát v 

holandských barvách, programy, francouzská kuchyně, bleší trh 

04.06. - HRB, Bystřická kuličkiáda 

04.06. - Výstava Ivana Štenclová „MY" – vernisáž výstavy obrazů (výstava  

do 21. 7.) 

05.06. - Dobrák a vykuk* – premiéra pohádky (Velmi amatérské divadlo 

jednoty Orel Velká Bystřice) 

10.06.- Noc kostelů* (koncert; beseda s RNDr. Jiřím Šafářem – netopýři) 
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10.06. - Pohárek SČDO, memoriál Dr. Zdeňka Kokty - 44. ročník národního 

finále soutěže monologů a dialogů; „Meče a Přeslice“ - dětský divadelní spolek  

OB Velká Bystřice Premiéra pohádky Vladislava Kracíka O princezně 

Esemesce I.; Teatrum Velké  Opatovice Ray Cooney - Rodina je základ státu 

11.06. - Pohárek SČDO, memoriál Dr. Zdeňka Kokty - 44. ročník národního 

finále soutěže monologů a dialogů; soutěž, defilé vítězů 

11.06. - Mistrovství ČR v biketrialu* (pořádá Biketrial klub Olomouc) 

12.06. - Cyklotrialové hry mládeže (pořádá Biketrial klub Olomouc) 

12.06. - Vokální koncert Anny a Ondřeje Líňových, doprovod Milena 

Buriánková 

18.06. - Hanácké Nashville – festival folk, country, tramp a blugrass hudby  

pod otevřeným nebem (Domino, Freďáci, Kofe@Vlna, MS Band, New River 

Train, NOACO, T.H.S. Brzdaři, Taverna, Vojta Kiďák Tomáško) 

19.06. - Mimozemská civilizace existuje! Premiéra představení dětského 

divadelního  souboru „Rybky“ při velkobystřické Masarykově ZŠ a MŠ 

19.06. - Koncert KPH Musica Excelsia – barokní a renesanční hudba v podání 

olomouckého uskupení 

24.06. - Den otevřených dveří Policie ČR* (ukázky techniky, zásahů a výcviku) 

24.06. - Zahradní slavnost* – oslava konce školního roku, pasování na školáky 

30.06. - Kinoamfík: filmové vítání prázdnin 

16.07. - Snídaně v trávě – snídaňová párty v Zámeckém parku (pořádá SDH) 

16.07. - Hanácké pupek světa – zábava pro všechny generace. Z křišťálové  

studánky (pohádka Divadla Plyšového Medvídka), Dryáčník (soubor Přímá 

Oklika Praha), Art music orchestra (Červeník SK) 

22.07. - Kinoamfík: Revenant 

23.07. - Cyklojízda mikroregionem Bystřička 

29.07. - Kinoamfík: Jak vycvičit draka II 

30.07. - Výstava: Pavel Konečný „Hlavy“ (do 22. 9.) 

06.08. - Hanácké Woodstock rockový festival (Mňága a Žďorp, Progres 2, 

Celardor, Krucipüsk, Katoda, No limit, Stracené ráj, Loreta) a Bystřické pivni 

salón (pořádá Velkobystřická kulturní společnost) 

12.08. - Kinoamfík: Teorie tygra 

19.08. - Kinoamfík: V hlavě 

20.08. - Hasičské slavnosti*: soutěž v hasičském útoku a večerní zábava (pořádá 

SDH) 

28.08.- Patrocinium chrámu Stětí sv, Jana Křtitele* – oslava hodů a farní 

odpoledne 

02.09. -  Koncert skupiny Kašpárek v rohlíku 

02.09. - HRB, Lidový rok – XXVI. ročník MFF: Děda, projekce valašského 

filmu 

03.09. - HRB, Lidový rok – XXVI. ročník MFF: dětské FS Červánek – Hradec 

Králové, Hanýsek – Šakvice, Malá Lipta a Malí Ogaři – Liptál, Ondrášek 

Frýdek-Místek, Krušpánek, Čekanka a Muzika Krušpánek – Velká Bystřice. 
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Večerní program: STKIP Sebelas April – Sumedang, Indonésie, KUD 

Dalmacija – Dugi Rat, Chorvatsko, Silešánek – Vinodol pri Nitre, Slovensko, 

Jedľovina – Kysucké Nové Mesto, Slovensko. Koncert: Kelt Grass Band. 

Ohňostroj 

04.09. - HRB, Lidový rok – XXVI. ročník MFF: nedělní mše, koncert lidových 

muzik,  Debe decke tak belo Grunik – Ostravice, Kašava – Zlín, Lipina – 

Vracov, Mánes – Prostějov, Nisanka – Jablonec nad Nisou, Vysočan – Hlinsko, 

cimbálová muzika Záletníci, Kanafaska, Haná, Mladá Haná – Velká Bystřice 

09.09. - Kinoamfík: Padesátka 

10.09. - Soutěžní přehlídka mažoretek* (pořádají mažoretky „Hvězdičky“ 

Lošov) 

16.09. - Kinoamfík: Jak básníci čekají na zázrak 

24.09. - Zahrádkářská výstava (24. – 26. 9.) 

24.09. - Výstava Jiří Bárta: Ordo linearum (do 21. 11.) 

25.09. - HRB, Bystřické selské trhy 

01.10. - Dětský orientační závod* (pořádá TJ Sokol) 

17.10. - Koncert KPH: Stupkovo kvarteto 

14.10. - Podzimní bazárek* (pořádá Rodinné centrum Bublinka) 

19.10. - Sůl nad zlato – pohádka pro děti (Divadelní agentura Praha) 

21.10. - Koncert KPH: „Hudba na dvorech královských“ Martin Hroch 

(cembalo) 

22.10. – HRB, Drakiáda 

30.10. - Dobrák a vykuk* (repríza pohádky); Velmi amatérské divadlo jednoty 

Orel VB 

04.11. - Koncert KPH: Smetanování; Jitka Čechová (klavír) 

05.11.-  Ekumenická bohoslužba a vzpomínka na zesnulé na hřbitově* 

05.11. - Bystřické Banjo; 17. ročník festivalu folk, country, tramp a blugrass 

hudby (MS  Band, A. M. Úlet, Akvarel, Alibaba, BG Styl, F. T. Prim, Kelt 

Grass   Band Madalen, Vodopád) 

10.11. - Prodejní výstavka ručních prací SPCCH 

12.11. - HRB, Svatomartinské odpoledne (výstavka podzimních žákovských 

prací, strašidelný průvod, svatomartinské představení, ohňová show) 

13.11. - 13. výstava obrazů a fotografií amatérských tvůrců*, při vernisáži 

vystoupení  soubor „Tragedia fis moll" (výstava do 20.11.) 

24.11. - HRB, Vánoční koledování s jarmarkem ve škole 

26.11. - Výstava Michal Macků – Skleněné objekty (do 25. 1. 2017) 

26.11. - Soubor Haná – 40. výročí založení (slavnostní koncert k výročí v MDO) 

26.11. - Divadlo – Martin Kurek: Kapky medu* DS OB VB; repríza autorského 

představení 

30.11. - HRB, Vánoční jarmark ve školce 

01.12. - Výstava fotografií  „Řeka Bystřice“; připravil Václav Břeha, foto Marek 

Bohuš,  Marta Zedníková, Čestmír Číhalík, ing. Kružítko, Martin Šípek 

02.12. - Besídka ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice 
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05.12. - HRB, sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

10.12. - Předvánoční akademie dětí z T.J. Sokol* 

11.12. - HRB, Adventní koncert; Hanácký mužský sbor Rovina, CM Záletníci, 

hosté: ženský sbor Nivnička, mužský sbor Boršičané, Vlastík Ondra 

12.12. - HRB Obchůzka Lucek, Mladá Haná 

12.12. - Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Žerotín pob. Velká Bystřice 

18.12. - HRB, Zpívání u vánočního stromu (MS band, zpěvačky a děti 

z folklorních souborů) 

18.12. - HRB Pouštění skořápkových lodiček 

24.12. - HRB Štědrovečerní troubení z věže kostela 

24.12. - HRB Půlnoční mše; Bystřické pasticcio (autoři F. Mikulka,  

M. Koblížek, R. Janáček, J. Juráň, P.J.Olejník) v podání rozšířeného 

chrámového sboru a orchestru 

25.12 .- HRB Živý betlém (Velmi Amatérské Divadlo jednoty Orel VB) 

26.12. - HRB Štěpánské koledování (Mladá Haná, Záletníci, Muzika Krušpánek, 

Pomlka, CM Okybača Lipník n/B.) 
 

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

    Bylo nakoupeno (i získáno darem) 283 svazků za 30.059,- Kč. Dalších 

 50 svazků v hodnotě 11.500,- 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 mnohem pestřejší. 

    V roce 2016 knihovnu navštěvovalo 255 čtenářů, z toho 90 dětí do 15 let.  

Čtenáři si vypůjčili 11 159 knih, časopisů i brožur. 

    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.   

    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 

se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, funguje od roku 

2006. 
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V roce 2009 díky dotaci z Ministerstva kultury ČR byly vytvořeny 

webové stránky knihovny a na ně 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. 

   V tomto roce knihovna získala dotaci na projekt Přechod z knihovního 

systému Clavius na systém Tritius a tím získala nový moderní knihovní program 

včetně nového počítačového vybavení.  

     I prostory knihovny se dočkaly vylepšení – nové osvětlení, výměna 

starého nábytku, nová omítka, vymalování chodby a půjčovny, koberec  

do oddělení pro děti a mládež. 

    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: http://www.galeriezet.cz/uvodni-stranka 

 

Galeriezet vznikla jako prostor pro umělecká setkávání a kulturní dialog. 

Primárně slouží k podpoře výstavní činnosti zaměřené zejména na prezentaci 

nezávislých předních tvůrců současného umění (malířství, kresba, grafika, 

sochařství, fotografie, videoart...), a to jak z ČR, tak ze zahraničí a k podpoře 

mladých talentovaných tvůrců. Frekvence výstav je 6x v roce. V rámci výběru 

výtvarníků jsou preferování ti, kteří se svou tvorbou snaží na jedné straně ctít 

výtvarné řemeslo, uměleckou a hodnotovou tradici a na straně druhé interpretují 

aktuální reflexi člověka nad sebou samým a světem, ve kterém žije, v kontextu 

vývoje současného umění. Kurátorem galeriezet je dr. Jaroslav Pastuszak. 

V roce 2016 se uskutečnily tyto výstavy: 

 30.01. – 24.03. Andrej Bán: Stopy/Traces 

 26.03. – 26.05. Oldřich Schnabl: Geometrie a iluze světelného prostoru 

 04.06. – 28.07. Ivana Štenclová: My 

 30.07. – 22.09. Hlavy ze sbírky Pavla Konečného 

 24.09. – 24.11. Jiří Bárta: Ordo linearum 

 26.11. – 26.01.2017 Michal Macků: Skleněné objekty / Glass objects 
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Otevírací doba v galeriizet: 

1.1.2015 - 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,  

Ing. Vít Langer 

 

 

Haná 2015 (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 

Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer 

Počet aktivně tančících členů souboru: 15 

Vedoucí muziky  

Primáš muziky Ing. Jaromil Přidal 

Vedoucí muziky Kanafaska : Ing. Vít Langer 

Primáš muziky Kanafaska: Marie Štouračová 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 

zkouškách i v roce 2016 každý pátek v tělocvičně školy z důvodu rekonstrukce 

kulturního domu Nadační. Při vystoupeních doprovázela soubor muzika 

Kanafaska.  

    Sklad krojů a rekvizit se nadále nacházel v budově naproti památníku 

osvobození. 

 

Akce v roce 2016: 

1.1. – výšlap na Kopeček 

6.2. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Taneční program předvedla Čekanka, Krušpánek a Mladá Haná. 

Z důvodu rekonstrukce KD Nadační jsme připravovali masné výrobky k prodeji 

v růžovém domečku, vystoupení se odehrávala bez podia vedle kašny  

na náměstí. Počasí přálo, náměstí bylo zaplněné lidmi. 

9.2. – Masopust v Holici 
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Organizátoři z Olomouce – Holice nás požádali o spolupráci při prvním 

ročníku jejich masopustní obchůzky. Rádi jsme se oblékli do maškar a podíleli 

se na nové tradici v našem okolí. 

20.3. – Pletení tatarů (Hanácký rok)  

27.3. – Předvelikonoční setkání v pizzerii na faře 

Sešli jsme se i s našimi bývalými členy. 

28.3. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích. Počasí bylo docela pěkné. 

19.4. – Vystoupení v hotelu Clarion v Olomouci 

Tancovali jsme Čarování na kongresu železničářů. 

1.5. – Spoluúčast členů souboru na organizaci cykloturistické akce Bílý 

kámen  

Někteří členové souboru byli na stanovištích nebo dělali průvodce 

v autobusu, velká část souboru prodávala občerstvení na stánku ve Velké 

Střelné. 

4.5. – Předávání Ceny Olomouckého kraje v Moravském divadle – získal 

ji celý soubor Haná Velká Bystřice 

8.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok)  

21.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 Přibližně 15 sekáčů v pracovních krojích i civilu se sešlo v 7 hodin ráno 

na louce mezi Bystřičkou a zastávkou ČD, aby ji posekali tradičním kosením. 

Potom pokračovali na louce u paní Rášové a na farní zahradě, kde bylo 

připraveno občerstvení. 

3.-5.6. Folklorní festival Pardubice a Hradec Králové 

V pátek večer jsme tancovali na zaplněném náměstí v Pardubicích 

společně s Mladou Hanou Trnky, Čarování, mladí Myjavu a Cestou k muzice. 

Nocleh jsme měli v hotelu v Hradci. V sobotu dopoledne jsme si prohlédli 

město, odpoledne jsme tancovali v parčíku Čarování a Řemesla. Navečer jsme 

jeli autobusem na kraj města do statku, kde soubory navzájem učily ostatní své 

tance. V neděli jsme se znovu přesunuli do Pardubic na zámek, kde vystupovala 

Mladá Haná. 

26.-28.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Jeli jsme se podívat zejména na Mladou Hanou, která vystupovala 

v pořadu Z kraje pod Hostýnem.  

7.- 8.9. - Lidový rok – XXVI. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V sobotu jsme se fotili na bulletin k výročí souboru, v neděli jsme 

zatancovali opět pásmo Mlének.  

