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I. Úvod 
 

Kronika roku 2017 je svědectvím třetího 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, Sokolové a jiné zájmové spolky šířili 

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

2017 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 2010-2016. 

          

Ve Velké Bystřici 20. prosince 2018 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2017 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, číslo 52, str.240-35, Kronika 

2017, Ondřej Novotný 

 

 1.1. Atentát v Turecku – v klubu v Istanbulu zemřelo 39 lidí, k útoku  

se přihlásil Islámský stát. Vrah byl po 2 týdnech dopaden. 
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 4.1. Andrej Babiš čelí trestnímu oznámení, že před lety odkoupil 

dluhopisy svého Agrofertu. 

 10.1. Jana Nečasová dostala podmíněný trest na jeden a půl roku  

za vynášení tajných informací. 

 17.1. Británie oznámila, že chce úplný odchod z Evropské unie  

i z volného trhu. 

 20.1. Konala se inaugurace ve Washingtonu, Donald Trump se stal  

45. americkým prezidentem. 

 8.1. Při udílení filmových a televizních cen Zlatý glóbus v Los Angeles 

zvítězil muzikál La La Land. 

 6.1. Biatlonistka Gabriela Koukalová vyhrála sprint v závodě Světového 

poháru v Oberhoferu, dva dny na to i závod s hromadným startem. 

 9.1. Christiano Ronaldo z Portugalska vyhrál anketu FIFA o nejlepšího 

fotbalistu roku 2016. 

 29.1. Rychlobruslařka Martina Sáblíková je pojedenácté královnou 

světového poháru na dlouhých tratích. 

 6.2. Británie si připomněla 65 let vlády královny Alžběty II. 

Devadesátiletá panovnice jako první britský monarcha dosáhla  

tzv. safírového jubilea. 

 13.2. V 59. ročníku hudebních cen Grammy triumfovala britská zpěvačka 

Adele, získala cenu za album roku s názvem 25, za nahrávku roku Hallo  

a píseň roku Hallo. 

 26.2. Oscara za nejlepší film získalo drama Moonlight. Nejprve však byl 

omylem vyhlášen filmem roku muzikál La La Land. 

 10.2. Biatlonistka Gabriela Koukalová získala na mistrovství světa 

v Hochfilzenu první zlato v individuálním závodě, vyhrála sprint  

na 7,5 km. V dalších dnech brala i stříbro a bronz. 

 12.2. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala mistryní světa  

na 5 000 m, na této trati byla šampionkou podeváté za sebou, což  

je rekord. 

 1.3. Začala druhá fáze EET, po hotelech a restauracích začaly vydávat 

elektronické účtenky i maloobchody a velkoobchody. 

 31.3. Z Dolu Paskov na Frýdecko-Místecku vyfárala poslední směna, 

přestalo se zde těžit černé uhlí. 

 4.3. Vítězem českých filmových cen se stal film Masaryk, získal dvanáct 

cen. 

 25.3. Divadelní cenu Thálie získali herci Milan Kňažko a Hana Tomáš 

Briešťanská, ocenění za celoživotní mistrovství dostala Alena Vránová. 

 5.3. Atleti získali na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu sedm 

medailí, zlato bral čtvrtkař Pavel Maslák. 

 Snowboardistka Ester Ledecká získala na světovém šampionátu v Sierra 

Nevadě stříbro v paralelním slalomu a zlato v paralelním obřím slalomu. 
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 17.3. Biatlonistka Gabriela Koukalová si ve finále Světového poháru 

v Oslu zajistila dva malé křišťálové glóby za sprint a závod s hromadným 

startem. 

 25.3. Olympijská vítězka Eva Samková má velký křišťálový globus  

za triumf ve Světovém poháru. 

 30.3. Hokejista Patrik Eliáš, po Jágrovi druhý nejproduktivnější Čech 

v NHL, ukončil kariéru. 

 27.4. V dole Rožná na Žďársku byla ukončena těžba uranu, která byla 

v Česku poslední. 

 1.4. Americký hudebník Bob Dylan ve Stockholmu převzal Nobelovu 

cenu za literaturu bez přítomnosti novinářů. 

 4.4. Hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera dostal román Jezero  

od Bianky Bellové. O dva týdny později dostala stejná kniha Cenu 

Evropské unie za literaturu. 

 18.4. Historickým městem roku 2016 se stal Jičín. 

 22.4. Judista Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa ve Varšavě 

v kategorii nad 100 kg. 

 16.4. Golfistka Klára Spilková se dočkala triumfu na turnaji série Ladies 

European Tour v Rabatu. 

 19.4. Hokejisté Komety Brno získali svůj dvanáctý titul. 

 2.5. Premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi vlády kvůli 

nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů vicepremiéra 

Andreje Babiše. Návrh poté stáhl, protože prezident Miloš Zeman 

vykládal ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Sobotka místo toho 

podal návrh na odvolání Babiše. 

 4.5. Na internetu se objevily nahrávky rozhovorů Andreje Babiše, ten 

kvůli nim podal trestní oznámení. 

 14.5. Prezidentem Francie se stal Emmanuel Macron. 

 21.5. Prezident Miloš Zeman podepsal milost odsouzenému vrahovi 

Jiřímu Kajínkovi. 

 12.5. Miloš Zeman se v Pekingu sešel s čínským prezidentem  

Si Ťin-pchingem, poté jednal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. 

 22.5. V koncertním sále v Manchesteru se po vystoupení Ariany Grande 

odpálil sebevražedný atentátník. Zemřelo 22 lidí, 512 bylo zraněno. 

 24.5. Ministr financí Andrej Babiš byl odvolán ze své funkce. 

 6.5. V Brně zpíval jeden z nejslavnějších tenorů José Carreras. 

 22.5. Královnou českých hudebních cen Anděl se stala zpěvačka Lenny, 

získala 4 sošky, do Síně slávy byla posmrtně uvedena Věra Špinarová. 

 26.5. Tenistka Petra Kvitová oznámila, že se vrací na kurty po zranění 

ruky, pořezané v prosinci při přepadení. 

 Fotbalisté Slavie získali titul v naší lize. 
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 V Račicích na evropském šampionátu získali zlato skifař Ondřej Synek  

a dvojskif Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová. 

 1.6. Americký prezident Donal Trump oznámil, že USA odstoupí  

od dohody o klimatu, kterou v roce 2015 podepsalo 195 zemí. 

 V centru Londýna na London Bridge vjela do lidí dodávka, pachatelé 

ubodali 8 osob, desítky byly zraněny. 

 15.6. Premiér Bohuslav Sobotka opustil funkci předsedy ČSSD, na jeho 

místo přišel ministr vnitra Milan Chovanec, volebním lídrem se stal 

ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. 

 16.6. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že při náletu na poradu vedení 

islámského státu byl zřejmě zabit vůdce této teroristické organizace  

Abú Bakr Bagdádí. 

 Britská královna Alžběta II. přijala na krátkou audienci prezidenta Miloše 

Zemana s manželkou a dcerou. 

 18.6. Čeští vojáci se v africkém státě Mali zapojili do boje proti 

teroristům, kteří zaútočili na turistické letovisko nedaleko hlavního města 

Bamaka. 

 21.6. Ministryně školství Kateřina Valachová rezignovala v souvislosti 

s aférou zneužívání sportovních dotací, nahradil ji Stanislav Štech. 

 1.6. Karel Gott se v pražském divadle Hybernia vrátil po nemoci na velká 

pódia. 

 9.6. Světovou výstavu Expo 2017 hostila kazašská Astana, u zahájení byl 

i Miloš Zeman. 

 30.6. Na 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových 

Varech získal hlavní cenu český film Křižáček režiséra Václava Kadrnky. 

 2.6. Real Madrid jako první tým v novodobé historii fotbalové Ligy 

mistrů znovu obhájil titul. 

 11.6. Grandslam Roland Garros podesáté vyhrál Španěl Rafael Nadal,  

ve čtyřhře slavila titul Lucie Šafářová. 

 25.6. Tenistka Petra Kvitová po svém návratu vyhrála turnaj 

v Birminghamu. 

 4.7. Severní Korea oznámila, že poprvé úspěšně vyzkoušela 

mezikontinentální balistickou střelu, která může zasáhnout Aljašku. 

 14.7. Na turisty na pláži v Egyptě zaútočil sympatizant Islámského státu. 

Dvě Němky zemřely na místě, Češka podlehla zraněním 27.7. 

 4.7. Po 25 letech přijela do Prahy americká rocková kapela Guns 

N´Roses, na letiště v Letňanech přišlo 50 tisíc fanoušků. 

 15.7. Rychlostní kanoisté sbírali medaile na mistrovství světa v Plovdivu. 

Martin Fuksa získal titul na pětistovce, stejně tak i kajakář Jakub Zavřel. 

 17.7. Karolína Plíšková se jako první Češka stala světovou jedničkou  

ve dvouhře. 



9 

 

 

 Michal Navrátil získal na mistrovství světa v Budapešti stříbro 

v extrémních skocích do vody. 

 V Barceloně vjela do lidí dodávka, stejný incident se odehrál ve městě 

Cambrils, 16 lidí zemřelo, 137 bylo zraněno. 

 17.8. Do kin vstoupil film Po strništi bos Jana Svěráka podle knihy 

Zdeňka Svěráka. 

 19.8. V Praze vystoupil proslulý britský zpěvák Robbie Williams, koncert 

sledovalo 30 tisíc lidí. 

 Fenomenální sprinter Usain Bolt se na mistrovství světa v Londýně 

rozloučil s kariérou, v závodě na 100 m skončil třetí, štafetu kvůli zranění 

nedokončil. 

 8.8. Oštěpařka Barbora Špotáková získala na mistrovství světa v Londýně 

druhý titul šampionky, v mužském závodě12.8. byl Jakub Vadlejch 

stříbrný a Petr Frydrych bronzový. Vadlejch a Špotáková 24.8. ovládli 

celkově Diamantovou ligu. 

 Na mistrovství světa v Račicích získal kanoista Martin Fuksa stříbro  

na kilometru a zlato na pětistovce, kajakář Josef Dostál bronz  

na kilometru a zlato na poloviční trati, deblkajak Jakub Špicar, Daniel 

Haverl bronz na pětistovce a stejně si vedl čtyřkajak Špicar, Havel, 

Štěrba, Šlouf. 

 2.9. Hurikán Harvey pustošící USA se rozptýlil. Nejhorší pohroma 

v dějinách země usmrtila 91 lidí a způsobila škody za 200 miliard dolarů. 

O několik dní později zasáhl USA a Karibik hurikán Irma. 

 6.9. Sněmovna vydala policii poslance Andreje Babiše a Jaroslava 

Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze možného dotačního podvodu 

s farmou Čapí hnízdo. 

 12.9. Společnost Apple oslavila desetileté výročí uvedení prvního iPhonu 

na trh. 

 19.9. Miloš Zeman dostal v New Yorku cenu Bojovník za pravdu, kterou 

mu udělil Americký židovský fond. Den poté se pozdravil s americkým 

prezidentem Donaldem Trumpem. 

 1.9. Národní památkový ústav převzal prestižní ocenění Europa Nostra  

za obnovu barokního areálu v Kuksu. 

 3.9. Český lezec Adam Ondra vylezl v norském Flatangeru nejtěžší cestu 

světa a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c. 

 9.9. Vít Přindiš jako první český kajakář vyhrál Světový pohár. 

 Brit Chris Froome se stal prvním cyklistou po 39 letech, který dobyl 

v jedné sezoně po Tour de France i Vueltu. 

 24.9. První ročník Lave Cupu přilákal do Prahy hvězdy světového tenisu 

v čele s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem. Výběr Evropy zvítězil 

v O2 aréně nad týmem Světa 15:9. 

 28.9. Ondřej Tunka získal na mistrovství světa ve vodním slalomu zlato. 

file://////kajakář
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 1.10. V katalánském referendu o nezávislosti se pro odtržení vyslovilo  

92 % hlasujících. Španělská vláda převzala 28.10. vedení Katalánska  

a tamní vládu sesadila. 

 1.10. USA zažily nejtragičtější střelbu v dějinách. Na koncertě  

v Las Vegas pálil střelec do davu, zabil 58 lidí, a přes 500 zranil. 

 2.10. Pražští taxikáři stávkovali pomalou jízdou proti alternativním 

službám typu Uber, 18.10.  zavřelo ordinace asi 7 tisíc praktických lékařů 

kvůli zvýšení platu. 

 6.10. Nobelovu cenu za mír získala Mezinárodní kampaň za zrušení 

jaderných zbraní. 

 14.10. V somálském Mogadišu explodovalo nákladní vozidlo, zemřelo 

nejméně 512 lidí a 316 bylo zraněno. 

 21.10. Jasným vítězem sněmovních voleb se stalo hnutí ANO Andreje 

Babiše, získalo skoro 30% hlasů, druhá byla s odstupem ODS, třetí Piráti, 

čtvrtá SPD Tomia Okamury. Do sněmovny se dostaly ještě KSČM, 

ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. 

 28.10. Prezident Miloš Zeman ocenil státním vyznamenáním  

např. zpěváky Jaromíra Nohavicu a Helenu Vondráčkovou, režiséra 

Zdeňka Trošku, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Posmrtně dostal 

cenu spisovatel Jaroslav Foglar. Nejvyšším vyznamenáním Řádem bílého 

lva ocenil Zeman tři vojáky a tři zahraniční politiky. 

 28.10. Egyptologové na území české koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry 

odkryli neznámý chrámový komplex. Datovali ho zhruba 3 300 let  

do minulosti. 

 27.10. Španělský pěvec Plácido Domingo přijel do Prahy dirigovat operu 

Don Giovanni.  

 1.10. Václav Milík vyhrál jako první Čech po 21 letech plochodrážní 

závod Zlatá přilba v Pardubicích. 

 1.10. Skifař Ondřej Synek dobyl už pátý titul mistra světa. 

 16.10. Kariéru ukončili bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha  

a dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka 

Hilgertová. 

 29.10. Brit Lewis Hamilton získal již čtvrtý titul mistra světa formule 1. 

 4.11. Cena másla, která se pohybovala kolem 60 korun, po několika 

měsících klesla zhruba o 15 až 20 korun. 

 21.11. Policie zaslala do Sněmovny novou žádost o stíhání Babiše  

a Faltýnka, jelikož ve volbách získali mandáty a jejich stíhání bylo 

přerušeno. 

 21.11. Prezident Miloš Zeman se v Soči setkal s ruským prezidentem 

Vladimirem Putinem. 

 22.11. Předsedou sněmovny byl zvolen Radek Vondráček  z ANO. 
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 22.11. Soud uznal vinnými Janu Nečasovou a tři zpravodajce v kauze 

zneužití Vojenského zpravodajství.  

 22.11. Mezinárodní trestní tribunál odsoudil někdejšího velitele 

bosenskosrbské armády Ratka Mladiče na doživotí za zločiny genocidy 

v bývalé Jugoslávii. 

 24.11. Při nejhorším teroristickém útoku v dějinách Egypta zastřelili 

ozbrojenci v mešitě v Bir al-Abdu 311 lidí a 122 zranili. 

 25.11. V anketě Zlatý slavík opět zvítězili Karel Gott, Lucie Bílá  

a skupina Kabát. Došlo ke skandálu, nejvíc hlasů získala původně skupina 

Ortel, ale podle pořadatelů někteří fanoušci porušili pravidla fair play,  

a tak jí započetli stejné hlasy jako loni. V reakci na to Kabát a Michal 

David ceny vrátili. 

 5.12. Vláda Bohuslava Sobotky po čtyřech letech skončila. Prezident 

Zeman přijal její demisi, den poté jmenoval nového premiéra Babiše  

a o týden později i jeho vládu. 

 9.12. Kapela Olympic oslavila své 55. výročí koncertem v Praze, které 

navštívilo na 10 tisíc lidí. 

 5.12. Mezinárodní olympijský výbor povolil Rusům navzdory 

dopingovému skandálu účast na zimní olympiádě pod neutrální vlajkou. 

 12.12. Fotbalová asociace zvolila předsedou Milana Malíka, byla  

bez předsedy od června, kdy Pelta rezignoval poté, co ho zadržela policie. 

 20.12. Fotbalista Tomáš Rosický oznámil po 37 letech ukončení kariéry. 

 21.12. Sportovkyní roku se stala biatlonistka Gabriela Koukalová, která 

vyhrála mistrovství světa ve sprintu. 
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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 2017 byla dokončena rekonstrukce kulturního domu Nadační 

v centru města, byla rozšířena cesta na Bystrovany, byla zahájena rekonstrukce 

mateřské školy Zámecká, opraven náhon u památníku a proběhly další drobné 

úpravy chodníků a komunikací. Podrobnosti o těchto stavbách jsou uvedeny 

v dalších kapitolách této kroniky. 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=cs&geocode=&q=49%C2%B035'24.814%22,+%2B17%C2%B021'31.848%22+(Meteosonda+ID:+00233)&ie=UTF8&z=16&iwloc=addr
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Rok 2017 očima starosty 
 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Když jsem psal svůj příspěvek do kroniky za rok 2016, z velké části jsem 

jej věnoval popisu náročné rekonstrukce Kulturního domu Nadační, která byla 

zahájena v roce 2015 a v roce 2017 skončila. Konečně se široká kulturní  

a společenská veřejnost dočkala. O víkendu 22. a 23. dubna 2017 proběhlo 

slavnostní otevření rekonstruovaného Kulturního domu Nadační. V sobotu 

ráno měli občané po téměř dvou letech stavebních prací konečně možnost  

si celou stavbu prohlédnout. Byli jsme velmi zvědaví, kolik návštěvníků přijde, 

co je bude zajímat a jak se jim bude stavba líbit.   

V 9 hodin ráno jsme zahájili. Otevřeli jsme pouze vchod od Zámeckého 

náměstí, protože bychom časem chtěli, aby občané dostali „pod kůži“, že nový 

KD Nadační již nemá hlavní vchod starým tmavým průjezdem z hlavní ulice, 

ale novým dlážděným prosvětleným vchodem přímo ze Zámeckého náměstí. 

V novém prostorném foyeru byla naistalována výstavka fotografií k 40. výročí 

folklórního souboru Haná a také fotografie z realizace rekonstrukce KD 

Nadační.  

Ve foyeru jsme vytvářeli skupinky po 10-15 lidech, které pak novými 

prostorami provázeli ti nejpovolanější – architekt stavby Ing. arch. Otta 

Schneider, stavební dozor Ing. Milan Svoboda, pánové radní Michal Hošek  

a Ing. Martin Seidler. Prohlídka začínala v prostorách bývalé hospody, kde jsou 

nyní nové prostory vybavené barem, sociálkami a kuchyní. A již tady padaly 

první otázky a první odpovědi: „Budou se dát tyto prostory pronajmout  

a za kolik? “ „Určitě ano, ale ceník ještě nemáme zpracovaný. Teď tu však bude 

na cca půl roku, po dobu své rekonstrukce, školka“.  

Pak jsme se projeli výtahem (všichni ocenili jeho velikost a nosnost -  

pro pořadatele to bude opravdu velký pomocník), dostali jsme se na sál, 

prohlédli si nové zázemí pro účinkující, balkon a šlo se na terasu. Tady přišla 

další obvyklá vlna dotazů: „Co ta betonová plocha, to bude obrazovka nebo co?“ 

„Ne, je to architektonický záměr a bude zde nápis Kulturní dům Nadační 

s logem.“ 

Občanů zvědavých na novou stavbu přišlo opravdu hodně, a tak jsme měli 

„plnou pusu“ práce a zastavili jsme se až po 12. hodině.  

V sobotu 22. 4. 2017 od 17 hod. pak v rámci programu slavnostního 

otevření KD Nadační předvedl soubor Haná reprízu slavnostního programu  

ke 40 letům souboru a po strop naplněný KD Nadační aplaudoval ve stoje.  

Neděle pak patřila divadelnímu souboru Osvětové besedy, který se tak  

na svou domácí scénu dostal po více než dvouleté nucené pauze.  

Bystřické kulturní spolky si KD Nadační užívali ale jen cca do poloviny 

měsíce června 2017, protože pak začala akce „kulový blesk“. Byla zahájena 

kompletní zásadní rekonstrukce Zámecké mateřské školky a po dobu 
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rekonstrukce bylo rozhodnuto přestěhovat dvě oddělení školky a stravovací 

provoz do nového KD Nadační. Takže byl v MŠ zkrácen školní rok a během 

druhé poloviny června došlo k vystěhování celé školky tak, aby během prázdnin 

mohly být zahájeny stavební práce na rekonstrukci. Na celou akci se podařilo 

získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  

ale protože se stavební práce protáhly do roku 2018, nechám si komentář 

k průběhu realizace na kroniku dalšího roku. 

Mezi další akce, které jsme v roce 2017 realizovali, patří rozšíření místní 

komunikace směrem na Bystrovany, protože s otevřením odpadového centra  

u čistírny odpadních vod (ČOV) významně stoupla hustota dopravy a stávající 

komunikace byla velmi úzká.   

Jako každoročně jsme o prázdninách investovali ve škole. Došlo  

ke kompletní rekonstrukci plynové kotelny na základní škole a byla 

vybudovaná nová plynová kotelna i pro školní jídelnu. Došlo tak k rozdělení 

otopných systémů školy a jídelny. Ve škole je jiný časový a pracovní režim než 

v jídelně a v minulosti docházelo vždy k problémům. Nyní jsou oba systémy  

na sobě nezávislé. Současně dojde až k 20% úspoře plynu.   

Ostatní akce byly spíše drobnějšího charakteru - oprava náhonu  

u památníku, další rozšíření optické sítě na internet, další drobné úpravy 

na místních komunikacích a chodnících.   

Na závěr jako sportovec musím pochválit kluky z MZŠ Velká Bystřice, 

kteří vyhráli Pohár ministryně školství. Celorepublikové finále školní ligy 

základních škol v házené probíhalo 20. a 21. 4. 2017 ve Žďáru nad Sázavou  

a naše škola skvěle reprezentovala Olomoucký kraj a především Velkou 

Bystřici.  Finále přenášela v přímém televizním přenosu celostátní sportovní 

televizní stanice ČT sport, takže celá Česká republika ví, jak máme šikovné 

žáky.   
 

 

 

 

Proč žiju rád ve Velké Bystřici 
 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Poznámka kronikáře: 

Dovoluji si zde uvést vyznání pana Ing. Milana Svobody, které nevzniklo 

na objednávku, je to jeho spontánní zamyšlení, které mi poslal jako součást 

zprávy o činnosti stavební komise. Natolik mě zaujalo, že jej uvádím jako 

samostatnou kapitolu. 

 

Stále jsme bombardováni různými seriózními i méně seriózními a úplně 

neseriózními anketami, jak se kde žije, jaká je kde kvalita života, kde je nejlepší 
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místo pro život a podobně. Jedna z těch serióznějších anket již několik let tvrdí, 

že nejlepším hlavním městem pro život je rakouská metropole Vídeň.  Ne, vůbec 

s tím nechci polemizovat, jen to uvádím, abych mohl navázat další text. Já jen 

chci říct, že pro mne je nejlepším místem pro život právě naše městečko, i když 

Velká Bystřice není metropolí ani jí nikdy nebude, pominu-li mikroregion 

Bystřička, což zase není žádný státní útvar. Ptáte se asi proč.  

Pro mne a pro ty, kteří netouží po ruchu a překotném životě metropolí, 

velkoměst natož megapolí a na druhé straně ani netouží žít na samotě daleko  

od civilizace, je pro život naše městečko svou velikostí a polohou v centru naší 

krásné Moravy téměř ideální.  Zimy jsou zde až na výjimky mírné, léta teplá 

(někdy až příliš), přírodní katastrofy se nám vyhýbají, zemětřesení ani tornádo 

zde pravděpodobně nezažijeme, činné sopky jsou tisíce kilometrů daleko. I ty 

povodně se nám zatím poměrně vyhýbají (už to raději klepu na dřevo, aby to tak 

zůstalo). Lidé zde žijí činorodí, měřeno přehršlí spolků, hlavně sportovních  

a kulturních, které zde máme, takže každý si může vybrat i aktivně se zapojit. 

Málokteré městečko či obec srovnatelné velikosti má tak bohatý sportovní, 

kulturní i společenský život. Vedení města v čele se starostou se poctivě stará  

a snaží se vytvářet podmínky, aby to tak bylo i nadále. Pokud někdo zatouží  

po větší kultuře a vrcholovém sportu, je to do Olomouce pár kilometrů a pár 

minut cesty. A pokud někdo zatouží prozkoumat, jak se tedy žije v té Vídni,  

nasedne do auta či vlaku a za 3 hodiny je tam, stejně tak i v Praze, o hodinu déle 

mu to bude trvat do Bratislavy a ještě trochu déle do Budapešti, když už si bude 

chtít porovnat život v těchto metropolích. 

Bystřičák, milovník vycházek nebo běhání v přírodě je za 10 minut 

v parku nebo za čtvrt hodiny v lese, kde občas i houby rostou a když se chováte 

tiše, tak hlavně v zimě narazíte i na nějakou tu srnku a jinou lesní havěť. Kdo 

má raději cizokrajná zvířata, udělá si pětikilometrovou procházku do ZOO  

na Svatém Kopečku. Bystřičtí občané, kteří rádi létají na dovolenou, to mají  

na letiště do Brna či Ostravy Mošnova hodinku autem, na velká mezinárodní 

letiště do Prahy či Vídně se dá dostat za 3 hodiny a odtud už mají spojení 

opravdu do celého světa. No řekněte, který z občanů jiných podobně velkých 

obcí to má? 

A teď to nejdůležitější nakonec. Máme zde poměrně klidno a bezpečno. 

Aby taky ne, když nám pomáhají a chrání nás příslušníci místní služebny Policie 

České republiky. 

  Tak teď víte, proč zde rád žiji (i když tu chybí koupaliště a hlavní ulice 

je někdy až moc dopravně „živá“) 
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Počasí v roce 2017 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

 

 Počasí ve Velké Bystřici se v roce 2017 jevilo oproti celostátním 

dlouhodobým průměrům značně teplejší, uprostřed roku bylo relativně více 

bouřek, které byly v několika případech i nadprůměrně intenzivní. Srážkově byl 

tento rok bohužel opět podprůměrný, takže stav spodních vod se opět snížil. 

 Navíc se ještě značněji potvrdila skutečnost, že město leží v jistém 

srážkovém stínu - v okolních obcích pršelo podstatně více. 

  

 

 

                                                                           x = celostátní dlouhodobý průměr 

 

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

2 – nejvyšší denní teplota 6 – počet slunečných 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  -22 3 -16 2 -6,18 16 2 28 10 7 12 - 

Únor  -10 12 -5 6,5 1,08 12 5 23 4 5 15 - 

Březen  -4 20 4 14,5 6,98 26 10 36 0 19 2 - 

Duben  -2 22,5 1 14,5 7,95 20 10 38 1 27 3 - 

Květen  -2 31 6,5 22,5 14,97 21 9 47 0 25 0 5 

Červen  5,5 34 16,5 26,5 19,83 25 11 62 0 20 0 6 

Červenec  7 31 16 25 19,6 20 11 90 0 22 0 4 

Srpen  5,5 35,5 13,5 27,5 20,61 26 8 41 0 16 0 5 

Září  3,5 26 10,5 20,5 14,17 13 17 122 0 18 3 1 

Říjen  -2 19 3 11,5 9,52 12 13 81 0 15 7 - 

Listopad  -5 12 0 8,5 3,98 10 12 49 2 10 5 - 

Prosinec  -10 10 -6 6,5 0,48 6 6 29 7 7 6 - 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden 

 

 

Velmi chladný měsíc. Denní teploty byly  

s výjimkou pěti dní vysoce nad nulou, 

rekordní teplota -22°C. V první polovině 

časté sněžení. 13.-14.1. mrholení, silná 

námraza a náledí. 

-6,2 
 

-2,8 

 

28 
 

42 

 

Únor 

 

 

Nejchladnější únor za posledních deset let. 

Začátkem měsíce sněžení (sněhová 

kalamita v celé ČR). V druhé polovině 

1,08 -1,1 23 
 

38 
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. oteplení - denní teploty až 10°, zvedají se 

hladiny řek, časté, i celodenní mlhy. 

Březen 

 

 

. 

Teplý měsíc, střídá se ochlazení a oteplení 

po 3-4 dnech. Většina dnů slunečných, 

minimum srážek, hodně větrno. 2x silný 

vítr, lámal stromy. 

6,98 2,5 36 
 

40 

 

Duben 

 

 

Začátek měsíce teplý, teplotní rekordy 

(22,5°C). V druhé polovině měsíce 

ochlazení, noční teploty pod bodem mrazu. 

Přes den chladno, studený vítr, teploty 

kolem 10°C. 

7,95 7,3 38 47 

Květen 

 

Teplý měsíc, větrno, druhý týden 

ochlazení, 10.5. nejchladnější den, od 25.5. 

horka, 31.5. tropický den, z horka bouřky. 

14,9 
 

12,3 

 

47 
 

74 

 

Červen Velmi teplý měsíc, noční teploty  

s výjimkou pěti nocí neklesly pod 10°C.  

V druhé polovině měsíce dosáhly 

tropických hodnot - rekord 34°C. Z teplot 

bouřky, 14.5. v bouřce i kroupy. 

19,8 
 

15,5 

 

62 84 

Červenec 

 

 

Velmi teplo, teploty stále i v noci  

nad 10°C, denní teploty až 30°C. Srážek 

bylo dost, někdy provázené bouřkou  

z veder. 

19,6 16,9 91 79 

Srpen 

 

 

. 

Z počátku měsíce tropické dny i noci, 

bouřky z veder. 11.8. při bouřce větrná 

smršť, u nádraží vývrat velkého smrku.  

V parku se lámaly další stromy. 12.8. opět 

silná bouře, město bez elektřiny. Další dny 

ochlazení, od 25.8. opět vedra. 

20,6 16,4 41 78 

Září 

 

 

Začátek měsíce ochlazení, od 11.9. deštivo 

až do 24.9. - nejvíc srážek za celý rok. 

Konec měsíce tepleji. 
14,2 12,8 122 52 

Říjen 

 

 

. 

Chladná rána, denní teploty převážně 

kolem 15°C. Srážek málo. Od poloviny 

měsíce ranní husté mlhy, často celé 

dopoledne. Hodně větrno. 8.10. silný vítr - 

na horách orkán. 27.10. nejsilnější vichřice 

v ČR od r. 2007. 

9,5 8,0 81 43 

Listopad 

 

 

. 

Začátek měsíce dosti teplý, převážně 

slunečný, chladná rána. V půlce měsíce 

silné ochlazení, noční teploty pod 0°C. 

Denní teploty celý měsíc nad 0°C - až 9°C. 

kvetou sedmikrásky, tráva stále zelená. 

3,9 2,7 49 49 
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Obyvatelstvo 
k 31. 12. 2017 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel     3271   

 z toho muži      1640   

 z toho ženy      1631 

 počet cizinců                 45 

 celkový počet vč. cizinců  3316   

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2586  

     mladších 18 let       685  

     starších 60 let     784  

 

Narozené děti         45    

Sňatků celkem         43   

 uzavřených v obřadní síni      33 

 uzavřených pod širým nebem        9  

církevní sňatky          1 

Úmrtí           32 

 

Nově přihlášení občané        65 

Odstěhovali se         58 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice     23    

 

 

 

Věk nad 90 let:   20 osob (narozených do 31. 12. 1927) 

 

Koblihová Anna 

Mlčochová Miloslava 

Čechmánková Ludmila 

Brzokoupilová Vlasta 

Bartuňková Markéta 

Kocian Milan 

Stancová Kateřina 

Breginová Božena 

Prosinec 

 

 

. 

Abnormálně teplý, počasí velmi 

proměnlivé, v noci většinou pod 0°C, přes 

den nad nulou - 11. a 24.12. dokonce 10°C. 

31.12. padaly teplotní rekordy. 

0,5 -1,0 29 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 9,42 7,5 53,8 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 646 674 



19 

 

 

Konečný Zdeněk 

Maderová Bohumila 

Mádr Miroslav 

Směšná Jiřina 

Bugno Jan 

Reichlová Magdalena 

Zlámalová Julie 

Mádrová Dagmar 

Mádr František 

Zbořilová Ludmila 

Rajhelová Zdenka 

Kocianová Zdenka 

 

 

 

Narozené děti: celkem 45 

 

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

Deborah Zamykalová    Ema Muzikantová  

Viktorie Rehovičová    Eliška Damborová 

Filip Lisický     Richard Hlaváček 

Tobiáš Brázda     Mikuláš Müller 

Gabriela Kadalová     Nela Nakládalová 

Gaia Livia Baccini     Max Kaczmarczyk 

Vít Kufrik      Matěj Korbel 

Ondřej Mierva     Apolena a Mahulena Vrbovy 

Jan Spáčil      Stella Dostálová 

Vincent Chabičovský    Vojtěch Školoud 

Jakub Kolman     Michal Novosád 

Ondřej Pospíšil     Klára Malinková 

Martin Mrázek     Zuzana Tomášková 

Izabela Čapková     Dorotka Bílková 

Jaroslav a Miroslav Vybíralovi   Kateřina Chmelíková 

Richard Sámel     Anita Krystýnová 

Ondřej Martinů     Veronika Petříková 

Petr Nitsche 

Mikuláš Sokol 

 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 32 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

 

    zemřel/a ve věku:  

Alenka Stroblová                     83 

Helena Koblihová   74 

Antonín Nakládal   84 

Květuše Habáňová   92 

Miloslav Johanes   71 

Karel Niesner   95 

Zdeňka Kubisová   95 

Jan Holík    69 

Jarmila Krumpholcová  88 

Anna Vrobelová   89 

Svatava Hošková   77 
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Josef Machač   69 

Tamara Macharáčková  49 

Hana Zajícová   66 

Miluše Schneiderová  84 

Františka Meitnerová  98 

Jaromír Klenovský  92 

Anna Škodová   70 

Libuše Stříbrná   78 

Danuše Műhlparzerová  84 

Libuše Blažková   95 

Josef Střelák   78 

Jaroslav Švarc   79 

Jiří Vykopal    50 

Anna Regina Wladyslawa Dvořák 

64 

Miroslav Doležel   87 

Miroslav Drešl   76 

Viera Rellová   88

 

 

 

CzechPoint 

 

V roce 2017 vydal městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 396 výpisů a pracovníci městského úřadu ověřili 

celkem 2231 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 2017 

5 

 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti  

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

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

přizván s hlasem poradním předseda kontrolního výboru. Podle projednávaných 

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

i právnické osoby, které žádají na radě usnesení.  