9.-11.9. Festival Karlovy Vary 

Po příjezdu ve večerních hodinách jsme se zúčastnili setkání souborů, 

v sále bylo málo místa, hrálo se a zpívalo i na ulici. Noclehy jsme měli  

na kolejích. V sobotu dopoledne jsme si prohlédli město, odpoledne bylo 

vystoupení na ulici u pošty, potom jsme se přesunuli k hotelu Pupp, kde jsme 
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tancovali Řemesla, Babu zlou a Či só hode. Večer se konal galaprogram 

v hotelu Termál, kde jsme předvedli Trnky. V neděli ráno na kolonádě proběhla 

společná snídaně souborů, po ní jsme si udělali výšlap na vyhlídku  

ke kamzíkovi. Odpoledne nás autobus odvezl do Lokte, kde bylo malé 

vystoupení na mrňavém jevišťátku na náměstí a pak Čarování na velkém 

amfiteátru pod hradem. Po něm jsme se vydali na cestu domů. 

27.9. – Olomouc, vystoupení souboru Ondráš 

Zajeli jsme se podívat na pásmo Příběh zbojníka. 

28.9. – Setkání hanáků v Olomouci 

6. ročník Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje  

pod záštitou Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje  

a doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora Statutárního města Olomouc  

a senátora Ing. Martina Tesaříka pořádal Hanácký folklorní spolek  

za významné finanční podpory Olomouckého kraje a za podpory 

Statutárního města Olomouc. Sraz účastníků byl v korunní pevnůstce, poté  

se vydal průvod do centra k radnici. Všichni společně jsme zazpívali Či só hode, 

byl tím vytvořen rekord v počtu zpívajících účastníků – 750 krojovaných.  

Poté přijela na náměstí Marie Terezie s doprovodem. Někteří členové souboru 

vystoupili na společném programu. 

 5.11. – Generální zkouška na vystoupení ke 40.výročí založení souboru 

Haná v orlovně. 

26.11. – koncert ke 40. výročí založení souboru Haná v Moravském 

divadle 

Náš soubor předvedl vyprodanému sálu Tanečke z trohlečke, Řemesla, 

ukázku z hanácké svajby, Čarování. Program složený z vystoupení všech složek 

souboru nám dal spoustu práce a příprav, organizace celého večera byla 

náročná, odměnou nám byl potlesk diváků ve stoje. 

1.12. – Sešli jsme se v pizzerii na faře, abychom se odměnili za přípravu 

výročí. 

18.12. – 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 na náměstí a pak 

šli ke stromečku do parku. 

Mladá Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

Vedoucí: Robert Šolc 

Organizační vedoucí: Milan Heřman  

Péče o kroje: Jana Šolcová-Poláková  

Primáš Muziky Mladé Hané: Ondřej Nakládal  

 

Akce v roce 2016: 
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16. 1. Hanácký bál - RCO + Ulrychovci, vítání návštěvníků, slavnostní nástup, 

Moravská beseda, vystoupení Myjava, losování tomboly, vydávání tomboly 

17. 1. Kino - Starci na chmelu v kině aneb překvapení pro Milana  

k 55. narozeninám 

6. 2. Masopust Velká Bystřice - předání práva, průvod ul.8. května, Nad Skálou, 

Hliník 

9. 2. Masopust Holice - výpomoc při pořádání 1.ročníku Masopustu v Holici 

27. 2. Ples Bělkovice (Myjavští dráteníci) 

20. 3. Jarmark Prostějov - Šmigrust, Študent, Cestou k muzice - v rámci akce 

Velikonoční jarmark v Prostějově na náměstí spolu s Rovinou hodinový 

program  

20. 3. Pletení tatarů 

28. 3.  Mrskut 

4. 5. Ceny Olomouckého kraje 

- udělena celému souboru Haná v Moravském divadle za přínos v oblasti 

tradiční lidové kultury 

7. 5. Soustředění 

8. 5. Slavnost kroje (pomoc při organizaci)  

3. - 5. 6. Festival Pardubice – Hradec Králové 

Mezinárodní CIOFF festival, spolu s Hanou, Pernštýnská noc Pardubice 

(Myjava, Šmigrust, Čarování), Hradec Králové – hotel Černigov, městský park 

(Čarování), Šrámkův statek Piletice, Pardubice zámek (Cestou k muzice, 

Študent) 

17. 6. Generálka s muzikou na Strážnici 

25. - 26. 6. Strážnice – účinkování v pořadu Z kraje pod Hostýnem – autorky 

získaly ocenění Laureát MFF Strážnice 2016 

5. 7. Natáčení videa na výročí a grilovačka u Roberta 

3. - 4. 9. Lidový rok - v sobotu 17:00 – 18:00 focení, v neděli odpoledne 

Regruti. 

23. 9. Lékařský kongres - v pátek po zkoušce 4x vystoupení během lékařského 

kongresu na Zámku ve Velké Bystřici. 

28. 9. Setkání Hanáků – průvod, Myjava. 

14. - 16. 10. Soustředění Mlha - Lesanka ve Štědrákové Lhotě 

5. 11. Generálka na výročí ( Králenky, V Olomóci, Myjava) 

26. 11. Výročí  40 let Haná, 30 let Krušpánek, 20 let Mlha v Moravském divadle 

Olomouc (Krátké pásmo sestavené z úryvků choreografií pana Čady, dále 

Myjavští dráteníci, Králenky, V Olomóci na frajpalci) 

12. 12. Lucky – obchůzka z Nádražní ulice na náměstí 

26. 12. Štěpánská - beseda u cimbálu v Orlovně 

  

Kanafaska (podklady Ing.Vít Langer) 
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Vedoucí souboru: Ing. Vít Langer  

Muzika Kanafaska (primáška Marie Štouračová) 

  

Masopust (6.2.) 

V rámci tradiční velkobystřické akce jsme pomáhali s chystáním 

zabíjačky a stánků. Někteří z nás se účastnili průvodu v maskách. 

Lidový rok (3. - 4.9.) 

 Na Lidovém roku jsme v rámci nedělního programu předvedli nové 

pásmo s názvem Škádlení. Někteří členové vypomáhali v sobotu a dělali 

hostujícím souborům hostesky. 

Svatomartinské odpoledne (13.11.) 

Někteří z nás se účastnili jako herci nebo komparz ve scénce  

o sv. Martinovi. Role sv. Martina na bílém koni 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 (18.12.) 

 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. 
 

 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2016 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 osmi 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. 

 

6.2.  Masopust ve Velké Bystřici 

Tancovali jsme společně s dětmi z Čekanky „Židovku“. 

 

4.-6.3. Taneční soustředění na Pohořanech 

Páteční večer jsme měli věnovaný stolním hrám. V sobotu jsme opakovali 

všechna pásma, zpívali a cvičili, ale také jsme se byli proběhnout venku. 

Všichni si soustředění užili.  

 

15.3. Vynášení Smrtky 

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 
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vhodili do vody. Děti z Čekanky nazdobily větvičky jívy barevnými mašličkami 

a s nimi, jako se symbolem jara, jsme se vrátili zpět ke škole.  

 

8.5.  Slavnost kroje 

 

29.5.  Hanácké slavnosti v Hulíně 

Do Hulína jsme se vypravili již podruhé, opět bylo velké horko. Tancovali jsme 

Hósátka a Duchy (Tak só nebo nésó?). Stihli jsme také kolotoče a u stánků 

nakoupit něco maminkám. 

 

27.8.  Liptálské slavnosti 

Dostali jsme pozvání na vystoupení v sobotním dětském pořadu a  rádi jsme 

pozvání přijali, protože v Liptále je vždycky krásně, veliký amfiteátr a hodně 

diváků. Tancovali jsme Hósátka a Duchy (Tak só nebo nésó?). Počasí bylo 

pěkné, dívali jsme se na další pořady a domů jsme přijeli až večer. 

 

5.9.  Lidový rok 

Na Lidovém roku jsme tancovali pásmo Hósátka. 

 

3.11. Generálka na výročí v Orlovně 

  

26.11.  Slavnostní koncert v Olomouckém divadle k výročí souboru 

Také Krušpánek slavil své kulaté výročí založení, a to 30 let. V divadle bylo 

celé představení nádherné, mělo úžasnou atmosféru, do posledního místečka 

plné divadlo nám tleskalo i v průběhu vystoupení a na závěr pořadu tleskali 

diváci ve stoje. Co víc si můžeme přát? Také dětem se tancovalo dobře a snažily 

se co mohly. Tancovali jsme Hósátka a Plné škopek.  

 

18.12. 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 18 (mění se během roku odchodem dětí do Krušpánku  

a náborem nových členů) 

Vedoucí muziky Krušpánek:  Lenka Černínová 
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Dětská folklorní přípravka se stejně jako v předchozích letech scházela 

každé úterý od 16 do 17 h v tělocvičně školy. Prvním tanečním krůčkům se zde 

učily děti od 5 do 9 let. 

 

Akce v roce 2016: 

6.2. – Masopust   

Krátké vystoupení  na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky. Děti si zatancovaly Skáké, skáké medvěde, Blkotala kaša a společně 

s Krušpánkem Žedovku. 

15.3. - Vynášení smrtky a vítání jara  

8.5. – Slavnost kroje – V zahradě na sadě 

3.9. – Lidový rok  

Vystoupení s názvem V zahradě na sadě. Hudbu k tancování obstarala 

muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové. Pásmo jsme 

začali dělat už na jaře, takže děti ho měly zažité a povedlo se jim.  

Před vystoupením jsme ještě natáčeli malé video na vystoupení v Moravském 

divadle a potom se společně s celým souborem fotili. 

5.11. – Generálka na 40.výročí v orlovně 

26.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

Krušpánek letos nevystupoval, a tak Čekanka předvedla obě svá pásma 

Polinka (premiéra) a V zahradě na sadě. 

26.11. – 40.výročí souboru Haná v Moravském divadle 

Čekanka byla hvězdou večera s pásmem Polinka a V zahradě na sadě. 

Opravdu se jim obě vystoupení moc povedla. Hodně nám pomohla bývalá 

členka Čekanky Eliška Zedníková s hlídáním dětí, nesnadnou organizací  

a přesuny v budově divadla.  

5.12. – Mikuláš 

Na Zámecké náměstí přijede Mikuláš, některé děti se s rodiči zúčastnily  

nadílky na náměstí. 

18.12. – Zpívání u vánočního stromu  

 

  

 

 

Osvětová beseda Velká Bystřice 
 

Podklady: internet - https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-VelkaBystrice-

147889191996871/ 

Náš divadelní soubor je vlastně velmi mladý, i když spolu hrajeme asi  

od roku 1992. Tím chci říci, že asi v tuto dobu došlo ke generační obměně, kdy 

divadelní soubor "pozdního zlatého věku" tzv. "starou gardu" začala postupně 

střídat nová mladá krev divadelních nadšenců. Tato obměna probíhala těžce, 
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herci se střídali a dramaturgie se hledala. Je pravda, že jsme uvedli několik 

inscenací, o kterých se dá tvrdit, že se i docela povedly, ale dech jsme začali 

zase nabírat asi v roce 2000. Při výběru her jsme zjistili, že naše divadelní 

publikum nechce řešit složité psychologické problémy, ani velká životní 

dramata. Proto jsme se rozhodli pro komedie, frašky, veselohry apod., aby se 

divák pobavil.  

Náš soubor působil jako DS KSVB - přeložím: Divadelní soubor 

Kulturního střediska Velká Bystřice. Koncem roku 2011 jsme se museli 

osamostatnit a zřídit si své Občanské sdružení. Proto jsme založili OBVB - opět 

přeložím: Osvětovou besedu Velká Bystřice, kde působíme jako divadelní 

soubor. Počet členů je proměnlivý. Lidé se žení, vdávají, někteří odcházejí  

na mateřskou dovolenou, za prací a bohužel i umírají. Přesto si myslím, že nyní 

je nás asi 15 divadelníků a jeden pes. Práce nás baví, vždyť někteří dojíždějí  

na zkoušky ze Šternberka, Přáslavic, Olomouce, Přerova, Brna, Hradce Králové  

a z Prahy a proto je velmi náročné sladit termíny zkoušek. 

Činnost divadelního souboru v roce 2016: 

 

16.01. - Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Morkovice 

20.03. - Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Odrlice 

02.04. - Pohárek Svazu českých divadelních ochotníků – oblastní kolo, soutěž 

monologů a dialogů, Velká Bystřice: 

1. místo a nominace na národní přehlídku Hrbek – Peltonenová s dialogem 

Děvčátko se sirkami  

2. místo a doporučení na národní přehlídku Kurek – Tegel s dialogem 

Předvolební míting, Martin Kurek 

Čestné uznání Dorazil – Hanusová s dialogem z komedie Mrzák Inishmaanský  

Kategorie Dialogy 

 

15.5. Kapky medu – Velká Bystřice 

 

10. – 12.6. - 44. ročník Pohárku Svazu českých divadelních ochotníků v Orlovně 

- Memoriál Zdeňka Kokty – Orlovna Velká Bystřice 

Porota: Ladislav Vrchovský, Eva Willigová, Jiří Anderle, Hana Šiková 

Přípravný výbor: Tomáš Hradil (ředitel přehlídky), František Denk (předseda 

SČDO pro střední Moravu), Aleš Hořínek, Pavel Dorazil (členové OB Velká 

Bystřice) 

Program: 

Pátek 10.6. 

O princezně Esemesce První – Meče a Přeslice Velká Bystřice - premiéra 

Rodina je základ státu – Teatrum Velké Opatovice 

Sobota 11.6. (celkem 26 vystupujících) 
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Dialogy 

Monology žen 

Monology mužů 

Defilé vítězů, vyhlášení výsledků 

Neděle 12.6. 

Rozborový seminář 

 

20. – 23.4. - Detektor lži - Krajská postupová přehlídka Štítina 2016 – 

představení postoupilo na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém  

nad Jizerou. Dokázali jsme nejen porazit domácí soubor ŠAMU Štítina, který  

na této přehlídce zvítězil několik ročníků po sobě, ale současně jsme si vyhráli 

přímou nominaci na celostátní přehlídku venkovských divadelních souborů 

Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. To znamená, že tato 

generace divadelního souboru se této přehlídky zúčastní potřetí a z hlediska 

historie našeho divadelního souboru to bude celkem páté vystoupení 

velkobystřického divadelního souboru na této prestižní přehlídce.  