 

 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Marcela Chumchalová – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracovala Hana Londová 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2017: 

 

Ing. Marek Pazdera Mgr. Ivo Slavotínek 

Ing. Martin Seidler  Ing. Kamil Šperka 

Ing. Elefteria Schrottová Petr Nakládal - oddávající 

Michal Hošek  Martin Šípek 

Mgr. Vendula Švarcová - oddávající Ing. Pavel Kolman, Ph.Dr. 

Mgr. Lucie Pazderová - oddávající Jiří Čepelák 

Renata Melichárková Mgr. Jaroslav Zavadil 

Ing. Jana Šebestová  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2017 celkem pětkrát 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: 

 

13.3. - s c h v a l u j e   

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu od 1:00 do 6:00 h 

1.6. - s c h v a l u j e  

Rozšíření mikroregionu Bystřička (přistoupení obce Kozlov) a nové 

stanovy mikroregionu. 

Plán odpadového hospodářství  

Schválení revolvingového úvěru ve výši 5.000.000,- Kč 

Schválení dotací spolkům 

- Sportovní klub 25 000,- Kč 

- Házená 100 000,- Kč 

- Fotbalový klub 25 000,- Kč 

- Haná 50 000,- Kč 

Dohodu o prominutí dluhu mezi Městem Velká Bystřice a obcí  

Mrsklesy ve výši 5.000.000,- Kč půjčenou na stavbu sportovní haly. 

Financování rekonstrukce mateřské školy, Zámecké náměstí 83 

26.6. - s c h v a l u j e   

Účetní závěrku města Velká Bystřice sestavenou k 31. 12. 2016. 

Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2016 

Závěrečný účet a účetní závěrku Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

za rok 2016 

25.9. - s c h v a l u j e   

Volbu nových členů rady města 

Starosta města informoval zastupitelstvo města o rezignaci pana 

Michala Hoška a Ing. Martina Seidlera na členy Rady města Velká 

Bystřice. Ing. Martin Seidler i pan Michal Hošek objasnili členům 

zastupitelstva města důvod svého jednání. Starosta města navrhl  

jako nové členy rady města Ing. Kamila Šperku a Mgr. Vendulu 

Švarcovou. 

Tajným hlasováním byli zvoleni: 

Mgr. Vendula Švarcová s počtem 12 platných hlasů, 

Ing. Kamil Šperka s počtem 14 platných hlasů. 

Podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 

2018 

13.12. - s c h v a l u j e   

Zprávu o průběhu realizace Programu rozvoje města 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů 

Výši stočného na rok 2018 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města 
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Schválení rozpočtu města na rok 2018, rozpočtového výhledu, 

sociálního fondu 

Schválení peněžitých darů 
  

 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. Pazdera Marek,            

Ing. Seidler Martin , od   25.9. 2017  Ing. Kamil Šperka   

Mgr.Slavotínek Ivo, 

Ing. Schrottová Elefteria, 

Hošek Michal, od 25. 9. 2017  Mgr. Vendula Švarcová 

 

Rada města se za rok 2017 sešla celkem patnáctkrát. 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. 

 

16.01. 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. , IČ 26805600. Dar bude 

použit na financování projektu Hanácký rok v Bystřici.                         

s c h v a l u j e Dodatek č.14 Smlouvy o sdružení ze dne 24.11. 2003  

s obcí Mrsklesy, IČ 649 909 40 na příspěvek ve výši 75.000,-Kč  

na činnost společné jednotky požární ochrany.                                           

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

IČ 28597044 na vypracování studie na akci „Náhon Velká Bystřice“  

za nabídkovou cenu 69.000,- Kč bez DPH (83.490,- Kč vč. DPH).           

s c h v a l u j e udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
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organizací města Velká Bystřice za plnění mimořádných pracovních 

úkolů ve 2. pololetí roku 2016 ve výši:  

MZŠMŠ- Ing. Mihal: 20.000,-Kč     

DPS sv. Anny- Mgr. Lakomý: 15.000,-                                            

d o p o r u č u j e MZŠMŠ podání odvolání v kauze Oliberiusová,        

s c h v a l u j e pokračovat v jednání o revitalizaci prostoru  

před pekárnou Hirsch z ulice 8. května. 

30.01. Rada města s c h v a l u j e uzavření Příkazní smlouvy s firmou JK grant 

s.r.o. 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 94.000,- Kč bez DPH (113.740,- Kč vč. DPH) 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Štěpánkem, 

 IČ 12102385 na zpracování projektové dokumentace „Zařízení  

pro vytápění kotelny ZŠ a školní jídelny Velká Bystřice“ za nabídkovou 

cenu 40.000,- Kč.                                                                                   

s c h v a l u j e ukončení nájemního vztahu sjednaného Smlouvou  

o nájmu ze dne 3.4.2014 (pozemek pod stánkem u prodejny COOP), 

uzavřenou mezi městem Velká Bystřice, jako pronajímatelem a paní 

Alenou Salašnyjovou Spáčilovou, jako nájemcem, dohodou ke dni 

31.3.2017.                                                                                                

s c h v a l u j e vnitřní předpis - Program zaměstnaneckých benefitů 

města Velká Bystřice – zápůjčka telekomunikačních zařízení.   

20.02. Rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č.2  ke smlouvě o dílo  

č. 06/2016 s firmou K-stav stavební a.s., IČ 27677109 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce a dostavba KD Nadační – II.etapa“  

za nabídkovou cenu 1.289.816,55,- Kč bez DPH (1.560.678,03 Kč 

s DPH).                            

d o p o r u č u j e ZM schválit usnesení: ZM schvaluje prodej  

id. 1/5 pozemku parc.č. 1046/4 zastavěná plocha a nádvoří o celkové 

výměře 1443 m
2
, jehož součástí je stavba občanského vybavení 

(sportovní hala), zapsáno na LV č. 10001 v katastru nemovitostí 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 

Olomouc, obec Velká Bystřice, katastrální území Velká Bystřice,  

z vlastnictví MVB do vlastnictví Obce Mrsklesy,  se sídlem  

Mrsklesy 49, za kupní cenu 5 000.000,- Kč. Na úhradu kupní ceny bude 

započtena pohledávka Obce Mrsklesy vůči Městu Velká Bystřice  

ve výši 5 000.000,- Kč dle Smlouvy o půjčce ze dne 25.4.2006. Tímto 

způsobem bude celý dluh mezi smluvními stranami zcela vyrovnán.                                              

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru rodičům nově narozených 

dětí s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici ve výši 2000,- Kč za každé 

narozené dítě a jeho předávání na akci „Vítání občánků“.                       

d o p o r u č u j e ZM vydat OZV o nočním klidu v navrženém znění. 
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13.03 Rada města s c h v a l u j e Vnitřní platový předpis města Velká 

Bystřice pro ředitele příspěvkových organizací MVB, který je přílohou.                                                                

s c h v a l u j e  Vnitřní předpis o odměnách při svatebních  

a společenských obřadech a poplatcích za svatební obřady. 

03.04. Rada města  c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Bartoň  

a Partner s.r.o., IČ 268 10 093, na údržbu travnatých ploch v Zámeckém 

parku a přilehlých plochách za nabídkovou cenu 57. 752,10,- Kč  

bez DPH, 69.880,04,- Kč vč. DPH.                                                              

s c h v a l u j e  uzavření smlouvy s firmou GEPRO spol s.r.o., 

 IČ 44851529, na upgrade geografického informačního systému MISYS 

za nabídkovou cenu 55.000,- Kč bez DPH, 66.550,- Kč vč DPH.              

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou INSTA CZ s.r.o., 

Jeremenkova 1142/42, 77200 Olomouc, IČ: 25374311, na akci 

Cyklostezka III. etapa napojená na silnici III/4432 za nabídkovou cenu 

6 592 324,63 Kč bez DPH.                                                                     

s c h v a l u j e přistoupení města Velká Bystřice k Pověření 

Olomouckého kraje, jimž pověřil příspěvkovou organizaci města - Dům 

pokojného stáří sv. Anny poskytováním služby obecného 

hospodářského zájmu – sociální služby domov pro seniory. Pověření  

je obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Olomouckým krajem a Domem 

pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, č. j. 2017/00089/OSV/DSM  

o poskytnutí účelové dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.                                

s c h v a l u j e  vnitřní předpis o ošatném při svatebních a 

společenských obřadech. 

 

02.05. Rada města d o p o r u č u j e MZŠMŠ stanovit výši školného 

v mateřské škole Zámecké nám. od 1.9.2017 pro šk. rok 2017/18  

na částku 300,- Kč/žáka/měsíc                                                                      

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

družině MZŠMŠ od 1.9.2017 pro šk. rok 2017/18 na částku 100,- 

Kč/žáka/měsíc.                                                                             

V souladu s §23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 s c h v a l u j e pro p.o. MZŠMŠ výjimku navýšení počtu žáků:  

ve všech třídách MŠ Zámecké nám. 83 o 4 děti/třídu pro školní rok 

2017/2018. 

19.05. Rada města  s c h v a l u j e  přijetí příspěvku ve výši 95.000,- Kč  

od Olomouckého kraje na vybavení zásahové jednotky SDH Velká 

Bystřice, pořízení dvou souprav dýchacích přístrojů včetně 

příslušenství,                                                                                           

s c h v a l u j e spolufinancování města Velká Bystřice na vybavení 

zásahové jednotky SDH Velká Bystřice v min. výši 95.000,- Kč,        

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši  
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95.000,- Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice.                        

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

A) ZM schvaluje poskytnutí dotace SK Velká Bystřice v celkové výši 

155.000,- Kč. Z toho na projekt Činnost SK Velká Bystřice - oddíl 

tenisu 15.000,- Kč, - oddíl volejbalu 10.000,- Kč, Pronájem haly MZŠ 

30.000,- Kč, Příspěvek na provoz a údržbu veřejných sportovišť 

100.000,- Kč (na základě prokazatelných nákladů na údržbu a provoz 

víceúčelového areálu)                                                                           

B)ZM schvaluje poskytnutí dotace spolku Házená Velká Bystřice, z.s. 

v celkové výši 236.000,- Kč. Z toho na projekt Sportovní činnost 

spolku v sezóně 2017 100.000,- Kč,  Oslava 90. výročí založení SK  

a oddílu házené 10.000,- Kč  Pronájem haly MZŠ 126.000,- Kč             

C) ZM schvaluje poskytnutí dotace FK Velká Bystřice, z.s. v celkové 

výši 69.000,- Kč. Z toho na projekt: Nezbytné provozní výdaje FK 

25.000,- Kč.  Pronájem haly MZŠ 44.000,- Kč                                      

D) ZM schvaluje poskytnutí dotace Souboru Haná v celkové výši 

62.000,- Kč. Z toho na projekt: Vydání nahrávky písní na CD, koncertu 

na DVD 50.000,- Kč; Pronájem malé tělocvičny MZŠ 12.000,- Kč. 

 

26.06. Rada města 1. b e r e   n a   v ě d o m í informaci ředitele MZŠMŠ  

o výsledku a finanční bilanci 2. soudního sporu s Dagmar 

Oliberiusovou o neplatnosti 2. výpovědi z pracovního poměru,                                      

2. s c h v a l u j e použití prostředků RezF ve výši 513.000,- Kč 

k úhradě povinných plnění vůči D.Oliberiusové, soudních výloh, 

příslušenství a všech ostatních nákladů soudního sporu,                        

3. s c h v a l u j e navýšení neinv. příspěvku zřizovatele pro MZŠMŠ  

na rok 2017 o částku 130.918,- Kč k úhradě povinných plnění vůči 

D.Oliberiusové, soudních výloh, příslušenství a všech ostatních nákladů 

soudního sporu,                                                                                        

4. n e s c h v a l u j e doporučení řediteli MZŠMŠ podat v předmětné 

kauze dovolání k Nejvyššímu soudu v ČR. 

31.07. Rada města s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr 

Možiš, IČ 48775878 na realizaci zakázky „Oprava pobřežní zdi náhonu 

u MŠ“ za nabídkovou cenu 310.809,- Kč vč. DPH.                               

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

organizací města Velká Bystřice za plnění mimořádných pracovních 

úkolů v 1. pololetí roku 2017 v této výši:  MZŠMŠ- Ing. Mihal: 

15.000,-Kč,  DPS- Mgr. Lakomý: 8.000,-Kč. 

28.08. Rada města zavření Smlouvy o dílo s firmou Martin Mádr,  

IČ 44898291, na realizaci zakázky „Hasičská zbrojnice - stavební 

úpravy dvora“ za nabídkovou cenu 243.507,- Kč vč. DPH.                              

s c h v a l u j e poskytnutí daru ve výši 9.600,- Kč panu Pavlovi 

Kočírkovi, ul. Kollárova 425, Velká Bystřice. 
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11.10. Rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou Blake CZ, 

s.r.o., IČ 28569156, na realizaci zakázky „Chodník školní jídelna + 

parkovací stání bytovky ul. Svésedlická“ za nabídkovou cenu 

221.230,35,- Kč vč. DPH.                                                                      

s c h v a l u j e uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo s firmou Intop 

Olomouc CZ s.r.o., IČ 25875868, na realizaci zakázky „Velká Bystřice 

– kotelna MZŠ hlavní budova a stravovací pavilon“. Celková cena 

1.298 992,- Kč bez DPH                                                                                               

s c h v a l u j e přijetí finančního daru z projektu Obědy pro děti: 

17.840,- Kč, do majetku příspěvkové organizace - MZŠMŠ od Women 

for women, o.p.s., přičemž dar bude využit na úhradu obědů pro žáky 

ze sociálně znevýhodněného prostředí 

31.10. Rada města 1. b e r e  n a  v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu,   

2. s c h v a l u j e výsledek zadávacího řízení na zakázku malého 

rozsahu „Cyklostezka III. etapa napojená na silnici III/4432“, jejímž 

předmětem je stavba obousměrné smíšené stezky pro chodce a cyklisty 

šířky 2,50-3,00 m převážně podél železniční tratě z Olomouce  

do Krnova (trať č. 310), délka stavby je 438 m; stavba smíšené stezky 

se nachází v nezastavěném území mezi tělesem dráhy a korytem 

vodního toku Bystřice ve správě Povodí Moravy, povrch stezky bude 

zpevněný z asfaltobetonu                                                                                         

3. s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o dílo s firmou MODOS spol.  

s. r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc; na akci Cyklostezka III. etapa 

napojená na silnici III/4432 za nabídkovou cenu 7 985 509,46,- Kč  

bez DPH, 9.662.466,45,-Kč vč. DPH. 

27.11. Rada města s c h v a l u j e  Uzavření smlouvy o dílo s firmou 

Technické služby města Olomouce, a.s., IČ 25826603 na akci „Svoz 

odpadů - Velká Bystřice 2018“ za nabídkovou cenu 2.096.391,- Kč  

vč DPH.                                                                                                       

na základě Volebního řádu Školské rady p.o. MZŠMŠ j m e n u j e  tyto 

členy Školské rady p. o. MZŠMŠ pro funkční období od 1.1.2018  

do 31.12.2020: Za zřizovatele: Mgr. Ivo Slavotínka místostarostu 

MVB,   Ing. Marka Pazderu starostu MVB, Mgr. Lucii Pazderovou, 

členku ZM, Mgr. Jaroslava Zavadila, člena ZM. Za zákonné zástupce 

žáků:Venusová Martina, Horáčková Andrea, Kafková Alena, Zdařilová 

Šárka. Za pedagogické pracovníky: Mgr.Sandrová Libuše, Mgr. 

Švarcová Vendula, Mgr. Šišková Gabriela,  Mgr. Koplík Vít .                                                                               

u k l á d á tajemnici městského úřadu vypracovat obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 

2018 a předložit ji ke schválení na zasedáni ZM v prosinci 2017. 

13.12. Rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru města Velká 

Bystřice - příspěvek rodičům (nebo jiným zákonným zástupcům) žáků 
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Masarykovy základní školy a mateřské školy (dále jen MZŠMŠ), kteří 

se účastní školního lyžařského výcviku MZŠMŠ nebo školy v přírodě 

MZŠMŠ, školního poznávacího zájezdu žáků 8. tříd MZŠMŠ do Velké 

Británie ve výši 50% poplatku hrazeného MZŠMŠ, maximálně však 

1.800,- Kč na 1 žáka. 

s c h v a l u j e rozpočtová opatření v neinv. rozpočtu MZŠMŠ na rok 

2017 dle přílohy vyjma záměru nákupu 20 ks tabletů Apple iPad, 

přičemž úspora neinvestičních prostředků původně zamýšlených 

k použití pro nákup 20 ks tabletů Apple iPad bude promítnuta  

do kladného hospodářského výsledku. 

28.12. Rada města s c h v a l u j e  neinvestiční rozpočet pro hlavní činnost  

a vedlejší hospodářskou činnost (dále jen rozpočet) Školní jídelny  

na rok 2018, který je přílohou a stanovuje jeho jednotlivé syntetické 

nákladové i výnosové účty závaznými limity,                                                           

u k l á d á tajemnici MěÚ doručit statutárnímu zástupci Školní jídelny 

přípis schválených usnesení ve smyslu části 1.a 2. tohoto usnesení. 
 

 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2017 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 
 

Financování v roce 2017 

 1, Závěrečný účet 
     

   Položka   tis.Kč podíl % 
 

  Počáteční stav 

zůstatek na účtě k 

31.12.2016 26 498   
 Příjmy Daňové příjmy   42 088 60,5% 
   Místní a správní poplatky   2 515 3,6% 
   Investiční dotace    928 1,3% 
   Neinvestiční dotace   12 025 17,3% 
   Vlastní příjmy, ostatní   12 029 17,3% 
 Konsolidované  p ř í j m y  celkem 69 585 100,0% 
 Zdroje celkem 96 083   
 Výdaje Investiční výdaje   27 346 37,9% 
   Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 490 

7,6% 
     MZŠ a MŠ – průt.dotace 908 
 

    

MZŠ a MŠ – nákup 

materiálu 63 
     Školní jídelna - opravy 23 0,0% 
     DPS 1 577 

6,4% 
     DPS - dotace kraj, projekty 3 033 
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                                                                                        Provoz města mzdy a odměny vč. odvodů 5 300 7,3% 
     provozní náklady - správa 3 657 5,1% 
     zastupitelstvo 1 939 2,7% 
     silnice, pozemní komunikace 675 0,9% 
 

    

provoz čistírny odpadních 

vod 1 539 2,1% 
 

    

bytové hospodářství, 

nebyt.hosp. 773 1,1% 
     veřejné osvětlení 784 1,1% 
     likvidace odpadu 1 801 2,5% 
     tech.služby a veřejná zeleň 4 652 6,4% 
 

    

úprava drobných vodních 

toků 319 0,4% 
     provoz dobrov. hasičů 569 0,8% 
 

    

ostatní spoje – internet, 

rozhlas 1 178 1,6% 
     kultura 3 607 5,0% 
     územní plán, projekty 363 0,5% 
     dopravní obslužnost 221 0,3% 
     ostatní výdaje, volby, pohřeb 69 0,1% 
   Finanční výdaje daně, poplatky, pojistné 3 486 4,8% 
     pojistné 260 0,4% 
     úroky 151 0,2% 
     ostatní finanční operace 2 204 3,1% 
 

  

Poskytnuté příspěvky a 

půjčky neziskové organizace 900 1,2% 
     Mikroregion Bystřička,MAS 162 0,2% 
     ostatní příspěvky 167 0,2% 
 Konsolidované v ý d a j e  celkem 72 216 100,0% 
 Splátky úvěrů mínus 2 948   
 

  Konečný stav 

zůstatek na účtě  

k 31.12.2017 20 919   
 

 
Z toho stav fondů k 31.12.2017 1 929 

   

 

 

 

 

     

 2, Investice v roce 2017 

    
      

Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč Poznámky 

Křižovatka Mrsklesy x Hlubočky SFDI 833   

Hasicí přístroje Olomoucký kraj 95   

        

        

Dotace   c e l k e m 928   



- 30 - 

 

Investiční výdaje jmenovitě   Celkem Vl.zdroje Dotace 

Rekonstrukce a dostavba KD dokončení akce z roku 2016 15 119 15 119   

Rekonstrukce MŠ Zám. Náměstí 

zahájení 2017, dokončení 

2017 3 912 3 912   

Zateplení šaten a vstupu MZŠ realizace 2017, dotace 2018 2 056 2 056   

Rekonstrukce kotelny MZŠ   1 122 1 121   

Rekonstrukce kotelny ŠJ   370 371   

Místní komunikace Tovární – ČOV   960 960   

Křižovatka Mrsklesy x Hlubočky Dokončeno , přijatá dotace 833 0 833 

Internet – technické zhodnocení   811 811   

Místní komunikace, nádvoří   726 726   

ČOV – lapák písku   288 288   

Hasiči – dýchací přístroje  

a radiostanice   235 140 95 

Hasičská zbrojnice - nádvoří   244 244   

Projektová dokumentace, studie   270 270   

Nákup pozemků   169 169   

Drobné investice   231 231   

  27 346 26 418 928 

 

Financování v roce 2017 probíhalo podle předpokladu a bez sebemenších 

problémů. Na konci roku 2016 došlo k prodeji posledního pozemku u Makra  

a prostředky byly převedeny do roku 2017 na plánované investice. Jednalo se 

hlavně o dokončení rekonstrukce KD Nadační a zahájení velké rekonstrukce  

MŠ Zámecká.  

 

 

 

Přehled o rekonstrukci KD Nadační 

Rekonstrukce KD Nadační probíhala ve třech etapách, 

které jsou rozvrženy do časového období 2015 - 2017   
          
Etapa Termín Popis 

I. etapa 2015 2015 

Výměna oken, vstupních dveří, zateplení, venkovní omítky, 

zateplení střechy a nová krytina 

II. etapa 2015 2016 

Dostavba nového vstupu a vybudování zcela nového sociálního 

zázemí 

III. 

etapa 2016 2017 

Vnitřní rekonstrukce, nové stropy, omítky, podlahy, výtah  

a další interiérové úpravy, osvětlení 
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Etapa 
náklady z toho 

úhrada faktur v 

roce 

  
celkem dotace vl.zdroje úvěr 2015 2016 2017 

  

I.etapa 5 614 3 040 2 574 0 

5 

614     

 
 

II.etapa 10 128 0 2 128 

8 

000 

3 

578 

6 

550   

 
 

III.etapa 19 104 0 19 104 0   

3 

604 

15 

500 

  
C e l k e 

m 34 846 3 040 23 806 

8 

000 

9 

192 

10 

154 

15 

500 

  

 

V dubnu 2017 byl slavnostně zahájen provoz v opraveném KD a v červnu  

se tam odstěhovala školka.  

Celkové výdaje na investice v roce 2017 byly 27 346 tis. Kč, z toho vlastní 

zdroje 26 418 tis. Kč. 
 

 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
 

Komise stavební   

 

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise 

 

Stavební komise i v roce 2017 pracovala v tomto složení: 

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

Ochmann, Ing. Vladimír Schneider, Vítězslav Vičar a předseda Ing. Milan 

Svoboda. 

Sešla se v roce 2017 celkem na 7 jednáních, aby projednala následující agendu: 

1. jednání, 5.1.2017: 

 komise provedla prohlídku stavby „Dostavba KD Nadační –  

II. etapa“, 

 vyslovila souhlas s předloženými projekty dvou rodinných domů  

na parc.č.1979/30 a parc.č.1979/28. 

2. jednání, 9.3.2017: 
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 komise si podrobně prohlédla dokončovanou stavbu „Dostavba KD 

Nadační – II. etapa“. 

3. jednání, 4.5.2017: 

 komise vyjádřila nesouhlas s předloženou variantou č.2  střechy 

rodinného domu na parc.č.1403/6 a požadovala upravit variantu 

č.1.  

 komise se zabývala plánovanou výstavbou RD v lokalitě na konci 

obce směrem na Mar. Údolí a navrhla v celé lokalitě umísťovat 

domy se sedlovými střechami s orientací hřebene východ – západ.  

4. jednání, 8.6.2017: 

 komise si prošla trasu připravované stavby dalšího úseku 

cyklostezky od vlakové zastávky k silničnímu mostu přes řeku 

Bystřici, aby se seznámila s problematickými úseky této stavby. 

5. jednání, 14.9.2017: 

 komise se seznámila se záměrem postavit novostavbu RD  

na parc.č.193 a s předloženým návrhem vyslovila souhlas, 

 komise si prohlédla provádění stavebních úprav stávající budovy 

MŠ Zámecká ve fázi po provedených bouracích pracích. 

6. jednání, 2.11.2017: 

 komise odsouhlasila předloženou dokumentaci k RD Jurášových  

na ul. Příční, 

 komise souhlasila s předloženým záměrem p. Vašičky – realizovat 

novostavbu RD na ul. Žižkova, 

 komise prostudovala záměr nové lokality pro výstavbu RD „Husek“ 

– výjezd na Mrsklesy, Ohrada / Žižkova a požadovala, aby obratiště 

komunikací byla realizována tak, že v budoucnu bude možno  

propojit novou lokalitu s ulicí Ohrada. 

7. jednání, 7.12.2017: 

 komise souhlasila s předloženou projektovou dokumentací RD p. 

Vašičky, 

 komise zamítla předloženou variantu RD na parc.č.1402/6, která  

se svým materiálovým a tvarovým řešením nehodila do této 

lokality, 

 komise se seznámila se studií přístavby západního křídla zámku  

na místě stávající ruiny a souhlasila s předloženým záměrem.  
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Tímto končí agenda stavební komise v roce 2017 a já děkuji všem členům 

komise za odvedenou práci 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 se scházela za účelem vylepšení kulturních a společenských akcí, 

pořádaných městem. Jedná se hlavně o akce přesahující rámec našeho regionu, 

popř. naší republiky. Dále byly zhodnoceny názory diváků a účastníků na tyto 

akce, které byly na schůzkách diskutovány. Zároveň byly probrány zkušenosti 

organizátorů a jejich využití pro další léta. 

Členové komise navrhovali vedení města různé nápady a doporučení  

pro další rozvoj a zviditelnění kulturních akcí, pořádaných organizacemi našeho 

města. Na základě doporučení komise byl například zrealizován informační 

kiosek v podloubí radnice, s velkoplošným monitorem. Na něm běží video 

smyčky z minulých akcí, které jsou hojně sledovány kolemjdoucími. 

 

 

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 2017 jedenkrát. K datu jednání komise 

6.6.2017 bylo evidováno po předchozí aktualizaci 70 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  

 

Podklady: Václav Lakomý, předseda komise 

 

Komise je poradním sborem ředitele domova a je tvořena zástupci Domu 

pokojného stáří sv. Anny a zástupci města Velká Bystřice. 

Předsedou poradního sboru je pan Václav Lakomý a jeho členy za domov 

je vrchní setra paní Magda Janíková, sociální pracovnice paní Kamila Šišková 

Dis. a Renata Chudíková. Za město jsou členy místostarosta Mgr. Ivo 

Slavotínek, Ing. Elefteria Schrottová, paní Olga Mečířová a Mgr. Alena Pírková 

z pečovatelské služby Charity Olomouc, která působí ve Velké Bystřici. 

Úkolem komise je na základě přijatých žádostí o poskytnutí sociální 

služby projednat a doporučit řediteli domova přijetí konkrétního zájemce  

o sociální službu dle provedených sociálních šetření. 
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Komise se schází dle potřeby, vždy po uvolnění místa v domově. V roce 

2017 komise projednala a doporučila přijetí celkového počtu 13 uživatelů 

sociálních služeb. 

 

 

 

Výbor finanční  

 

Podklady: Ing. Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

Předseda: Ing. Elefteria Schrottová,  

Členové: Mgr. Jaroslav Zavadil  

     Renata Melichárková  

     Ing. Kamil Šperka                                            

     Ing. Miroslav Krätschmer  

 

Finanční výbor pracuje ve stejném složení od voleb v roce 2014.  

V návaznosti na příznivou finanční situaci města a finanční krytí plánovaných 

investic nebylo nutné řešit a projednávat žádný problém. 

Jednání probíhala kolem Závěrečného účtu města a hlavně zpracování 

rozpočtu na rok 2018. 

 

 

 

 

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 2017 kontrolní výbor prováděl průběžné kontroly plnění usnesení 

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

podkladů před jednáním zastupitelstva a prováděl kontrolu financování 

investičních akcí (např. oprava školky, stavba další etapy cyklostezky  

od zastávky k železničnímu přejezdu, dokončování interiéru Kulturního domu 

Nadační, atd.). Rovněž se zabýval návrhem financování investic a projektů  

na zbývající část volebního období, zpracovaný předsedkyní finančního výboru 

Elefterií Schrottovou. Předseda kontrolního výboru se pravidelně účastnil 
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zasedání rady města, 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.  

 

 

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 2017 došlo v organizační struktuře úřadu  

ke změně. Na pozici terénní sociální pracovník vystřídala od 1.4.2017 pana 

Michala Lakomého, který ukončil pracovní poměr u města Velká Bystřice na 

vlastní žádost, paní Jana Chudíková. 
  

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 

 

Složení Městského úřadu Velká Bystřice  

Vedoucí úřadu: Mgr. Marcela Chumchalová 

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

Dana Bieleszová - účetní města.  Správa daní, vedení pokladny - Martina 

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

prostřednictvím CZECH Pointu vydává ověřené výpisy, vidimace a legalizace, 

Lucie Vaculíková – mzdová účetní, 

Na pozici terénního sociálního pracovníka do 31.3.2017 pracoval pan Michal 

Lakomý, od 1. 4. 2017 pracuje na této pozici paní Jana Chudíková. 

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

referent.  

Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb: vedoucí odboru  

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

Technické služby: Vladimír Běhal – technik, pověřený 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. 

Terénní sociální pracovnice: Michal Lakomý –  do 31.3.2017, Jana Chudíková 

od 1.4.2017 - pracovní poměr na dobu určitou  

Odbor kultury a informací: vedoucí odboru Mgr. Martina Žbánková,  

Petr Nakládal – referent odboru,  Lenka Lakomá - knihovnice, Alena Hořínková 

- prodej zmrzliny.    

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 2017 s žádostí o dotaci na Úřadě vlády České republiky na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2017 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců na částečnou úhradu mzdových nákladů na úvazek 0,5.  

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 

pracovníka. Vzhledem k tomu, že působení terénního pracovníka má kladné 

výsledky, byla žádost o dotaci podána i pro rok 2018.  

Technické služby města spadají pod odbor výstavby, územního plánování 

a technických služeb. Sídlo technických služeb je od roku 2016 na ulici Tovární 

v Odpadovém centru 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 



- 38 - 

 

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.  

Referentkou stavebního úřadu je Jana Sklenářová, místo vedoucí zastává 

Mgr. Marika Dvořáková. 

 

Povolovaná nová výstavba v roce 2017: 

Stavby pro bydlení     17 

Ostatní nové budovy       6 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 114  

 

Počet nových dokončených budov v roce 2017: 

Bytové       14 (celkem 27 bytů) 

Nebytové         2 

 

Dále byla povolena řada drobných staveb, stavebních úprav, nástaveb  

a přístaveb stávajících objektů a staveb dopravní a technické infrastruktury. 

 

 
 

Archiv města 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, archivář města 

 

   Archiv města Velká Bystřice existuje již více jak 15 let a jeho hlavním 

posláním vytvořit podmínky pro uchovávání jednotlivých  archivních materiálů. 

Jde o ucelený rámec velkého množství materiálu a fotografií Města Velká 

Bystřice a jeho úkolem je přiblížit život jeho obyvatel, zvláště když mnoho 

pamětníků již není mezi námi a identifikace některých materiálů je velmi 

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

města v jednotlivých letech. Jedná se především o obecní noviny, výstřižky 

z novin, videokroniku, kterou výborně každoročně doplňuje pan Jaroslav Koš. 

Na kroniky navazují materiály týkající se  významných osobností Velké 

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

Nejobsáhlejším fondem jsou fotografie veřejných budov a veřejného 

prostranství, umožňující nahlédnout do vývoje celého města a fotografie  

z veřejných akcí, různých setkání, oslav, zasedání, schůzí a  významných 

událostí. Nejstarší fotografie pocházejí z 80. let 19.století. 

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

bohatý kulturní a společenský život městečka. 

V archívu se nacházejí rovněž různé zápisy a ukázka dokladů, které 

věnovali jednotliví občané. Někteří studenti zde zanechali kopie svých prací, 

které pojednávají o historii Velké Bystřice (odboj, Lidový rok apod.). 

Archivu je hojně využíváno pro potřeby města, ale využívají jej i studenti 

pro své  studijní  práce, členové spolků při svých oslavách nebo zájemci, kteří  

se chtějí dovědět něco  z historie své rodiny.   

Ze sebraných materiálů je patrné, že život v městečku byl v minulosti 

velmi pestrý a bohatý na události. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 

 
Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, jednatel společnosti 

 

V roce 2017 se podařilo na námi obhospodařovaných pozemcích dosáhnout 

nadprůměrných výnosů u všech plodin, s výjimkou máku, u kterého došlo 

především v katastru Mrsklesy ke značnému poškození zvěří rozrytím  

při vzcházení. K těmto výsledkům přispěla mírná zima a celkově příznivý 

průběh počasí ve vegetačním období. 

  
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2016 2017 ø 1994-2016 2017 ø 1994-2016 2017 

Chmel 46,76 55,35 1,61 2,32 139 220 
211 
768 

Cukrovka 128,65 173,41 59,81 73,52 918 904 

Ječmen 211,88 209,99 5,60 6,81 4 030 4 167 

Kukuřice 87,97 101,93 10,55 12,79 2519 2244 

Mák 86,12 130,02 0,75 0,48 33132 31013 

Pšenice 311,77 357,45 6,50 8,19 3715 3647 

Řepka 186,54 232,27 3,34 3,66 7344 10349 

Obil.celke
m 523,64 567,44 6,13 7,68 3831 3818 

 

 Výrobní výsledky nám umožnily nahradit sklízecí mlátičku zničenou 

v předchozím roce požárem, pořídit teleskopický manipulátor, návěs, secí stroj 

na cukrovku a další potřebné stroje, obnovit novou výsadbou 9 ha chmele  

a nakupovat nabízené najaté obhospodařované pozemky. Na pořízení výše 

uvedených investic byly využity částečné úvěry s dotovaným úrokem z PGRLF. 

Dále byla zrekonstruována budova česačky a sušárny chmele na víceúčelový 

sklad a přístavba k sušárně chmele pro uklidnění chmele po sušení (technologie 

bude pořízena v následujícím roce). 

 Rozhodující práce ve firmě i v roce 2017 zajišťovalo dvacet čtyři stálých 

pracovníků. Většina je zde zaměstnána od vzniku společnosti, pouze došlo 

k nahrazení jednoho pracovníka z důvodu odchodu do důchodu. Dále  

se na sezonních pracích podílelo kolem pětiset brigádníků, převážně z okolí,   

při zavádění a sklizni chmele a ze Slovenska při letním odplevelení cukrovky. 
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Autobusová doprava a autodoprava 
 

Podklady: Martin Sázel, manager of passenger transport 

 

Společnost JS Busy, s.r.o., která sídlí ve Velké Bystřici, Žižkova 502, 

zajišťovala v roce 2017 nepravidelnou autobusovou přepravu osob 9 autobusy  

o kapacitě 14 až 57 osob po celé Evropě. V témže roce zaměstnávala 4 řidiče, 

další řidiči pracovali jako brigádníci. Největší počet přeprav byl po České 

republice, dále do okolních zemí a také například také do Skandinávie, Velké 

Británie, Španělska, na Balkán. Služeb této společnosti využívá většina škol 

v našem regionu na přepravu dětí na plavecké výcviky, školní výlety, dopravu 

na školy v přírodě, lyžařské kurzy. Mezi zákazníky patří i firmy v blízkém okolí, 

sportovní kluby a kluby důchodců, s kterými úzce spolupracuje. 

 

 

 

 

České dráhy a.s. – železniční stanice Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Mayer, výpravčí osobní pokladny 

 

V roce 2017 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 
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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 2017 byla 

velmi podobná minulým letům. 

 

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

měsíc tržba 2016 tržba 2017 

leden 53 824,- 58 250.- 

únor 57 828,- 60 616,- 

březen 46 155,- 38 606,- 

duben 39 560,- 36 044,- 

květen 43 345,- 44 883,- 

červen 40 121,- 39 392,- 

červenec 42 497,- 48 012,- 

srpen 43 812,- 50 055,- 

září 39 838,- 49 089,- 

říjen 37 340,- 48 053,- 

listopad 40 381,- 41 404,- 

prosinec  44 736,- 

 

 

 
 

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 

 

Poskytuje služby drobným klientům, malým a středním firmám, obcím i velkým 

korporacím. Nabízí hypotéky, úvěry, debetní a kreditní karty. Dále poskytuje 

přímé bankovnictví, pojištění, investice do podílových fondů a další bankovní 

služby. 

 

 

 

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  

http://zamekvelkabystrice.cz/
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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 

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 2017 

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. 
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    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 

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 2017 tvořili část jejích zaměstnanců občané Velké 

Bystřice.  

Základní ukazatele celé firmy za poslední 3 roky: 

Ukazatel  2015 2016 2017 

Hmotný 

prodej 

(tis. tun) 743  729 727 

Tržby za 

prodej zboží 

(mil. Kč) 13 069 11 328 12 770 

Hospodářský 

výsledek 

(mil. Kč) 139 119 291 

Zásoby (mil. Kč) 2 634 2 603 2 627 

Krátkodobé 

pohledávky 

(mil. Kč) 1 940 1 807 1 787 

Krátkodobé 

závazky bez 

finančních 

(mil. Kč) 951 1 697 1 463 

Bankovní 

úvěry 

(mil. Kč) 2 766 1 627 1 667 

Počet 

zaměstnanců 

(osob) 998 968 947 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2017 (bez manažerů) dosáhla 29 287 

Kč, což je o 2 267 Kč více než v roce 2016. 

 

 

 

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.  
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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). 
 

 

 

 

MAKRO Cash & Carry 
 

Podklady: Internet: https://www.makro.cz/co-je-makro/makro-cash-carry 

 

Makro Cash & Carry ČR bylo založeno jako dceřiná společnost firmy 

SHV Makro.  

V České republice patří do sítě Makro Cash & Carry ČR třináct 

velkoobchodních center. Všechna mají celkovou plochu přibližně 15.000 m
2
,  

z toho prodejní plocha činí 9.700 m
2
. Tato centra jsou zaměřena  

na velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského  

i nepotravinářského spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, 

obchodníkům a dalším subjektům jako jsou nemocnice, školy, orgány státní 

správy apod. Jsou atraktivním místem nákupů jak pro maloobchodníky, tak pro 

velkoobchodníky i velkoodběratele, jakými jsou orgány státní správy, školy, 

nemocnice a další instituce. Tomu odpovídá i balení potravin – více 

spotřebitelských balení ve fólii pro maloobchodníky a větší objemy pro 

gastronomii. 

Podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) vystavujeme na základě 

registrace zákaznické karty, které jim umožňují vstup nejen do všech prodejen 

Makro Cash & Carry ČR, ale i do celé sítě Makro / Metro v dalších zemích. 

Zákazník může zažádat o vystavení maximálně pěti karet evidovaných na jméno 

držitele. Je na rozhodnutí zákazníka, tj. majitele nebo statutárního zástupce 

firmy či organizace, kterým svým pěti zástupcům nechá zákaznické karty 

vyhotovit. 

Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá 

logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru Cash & Carry 

ČR prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny. 

Klasický cash & carry formát, tedy „zaplatit hotově a odnést“ 

samoobslužný velkoobchod výhradně pro registrované zákazníky - 

https://www.makro.cz/co-je-makro/makro-cash-carry
https://www.makro.cz/prodejny
https://www.makro.cz/prodejny
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podnikatelské subjekty, byl od roku 2008 postupně rozšiřován o nový 

distribuční kanál, rozvážkovou službu Makro Distribuce. Všech třináct 

velkoobchodních center disponuje vlastní distribuční platformou 

vše pod jednou střechou - 33.000 položek z oblasti potravin i spotřebního zboží 

vysoká kvalita za nízké ceny 

METRO Cash & Carry International 

S téměř 690 velkoobchody ve 30 zemích je Metro Cash & Carry mezinárodním 

lídrem v samoobslužném velkoobchodě. Metro Cash & Carry se jako jedna z 

divizí Skupiny Metro, jedné ze světových vedoucích prodejních společností, 

podílí nejvíce na jejím růstu.  

 V prodejně Makro v katastru Velké Bystřice nachází zaměstnání i 

obyvatelé Velké Bystřice. 
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V. Politický a veřejný život 
 

 

Činnost politických stran 
 

 

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

 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, předseda MO strany 

 

Místní organizace ve Velké Bystřici měla v roce 2017  32 členů. Součástí 

organizace je několik členů z Hluboček a Bystrovan. Od února loňského roku 

má organizace nové vedení. Předsedou je Mgr. Zdeněk Lakomý, 

místopředsedou Mgr. Ivo Slavotínek a jednatelem pan Václav Lakomý. Dalšími 

členy výboru jsou pan Václav Hlaváček a paní Pavla Pečínková. Za členy  

z Bystrovan se stal členem výboru Vojtěch Košťálek a za Hlubočky Petr 

Tavlaridis. Do nového okresního výboru byl zvolen Ivo Slavotínek jako člen 

předsednictva okresního výboru a Zdeněk Lakomý a Petr Tavleridis jako jeho 

členové. Pavla Pečínková se stala opět členkou okresní revizní komise a krajské 

revizní komise. Ivo Slavotínek je předsedou Krajského výboru. Jeho členem byl 

zvolen i Zdeněk Lakomý. 

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. 

Ivo Slavotínek se stal opět na dvouleté funkční období členem Celostátní 

konference za olomoucký okres, což je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy. 

   V městském zastupitelstvu jsme měli v roce 2017 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. Miloš Kretschmer a členem kontrolního výboru Mgr. Zdeněk Lakomý. 

Václav Lakomý je předsedou sociální komise. 

 V roce 2017 proběhly volby do poslanecké sněmovny parlamentu české 

republiky. KDU-ČSL v našem volebním kraji obdržela 7,9% hlasů a poslancem 

byl zvolen Ing. Marian Jurečka. Ve Velké Bystřici získala naše strana  10,03% 

hlasů a se 169 hlasy jsme skončili na čtvrtém místě.  

Naši zástupci se jako v uplynulém roce snažili přispět k rozvoji našeho 

městečka. Místostarosta Ivo Slavotínek připravuje projekty a pomáhá jejich 

realizaci. Významně se podílel na realizaci zateplení vstupní budovy základní 

školy a na rekonstrukci mateřské školy. Naši členové se velkou měrou podílejí  
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na rozvoji sociálních služeb ve městě. Na zkvalitnění sociální pomoci v 

rámci DPS, spolupráci s Charitou Olomouc, která zde vykonává pečovatelskou  

a ošetřovatelskou službu. Zdeněk Lakomý je dlouholetým předsedou 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 rovněž jako archivář města  

a zpracovává materiály, které mapují historii Velké Bystřice.  Petr Nakládal  

je členem komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci města. 

Mgr. Slavotínek je členem školské rady při místní Masarykově základní   

a mateřské škole. V krajském zastupitelstvu působí jako člen Komise pro rozvoj 

venkova.  

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  

 

Podklady pro kroniku za rok 2017 nebyly dodány, místní organizace existovala, 

jejím předsedou byl Mgr. Petr Šeda. 

 
 

Komunistická strana Čech a Moravy – ZO Velká Bystřice 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  
 

 Tato strana i v roce 2017 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: Kamil Šperka, jednatel SDH Velká Bystřice 

  

Starosta SDH:    Jiří Čepelák 

Jednatel SDH:    Ing. Kamil Šperka  
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Velitel zásahové jednotky:     Jiří Čepelák  

Pokladník     Tomáš Zbraněk 

 

Počet řádných členů v r. 2017: 50 

z toho žen:    9 

mladí hasiči:   7 

počet členů zásahové jednotky: 18 

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

 

Rok 2017 nepatřil k nejlepším jak z pohledu Sboru dobrovolných hasičů 

(dále SDH, celý dobrovolný spolek), tak z pohledu Jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů (dále JSDH, skupina hasičů, kteří vyjíždějí na zásahy). 

Během celého roku 2017 byla nálada ve sboru nevalné úrovně. Poté co velitel 

jednotky Martin Mádr po deseti letech rezignoval na funkci velitele jednotky, 

názorové proudy se rozdělily a převládlo ve sboru napětí a hádky. Ve vypjatých 

volbách velitele zvítězil Jiří Čepelák. Po volbách se ale situace neuklidnila  

a napětí přetrvávalo víceméně po celý rok 2017. Ke konci roku opět gradovalo 

napětí v souvislosti s hlasování o potvrzení velitele Jiřího Čepeláka ve funkci. 

Počet výjezdů k různým událostem se postupně každým rokem zvyšuje. To je 

fakt, který nelze přehlédnout. Hasičský záchranný sbor (dále HZS) Olomouc 

očekává od našeho týmu profesionální přístup při řešení standartních  

i nestandartních situací. Domníváme se, že naše postavení u HZS je na dobré 

úrovni, jelikož jsme obdrželi použitý hydraulický vyprošťovací nástroj v ceně 

cca 300tis Kč. 

Samozřejmostí je účast členů JSDH v závislosti na jejich „hodnosti“  

na víkendových tzv. periodických školeních na stanici HZS Olomouc. Opět 

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

Vycházejí nám dlouhodobě vstříc a nebojí se s námi podělit o zkušenosti. 

Naopak ale nejdou pro slovo daleko, pokud shledají přístup nesprávný, neřku-li 

vadný. Počet členů JSDH v roce 2017 stagnoval na číslovce 18. Nutno ovšem 

podotknouti, že někteří členové jsou spíše pasivní, než aktivní. 

Pozitivní zprávou je, že se naopak stabilizovalo a rozrostlo sportovní 

družstvo. Významně se začal angažovat Michal Surma, syn dlouholetého 

spolehlivého hasiče Evžena Surmy. Družstvo začalo rychle dohánět konkurenční 

týmy, ovšem je potřeba trénovati a výkon stroje měl také svá omezení. 

 

Zásahy v roce 2017: 

Celkem: 79 zásahů vyvolaných HZS Olomouckého kraje a další zásahy 

jako je likvidace obtížného hmyzu. Nutno zkonstatovati, že více nežli jindy jsme 

byli povoláváni k dopravním nehodám jak na přilehlých silnicích třetí třídy,  

tak na dálnici. Ačkoli zásahů přibývá, nešlo naštěstí v drtivé většině případů  

o těžké zásahy ani o tragické dopravní nehody. Vzhledem k tomu, že nás 

několikráte zradila technika, mám na mysli Tatru CAS 32, opět jsme oživili 
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směrem k městskému úřadu diskusi na téma nové automobilové stříkačky. 

Bohužel nevyšel nám dotační titul 90 procent na CAS z projektu IROP. 

Konstatuji, že se tak nestalo naší liknavostí a špatným přístupem,  

ale nedostatečnou dokumentací, jež k projektu byla vydána. Navíc jsme pojali 

podezření, že metodiku k provedení dotace vypustily instituce až poté,  

co zásobník nasytily obří zakázky typu policie, vojáci, hasiči a záchranná služba 

s kontakty v Praze. Tím pádem se na nás nedostalo. Ale to je jen naše 

domněnka. Nicméně, městský úřad začal hledat možnosti financování takového 

vozu. 

Z místních požárů a událostí, které stojí za zmínku: 

18.5.2017 - Dopravní nehoda Velká Bystřice 

29.10.2017 -7 zásahů během jednoho dne vzhledem k velmi silnému větru, 

odstraňování nebezpečných stavů 

18.11.2017 - Zaplavený areál LIDL - Bělidla 

26.11.2017 - Zadýmený panelový dům v Olomouc – 7 pater zakouřeno. 

 

Kulturní, společenské a sportovní akce: 

V únoru roku 2017 jsme organizovali ples SDH Velká Bystřice na Zámku 

ve Velké Bystřici. Kulturní dům podléhal rekonstrukci. Jak je již dlouhodobě 

zvykem, skvěle zahrála skupina YANTAR. V dubnu a říjnu proběhl sběr železa 

a elektroodpadu. Květen se odehrál ve znamení okrskového kola v požárním 

sportu v Přáslavicích a pomoci při stavění a kácení máje v Hliníku. V červnu  

se konalo dětské dopoledne s hasiči ve školkách v Bystrovanech, Bukovanech  

a Velké Bystřici. V srpnu jsme opět pořádali netradiční soutěž v požárním 

sportu v areálu amfiteátru a parku u školky v našem městě. Poté následovala 

zábava se skupinou NEGATIV. 

V prosinci jsme se jako každoročně rozloučili s rokem 2017, popřáli si: 

„ohni zmar“.  Poděkování patří všem, kdo nám fandí a hlavně Městu Velká 

Bystřice za dlouhodobou nepolevující podporu, které si velmi vážíme. 

 

       

 
      

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Ing. Jan Slepica, předseda místní organizace 

 

Členská základna byla k 31.12.2017 tvořena 336 dospělými členy,  

3 mladistvými 16-18 let a 29 adepty ve věku do 15 let. 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 

             Ing. Slepica Jan – předseda  

             Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

             Konečný Vladimír – pokladník 
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   Machynek Michal - hospodář 

             Šípek Martin – pomocník hospodáře P vody 

             Dub Petr – pomocník hospodáře MP vody 

             Hajný Bedřich - vedoucí rybářské stráže                                             

             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 2017 v tomto složení : 

             Ing.  Plíska Antonín – předseda DK 

             Wagner Jiří – člen DK 

             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 2017 sešel celkem na 10 výborových 

schůzích s účastí 79,34 %.  

Městský úřad Velká Bystřice věnoval naší MO příspěvek, z něhož  

byl financován víkendový pobyt pro mladé rybáře na Bohušově, rybářské 

závody pro mladé rybáře a nákup nové vyvětvovací pily. 

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 vodní nádrži (VN) Svésedlice proběhla konečně kolaudace a na jaře 

bude tato VN nově zarybněna. 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. 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 131.593,58 Kč a ke konci 

roku 149.531,18 Kč. V roce 2017 byl vytvořen zisk ve výši 17.937,60 Kč oproti 

plánovanému zisku 2.900 Kč.  

V roce 2017 bylo odpracováno a uhrazeno finančně celkem 1 260 hodin. 

Odpracované brigády byly většinou směřovány k údržbě rybochovných  
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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 959 ks kapr násada, 16 ks štika 

násada, 20 kusů amura násada, 1092 ks pstruh obecný násada, 175 ks pstruh 

duhový násada a 175 ks pstruha obecného čtvrtročka a 250 ks úhoř monté. 

V roce 2017 měla naše organizace 11 členů rybářské stráže. Za celý uplynulý 

rok bylo provedeno celkem 349 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 Jiřímu Voráčovi, Jiřímu Jaškovi. Při kontrole povolenek bylo zjištěno 

vedoucím RS u našeho člena pana Dalibora Derynka u týdenní povolenky 

chycený počet ušlechtilých ryb nad stanovený limit. V průběhu roku 2017 

nedošlo na úseku čistoty vod a životního prostředí u naší MO k žádné 

čistotářské události.  

V roce 2017 navštěvovalo dva kroužky mladých rybářů celkem 32 členů, 

z toho 29 do 15 let. 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 2017 uskutečnil výbor MO 

víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 14 mladých 

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

 

 

 

 

Český zahrádkářský svaz 
 

Podklady :  Josef Matonoha (předseda) 

 
Předseda: Josef Matonoha 

Jednatel: Miroslav Zedník 

Pokladní: Hana Hroščaníková 

Revizní komise: Kristýna Hořínková, Anna Mičková, Jan Miklík 

 

Naše činnost v roce 2017 byla zaměřena na nákup a prodej zahrádkářských 

potřeb pro členy a naše spoluobčany. 

Na jaře jsme pro zájemce zajistili sadbové brambory, prodávali jsme také 

mletý vápenec, prováděli jsme poradenskou činnost podle potřeb členů, účastnili 

jsme se odborných přednášek, které pořádá Územní sdružení Olomouc. 

Členové výboru základní organizace pomáhali při pořádání Lidového roku. 

Součástí programu bylo vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku. 

Ve dnech  23.-25. září jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny. 

Tuto výstavu pořádáme při Podzimních farmářských trzích. Tento termín je  
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pro nás výhodný vzhledem k vysoké návštěvnosti. Výstava se konala 

v Informačním centru. V sobotu a v neděli navštívilo výstavu 145 návštěvníků,  

v pondělí 140 dětí ze základní a mateřské školy. Všichni vystavovatelé byli 

odměněni diplomem. 

Přispěli jsme na ples SRPŠ při MZŠ Velká Bystřice částkou 1497,- Kč. 

Účast členů i nečlenů na akcích naší organizace v roce 2017: 

 členská schůze - 26  členů 

 jarní výstava Flora Olomouc - 12 členů 

 zájezd Dolní Rakousko s klubem seniorů - 9 členů 

 hodnocení soutěže o nejkrásnější okno a předzahrádku - 2 členové 

 letní etapa Flora Olomouc - 9 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 2017 měla  ZKO Velká Bystřice 38 členů. V květnu  

jsme uspořádali  výstavu boxerů. Zúčastnilo se 52 vystavovatelů z Česka  

i Slovenska. Výstava měla 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 6 našich 

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

pro začátečníky, které byly zaměřeny na  získání základních návyků  

pro zvládnutí ovladatelnosti psa. Zájem o tyto kurzy je stále značný a setkávají 

se s příznivým ohlasem. 

Klubovna ZKO byla jako v letech minulých pronajímána občanům 

z Velké Bystřice i okolí, což je veřejností příznivě hodnoceno. 
 
 

 

 

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

Podklady:  Jaroslav Koš, pověřený zpracováním zhodnocení činnosti spolku 

 

 

 Bystřický AVK je bezesporu svižně činným spolkem, což dokládá 

skutečnost, že za uplynulý rok uspořádal celkem dvanáct klubových akcí. 

 Bezesporu nejdůležitější z nich je příprava a uskutečnění známé 

cykloturistické akce Bílý kámen, která naši instituci zaměstnává pravidelně 

doslova celoročně, a to až do tradičního termínu 1. května. Protože v kronice 
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města této významné záležitosti věnujeme samostatné hodnocení, rekapitulujme 

jen ta nejzásadnější fakta: za slušného počasí se do libavských hvozdů sjelo přes 

pět tisíc spokojených účastníků, které očekávaly nejen orientačně vzorně 

připravené trasy, ale i perfektní občerstvení a servisní služby na řadě stanovišť  

v celém vojenském prostoru i mimo něj. Zlobila kůrovcová kalamita spojená  

s těžbou dřeva, na trati zkolaboval a zahynul jeden účastník. Zvýšené náklady 

 si vynutily i zvýšení vkladu, naopak z výtěžku Bílého kamene jsme finančně 

podpořili olomouckou dětskou onkologii částkou 10.000,-Kč (Nadace Šance FN 

Olomouc) a na opravy libavských památek spolkem Lubavia jsme přispěli pěti 

tisíci korunami. Na Bílém kameni již téměř desítku let prezentujeme Nadaci 

Malý Noe, s níž spolupracujeme na její propagaci. S organizací a zajištěním 

byly spokojeny i povolující složky - získali jsme příslib konání akce i v roce 

2018, kdy proběhne její 25. ročník. 

 Vzrůstající popularitu v klubu má každoroční Májová cyklojízda, během 

níž jsme letos po startu v Moravském Berouně likvidovali pozůstatky 

orientačního značení ve vojenském prostoru a po šedesáti kilometrech dorazili 

do cíle v Olomouci. Zpívalo a hrálo se tam jako vždy až do večera. 

 Turistické akce na Ramzové a v Malé Morávce nám bohužel letos 

propršely - v útulné chatce Horník jsme však jak se patří oslavili čtyřicáté výročí 

založení našeho společenství, neboť v roce 1967 vznikl ve Velké Bystřici 

bystřický Automotoklub, z něhož přes Český autoklub byl počátkem 

devadesátých let ustanoven dnešní Auto-velo-klub. 

  Z dalších akcí pak alespoň vyjmenujme klubový turnaj v bowlingu, 

klubovou soutěž ve střelbě z malorážky, i tradiční účast našich členů  

na Bystřickém banju. Nelze samozřejmě opomenout klubový výroční potlach  

s kytarami, mandolínami, banji, ba i ukulelem, kterým naši bohatou spolkovou 

činnost pravidelně každý rok zakončujeme. 

 Během roku jsme přijali několik vnitřních směrnic, došlo ke změně  

na postu funkce jednatelky a z klubu odešli dva členové. K 31. prosinci 2017 

čítá náš spolek 23 členů řádných a 3 čekající adepty členství v roční zkušební 

době. 

 

  

   

Svaz postižených civilizačními chorobami z.p.  
 

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

 

 Tato organizace ve Velké Bystřici má 77 členů. Prodejní výstavku  

jsme uspořádali opět v listopadu, byla úspěšná, líbila se. Další naše činnost byly 

zájezdy, dvakrát jsme navštívili polské Chalupky, v květnu jsme se byli podívat 

v podzemí Jihlavy a v Humpolci, také jsme navštívili pivovar Bernard. V září 
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jsme jeli na Rejvíz a poutní místo Maria Hilf, 18 členů si zajelo na 10 denní 

rekreaci do Chorvatska - Pakoštane.  

 

   

  

Spolek rodičů a přátel školy 
 

Podklady: Lucie Vaculíková, ekonom a pokladní SRPŠ  

 

SRPŠ při Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice je 

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

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

veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.  

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12.2017 měla organizace třináct 

členů – ženy, z tohoto počtu ale aktivních pouze deset. Tento počet zůstal stejný 

jako v roce 2016. 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 stejně 

jako v roce 2016. Ve funkci předsedy našeho spolku byla i v tomto roce 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 jim 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 byl v roce 

2016 navýšen na 200,- Kč za žáka. Ale hlavním a nejdůležitějším zdrojem 

příjmu je výtěžek z každoročně pořádaného plesu SRPŠ, který se z důvodu 

rozsáhlé rekonstrukce KD Nadační opět 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 
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zisk z plesu byl 41.971,- 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: Lenka Bordovská, Ondřej Klobouček a Ing. Vít Langer 

Rádcové družin: Denisa Kafková a Tereza Maňasová 

 

Vlaštovkiáda (11.3. 2017 ) 

Pro nás již druhý ročník akce, která je určena pro malé i velké.   Rádi vidíme 

děti s jejich rodiči, jak vedle sebe soutěží o to, čí vlaštovka bude lepší.  Závodilo 

se v těchto kategoriích: hod vlaštovkou nejdál, nejlepší akrobat a nejzajímavější 

design. Pro soutěžící byly připraveny odměny a diplomy.  

  

Skautský tábor Hoštejn – Březná (22 – 29. 7. 2017)  

Vydali jsme se už potřetí na naše oblíbené tábořiště. Tématem tábora byl 

Pravěk. Z dětí se staly pravěké klany, které bojovaly o přežití v nehostinných 

podmínkách.  Sbíraly vzácné korálky, kamínky, zuby mamutů a jiných 

pravěkých zvířat.  V doplňkovém programu lovily bobříky, tvořily misky  

pro maminky a dokonce nás navštívil redaktor z Českého rozhlasu. A i když 

nám velkou část tábora propršelo, nikomu to nevadilo a tábor to byl jednoznačně 

nejlepší.   

 

Víkendovka Pohořany  (24 - 26.11. 2017) 

Cesta na chatu byla akční, protože přes mlhu nebylo vidět na krok.  I když nám 

o víkendu počasí nepřálo, neseděli jsme na chatě a vyrazili jsme ven. Šli jsme se 

provětrat na vysílač „ Jedová hora“.  Děti si zahrály hry, dozvěděly se něco 

nového, splnily večerního bobříka odvahy, a i když byly mokré  

a špinavé, odjížděli jsme domů spokojení a s úsměvy na tvářích.   

  

Další akce:   

Sáňkování  

Ukliďme svět- ukliďme Česko  

Víkendovka Domašov  

Vítání prázdnin  

Drakiáda  

Mikulášská   
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Vánoční besídka  

Betlémské světlo  

Silvestrovský výšlap  

 

 

 

 

Eko-turistický pionýrský oddíl Poletušky Velká Bystřice 
 

Podklady: Petr Xˇandy Dvořák, oddílový vedoucí 

 

  
Náš oddíl je součástí pionýrské skupiny PLEJÁDY Šternberk, která je 

nestátní nezisková organizace spadající pod Pionýr. Věnuje se volnočasovým 

aktivitám s dětmi ve věku od 6 do 15 let již více jak 30 let. V současné době 

máme registrovaných 99 členů, z toho 50 dětí do 15 let. Jsme největší 

pionýrskou skupinou v olomoucko-zlínském kraji. 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 především 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 nejen Pionýra 

  

Mezi naše hlavní úspěchy roku 2017 patří záchrana hřiště u nádraží 

v rámci projektu 72 hodin. V roce 2017 jsme se zapojili také aktivně do projektu 

Klíčení – Mláďátka, v kterém se děti učí nejen sociálním dovednostem (co kde 

najdou v našem městě, jaké pověsti jsou spojeny s naším městem, kde žijeme, 

kdo je naším prezidentem atd.), ale také praktickým věcem jako používání 

mobilního telefonu a znalost důležitých telefonních čísel. Standartní náplní 

http://www.poletusky.estranky.cz/
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našeho programu jsou netradiční sporty a znalosti přírody. Některé naše hry byly 

publikovány prostřednictvím celorepublikového časopisu našeho sdružení 

Mozaika. Zde jsme také několikrát prezentovali naši činnost oddílu. 

  

V roce 2017 jsme instalovali vitrínku na hlavní ulici, kde najdete pravidelně 

nejnovější informace a fotky. 

  

Mezi naše nejúspěšnější akce roku 2017 patřily tyto: 

6.-7.1.2016 Jednodenní akce - Noc deskových her v hasičce 

18.19.2.2017 Zvládni to! – akce pro starší 9 let, zimní pochod 20km (z Kopečku 

do Šternberka) 

21.3.2017 Klubovna – Poznáváme zvířátka – (obrysy zvířátek) práce s řezačkou 

polystyrenu 

27.2.-23.3.2017 Živelné Jarní prázdniny s Plejádami – Hraničné Petrovice 

31.3.- 2.4.2017 Víkendová akce - My čekali jaro, Vysoká Roudná, lesní chata 

21.-23.4.2017 Víkendová akce - Příšerky s.r.o. – piozákladna Morkovice  

u Kroměříže 

2.5.2017 Klubovna - Návštěva Policie ČR ve Velké Bystřici – co dělat, když se 

ztratím? 

23.5.2017 Klubovna – To je jízda! – historicky první společná jízda na kole 

30.5.2017 Klubovna – Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán 

4.6.2017 Jednodenní akce – Dětský den ve Velké Bystřici – spoluorganizátoři 

6.6.2017 Klubovna – První pomoc – profesionální zdravotnice Šárka Dvořáková 

nás poučila, jak se poskytuje první pomoc zraněnému člověku  

14.6.2017 Klubovna – Rybaření – zkušený rybář Roman Kadala nás učí, jak 

chytat rybu a jak ji očistit 

20.6.2017 Oslava 5. výročí oddílu Poletušky – vyhodnocení za uplynulé období 

– hasička SDH 

9.-11.6.2017 Víkendová akce – RESET REpublikové SETkání Pionýrů 

v Ostravě na Landeku 

9.9.2017 Jednodenní akce – Kukuřičné bludiště v Olomouci 

26.9.2017 Klubovna - Dopravní centrum Semafor Olomouc 

14.10.2017 Jednodenní akce – Projekt 72 hodin – oprava hřiště u nádraží  

ve Velké Bystřici 

25.—29.10.2017 Podzimní prázdniny – Indiáni – Bohuslavice u Konice 

4.11.2017 Jednodenní akce – návštěva svíčkárny Rodos v Olomouci 

6.12.2017 Jednodenní akce – Oheň a hry na novém hřišti 

8.-10.12.2017 Víkendová akce – Mobilizace – Mikulovice v Jeseníkách 

s kamarády z T.O.Kamarádi Šumperk 

12.12.2017 Klubovna – Zpívám rád – hudební schůzka s Ludmilou Babišovou 

22.12.2017 Jednodenní akce – Vánočka – vánoční rozloučení s rokem 2017 

http://t.o.kamarádi/
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Kromě toho se vedoucí našeho oddílu aktivně zapojují do školení vedoucích  

a instruktorů. Ať už na celorepublikových akcích např. Kamínka nebo CVVZ, 

tak i v krajském systému školení v sekci 14+. 

  

V dalších letech chceme naši činnost rozvíjet a spolupracovat s dalšími subjekty 

v našem městě. Naším velkým přáním je mít vlastní klubovnu a stále lepší 

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: 

 

 16.2. Procházka na Hrubé Vodě 

 16.3. Posezení v pizzerii na faře  

 19.4.Posezení v Domě pokojného stáří sv.Anny  

 16.5. Výlet do Šternberka, Muzeum času a procházka městem 

 15.6. Posezení– uzené klobásky 

 26.10. – Zájezd na Macochu a Křtiny 

 15.11. – Pěší výlet do Bystrovan 

 8.12. Předvánoční posezení v Domě pokojného stáří sv.Anny, dosavadní 

předsedkyně Helena Goldscheidová předala svou funkci Zdeně Krylové 

 

 

 

  
 

Rodinné centrum Bublinka 
 

Podklady: Tereza Procházková 

 

  Od září 2017 provoz Bublinky zajišťuje Tereza Procházková společně  

s Marikou Velešíkovou. Nejprve chtěly pokračovat v duchu předchozích 

maminek a hodně tvořit, protože v MC Bublinka je stále mnoho materiálu  

pro využití při různých výtvarných technikách, avšak do centra nyní docházejí 

maminky, které o tvoření nemají moc zájem, tak jsme se daly cestou zdravého 

http://poletusky.estranky.cz/
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životního stylu a v tomto duchu pořádáme různé přednášky. Na přelomu zimy 

2017 se uskutečnila přednáška s paní Barborou Charvátovou, která je poměrně 

známou autorkou blogu www.mamavkuchyni.cz a věnuje se zdravějšímu vaření 

pro děti. Na jaře 2018 se uskutečnila přednáška o bylinkách a jejich využití  

v kuchyni a poté následoval worshop o zdravých svačinách, přednášku  

i workshop vedla Anna Pačevová, www.mygreenovi.cz. 

  V průběhu celého roku do MC Bublinka docházela i velmi kreativní 

maminka, Šárka Zdařilová, která nás ostatní seznámila s několika ryze ženskými 

tématy, např. využití menstruačních kalíšků, promluvila o ženských životních 

cyklech, atp. 