Stručná rekapitulace našich ocenění ze Štivadla 2016:  

Cena Divadelnímu souboru Osvětové besedy za inscenaci hry Vasilije Sigareva 

Detektor lži, cena Radce Schardové za roli Naděždy v inscenaci Detektor lži 

Čestné uznání Divadelnímu souboru Osvětové besedy Velká Bystřice za tvůrčí 

přístup k předloze v inscenaci hry Vasilije Sigareva Detektor lži, Čestné uznání 

Tomáši Hradilovi za režii inscenace hry Detektor lži, Čestné uznání Zdeňku 

Hrbkovi za roli Hypnotizéra v inscenaci Detektor lži, Cena diváků Radce 

Schardové za ženskou roli Vítězství v kuličkiádě (divácké hlasování 

spokojenosti s představením) s indexem spokojenosti 9,54 (z 10,00 možných). 

09.07. - Detektor lži – XV.ročník oblastní přehlídky amatérského scénického 

umění ve Šternberku – Cena odborné poroty za herecký výkon Zdeňku Hrbkovi 

04.09. - Čert a Káča – Mrsklesy - premiéra 

30.09. - Mnoho povyku pro psa – Kralice na Hané – 30.repríza, což je rekord  

ve stoleté historii velkobystřického divadla 

01.10. - Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Toveř 

 
7. - 15.10. – 47. ročník Národní přehlídky venkovských divadelních souborů 

Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou  

Detektor lži   

Na návrh odborné poroty přehlídka doporučila tuto inscenaci do programu 

Jiráskova Hronova 2017 

Čestná uznání: 

Pavlu Dorazilovi za roli Borise  

Tomáši Hradilovi za režii hry  
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DS Osvětové besedy Velká Bystřice za inscenaci  

Ceny: 

Radce Schardové za roli Naděždy  

DS Osvětové besedy Velká Bystřice za dramaturgický výběr 

 

29.10. – Detektor lži – Polička 

26.11. – Kapky medu – Velká Bystřice 

03.11. – Detektor lži – Hustopeče 

 

5. - 6..11. – Národní přehlídka jednoaktových her Holice 2016  

Cena za herecký výkon Rebeky – Radka Schardová 

Čestné uznání za herecký výkon Pavel Dorazil 

 

4.12. – Čert a Káča  - Orlovna Velká Bysřice 
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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, kterou vedou kromě faráře  

pověření katecheté ThLic. Michal Umlauf a Mgr. Eva Kratschmarová   

a Mgr. Jiří Petřík. P.Josef Opluštil vede děti, které se připravují k prvnímu 

svatému přijímání. 

Ve farnosti působí společenství „Živého růžence“ a klub Alfa  

pod vedením Jany Chudíkové, který se věnuje našim seniorům a chrámový sbor 

pod vedením Ivany Juráňové. 

Rok  2016 byl vyhlášen sv. Otcem Rokem milosrdenství, v jehož rámci 

byly slavnostně otevřeny Svaté brány. Kromě města Říma mohly být brány 

otevřeny i ve  významných kostelích  celého světa a i v naší vlasti. V naší 

arcidiecézi jsme se zúčastnili otevření Svaté brány v dómě sv.Václava  

v Olomouci. Mnozí farníci navštívili Velehrad a Svatý Hostýn. 

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 66.662,-Kč  

a v   celé farnosti  sbírka dosáhla  částky 136.196,-Kč. Nutno dodat, že i díky  

velmi  dobré propagaci je tato sbírka brána širokou veřejností velmi pozitivně  

a lidé rádi přispívají na dobrou věc. 

30. ledna se uskutečnil  orelský a farní  ples. Předtančení měla děvčata  

z tanečního klubu Olomouc a s výstupem přišel  tanečník baletu Moravského 
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divadla v Olomouc František Topič. Program byl doplněn bohatým 

občerstvením a tombolou . K tanci a poslechu zahrál pan Mrtvý  z Olomouce. 

Na Bílou sobotu o velikonocích přijali tři dospělé katechumenky (čekatelky 

křtu) z Velké Bystřice svátost křtu. 

Na Velký Pátek se konala již tradiční poutní křížová cesta procházející 

jednotlivými  kaplemi farnosti. Dvacetikilometrovou poutní cestu zvládlo 

přibližně 50 poutníků s nezbytnými zastávkami za necelých 7 hodin. Poutníci 

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. Festival byl ukončen závěrečnou mší svatou,  

při které zazpívaly všechny zúčastněné sbory.  Bohoslužbu sloužil generální 

vikář olomoucké arcidiecéze P. Josef Nuzík. V rámci festivalu vystoupily sbory 

Ceciská hudební  jednota z Ústí nad Orlicí, Collegium Occasio z Velké Bystřice 

a Olomouce, Bystřický chrámový sbor a varhaník Vladimír Pavlík z Bílovce. 

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána ,,Slavnost kroje“. 

Začala ranní mší svatou, které se zúčastnili členové folklorních souborů, a zpěvy 

doprovodila cimbálová muzika pod vedením Ondřeje Nakládala.  

V měsíci červnu navštívili farníci  první farní den v sesterské farnosti  

v Hlubočkách u příležitosti výročí posvěcení jejich farního kostela. 

V pátek 10.června byla uspořádána Noc kostelů. Tentokrát  

se  po večerních bohoslužbách uskutečnil koncert sboru Mysty a po něm 

následovala přírodovědná přednáška o komunitě netopýrů, která žije ve věži 

našeho kostela. Dobrovolníci se mohli na zdejší netopýry i podívat. 

Na přelomu měsíce července a  měsíce  srpna se děti farnosti  opět 

zúčastnily orelského tábora na Travné u Javorníku pod vedením několika 

orelských vedoucích. O duchovní stránku tábora se postaral otec Josef Opluštil  

a P. Josef Novák z Brna. Na konci prázdnin byl ještě uspořádán příměstský 

tábor   v prostorách fary a orlovny pro děti, které se nemohly zúčastnit hlavního 

tábora.                                                                 

Koncem prázdnin, na svátek patrona kostela Sv. Jana Křtitele  

se uskutečnil farní den, který začal mší svatou, a v odpoledních hodinách 

následoval po svátostném požehnání a novokněžském požehnání otce Hyacinta 

Ulmana OP  program pro děti i dospělé ( soutěžní hry, pěvecká vystoupení, 

divadlo dětí z Bukovan, skákací hrad).  O bohaté občerstvení se postarali sami 

farníci. 

  V rámci folklórního festivalu Lidový rok byla 4. září sloužena mše sv.  

ve farním kostele za účasti krojovaných hostí, kteří během bohoslužby přednesli 

celou řadu  písní. 

23.října farnost spolu s Metropolitní kapitulou u sv.Václava v Olomouci 

pořádala Mysliveckou slavnost na počest patrona myslivců sv. Huberta. Konala 

se slavná svatohubertská mše svatá, kterou sloužil kanovník františek  Hanáček 
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z Olomouce a doprovázeli ji trubači Vojenských lesů z Lipníka nad Bečvou. 

Před zaplněným kostelem vzpomenul P. Hanáček i na profesora Konšela, 

zakladatele lesnické fakulty v Brně, který závěr svého života prožil v naší 

farnosti a je zde pochován. Po ní následoval program a občerstvení na našem 

farním dvoře. 

Na památku zesnulých se konala na místním hřbitově ekumenická 

bohoslužba, kde jsme spolu s členy Husova Sboru zavzpomínali a pomodlili se 

za naše zemřelé. Bohoslužbu vedl P. Josef Opluštil a paní farářka Hana 

Šebíková. 

  Jak bývá v naší farnosti zvykem, probíhá zde bohatý celoroční kulturní   

a duchovní  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 a na faře jsou pravidelně 

pořádány přednášky s duchovní tématikou. 

V době adventní pomáhali farníci s výrobou adventních věnců, které byly  

o první neděli adventní požehnány a prodány. Výtěžek byl určen na léčbu Filipa 

Tichého z Velké Bystřice. 

Na Štědrý večer se mohli obyvatelé Velké Bystřice před mší svatou  

zaposlouchat do krásných tónů  našich koled, které zněly z farní věže.  

Při půlnoční mši svaté zazněly skladby  varhaníků, kteří v minulém století 

působili jako ředitelé kůru v našem farním kostele. 

 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 120 diváků. V průběhu vánočních 

svátků se skupina farníků opět zúčastnila prohlídky pražských betlémů. 

V oblasti hospodářské bylo pokročeno v úpravách farní zahrady. 

Během roku přispívají farníci dle svých možností na různé sbírky, které 

mají pomáhat druhým. Z nich můžeme jmenovat sběr potravin pro lidi  

bez domova, finanční podpora charitním aktivitám - postní almužna, podpora 

Misií, a mnoho dalších potřebných aktivit. Farníci přispívají na křesťanské 

školství, křesťanské sdělovací prostředky a další důležité aktivity v arcidiecézi 

jako jsou nesoběstačné farnosti, dále přispívají na Haléř sv. Petra nebo na kostel 

Božího hrobu v Jeruzalémě v době velikonoční. 

  V roce 2015 došlo v rámci restitucí k navrácení části farního majetku.  

V roce 2016 jsme obdrželi i zbývající pozemky, které budou pronajaty  místním 

zemědělcům a z jejichž výtěžku  se budou v budoucnu hradit  provozní náklady 

farnosti a  provádět nezbytné opravy budov. 
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Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 

– Velikonoce – bohoslužby na Květnou neděli 20. 3. v 9.00 hod.  

 – společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek  24.3.  

   – Velký pátek 25. 3. v 16.00 hod. – společné večerní čtení pašijí 

–    Hod Boží velikonoční 27. 3. 

–24. 4. – Výroční shromáždění náboženské obce 

– Májové pobožnosti – konaly se vždy ve čtvrtek od 18 hod. a pozvali jsme mezi 

nás br. faráře Alfreda Hegera z Krnova, ses. farářku Naďu Kaňákovou  

z náboženské obce Troubelice a br. faráře Rosťu Valuška z náboženské obce 

Horka nad Moravou a Petra Kašného z Loštic 

–3.7. - Slavnostní bohoslužba se vzpomínkou na Mistra Jana Husa, Cyrila  

a Metoděje 

– 17.–24.7. - Křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Dřevohosticích na ŘK 

faře v celkovém počtu 42 osob 

–13. 10.  -  Sběr šatstva a potřeb pro diakonii Broumov 

- 5. 11. - Ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé, místní hřbitov – ot. 

Josef Opluštil, ses. far. Hana Šebíková a paní Jana Drábková 

– 6. 11.  - Vzpomenuli jsme v Husově sboru všech zemřelých, jejichž popel  

je uložen v kolumbáriu 

– 4. 12. - Adventní koncert duchovní hudby komorního sboru Jírovci z Litovle 

–24. 12. - Půlnoční bohoslužba s houslemi, žestěmi a varhanami 

–25. 12. - Hod Boží vánoční 

Během roku 2016 byla udělena jedna svátost manželství a jedna svátost křestní. 

Pohřební obřad jsme vykonali 5 členům naší náboženské obce (12. 3. zesnul 

bratr farář Mgr. Miroslav Spáčil – rozloučení v Husově sboru v Olomouci  

18. 3.). Bylo uloženo 12 uren do kolumbária. 
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X. Tělovýchova a sport  
  

  

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

  

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2016 čtyři oficiální sportovní 

spolky: Sportovní klub, Sokol ,Orel a Sportovní mládí.  

Všechny sportovní organizace pracují nebo podporují práci s mládeží. 

Dnešní mládež má daleko více možností využívat svůj volný čas než bývalo 

před vznikem internetu a počítačových her. Nejhorší je nicnedělání. Právě sport 

je vhodný „lék“ na nudu a odreagování se od počítače. Bohužel doba je taková, 

že čím dál méně dětí chce sportovat. Přesto je dost těch, které sport přitahuje. 

V roce 2016 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  

v 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 dostatečná možností výběru sportu 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 2016 měl oddíl házené v soutěžích přihlášena opět všechna 

družstva v mužské kategorii - mini mladší, mini starší, mladší žáky, starší žáky, 
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ml. dorost, starší dorost a muže. V ženské kategorii potom  ženy. Rovněž 

fungovala přípravka - děti předškolního věku, případně prvňáci školou povinní, 

kde se děti neúčastní soutěží a začínají se učit první všeobecně-sportovní 

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,  Jívová, Prosenice, Velký Týnec a naše škola), dále 

mezinárodní červnový memoriál Jana Kratiny, Mikulášský turnaj a další akce. 

Již druhým rokem má oddíl házené, jako jeden z mála z celé republiky,   

tzv. Regionální centra mládeže. Znamená to, že pro střední Moravu v kategorii 

chlapců máme vychovávat talenty v žákovských kategoriích, kteří by jednou 

měli reprezentovat naši zemi. Je to velká pocta, ale zároveň spousta práce.  

Žákovská družstva hrají krajské soutěže a umisťují se v horních příčkách 

tabulek. 

Družstvo mladšího 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 , stejně 

tak i družstvo mužů .V tabulkách jsou v horních příčkách a bojují o případný 

postup do vyšší soutěže - 1.ligy. 

Družstvo Mužů v loňském roce postoupilo do celostátní první ligy.Naše 

družstva se rovněž účastní mezinárodních turnajů pro lepší konfrontaci. 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 slušně  

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. Rovněž zázemí by nám mohl závidět kdejaký městský klub. 

Máme jednu vlastní halu a rovněž využíváme školní halu. Obě mají rozměry pro 

házenkářské soutěže. Velice si vážíme důvěry, kterou do nás vložili rodiče 

našich hráčů a poděkování patří rovněž sponzorům, bez nichž bychom byli 

někde jinde. 

  

 

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  

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 

http://1.ligy.znamená/
http://1.ligy.znamená/
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KRATINY, který se koná poslední týden v červnu, nebo na Mikulášském 

turnaji, který je pořádán zdejší MZŠ.  

 

 

  

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
  

Podklady: Ing. Jaromír Šubert, starosta T.J.Sokol Velká Bystřice 

 

Členstvo k  1.1.2016  Celkem  206 z toho žactvo a dorost 68 

 1.1.2017  Celkem 203 z toho žactvo a dorost 74 

 

Obecné informace o organizaci          

Název  jednotky: T.J. Sokol Velká Bystřice 

Sídlo:                  8. května 382, 783 53  Velká Bystřice 

IČ:                      63028565    

Právní forma:      pobočný spolek  

 

Hlavní a vedlejší činnost organizace  

T.J. Sokol Velká Bystřice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. 

Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech florbalu, 

volejbalu, gymnastice, badmintonu a všestrannosti, 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 

v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – sál 

Sokolovny včetně zázemí, zahradu za budovou a zároveň vytvářela možnosti 

užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních 

organizací, zejména pak mládeže, 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 

sportovními organizacemi i jednotlivci. 

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala T.J. Velká Bystřice také 

vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu 

sportovních zařízení pro nečleny klubu. 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani  

ve složení statutárních orgánů. 

 

 Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem T.J. Sokol Velká Bystřice je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor Tělocvičné jednoty. T.J. Sokol Velká Bystřice 
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organizačně zahrnuje oddíly florbalu, volejbalu, gymnastiky, badmintonu  

a všestrannosti. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost 

samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu T.J. Sokol Velká Bystřice 

jako celku. 

 

Členská základna 

T.J. Sokol Velká Bystřice měla na konci sledovaného období 203 členů 

v následující struktuře:  

 

 Děti 

(do 15 let) 

Mládež 

(od 15-18 let) 

Dospělí 

(od 18-65let) 

Senioři 

Nad 65 let 

Oddíl florbalu 0 0 11 0 

Oddíl volejbalu 0 1 26 7 

Oddíl gymnastiky 33 0 1 0 

Oddíl badmintonu 0 0 4 2 

Oddíl všestrannosti 44 1 15 63 

Poznámka: někteří členi navštěvují dva oddíly, proto součet členů je 208 

 

Hospodaření organizace  

T.J. Sokol Velká Bystřice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 

z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a MŠMT, 

z provozování vlastních sportovních zařízení a darů.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření  

+ 31.356,34 Kč. Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. 

Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 

činnosti v následujícím období. 

 

Soupis jednorázových akcí: 

 

27.2.2016 Dětský maškarní šibřinkový ples 

Šibřinkový maškarní ples pro všechny děti z Velké Bystřice a okolí  

se uskutečnil již tradičně v místní sokolovně. I v tomto roce připravili 

organizátoři T.J. Sokol Velká Bystřice pro děti zábavné odpoledne plné soutěží, 

hudby a tančení.  

Odpoledne zahájily svým vystoupením děti z tanečního kroužku ze ZŠ 

Velká Bystřice pod vedením paní Petry Pěnkavové, za které sklidily zasloužený 

potlesk. V krásně vyzdobeném sále sokolovny se sešly princezny, rytíři, 

berušky, strašidla, víly, upíři, indiáni a mnoho dalších krásných masek. Děti  

se předvedly v promenádě masek, na kterou navazovala soutěž v podobě  

6 stanovišť, na kterých plnily úkoly jako skládání sirek do krabiček, přenášení 

PET vršků kolíčkem na prádlo, trefování se míčky do bedýnek, skákání  

v pytlích, házení kroužků na kužely a skákání na trampolínkách. 
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22. 5. 2016 – závody kol, odrážedel a koloběžek  

Už třetí ročník závodů kol, odrážedel a koloběžek se konal v neděli 22. 5. 2016 

ve Velké Bystřici. Tato sportovní akce pro děti probíhala v zámeckém parku. 

Počasí se vydařilo a sluníčko vylákalo po jaru a zimě k závodění a zábavě  

80 dětí! Největší počet malých závodníků byl v kategoriích do pěti let, a to jak  

v plastových, tak kovových odrážedel, tak v kategorii kol. Umístění na stupních 

vítězů bylo obzvláště u těchto kategorií opravdu zasloužené, protože starty 

probíhaly kvůli vysokému počtu závodníků vícekrát a z prvních třech 

postupujících vzešli pak vítězové.  

 

11. 6. 2016 – Běžecký závod Run tour 2016 v Olomouci  

Děti z T.J. Sokol Velká Bystřice se pod vedením cvičitelek Petry Mikulkové  

a Veroniky Jaklové vydaly na běžecký závod Run tour 2016, který se konal  

ve Smetanových sadech v Olomouci. Závodu se zúčastnili Míša Režňáková, 

Terezka Maňasová, Terezka Peřinová, Naďa Spálená, Saša Spálený, Anička 

Malinová. 

 

11. – 14. 8.2016 – Orlice 2016 

Termín jubilejního 5. ročníku byl letos vybrán na 11.-14. srpna. Noční teploty 

kolem 7°C a představa promočeného stanu pochopitelně sváteční vodáky 

nakonec odradila. Z původní sestavy 6 lodí (rodin) nakonec nevzdaly jen 2. 

Odměnou jim byla plavba po oba dny se sluncem, bez deště, chladu a dokonce  

s koupáním. 

 

1.10.2016  Sokolský závod zdatnosti 

V sobotu 1. 10. 2016 se konal každoroční Závod zdatnosti, který T. J. Sokol 

Velká Bystřice pořádá pro všechny děti, nejen pro členy sokola. Počasí nám 

přálo a tak přišlo 53 dětí. Závodníci startovali na hřišti na Letné a trasa 

směřovala přes les k přehradě a zpět na hřiště. Starší děti měly trasu delší. Děti 

na trasu vybíhaly ve dvojicích a zdolávaly spolu různá stanoviště jako např. 

plazení, házení míčkem na cíl, skládání obrázků. Letos poprvé se uskutečnila  

i střelba ze vzduchovky pro starší děti. Všechny děti zvládly celý závod  

na jedničku a za to si odnesly zaslouženou odměnu ve formě drobných dárků  

i sladkostí. 

 

11. – 12. 11. 2016 Nocování dětí v sokolovně 

Další, již čtvrtý ročník oblíbeného nocování v sokolovně, proběhl z pátku  

na sobotu 11. - 12. listopadu 2016, tentokrát na téma postaviček z filmu  

„V hlavě“. Nocování se zúčastnil rekordní počet dětí ze všech sokolských 

oddílů, celkem 49 dětí! Děti se začaly scházet již před 17:30, cvičitelé pro ně 

připravili hry, soutěže, pro mladší pak cvičení na nářadí, vymalovávání 
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omalovánek a modelování z plastelíny. Dětem se nocování moc líbilo, už dlouho 

dopředu se na něho těšily a vypadá to, že ho zorganizujeme i příští rok. 

 

10. 12. 2016 – Předvánoční akademie. 

Závěr roku patřil již tradičně předvánoční akademii. Děti ze všech sokolských 

oddílů poctivě celý rok chodily do cvičení a v hodinách byly aktivní, předvedly 

své dovednosti přítomným rodičům, prarodičům a dalším členům rodiny  

v sobotu 10. prosince v místní sokolovně. Sokolovna byla vánočně vyzdobena, 

atmosféru Vánoc připomínalo také výborné vánoční cukroví. V úvodu bylo 

vzpomenuto významné výročí, které T.J. Sokol Velká Bystřice v roce 2016 

oslavila, a to 145 let od svého založení. 

Poté se sokolského parketu ujaly dva oddíly mažoretek z Lošova a své taneční 

dovednosti předvedly také děti z tanečního kroužku ZŠ pod vedením paní Petry 

Pěnkavové. Potom se postupně představily všechny tři oddíly dětí - předškolní 

děti, mladší žáci a žákyně a děti z gymnastiky. Všichni měli nachystaná moc 

hezká vystoupení a bylo vidět, že je cvičení baví! Na závěr navodila vánoční 

atmosféru děvčata svou hrou vánočních koled na flétny. 
 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je podle nového občanského zákoníku platného  

od 1. ledna pobočným spolkem. Územně spadá pod Župu Šrámkovu se sídlem  

v Prostějově a pod ústředí Orla v Brně. Starostou jednoty byl v roce 2016    

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 103 členů všech 

věkových kategorií.  

V měsíci dubnu proběhly nové volby do výboru jednoty. Starostou byl 

opět zvolen Mgr. Zdeněk Lakomý, místostarostou Ing. Jan Fojtík, členy rady 

Pavla Pečínková, Ludmila Pospíšilíková, Václav Lakomý, Radek Nádvorník, 

Vojtěch Lakomý, Věra Fojtíková, sekretářem jednoty byla jmenovaná Mgr. Eva 

Fojtíková. Předsedkyní revizní komise byla zvolena Marie Plesková. 

  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. Ing. Jan Fojtík nově zaštiťuje starší mládež. Vedením 

našeho orelského tábora byl pověřen pan Karel Fojtík a Radek Nádvorník. 
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Prezentaci Orla na internetu a tvorbu stránek zaštiťovala Věra Fojtíková a Radek 

Nádvorník. 

  Mezi hlavní   aktivity naší jednoty patří především sportování, doplněné  

o  pořádání kulturních a společenských akcí a rovněž úzce spolupracujeme 

s místní římskokatolickou farností po stránce duchovní, kdy P. Josef Opluštil je 

členem jednoty a jejím duchovním rádcem. Farnost v orlovně pořádá i své akce 

jako  přednášky, dětské akce apod.(sportovní část příměstského tábora, turnaj  

ve stolním tenise, zázemí festivalu P.Josefa Olejníka). 

Mezi pravidelné týdenní činnosti patří cvičení předškolních dětí  

a mládeže, u žen je  velmi populární  posilovací cvičení a Pilates, muži  

se věnovali florbalu a badmintonu. Družstvo A stolních tenistů reprezentovalo 

naši jednotu v rámci 3. třídy veřejného otevřeného přeboru okresu Olomouc, 

kterou vyhrálo a postoupilo do 2. třídy přeboru.  Mužstvo B působí  ve 4. třídě  

veřejného přeboru okresu Olomouc ve stolním tenise. 

Každý pátek se scházel kroužek společenského tance pod vedením Anny  

a Ondřeje Líňových. 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. Konají 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  

a pomáhali  tak dobré věci. 

30. ledna se konal v pořadí již 13. orelský a farní ples, návštěvnost byla 

opět velmi pěkná. Občerstvení a sál připravili samotní členové jednoty,  

o hudební doprovod se postaral pan Mrtvý z Olomouce. Předtančení předvedla 

taneční skupina z Přáslavic. 

5. června  se konala premiéra  divadelního představení pohádky pro děti  

v podání Velmi amatérského divadla ,,Dobrák a vykuk“. Režii měla Ludmila 

Pospíšilíková. O tom, že se pohádky  dětem líbí, svědčí i velmi pěkná 

návštěvnost. V měsíci říjnu proběhla v orlovně  i její repríza. 

V rámci Hanáckého roku ve Velké Bystřici se konala 4. června 

velkobystřická Kuličkiáda, kterou pořádala naše jednota. Během dne si  děti  

i dospělí mohli vyzkoušet své umění v  dnes již trochu zapomínané dětské hře. 

Na vítěze čekaly pěkné ceny. 

  Na přelomu měsíců července a srpna se uskutečnil tradiční dětský tábor 

pro děti od 6 do 15 let v Travné u Javorníku. Tentokrát byl   hlavní program 

inspirován  kovbojskou vesničkou na americkém západě.  Celkově se zúčastnilo 

42   táborníků, kteří zde prožili pěkné dva týdny plné her a odpočinku. V říjnu  

se ještě konal  krátký táborový pobyt pro starší mládež v Jeseníkách  a proběhl 

krátký silvestrovský pobyt mládeže, opět na Travné. 
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V srpnu se jako obvykle zúčastnilo  několik členů ústřední orelské pouti 

na Svatém Hostýně. I přes nepřízeň počasí byli všichni účastníci  s duchovní 

náplní poutě  velmi spokojeni. 

Na závěr prázdnin, kdy si připomínáme svátek patrona zdejšího farního 

kostela sv. Jana Křtitele, se uskutečnil farní den na jehož spolupořádání se podílí 

i členové naší jednoty. Po  mši sv. a odpoledním požehnání se přenesl program 

na farní zahradu. Počasí bylo velice příjemné a slavnosti se zúčastnilo kolem 

120 lidí. Orlové zabezpečili pořadatelskou službu a připravili soutěže pro děti. 

Od 13. do 20. listopadu se opět konala výstava velkobystřických 

amatérských umělců. Svá díla představila dvacítka vystavovatelů nejen z Velké 

Bystřice, ale i jejího okolí. Opět bylo k vidění velké množství obrazů  

a uměleckých fotografií.  Vernisáž byla zahájena hudbou v podání mladých 

členek Orla TRAGEDIA FIS MOLL..  

   Na první vánoční svátek 25. prosince uspořádali  orli před farním 

kostelem ,,Živý Betlém“, který pojednává o narození Ježíše Krista. Režie  

se ujala Liduška  Pospíšilíková. Dvě desítky herců doprovodili mladí farníci 

hudbou, i přes velkou nepřízeň počasí celé představení shlédlo kolem  

120 diváků. Tři králové přijeli k Betlému na koních. Diváci si mohli prohlédnout  

betlém i ve farním kostele. 

Během roku se nadále  rozvíjí  spolupráce s místní farností (přednášky, 

besedy, sportovní farní akce, příměstský tábor), s městem Velká Bystřice  

a s ostatními organizacemi, mezi nimiž je Kulturní středisko, Mateřské centrum 

Bublinka, Základní škola, Divadelní ochotníci a  folklorní soubor Haná. 

Vzhledem k uzavření a opravě kulturního domu byla většina kulturních akcí 

přesměrována do orlovny. V rámci spolupráce s městem se v orlovně 

uskutečnilo několik divadelních představení pro děti a mládež. 

  V roce 2016 došlo k úpravě kotelny a byl pořízen nový výkonný kotel  

na plyn s kvalitnějším spalováním. Celkové náklady byly kolem 95 000,-.   

 Na závěr bych chtěl konstatovat, že snahou našich členů je  co nejvíce 

přispívat ke kulturnímu, duchovnímu, sportovnímu a  společenskému rozvoji  

 našeho města. 
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XI. Významné události města v roce 2016  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

HANÁCKÝ ROK V BYSTŘICI (HRB) 

S projektem HRB jsme uspěli v grantovém řízení Olomouckého kraje  

pro víceletou podporu významných kulturních, ve kterém nám byla na 3 roky 

přiznána dotace v celkové výši 900 000 Kč. 

Cyklus v r. 2016 tvořilo celkem 28 akcí. 

 

20.3. Pletení tatarů 

28.3.  Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 

30. 4.  Pálení čarodějnic 

30. 4.  Stavěni mája 

8. 5.  Bystřické selské trhy 

8. 5.  Slavnost kroje 

21.5.  Sečeni lóke 

28.5.  Káceni mája s májovou veselicí 

4. 6. Bystřická kuličkiáda - proběhla tentokrát v rámci akce Jsme ze stejné 

planety - mezinárodního pikniku, tentokrát v holandských barvách. 