 RC Bublinka navštěvují maminky s dětmi ve věkovém rozmezí  

od cca 1 roku do 3 let, chceme i nadále pokračovat v přednáškách na téma 

zdraví a zdravý životní styl. Scházíme se každou středu od 9:00 do 11:00, 

centrum má teď spíše charakter herničky pro děti a je oázou odpočinku pro nás, 

maminky. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mamavkuchyni.cz/
http://www.mygreenovi.cz/
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VI. Sociální a zdravotní zařízení 
 

 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice  
 

Podklady:  Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel 

 

Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice jako příspěvková 

organizace města Velká Bystřice  poskytuje komplexní   pobytové služby 

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

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

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

život. Většinu obyvatel domova tvoří starší lidé ve věku nad 80 let. Věkový 

průměr činil 83 roků. Nejstaršími obyvateli domova byli v roce 2017 paní 

Ludmila Čechmánková, které bylo 94 let.    

Funkci ředitele domova vykonává od roku 2006 Mgr. Zdeněk Lakomý  

a v jeho práci mu pomáhá celkem 20 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. O administrativní záležitosti domova se stará Správní úsek. Sociální 

pracovnicí je paní Kamila Šišková Dis. a ekonomkou - účetní je paní Hana 

Kremplová. 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. Postupně je prováděna  

modernizace jednotlivých bytů - zejména jejich koupelen. Jsou pořizovány nové 

zdravotní pomůcky usnadňující život zvláště nepohyblivým obyvatelům.  

Rozpočet domova byl  v  roce 2017 vyrovnaný a dosáhl výše 11 289 989,-Kč. 

Kromě plateb obyvatel domova jsou podstatnou položkou i dotace 

Olomouckého kraje ve výši 2 500 000,- a příspěvek zřizovatele, který v tomto 

roce činil 1 720 000,-.  

V oblasti technické modernizace domova byla provedena přestavba 

některých bytů v rezidenční budově na Zámeckém náměstí, zejména 

modernizace koupelen. Rovněž proběhlo několik menších úprav veřejných 

prostor. 

  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,- a který bude ukončen v roce 2018.  
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  V rámci naší práce spolupracujeme i s ostatními zařízeními sociálních 

služeb jako je Charita Olomouc, Domov pohoda  Chválkovice , DD Hrubá 

Voda, kdy umožňujeme stáže jejich pracovníků a  rovněž stáže studentů 

jednotlivých škol. Spolupracujeme rovněž s ostatními sociálními zařízeními  

v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Obyvatelé domova nemusí využívat pouze nabídky domova, ale mohou  

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

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 nebo se účastnit bohoslužeb v  kostelích těchto církví. 

  V rámci zlepšení kondice pořádáme pravidelná pohybová cvičení  

a cvičení paměti, soutěže a podobně. 

V době masopustu navštěvuje domov masopustní průvod masek.   

V červenci 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 na Svatý Kopeček, kde 

proběhla komentovaná prohlídka místní baziliky. Po ní následovala návštěva 

restaurace u místní ZOO.  

Několikrát do roka navštěvují náš domov děti z 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. Docházejí i děti ze základní školy v Doloplazích, které se 

podílejí hlavně na rukodělných pracích. 

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. Využili jsme i nabídky města  

a prohlédli si nově zrekonstruovaný kulturní dům Nadační a následně navštívili 

místní zámek. 

Abychom 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 
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naši starší spoluobčané žijí. Zároveň obdrží nejnutnější informace o našem 

zařízení. Součástí tohoto týdne bylo i společenské odpoledne s hudbou. 

Společenskému odpoledni předcházelo setkání se studenty Vysokoškolského 

katolického hnutí, kteří připravili krátký kulturní program.  

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. Někteří obyvatelé domova navštívili i základní 

školu v Doloplazích, pro jejichž děti vyrobili ozdoby na vánoční stromek  

a společně si jej také ozdobili. Vysokoškolští studenti uspořádali v rámci 

adventních trhů na olomouckém Horním náměstí prodej svátečního punče, jehož 

výtěžek přes 19.000,- byl věnován našemu domovu. Zároveň prezentovali naše 

zařízení široké veřejnosti. 

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

ale naopak se snaží podle svým možností zapojovat do života našeho městečka. 

 

 

Charitní pečovatelská služba 
 

Podklady Mgr.Alena Pírková, sociální pracovnice 

 

Středisko PS ve Velké Bystřici poskytovalo v roce 2017 péči  

51 uživatelům v obcích: Bělkovice-Lašťany, Dolany, Droždín, Hlubočky, 

Mariánské Údolí, Samotišky, Velká Bystřice, Daskabát, Lošov a Velký Týnec. 

V samotné Velké Bystřici poskytovalo péči 14 uživatelům. 

Již v předchozím roce jsme zaznamenali nárůst zájemců o pečovatelské 

služby. Stalo se, že jsme museli v  roce 2017 odmítnout 4 zájemce o péči. 

Jen pro srovnání: v roce 2016 byl počet uživatelů celkově na venkově 143,  

kdy středisko Velká Bystřice mělo v péči 36 uživatelů. V roce 2017 stoupl počet 

uživatelů na venkově na 173, kdy středisko Velká Bystřice mělo v péči  

51 uživatelů. V roce 2016  byl počet hodin přímé péče 7806:21 hod. V roce 

2017 9724:45 hod.  

O pečovatelské služby je stále velký zájem, a to hlavně proto,  

že umožňuje seniorům zůstávat v jejich domácím prostředí. 

Velkým problémem v dnešní době je najít vhodná zařízení pro naše 

blízké. Přibývá uživatelů s mentálním onemocněním jako je Alzheimerova 

nemoc, přibývá uživatelů s duševním onemocněním. Tito uživatelé kladou 

specifické potřeby na péči a pracovnice se musí neustále vzdělávat,  

aby přistupovaly k uživatelům profesionálně, tak jak si péče vyžaduje. 
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Navštěvovali jsme  uživatele, které jsme doprovázeli společně s rodinou  

a ošetřovatelskou službou na cestě umírání v domácím prostředí. Těchto 

uživatelů a rodin se objevuje více než v předchozích letech. Společně 

s agenturami Domácí hospicové péče můžeme poskytovat našim uživatelům 

důstojné a klidné odcházení v kruhu jejich rodin. Charita může nabídnout  

jak uživatelům, tak i rodinným příslušníkům služby pastorační asistentky. 

Tak jako v předchozích letech jsme nabídli uživatelům účast na výletě, 

který organizujeme pro naše uživatele. Dále účast na mši za nemocné. Taktéž 

pořádáme mši za zemřelé uživatele charitní pečovatelské služby. V době 

adventní pořádáme vánoční posezení, kterého se mohou účastnit i senioři 

z farnosti Velká Bystřice. Muzika Krušpánek z Velké Bystřice pod vedením 

Lenky Černínové, vždy potěší a zahřeje svojí profesionalitou a srdečností, 

s kterou přichází k našim uživatelům.  
 

 

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 
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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.  

 

 

 

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. Je zde poskytována 

individuální logopedická péče dětem i dospělým s vadami řeči, komunikačními 

problémy a narušeným komunikačním vývojem. Vzhledem k tomu, že stále 

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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přibývá dětí s narušeným vývojem řeči, mění se i celkové pojetí logopedické 

péče. Jejím cílem je správná diagnostika, zvolení správných postupů a metod 

terapeutické interakce a odborná spolupráce při odstraňování zjištěných 

řečových vad a poruch. Ke správné a rychlé odborné pomoci je stále více 

zapotřebí komplexní diagnostika sociální a emoční  oblasti, stav orální motoriky 

a sluchové percepce, jemné i hrubé motoriky, schopnost senzitivní integrace 

apod. 

Provoz ambulance je celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována 

potřebám pacientů. Péče je zajištěna klinickým logopedem a logopedkou  

na atestačním studiu.  Nadále pokračuje dlouhodobá 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, Doloplaz a Velkého Týnce.  

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.  

 

 

 

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 

 

 

 

Lékárna 

 
Podklady: Hana Londová, kronikářka 

 

Vedoucí: PharmDr. Helena Třísková 

    

 

Lékárna je umístěna v budově zdravotního střediska v těsné blízkosti 

ordinací lékařů. Běžná léčiva jsou prodávána ihned, pokud se lék nenachází na 

skladu, je objednán a v časovém horizontu 24 hodin si pro něj pacient může 

přijít. 
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Byla upravena pracovní doba, lékárna otvírá ráno až v 8 hodin, takže 

pacienti, kteří přichází k lékaři v 7 hodin, si bohužel nemohou vyzvednout léky 

při odchodu z ordinace. 

Bystřická lékárna má výdejnu také v Mariánském Údolí. 

 

 

 

Školní jídelna 
 

Podklady: Diana Charvátová, účetní školní jídelny 

 

 

Školní jídelnu provozuje firma GTH Catering a.s. se sídlem v Praze.  

V roce 2017 byla vedoucí školní jídelny paní Jana Heroldová. Celkový počet 

zaměstnanců v uvedeném roce je 12. Jde o vedoucí, účetní, hlavní kuchařka, 

kuchařky, pomocný personál a řidič. 

Jídelna uvaří denně cca 850 porcí. 

Žáci mají možnost výběru ze dvou uvařených jídel, které si objednávají 

pomocí elektronického čipového zařízení přímo na jídelně, v kanceláři školní 

jídelny nebo z domova přes počítač. 

Naše jídelna zajišťuje také rozvoz do okolních mateřských a základních 

škol a do jedné soukromé školičky. Poskytujeme stravu i cizím strávníkům, kteří 

mají možnost si pro stravu přijít osobně do školní jídelny, nebo se jim strava 

dováží přímo domů. 

Zapojujeme se také do sportovních a kulturních akcí pořádaných 

Masarykovou základní a mateřskou školou nebo městem Velká Bystřice. Přes 

prázdniny vaříme dětem na táborech. 
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

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

 V roce 2017 byl u našeho územního obvodu zaznamenán pokles nápadu 

trestné činnosti ve srovnání s rokem 2016, který činil 52 trestných činů.  

Z celkového počtu spáchaných 214 trestných činů bylo objasněno 115 trestných 

činů, což činí objasněnost 53,74 %. V roce 2016 byla objasněnost našeho útvaru 

50,38 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 3,36 %. 

Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková 

trestná činnost – 85 skutků. 

 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2017 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 2017 bylo vloupání do ostatních objektů. 

 V roce 2017 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 214 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 123 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 31 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých osob bylo evidováno  9 případů činu 

jinak trestného nebo provinění, což značí nárůst oproti roku 2016 o 6 případů. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti. 

V roce 2017 došlo dále ve 20 případech k vloupáním do různých objektů 

– nejvíce do rodinných domů a bytů (6 případů), do rekreačních chat  

(4 případy), obchodů (1 případ) a dále pak k vloupání do ostatních objektů  

(9 případů).  

V případech domácího násilí obvodní oddělení úzce spolupracuje  

s Intervenčním centrem v Olomouci. V roce 2017 bylo ve 2 případech 

realizováno vykázání osoby ze společného obydlí, v obou případech to byl muž. 
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Oblast veřejného pořádku a přestupků  

 V roce 2017 bylo evidováno v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku celkem 160 přestupkových spisů, což činí 

nárůst oproti roku 2016 o 78  skutků. Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu 

předáno celkem 95 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového jednání  

jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 78 přestupových spisů, což znamená pokles 

oproti roku 2016 o 56 spisů.  

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

což činí stejný počet jako v roce 2016.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 55 spisů. V této kategorii má největší zastoupení jízda 

pod vlivem alkoholu – 31 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 1.5.2017. 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: 

- Bystřické kulturní léto, 

- Lidový rok – XXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 

- Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón – rockový festival,  

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

muziky, 

- Hanácké Nashville – přehlídka country, folkové a trampské muziky, 

- Svatomartinské slavnosti. 

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 a také celorepublikově významnou společenskou událost 

pod názvem „Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017“, které proběhlo dne 

19. 8. 2017 rovněž v uvedené bazilice na Svatém Kopečku. 

 

  Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2017 měla vzrůstající tendenci.  

Ve 4 případech realizována osoba mladší věku 15 let a v pěti případech osoba  

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

o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve dvou případech o úmyslné 

ublížení na zdraví, v jednom případě o šíření poplašné zprávy, sprejerství, 
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krádež, vloupání do restaurace a dále nedovolená výroba a distribuce 

psychotropních látek a jedů. 

 

Migrace 

Největším ubytovacím zařízením, kde jsou ubytováni zahraniční 

pracovníci, je ubytovna Ravela ve Velké Bystřici. Zde bylo v průběhu celého 

roku 2017 průběžně ubytováno (obměňováno) celkem 45 osob cizí státní 

příslušnosti. Jednalo se zejména o pracovníky maďarské, rumunské a ukrajinské 

národnosti, kteří jsou zaměstnáni ve Velké Bystřici ve společnosti Čerozfrucht. 

V minulém roce nebyl evidován žádný trestný čin, který by byl spáchán občany 

cizí státní příslušnosti. V této oblasti je situace za poslední roky stabilní  

a neměnná. 

 

 Oblast drog 

 V oblasti drogové problematiky byly v roce 2017 zaznamenány 3 případy 

nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. Všechny případy 

byly objasněny. 

 

Kriminalita s extremistickým podtextem 

Ve služebním obvodu nebyl ve sledovaném období zaznamenán žádný 

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

2017 bylo v tomto směru zaznamenáno a prověřováno 13 případů,  

což je v porovnání s rokem předchozím o 11 více. 

 

Majetková kriminalita  

 
Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2015, 2016 a 2017 

 

Rok 2015       2016 2017 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

 v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

nápad / 

objasněnost 

objasněnost 

  v % 

Majetková 

trestná činnost 

148 / 32 21,62 123 / 26 21,14 85 / 12 14,12 

Krádeže vloupání 41 / 21  51,22 38 / 11   28,95 20 / 5   25,00 

Krádeže prosté 125 / 26  10,34 71 / 11 15,49 49 / 4 8,16 

 

 

Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 19 skutků,  

což je o 1 skutek méně než v roce 2016. Objasněnost činila 52,63 %, což je 

oproti roku 2016 o 7,63 % vyšší objasněnost než v roce 2016, kdy objasněnost 

činila 45,00 %. Hospodářská trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká 

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

podvody. 
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Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2017 spácháno 13 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje nárůst o 3 skutky. 

Strukturu násilné trestné činnosti tvořily převážně trestné činy úmyslné 

ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování.  

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti máme v roce 2017 evidovány 3 skutky, což je o 2 více  

než v roce 2016. Dva skutky byly objasněny. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2017 evidováno 37 trestných 

činů, což představuje nárůst o 4 trestné činy oproti roku 2016. V této kategorii 

tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 18 trestných činů 

2. Sprejerství – 13 trestných činů 

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

4. Nedovolené ozbrojování – 3 trestné činy 

 

 Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2017 evidováno celkem  

57 trestných činů, ze kterých bylo objasněno 49 skutků. V této skupině  

se vyskytují největším dílem trestné činy nebo oblasti trestných činů: 

1. Dopravní nehody silniční – nedbalostní – 19 trestných činů 

2. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství – 19 trestných činů 

3. Zanedbání povinné výživy – 11 trestných činů 

4. Ublížení na zdraví z nedbalosti – 4 trestné činy 

5. Ostatní trestná činnost – 3 trestné činy  

 

 

Bezpečnost silničního provozu 

 V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2017 

řešeno v blokovém řízení celkem 765 řidičů, což představuje oproti roku 2016 

pokles o 129 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní 

přestupky činila 331 100,- Kč, což je o 52 700,- Kč méně než v roce 2016. 

 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 45 řidičů, 

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

Z uvedeného počtu bylo realizováno 31 přestupkových jednání a 14 trestných 
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činů. Oproti roku 2016 došlo k poklesu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 35 řidičů. 

 

Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie 

Plánovaný personální stav obvodního oddělení je v současné době celkem 

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

+ administrativní pracovnice, celkem tedy 20 policistů + 1 občanský 

zaměstnanec. V průběhu roku 2017 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.  

 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. 

V oblasti vzdělávání se policisté zdejší součásti pravidelně účastní 

služební přípravy spočívající ve střelecké, taktické přípravě a způsobu používání 

donucovacích prostředků. V roce 2017 byla služební příprava, stejně jak v roce 

2016, ve značné míře zaměřena zejména na taktiku služebního zákroku proti tzv. 

„Aktivnímu střelci“. Dále se policisté v průběhu roku zúčastnili různých 

kvalifikačních kurzů a seminářů, které jsou zaměřeny především na vzdělávání  

a běžnou policejní práci. Veškeré semináře jsou vždy cíleny na zvyšování 

profesionality policistů pro každodenní výkon služby. 
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VIII. Kultura a školství 
 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola 

 

 

a) Základní škola 

 
Podklady: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel 
     

Základní údaje o škole 

Ředitel školy:  Ing. Jaroslav Mihal 

Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková, do 28.2.2017 

   Mgr. Libuše Sandrová, od 1.3.2017 

  

Školská rada  
 

ZÁSTUPCI 

ZŘIZOVATELE 

Ing. Marek Pazdera 

Mgr. Lucie Pazderová   

Mgr. Ivo Slavotínek 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

   

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ 

Mgr.Michaela 

Kaczmarczyková   

Mgr. Kateřina Pospíšilová   

Mgr. Libuše Sandrová   

Mgr. Vendula Švarcová   

 

ZÁSTUPCI RODIČŮ 

Aleš Konečný   

Jana Marešová   

Ing. Kateřina Šperková  

Ing. Martina Venusová 

Zařízení školního stravování 

Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná, 

provozuje ji společnost GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. 
    

   

Materiální vybavení školy 

 

Odborné učebny: 

21 učeben s interaktivními tabulemi 

počítačové učebna – 25 ks stolních PC 

odborná učebna fyziky a chemie 

učebna hudební výchovy 

jazyková učebna 

cvičná kuchyň 

školní dílna 

učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň 

tělocvična 

víceúčelová sportovní hala  

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, případně jsou doplňovány rolety. 

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.  

 

ICT infrastruktura 

PC učebna  .................. 25 ks stolních počítačů 

stolní PC v učebnách  . 21  

stolní PC v kabinetech  14  

stolní PC v kanceláři školy  3  

data projektory  ............. 2  

interaktivní tabule  ...... 21  

notebooky  .................. 23  

tablety iPad  ................ 20  

tiskárny  ...................... 15  

scannery  ....................... 7  

vizualizér  ..................... 1  

digitální mikroskopy .. 10  

fotoaparáty  ................. 10  

multifunkční kopírky  ... 3  

 

Všechny místnosti školy mají pevné připojení na internet v rychlosti 

8Mb/s download a 512kb/s upload. Zároveň je celá škola pokrytá wi-fi 

internetovým připojením.  

Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet, do svých 

emailových schránek a do systému Bakaláři. Škola disponuje třemi vysoko-

zátěžovými kopírkami. 

V roce 2016 byl spuštěný systém tzv. „vzdálené plochy“, kdy mají všichni 

pedagogové přístup ke svým souborům i z domu a z kteréhokoliv počítače  

ve škole. Na vzdálenou plochu byl pořízený nejnovější software Windows  

a Microsoft Office. 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

1. stupeň: 

Mgr. Anna Fryštacká 

Mgr. Kateřina Kovalová 

Mgr. Sylva Kubíčková  

Mgr. Hana Londová 

2. stupeň 

Mgr. Ondřej Dostál (Aj – Tv – Vz) 

PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D) 

Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 
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Mgr. Kateřina Maďa 

Ing. Jaroslav Mihal (Aj) 

Mgr. Jaromíra Pazderová 

Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 

Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 

Mgr. Libuše Sandrová (+ Aj 2. st.) 

Miroslava Skřičilová, DiS. (asistent 

pedagoga) 

Mgr. Ivo Šenk 

Mgr. Gabriela Šišková 

Mgr. Vít Koplík (Tv – Pč) 

Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 

Mgr. Renata Kramplová (M – F) 

Mgr. Jitka Minářová (M – Inf) 

Jana Navrátilová (asistent pedagoga) 

Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj – Hv) 

PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

Bc. Pavlína Vitásková (Aj) 

   

Školní družina:   

Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 

Vychovatelky: Jana Navrátilová 

  Kamila Smidová 

 Petra Polcrová 
  

 

Rozdělení některých funkcí: 

Koordinátorka ŠVP     Mgr. Šišková 

Výchovná poradkyně     Mgr. Poděbradová 

Metodik prevence sociálně patologických jevů  Mgr. Koplík 

ICT koordinátorka        Mgr. Minářová  

Koordinátorka environmentální výchovy   Mgr. Londová  

        Mgr. Kramplová 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Gabriela Drešlová   účetní školy  

Martin Skácel   školník  

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 3.4.2017.  Do 1. ročníku 

nastoupilo v září celkem 46 dětí.  

V deváté třídě bylo celkem 40 žáků. Všichni žáci v přijímacím řízení byli přijati 

na zvolené školy. 1 žák ukončil povinnou školní docházku a vyšel z osmého 

ročníku. 

 

Počty žáků k 30. 6. 2017    
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Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 
1.A Mgr. Sylva Kubíčková 15 7+1 22+1 
1.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 14 8 22 
2.A Mgr. Jaromíra Pazderová 14+1 11 25+1 
2.B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 14 11+2 25+2 
3.A Mgr. Hana Londová 13 8 21 
3.B Mgr. Kateřina Kovalová 13 10+1 23+1 
4.A Mgr. Kateřina Maďa 11 10 21 
4.B Mgr. Ivo Šenk   11 7 18 
5.A Libuše Sandrová/ Šišková Gabriela 

ŠiškovŠiškovŠišková 

9 13 22 
5.B Mgr. Anna Fryštacká 11 7 18 

Celkem 1. 

st. 

 125+1 92+4 217+5 
6.A Mgr. Drahomíra Kozáková 6 17 23 
6.B Mgr. Jindřiška Hyklová 9 12 21 
7.A Mgr. Ingrid Jílková 10 15 25 
7.B PaedDr. Helena Stejskalová 14 5 19 
8.A Mgr. Eva Poděbradová 5 9 14 
8.B Mgr. Ondřej Dostál 16 7 23 
9.A Mgr. Jarmila Štěpánová 9 8 17 
9.B Mgr. Jitka Minářová 11 12 23 

Celkem 2. 

st. 

 80 85 165 
Celkem  205+1 177+4 382+5 

 

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

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

Hrubá Voda, Olomouc). 

Pět žáků se vzdělávalo v zahraničí, ale byli zapsaní jako kmenoví žáci naší 

školy. 

 

Výsledky testů 

Deváťáci měli ve školním roce 2016/17 dokonce dvojité testování. Nejprve 

srovnávací testy SCIO a na jaře ještě zjišťování výsledků ČŠI. V obou dopadli 

dobře a dá se říci, že potvrdili dobrou úroveň školy. 

Zejména v podzimních testech SCIO dosáhly obě třídy výborných 

nadprůměrných výsledků. Obě třídy v OSP a v českém jazyce a třída 9. A také 

v matematice zaznamenala velice nadprůměrný výsledek. 

V celkovém hodnocení jsme získali hodnocení „úspěšná škola“, kdy výsledek 

v českém jazyce byl lepší než výsledky 80 % zúčastněných škol. 

V matematice pak bylo ve školním průměru hodnocení „průměrná škola“, 

když výsledný percentil byl 50 %. 

Při každém testování se navíc mezi našimi žáky objeví takoví, kteří získají  

od společnosti SCIO zvlášť ocenění za vynikající nebo dokonce nejlepší 

výsledek. Letos to byla Vendula Petrová (5. roč.) za nejlepší výsledek 

v Olomouckém kraji ve studijních předpokladech a Vojtěch Chudoba (9. roč.)  

za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v českém jazyce mezi žáky 9. tříd ZŠ. 

Protože výsledky dlouhodobě sledujeme, můžeme srovnávat a vyhodnocovat. 
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V květnu 2017 pak žáky 9. tříd čekalo zjišťování výsledků,  

které organizovala Česká školní inspekce. Naše škola byla již podruhé za sebou 

mezi vybranými školami. Letos byly testovanými předměty: matematika, 

zeměpis a anglický jazyk. Ve všech sledovaných oblastech se žáci zařadili  

mezi své vrstevníky do průměru. 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2016/17 

- Angličtina pro 2. ročník  

- Anglická konverzace pro čtvrťáky 

- Anglická konverzace pro šesťáky  

- Badminton 

- Cvičení z českého jazyka pro 9. třídy 

- Cvičení z matematiky pro 9. třídy  

- Florbal pro 1. – 3. roč. 

- Hodina pohybu navíc (sportovky) pro děti v ŠD 

- Keramika pro 3. roč. 

- Kroužek logiky pro 1. stupeň 

- Stolní tenis 

- Taneční kroužek  

- Vědecké pokusy pro nejmladší 

 

Dále v naší škole působí sportovní přípravka SK Velká Bystřice a pobočka 

olomoucké ZUŠ Žerotín – hudební obor a ZUŠ Stiborova – výtvarný obor.  

 

Kulturní akce 
Datum  Název Třída, 

účastníci 

Organizace za školu 

13.9. Vlastivědné muzeum, výstava 

exotických zvířat 

5.B Fryštacká 

22.9. Vlastivědné muzeum, výstava 

exotických zvířat, příběh kamene 

5.A Sandrová 

27. 9. Svatý Václav - projekt 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

3.10. Koncert filmové a muzikálové hudby Žáci 2. 

stupně 

Poděbradová 

19.10. Sůl nad zlato – divadelní představení Žáci 1. 

stupně 

Kubíčková 

21.10. Legiovlak – život legionářů 5.AB Sandrová, Fryštacká 

4.11. Výstava expozice času Šternberk 7.AB Kramplová 

7.11. Divadlo hudby - Popelka 3.AB Kovalová, Londová 

8.11. Divadlo hudby - Popelka 2.AB Pazderová, Pospíšilová 

9.11. Divadlo hudby - Popelka 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

10.11. Svatý Martin - projekt 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

11.11. Výstava výrobků sdružení ZP Celá škola Třídní učitelé 

12.11. Svatomartinské slavnosti Žáci 1. 

stupně 

Pazderová 
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15.11. Archeopark Pavlov 7.A Kramplová, Jílková 

23.11. Nezkrocená Brazílie - Metropol 8.AB Dostál, Král 

23.11. Scholaris – přehlídka stř. škol 9.AB Poděbradová 

24.11. Vánoční jarmark Celá škola Třídní učitelé 

30.11. Filmové představní – Doba ledová 4.A, 5.AB Maďa, Sandrová, 

Fryštacká 

1.12. Filipíny - Metropol 7.AB Hyklová 

5.12. Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 9.AB Minářová, Štěpánová 

5.12. Čertovská a andělská škola - projekt 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

6.12. Vánoční Náměšť na Hané 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

13.12 Vánoční Náměšť na Hané 2.AB Pazderová, Pospíšilová 

20.12. Planetárium Brno 7.A + vybr. 

žáci 8. a 9. 

tříd 

Jílková 

19.1. Na návštěvě u skřítků - projekt 2.A Pazderová 

11.2. Společenský ples SRPŠ Rodiče 

žáků a 

přátelé 

školy 

SRPŠ 

14.2. Recitační soutěž – šk. kolo Vybraní 

žáci 1. 

stupně 

Pazderová 

23.2. Recitační soutěž – okresní kolo Šmejkalová Smidová 

7.3. Fotografie a chemie 8.B Jílková 

8.3. Fotografie a chemie 8.A Jílková 

12.3. Velikonoční zvyky a obyčeje - projekt 3.B Kovalová 

14.3. Exkurze ČNB 9.B Kozáková 

 

Sportovní akce 
Datum  Název Třída, účastníci Organizace za školu 

22.9. Atletika Vybraní žáci 6. – 9. tříd Koplík 

29.9. Fotbalový turnaj Vybraní žáci 8. a 9. tříd Koplík 

13.10. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně Šenk 

17.-

21.10. 

Škola v přírodě 3.AB Kovalová, Londová 

11.11. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně Šenk 

5.12. Mikulášský turnaj Vybraní žáci 1. stupně Šenk 

12.12. Basketbalový turnaj - hoši Vybraní žáci 2. stupně Dostál 

13.12. Školní turnaj ve stolním tenise Žáci 4. – 5. tříd Fryštacká 

14.12. Basketbalový turnaj - dívky Vybrané žákyně 2. stupně Koplík 

20.12. Školní turnaj ve stolním tenise Žáci 4. – 5. tříd Fryštacká 

 Novoroční turnaj – fotbal Hlubočky Chlapci 2. stupně Koplík 

8.-12.1. Lyžařský výcvikový kurz 7.B Učitelé TV 

22.-28. Lyžařský výcvikový kurz 7.A Učitelé TV 

21.2. Kinball – mezitřídní turnaj 4. a 5. třídy Šenk 

13.3. Basketbalový turnaj - dívky Žákyně 2. stupně Koplík 

15.3. Basketbalový turnaj - hoši Žáci 2. stupně Koplík 

16.3. Basketbal dívky – okresní kolo Žákyně 2. stupně Koplík 
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22.-25.3. Škola v přírodě 1.AB Kubíčková, 

Pospíšilová 

23.2. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně Dostál 

23.3. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně Dostál 

27.3. O pohár ministryně školství Chlapci 2. stupně Dostál 

4.4. Pohár ministryně školství v házené  Vybraní chlapci 8. a 9. 

tříd 

Dostál 

11.4. Novinářský kalamář Olomouc Vybraní žáci 6. – 7. tříd Dostál 

12.4. Turnaj ve vybíjené Žáci 1. stupně Fryštacká, Koplík 

20.- 21.4. O pohár ministryně školství – 

celorepublikové finále 

Chlapci 2. stupně – 1. 

místo 

Dostál 

3.5. McDonald Cup Hněvotín Chlapci 4. a 5. tříd Sandrová 

3.5. Štafetový běh  16 dětí 1. stupně Koplík 

4.5. McDonald Cup Slatinice Chlapci 1. – 3. tříd Koplík 

5.5. Vybíjená Vybraní žáci 4. a 5. tříd Fryštacká 

 

    

9.5. Atletika mladší žáci 20 žáků 6. a 7. tříd Koplík 

10.5. Atletika starší žáci 20 žáků 8. a 9. tříd Koplík 

12.5. Vybíjená – okresní kolo vybraní žáci 4. a 5. tříd – 

1. místo 

Koplík, Fryštacká 

18.5. Vybíjená – krajské kolo vybraní žáci 4. a 5. tříd – 

2. místo 

Fryštacká 

23.5. Atletika – krajské kolo  10 děvčat 2. stupně Koplík 

23.5. Školní turnaj ve stolním tenise Žáci 4. – 5. tříd Fryštacká 

25.5. Sportovní hry Mikroregionu Vybraní žáci školy Koplík, Fryštacká, 

Jílková, Finger 

1.6. O pohár starosty Velkého Týnce 

(atletika)  

20 žáků 8. – 9. tříd Koplík 

6.6. Školní turnaj ve stolním tenise Žáci 4. – 5. tříd Fryštacká 

8.6. Výuka hry petanque 4.A, 8.A Maďa, Poděbradová 

21.6. Olympijský běh Celá škola Sandrová 

22.6. Turistika – Hrubá Voda 2.A Pazderová 

23.6. Cyklovýlet Sluňákov 7.A Jílková, Kramplová 

23.6. Šipkovaná - túra 2.B Pospíšilová 

23.-.24.6. MJK Vybraní žáci 1. stupně Minářová, Koplík, 

Dostál 

 

Pohár ministryně školství 

20. – 21. dubna 2017 

Velkobystřičtí chlapci dosáhli velmi výrazného sportovního úspěchu. Po dvou 

letech se probojovali do celorepublikového finále turnaje O pohár ministryně 

školství v házené a zvítězili (více v samostatném článku v kapitole Události této 

kroniky). 

 

Dopravní výchova 
Datum  Název Třída, 

účastníci 

Organizace za školu 



80 

 

 

9.9. Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. A Sandrová 

13.9. Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. A Sandrová 

22.9. Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. B Fryštacká 

23. 9. Dopravní den, projektový den celá škola třídní učitelé 

26.9 Výuka na dopravním hřišti Semafor 5. B Fryštacká 

 

Prevence rizikového chování 
Datum  Název Třída, 

účastníci 

Organizace za školu 

5.9. Extra třída – uvítání prvňáčků 9.B  Minářová 

23.9. Beseda s policistkou 5.AB Sandrová 

7.2. Zeleninu rádi jíme - projekt 2.A Pazderová 

21.4. Zdravé zuby Žáci 1. 

stupně 

Sandrová 

25.4. Zdravé zuby Žáci 1. 

stupně 

Sandrová 

22.5. Beseda s hasiči  6.AB Sandrová 

6.6. Extra třída - dětský den v MŠ 9.B Minářová 

7.6. Extra třída - dětský den v ZŠ  pro 1. a 

2. třídy v parku 

9.B Minářová 

28.4. Arakiáda – školní příprava Žákyně 8. 

tříd 

Kozáková 

12.6. Beseda s hasiči 2.AB Pospíšilová, Pazderová 

16.6. Arakiáda – mladý záchranář Dívky 8.A Kozáková 

22.6. Exkurze u hasičů 2.AB Pazderová, Pospíšilová 

5.9. Extra třída – uvítání prvňáčků 9.B  Minářová 

23.9. Beseda s policistkou 5.AB Sandrová 

7.2. Zeleninu rádi jíme - projekt 2.A Pazderová 

21.4. Zdravé zuby Žáci 1. 

stupně 

Sandrová 

25.4. Zdravé zuby Žáci 1. 

stupně 

Sandrová 

22.5. Beseda s hasiči  6.AB Sandrová 

6.6. Extra třída - dětský den v MŠ 9.B Minářová 

7.6. Extra třída - dětský den v ZŠ  pro 1. a 

2. třídy v parku 

9.B Minářová 

28.4. Arakiáda – školní příprava Žákyně 8. 

tříd 

Kozáková 

12.6. Beseda s hasiči 2.AB Pospíšilová, Pazderová 

16.6. Arakiáda – mladý záchranář Dívky 8.A Kozáková 

22.6. Exkurze u hasičů 2.AB Pazderová, Pospíšilová 

5.9. Extra třída – uvítání prvňáčků 9.B  Minářová 

23.9. Beseda s policistkou 5.AB Sandrová 

 

 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
Datum  Název Třída, 

účastníci 

Organizace za školu 
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26.9. Výstava ovoce a zeleniny Celá škola Třídní učitelé 

21.10. Oslavy lesa na Floře 5.AB Sandrová, Fryštacká 

14.3. Soutěž Les vybraní žáci 

2. stupně 

Kramplová 

březen Včelí život – projekt 2.A Pazderová 

21.3. Mezinárodní den vody - projekt 1.AB Kubíčková, Pospíšilová 

22.3. Den vody – projekt 2.B Pospíšilová 

7.4. Včela medonosná – projekt 2.B Pospíšilová 

11.4. Putování se zajíčkem - projekt 1. – 3. 

třídy 

Tř. učitelé 

19.4. Den Země v Rozáriu 5.AB Fryštacká, Šišková 

26.4. Ekologická exkurze Ornis Přerov 6.AB Kozáková, Hyklová 

26.4.-

10.5. 

Sběr starého papíru Všichni 

žáci i 

učitelé 

Finger 

28.4. Den Země Celá škola Třídní učitelé 

16.5. Lesní pedagogika 3.AB Kovalová, Londová 

17.5. Lesní pedagogika 7.AB Stejskalová, Jílková 

       

Zájezd do Anglie 

25. – 29. května 2017 strávilo 33 žáků osmého a devátého ročníku naší školy  

na poznávacím zájezdu v Anglii, převážně v Londýně. 

 

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2017 

 

1. P Ř Í J M Y  

  

MěÚ Velká Bystřice 4 066 923 Kč 

KÚ  19 212 634 Kč 

Partnerství Erasmus+ 118 426 Kč 

Projekt Extra třída 22 700 Kč 

  

OSTATNÍ PŘÍJMY  

Školné MŠ 312 230 Kč 

Školné DRUŽINA 113 600 Kč 

Sponzoři ZŠ 0 Kč 

Sponzoři MŠ 44 150 Kč 

Zahradní slavnost 18 340 Kč 

Kroužky 117 845 Kč 

Fond odměn 140 563 Kč 

Fond rezervní – odvody 49 899 Kč 
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AKCE – jarmarky 56 356 Kč 

Sběr 8 032 Kč 

Startovné 2 200 Kč 

Memoriál Jana Kratiny 120 170 Kč 

Novinářský kalamář 14 100 Kč 

Pronájem  78 940 Kč 

Ostatní výnosy – výběry 825 411 Kč 

Pronájem haly 395 790 Kč 

CELKOVÉ PŘÍJMY 25 729 909 Kč 

  

2. V Ý D A J E   

  

Investiční výdaje 0 

Neinvestiční výdaje  25 625 046,25 Kč 

CELKOVÉ VÝDAJE 25 625 046,25 Kč 

  

 

 

 

Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2016/17 

 Dokončení rekonstrukce nik a nástěnek ve třídách a na schodišti ZB. 

 Oprava podlahy kabinetu anglického jazyka. 

 Osazení vrátníku u dveří kamerami pro kontrolu příchozích do ŠD  

(2 kamery). 

 Pořízení interaktivních projektorů do ZŠ (6 ks) – nyní jsou interaktivní 

tabule v 17 z 18 kmenových učeben + ve 4 odborných učebnách. 

 Pořízení multifunkčního zařízení Konica Minolta pro potřeby 

vyučujících na 1. stupni. 

 Pořízení nového nábytku do kabinetu AJ a MAT. 

 Pořízení nového nábytku do zázemí provozních pracovnic. 

 Pořízení nových skříní do nářaďovny sportovní haly. 

 Pořízení projektorů do MŠ (3 ks). 

 Pořízení PC do školní družiny (3 ks) a notebooků pro ZŠ (3 ks). 

 Pořízení ozvučení do MŠ. 

 Pořízení žaluzií a rolet (8 učeben). 

 Upgrade antivirových programů. 

 Výměna laviček v šatnách sportovní haly. 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Partnerství škol Erasmus+ „Shaping Characters“ 

Škola velice úspěšně pokračovala v mezinárodním partnerství v programu 

Erasmus+. Projekt s názvem „Shaping Characters“, česky volně přeloženo 

„Formování charakteru“ usiluje o osobní rozvoj žáků, o posilování jejich 

sebedůvěry a kreativity, ale také o zvyšování jejich vlastní motivace a aktivity.  

V tomto školním roce byly realizovány partnerské schůzky v Lotyšsku a v ČR.  

1. schůzka v Basingstoke, VB:  Výchova k žádaným charakterovým vlastnostem 

žáků a k odolnosti 

2. schůzka v Gävle, Švédsko: Zapojení zaměstnavatelů při výchově žáků, 

kariérové poradenství 

3. schůzka v Rize, Lotyšsko: Zapojení mládeže do neformálního vzdělávání 

4. schůzka v Olomouci, ČR: Vzdělávání učitelů 

Do projektu jsou zapojeny 4 země – ČR, Velká Británie, Lotyšsko a Švédsko. 

Za každou zemi se projektu účastní samospráva (zástupci města), základní škola 

a organizace mládeže či dalšího vzdělávání. My v ČR spolupracujeme  

s Univerzitou Palackého a statutárním městem Olomouc. 

 

Podpora dětí a žáků v Masarykově ZŠ a MŠ Velká Bystřice (tzv. Šablony I.) 

Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 

Grant pro školu: 1 513 432,- Kč 

Nové personální pozice: školní psycholog v ZŠ, školní asistent v MŠ 

Rozvoj a vzdělávání učitelů 

Možnost vytvářet kroužky doučování a kroužky pro rozvoj čtenářství  

a logického myšlení od roku 2017/18 

   

 Shaping Characters, Erasmus+ KA2 

Doba realizace: 1. 11. 2015 – 30. 10. 2017 

Grant pro školu: 333 000 Kč 

Cesty učitelů do zahraničí do partnerských institucí a jejich účast  

na konferencích 

Studentská výměna ve Velké Bystřici = velké mezinárodní setkání 

Sada příprav do vyučování 

 

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj 

Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 

Příjemce grantu: Pedagogická fakulta UP Olomouc 

Odborná školení pro celý učitelský sbor na témata inkluze (spolupráce 

s psychologem; poradenská zařízení a jejich činnosti; žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami v běžné škole; 1. stupeň podpory a Plán pedagogické 

podpory; Spolupráce učitele s asistentem pedagoga 
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Obědy pro děti 

Podpora od Woman for woman o. p. s. 

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 30. 6. 2017 

Grant pro školu: 12 000 Kč 

Škola zajistila od této neziskové organizace financování obědů na pololetí 

školního roku pro 4 žáky ze sociálně slabých podmínek. 

 

 Hodina pohybu navíc 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 

2x 60 min pohybového kroužku pro děti ve školní družině 

Vytvoření metodiky  

Natáčení metodických videí pro užití v celé ČR skrz metodický portál 

hop.rvp.cz 

Financování trenérů 

Materiální vybavení sportovními potřebami 

 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

 

Mateřská škola Zámecké náměstí 83  

Pedagogické pracovnice: 

Bc. Hana Barneková, Mgr. Petra Henešová – třída Žirafek 

Mgr. Svatava Vraštilová, Mgr. Lucie Pazderová – třída Broučků 

Kateřina Oralová, Zuzana Vodičková – třída Rybek 

Hana Teličková, Kateřina Oralová – třída Koťátek 

Dominika Bačíková, Mgr. Jana Budinová – třída Želviček 

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. Takto organizované vzdělávání je důsledně 

vázáno na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. 
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Organizace předškolního vzdělávání 

Také ve školním roce 2016/2017 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 

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 2017/2018 proběhl v budově MŠ Zámecké náměstí 

83 dne 16. 5. 2017 současně se dnem otevřených dveří.  

 

žádosti  

o přijetí  

k 16.5.2017 

 

volná kapacita kladně 

vyřízené  

žádosti, tj.děti  

přijaté  

k 1. 9. 2017 

vydaná 

rozhodnutí 

o nepřijetí  

/vše děti 

mladší tří let/ 

počet 

skutečně  

nastupujících 

dětí  

k 1. 9. 2017 

 

46 38 38 8 38 

 

Kladně byly vyřízeny žádosti všech žadatelů /zákonných zástupců/ tříletých dětí, 

tj. dětí, které k 1. 9. 2017 dovršily tří let. V tomto počtu je zahrnuto také 9 dětí, 

které věku tří let dovrší až v průběhu následujícího školního roku 2017/2018 

(poslední přijaté dítě je narozeno v březnu 2018). 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. 2017)  33 

děti odcházející na jinou ZŠ  2 

děti s odkladem školní docházky (OŠD)  10 
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Zájmové kroužky a aktivity v mateřských školách 

Ve školním roce 2016/2017 byly v MŠ ve spolupráci s agenturou Rytmik 

Olomouc nabízeny tyto odpolední zájmové kroužky: 

Dramáček pro začátečníky – 15 dětí, Dramáček pro pokročilé – 18, Tvořivé 

ručičky – 12, Angličtina – 12, Flétna – 7, Sportovní a pohybové hry – 19, 

Taneční kroužek - 20 

  Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2016/2017: 

Plavání CZ Bohuňovice, září - leden 2017 – 34 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice, únor  - červen 2017 – 38 dětí 

In-line bruslení Kateřina Oralová, září – říjen 2016 – 12 dětí 

 

Organizace prázdninového provozu 

Ve školním roce 2016/2017 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 - Dýňování, Vánoční 

jarmark, Velikonoční jarmark, 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. 

• Rodinné 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. 
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Základní umělecká škola Žerotín Olomouc - pobočka V.Bystřice 
 

Podklady:  Lenka Černínová, učitelka 
 

Pobočka je umístěna v přízemí přední budovy základní školy,  

má samostatný vchod. 

V roce 2017 zde studovali celkem 63 žáci hru na klavír, housle, kytaru, 

zobcovou flétnu, klarinet, baryton 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 školního roku vystoupili žáci na mnoha akcích a tím úspěšně 

reprezentovali ZUŠ, předvedli své umění např. na třídních besídkách, vánočním 

a májovém koncertě v Galeriizet a na koncertě festivalu Jaření v kostele Stětí 

svatého Jana Křtitele. Pravidelně vystupují i v DPS sv. Anny ve Velké Bystřici. 

V této pobočce hraje cimbálová muzika Krušpánek pod vedením Lenky 

Černínové. Doprovází vystoupení dětského folklorního souboru Krušpánek  

a folklorní přípravky Čekanka, ale vystupovala také na mnoha samostatných 

koncertech a akcích, například se v tomto roce zúčastnila Kartoffelfestu  

v německém Hochstu, kdy doprovázela obec Bělotín při návštěvě družebního 

města. Pravidelně hraje na Vánočním setkání pro důchodce, které pořádá 

Charita, s tanečním Krušpánkem se zúčastnila vystoupení na festivalu Lidový 

rok. Podařilo se jí natočit vydat CD s názvem Šlo děvče cestó, které představila 

na Besedě u cimbálu.  

V ZUŠ ve Velké Bystřici vznikla a začala hrát také muzika mladších 

žáků, která nyní nese nový název TOP – OL. Dále zde působí také kytarové 

kvarteto. 

 

 

Základní umělecná škola Miloslava Stibora Olomouc, pobočka 

Velká Bystřice 

 

Podklady: Mgr.Petr Stodůlka, učitel 

 

Pobočka ZUŠ M. Stibora, výtvarný obor, sídlí v budově ZŠ ve Velké 

Bystřici v učebně blízko tělocvičny. Má dvě skupiny po patnácti žácích,  

o výuku je stále velký zájem, atmosféra výborná a tvůrčí. Ze skupin odešli starší 

žáci a přibylo 9 mladších. 

V roce 2017 jsme opět soutěžili a vystavovali. Věnovali jsme se námětům 

VODA a převážně LES. Dále využíváme galeriizet ve Velké Bystřici, 
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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 Bystřických novin 

- redakce a aktualizace webových stránek města 

- aktualizace kulturního kalendáře 

- redakce facebookových stránek Kulturního a informačního centra a Hanáckyho 

Woodstocku  

- pravidelná redakční správa 8 webových portálů (mikroregionbystricka.cz,  

ok-tourism.cz, olomouc.eu, kudyznudy.cz, KamDnesVyrazime.cz, czecot.cz, 

akce.cz, eventaro.com)  

- provoz Kulturního a informačního centra (dále jen KIC) a podpora galeriezet 

- předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce 

- podpora cestovního ruchu 

- zajištění tematických informačních letáků, vydávání propagačních materiálů  

- správa nebytových prostor (KD Nadační a prostor odboru kultury a informací) 

OKI hospodařil v rámci schváleného rozpočtu města Velká Bystřice.  

 

KIC vlastní certifikát A.T.I.C. ČR jako turistické informační centrum 

splňující podmínky pro klasifikační třídu „B“ s platností do 11. 9. 2019.  

V roce 2017 naše informační centrum navštívilo celkem 8 943 

návštěvníků, z toho 18 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. 
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Sezóna:  

1. 5. - 31. 10.: Út - Pá: 9.30 – 18.00 hod.; So, Ne: 11.00 – 19.00 hod. 

Mimo sezónu:  

1. 11. - 30. 4.: Út - Pá: 8.30 – 17.00 hod.; So, Ne: 13.00 – 17.00 hod. 

 

V roce 2017 z titulu své činnosti Odbor kultury a informací organizoval 

nebo se podílel na organizaci desítek kulturních a společenských akcí ve Velké 

Bystřici. Na kulturních aktivitách OKI spolupracoval s celou řadou subjektů, 

které se v roce 2017 zapojily do kultury ve městě: 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, Velkobystřická kulturní společnost a další. 

Nejdůležitější a z hlediska kultury toužebně vyhlíženou událostí v roce 

2017 bylo dokončení rekonstrukce kulturního domu Nadační. Původní termín 

dokončení této velké akce byl listopad 2016, ale vzhledem ke komplikacím 

stavebně náročné akce došlo ke skluzu. Rekonstruovaný KD Nadační byl tak 

slavnostně otevřen o víkendu 22. a 23. dubna 2017. K otevření byl vydán velmi 

pěkný, reprezentativní almanach zachycující historii budovy, popisující roky 

rekonstrukce (2015 – 17), včetně fotografií. Almanach dále obsahoval program 

slavnostního otevření: sobotní reprízu slavnostního programu k 40. výročí 

souboru Haná Velká Bystřice a nedělní představení Divadelního souboru OB 

Velká Bystřice Čert a Káča a Probuzení jara. Na program souboru Haná byla 

celá kapacita sálu vyprodána a rovněž obě nedělní divadelní představení 

zaznamenala slušnou návštěvu. Velkému zájmu se těšila  

i komentovaná prohlídka prostor KD pro všechny zájemce (cca 300 osob) 

v sobotu dopoledne. Akce ke slavnostnímu otevření probíhaly i v následujících 

dnech divadelními představeními Mimozemská civilizace existuje! a Maryša LP 

2016, imrovizačním představením skupiny ODVAZ, 45. ročníkem Pohárku 

SČDO i filmovým představením Anděl páně II. (viz přehled akcí). Dlužno 

ovšem uvést, že velkobystřická kultura se z obnoveného stánku mohla těšit 

právě jen při akcích slavnostního otevření. Od prázdnin 2017 totiž musela být  

do těchto prostor přemístěna 3 oddělení mateřské školy Zámecké náměstí, kde 

započala generální rekonstrukce nejstarší budovy. Místo KD Nadační tak znovu 

byly pro akce využívány prostory orlovny (divadelní představení, Štěpánské 

koledování), Hotelu Zámek (plesy, Bystřické banjo), sálu Ravela (Šibřinky), 

tělocvičny MZŠ (zkoušky souboru Haná). Pro spolkovou činnost, schůze apod. 

jsou využívány prostory „štábu“ v západním křídle zámku. Divadelní soubor má 

možnost využívat pro zkoušky alespoň jeviště KD. 

Koncerty Kruhu přátel hudby probíhají v krásném prostředí galeriezet 

v synergii s prezentovaným výtvarným uměním. Letos se uskutečnilo opět 8 

koncertů s průměrnou návštěvou 35 osob. 



90 

 

 

Probíhala letní filmová představení v amfiteátru, tzv. Kinoamfík. 

Promítalo se 8 filmů a průměrnou návštěvnost odhadujeme na 180 diváků. 

Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení zajišťovali pracovníci městského úřadu. 

Folklorní akce probíhají nadále pod titulem Hanácký rok v Bystřici
®
. 

Projekt byl i v r. 2017 spolufinancován Olomouckým krajem – v programu 

víceletá podpora významných kulturních akcí, nám byla na 3 roky přiznána 

dotace v celkové výši 900 000 Kč. Cyklus v r. 2017 tvořilo celkem 28 akcí. 

Ostatní, nefolklorní akce probíhají v rámci multižánrového titulu Bystřice napříč 

žánry.  

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2017 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI): 

 

 7. 1. Hanácký rok v Bystřici
®
 (dále HRB) Tříkrálová koleda 

 8. 1. HRB Tříkrálová koleda – tradiční obchůzka spojená se sbírkou ČKCh. 

Přes velký mráz vybraly skupinky koledníků přes 50 tis. Kč. 

 21. 1. Derniéra výstavy Michala Macků, vystoupení the Shookies  

(folk-akoustic-rock) 

 30. 1. Vernisáž výstavy objektů Paulina Skavová: „Sochy“; vystoupení Ivy 

Stáncové-Kevešové 

 28. 1. Ples města Velká Bystřice (Syrinx, Záletníci, disco Pat&Mat, baletní 

studio MDO, taneční škola M-plus Olomouc) Hotel Zámek, 350 návštěvníků 

 29. 1. Koncert Kruhu přátel hudby (dále KPH): Čeněk Pavlík (housle), 

Miroslav Sekera (klavír) 

 5. 2. KPH: Kalliope trio; Markéta Vokáčová (housle), Jan Zemen 

(violoncello), Alena Grešlová (klavír) 

 11. 2. *Školní ples (pořádá Spolek rodičů a přátel školy) Hotel Zámek 

 18. 2. *Dětský maškarní šibřinkový karneval (pořádá TJ Sokol v sokolovně) 

 18. 2. *Krojový bál (pořádá Hanácký folklorní spolek) 1. ročník v Hotelu 

Zámek 

 25. 2. HRB Bystřický masopust (zabijačka, prodej koblih, vystoupení 

Komediantů na káře, předání práva, vystoupení folklorních souborů, průvod 

maškar s voděním  medvěda) za krásného počasí účast cca 1600 lidí, 

 25. 2. *Hasičský ples (pořádá SDH) Hotel Zámek 

 11. 3. *Vlaštovkiáda (pořádá Junák) orlovna 

 17. 3. *Sportovní šibřinky (pořádá SK) KD Ravela 

 23. 3. Derniéra výstavy Pauliny Skavové s koncertem šansonů Ivy Stáncové-

Kevešové 

 25. 3. *Pohárek SČDO, oblastní kolo (OB Velká Bystřice, orlovna) 

 25. 3. KPH - Guarneri trio Prague - Ivan Klánský (klavír), Čeněk Pavlík 

(housle), Marek Jerie  (violoncello) 

 25. 3. Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Hastíka 
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 7. 4. HRB Vynášení smrtky – dětské soubory Čekanka, Krušpánek  

 7. 4. Vítání jara, jarní jarmark a dílničky v MŠ 

 9. 4. HRB Pletení tatarů 

 10. 4. *Besídka ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, L. Černínová 

(galeriezet) 

 12. 4. *Besídka ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, Balcařík (galeriezet) 

 17. 4. HRB Mrskut 

 21. 4. *Jarní bazárek MC Bublinka (orlovna) 

 22. 4. Otevření KD Nadační, prohlídka rekonstruovaných prostor pro veřejnost 

(cca 300 návštěvníků) 

 22. 4. Otevření KD Nadační, slavnostní program ke 40. výročí FS Haná (380 

diváků, vyprodáno) 

 23. 4. KPH - koncert z Listiny mladých Michaela Špačková (fagot), Lukáš 

Klánský (klavír) 

 23. 4. Otevření KD Nadační Čert a Káča, pohádka (100 diváků) 

 23. 4. Otevření KD Nadační Probuzení jara, bystřická premiéra dramatu  

F. Wedekinga (150 diváků) 

 28. 4. Otevření KD Nadační: Mimozemská civilizace existuje! divadelní 

představení pro děti, soubor Rybky při MŠ a ZŠ  

 29. 4. otevření KD Nadační: Mimozemská civilizace existuje! divadelní 

představení pro veřejnost, soubor Rybky při MŠ a ZŠ  

 29. 4. HRB Pálení čarodějnic+Stavěni mája  

 1. 5. Bílý kámen
®
 

 2. 5. Besídka ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, Tomáš Plch 

(galeriezet) 

 6. 5. *Rybářské závody dospělých 

 7. 5. *Rybářské závody dětí 

 9. 5. Otevření KD Nadační: improvizační divadlo O2Z 

 12. 5. Otevření KD Nadační: prohlídka rekonstruovaných prostor pro veřejnost 

 12. 5. Otevření KD Nadační: Anděl Páně 2, filmová projekce  

 13. 5. *Čištění řeky Bystřice 

 14. 5. HRB Bystřické selské trhy, 30 našich stánků, 4 staré, cca 4 vlastní, ZOO 

koutek, valašská muzika, krásné počasí, cca 1200 návštěvníků 

 14. 5. Otevření KD Nadační: HRB Slavnost kroje - Šeroká Haná – odlišnosti 

hanáckých krojů podle oblastí 

 18. 5. Koncert absolventů ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice (galeriezet) 

 22. 5. Závod kol, koloběžek a odrážedel (TJ Sokol)  

 23. 5. *Májový koncert ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice (galeriezet) 

 27. 5. HRB Sečeni lóke 

 27. 5. *Festival duchovní hudby k poctě Mons. Olejníka 

 27. 5. Zdeněk Kučera In memoriam, vernisáž výstavy 

 27. 5. Káceni mája  
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 30. 5. KPH - Cesty naděje: Štěpán Rak (kytara), Alfred Strejček (přednes) 

v kostele Husova sboru 

 4. 6. Dětský den 

 4. 6. HRB Bystřická kuličkiáda  

 5. 6. Otevření KD Nadační: Maryša LP 2016, Slovanský tyátr Olomouc 

 9. 6. *Noc kostelů (varhanní úvod, četba Tereza Šustková, prohlídka) 

 9. 6. Otevření KD Nadační: Pohárek SČDO: Když se zhasne (komedie, 

Hanácká scéna Kojetín) 

 10. 6. Otevření KD Nadační: Pohárek SČDO: soutěž, defilé vítězů 

 10. 6. Jsme ze stejné planety II, 3. mezinárodní piknik: Francie 

 11. 6. *O třech doktorech pohádka pro děti; Velmi Amatérské Divadlo - Orel 

Velká Bystřice 

 11. 6. *Oslavy 90 let házené 

 14. 6. *Koncert učitelů ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice (galeriezet) 

 16. 6. *Zahradní slavnost (MŠ) 

 16. 6. Špunti na vodě (filmová projekce v amfiteátru)  

 17. 6. Hanácké Nashville (Arrest, Domino, eMBéčka, MS Band, Noční vlak, 

Sekvoj, Soft & Easy, Strunovrat, Špunt, Brzdaři) 

 23. 6. Život je život (filmová projekce v amfiteátru) 

 30. 6. Filmové vítání prázdnin: Ať žijí duchové (filmová projekce 

v amfiteátru) 

 14. 7. Bezva ženská na krku (filmová projekce v amfiteátru) 

 15. 7. BYKUL (Bystřické kulturní léto) pohádka Čert a Káča (DSOB VB), 

Tradicionál  Olomouc (dixieland), Úžasná svatba (komedie, Amadis Brno), 

Marshall Malinovsky (rock), soutěže, hry 

 17. 7. *Snídaně v trávě (hasiči) 

 22. 7. Veřejná cyklojízda mikroregionem Bystřička  

 28. 7. Trollové (filmová projekce v amfiteátru) 

 29. 7. Tina Buchholtz: Mezi světlem a stínem (vernisáž výstavy) 

 4. 8. Pasažéři (filmová projekce v amfiteátru) 

 5. 8. *Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon (Krausberry, Buty, Plexis, 

Limetal, Tom Jäger band, Static Wave, Deep Purple Revival, Ozzy 

Osbourne Tribute) 

 11. 8. Psí poslání (filmová projekce v amfiteátru) 

 19. 8. *Hasičské slavnosti: soutěž v požárním útoku, večerní zábava 

 25. 8. Filmové loučení s prázdninami: Konečně doma  

 27. 8. *Hody a farní odpoledne: Richard Pogoda: Pianothéka, hry, soutěže 

 2. 9. HRB Lidový rok
®
: (viz samostatná zpráva níže) 

 3. 9. HRB Lidový rok
®
: (viz samostatná zpráva níže) 

 7. 9. KPH – Ivan Ženatý (housle), Stanislav Bogunia (klavír) 

 23. 9. *Závody zdatnosti – dětský orientační závod (TJ Sokol) 

 23. 9. Zahrádkářská výstava 

 24. 9. HRB Bystřické selské trhy (deštivo, cca 500 návštěvníků) 
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 30. 9. Inge Kosková: kresby (vernisáž výstavy) 

13. 10. *Podzimní bazárek MC Bublinka (orlovna) 

20. 10. Musica Dolce Vita "Zbyňka Šolcová (harfa), Daniela Demuthová 

(mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) 

22. 10. HRB Drakiáda 

 4. 11. *Ekumenická bohoslužba za zesnulé na hřbitově (církve)  

 4. 11. Bystřické Banjo 19. ročník přehlídky FCTBG kapel (MS Band Velká 

Bystřice, Freďáci Přerov, Švédova trojka Moravský Krumlov, Šediváci Přerov, 

Lístek Praha; Podjezd Zlín, Přátelé Olomouc, Kofe&Vlna Olomouc) sál Hotelu 

Zámek, 190 diváků 

 9. 11. *Prodejní výstavka SPCCH (do 10. 11.) 

11. 11. HRB Svatomartinské slavnosti (výstava žákovských prací, průvod, 

představení, ohňová show) 

12. 11. *14. výstava obrazů a fotografií amatérských tvůrců, soubor "Tragedia 

fis moll" 

14. 11. Besídka ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, Lenka Černínová 

(galeriezet) 

25. 11. Filip Raclavský: Energie, vernisáž výstavy obrazů, do 25. 1. 2018 

25. 11. *CM Krušpánek: Šlo děvče cestó (beseda u cimbálu a křest CD) orlovna 

30. 11. HRB Vánoční koledování s jarmarkem v Masarykově základní škole 

 1. 12. HRB Vánoční jarmark v mateřské školce 

 1. 12. *Řeka Bystřice – výstava fotografií v Zámeckém parku do 31. 12. 

 5. 12. HRB sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu, Ježíškova pošta. 

Rozdáno 450 dárečků, přes 1000 návštěvníků   

 7. 12. *Besídka ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, Plch (galeriezet) 

 9. 12. *Předvánoční akademie dětí z TJ Sokol (sokolovna) 

10. 12. *O kůzlátkách, O třech doktorech – pohádky pro děti; Velmi Amatérské 

Divadlo - Orel Velká Bystřice 

10. 12. HRB Adventní koncert (Hanácký mužský sbor Rovina a CM 

Krušpánek) 

12. 12. *Adventní koncert ZUŠ, ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice  (galeriezet) 

16. 12. KPH Petrof piano trio a hosté: Jan Schulmeister (housle), Kamil Žvak 

(viloloncello), Martina Schulmeisterová (klavír), Jan Schulmeister jun. 

(klavír), Kateřina Zonová, Bedřiška Ponížilová (soprán) 

17. 12. HRB Zpívání u vánočního stromu (MS band, Haná, Čekanka, 

Krušpánek) 

17. 12. HRB Pouštění skořápkových lodiček 

24. 12. HRB Troubení z věže kostela 

24. 12. HRB Půlnoční mše (rozšířený chrámový sbor a orchestr řídí Radim 

Černín; Jiří Pavlica: Missa brevis) 

25. 12. HRB Živý betlém Velmi Amatérské Divadlo (Orel) 

26. 12. *Štěpánské plavání (hasiči) 



94 

 

 

26. 12. HRB Štěpánské koledování (Mladá Haná, Haná, Čekanka, Krušpánek, 

Tragédia fis moll) 

30. 12. *Vánoční opékání Na Skále (hasiči)  

 

 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 
 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Knihovna sídlila jako v předchozích letech v přízemí základní školy. 

 Bylo nakoupeno (i získáno darem) 360 svazků za 30.323,- Kč. Dalších 43 

svazků v hodnotě 8.685,- Kč bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká 

knihovna 2017, který je vyhlašován Ministerstvem kultury ČR na podporu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury.  

Knihovna odebírá 4 tituly časopisů (za 3.000,- Kč) a díky darům čtenářů 

je nabídka o hodně pestřejší. 

V roce 2017 knihovnu navštěvovalo 255 čtenářů, z toho 100 dětí do 15 

let. Čtenáři si vypůjčili 10054 knih, časopisů i brožur. Uskutečnilo se 23 besed 

pro MŠ a ZŠ. 

Každý měsíc děti soutěží o sladkou odměnu – u vybrané knihy odpovídají 

na tři otázky, jejichž odpovědi 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. 

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 vypůjčené, 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. 
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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 

 

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 2017 se uskutečnily tyto výstavy: 

28.1.-23-3.2017- Paulina Skavova – V lesích/ In the woods 

25.3.-25.5.2017 – Jiří Hastík – Fragmenty paměti 

27.5.-27.7.2017- Zdeněk Kučera – In memoriam 

28.7.-28.9.2017- Tina Bucholtz – Mezi světlem a stínem 

30.9.-23.11.2017 – Inge Kosková – Kresby 

25.11.2017-25.1.2018 – Filip Raclavský - Energie 
 

 

Otevírací doba v galeriizet: 

1.5. - 31.10. 

od úterý do pátku 9.30 - 18.00 hodin 

v sobotu a neděli 11.00 - 19.00 hodin 

od 1. 11. do 30.4. mimosezónní provoz 

od úterý do pátku 8.30 - 17.00 hodin 

v sobotu a neděli 13.00 - 17.00 hodin 
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Folklorní soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman,  

Ing. Vít Langer 

 

 

Haná (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 

Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer 

Počet aktivně tančících členů souboru: 15 

Primáš muziky Ing. Jaromil Přidal 

       Skupina služebně nejstarších tanečníků a tanečnic se scházela na svých 

zkouškách i v roce 2017 každý pátek v tělocvičně školy z důvodu rekonstrukce 

kulturního domu Nadační. Při vystoupeních doprovázela soubor muzika  

ve složení Jaromil Přidal, Lubomír Loutocký, Zuzana Loutocká, zpěv Hana 

Vingrálková.  

    Sklad krojů a rekvizit se nadále nacházel v budově č.12 naproti památníku 

osvobození. 

 

Akce v roce 2017: 

18.2. – 1. hanácký krojový bál pořádaný Hanáckým folklorním sdružením 

Konal se na Zámku ve Velké Bystřici, účast nebyla nijak závratná. 

Neúčastnili se ani členové Mladé Hané, protože měli už dlouho předem 

plánovanou oslavu kulatých narozenin svého vedoucího Roberta Šolce. 

Tancovali jsme zahajovací promenádu a později Staropražské. 

25.2. – 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. 

1.4. – Výročí souboru Heleny Salichové v Ostravě.  

Přijeli jsme shlédnout představení spřáteleného souboru. 

5.4. – Předání Ceny Olomouckého kraje panu Čadovi 

Náš pan choreograf obdržel významné ocenění, zúčastnili jsme se 

slavnostního koncertu v Moravském divadle Olomouc 

7.4. – První zkouška v rekonstruovaném kulturním domě Nadační 

17.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích. Počasí bylo pěkné, ČT 24 natáčela přímé vstupy 

z obchůzky u Šolců, u Londů, u Kadalů a u Navrátilů. 

22.4. – 40.výročí souboru Haná 

Slíbili jsme, že u příležitosti slavnostního otevření rekonstruovaného 

kulturního domu Nadační uděláme reprízu podzimního pořadu z Moravského 



97 

 

 

divadla. Po vystoupení následovala zábava u cimbálu až do pozdních nočních 

hodin. 

29.4. – V rámci Tvarůžkového festivalu v Olomouci jsme na Horním 

náměstí spolu se souborem z Kralic předvedli Hanáckou svajbu. 

14.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok)  

27.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 Přibližně 15 sekáčů v pracovních krojích i v 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. Byl přítomen i kůň a zájemci z řad účastníků se mohli 

svézt. 

9.-11.6. Mělnický vrkoč 

Na třídenním festivalu jsme předvedli Čarování, Trnky a čepení nevěsty. 

Naučili jsme se tancovat tance jiných zahraničních souborů. 

 16.6. – Kulaté narozeniny Hanky Londové 

 Neteř a jmenovkyně kronikářky slavila třicetiny, spolu s Mladou Hanou 

jsme jí přišli blahopřát do orlovny. 

23.-25.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Zúčastnili jsme se jako diváci. 

1.- 3.9. - Lidový rok – XXVII. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. V neděli jsme tancovali pásmo Tanečke z trohlečke.  

28.9. – Setkání Hanáků v Čechách pod Kosířem 

20. - 22.10. – Víkendový pobyt na Trojáku 

Strávili jsme společný víkend v Beskydech, v sobotu s turistikou, v neděli 

už dost pršelo. 

25.11. – Cimbálová muzika Krušpánek pořádala křest svého prvního CD 

v orlovně, přišli jsme si je poslechnout i zatancovat u muziky. 

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 

 Sešli jsme se na náměstí a pak šli ke stromečku do parku. 