Proto byl i vysoký účast soutěžících, zúčastnilo se jich na 200. 

2.-4. 

9. 

LIDOVÝ ROK – viz samostatná zpráva 

 

25.9. Bystřické selské trhy – opět za krásného počasí babího léta za účasti  

34 prodejců a cca 800 návštěvníků 

22.10. Drakiáda - vydařený dračí „letecký“ den za účasti cca 50 „pilotů“  

a dalšího leteckého personálu 

12.11. Svatomartinské odpoledne - husí a kachní speciality, svatomartinské 

rohlíčky z DPS, benefiční prodej skleniček, ochutnávka vín, výstavka 

podzimních žákovských prací v růžovém domečku, lampiónový průvod  

se sv. Martinem na koni, svatomartinské představení tentokrát v režii 

bystřických osvětových besedníků. Předání svatomartinských věnců 

Martinu Tesaříkovi (odcházející senátor), souboru Haná (40. let), 

ochotníkům (za postup do Hronova) a házenkářům (postup do 1. ligy). 

Závěrečná ohňová show (20 účinkujících; cca 1 400 osob). 

24.11. Vánoční jarmark s koledováním v ZŠ - spousta žákovských výrobků – 

dárečků, vánočních dekorací a drobností k zakoupení i pro inspiraci, 

bohaté občerstvení a ochutnávka vánočního cukroví. Vystoupily 

bystřické dětské folklorní soubory a muziky. (60 účinkujících, 450 
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návštěvníků) 

30.11. Vánoční jarmark - předvánoční trh v mateřské školce s oblíbeným 

charitativním prodejem vánočních hvězd ve prospěch dětské onkologie 

v Olomouci, spousta inspirace pro vánoční dárečky a dobré občerstvení.  

(250 osob) 

5. 12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu. - sv. Mikuláš rozdal 

bystřickým dětem  400 balíčků s ovocem (Čerozfrucht) a perníčkem a 

rozsvítil bystřický vánoční strom na náměstí. Na KIC navštěvovali děti 

Ježíškovu poštu, ve které mohly napsat a andělům předat svoje vánoční 

přání. V rámci expozice krojů paní Broňa Millá opět nazdobila hanácký 

štědrovečerní stůl (cca 1 200 osob) 

11.12. Adventní koncert - pořádající hanácký mužský sbor Rovina s CM 

Záletníci letos představili posluchačům ženský sbor Nivnička z Nivnice 

u Uh. Brodu a mužský sbor Boršičané. Nechyběl ani jejich 

charismatický vedoucí Vlastík Ondra. (55 účinkujících, 140 

návštěvníků) 

12.12. Obchůzka Lucek - bílé postavy Lucek ze souboru Mladá Haná opět 

strčily své dlouhé nosy do několika bystřických domácností. (20 

účinkujících) 

18.12. Zpívání u vánočního stromu a pouštění skořápkových lodiček - tradiční  

sousedské setkání pod rozsvíceným vánočním stromem na Zámeckém 

náměstí při dobrém punči, svařeném vínu a chlebu se sádlem a škvarky. 

S pořadem koled a vánočních písní opět vystoupil MS band posílený o 

pěveckou skupinu ze souboru Haná a děti z Čekanky  

a Krušpánku. (cca 400 osob) 

24.12. Štědrovečerní troubení z věže kostela - hrála žesťová skupina  

pod vedením Radima Černína (trubka, 2× saxofon, tuba). 

24.12. Půlnoční mše - při mši bylo provedeno Bystřické pasticcio sestavené 

z vánočních mší a skladeb skladatelů působících ve Velké Bystřici 

(František Mikulka, Maxmilián Koblížek, Rudolf Janáček, Jan Juráň, P. 

Josef Olejník). Rozšířený chrámový sbor a orchestr řídil Ondřej 

Nakládal, sborovou přípravu vedla Iva Juráňová. (60 účinkujících, cca 

250 účastníků) 

25.12. Živý betlém - betlémský příběh opět ožil u bystřického kostela v podání 

dětí  

i dospělých z Velmi Amatérského Divadla jednoty Orel. I za deště se 

sněhem sledovalo cca 100 diváků.  

26.12. Štěpánské koledování - oslava Vánoc a konce roku, tentokrát jako 

beseda u cimbálu připravená souborem Mladá Haná s muzikami 

Záletníci, Krušpánek, Pomlka a Okybača Lipník n/B. (50 účinkujících a 

cca 80 návštěvníků) 
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Bystřice napříč žánry  

 
Podklady: informační leták Města Velká Bystřice 

9.1.  Rockové bál Hanáckyho Woodstocku 

16.-17.1. OLMA CUP – turnaj žáků v házené 

23.1. Ples města Velká Bystřice a Mikroregionu Bystřička 

6.2. NUTREND CUP, turnaj mužů v házené 

6.2.  Ples SRPŠ 

27.2.  Ples Sboru dobrovolných hasičů 

27.2. Dětský šibřinkový karneval Sokol 

12. - 13.3. BOBO CUP, turnaj žáků v miniházené 

19. 3.  XVI. Josefovské šibřinky 

2.4. Pohárek SČDO, obl.kolo soutěže monologů a dialogů 

15. – 16. 4.  Jarní bazárek 

1. 5.  Bílý kámen 

7. 5.  Oblastní výstava německých ovčáků 

7. – 8. 5.  Rybářské závody 

14.5.  Čištění řeky Bystřice 

27.5. Noc kostelů 

28.5. Festival duchovní hudby k poctě mons. J. Olejníka 

29.5.  Dětský den 

4.6. Jsme z jedné planety 2.ročník 

10. – 12. 6.  Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty 

18. 6. Hanácké Nashville 

24. 6.  Zahradní slavnost v MŠ 

24. – 25.6. Memoriál J.Kratiny, turnaj ml.žáků v házené 

16. 7.  Hanácké pupek světa 

6. 8.  Hanácké Woodstock 

20. 8.  Hasičská soutěž a večerní zábava 

27. - 28. 8.  Sportovní mládí CUP 2015 – mezinár. turnaj žáků v házené 

2.9. Kašpárek v rohlíku, koncert 

1.10. Sokolský závod zdatnosti 

24. – 26. 9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny 

14. – 15. 10.  Podzimní bazárek 

5. 11.  Bystřické banjo 

10. – 11.11 Prodejní výstavka SPCCH 

13. - 20. 11.  XIII. ročník výstavy amatérských tvůrců Orlovna 

1. 12.  Řeka Bystřice – výstava fotografií 

10.12. Předvánoční akademie Sokola 

26.12. Vánoční plavání 

31. 12.  Silvestrovský koncert v kostele 
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Koncerty Kruhu přátel hudby 

Výstavy v galeriizet 

Kinoamfík 

 
 

 

Bílý kámen 1. 5. 2016 - XXIII. ročník - 27. akce v historii BK 
 

Podklady: Jaroslav Koš, jednatel Autoveloklubu 

 

 Již v úvodu tohoto kronikářského záznamu budiž konstatováno, že Bílý 

kámen byl, je a určitě i v příštích létech bude akcí, která svým významem již 

dávno přesahuje hranice středomoravského cykloturistického regionu. 

 Tento ročník probíhal v poněkud pozměněných podmínkách, protože 

území vojenského prostoru bylo zmenšeno o katastry obcí Město Libavá, 

Heroltovice, Luboměř p.Strážnou, Kozlov a Slavkov. Tato skutečnost však  

na rozsah akce neměla vliv, protože trasy akce z minulých let byly zachovány - 

naopak přibyla zajímavá, byť jen krátká  pasáž se vstupním prostorem  

v hlubočském Ski areálu. 

 Zmenšení území vojenského újezdu mělo však za následek značné 

zpřísnění podmínek pořádání. Z užívání tak byly vyřazeny vojenské objekty, 

 a to ubytovna Bores a pozorovatelna Velká Střelná. S tím se pořadatelé 

vyrovnali, horší to bylo v době chytrých mobilů a tabletů se zákazem 

fotografování na celém území, které je v užívání armády. 

 Po loňském nevlídném počasí byli pořadatelé tentokrát odměněni téměř 

ideálními povětrnostními podmínkami, které jsou pro úspěch či neúspěch celé 

akce vždy rozhodující. Na sluníčku bylo i přes 20°, libavský vítr začal zlobit  

až v odpoledních hodinách. Za této situace byla celková účast 4.348 cyklistů  

a turistů optimální, spíš mírně nadprůměrná. Tradičně uvádíme i počty 

vstupujících účastníků na jednotlivých vstupních místech akce: 

 Mrsklesy - 1.011, Hlubočky Ski - 254, Smilov zastávka - 360, Město 

Libavá - 615, Stará Voda - 56, N. Oldřůvky - 64, Kovářov - 218, Zelený kříž - 

715, Kozlov - 673, Velký Újezd - 118, Daskabát - 143, Autobusy - 121. 

 Letošní kůrovcová kalamita na střední a severní Moravě se pochopitelně 

zásadně odrazila i na území Oderských vrchů. Až třikrát zvýšená těžba  

v místních lesích oproti normálu poznamenala samozřejmě i značné úseky 

povolených tras, jejichž povrch byl místy především pro cykloturisty obtížně 

sjízdný. Účastníci Kamene však tato úskalí zvládli bravurně, protože v průběhu 

akce došlo jen k jednomu zranění cyklistky, jehož příčinou však nebyl stav 

vozovky po těžbě kalamitou postiženého lesa. 

 Pořadatelé se i letos snažili o zdokonalení značení tras akce, jehož systém 

patří asi k nejvypracovanějším v celé republice, což si účastníci velmi 
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pochvalovali. Prakticky každá významnější křižovatka je opatřena podrobnou, 

orientovanou mapou se zákresem současného stanoviště a směrů dalšího 

možného putování. 

 K řadě zlepšení na tomto ročníku je třeba uvést rozšíření systému 

cykloservisů po celém území VVP, vydání turistických vizitek pro sběratele 

Bílý kámen i zajištění občerstvení cyklistů i turistů ve všech místech s větší 

koncentrací účastníků. Za zmínku určitě stojí, že řada cykloturistů využila 

nabídku Skiareálu Hlubočky a svezla se na místní bobové dráze za podstatně 

sníženou cenu. 

 Za zájmu několika set zúčastněných proběhl v odpoledních hodinách  

u pramene řeky Odry křest knihy, pojednávající o této lokalitě. Přímo zde  

si zájemci mohli zakoupit její výtisk, osobně podepsaný třemi autory této 

zajímavé publikace. 

 Při hodnocení akce pořadatelé konstatovali, že se v posledních ročnících 

podstatně zvyšují náklady na její pořádání. Je to částečně způsobeno 

všeobecným nárůstem nákladů za služby a používaný materiál, desetitisícové 

částky pak pohltí např. povinné rozmístění mobilních WC na řadě míst akce.  

To samé platí o povinném zajištění dohledu Zdravotnické záchranné služby, 

která se vyplatila, neboť provedla několik úspěšných zákroků, včetně rychlého 

odvozu pacienta na urgentní centrum nemocnice.   

 Za zaznamenání určitě stojí skutečnost, že péčí AVK a spolupořádajícího 

spolku Haná bylo letos podstatně opticky zviditelněno vlastní skalisko Bílého 

kamene. Okolní náletové křoviny byly prořezány tak, aby se rozšířil výhled  

z hanácké roviny na tento skalní útvar, který dostal nový, rozšířený nátěr od jeho 

paty až k nejvyššímu pozorovatelnému bodu. 

 Třiadvacátý ročník Bílého kamene byl bezesporu úspěšnou akcí, která 

městu Velká Bystřice slouží ke cti již téměř čtvrt století. 
 

 

      

Hanácké Woodstock a bystřické pivni salón 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 

 

Více než tisíc dvě stě návštěvníků si přišlo v sobotu 6. srpna poslechnout 

poctivý český bigbít do bystřického amfiteátru a ochutnat speciální pivní 

nabídku z 13 pivovarů. Do Bystřického pivního salónu na Zámeckém náměstí 

tak odpoledne zavítalo dalších tisíc pět set návštěvníků, aby ochutnali  

z 37 druhů piva od tmavých, svrchně kvašených až po nealkoholické, jablečné  

či višňové. Zpestřením byly pivní speciály, jako silný chmelený bock  

dle původní německé receptury. 

Přestože sobotní obloha byla zamračená, venku bylo příjemných  

20 stupňů. Pořadatelé se trochu obávali deště, neboť počasí je letos 
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nevyzpytatelné a je alfou a omegou úspěchu. Program odstartovala ve 13 hod. 

zlínská sweetrocková kapela Celardor. Necelou hodinu svého času stráveného 

na pódiu jsme měli možnost zaposlouchat se do originálního provedení 

sweetrocku  z Texasu s nádechem 60. let.  

Olomoucká formace No limit již ve svém názvu vyjadřuje své zaměření. 

Pro bystřické publikum si připravila převzaté bluesové a rockové skladby, které 

jsou posluchačům dobře známé. Kapela je zde představila s osobitým vlastním 

aranžmá doplněným svými nápady. Když Dana Chytilová začala zpívat skladbu 

Janis Joplin, bylo to jako bychom uslyšeli zpívající symbol hippies osobně.  

Pak na pódium nastoupila moravská kapela z Mezic. Stracené ráj 

v plném amfiteátru představil posluchačům opět svůj široký záběr od folkloru po 

bigbít přes tvrdé blues až po metal. Pravé hanácké bigbít byl oceněn nekončícím 

potleskem.  

První polovinu hudební přehlídky uzavíral Krucipüsk, jedna 

z nejvýraznějších tuzemských formací. Předvedla skladby s pořádnou dávkou 

energie, nadsázkou, hravostí v aranžích i slovních hříčkách. Píseň Boombay 

rozhýbala celý amfík a kapela řádila až do 18 hod. 

Skvělé kousky vystřižené z repertoáru Jimiho Hendrixe, B. T. O. nebo 

Creamu přivezla do Bystřice olomoucká kapela Katoda. Jejich skalní fanoušci  

se srotili pod pódiem v pestrých barvách s kytkami ve rozevlátých vlasech  

a radost z hudby se promítala do jejich tanečních kreací.  

Nejznámější ženská česká metalová kapela Loretta, hrající zejména na 

přelomu 80. a 90. let klasický heavy metal, převzala rozehřáté bystřické 

publikum. Jejich uvolněné vystoupení, pevný a osobitý hlas frontmanky Darii 

Hrubé potěšil nejednoho rockera.  