 

 

Mladá Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí: Robert Šolc 

Počet členů: 21 + 6 muzikantů 

Muzika: Muzika Mladé Hané (MMH) 

Primáš muziky: Ondřej Nakládal 
 

21. 1. Hanácký bál 
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Pásmo Šefci, MMH, v budově RCO, vítání návštěvníků, slavnostní 

nástup, Moravská beseda, losování a vydávání tomboly. 

18. 2. Robert 40 

Oslava proběhla v hospodě Parlament v Lašťanech, hráli Záletníci. 

24. 2. Ples Bělkovice 

Šefci, MMH, vystupovali jsme místo zkoušky za řízek, protože Roberta oslovili 

organizátoři. 

25. 2. Masopust Velká Bystřice 

Pásmo Maškare na náměstí, předání práva, MMH, průvod směrem na Kopaniny. 

28. 2. Masopust Holice 

Průvod, hrál Ondra. Výpomoc holické tradici. 

18. 3. "Vystoupení pro Pecu" Vinařství Bukovský Kobylí 

Vedoucí souboru Robert byl v dobrém oklamán celým mančaftem, že se jede  

na vystoupení, ve skutečnosti šlo o posezení ve vinném sklípku. Dodatečný 

dárek k jeho kulatinám. 

16. 4. Jaro Olomouc – na náměstí 

Pásma Myjava, Šefci, Šmigrust, Študent, Zabijačka, Cestou k muzice, Králenky, 

Frajplac. Spolu s muzikou MMH musíme vydržet celé 2 hodinky. 

17. 4. Mrskut 

Novinkou byla přítomnost televizního štábu ČT Ostrava. Celý den šel v našich 

stopách nebo spíš my v jeho. Televizáci, místy doprovázeni i redaktory rozhlasu, 

totiž přijeli na předem vytyčenou adresu, rozbalili metrovou satelitní anténu, 

natahali stativy, kamery, natahali dráty, nastartovali napájecí agregát a čekali, 

jestli aspoň někteří koledníci dorazí včas. Pak se jen vyčkávalo, až režisér řekne 

„včil“ a 3-minutový přímý přenos na ČT24 mohl začít. 

22. 4. Repríza Výročí, kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

Šmigrust, Myjava,  Králenky, V Olomóci na frajplaci, Čarování, MMH  

14. 5. Otvírání pramenů Luhačovice 

Králenky, Šefci, Šmigrust , MMH bez Ondry. 

10. 6. Záhorské slavnosti Veselíčko 

Záhorská muzika + 30 minut vystoupení. 

16. 6. Hanka Londová 30 

Oslava v Orlovně. 

29. 7. Letní Silvestr u Kači 

Tentokrát v Bystročicích. 

2. - 3. 9. Lidový rok 

Pátek - neděle bylo potřeba hostesky, chystat jeviště... V sobotu večer opakování 

programu z loňské Strážnice Z kraje pod Hostýnem (Králenky, Žala trávu,  

V Olomóci, rozpůlený Šmigrust). V neděli Šefci v 6 párech, MMH. 

17. 9. Hody Prostějov 

Šefci, Králenky, V Olomóci , MMH. Odpolední vystoupení, po vystoupení křest 

CD Rovina. 

28. 9. Setkání Hanáků Čechy pod Kosířem 
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Záhoří jako na LR (Králenky, Žala trávu, V Olomóci, Šmigrust) +  20 minut 

samostatné vystoupení Mlhy – Zabijačka, Šefci, MMH. 

21. 10. a 8. 12. Dřevo u Nakládalů 

Brigáda 

10. - 12. 11. Soustředění Mlha – Krásensko, Rychta 

Týnský sládek, nácvik nového pásma, MMH 

  9. 12. Kašava Fryšták 

Lucky, Zabijačka, Zdobení štědrovečerního stolu, MMH. 

26. 12. Štěpánská 

Týnský sládek,  Lucky,  MMH. Nadační není k dispozici, takže v Orlovně. 

  

Kanafaska (podklady Ing.Vít Langer) 

Vedoucí souboru: Ing. Vít Langer  

Muzika Kanafaska (primáška Marie Štouračová) 

  

22.4. – Po vystoupení na slavnostním koncertě ke 40.výročí souboru Haná byla 

ukončena činnost složky Kanafaska. Někteří její členové tančí v souboru Mladá 

Haná, ostatní ukončili svou taneční kariéru. 

 
 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2017 osmnáct členů. Vedoucími souboru byly 

v tomto roce Lenka Langerová. Eva Kadalová ukončila svou dlouholetou 

činnost 2.9. a potom se nabídla jedna z maminek dětí Krušpánku Pavla Belay, že 

pomůže s vedením souboru.  

Soubor při vystoupeních doprovázela muzika Krušpánek pod vedením Lenky 

Černínové v počtu osmi dívek. Choreografii pro soubor připravovala Lenka 

Langerová a muziku upravovala Lenka Černínová. Zkoušky souboru probíhaly 

v tělocvičně školy, každý čtvrtek od 16:00 do 17:30. 

 

19.3. Soutěžní přehlídka v Tovačově 

Jako vždy ve sportovní hale, tancovali jsme Hósátka. Podle pravidel 

soutěže se pásmo může po deseti letech opakovat, využili jsme tedy pásma, 

které tancujeme, protože se nám nepodařilo secvičit nové. 

31.3.-2.4. Taneční soustředění na Pohořanech 

Tentokrát jsme si zahráli venku kuličky, v sobotu na večerní diskotéce 

měli všichni za úkol se obléknout jednobarevně. Jinak jako obvykle jsme 

tancovali – učili jsme se nové pásmo „Na dvorečku“ a hráli jsme spoustu her. 

Vařily nám opět Jana Pechrová a Zdena Krylová. Eva Kadalová s námi nebyla. 

6.4. Vynášení Smrtky 
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Smrtku jsme s dětmi připravili společně na zkoušce a v úterý před Smrtnou 

nedělí jsme šli s Čekankou k Bystřičce, kde jsme Smrtku zapálili a hořící ji 

vhodili do vody. Děti z Čekanky nazdobily větvičky jívy barevnými mašličkami 

a s nimi, jako se symbolem jara, jsme se vrátili zpět ke škole.  

22.4. Slavnostní koncert k výročí souboru ve Velké Bystřici 

Protože se slavnostní koncert konal v olomouckém divadle, domluvilo se, 

že se celý koncert zopakuje při příležitosti otevření opraveného kulturního 

domu. Opakoval se celý pořad a my jsme tancovali Hósátka a Plné škopek. 

30.4.  Soutěžní přehlídka v Prostějově 

Z přehlídky v Tovačově jsme postoupili do regionálního kola. Tancovali 

jsme Hósátka. Tato přehlídka je postupová a postupuje se do celostátní 

přehlídky. Porota nás chválila, ale řekli, že se nám to povedlo o něco méně než 

v Tovačově, protože tam jsme prý byli jasný favorit na postup. Nepostoupili 

jsme a děvčata byla trochu smutná, ale protože jsme skončili druzí, dostali jsme 

slib, že nás Artama doporučí na nějaký větší festival. 

5.9.  Lidový rok 

Na Lidovém roku jsme tancovali pásmo Bělení prádla, protože už všichni 

chtěli nějakou změnu a taky aby si zatancovali kluci. 

18.12.  Zpívání u stromečku s MS Bandem 

21.12.  Souborový stromeček 

Po zkoušce jsme si udělali vánoční nadílku u stromečku před školou. 

Nazdobili jsme ho a zapálili jsme prskavky, zpívali jsme koledy, rozdali jsme si 

dárečky a popřáli si krásné Vánoce. 

26.12.  Štěpánské koledování v Orlovně 

Tancovali jsme Deštníky na písničky o dešti. Dětem se to líbí a dovedou  

u toho na zkouškách dovádět. 

 

 

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 

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 2017: 

25.2. – Masopust   

Krátké vystoupení  na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky. Děti si zatancovaly Skáké, skáké medvěde, Blkotala kaša a Žedovku. 

6.4. - Vynášení smrtky a vítání jara  
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22.4.- 40.výročí souboru Haná ve velké Bystřici 

Konalo se v nově rekonstruovaném kulturním domě Nadační, Čekanka 

reprízovala pásma V zahradě na sadě a Polinka. 

2.9. – Lidový rok  

Čekanka předvedla rozšířené pásmo Polinka, moc se povedlo. Hudbu 

k tancování obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky 

Černínové. 

30.11. – Vánoční koledování s jarmarkem 

 Čekanka předvedla pásmo O svatyho jezolátka. 

17.12. – Zpívání u vánočního stromu  

Děti zpívaly koledy společně s Krušpánkem, hrál jim k tomu MS Band. 

26.12. – Štěpánské koledování 

 Konalo se v Orlovně, opět vánoční pásmo O svatyho jezolátka. 

 

  

 

 

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, 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. 



102 

 

 

Podklady: Bystřické noviny č.4/2017 

 

16. března 2017 se Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice 

zúčastnil divadelní přehlídky v Kojetíně. Jedná se o postupovou přehlídku  

na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně (tedy o přehlídku na úrovni 

Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou). Této divadelní 

přehlídky se převážně zúčastňují městské divadelní soubory a ZUŠ. Venkovské 

soubory se naopak spíše účastní postupových přehlídek na KDP Vysokém  

nad Jizerou, která je určená právě venkovským souborům.  

Tentokrát jsme tedy na tuto přehlídku poslali inscenaci Franka Wedekinda 

– Probuzení jara, která je založena na hereckých výkonech čtyř patnáctiletých 

dívek, za podpory dvou zkušenějších kolegů (Jitky Doležalové a Romana 

Tegela). Čtveřice dívek (Eva Annikki Peltonen, Anička Vondrů, Iveta 

Michálková a Eliška Smékalová) dokázala nemožné a necelý týden po skvěle 

odvedené premiéře v Morkovicích (náš kulturní dům je zatím stále  

v rekonstrukci a vzhledem k Divadelnímu Kojetínu jsme s premiérou už déle 

nemohli čekat), vybojovala druhé místo a doporučení na Divadelní Piknik 

Volyně. V konkurenci osmi špičkových divadelních souborů našli jediného 

přemožitele - Malou scénu ZUŠ Zlín.  

Jedná se opravdu o skvělý výsledek, zvláště když se v případě děvčat jde 

o první celovečerní divadlo a o první účast na oblastní přehlídce, kdy vidí  

v první řadě porotu, která si celé představení píše poznámky. Je třeba poděkovat 

zvláště Františku Denkovi a Pavlu Dorazilovi, kteří děvčata pět roků 

vychovávali v dětském divadelním souboru a samozřejmě obrovský dík patří 

celému realizačnímu týmu této inscenace, ke kterému (kromě již jmenovaných) 

ještě patří: Helena Dorazilová, David Flieger, Jaromír Synek, Michal Mikulec, 

Jan Tichý, Jaromír Hořínek a Pavel Dorazil.  

 

Podklady: Bystřické noviny č.6/2017 (upraveno) 

 

Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty 45. ročník / 9. - 11. 6. 2017  

 

Program Pohárku SČDO 2017:  

Sobota 10. 6. 2017  

Zahájení + dialogy 12.30  

Monolog muži 15.00  

Monolog ženy 16.20  

Defilé, vyhlášení výsledků 20.00  

 

Po roce se do Velké Bystřice opět sjeli ti nejlepší amatérští herci z celé 

republiky, aby změřili svoje síly v monolozích a dialozích. Všichni museli projít 

tvrdým sítem oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou 

pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii vybrat vítěze 
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(eventuálně další postupující, což je dáno propozicemi, podle počtu 

zúčastněných v jednotlivých kategoriích) a tyto poslat do Velké Bystřice  

na celostátní finále. Mnohé letošní účastníky již pravidelní návštěvníci Pohárku 

dobře znali z minulých ročníků a jejich jména jsou zárukou vysokých hereckých 

výkonů. Celá akce proběhla v Kulturním domě ve Velké Bystřici. V pátek 9. 6.  

v 19.30 hod vystoupil host přehlídky Divadelní soubor Hanácké scény MěKS 

Kojetín se skvělou komedií Michaely Doleželové a Romana Vencla: Když se 

zhasne. V sobotu 10. 6. začaly vlastní soutěžní bloky. Pro ty, kteří chtěli vidět 

jen ty nejlepší, bylo určeno večerní defilé.  

 

Poznámka kronikáře: 

Divadelní soubor Osvětové besedy uváděl během roku 2017 i další své hry, 

bohužel nedodali podklady pro kroniku. Uvádím zde proto tituly jejich 

repertoáru, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách a je 

pravděpodobné, že některé z nich v roce 2017 hráli. 

 

Mátový nebo citron? 

Miláček Fando a Lis 

Detektor lži 

Mnoho povyku pro psa 

Kapky medu 

Čert a Káča 

Probuzení jara 
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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 a administrátor farnosti na Nové 

Ulici 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 olomoucký kanovník P. Bohumír Vitásek. Velkobystřický farář 

je zároveň administrátorem farnosti Hlubočky a slouží mše svaté i v Domově 

důchodců na Hrubé Vodě. Velkobystřická farnost je součástí olomouckého 

děkanátu. 

Poradními orgány farnosti jsou pastorační rada a  ekonomická rada 

farnosti, které pomáhají místnímu faráři v pastoraci a řešení hospodářských 

záležitostí. Ve farnosti Hlubočky působí samostatná pastorační rada  

a ekonomická rada. 

 V prostorách fary probíhá výuka náboženství, kterou vedou kromě faráře  

pověření katecheté ThLic. Michal Umlauf a Mgr. Eva Kratschmärová. P.Josef 

Opluštil vede děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. 

Kostelníkem, který se stará o provoz kostela je pan Tomáš Zendulka. 

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. Na varhany hrají Ing. Jan Juráň, Pavel Kunčar 

nebo Ing. Lubomír Vlk. Mimo to jsou pravidelně pořádány biblické hodiny  

a další přednášky s duchovní tématikou.  

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 50.347,-Kč  

a v celé farnosti  sbírka dosáhla  částky 130.467,-Kč. Nutno dodat, že i díky  

velmi  dobré propagaci je tato sbírka brána širokou veřejností velmi pozitivně  

a lidé rádi přispívají na dobrou věc. 

V únoru se uskutečnil  orelský a farní  ples. Stovka účastníků zhlédla 

pěkný kulturní program, který  byl doplněn bohatým občerstvením a tombolou. 

K tanci a poslechu zahrála skupina Fontána. 
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V měsíci dubnu se uskutečnil koncert s postní tématikou pod názvem Stabat 

Mater, jehož se zúčastnila celá řada zpěváků z Velké Bystřice. 

Na Bílou sobotu o velikonocích přijali tři dospělé katechumenky (čekatelky 

křtu) z Velké Bystřice svátost křtu. 

Jako každým rokem se na Velký Pátek se konala již tradiční poutní křížová 

cesta procházející jednotlivými obcemi naší farnosti. Dvacetikilometrovou 

poutní cestu zvládlo přibližně 60 poutníků s nezbytnými zastávkami  

u jednotlivých kapliček za necelých 7 hodin. Poutníci vyšli v ranních hodinách 

od farního kostela a v půli cesty se zastavili i v Domě pokojného stáří  sv. Anny 

ve Velké Bystřici a svou pouť ukončili opět ve Velké Bystřici.  

14. května 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 mši sv., 

při které zazpívaly všechny zúčastněné sbory a sóloví varhaníci. 

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána ,,Slavnost kroje“. 

Začala ranní mší svatou, které se zúčastnili členové folklorních souborů. 

V měsíci červnu navštívili farníci první farní den v sesterské farnosti  

v Hlubočkách u příležitosti výročí posvěcení jejich farního kostela. 

V červnu přistoupilo sedm dětí farnosti k prvnímu svatému přijímání  

a v katedrále sv. Václava v Olomouci rovněž sedm dospělých farníků přijalo 

svátost biřmování. 

9. června byla uspořádána i v naší farnosti Noc kostelů. Tentokrát  

se  po večerních bohoslužbách uskutečnil koncert a po něm prohlídka kostelní 

věže s historickými zvony a účastníci se mohli podívat na chráněnou kolonii 

netopýrů. 

18. června si farnost připomněla 25.výročí postavení a posvěcení 

kostelíku v Bukovanech. Při bohoslužbě byli připomenuti ti, kdo se na jeho 

výstavbě podíleli. 

Začátkem měsíce července navštívil otec Josef naše krajany žijící   

v Torontu.  

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. 

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 program  

pro děti i dospělé (soutěžní hry, pěvecká vystoupení, divadlo dětí, skákací hrad).  

O bohaté občerstvení se postarali sami farníci. 

  V rámci folklórního festivalu Lidový rok byla sloužena mše sv.  

ve farním kostele za účasti krojovaných hostů, kteří během bohoslužby přednesli 

celou řadu písní. 
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V neděli 22.října farnost spolu s Metropolitní kapitulou u sv. Václava  

v Olomouci a Kapitulními lesy pořádala Mysliveckou slavnost na počest patrona 

myslivců sv. Huberta. Konala se slavná svatohubertská mše sv., kterou sloužil 

kanovník František  Hanáček z Olomouce. Bohoslužbu opět doprovázeli  trubači 

Vojenských lesů z Lipníka nad Bečnou. 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 sboru 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 dobročinný 

účel. 

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 zazněla Missa Brevis od Jiřího Pavlici v podání 

rozšířeného farního sboru, doprovázeného hudebním orchestrem pod vedením 

Radima Černína. 

 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 více než 200 diváků. V průběhu vánočních 

svátků se skupina farníků zúčastnila prohlídky betlémů a kostelů, tentokrát 

zamířili do rakouské Vídně. 

V oblasti hospodářské bylo pokročeno v úpravách farní zahrady  

a proběhla první část úpravy farního hřiště. 

Během roku přispívají farníci dle svých možností na různé sbírky,  

které mají pomáhat druhým. Z nich můžeme jmenovat sbírku 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. 
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Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 

12. 3. Výroční shromáždění náboženské obce 

Velikonoce: 

 – bohoslužby na Květnou neděli 9. 4. v 9.00 h  

–  společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek  13. 4. v 16.00 h 

–  Velký pátek 14. 4. v 16.00 h – společné večerní čtení pašijí 

–  Hod Boží velikonoční 16. 4. 

30. 5. v 19.00 h koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka 

18. 6. slavnostní bohoslužba k 80. výročí otevření Husova sboru – sloužil 

olomoucký biskup MUDr. Mgr. Rudolf Göbel 

5. 7. společná pouť na Ostravici k Vinklerově zvonici, bohoslužba k výročí 

Mistra Jana Husa 

20.–30. 7. křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Dřevohosticích na ŘK faře 

v celkovém počtu 36 osob 

12. 10. sběr šatstva a potřeb pro diakonii Broumov 

4. 11. v 15 hod. ekumenická vzpomínková pobožnost za zemřelé, místní hřbitov, 

ot. Josef Opluštil, ses. far. Hana Šebíková a paní Jana Drábková 

5. 11. jsme v Husově sboru vzpomenuli všech zemřelých, jejichž popel je uložen 

v kolumbáriu 

24. 12. ve 22 hod. půlnoční bohoslužba s kostelním triem a koledováním s 

trubkou 

25. 12. v 9.00 hod. Hod Boží vánoční 

31. 12. bohoslužba se vzpomínkou na zemřelé v roce 2017 

 

Pohřební obřad jsme vykonali 6 členům naší náboženské obce  

Svátost manželství – 1 

10 uren uloženo do kolumbária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

X. Tělovýchova a sport  
  

  

Podklady: Ing. Vladimír Schneider 

  

Ve Velké Bystřici úspěšně působily v roce 2017čtyři 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 2017 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 se dostává všem 

spolkům, protože si uvědomuje důležitost sportu v růstu osobnosti a ochraně 

proti negativním vlivům moderní doby. 

  

 

 

Sportovní klub 
  

Sídlo klubu je  Na Letné č.766. Tvoří jej oddíl házené, kopané, volejbalu  

a tenisu. Každý oddíl má své sportoviště a přilehlé plochy. Oddíl házené má 

vytápěnou sportovní halu s objektem kabin. Dále vlastní ubytovnu, posilovnu, 

vířivku a saunu pro členy SK. Oddíl kopané vlastní část objektu s kabinami  

a fotbalové hřiště. Oddíl tenisu a volejbalu využívají společný oplocený areál  

s šatnami, třemi tenisovými a jedním volejbalovým hřištěm. Společně všechny 

oddíly využívají restauraci v přízemí objektu šaten a společné komunikační 

prostory. 
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V roce 2017 měl oddíl házené v soutěžích přihlášena opět všechna 

družstva v mužské kategorii - mini mladší, mini starší, mladší žáky, starší žáky, 

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 ZŠ, 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.  

 

 

 Podklady: Bystřické noviny č. 6, Pavel Vodička, předseda klubu házené 

 

Výsledky žákovských a dorosteneckých týmů Starší žáci, kteří jsou 

zároveň studenty Masarykovy základní školy, vyhráli republikové finále o Pohár 

ministryně školství. Tohoto projektu se účastnilo přes 190 škol z celé republiky 

a do finále vedla nelehká cesta přes okresní, krajské a mezikrajské kvalifikace. 

V samotném finálovém turnaji naši kluci nepoznali hořkost porážky  

a zaslouženě zvítězili, když v souboji o zlato porazili ZŠ Újezd u Brna 32:26. 

Zajímavostí také je, že v tříleté historii tohoto projektu je to už druhé prvenství 

Velké Bystřice. Starší žáci také úspěšně odehráli celorepublikovou soutěž 

Žákovskou ligu, když v konkurenci pětadvaceti týmů z celé ČR obsadili pěkné 

sedmé místo a byli také nejúspěšnějším klubem z Olomouckého kraje v této 

soutěži. V lize Olomouckého kraje dvě kola před koncem drží první místo  

s jednobodovým náskokem před Žeravicemi, mají ale jeden zápas k dobru.  

Ve stejné soutěži máme zastoupení také v kategorii mladších žáků,  

kteří po dobrých výkonech v podzimní části soutěže postoupili do jarních bojů 

ve skupině jedna, ve které jim prozatím patří páté místo.  

Starší dorostenci ovládli severomoravskou skupinu druhé ligy  

a v nadstavbové části o postup do první ligy nestačili pouze na suverénní 

Ivančice.  

Mladší dorost bohužel neudržel první ligu, ale cíl do příští sezóny je jasný 

– postup zpět.  

Velmi nás těší široká mládežnická základna, náš oddíl momentálně čítá  

80 hráčů ve věku do 15-ti let. Dalších 20 dětí začíná s házenou v přípravce.  

V sezóně 2016/2017 se také poprvé otevřel sportovní kroužek ve spolupráci  

s mateřskou školou při Masarykově ZŠ ve Velké Bystřici.  
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Vyhodnocení soutěžního ročníku 2016/2017 z pohledu oddílu házené SK 

Velká Bystřice 1. liga muži, A tým SK Velká Bystřice – druhé místo v první lize 

  

Slibně rozjetou sezónu jsme na konci podzimu ne zcela zvládli. V půlce 

soutěže jsme ze třetího místa ztráceli na první Strakonice 6 bodů a na druhý Zlín 

3 body. Hodně sebevědomý cíl pro prvoligového nováčka, možná spíše přání - 

první místo tedy nebylo úplně v našich rukách. Zdánlivě neřešitelná situace, 

nicméně los nám pro jaro byl nakloněn a věřili jsme, že pokud půjdeme zápas  

od zápasu, budeme bodovat, stále můžeme uspět. Pro jarní část sezóny jsme 

udělali několik důležitých zásahů do týmu - nebylo potřeba přivést nové hráče, 

ale naopak dát větší důvěru a sebevědomí našim klukům.  

Hrající trenér Luba Veřmiřovský skončil jako hráč a věnoval se plně 

trénování a vedení zápasů. Na jeho místě levé spojky dostal prostor náš 

odchovanec Ondra Švébiš a výrazně přispěl k vyšší herní kvalitě, zejména 

rychlosti. V brance jsme vsadili na dvojici Michal Buba Vydra a Franta Kuba. 

To se opět ukázalo jako správný tah. A hlavně tradiční opory týmu Petr Peca 

Pörsök, Kamil Zemánek nebo Radek Mézl výrazně pomohli vrátit do kabiny  

a týmu vítěznou mentalitu.  

Pár zajímavých čísel z ligy Jarní skóre devíti výher a 18 bodů znamená 

nejlepší jarní bilanci ze všech týmů, soutěž bychom vedli o 4 body před druhým 

v pořadí - Strakonicemi. Na jaře se nám povedla série osmi výher v řadě. Máme 

nejlepší skóre ze všech týmů v první lize - 563:469. Obdrželi jsme nejméně 

branek v první lize - průměr jen 23,45 gólu na zápas. Na jaře dokonce pouze 216 

branek znamená průměr 21,6 gólu na zápas. Domácí bilance 9 výher a 1 prohra 

je v tomto případě druhá nejlepší v soutěži – jen vedoucí Strakonice doma 

dokázali vyhrát všechny zápasy.  

Společně se Strakonicemi chodilo ve Velké Bystřici na házenou nejvíce 

fanoušků. Na deset prvoligových utkání přišlo do naší haly celkem 2415 diváků. 

Mimo to ještě anulované utkání proti Olomouci a dvě pohárové vystoupení  

s extraligovými Frýdkem-Místkem a Zubřím znamenalo celkem bezmála 3500 

fanoušků.  

První liga je kvalitní a těžká soutěž. Jako nováček jsme skončili druzí, 

pouhé 2 body za prvními Strakonicemi a s náskokem 4 bodů na Zlín. Celková 

bilance 15 výher a 5 proher, na jaře dokonce 9 výher z deseti zápasů. Druhé 

místo je největší úspěch v historii házené ve Velké Bystřici a sezónu snad tedy 

můžeme hodnotit jako úspěšnou.  

Na závěr připomeneme, že v roce 2017 proběhly oslavy 90. výročí vzniku 

házené ve Velké Bystřici. Tomuto výročí věnujeme článek v kapitole Události 

této kroniky. 
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Sportovní mládí Velké Bystřice, občanské sdružení 
  

Sídlo tohoto občanského sdružení je Na Letné 766. Sportovní mládí již 

delší dobu spolupracuje se Sportovním klubem, a to zvláště v rámci pořádání 

turnajů pro mládežnické oddíly házené. Stalo se již tradicí, že Sportovní mládí 

pořádá a je garantem mezinárodního dvoudenního turnaje mladších žáků  

SMVB-CUP, který se každoročně koná před zahájením sezony koncem srpna.  

Dále Sportovní mládí finančně podporuje naše mládežnická družstva  

při účastech na mezinárodním turnaji miniházené MEMORIÁL JANA 

KRATINY, který se koná poslední týden v červnu, nebo na Mikulášském 

turnaji, který je pořádán zdejší MZŠ.  

 

 

  

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
  

Podklady: Ing. Jaromír Šubert, starosta T.J.Sokol Velká Bystřice 

 

Členstvo k  1.1.2017  Celkem  203 z toho 74 žactva a dorostu 

 1.1.2018  Celkem 217 z toho 103 žactva a dorostu 

 

1. 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  

 

I. 2. 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. 
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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. 

 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem T.J. Sokol Velká Bystřice je valná hromada. Nejvyšším 

výkonným orgánem je výbor Tělocvičné jednoty. T.J. Sokol Velká Bystřice 

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. 

 

4) Členská základna          

T.J. Sokol Velká Bystřice měla na konci sledovaného období 217 členů 

v následující struktuře:  

 

 Děti 

(do 15 let) 
Mládež 

(od 15 do 18 

let) 

Dospělí 

(od 18 do 

65let) 

Senioři 

Nad 65 let 

Oddíl florbalu 0 0 11 0 

Oddíl volejbalu 8 0 30 6 

Oddíl gymnastiky 31 0 1 0 

Oddíl badmintonu 0 0 0 2 

Oddíl geokeshingu 1 0 1 0 

Oddíl všestrannosti 62 1 13 50 

 102 1 56 58 

 

5) 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 + 2.764,94 Kč. 

Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. Organizace 

vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 

v následujícím období. 

 

6) Soupis jednorázových akcí 

18.2.2017 Dětský maškarní šibřinkový ples 

Princezny, rytíři, víly, indiáni, kovbojové, piráti, kočičky a mnoho dalších cca 

100 krásných masek se sešlo v sobotu 18. února 2017 na šibřinkovém 

maškarním bálu ve slavnostně vyzdobené sokolovně ve Velké Bystřici. Děti se 

předvedly v promenádě masek, na kterou navazovala soutěž v podobě  
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4 stanovišť, na kterých plnily úkoly jako skákání na trampolínkách, prolézání 

kruhy zavěšenými na žebřinách, slalomem mezi kužely na koloběžce  

a přenášení míčku na lžičce. Všem dětem se moc dařilo a za splnění úkolů  

si zasloužily sladkou odměnu. Nechyběl tanec a podařilo se také vyzvat tatínky 

k soutěži v přetahování lanem. Všechny děti se těšily opět na to, jakou výhru  

si vyzvednou v bohaté tombole. Další překvapení je čekalo při rybolovu, kde  

si mohly vyzkoušet chytání rybiček a „vylovit“ si drobný dáreček. Přítomní 

účastníci šibřinek se těšili na příjemně strávené odpoledne a také na domácí 

cukroví, které bylo opět výborné.  

 

20. 5. 2017 – závody kol, odrážedel a koloběžek  

V pořadí již čtvrtý ročník závodů kol, odrážedel a koloběžek, který organizuje 

naše jednota T.J. Sokol Velká Bystřice, se konal v sobotu 20. května 2017  

ve Velké Bystřici. Tato sportovní akce pro děti probíhala již tradičně  

v Zámeckém parku a jeho blízkém okolí.  Připravena byla kratší trasa pro mladší 

děti, delší trasa pro starší a na ty nejmenší na plastových motorkách čekalo malé 

kolečko v parku. Děti se registrovaly od 14:30, při registraci dostaly startovní 

čísla a byly zařazeny do kategorie podle věku a podle zvoleného dopravního 

prostředku. Jako tradičně bylo nejvíce závodníků v kategorii do 5let, kteří jeli 

jak na odrážedlech, tak na kolech. Ale i další kategorie dětí závodících na kolech 

a koloběžkách byly dostatečně obsazené. Závodníci, kteří se umístili na prvních 

třech místech v každé kategorii, dostali od pořadatelů medaili, diplom  

a od partnera závodů, města Velká Bystřice, krásné ceny. Od dalšího partnera, 

firmy RideOn, specialisty na koloběžky, obdržely děti poukazy na zapůjčení 

koloběžek a ti na prvních místech také roztomilého medvídka. I přesto, že počasí 

tentokrát moc nepřálo, si přišlo zazávodit 58 dětí a všechny bojovaly s plným 

nasazením a úsilím. Na dětech i rodičích bylo vidět, že si závody užili.  

 

5 – 9. 7.2017 – Orlice 2016 

Rekordních 9 posádek se letos nominovalo na dvoudenní plavbu po Orlici. 

Nezdá se to, ale letos jsme nasedli do lodí již pošesté. Termín byl letos stanoven 

na 5. - 9. 7 .2017. Delší pobyt v kempu byl letos rozšířen o 1 den nácviku 

pádlování pro starší děti a o 1 den turistiky na Velkou Deštnou a Masarykovu 

chatu na Šerlichu.  

Letošní plavba proběhla ve dvou dnech a byl zdolán úsek Kostelece nad Orlicí - 

Týniště nad orlicí - Krňovice. Celá akce proběhla bez zaváhání a cvakla se 

(rozuměj: loď se převrátila, její posádka se octla ve vodě) pouze jedna posádka. 

Všemi očekávaný jez sjely všechny lodě. Protože bylo více vody, dal se jet i 

jinudy než jen 2 metry od pravého břehu. Vodácká akce, původně pro děti, se 

stává lákavým pobytem v přírodě a aktivitou hodnou k vyzkoušení.  
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10 – 11. 11. 2017 Nocování dětí v sokolovně 

Děti se dne 10.11.2017 dočkaly jejich nejoblíbenější akce, kterou pořádá T.J. 

Sokol Velká Bystřice.  A to je nocování v sokolovně bez rodičů s promítáním 

filmu. Letos byla akce v duchu pohádky Zpívej.  

Než se děti uložily do svých spacáků, zahrály si pár společných her, některé děti 

si vyrobily vánoční přáníčka a společně jsme všichni povečeřeli. Poté 

následovala pohádka, která děti zaujala natolik, že nikdo při ní neusnul  

a při závěrečné písničce jsme se dočkali i potlesku. 

Akce se zúčastnilo přes 40 dětí.  

 

9. 12. 2017 – Předvánoční akademie. 

Na závěr roku organizujeme v Sokole vždy předvánoční akademii. Nejinak 

tomu bylo tento rok, kdy se všechny děti, rodiče a další příbuzní sešli v sobotu  

9. prosince 2017 v místní sokolovně, aby se podívali na sportovní výkony dětí, 

pobavili se s ostatními a vánočně se naladili. Akademii zahájily svým tanečním 

vystoupením děti z tanečního kroužku pod vedením paní Petry Pěnkavové. Poté 

se sokolského parketu ujaly dva oddíly mažoretek z Lošova, pak už se postupně 

představily všechny sokolské oddíly dětí, a to předškolní děti se svým 

vystoupením na hudbu a opičí dráhou, školní děti ukázaly cvičení na nářadí  

a gymnastické prvky na koberci. Děti z oddílu gymnastiky předvedly náročné 

cviky na koberci a na kladině. Blížící se Vánoce připomínalo výborné vánoční 

cukroví, které napekly členky sokola a krásná vánoční výzdoba. Slavnostní 

odpoledne se opět povedlo a my se těšíme na další ročník této příjemné akce.  
 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je podle nového občanského zákoníku platného  

od 1. ledna 2016 pobočným spolkem. Územně spadá pod Župu Šrámkovu,  

se sídlem v Prostějově, kterou vede jako starosta Ivo Slavotínek st. a pod ústředí 

Orla v Brně. Starostou jednoty je od roku 2016 Mgr. Zdeněk Lakomý, 

místostarostou Ing. Jan Fojtík a sekretářem jednoty Mgr. Eva Fojtíková. Jednotu 

vede devítičlenná rada a sekretář jednoty. Mimo již zmíněné členy jsou to Mgr. 

Ivo Slavotínek, Ludmila Pospíšilíková, Václav Lakomý, Radomír Nádvorník, 

Vojtěch Lakomý, Pavla Pečínková, Bc.Věra Fojtíková. Předsedkyní revizní 

komise je Marie Plesková. Zdeněk Lakomý je zároveň místostarostou župy. 

Celkově čítá jednota 102 členů všech věkových kategorií. 

O náplň činnosti se starají vedoucí jednotlivých aktivit. Sportovní akce 

pro děti mají na starosti Eva Krätschmarová a Pavla Pečínková, stolní tenis vedl 

Lubomír Knol a Jiří Nemrava, cvičení žen vede Jiřina Nakládalová a Marie 
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Plesková. Muže organizuje Radomír Nádvorník. Ing. Jan Fojtík nově zaštiťuje 

starší mládež. Vedením našeho orelského tábora byl pověřen Karel Fojtík  

a Radek Nádvorník. 

Prezentaci Orla na internetu a tvorbu stránek zaštiťovala Věra Fojtíková  

a Radomír Nádvorník. 

Mezi hlavní aktivity naší jednoty patří především sportování, doplněné  

o pořádání kulturních a společenských akcí a rovněž tak úzce spolupracujeme  

s místní římskokatolickou farností po stránce duchovní, kdy P. Josef Opluštil  

je členem jednoty a jejím duchovním rádcem. Farnost v orlovně pořádá rovněž 

své akce jako přednášky, dětské akce apod. (sportovní část příměstského tábora, 

turnaj ve stolním tenise, farní Silvestr a mnoho dalších akcí.) 

Mezi pravidelné týdenní činnosti patří cvičení dětí a mládeže, u žen  

je velmi populární posilovací cvičení, muži se věnovali florbalu a badmintonu. 

Družstvo A stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu v rámci 2. třídy 

veřejného otevřeného přeboru okresu Olomouc. Stolní tenisté se pravidelně 

zúčastňují turnaje Mikroregionu Bystřička. Z dalších sportovních akcí  

se zúčastnili naši florbalisté turnaje v Semilech, kde vybojovali druhé místo.  

V neděli zkouší v orlovně členové Velmi amatérského divadla, které vede  

a režíruje Ludmila Pospíšilíková. Mimo tyto pravidelné akce jsou v orlovně 

pořádány jednorázově koncerty, přednášky a sportovní zápolení. Pořádají se zde 

i soukromé akce jako oslavy a rovněž taneční pro dospělé. 

Každým rokem se snažíme obohatit kulturní a společenský život Velké 

Bystřice. Stejně tomu bylo i v tomto roce. Počátkem ledna podpořili mladí orli 

Tříkrálovou sbírku. Za tímto účelem vytvořili hned několik skupin koledníků, 

kteří prošli jednotlivé obce farnosti a pomáhali tím dobré věci. 

4. února se konal v pořadí již 14. orelský a farní ples, návštěvnost byla 

kolem 90 účastníků. Jako obyčejně, občerstvení a sál připravili samotní členové 

jednoty. O hudební doprovod se postarala skupina Fontana. Předtančení zajistili 

samotní členové Orla. 

11. června se konala premiéra divadelního představení pohádky pro děti  

v podání Velmi amatérského divadla ,,Pohádka o třech doktorech“ a ,,O třech 

kůzlátkách“, kterou předvedly naše nejmenší děti. Režisérkou byla paní Ludmila 

Pospíšiliková. Pohádka byla velmi hojně navštívená a divákům se líbila, takže 

10. prosince se uváděla znovu. 

V rámci Hanáckého roku ve Velké Bystřici se konala v červnu 

velkobystřická Kuličkiáda, kterou pořádala naše jednota. Během dne si děti  

i dospělí mohli vyzkoušet své umění v této hře, kterou známe za svého dětství. 

Na vítěze čekaly pěkné ceny. 
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XI. Významné události města v roce 2017  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

 

7.1. Tříkrálová koleda 

25.2. Bystřický masopust se zabíjačkou 

7.4. Vynášení smrtky 

9.4. Pletení tatarů 

17.4.  Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 

29. 4.  Pálení čarodějnic 

29. 4.  Stavěni mája 

14. 5.  Bystřické selské trhy 

14. 5.  Slavnost kroje – Šeroká Haná 

27.5.  Sečeni lóke 

28.5.  Káceni mája s májovou veselicí 

4. 6. Bystřická kuličkiáda  

2.-3. 

9. 

LIDOVÝ ROK – viz samostatná zpráva 

 

24.9. Bystřické selské trhy  

22.10. Drakiáda  

11.11. Svatomartinské odpoledne  

30.11. Vánoční jarmark s koledováním v ZŠ  

30.11. Vánoční jarmark v mateřské škole 

5. 12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

10.12. Adventní koncert  

17.12. Zpívání u vánočního stromu a pouštění skořápkových lodiček  

24.12. Štědrovečerní troubení z věže kostela  

24.12. Půlnoční mše  

25.12. Živý betlém  

26.12. Štěpánské koledování  
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Bystřice napříč žánry  

 
Podklady: webové stránky Města Velká Bystřice 

 

14. – 15. 1. OLMA CUP | turnaj mladších žáků v házené | hala Na Letné | Pavel 

Vodička  

28. 1. Ples města Velká Bystřice | hotel Zámek | Mgr. Marcela Chumchalová  

28. 1. NUTREND CUP | turnaj mužů v házené | hala Na Letné | SK Velká 

Bystřice | Zbyněk Müller  

4. 2. LO HANÁ CUP | hotel Zámek | turnaj mladšího dorostu v házené | hala 

Na Letné | Pavel Vodička  

11. 2. Ples SRPŠ | hotel Zámek | Lucie Vaculíková  

11. 2. JMIT CUP | turnaj mužů v házené | hala Na Letné  

18. 2. Dětský šibřinkový karneval | sokolovna | TJ Sokol | Jaroslava Pechová 

25. 2. Ples Sboru dobrovolných hasičů| hotel Zámek | Jiří Čepelák  

4. – 5. 3. BOBO CUP | turnaj žáků v miniházené | hala Na Letné | Vítězslav 

Matulík  

11. 3. Vlaštovkiáda | orlovna | pořádá skautský oddíl Velká Bystřice | Vít 

Langer 

18. 3. XVII. Josefovské šibřinky |sál Ravela | Vítězslav Matulík  

25. 3. Pohárek SČDO | oblastní kolo soutěže monologů a dialogů | KD Nadační 

| František Denk  

21. – 22. 4. Jarní bazárek | orlovna | Mgr. Eva Frnková  

1. 5. Bílý kámen ® | 24. ročník jarního putování jinak veřejnosti zapovězeným 

územím | Vojenský výcvikový prostor Libavá | pořádá Auto-velo klub | Oldřich 

Wasserrab  

6. – 7. 5. Rybářské závody | vodní nádrž Velká Bystřice | pořádá MO ČRS | Jan 

Slepica  

13. 5. Čištění řeky Bystřice | každoroční dobrovolnická pomoc řece Bystřici | 

Václav Břeha 

20. 5. Závod kol, koloběžek a odrážedel | Zámecký park | pořádá TJ Sokol | 

Jaroslava Pechová  

27. 5. Festival duchovní hudby k poctě Mons. Josefa Olejníka | VII. ročník 

přehlídky chrámových sborů | Kostel Stětí sv. Jana Křtitele | P. Josef Opluštil  

4. 6. Dětský den | zábavný program pro děti i celé rodiny na celé nedělní 

odpoledne – hry, atrakce, soutěže o ceny | amfiteátr, Zámecký park | Martina 

Žbánková  

9. – 11. 6. Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty | 45. ročník národního 

finále soutěže monologů a dialogů | KD Nadační | Ing. Tomáš Hradil  

4. 6. Jsme z jedné planety 2 | 3. ročník mezinárodního pikniku mezi stromy - 

tentokrát se nechá inspirovat Francií | amfiteátr, Zámecký park | Josef Janeček  

16. 6. Zahradní slavnost | oslava konce školního roku, slavnostní pasování 

předškoláků na školáky | Zámecký park | Lucie Pazderová 
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18. 6. Hanácké Nashville | potlach pod otevřeným nebem pro všechny příznivce 

folkové, trampské, country a bluegrassové hudby | amfiteátr | Alena Kafková   

23. – 24. 6. MEGA SAM CUP | turnaj v miniházené | hala MZŠ a hala  

Na Letné | Ivo Šenk  

15. 7. Bystřické kulturní léto | Mezižánrové pásmo divadla, hudby a skečů 

spojené se soutěží „O markýze Bykulè I.“ k zahájení letní sezóny. Pořádající 

osvětoví besedníci velkobystřičtí věří, že si na své přijdou malí i dospělí. | 

amfiteátr a Zámecké náměstí | Tomáš Hradil  

22. 7. Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička | 

oblíbená cyklojízda obcemi mikroregionu se zakončením tentokrát  

v Bystrovanech | pořádají obce mikroregionu Bystřička | Marek Pazdera  

5. 8. Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón | 7. ročník rockového  

open-air festivalu | amfiteátr | Ivo Slavotínek  

20. 8. Hasičské slavnosti | Zámecký park | Jiří Čepelák  

26. – 27. 8. Sportovní mládí CUP | turnaj mladších a starších žáků  

v házené | areál SK a hala MZŠ | Ivan Polcr  

2. 9. JMIT CUP | turnaj mužů v házené | hala Na Letné | Zbyněk Müller  

3. 9. LO HANÁ CUP | turnaj staršího dorostu v házené | hala Na Letné | 

Jaroslav Loun  

9. 9. Soutěžní přehlídka mažoretek | amfiteátr a Zámecký park | mažoretky 

"Hvězdičky“ Lošov | Martin Vlk  

23. 9. Závod zdatnosti | dětský orientační běh | sportovní areál Na Letné 

| pořádá TJ Sokol | Jaroslava Pechová  

23. – 25. 9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny | západní křídlo zámku | 

Josef Matonoha  

13. – 14. 10. Podzimní dětský bazárek | orlovna | Eva Frnková  

4. 11. Bystřické banjo | XIX. ročník festivalu trampské, folkové, country  

a bluegrassové muziky | KD Nadační | Alena Kafková  

9. – 10. 11. Prodejní výstavka SPCCH | západní křídlo zámku | Olga Mečířová  

12. – 19. 11. Výstava amatérských tvůrců | IX. ročník | orlovna | Marie 

Plesková  

1. 12. Řeka Bystřice | výstava fotografií pod otevřeným nebem | Zámecký park | 

Václav Břeha  

9. 12. Předvánoční akademie | vystoupení dětí ze sokolských oddílů  

pro širokou veřejnost | sokolovna | pořádá TJ Sokol | Jaroslava Pechová  

9. 12. Mikulášský turnaj | turnaj v miniházené | hala MZŠ | Ivo Šenk  

26. 12. Štěpánské plavání | vodní nádrž | Jiří Čepelák  

Koncerty Kruhu přátel hudby | Za vystoupeními špičkových umělců, 

interpretů vážné hudby, nemusíte jezdit do velkých měst. Koncertují pravidelně i 

u nás.  

Výstavy v galeriizet | Špičková díla moderního umění v krásných prostorách 

západního křídla zámku. Výstavy se konají 6× do roka, trvají vždy po 2 měsíce  
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a končí dva dny před další vernisáží, uskutečňovanou zpravidla poslední sobotu 

v měsíci. | dr. Jaroslaw S. Pastuszak  

Kinoamfík | Horké letní večery můžete strávit při filmových představeních 

v bystřickém amfiteátru  

 

 

 

Velký krojový bál na Hané 

 
Podklady: Hana Londová, kronikářka města 

 

Ples příznivců folkloru, tance, lidové hudby a krojů z celé Moravy proběhl 

v sobotu 18. února v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Vstupné včetně místenky 

stálo 250 Kč, krojované páry obdržely u vstupu láhev vína, kytičku a lístky  

do tomboly. Parket se otevřel ve 20 hodin společným předtančením krojovaných 

Hanáků. K tanci a dobré zábavě hrála Hanácká dechová hudba Hulíňané  

a Cimbálová muzika Primáš. Folklorní soubory se představily několika 

tanečními vstupy v průběhu večera. Byla připravena ochutnávka vín a losování 

bohaté tomboly. Akci pořádal Hanácký folklorní spolek za významné podpory 

Města Velká Bystřice. První ročník plesu Hanáckého folklorního sdružení 

navštívili krojovaní z Hané, nejvíce zastoupený byl soubor Klas Kralice, 

nechyběli souboráci místní, z Přerova, z Vyškova a další. Bohužel na ples přišlo 

velmi málo „civilů“ bez kroje, ale snad to v dalších ročnících bude lepší. 

 

 
 

Bílý kámen - pondělí 1. května 2017 - XXIV. ročník 
 

Podklady: Jaroslav Koš, člen AVK Velká Bystřice 

 

 

 Letos jsme opět měli kliku na pěkné počasí, i když předpověď nebyla 

nijak příznivá a poslední dny před akcí zvaly spíše za teplou pec, než do hvozdů 

a větrných kopců Libavska. Proto jsme měli velkou radost z 5.149 účastníků. 

 Jejich počty na jednotlivých vstupních stanovištích: Kulturní dům 

Mrsklesy 1.011, Mrsklesy skládka 303, Smilov zastávka 299, Libavá ostrůvek 

533, Libavá směr Mrsklesy 42, Stará Voda 34, Nové Oldřůvky 96, Luboměř 83, 

Kovářov 160, Zelený kříž 866, Nová Ves 4, Kozlov 834, Velký Újezd 323, 

Hlubočky zákaz 24, Hlubočky skiareál 239, Daskabát most 200, 2 autobusy 98. 

 I když letos nebyla otevřena žádná nová trasa, bylo leccos zajímavého  

k vidění. V libavském kostele byl vystaven nový zvon, který Městu Libavá 

věnoval místní okrašlovací spolek Lubavia, na dřevěném mezipatře byla  
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k vidění unikátní výstava fotografií libavského kronikáře Jindřicha Machaly 

"Zapomenuté hřbitovy". Spolek Starooldřůvané zase ve Starých Oldřůvkách 

umožnil zájemcům vstup do místního kostela, který se může pochlubit mimo 

jiné zajímavým zvonem. 

 Protože se zatím nepodařilo zastavit kůrovcovou kalamitu, probíhala stále 

intenzivní těžba smrkových porostů, která odhalila účastníkům úplně nové 

pohledy na krajinu, které však člověka příliš nepotěší. 

 Potěšitelný však byl fakt, že počet účastníků bez cyklistických přileb letos 

klesl na minimum a mezi ukázněnými cyklisty to byly opravdu jen ojedinělé 

výjimky. O tom, že jde o významnou ochranu hlavy svědčí řada úrazů. I letos  

si jedna cyklistka po pádu z kola přilbu rozbila a byla odvezena do nemocnice  

s podezřením na otřes mozku. Hůře skončil zkolabovaný cyklista, který  

po převozu do nemocnice zemřel a stal se tak druhým člověkem, který  

za čtyřiadvacet let existence Bílého kamene na jeho trasách zahynul. Policií bylo 

uděleno několik několikatisícových pokut, které by měly přimět i ty 

nepoučitelné k respektování daného režimu ve vojenském prostoru, který k tak 

rozsáhlým civilním akcím není určen. 

 Kameníci si jako každý rok chválili perfektní orientační značení všech 

tras, k čemuž letos přibyla i velká pochvala za zajištění občerstvení na celém 

území naší akce, což není vůbec jednoduché. Špatné počasí a tím pádem 

podstatně snížená účast hladových a žíznivých znamená pro zajišťovatele velké 

finanční ztráty, což si někteří rebelové neuvědomují. 

 K letošním menším problémům bylo dočasné přehlcení vstupního 

stanoviště nad Kozlovem, které je stále více využíváno pro atraktivní nabídku 

různých tras. Toto stanoviště bude nejen posíleno, ale i přesunuto na vhodnější 

místo na okraji obce. 

 Stále se zvyšující náklady na zajištění akce vedly letos pořadatele  

k nutnému navýšení vkladu za účast o deset korun, což bylo většinou 

cykloturistů přijato s pochopením. Jen za povinné zdravotní zajištění  

a rozmístění mobilních WC jsou náklady desetitisícové, kterých jsme byli  

v minulosti ušetřeni. Jistá částka ze vstupného byla pořadateli věnována  

na podporu okrašlovacího spolku Lubavia, který opravuje, upravuje a ošetřuje 

desítky památek, s nimiž se účastníci Bílého kamene na svých trasách setkávají. 

  
 

 

 

Článek v Hanáckých novinách Kulturní lázně regionu 

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková 

 

Martina Žbánková - rodačka z Olomouce, kde vystudovala Střední 

zdravotnickou školu a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého.  
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V 90. letech působila jako tlumočnice a překladatelka italštiny a zastupovala 

italské obchodní společnosti. Od roku 1995 pracovala jako speciální pedagog  

a tisková mluvčí ve vazební věznici v Olomouci. V roce 2002 se přestěhovala  

do Velké Bystřice, kde od roku 2012 pracuje na Městském úřadě v Kulturním  

a informačním centru. V roce 2013 s ním získala ocenění Nejoblíbenější 

informační centrum Olomouckého kraje. Je vdaná, manžel Miroslav žije  

a působí v Olomouci, kde studuje i její dcera.   

 

Slogan nejde odkoukat z brožur. Musí za ním být příběh a vztah k místu 

S kulturní manažerkou Velké Bystřice Martinou Žbánkovou o značce Kulturní 

lázně regionu 

Velká Bystřice nedaleko Olomouce jako kulturní lázně regionu. Tohle spojení si 

město s třemi tisíci obyvateli pěstuje posledních šest let. Je to znát. Téměř každý 

den se něco děje, narostl počet návštěvníků, hodně důležité bylo zapojení 

místních nadšenců po politiky. „V malém městečku jsme namixovali koktejl 

tolika žánrových chutí, že nám ho mohou mnohem větší města závidět,“ říká 

Martina Žbánková, která ve Velké Bystřici pracuje jako vedoucí odboru kultury 

a informací. Právě ona slovní spojení vymyslela a dává mu spolu s dalšími 

obsah, což je nakonec to nejdůležitější. V rozhovoru přiblížila zkušenosti, jak 

být vidět, i když o deset kilometrů dál leží stotisícová Olomouc. 

 

Kde se vzala značka Kulturní lázně regionu? Jak vás napadly zrovna lázně? 

Je to podobný příběh jako mají některé texty písní, které lze slyšet na našich 

festivalech. Když v roce 2011 hledalo nově vznikající kulturní a informační 

centrum své první zaměstnance, bylo požadavkem výběrového řízení předložit 

koncepci jeho fungování a rozvoje. Přemýšlela jsem, jak spojit pestrou nabídku 

žánrů a kulturních aktivit a zároveň nastavit fungování celého odboru kultury  

na městě. Protože mi to nějak nelezlo z hlavy na papír, otevřela jsem si láhev 

sektu, sedla si s notebookem do křesla a začala třídit fotky z dovolené. Po pár 

deci, uprostřed vzpomínek na příjemné chvíle v termálních lázních, folklorní 

koncerty a podvečerní promenády s rodinou, jsem si najednou uvědomila,  

že stejné pocity zažívám i doma ve Velké Bystřici. 

 

Takže to byla tak trochu náhoda? 

Právě, že ne. Ono to bylo vlastně takové přirozené poznání. Až potom co jsem 

trochu vystřízlivěla (usmívá se), jsem začala logicky skládat celou mozaiku 

Kulturních lázní regionu. A byla jsem překvapená, jak to do sebe všechno 

zapadá. Stejně jako každé lázně i my pečujeme o své prameny. Jen nevyvěrají  

ze země, ale z tvůrčí činnosti obyvatel Velké Bystřice. Jednotlivé projekty 

v oblasti lidového folkloru, hudební akce s různým žánrovým zaměřením  

od folku přes rock po klasickou hudbu, divadelní vystoupení, spolková činnost  

a další - to všechno jsou v podstatě procedury, které mají za cíl potěšit vaši duši, 

ulevit od všedních starostí, posílit společenskou sounáležitost. Najednou tady 
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byla vize, která překračuje úroveň jednoho odboru města. S ní jsem předstoupila 

před výběrovou komisi. Lidé, kteří v ní seděli, byli těmi, kteří se o multižánrový 

kulturně-společenský život městečka zasloužili. Okamžitě pochopili, že máme 

v rukách silnou marketingovou značku. 

 

Měla jste pocit, že v regionu chybí plnohodnotné kulturní centrum, nebo bylo 

hlavním smyslem upozornit na aktivity ve Velké Bystřici? 

Naše město leží na dohled od Olomouce, jedné z nejvýznamnějších kulturních 

metropolí v zemi. Jsme na Hané, kde téměř v každé vesnici žije nějaká forma 

místního folkloru a kultury. Moji přátelé a kolegové, kteří v našem městě 

dobrovolně a ve svém volném čase organizují celou tu škálu akcí, nechtějí 

soutěžit o vavříny nebo o to, kdo je významnějším nositelem kultury v regionu. 

Jak říkáte, jen jsme chtěli přilákat nové návštěvníky, protože oni jsou těmi,  

pro které to děláme, zpříjemnit volné chvíle svým spoluobčanům a posílit tak 

hrdost na jejich obec. V neposlední řadě musíme mluvit i o ekonomických 

přínosech pro město a místní podnikatele. 

 

Ve městě pořádáte pravidelně velké akce, o které z nich „lázeňství“ opíráte? 

V průběhu posledních let se městu podařilo sjednotit dílčí aktivity v oblasti 

folkloru do uceleného souboru a vytvořit marketingovou značku s regionálním 

přesahem Hanácký rok v Bystřici. Tradiční velké kulturní akce jako 

mezinárodní festival Lidový rok, Slavnost kroje, Bystřické banjo nebo Hanácké 

Woodstock jsou doplňovány komorními multižánrovými projekty zaměřenými 

například na vážnou hudbu, ochotnická vystoupení a podobně. Jedním ze znaků 

„zdravého“ komunálního života charakteristického pro město je aktivní zapojení 

obyvatel a spolků do přípravy a organizace. Součástí značky KLR se tak rázem 

stávají i místní akce jako jsou vlaštovkiáda, čistění řeky Bystřice, hasičské 

slavnosti, dětské dny, cyklovýlety a podobně, kterých se účastní i lidé z okolí.  

Ti sledují program našeho města a rádi přijedou na akci, o které by jinak 

netušili. 

 

Jste spokojení s tím, jak spojení Kulturní lázně regionu žije mezi lidmi? Zvedl se 

počet návštěvníků? 

Ohlas je jednoznačně pozitivní. Návštěvníkům připadá slovní spojení kulturní 

lázně regionu zcela přirozené. V široké nabídce aktivit, ze kterých si může 

člověk vybírat v celém olomouckém regionu, nelze mít za cíl nepřetržitý růst 

návštěvníků. Návštěvnost ovlivňuje řada vnějších faktorů. Je důležité vytvořit si 

kvalitní nabídkou programu a doprovodných služeb stálou návštěvnickou 

základnu, přicházet s novými nápady, sledovat trendy, přizpůsobovat se 

poptávce. 

V našich myslích je slovo lázně podvědomě a historicky spojeno s něčím 

vznešeným a prospěšným. Zároveň je to tak trochu prestižní označení a dělá to, 

jak se říká, dobrou adresu. Velká Bystřice je dobrou adresou. Je atraktivním 
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místem pro život. Dáte-li si slovo lázně do sloganu města, je to závazek pro jeho 

vedení, aby drželo vysoký standard. 

 

Jak důležité je mít pro propagaci svoje slovní označení? 

Není tak důležité samotné slovní označení, ale to, jak ho naplňujete. Chcete-li 

označit své město za město květin, měli by ty květiny lidé ve městě každodenně 

vídat. U nás mohou šest dní v týdnu od rána do večera navštívit kulturní  

a informační centrum v západním křídle zámku a vybírat si z nepřeberné 

nabídky programů z celého regionu. Sami pořádáme několik akcí do měsíce. 

Prezentujeme a propagujeme je na všech možných úrovních. Jednotná značka 

tomu samozřejmě pomáhá.  

 

Nepoužívali jste v minulosti i spojení Kulturní lázně Olomoucka? 

Toto slovní spojení občas použila některá média při konkretizaci místa,  

ze kterého regionu Bystřice pochází, neboť obcí se shodným názvem Bystřice je 

více, tak aby nedocházelo ke krajové záměně. 

 

Kolik dá práce, aby se značka chytila a měla přínos? 

To je otázka vhodná pro odborníky z oblasti brandingu. My to děláme od srdce  

a budujeme značku více vlastním nasazením než nějakou rafinovanou 

marketingovou kampaní. Postavili jsme ji na tom, co už tady bylo, co fungovalo 

a dali jsme tomu novou „střechu“. Samozřejmě že využíváme i služeb 

profesionálů, ale jsou to z velké části opět lidé od nás z města. Oni to nedělají 

jen jako zakázku za peníze. Vědí, že tu práci dělají pro sebe a své blízké. To je 

pak vidět i na výsledku. 

 

Co podle vás bylo a je na zavedení hesla a brandingu vůbec nejnáročnější? 

Vím, že jinde to bývá přesvědčit o svém nápadu vedení města. U nás bych 

v tomto případě označila vedení za osvícené. Politici v tomto táhnou za jeden 

provaz a jsou studnicí dobrých nápadů. Sami se podílejí na organizaci akcí, jdou 

příkladem ostatním a lidé jim věří, že vize, kterou prosazují, je správná a bude 

úspěšná. Jako návštěvník lázní chcete perfektní péči a mít pohodu. Stejně tak  

i na našem koncertě. 

 

V okolí vznikly podobné slogany jako Skrytá perla Evropy, Kroměříž nezastavíš, 

Živá brána Jeseníků… Vidíte někde kolem sebe inspirativní příklady? 

Upřímně řečeno jsem těmi slogany na propagačních materiálech v našem centru 

zavalena. Marketing cestovního ruchu se v posledních letech hodně zlepšil. 

Rozšířila se nabídka toho, co mohou obce a města nabízet. Tím vzrostla 

konkurence a je důležité upoutat pozornost návštěvníků. Obecně ale platí,  

že za sloganem by měl být příběh, který dokážete poutavě odvyprávět.   

 

Čím byste řekla, že se Velká Bystřice odlišuje? 
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V malém městečku jsme namixovali koktejl tolika žánrových chutí, že nám ho 

mohou mnohem větší města závidět. Dokázali jsme úspěšně čerpat evropské 

dotace a vybudovat infrastrukturu a zázemí, bez kterého by pořádání tak 

rozsáhlého portfolia akcí nešlo dělat. Rekonstruované zámecké náměstí, západní 

křídlo zámku, kde sídlí informační centrum a galeriezet, interiér hotelu zámek  

a zámecká zahrada s nově vybudovaným amfiteátrem jsou srdcem kulturních 

lázní. V letošním roce jsme navíc dokončili rekonstrukci kulturního domu 

Nadační. A máme tady opravdu vydatné a léčivé prameny tvůrčí činnosti. 

 

Kdyby chtěl třeba nějaký starosta dostat svou obec do povědomí, co by pro to 

měl udělat? 

Sednout si s přáteli, otevřít si láhev dobrého vína, třeba toho svatomartinského, 

rozhlédnout se kolem sebe a zkusit odvyprávět svůj vztah k obci budoucím 

návštěvníkům. Tam někde pak najde i ten slogan. Zabírá to víc než snaha 

odkoukat od sousedů nebo z brožur nějaký nápad a roubovat ho na strom,  

kde nemůže růst.  
  

     
 

Zemřel Antonín Nakládal  

 
Podklady: Bystřické noviny č.3/2017 

 

V sobotu 11. února 2017 nás navždy opustil bývalý bystřický 

místostarosta a významná postava bystřické kultury - pan Antonín Nakládal. 

Dovolte mi nyní krátce na něj vzpomenout. Antonín Nakládal je bystřickým 

rodákem - na svět přišel 25. května 1932 do rodiny drobných živnostníků, kteří 

si v ulici Loučné vedli obchůdek smíšeným zbožím. Jeho otec, rovněž Antonín 

Nakládal, je znám především jako dlouholetý činovník místního i okresního 

sboru dobrovolných hasičů a spolu s maminkou Annou přivedli svého syna  

do prostředí ochotnického divadla, se kterým začínali v místním Orlu. Asi právě 

zde získal Tonda, jak jsme mu říkali a jak nám byl nejbližší, k divadlu 

celoživotní vztah. V roce 1953 zakládá se svými přáteli divadelní soubor,  

ve kterém je aktivní až do roku 1989 mimo jiné jako jeho jednatel. Přebírá 

funkci předsedy místní osvětové besedy a je iniciátorem připomínek řady jubileí 

a organizátorem čestných společenských akcí. Ve vzpomínce ještě jistě máme 

vydání zatím poslední knihy o historii našeho města a bystřické oslavy pětistého 

výročí udělení práva užívat znak, které Tonda organizoval.  

Podílel se na propagaci Velké Bystřice jako „kulturní obce“, takže naše 

dnešní marketingová značka „Kulturní lázně regionu“ má své kořeny. Řadu let 

se věnoval moderátorské činnosti při nejrůznějších bystřických i okresních 

slavnostech. Již v důchodovém věku se aktivně účastnil práce ve zdejším 

Seniorklubu a své kamarády z ochotnického divadla udržoval pospolu v rámci 
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Klubu přátel divadla, se kterým vyjížděli za svými milovanými divadelními 

kusy.  

Tonda Nakládal na organizování kulturního života sám v jedné ze svých 

písemných poznámek vzpomíná takto: „Veškerou svou dobrovolnou prací jsem 

chtěl přinést spoluobčanům více pohody a obohacení občanského života  

a pro sebe celoživotní potěšení“.  

Obecnou i měšťanskou školu absolvoval Tonda ve Velké Bystřici,  

v letech 1947- 48 studoval na jazykové škole a v roce 1952 úspěšně absolvoval 

vyšší hospodářskou školu- obchodní akademii. Celých třiačtyřicet roků pracoval 

na různých pozicích v podniku Mora Moravia, především na úseku obchodu, 

prodeje a marketingu.  

V roce 1959 se oženil se svou drahou ženou Jarmilou, aby se jim záhy 

narodili dva synové Petr a Libor. Několikrát se mi Tonda svěřil, že velkou 

radost mu dělá kulturní angažmá celé široké rodiny, včetně snachy Jiřiny  

i vnoučat Ondry a Elišky. 

 Po roce 1989 byl přirozeně přizván k veřejné práci v obecní samosprávě, 

nejprve v rámci Občanského fóra. Po tři volební období pracoval v místním 

zastupitelstvu, přičemž v letech 1998 – 2002 zastával funkci místostarosty.  

 Vzhledem ke své celoživotní veřejné aktivitě se pak v roce 2005 stal 

Antonín Nakládal přirozeně jedním z prvních třech laureátů Ceny města Velká 

Bystřice za celoživotní přínos v oblasti kultury a to ve společnosti Mons. Dr. 

Antonína Huvara a pana Leo Schwarze. 

Vzpomínáme v úctě!  

Jménem samosprávy města Velká Bystřice Ivo Slavotínek 

 

Poznámka kronikářky: Pro svou výřečnost a schopnost improvizace při 

mluveném projevu zejména při moderování, měl Antonín Nakládal mezi 

Bystřičáky úsměvnou přezdívku Toník Zlatoústý. 
 

 

 

Pohár ministryně školství 
 

Podklady: Bystřické noviny č.5/2017, Marek Pazdera, Ondřej Dostál 

 

 

Kluci ze ZŠ Velká Bystřice získali Pohár ministryně školství! 

Celorepublikové finále školní ligy základních škol v házené probíhalo 20. a 21. 

4. 2017 ve Žďáru nad Sázavou, naše škola reprezentovala Olomoucký kraj  

a především Velkou Bystřici. Finále přenášela v přímém televizním přenosu 

celostátní sportovní televizní stanice ČT sport, takže celá Česká republika 

věděla, jak máme šikovné žáky!!! 
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Postup žáků popisuje Ondřej Dostál, učitel tělesné výchovy na místní 

základní škole: 

Po úspěšně zvládnutých okresních i krajských turnajích a následném 

kvalifikačním turnaji na republikové finále jsme s týmem vybraných žáků  

7., 8. a 9. tříd odjížděli dne 20. 4. na dvoudenní turnaj, který se konal ve městech 

Nové Veselí a Žďár nad Sázavou. Tento turnaj měl konfrontovat nejlepší týmy 

základních škol České republiky v házené.  

Chlapci předvedli velice pohlednou kombinační házenou, která slavila 

úspěch jak v konečných výsledcích, tak u diváků, trenérů jiných družstev  

a sportovních expertů. Celým turnajem jsme prošli bez prohry a tým  

se prezentoval soudržným, koncentrovaným výkonem. Za zmínku stojí vysoká 

hráčská disciplinovanost vůči pokynům trenéra, ať už na hřišti, tak mimo něj. 

Dále vysoká herní inteligence a vyspělost, za což lze pochválit práci trenérů SK, 

zejména pak p. trenérku Kaczmarzykovou (Fabíkovou). Její podíl na výhře 

našeho týmu je obrovský. Turnaj jsme zvládli bez vážnějšího zranění,  

až na zvrtnutý kotník výborného obranáře Jana Vysloužila, který díky tomu 

přišel o finálový zápas, to mě mrzí asi nejvíce. Na druhou stranu jsem velice rád, 

že na hřiště se v průběhu celého turnaje i finálového zápasu dostali všichni 

nominovaní hráči. I hráči méně vyhraní předvedli v mých očích výborné 

výkony. Do výběru ALL STARS - nejlepší sestava turnaje - se dostali hned tři 

naši hráči (Buršík, Možíš, Souček).  