Alternativní rock k nám dovezla kapela Mňága a Žďorp. To už amfiteátr 

praskal ve švech a v kotli se zpívalo, tančilo a skandovalo. Fanoušci znali texty  

a zazpívali si je společně s interprety. Samozřejmě zazněl nejstarší hit kapely 

Hodinový hotel, oblíbený song Spaste svoje duše a další. Bouřlivý neutuchající 

potlesk byl kapele zaslouženou odměnou.  

Vyvrcholením letošního ročníku bylo, Rádiem BEAT zapsané do Beatové 

síně slávy 2016, brněnské uskupení Progres 2. Muzika, která má co říct 

pamětníkům i věkově mladším a předvedlo pravou audiovizuální show. 

Legendární kapela zahrála v Bystřici průřez svou čtyřicetiletou historií od 

silných melodií v art-rockových aranžích až po psychedelické improvizace se 

skvělou temnou atmosférou. 

„Šestý ročník Hanáckyho Woodstocku zaznamenal vysokou návštěvnost,  

a to díky nejsilnějšímu programu v celé jeho historii,“ uvedl závěrem jeden  

ze spolupořadatelů festivalu Ivo Slavotínek. Rockový festival Hanácké 

Woodstock pořádala Velkobystřická kulturní společnost, o.s. v amfiteátru  

v Zámeckém parku ve Velké Bystřici.   
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Den regionu Bystřička spojený s veřejnou cyklistickou poznávací 

jízdou regionem Bystřička 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí KIC 
 

 Jubilejní 5. ročník oblíbené cyklojízdy regionem Bystřička se uskutečnil  

v sobotu 23. července 2016. Na účastníky čekala jízda červeným, modrým  

nebo zeleným cyklookruhem, během které sbírali razítka do mapky. Za 

absolvování celé trasy pak obdrželi v cílové obci Daskabát zdarma občerstvení. 

Součástí akce byl i vstup na Den regionu Bystřička s kulturním programem. 

 Ve sportovním areálu v Bystrovanech se na startu sešlo úctyhodných  

130 cyklistů, které čekala čtyřicetipětikilometrová trasa. Letošní ročník měl  

i několik zajímavostí  – cyklistický nadšenec Marek Metelka z Velkého Újezdu 

objel všechny cyklookruhy dokonce 3x a nejmladšími účastníky se stali Eliška 

Kriklová (10 měs.) s bráškou Tobiášem z Náměště na Hané. Organizátory 

potěšilo, že se na trasu vydala spousta rodin s dětmi. Mezi nejvzdálenější 

účastníky patřila Monika Klimešová (1,5 roku) s rodiči z Jindřichova Hradce.  

A místní děti nám také neunikly - na sedačce se vezla Julinka Sošková z Velké 

Bystřice, Verunka Navrátilová z Olomouce nebo Terezka Matějková  

z Mariánského Údolí. Starší děti zdatně šlapaly samy a některé zvládly projet 

všemi cyklookruhy. Celou trasu a plný počet razítek nasbíralo rekordních  

335 cyklistů (což je o 25 více než loni), byli zařazeni do slosování o let 

balonem, který jako každý rok i letos věnoval senátor Ing. Martin Tesařík. 

Dalších přibližně 200 cyklistů si zpříjemnilo sobotní den kratším výletem.  

Odpolední atmosféru zpříjemnilo loutkové divadlo pro děti 

s workshopem, ukázka práce s mládeží SDH Daskabát a vystoupení ABBA 

Revival z Prahy. Krátce po 18 h vylosoval senátor Ing. Martin Tesařík šťastnou 

výherkyni letu balonem, kterou se stala Marcela Kolářová z  Doloplaz. Závěr 

večera patřil taneční zábavě. „Letošní ročník se mimořádně vydařil a spousta 

účastníků se už začíná těšit na ten příští,“ pochvaloval si  

na závěr celou akci Marek Pazdera, starosta města Velká Bystřice. 

 

 

 
 

Lidový rok 2016 
 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 
 

XXVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 2. až 4. 9. 2016 

Uskutečnil se v rámci projektu „Hanácký rok v Bystřici“  
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Pořadatelé: 

Město Velká Bystřice 

Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, z. s. 

Hanácký folklorní spolek, z. s. 

 

Záštitu převzali: 

Marian Jurečka, ministr zemědělství (osobní účast dne 4. 9. 2016) 

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

 

Slavnostního zahájení v sobotu 3. 9. 2016 se zúčastnili: 

Bohuslav Sobotka – předseda vlády 

Jiří Dientstbier – ministr pro lidská práva 

Martin Tesařík – senátor 

Jiří Zemánek – poslanec PS 

a představitelé města Velká Bystřice: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

Martin Seidler – člen rady města VB 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Olomoucký kraj a Ministerstvo zemědělství. 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, rádio Haná, Olomoucký deník, rádio Prohlas, TV 

NOE, Gold Office. 

Generální sponzor: Go4games 

Sponzoři: Stavební společnost Navrátil, Elpremont, Eurospektrum group, 

Strabag, Insta, Hotel Zámek Velká Bystřice, TescoSV, MYFA, Ferona, Česká 

spořitelna, FTP, LO Haná, Agrospol, VAPE, Nutrend, RND, Pamiro, Ditana, 

Florcenter, Gold Office, Simkovič, , INPOL, Makro, Open Wine, Čeroz, Seko. 

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 byla uveřejněna 26. a 30. 8. 2016 v Olomouckém deníku, na webu 

olomouckého deníku ve dnech 29. 8 – 4. 9. 2016., inzerce formou zvukové 

pozvánky byla zveřejněna ve vysílání Rádia Haná. Pozvánky byly otištěny  

v Bystřických novinách, zvuková pozvánka byla vysílaná v obecních rozhlasech 

ve Velké Bystřici i okolních obcích. Bylo vyrobeno 300 ks plakátů A2 (100 ks 

placený výlep v Olomouci a okolí – firma Profit Olomouc, 150 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. 
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Účastníci festivalu: 

 

Dětské folklorní soubory:  

Červánek – Hradec Králové 

Hanýsek – Šakvice  

Malá Lipta a Malí Ogaři – Liptál 

Ondrášek – Frýdek-Místek  

Krušpánek, Čekanka a Muzika Krušpánek – Velká Bystřice 

  

Folklorní soubory dospělých:  

Grunik – Ostravice 

Kašava – Zlín 

Lipina – Vracov 

Mánes – Prostějov 

Nisanka – Jablonec nad Nisou 

Vysočan – Hlinsko 

cimbálová muzika Záletníci Velká Bystřice  

Kanafaska, Haná, Mladá Haná – Velká Bystřice 

 

Zahraniční hosté:  

STKIP Sebelas April – Sumedang, Indonésie 

KUD Dalmacija – Dugi Rat, Chorvatsko 

Silešánek – Vinodol pri Nitre, Slovensko 

Ledľovina – Kysucké Nové Mesto, Slovensko. 

 

Doplňkové  programy: 

Kašpárek v rohlíku – Praha 

Kelt Grass Band – Stránské 

 

Program festivalu: 

 

Pátek 2. září 2016 

17.00 vystoupení kapely Kašpárek v rohlíku (koncert se vstupným) 

18.00 vystoupení souboru STKIP Sebelas April – Sumedang, Indonésie 

v Přáslavicích 

20:00 projekce filmu „Děda“ 

 

Sobota 3. září 2016 

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 

http://www.mesto-kunovice.cz/kultura/seznam-kulturnich-akci/folklor-folklorni-soubory/kunovjanek/
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=kruspanek
http://www.souborhana.com/index.php?id=8&soubor=cekanka
http://fsjavorina.cz/index.html
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
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18:00 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní program domácích  

i zahraničních hostů 

21:00 Kelt Grass Band – koncert kapely 

22:30 ohňostroj  

 

Neděle 3. září 2016 

  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 

galeriezet – „Hlavy“ – kresby a plastiky ze sbírky Pavla Konečného 

 

Gastronomie 

Cukrárna Galerie: Světová premiéra originální velkobystřické cukrovinky 

„Drásalovy hubance“- prezentace doplněna výstavou o vzniku cukrovinky  

a o světoznámé postavě hanáckého obra Drásala, která jí dala jméno 

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 572 účinkujících 

z toho účinkujících dětí a mládeže do 18 let: 209 
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z toho účinkujících ze zahraničí: 138 

26 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

22 stánkařů, prodejců občerstvení, prodejců pouťového sortimentu 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): cca 3820 osob 

Pátek, vystoupení v Přáslavicích – 120 osob 

Pátek, filmová projekce – 400 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 700 osob 

Sobota večer (program zahraničních souborů a koncert Kelt Grass Band)  

– 1200 osob 

Neděle (mše a cimbálové muziky) – 400 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1000 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, výstav  

a doprovodných akcí) – cca 6000 osob 

 

Hodnocení 

XXVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok proběhl ve Velké 

Bystřici ve dnech 2. – 4. 9. 2016 jako nejvýznamnější kulturní a společenská 

akce ve městě. Byl rovněž zařazen mezi významné akce Olomouckého kraje. 

Festival se těšil vysoké návštěvnosti, k níž pochopitelně velkým dílem přispělo 

příznivé počasí, ale hlavní měrou samozřejmě nabídnutý program. Lektorský 

sbor přehlídky ocenil zejména výběr dětských souborů i kvalitu jejich 

představení na festivalovém pódiu. Všechna dětská vystoupení měla 

nadprůměrnou úroveň. To se, dle názoru lektorů, ne zcela zdařilo v případě 

některých programů souborů dospělých. Vysoce za pořadatele hodnotíme účast 

indonéského souboru STKIP Sebelas April, jehož účast zajistila paní Jarmila 

Mrnuštíková, generální sekretářka zahraničních vztahů Folklorního sdružení 

ČR. Tento soubor můžeme pro další vystoupení v ČR vřele doporučit. Vysokou 

úroveň měli oba zástupci ze Slovenska, kvalitní program předvedl i soubor 

Dalmacija z Chorvatska, který se ve Velké Bystřici zastavil při své cestě  

na festival Chodníčky v Opavě. Výtka na adresu pořadatelů zazněla k neúměrné 

délce zejména u dětského pořadu. Aktuální ročník festivalu se těšil též 

mimořádné přízni představitelů politického života (viz výše). XXVI. ročník 

mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok lze celkově zhodnotit jako jeden 

z nejvydařenějších z hlediska návštěvnosti, kvality výkonů účinkujících  

i organizačního zabezpečení. 
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Pronájem budovy bývalé horní školky  

Podklady: Mgr. Ivo Slavotínek – Velkobystřické noviny č.4/2016 - upraveno 

V lednu roku 2016 město na základě nevyžádané nabídky vyhlásilo záměr 

pronájmu budovy bývalé horní školky v ul. Na Svobodě 450. V termínu  

pro podání město obdrželo dvě nabídky. Obě v zásadě nabízely účel využití 

budovy jako dětskou skupinu, resp. minijesle. Diametrální rozdíl byl ve výši 

nabízeného nájmu a ve stupni přípravy projektu. Město schválilo dvouletý 

pronájem nabídce s vyšším nájmem a přiznanou evropskou dotací na rozjezd 

dětské skupiny. A v čem spočívá rozdíl mezi původním využitím budovy  

a novým projektem? Původní jedno oddělení mateřské školy podle nálezu 

hygieny nesplňovalo celou řadu podmínek, nutných pro provoz školky. Nynější 

dětská skupina nemusí splňovat téměř nic z těchto podmínek. Dětská skupina  

je především limitovaná maximálním počtem 12 dětí a navíc nemá žádný limit 

metrů čtverečních podlahové plochy na jedno dítě. A to byly hlavní překážky, 

které jedno celé oddělení mateřské školy ve stávající dispozici nemohlo 

překonat bez úplné přestavby objektu. Nový nájemce, Park Valley z.s.,  

z přiznané dotace odstraní některé řešitelné nedostatky budovy a po dvou letech 

bude mít město možnost nájemní vztah vyhodnotit a rozhodnout se, jak dál. 

Tedy přesněji - jak naložit s budovou dál.  

 

Rekonstrukce Bukovanského mostu  

Podklady: Mgr. Ivo Slavotínek – Velkobystřické noviny č.4/2016 a 9/2016, Ing. 

Marek Pazdera – Velkobystřické ,noviny č. 7,8/2016 – upraveno 

Rok 2016 přinesl do Velké Bystřice další dopravní stavbu, která  

do značné míry zkomplikovala život občanů, ale současně přinesla obnovu 

důležité stavby, kterou každodenně využíváme. Po loňské výstavbě kruhového 

objezdu na západním okraji města Správa silnic Olomouckého kraje v roce 2016 

rekonstruovala most přes Bystřičku u Voglovy pily. Jediný most mezi levým  

a pravým břehem řeky Bystřice, a tedy mezi centrem a severozápadní částí 

našeho města, byl rekonstruován na etapy, takže jeho úplná uzavírka netrvala  

po celou dobu rekonstrukce. Po určitou dobu výstavby byl most průjezdný 

jedním pruhem. V případě našeho mostu musel být na určitou dobu úplně 

uzavřen provoz z důvodu nutnosti opravit i ložiska pod mostovkou.  

A to znamená v jeden okamžik nadzvednout celou mostovku (základní nosnou 

betonovou konstrukci). V čase úplné uzavírky po dobu 3,5 měsíce byli občané 

ulic Na Letné, Kopaniny, Bří. Mikolášků, Lošovská, Svatokopecká  

a Na Vyhlídce s centrem městečka spojeni pouze objízdnou trasou  
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přes Bukovany a Bystrovany. Nebylo to úplně jednoduché, ale odměnou nám 

byl nový a bezpečný most se zrekonstruovaným chodníkem.  

 

 

Jsme z jedné planety 2 - Oranjééé 

 

Podklady:http://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Park-ve-Velke-

Bystrici-se-promeni-v-Nizozemske-kralovstvi-ceka-vas-blesi-trh-

street-food-i-turnaj-v-kulickach-26271, autor Barbora Sísová 

(upraveno) 
 

Organizátoři akce navázali na loňský rok, kdy v parku ve Velké Bystřici 

spolu s 30 cizinci a zahradníky vysadili 30 stromů. Každý strom reprezentuje 

jednu národnost, mezi nimi i Nizozemsko. Další ideou organizátorů je každý 

rok v parku veřejnosti představit kulturu jedné ze zemí, která je v parku 

zastoupena. Jako první přišlo na řadu právě Nizozemské království, kterým byl 

inspirován celý sobotní program. "Jelikož tradičním dopravním prostředkem 

je v Nizozemsku kolo, naplánovali jsme cyklojízdu z Olomouce do Velké 

Bystřice. Ta vyjede v 10:30 od budovy Konviktu a povede ji rektor Univerzity 

Palackého Jaroslav Miller společně s velvyslancem Nizozemského království 

v ČR Eduardem Hoeksem," popsala jedna z organizátorek akce Alžběta 

Smejkalová. 

Studenti a pedagogové katedry nederlandistiky Univerzity Palackého 

pod vedením Ivy Jančíkové vytvořili panely, které po instalaci v parku sloužily 

jako navigační systém a provedly návštěvníky jednotlivými částmi programu. 

"Návštěvník se z panelů dočte informace o nejrůznějších tématech, mezi nimi 

o historii mořeplavectví, historickém zápase Nizozemska s vodou, výtvarném 

umění, sportu či hudbě," komentovala přípravy Iva Jančíková. Kromě panelů 

nachystala katedra samostatný program, kterým se bude prezentovat. Jeho 

součástí bylo seznámení s její historií a současností i lekce nizozemštiny. 

Katedra se v neposlední řadě podílela také na přípravě programu literární 

kavárny. Zde proběhla literární čtení nebo diskuse s absolventkou katedry 

nederlandistiky a překladatelkou Lucií Smolka Fruhwirtovou. 

"Typickou oslavou je pro Nizozemce bleší trh, s tím jsme se ztotožnili, 

a proto značná část parku byla osídlena stánky se starými hračkami, oblečením, 

knihami, vinyly nebo květinami," vysvětlil organizátor Josef Janeček. Jeho 

nápadem bylo i jídlo ve street stylu, které se loni setkalo s velkým úspěchem, 

a proto pojetí gastronomické části zůstalo stejné i letos. Návštěvníci našli 

v areálu parku na třicet stánků s občerstvením a nápoji. 

Mezi dalšími možnými zastávkami v parku byl filmový stan, venkovní 

výstavy fotografií nebo půjčovna kol. Aby se v parku návštěvníkům lépe 

http://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Park-ve-Velke-Bystrici-se-promeni-v-Nizozemske-kralovstvi-ceka-vas-blesi-trh-street-food-i-turnaj-v-kulickach-26271
http://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Park-ve-Velke-Bystrici-se-promeni-v-Nizozemske-kralovstvi-ceka-vas-blesi-trh-street-food-i-turnaj-v-kulickach-26271
http://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Park-ve-Velke-Bystrici-se-promeni-v-Nizozemske-kralovstvi-ceka-vas-blesi-trh-street-food-i-turnaj-v-kulickach-26271
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pobývalo a odpočívalo, navrhla pro tuto akci “vybavení” v podobě sedacích 

mol zahradní architekta Hana Bělařová, která patří mezi hlavní členy 

organizačního týmu. 

Pro navození příjemné atmosféry pozvali organizátoři několik kapel, které 

vystoupily během odpoledne. Hlavní dvojkoncert začala v 17:30 olomoucká 

skupina Hope Astronaut, na ni navázala ústecká kapela Houpací Koně a svým 

vystoupením uzavřela program celého dne. 

 

Cena Olomouckého kraje za kulturu patří opět do Velké Bystřice 

Podklady: Velkobystřické noviny č.6/2016  

Ve středu 4. května 2016 se v Moravském divadle v Olomouci sešli 

představitelé kulturního života z celého Olomouckého kraje, aby byli svědky  

a účastníky slavnostního předání Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti 

kultury za rok 2015. Mezi laureáty tohoto ocenění se dostali znovu i Hanáci  

z Velké Bystřice. Cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury  

v roce 2015 získal soubor Haná Velká Bystřice za obnovu a dlouholeté 

udržování lidových tradic Hané. Symbolicky tak dostali dárek ke svým  

40. narozeninám - k výročí založení souboru, které na podzim letošního roku 

oslaví právě v prostorách Moravského divadla Olomouc. Cenu přebral vedoucí 

souboru Haná Ing. Josef Langer. Program večera moderoval již tradičně Marek 

Eben a na podiu se po jeho boku objevil také Ondřej Vetchý a u mikrofonu 

Helena Vondráčková.  

 

Nový vzhled Velkobystřických novin 

Podklady: Bystřické noviny č. 7-8, Marek Pazdera (upraveno) 

Před prázdninami se dostaly zájemcům do rukou trošku jiné 

Velkobystřické noviny. Nová byla grafika úvodní stránky a vlastně celá obálka, 

úvodník je na stránce tři a informační servis z městského úřadu na stránce dvě. 

Největší změna proběhla na obálce, protože je nejvíc vidět, další změny  

ve vnitřní struktuře se objevily v následujících číslech. K načasování první 

změny jsme využili změnu tiskárny, kdy se od tohoto vydání budou VB noviny 

tisknout v domácí, bystřické tiskárně manželů Směšných. Tvůrce grafiky 

informačních letáků Zdeněk Polách dostal za úkol sjednotit styl tiskových 

materiálů a obálky Bystřických novin a využít na nově barevnou obálku spoustu 

fotografických materiálů z akcí, které ve městě probíhají. 
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Velká Bystřice je opět prvoligová 

 
Podklady: Bystřické noviny č.11/2017, Zbyněk Müller(upraveno) 

 

Házená je ve Velké Bystřici sportem číslo jedna a s ohledem na naši 

úspěšnou mládež, velký počet hráčů a zapojených dětí, obrovskou práci všech 

trenérů i vedení oddílu, zaslouženě patří tým mužů do první ligy, druhé nejvyšší 

soutěže házené u nás. 

Právě  před rokem, kdy potřetí v řadě těsně utekl mužům postup do vyšší 

soutěže, se vytvořil nový realizační tým a dali jsme dohromady tým, partu 

hráčů, jejichž jasným cílem i přáním se stalo postoupit. 

Podzim nebyl špatný, ale po půlce soutěže nám chyběl bod na první místo 

druholigové tabulky. Jaro již potom byla suverénní jízda za postupem.  

Ve čtrnácti utkáních jsme 13x vyhráli a jediný zápas skončil remízou. Vše 

završeno vítězstvím v baráži proti Bohunicím, kdy v plné hale byla parádní 

atmosféra. 

Muži Velké Bystřice tedy budou od nové sezóny hrát první ligu. 

Předpokládáme opět, že základ úspěšného týmu, kde většina jsou místní 

velkobystřičtí odchovanci, doplní pár špičkových hráčů a ambice určitě máme 

hrát nahoře a umístit se v tabulce snad kolem čtvrtého místa. Naši soupeři budou 

například týmy Olomouce, Zlína, Bystřice pod Hostýnem, ale čekají nás i cesty 

do Čech - Strakonice, Jičín, Plzeň a další. 

A přání a víra nakonec - tým našich kluků bude bojovat a reprezentovat 

dobré jméno Velké Bystřice. Hráči by měli být kladným vzorem pro místní děti 

a mládež a motivovat je ke sportu, pomáhat vytvářet vztah k Velké Bystřici.  

A současně věříme, že i ze strany veřejnosti, bude znát podpora a snad i hrdost 

na místní kluky. 

Start do prvoligové sezóny se týmu mužů SK Velká Bystřice mimořádně 

dařil. Po pěti odehraných kolech byli na prvním místě tabulky, s plným počtem 

bodů. Postupně si dokázali poradit s béčkem Jičína, přetlačili Liberec, v derby  

drtili Olomouc, následně vyhráli s přehledem i v Ostravě a naposledy ve šlágru 

proti silnému Chodovu dále natáhli vítěznou sérii.  

Mimo prvoligové boje si užili i pohárový zápas proti přednímu 

extraligovému Frýdku Místku. Krásný zápas, kdy Bystřičáci byli o kousek lepší 

a zaslouženě vyhráli 31:29. Vyřazení Frýdku Místku byl historický úspěch  

SK Velká Bystřice, kdy poprvé náš tým takto uspěl v poháru.  

Mimo výkony týmu byla skvělá i podpora fanoušků. Každý domácí zápas 

byla plná hala a hodně bouřlivá atmosféra.  
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Rekonstrukce „Mrsklické“ křižovatky 

Podklady: Bystřické noviny č.9 a 11/2016, Ing. Ivo Slavotínek (upraveno) 

V lednu roku 2016 byla podána žádost o dotaci na úpravu křižovatky ulic 

8.května, Kollárova a Žižkova. V červenci pak město obdrželo od Státního 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI) oznámení o přidělené dotaci. V rámci této 

investiční akce došlo k úpravě tvaru křižovatky tak, aby splňovala současné 

požadavky technických norem - tedy aby byla bezpečnější. V minulosti tudy 

běžně projížděla i těžká nákladní vozidla rychlostí až 80 km/h, bez nutnosti 

přibrzdit. Současně si lidé zkracovali cestu z „Baranova“ (Žižkovy a Bratrské) 

ke mlýnu středem křižovatky. Bylo by jen otázkou času, kdy by taková 

vycházka nedopadla dobře. Proto došlo k úpravě tvaru křižovatky s nájezdovými 

oblouky tak, aby řidič mohl křižovatkou plynule projet povolenou rychlostí  

50 km/h. Současně na jejím západním okraji byl vybudován nový, plně 

vybavený (nasvětlený), přechod pro chodce. Tento dopravní prostor se stal 

výrazně bezpečnější. V druhé polovině října byly zahájeny stavební práce  

a do konce kalendářního roku byla úprava křižovatky dokončena. 

 

 

 

 

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu 

Parlamentu ČR  7.- 8.10.2016 

 
Podklady: Bystřické noviny č.11/2016 (upraveno) 

 

Výsledky voleb ve Velké Bystřici: 

 

Volby do zastupitelstev krajů: 

Okrsky : 2 

Voliči v seznamu: 2 579 

Vydané obálky: 1 006 

Volební účast: 39,01 % 

Odevzdané obálky: 1 005 

% platných hlasů: 96,92 

 

Kandidátní listina - název Hlasy celkem Hlasy v % 

Občanská demokratická strana 71 7,28 

Koalice Piráti a Změna 37 3,79 

Česká strana sociálně demokratická 93 9,54 

Nezávislí a Moravané 6 0,61 
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Koruna Česká  7 0,71 

ANO 2011 206 21,14 

TOP 09 29 2,97 

Komunist. strana Čech a Moravy 66 6,77 

Národní demokracie 1 0,10 

Starostové Pro Olomoucký kraj 45 4,62 

Úsvit s Blokem proti islamiz. 7 0,71 

Svobodní a Soukromníci 8 0,82 

Obč. Pro Olomouc. Kraj-volby OK 10 1,02 

NE ILEG.IMIGRACI-PEN PRO LIDI 5 0,51 

Koalice pro Olomoucký kraj 335 34,39 

DSSS-Imigranty, Islám nechceme! 2 0,20 

Koalice SPD a SPO 46 4,72 

 

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR  

Okrsky : 2 

Voliči v seznamu: 2 579 

Vydané obálky: 983 (2.kolo 561) 

Volební účast: 38,16 % (2.kolo 21,79) 

Odevzdané obálky: 959 (2.kolo 557) 

% platných hlasů: 94,58 (2.kolo 99,29) 

 

Kandidát Počet hlasů 

1.kolo 

Počet hlasů 

2.kolo 

% hlasů 

1.kolo 

% hlasů 

2.kolo 

Andrš Pavel MUDr. 19 x 2,09 x 

Šimek Václav 8 x 0,88 x 

Kantor Lumír MUDr.Ph.D. 267 336 29,43 60,32 

Barteček Ivo PhDr.CSc. 38 x 4,18 x 

Morávek Jaroslav 66 x 7,27 x 

Tesařík Martin Ing. 170 x 18,74 x 

Szukalská Zdeňka Ing. 56 x 6,17 x 

Hrindová Eva Ing. 18 x 1,98 x 

Brázdil Milan MUDr. 265 221 29,21 39,67 
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Životní jubileum - Jan Bugno 

Podklady: Jan Bugno (upraveno) 

Dne 25.října 2016 oslavil v neuvěřitelné kondici 90.narozeniny pan Jan 

Bugno. Narodil se 25. října 1926 ve Velké Bystřici, kde žije dosud. Vystudoval  

Učitelský ústav v Kroměříži, v roce 1945 maturoval a stal se učitelem. Po 

absolvování základní vojenské služby byl ustanoven na základní školu ve Velké 

Bystřici jako učitel na druhém stupni. Současně vystudoval vysokou 

pedagogickou školu v Olomouci. Na bystřické základní škole působil 6 let jako 

zástupce ředitele, pak se na 12 let stal jejím ředitelem. Z politických důvodů 

musel tuto funkci opustit, ale učil zde nadále, řada absolventů bystřické základní 

školy na něj vzpomíná jako na velmi oblíbeného učitele dějepisu, výtvarné 

výchovy, tělesné výchovy a dalších předmětů. Ve Velké Bystřici bydlel se svou 

usměvavou ženou Květoslavou a synem Liborem v rodinném domě v Nádražní 

ulici. V 62 letech odešel do důchodu. Po celou dobu života byl aktivní v činnosti 

pro veřejnost ve sportu (lední hokej, fotbal, Sokol) i v kultuře (divadelní soubor 

Osvětové besedy). Do svých 90 let věku vykonával funkci kronikáře Sokola. Ve 

volebním období 1990 - 1994 byl zvolen místostarostou obce Vel. Bystřice. Za 

svou práci pro veřejnost obdržel v r.2006 Cenu města Velká Bystřice a v r.2012 

stříbrnou medaili České obce sokolské za celoživotní činnost v Sokole. 

 

 

Cena města Ing. Josefu Langerovi 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta obce, Bystřické noviny 

č.12/2016 (upraveno) 

Od roku 2005 udělujeme každoročně Cenu města Velká Bystřice. Důvodem 

vzniku tohoto ocenění byla snaha vyzdvihnout významné osobnosti, které se 

zasloužily o rozkvět Velké Bystřice. Všichni laureáti z minulých let  

se svým celoživotním dílem výrazně zapsali do dějin našeho městečka. Dovolím 

si je nyní připomenout: Pan Leo Schwarz, mons. Antonín Huvar, pan Antonín 

Nakládal, pan Jan Bugno, pan Václav Juráň, pan Ing. Čestmír Hradil, paní 

Bronislava Millá, pan Jaromír Klenovský, pan Jaroslav Koš, pan Ing. Miroslav 

Hořínek, pan arch. Jan Navrátil, paní Zdenka Plachá, paní Mgr. Dagmar 

Spáčilová, pan Karel Hewanicky, pan Josef Kolbe a Mons. Doc. Mag. Josef 

Olejník.  

Zastupitelstvo města udělilo na svém červnovém zasedání Cenu města 

Velká Bystřice pro rok 2016 panu Ing. Josefu Langerovi. Cena byla udělena  

za celoživotní aktivní osobní přínos pro rozvoj folklorních aktivit ve Velké 
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Bystřici. Jen připomenu (ale myslím, že to všichni ví), že Pepa Langer  

je dlouholetý vedoucí souboru Haná, a tuto cenu obdržel především za svou 

obětavou organizační a manažerskou práci v souboru Haná. Když jsme 

přemýšleli, kdy a kde cenu předat, připadlo nám, že právě slavnostní koncert  

ke 40. výročí souboru Haná v krásném prostředí Moravského divadla bude tou 

nejlepší příležitostí a program tím dostane krásnou a důstojnou slavnostní tečku. 

A tak v rámci výročního koncertu proběhl ještě jeden slavnostní ceremoniál. 

 

40. výročí založení souboru Haná 

Podklady: Hana Londová 

Protože v době, kdy soubor Haná plánoval oslavy svého založení, 

probíhala rekonstrukce Kulturního domu Nadační, padlo po dohodě s vedením 

radnice rozhodnutí, že slavnostní koncert se bude konat v Moravském divadle 

Olomouc 26.11.2016 a repríza tohoto pořadu se uskuteční na jaře na počest 

otevření KD Nadační po jeho rekonstrukci. Moravské divadlo bylo během 

několika týdnů vyprodáno a diváci v podvečer zasedli, aby shlédli program,  

ve kterém vystoupily všechny složky souboru: Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, 

Mladá Haná a Haná. Kromě nejstarších členů souboru, kteří slavili 40 let  

od založení, byl oslavencem také Krušpánek, ten byl založen před 30 lety,  

a Mladá Haná, jež slavila své 20. narozeniny. Sešlo se zde také nebývalé 

množství muzikantů: Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, Záhorská muzika, 

Muzika souboru Haná, Muzika Mladé Hané, nechyběl ani Hanácký mužský sbor 

Rovina. Na konci téměř dvouhodinového programu jsme poděkovali  

za dlouholetou práci choreografa panu Jiřímu Čadovi, vedoucí souboru Josef 

Langer obdržel Cenu města od představitelů města Velká Bystřice. Téměř 

dvouhodinové představení odměnili diváci potleskem ve stoje a při skleničce 

vína ve foyer pak proběhlo krátké setkání s přáteli a bývalými členy souboru.  
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Videokronika města 2016 
 

Podklady:  Jaroslav Koš - videokronikář města 

 

Videokronika města Velká Bystřice: projekty v roce 2016 

 

č.disku Název projektu datum disk 

1. Kulturní dům - přestavba - časosběrný projekt celoročně 1 

2. Most přes Bystřici na Buk. - časosběrný 

projekt  

srpen-listop. 1 

3. Masopust - vystoupení na náměstí 6. února 1 

4. Den Země - MZŠ 22. dubna 1 

5. Slavnost kroje - Selské trhy 8. května 2 

6. Senior klub - zájezd Velehrad-Čejkovice 17. května 1 

7. Sečeni lóke 21.května 1 

8. Planeta 6. června 1 

9. Lidový rok 3. - 4. září 10 

10. Lidový rok - bystřické soubory - výběr 3. - 4. září 1 

11. Soutěž o nejkrásnější okno. balkon...... 4. září 1 

12. Velkobystřická myslivecká slavnost - Hubert 23. října 1 

13. Křižovatka Mrsklesy - časosběrný proj. říjen-listop. 1 

14. Bystřické banjo 5. listopad 4 

15. Svatomartinské odpoledne 12. listopad 1 

16. Výstavka obrazů a děl - orlovna 13. listopad 1 

17. 40 let souboru Haná - divadlo Olomouc 26. listopad 1 

18. Cena města 2016: Ing. J. Langer 26. listopad 1 

19. Vánoční koncert Rovina a hosté v kostele 11. prosince 1 

20. Vánoční zpívání u stromu - lodičky v náhonu 18. prosince 1 

 Celkem 20 projektů na 33 discích 
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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 

Dvořák Petr Xˇandy 

Mgr.Dvořáková Marika 

Mgr. Frnková Eva 

Goldscheidová Helena 

Ing. Heřman Milan 

npor.Mgr.Chrudina 

Pavel 

Mgr. Chmelíková Dana 

Mgr.Chumchalová 

Marcela 

MUDr. Jašek Petr 

Ing. Kolman Zdeněk 

Ing. Kolman Pavel 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Lakomá Lenka 

Mgr. Lakomý Zdeněk 

Mgr. Kloboučková Petra 

Mgr. Langerová Lenka 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Ing.Mihal Jaroslav 

Müller Zbyněk 

Nakládal Petr 

Ing. Pazdera Marek 

Mgr. Pazderová Lucie 

Mgr. Pírková Alena 

Ing. Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr.Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Mgr.Stodůlka Petr 

Ing. Svoboda Milan 

Bc. Šebíková Hana 

Ing. Šperka Josef 

Ing. Šubert Jaromír 

Vaculíková Lucie 

Zedník Miroslav 

Mgr.Žbánková Martina

 

 

 

Ve Velké Bystřici 30. listopadu 2017 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

XIII.  Příloha kroniky 2016 
 

 

Velkobystřické (Bystřické) noviny 2016 – obsah (hlavní články  

a témata): 
 

LEDEN 2016 – číslo 1 

- Úvodník - Vánoce, rozpočet roku (1) 

- Městský informační servis (2,3) 

- Kultura (3-5) 

- Školní okénko - zápis, jarmark, Mikulášský turnaj (5-7) 

- Zájmové spolky - Nocování v sokolovně, akademie Sokola (7) 

- Blahopřání do nového roku (8,9) 

- Reklama 

- Přílohy – jízdní řád, kalendář svozu odpadů 

 

ÚNOR 2016 – číslo 2  

- Úvodník - rozpočet (1-2) 

- Městský informační servis (2) 

- Kultura - pozvánky (3,4) 

- Ohlédnutí – Ples Woodstocku, prosincové akce (5,6) 

- Pozvánka na červnové Oranjééééé (7) 

- Školní okénko - lyžařský výcvik, využívání rozvojových grantů v ZŠ, zápis do MŠ  

a ZŠ (7,8,9) 

- Sport – házená – Rozpis zápasů na jaro, tabulky podzim (7) 

- Reklama 

- Příloha – Kotlíkové dotace Olomouckého kraje 

 

BŘEZEN 2016 – číslo 3 

- Úvodník – Program rozvoje města Velká Bystřice pro období 2016-2025, poplatky, 

separovaný odpad v domácnostech (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Ohlédnutí – Masopust (3) 

- Kultura - pozvánky (2,4,5) 

- Školní okénko – Naučná stezka (5,6) 

- Sport – házená – Rozpis zápasů, NUTREND CUP 2016 (6,7) 

- Reklama 

- Příloha – Třídění odpadů 

 

DUBEN 2016 – číslo 4 

- Úvodník – příprava 4.etapy rekonstrukce MŠ, Ocenění Klubu za starou Prahu, 

pronájem budovy bývalé MŠ Na Svobodě, rekonstrukce Bukovanského mostu (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Kultura – pozvánky (2-4) 

- Jarní Bílý kámen – pozvánka (4) 

- Pozvánka na Oranjééé (5) 

- Školní okénko – recitační soutěž, Erasmus, sportovní turnaje, vynášení smrtky (6-7) 

- Zájmové spolky a organizace –  Dětské šibřinky v sokolovně (6) 
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- Sport – házená – Turnaj ve stolním tenisu, rozpis - házená jaro (9) 
- Reklama 

 

KVĚTEN 2016 – číslo 5 

- Úvodník – dotazníkový průzkum o separování a třídění odpadu, odstranění nánosů 

z Vrtůvky, příprava rekonstrukce KD Nadační – II.etapa, vyhlášení soutěže O 

nejkrásnější okno… (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (2,3) 

- Soutěž „O nejkrásnější okno…“ – vyhlášení (2,3) 

- Kultura – pozvánky (3-6) 

- Školní okénko – Stařenka Morava vypráví, souboj čtenářů, Mozek, Exkurze  

do České národní banky Praha, soutěž Věnuj mobil (6-8) 

- Zájmové spolky – pozvánky (8,9) 

- Ohlédnutí za Oblastním kolem Pohárku SČOD (9) 

- Ohlédnutí – Mrskut, Vlaštovkiáda (10) 

- Reklama 

 

ČERVEN 2014 – číslo 6 

- Úvodník – Cena Olomouckého kraje souboru Haná, Oranjééé, čištění Bystřičky, 

nový sociální pracovník na radnici (1) 

- Čištění Bystřice – zpráva (1) 

- Městský informační servis (2) 

- Cena Olomouckého kraje souboru Haná (2) 

- Poděkování  

- Kultura – pozvánky (3-7) 

- Ohlédnutí – Slavnost kroje a Bystřické selské trhy (5) 

- Pohárek SČDO, Divadelní soubor na přehlídce Štivadlo (6,7) 

- Školní okénko – Den Země, otevření naučné stezky, Memoriál J.Kratiny, Projekt 

Extra třída (9,10) 

- Zájmové spolky – pozvánky (10-12) 

- Mistrovství ČR v biketrialu (12) 

- Bílý kámen 2016 – zpráva (12-13) 

- Reklama 

 

ČERVENEC, SRPEN 2016 – číslo 7,8 – nový název Bystřické noviny, nová grafika 

- Obálka – fotografie (1) 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – nová grafika Velkobystřických novin, rekonstrukce mostu na Bukovany, 

rekonstrukce dálničního přivaděče Přáslavice, rekonstrukce KD Nadační – II.etapa, 

rekonstrukce zařízení ve škole a školní jídelně (3)  

- Den regionu Bystřička – pozvánka (3) 

- Kultura (4,5,6,8) 

- Ohlédnutí – Dětský den, vernisáž, koncert, Hanácké Nashville (6) 

- Školní okénko – Sportovní den Mikroregionu, exkurze,  sportovní úspěchy (8-10) 

- Zájmové spolky – pozvánky – DPS, hasiči, soutěž Poletušek (10,11), Sokol Run 

tour, závod kol, odrážedel a koloběžek (12) 

- Ohlédnutí – Divadlo, Sečení lóke 
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- Sport – Házená – postup do 1.ligy (13), konečné tabulky házené, Sezona 2015/2016, 

Sportování pro děti (14,15) 

- Hanácké Woodstock – pozvánka (18) 

ZÁŘÍ 2016 – číslo 9 

- Obálka – fotografie (1) 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Rekonstrukce křižovatky na Mrsklesy, uzavírka mostu na Bukovany, 

opravy ve školní jídelně, poděkování poctivým nálezcům (3)  

- Veřejná cyklistická jízda regionem Bystřička – zpráva (3,4) 

- Kultura – pozvánky (4-7) 

- Fotografie letních akcí (8,9) 

- Školní okénko – zahájení školního roku (10) 

- Zájmové spolky – Sokol na Orlici, Sokolský závod zdatnosti, Akce Klubu seniorů 

(10,11) 

- Sport – úvodní kolo 1.ligy házené mužů, sportování pro děti,  házená – rozpis 

zápasů,  kopaná – rozlosování, (12,13) 

- Reklama (13-15) 

- Pozvánka na Lidový rok (16) 

 

ŘÍJEN 2016 – číslo 10 

- Obálka – fotografie (1) 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Lidový rok, soutěž O nejkrásnější okno…, rekonstrukce KD Nadační, 

rekonstrukce mostu, bystřický mlýnský náhon, svoz bioodpadu, projekt kompostéry 

(3) 

- Informace o volbách, Humanitární sbírka Husův sbor, Dárky pro prvňáčky (4) 

- Kultura – pozvánky (4,5) 

- Ohlédnutí – Lidový rok (6), Kašpárek v rohlíku, Přehlídka mažoretek (7,8) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (8,9) 

- Ohlédnutí – Výstava zahrádkářů (9) 

- Sport, házená rozpis, Terénní Vrtovská jedenáctka (10) 

- Reklama (11) 

- Bystřické banjo – pozvánka (12) 

- Příloha – Vyhodnocení soutěže Nejkrásnější okno…2016 

 

LISTOPAD 2016 -  číslo 11 

- Obálka – fotografie (1) 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – divadelní úspěch ve Vysokém, start bystřické házené v 1.lize, Mrskleská 

křižovatka, nový úsek cyklostezky, Sv.Martin (3) 

- Městský informační servis (2) 

- Výsledky voleb 2016 

- Kultura – pozvánky (5-7) 

- Ohlédnutí – Bystřické selské trhy (8) 

- Školní okénko – pozvánky na vánoční jarmarky v ZŠ a v MŠ (7,8) 
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- Zájmové spolky a organizace – Přehled oddílů Sokol, Svaz rybářů, Pozvánka  

na 40.výročí souboru Haná, Sokolský závod zdatnosti – zpráva, Výstava zahrádkářů, 

Oddíl Geocaschingu, Zájezd Klubu seniorů (9-13) 

- Sport – házenkáři v 1.lize, nový oddíl odbíjené v Sokole  (13,14) 

- Pozvánka na Svatomartinské odpoledne (16 

PROSINEC 2016 – číslo 12 

- Obálka – fotografie (1) 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – 40.výročí souboru Haná v Moravském divadle, rekonstrukce KD 

Nadační, Cena města Ing. Josefu Langerovi, provozní doba MÚ (3) 

- Kultura – pozvánky (4-6) 

- Ohlédnutí – Bystřické banjo (7) 

- Ohlédnutí – Svatomartinské odpoledne (8) 

- Školní okénko – Škola v přírodě Sluňákov (8,9) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (9-12), Nocování v sokolovně, DPS pečení 

rohlíčků, Poletušky (9-12) 

- Sport – pozvánka turnaj v malé kopané (12) 

- Reklama (13,14) 

 

 

 

 

 

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 

 

 Během roku 2016 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  
 