Celý tým si zaslouží velkou pochvalu a "vázička", kterou jsme dovezli 

jako hlavní cenu do Velké Bystřice, představuje jejich silného týmového ducha  

a kolektivní výkon. Tímto výkonem hráči reprezentovali nejen sebe, ale základní 

školu, sportovní klub a zejména pak město Velká Bystřice.  

Hráči: Katinger Adam, Dvořák Hynek, Haderka Vojtěch, Možíš Bobo, 

Dzieržava Jakub, Zedník Vilém, Buršík Filip, Grygar Martin, Souček Štěpán, 

Vodička Antonín, Vysloužil Jan. 
 

 

 

 

Slavnostní otevření KD Nadační 
 

 

Podklady: Bystřické noviny č. 4,5,6 / 2017, Marek Pazdera (upraveno) 

 

O víkendu 22. a 23. dubna proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného 

Kulturního domu Nadační. Dlouhé dva roky byl zcela uzavřen kvůli generální 

rekonstrukci. Když stavební dozor Ing. Milan Svoboda zpracovával pro radu 

města dokument „Odůvodnění změn“, provedli jsme malou rekapitulaci všeho, 

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

úplně nový barák. Z původního KD Nadační zůstalo snad jen obvodové zdivo. 

Od počátku nás na stavbě něco překvapovalo: náhon vedl úplně jinde a musel se 
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překládat, nosné zdivo bylo nesourodé a muselo se vyztužovat, stropy  

se nakonec budovaly úplně nové, betonové, dodatečně jsme odvlhčovali zdivo 

atd. I systém výstavby, kdy jsme kvůli dotaci první zrealizovali fasádu  

a vyměnili okna a až pak se pustili do konstrukčních změn, byl úplně obrácený  

a špatný. Teď už se ale na ten náš svatostánek kultury strašně všichni těšíme 

 a věříme, že dalších 50 let na něj nesáhneme. 

První dvě ze třech etap přinesly novou fasádu, okenní a dveřní výplně  

a současně přístavbu vstupního traktu od zámku se složitým zakládáním  

nad mlýnským náhonem.  

Po náročné přípravě pak přišla nejsložitější 3. etapa, která přinesla 

především novou vetknutou železobetonovou konstrukci stropu, resp. podlahy 

sálu, nový prostorný foyer v přízemí i prvním patře, nové řešení prostor bývalé 

restaurace Nadační, která nyní bude sloužit spolkům a občanům pro jejich 

schůze, přednášky, oslavy či zábavy. Restaurace bude mít i nadále plně 

vybavenou kuchyni právě pro potřeby pořadatelů či oslavenců. A celý kulturák 

získal nový svěží design, který snese soudobé požadavky.  

Dva roky musela především naše kulturní fronta, naše spolky snášet 

provizoria a azyl v náhradních prostorách. Proto bylo slavnostní otevření  

22. a 23. dubna  pro všechny zaslouženou odměnou za komplikace. Tedy 

přesněji- ne ještě tak docela. Kulturák byl sice hotov a do léta posloužil několika 

kulturním akcím, nicméně pak se ještě na půl roku stal azylem tří z pěti oddělení 

naší mateřské školy po dobu úplné, generální rekonstrukce původní budovy 

školky.  

V sobotu ráno 22.dubna měli občané po téměř dvou letech stavebních 

prací konečně možnost si celou stavbu prohlédnout. Sami jsme byli zvědaví, 

kolik přijde lidí, co je bude zajímat a jak se jim bude stavba líbit. V 9 hodin ráno 

jsme zahájili a otevřeli jsme pouze vchod od Zámeckého náměstí i proto,  

že bychom časem chtěli, aby občané dostali „pod kůži“, že nový KD Nadační již 

nemá hlavní vchod starým tmavým průjezdem, ale novým dlážděným 

prosvětleným vchodem přímo ze Zámeckého náměstí.  

V novém prostorném foyeru byla naistalována výstavka fotografií  

k 40. výročí folklorního souboru Haná a také fotografie z realizace rekonstrukce 

KD Nadační. Ve foyeru jsme vytvářeli skupinky po 10-15 lidech, a pak jsme 

vyráželi na prohlídku nových prostor. Jako odborné průvodce jsme zajistili ty 

nejpovolanější - architekta Ing. arch. Ottu Schneidera, stavební dozor Ing. 

Milana Svobodu, kolegy radní Michala Hoška a ing. Martina Seidlera.  

Prohlídku jsme obvykle zahájili v prostorách bývalé hospody, kde jsou 

nyní nové prostory vybavené barem, sociálkami a kuchyní. A již tady byly první 

otázky: „Budou se dát tyto prostory pronajmout a za kolik? “ a první odpovědi: 

„Určitě ano, ale ceník ještě nemáme zpracovaný. Teď tu však bude na cca půl 

roku, po dobu své rekonstrukce, školka“. Pak jsme se projeli výtahem (všichni 

ocenili jeho velikost a nosnost, pro pořadatele to bude opravdu velký 

pomocník), dostali jsme se na sál, prohlédli si nové zázemí pro účinkující, 
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balkon a šlo se na terasu. Tady přišla další obvyklá vlna dotazů: „Co ta betonová 

plocha, to bude obrazovka nebo co?“ a obvyklá odpověď: „Ne, je to 

architektonický záměr a bude zde nápis Kulturní dům Nadační s logem jako 

zapuštěný reliéf, bez použití barvy.“  

Občanů zvědavých na novou stavbu přišlo opravdu hodně, a tak jsme měli 

„plnou pusu“ práce a zastavili jsme se až po 12. hodině. I tak jsme zachytli 

reakce některých spoluobčanů, kteří byli v sobotu mimo, že by se prohlídka 

mohla zopakovat. A protože v pátek 12. května ve 20 h se promítal film  

v KD Nadační, hodinu před plánovaným zahájením proběhlo další kolo 

prohlídky pro ty, kdo prohlídku v původním termínu nestihli.  

Otvírací víkend KD Nadační pokračoval v sobotu 22. 4. v 17 hodin 

slavnostním programem souboru Haná k jeho 40. výročí založení, který byl 

reprízován po premiéře v Moravském divadle v Olomouci na podzim 2016. 

Úplně po strop „nacpaný“ sál také ukázal, že časem budeme muset ještě 

vyřešit vzduchotechniku, ale nyní již opravdu nebyly kapacity finanční, 

projekční ani stavební.  

V neděli 23.4. patřil kulturní dům divadelníkům z Osvětové besedy.  

Ve 14 hodin hráli pohádku pro děti Čert a Káča, v 18 hodin představili premiéru 

dramatu Franka Wedekinga Probuzení jara. 

K slavnostnímu otevření KD Nadační byl vydán almanach s krásnými 

fotografiemi Zdeňka Polácha a programem.  
 

 

 

 

Rekonstrukce MŠ 

 
Podklady: Bystřické noviny č.4/2017, Ivo Slavotínek (upraveno) 

 

V dubnu 2017 začala poslední etapa rekonstrukce mateřské školy. Téměř 

rok předtím město podalo žádost o dotaci na poslední, čtvrtou etapu 

rekonstrukce, modernizace a rozšíření školky. Před Vánocemi jsme se 

dozvěděli, že máme šanci získat 85% dotaci z nového Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) na rekonstrukci interiéru původní 

budovy MŠ - tedy vnitřních dispozic stávajících 3 oddělení a stravovacího 

provozu (výdejny a jídelny), které tak „doběhnou“ za již realizovanou, novou 

„obálkou“ budovy z roku 2011. Vybudujeme také ještě jedno nové oddělení  

v podkroví původní budovy. Vybudování alespoň 16 nových míst je totiž 

podmínkou pro získání dotace. A protože současné, dnešní požadavky požární 

ochrany a naproti tomu nabídka dnešních technických řešení nám na rozdíl  

od situace před 2 lety půdní vestavbu umožní, tak to za změnu původních plánů 

stojí. Tato nová kapacita umožní o něco snížit věkovou hranici přijímaných dětí 

k předškolní výchově a tedy rozšířit množství přijímaných dětí pod dlouhodobě 
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zavedenou a uznávanou hranici tří let jako ideálního věku pro přechod dítěte  

z mateřské péče do předškolní výchovy. 

 
 

 

Cena Olomouckého kraje za kulturu je opět spojena s Velkou 

Bystřicí  

 
Podklady: Bystřické noviny č.4/2017, Ivo Slavotínek (upraveno) 
 

Ve středu 5. dubna 2017 se v Moravském divadle v Olomouci sešli 

představitelé kulturního života z celého Olomouckého kraje, aby byli svědky  

a účastníky výročního slavnostního předání Cen Olomouckého kraje za přínos  

v oblasti kultury za rok 2016. I letos byla mezi laureáty osobnost, která své 

působení v kultuře opírá o bystřický folklor: dlouholetý režisér a scénárista 

našeho folklorního souboru Haná pan Jiří Čada! Navazuje tak na loňský úspěch 

celého souboru, který získal cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové 

kultury díky obnově a dlouholetému udržování lidových tradic Hané. Panu 

Čadovi patří dík a velká gratulace!  

Slavnostního večera se zúčastnili i členové souboru Haná, kteří svému 

milému panu Čadovi rádi přišli zatleskat a poblahopřát k významnému ocenění. 

 

 
 

Čištění Bystřice 

 
Podklady: Bystřické noviny č.6/2017, Václav Břeha (upraveno) 
 

Třináctého ročníku čištění se zúčastnilo 60 dobrovolníků, kteří neváhali 

obětovat svůj volný čas a přišli očistit řeku a její okolí od odpadků. Zhruba 

polovinu z tohoto počtu tvořily děti z několika oddílů Domu dětí a mládeže 

z Olomouce, tradiční jádro se potom skládalo z občanů Velké Bystřice.  

I s pomocí příznivého počasí se opět podařilo naplnit odpadem celou vlečku  

a stejně, jako v letech minulých byl nepořádek tvořen hlavně pet lahvemi, kusy 

igelitu, polystyrenem a jiným drobným odpadem. Největším problémem, a to 

nejen v naší řece, zůstávají textilní a jiné odolné utěrky a bohužel i dámské 

vložky. Na rozdíl od toaletního papíru a papírových rolek a ubrousků se tento 

odpad z domácností ve vodě nerozpadá a v obrovském počtu zanáší koryto řeky. 

Čistírny odpadních vod, jak ve Velké Bystřici, tak v Mariánském Údolí nejsou 

na zachycení tohoto materiálu vybaveny a tento jimi bez problémů proplouvá. 

Tento odpad z domácností patří do popelnice a ne do záchodové mísy, protože 

99% tohoto materiálu skončí v řece, na kterou je čistírna odpadních vod 

napojena. 
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Potěšitelné je, že se této akce účastní i rodiče s dětmi, což dává Bystřičce 

naději do budoucnosti. 

 

 

Jsme ze stejné planety 2, třetí ročník,  

francouzský PIQUENIQUE 

 
Podklady: Bystřické noviny č.2,3,4,5/2017, Alžběta, Hana, Josef, Ondra – 

organizátoři projektu, upraveno 

 
V sobotu 10. června 2017 se konalo třetí setkání projektu Jsme ze stejné 

planety 2. Velkou Bystřici znovu navštívily tři desítky cizinců, kteří v parku  

v roce 2015 vysadili stromy, symboly svého zakořenění v České republice, také  

jejich patroni-zahradníci, kteří jim při sázení pomáhali, a Jindřich Štreit, autor 

cyklu fotografií, který byl inspirací pro tento projekt.  

Základem setkání byl opět celodenní piknik. Kuchaři hledali inspiraci  

ve francouzské pohostinnosti, a tak se na stáncích s občerstvením objevily  

mezi jinými i francouzské pochutiny. Ke stánkům tradičně rozmístěným  

po celém parku letos přibyla POP-UP restaurace. V přímém přenosu tak mohli 

návštěvníci vidět, jak kuchaři kouzlí s jednotlivými ingrediencemi a jak vznikají 

všechny dobroty. Vařilo se na starých sporácích, topilo se dřevem, jídlo 

 se  podávalo na starých talířích, které byly v bystřických domácnostech již 

nepotřebné a pro tuto akci je shromáždily paní učitelky v mateřské školce. Talíře 

se po jídle umývaly (možná i vylizovaly), občas se muselo čekat, až budou další 

čisté, sedělo se u společného stolu. 

 Pokud někdo po dobrém jídle hledal lehkou sportovní aktivitu, mohl 

vyzkoušet pétanquové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno. A komu přišel 

pétanque příliš fádní, mohl svou pozornost upřít k ukázkám moderního cirkusu. 

Celý program samozřejmě doplnila příjemná hudba, výstavy nebo francouzské 

filmy.  

Pro nejmenší byla otevřena přírodní zahrada mateřské školky  

a pro ty větší byla připravena soutěžní hra s tématikou Francie ve spolupráci  

s česko-francouzskou sekcí Slovanského gymnázia Olomouc.  
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90 let házené ve Velké Bystřici – házenkářská slavnost na Letné 
 

Podklady: Pavel Vodička, předseda oddílu házené 

 

V neděli 11. 6. 2017 proběhly v areálu SK oslavy krásných 90-ti let  

od založení házenkářského oddílu ve Velké Bystřici. Celý den se odehrávaly 

přátelské zápasy našich družstev s týmy HC DUKLA Praha, ve kterých tentokrát 

nešlo úplně o výsledky, přesto jsme byli svědky zajímavých a vyrovnaných 

soubojů a třeba zápas dorostenců byl odehraný s maximálním nasazením. 

Velkobystřické ženy poměřily své síly s DHK ZORA Olomouc, třetím celkem 

letošní nejvyšší soutěže. Sportovním vrcholem pak byl zápas našich mužů  

proti aktuálnímu mistrovi extraligy – HC DUKLA Praha. Diváci, kterých  

se sešlo opravdu hodně, viděli utkání plné hezkých kombinací, individuálních 

akcí a brankářských super zákroků a celé se odehrálo v duchu fair play. Tým 

pražské Dukly přijel až na dva hráče v kompletní sestavě a my si vážíme toho, 

že místo zasloužených oslav a odpočinku přijeli na otočku k nám a předvedli své 

házenkářské dovednosti.  

Ale nejen házenou žila Letná v neděli. Bylo hezké pozorovat, jak se 

postupně všichni převlékli do účastnických triček, zajímavým zpestřením bylo 

vystoupení malých tanečnic z Lola´s Dance Street Olomouc, Karolínky 

Vlčkové, Elenky Vysloužilové a Sofinky Grégrové, které patří mezi ve své 

branži ke špičce nejen v ČR, ale i ve světě. Své umění nám také ukázaly 

Mažoretky Hvězdičky z Lošova a celý den jsme zakončili s hudební skupinou 

METHYL, která do nás v nedělním podvečeru valila jeden hit za druhým :-). 

Celou akci provázela mluveným slovem dvojice ostřílených „spíkrů“ Míra Knoll 

alias Fidel a Ivo Spisar z rádia Haná a nás těší, že si to s námi přišla užít spousta 

vzácných hostů, ať už bývalých úspěšných hráčů SK Velká Bystřice, ale třeba  

i předseda Olomouckého krajského svazu házené pan Valdemar Macharáček  

a další zajímaví hosté.  

Prostě to byla hezká neděle, sluníčko svítilo, žízní a hlady jsme neumřeli  

a na závěr už chybí jen díky všem, kteří nám s oslavami pomohli, speciálně pak 

hlavnímu partnerovi – společnosti VAPE s.r.o., městu Velká Bystřice, 

Olomouckému kraji, společnosti MAKRO a našim ostatním sponzorům,  

bez kterých házená ve Velké Bystřici nemůže existovat a Bucovi, Machymu, 

Želému, kteří se v tom parnu pekli s cca 400 makrelami a panu Mádrovi,  

který se pro změnu rožnil s dvěma trošku přerostlými selátky a Tomášovi 

Zedníkovi s posádkou, jejich gulášek byl vážně skvělý. A samozřejmě Ládesovi, 

Venďasce a jejich partě, za pečlivý dohled nad pitným režimem a zapomenout 

nesmíme ani na rozhodčí, bez kterých by se nemohlo hrát ;-) a všem členům 

házenkářského klubu, kteří jakkoliv přispěli svým nasazením......prostě všem 

těm lidem, za to, že to zvládli s klidem.  
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Házené ve Velké Bystřici přejeme, aby se dožila minimálně ještě jednou 

tolika let, a těšíme se na všechny při dalších akcích, nejen sportovních, ale i těch 

kulturních. 
 
 

 

T-MOBILE olympijský běh  

 
Podklady: Bystřické noviny č.9/2017, Milan Fajt (upraveno) 
 

 

Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen 

Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se po celém světě 

každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní aktivity všeho 

druhu. 

U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého 

olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové kategorie už od roku 

1987. 

Ve Velké Bystřici se uskutečnil první ročník tohoto běhu pro veřejnost 

21.6.2017.  V Olomouckém kraji byly v roce 2017 uspořádány pouze  

3 bronzové běhy – Olomouc, Přerov-Žeravice a VELKÁ BYSTŘICE! V celé 

České republice bylo bronzových běhů letos uspořádáno 75. Více informací lze 

dohledat na oficiálních stránkách www.olympijskybeh.cz  

S obrovským potěšením a upřímným respektem chceme touto cestou 

poděkovat všem 113-ti, kteří jste nakonec nastoupili na start. Do výborné 

atmosféry přispěly také děti. Nebudeme tajit, že nás příjemně překvapil velký 

zájem dětí o 5 km závod. Ještě větší radost jsme měli, když jsme je všechny 

uviděli v cíli. Respekt dětem, jejich rodičům a trenérům. Vymknutý dámský 

kotník asi 150 m před cílem bylo jediným zraněním závodu. Za to vám všem 

patří dík. Děkujeme uctivě za hbité a odborné zdravotní ošetření.  

V tomto prvním ročníku byli našimi lokálními partnery město Velká 

Bystřice a Kynologický klub Velká Bystřice. Bez jejich pomoci bychom vám 

neposkytli potřebnou úroveň závodu. Za oběma institucemi jsou konkrétní lidé. 

Naši myšlenku přijali někdy na začátku března a od té doby jsme cítili podporu. 

Děkujeme jim tímto hlasitě. Vážíme si jejich přízně.  

Nejenom běžkyně a běžci, ale také fanoušci předvedli skvělé výkony. 

Povzbuzování, skandování, „high five“ při průběhu do druhého kola, a mnoho 

dalších drobných pokřiků, dodaly závodu tu správnou atmosféru. Poděkování  

od srdce posíláme všem dobrovolníkům Tělocvičné Jednoty Sokol Velká 

Bystřice, kteří se zapojili do organizačních úkolů i pomocných prací. A že toho 

nebylo málo. Nezdá se to, není to vidět, ale věřte, že bez nich bychom dnes 

neděkovali ve všech předchozích odstavcích. Vyzkoušeli jsme si první ročník 

tzv. „z nuly“.  

http://www.olympijskybeh.cz/
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Poznámka kronikářky:  

V tomto i v minulém roce se děti se základní školy zúčastnily školního 

olympijského běhu v rámci vyučování. 

 

 

 

Hanácké Woodstock a bystřické pivní salón 
Rocková bouře pod širákem sobotní noci  

 
Podklady: Mgr. Kateřina Žbánková, brigádnice KIC 

 

Přesně v jednu hodinu po poledni odstartoval již 7. ročník Hanáckého 

Woodstocku. Do rozpáleného amfiteátru nastoupila s žánrem alternativního 

rocku skupina Static Wave a představila svoji strukturově bohatou a rozličnou 

hudbu, která byla skvělým úvodem letošního open-air festivalu. 

Po nich nastoupila blues-rocková kapela Tom Jegr and gang a ta zamířila 

až ke klidným vodám intimních rockových balad, kde její české texty nesly 

vnitřní osobní sdělení, které posluchače nadchly. 

Za půl hodiny po mírně klidnější kapele přišla tvrdá haevy metalová  

a hard rocková skupina Limetal, která to rozbalila na plné čáře bez zábran  

a studu! Basy duněly, srdce se chvěla a skla téměř praskala pod návalem drsné 

muziky. Publikum je nechtělo nechat odejít a vyžádalo si několik přídavků. 

Nechyběla ani vodní sprcha, která se osvěžila publikum, a ne jen jednou. 

Abychom ve Velké Bystřici nezůstávali jen u českého rocku, jako další 

nastoupila za velkého potlesku brněnská kapela Deep Purple Revival, která  

se zaměřila na zásadně britský hardrockový odvaz. Lidé jásali nad jejími výkony 

a DPR sklidila nemalý obdiv i v zákulisí. Oni jsou nejenom skvělí hudebníci,  

ale také moc fajn lidé, což jistě může potvrdit jakýkoliv fanoušek,  

který se s nimi setkal. 

Dalším horkým kamenem byla snad nejživější blues-rocková  

a hard rocková kapela Krausberry. Frázování a barva hlasu frontmana kapely 

Martina Krause jsou nenapodobitelné a jeho práce s publikem je ohromující. 

Z davu si vytáhl tak 9 letého kluka a spolu zazpívali skladbu "Do nebe", 

ukrývající v sobě pocit smíření a pochopení. Typické krausberryovky, postavené 

na zvěčnělých riffech s více či méně vtipnými texty, jsou jedním z mnoha 

důvodů, kvůli kterým má smysl poslouchat Krausberry. 

Neváhala to rozjet ani kapela Buty, která hraje spoustu hudebních stylů, 

ovšem v rocku opravdu vyniká. Za šera to pořádně rozjela a předala lidem svou 

energii. Nadšený dav chtěl přídavky, spousta z nich si pobrukovala s nimi  

a pařila do rytmů Buty-rocku. 
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Punk? Punk! Plexis je v žáru punku jako doma! Lidé jásali při jejich 

vystoupení a chtěli další a další skladby. Za svitu měsíce a za dunění basů  

se při pořádném punku zaplnil celý amfiteátr nadšenými tanečníky a zpěváky, 

kteří doplňovali kapelu. Co dodat, zkrátka pořádný bystřický nářez! 

Úderem půlnoci to naplno rozjela kapela Ozzy Osbourne Tribute.  

Podle fanoušků je to nejlepší Ozzyho revival, který kdy slyšeli a Bystřičáci  

to mohou jen potvrdit. Publikum bylo na tuto kapelu tak natěšené, že ani 

nechtělo, aby přestali hrát. Ovšem všechno jednou bohužel končí a při poslední 

písni sklidila olomoucká kapela náramný potlesk. 

Pro letní osvěžení byl Bystřické pivní salón ideálním místem. Během 

celého dne byl do pivního salonu vstup zdarma a bezmála 2 tisíce návštěvníků 

tak ochutnávalo a srovnávalo chuť 32 regionálních i světových značek. Jeden 

z pivovarů využil ženskou krásu v podobě bodypaintingových hostesek 

stylizovaných do sportovních dresů našeho prvoligového mužstva házené,  

od kterých jste mohli obdržet svůj oblíbený zlatavý mok. Nechyběla nabídka 

nealkoholických pivovarnických produktů a různých míchaných specialit. 

Rockový festival Hanácké Woodstock pořádala Velkobystřická kulturní 

společnost, o.s. v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. 

 

 

 

Den regionu Bystřička spojený s veřejnou cyklistickou poznávací 

jízdou regionem Bystřička 

 
Podklady: BN 7-8 
 

Pořadatelská obec - Bystrovany  

22.7. Zahájení v 9:30 v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici, 

cyklojízda regionem Bystřička podle mapky, trasu si účastníci volili 

individuálně. 

Odpolední program v Bystrovanech: 

14 h – Slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka 

15:20 - Jumping Drums Olomouc – bubenická show 

16:40 – Bublinková show 

17:40 – Soutěž v pití piva 

18:00 – Závěrečné vyhodnocení cyklojízdy 

18:30 – Michal David revival se skupinou HEC 

21:00 – Black Tower – taneční orchestr, zpěvačka Pavlína Ďuriačová 

 

Doprovodný program: jízda na segway, sedmimílové boty, dětské čtyřkolky 

hummer, nafukovací skluzavky, skákací hrad, malování na obličej 
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Lidový rok 2017 
 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 
 

XXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 1. až 3. 9. 2017 

Uskutečnil se v rámci projektu „Hanácký rok v Bystřici
®
“ (Za rok 2012 byl 

tento cyklus oceněn Cenou Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti 

tradiční lidové kultury) 

 

Pořadatelé: 

Město Velká Bystřice; Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, z. s.; Hanácký 

folklorní spolek, z. s. 

záštitu převzali: 

Marian Jurečka, ministr zemědělství 

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje 

 

Festivalu se osobně zúčastnili: 

Daniel Herman – ministr kultury (2. 9. 2017) 

Marián Jurečka – ministr zemědělství (2. 9. 2017) 

Ladislav Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje (2. 9. 2017) 

Lumír Kantor – poslanec Senátu Parlamentu ČR (3. 9. 2017) 

a představitelé města Velká Bystřice: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Olomoucký kraj a Ministerstvo zemědělství 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Haná, Olomoucký deník, rádio Proglas,  

TV NOE, Hanácké noviny 

Generální sponzor: Go4games 

Sponzoři: Stavební společnost Navrátil, EGT Logistic Solutions, Elpremont, 

Strabag, Insta, Hotel Zámek Velká Bystřice, Tesco SW, MYFA, Ferona, Česká 

spořitelna, FTP, Agrospol, VAPE, Nutrend, Eurospektrum Group, RND, Ditana, 

Florcenter, Gold Office, MT Legal, Rostislav Simkovič, INPOL, Makro, Open 

Wine, Čeroz, Seko Aerospace. 

Propagace: 
Festival byl dlouhodobě prezentován v celoročních kalendářích turistických  

a kulturních webových portálů (mikroregionbystricka.cz, ok-tourism.cz, 

olomouc.eu, kudyznudy.cz, czecot.cz, akce.cz, eventaro.com, apod.). Před akcí 
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byly u mediálních partnerů (viz výše) uveřejněny pozvánky na akci. Placená 

inzerce uveřejněna 25. 8. 2017 v Olomouckém deníku a v prázdninovém 

dvojčísle Hanáckých novin. Placená 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 v okolních obcích. Bylo vyrobeno 200 ks plakátů A2 (100 ks placený 

výlep v Olomouci a okolí – firma RENGL, 100 ks vlastní výlep), 500 ks 

pozvánek A4 (rozeslání zvaným a partnerům). V průběhu festivalu byla zdarma 

k dispozici celobarevná festivalová brožura v nákladu 700 ks. 

 

Propagace partnerů: 

Loga Olomouckého kraje, Ministerstva zemědělství, sponzorů i mediálních 

partnerů, včetně slovního uvedení záštit, byla otištěna ve všech oficiálních 

tiskovinách festivalu (pozvánka, plakát, brožura) a rovněž v inzerci. Slovně byly 

záštity i finanční podpora pravidelně uváděny při průvodním slovu, v hlášení 

místního rozhlasu a v upoutávce Rádia Haná. Bannery Olomouckého kraje  

a Ministerstva zemědělství byly umístěny na festivalovém pódiu. 

Účastníci festivalu: 

Dětské folklorní soubory: Malá Rusava – Bystřice pod Hostýnem, Šípek – 

Jihlava, Veličánek – Velká nad Veličkou, cimbálová muzika Pomlka – 

Olomouc, Krušpánek, Čekanka a Muzika Krušpánek – Velká Bystřice  

Folklorní soubory dospělých: Bystrzyca – Bystřice, Dyleň – Karlovy Vary, 

Vizovjánek – Vizovice, Žerotín – Strážnice, Rusava, CM Bukovinka a ženský 

sbor Jaderničky – Bystřice pod Hostýnem, Záhorská muzika a Hanácký mužský 

sbor Rovina – Olomouc, sólisté Věra Grygarová a Jaroslav Skopal – Veselíčko, 

Haná a ML-HA – Velká Bystřice 

Zahraniční hosté: Compañía de Danza folklórica UAM Azcapotzalco – 

Mexiko, Folklorno Društvo Lancova Vas – Slovinsko a Poleno Bratislava – 

Slovensko. 

Doplňkové programy: 

Hradišťan & Jiří Pavlica  

Program festivalu: 

Čtvrtek 31. srpna 2017 

18:00 vystoupení souboru UAM Azcapotzalco v Mrsklesích 

Pátek 1. září 2017 

18:00 vystoupení souboru UAM Azcapotzalco ve Svésedlicích 

Plánovaná venkovní projekce filmu „Stojí hruška“ byla z důvodu deště zrušena. 

Sobota 2. září 2017 

12:30 přivítání vedoucích a zástupců souborů starostou města 

14:00 program DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ 
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16:00 vystoupení DFS v domě s pečovatelskou službou 

17:30 seminář vedoucích DFS s lektory 

18:00 „Záhorské obrázky“ – komponovaný regionální pořad Lipenského  

a Hostýnského Záhoří 

19:30 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní program domácích  

i zahraničních hostů 

21:30 Hradišťan & Jiří Pavlica – koncert kapely 

23:00 ohňostroj 

Plánované vystoupení zahraničních hostů na Horním nám. v Olomouci bylo  

z důvodu nezajištění pódia a ozvučení ze strany města Olomouc zrušeno. 

Neděle 2. září 2017 

  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 

Pořad DFS uváděly děti z divadelního souboru „Rybky“ při Masarykově  

ZŠ a MŠ Velká Bystřice, ostatní programy moderoval Martin Rezek – Uherské 

Hradiště. 

 

Doprovodné výstavy: 

Západní křídlo zámku – Lidové kroje Hané 

Kulturní a informační centrum – 40. let souboru Haná Velká Bystřice (výstava 

fotografií) 

galeriezet – Tina Buchholtz: Mezi světlem a stínem (výstava obrazů) 

Gastronomie: 

CUKRÁRNA GALERIE: prodej originální velkobystřické cukrovinky 

„Drásalovy hubance“ 

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 dětského folkloru, publicistka, autorka scénářů MFF 

Strážnice, porotkyně soutěží. 
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Ladislav Vrchovský, Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní kritik, 

kromě divadla se zabývá i folklorem – 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 421 účinkujících; z toho 133 účinkujících dětí a mládeže do 18 let;  

z toho 72 účinkujících ze zahraničí 

19 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

25 stánkařů, prodejců občerstvení, prodejců pouťového sortimentu 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): cca 2410 osob 

Čtvrtek, vystoupení v Mrsklesích – 90 osob 

Pátek, vystoupení ve Svésedlicích – 70 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 600 osob 

Sobota večer (regionální pořad, program zahraničních souborů a koncert 

Hradišťan) – 1100 osob 

Neděle (mše a cimbálové muziky) – 350 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 200 osob 

Odhad celkem (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, výstav 

 a doprovodných akcí) – cca 3500 osob 

 

Zhodnocení 

XXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok
®
 proběhl  

ve Velké Bystřici ve dnech 1. – 3. 9. 2017 jako nejvýznamnější kulturní  

a společenská akce ve městě. Byl rovněž zařazen mezi významné akce 

Olomouckého kraje. Přestože návštěvnost festivalu po dlouhé době negativně 

ovlivnilo deštivé počasí v neděli 3. září, diváky po oba dny potěšil nabídnutý 

kvalitní i atraktivní program. Lektorský sbor přehlídky ocenil výběr dětských 

souborů i kvalitu jejich představení na festivalovém pódiu a rovněž redukci 

délky dětského pořadu, která byla letos přijatelnější pro diváky i dětské aktéry. 

Všechna dětská vystoupení měla nadprůměrnou úroveň. Rovněž FS dospělých 

se setkaly s dobrým přijetím u diváků i u lektorů. Za pořadatele vysoce 

hodnotíme účast, prezentaci i celkový dojem u mexického souboru UAM 

Azcapotzalco, jehož účast zajistila paní Jarmila Mrnuštíková, generální 

sekretářka zahraničních vztahů Folklorního sdružení ČR. Tento soubor můžeme 

pro další vystoupení v ČR vřele doporučit. Divácky oblíbený taneční humor 

přivezl bratislavský soubor Poleno ze Slovenska. Spolupořádající soubor Haná 
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se po mnoha letech rád setkal s přáteli ze Slovinska. Soubor z Lancovy Vsi  

na poslední chvíli zaskočil za odřeknuvší turecký soubor. Aktuální ročník 

festivalu se těšil též přízni představitelů politického života (viz výše).  

XXVII. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok
®
 lze celkově 

zhodnotit jako programově, společensky i organizačně za velmi vydařený. 

Návštěvnost byla v sobotu velmi dobrá, neděli ovlivnilo nepříznivé počasí. 

 

 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, PŘEDZAHRÁDKU, 

ULICI 2017 – XII. ROČNÍK 
 

Podklady: Bystřické noviny č.10/2017 

 

Nejkrásnější balkon 

1. Manželé Čechákovi a pani Věra Němcová, Nádražní II, 618 

2. Manželé Millí, Bří Mikolášků 635 

3. Manželé Synkovi a paní Anna Krnáčová, Na Letné 598 

 

Nekrásnější okno 

1. Paní Miroslava Fialová a pan Jaroslav Vybíral, Havlíčkova 365 

2. Manželé Součkovi, Havlíčkova 366 

3. Manželé Tomáškovi, ČSA 2 

 

Čestné uznání 

Manželé Charvátovi, Příční 859 

Paní Anna Raždíková, Na Letné 541 

Paní Jana Serynová a pan Viktor Šejda, Nad Skálou 836 

 

Nejkrásnější předzahrádka 

Manželé Stržínkovi, Týnecká 390 

Manželé Dubovi, Kopaniny 674 

Manželé Dragúňovi, Vrtov 577 

Manželé Šebíkovi, Příční 792 

 

Čestné uznání 

Manželé Seidlerovi, 8.května 110 

 

Cena zahrádkářů 

Manželé Balážovi, 8.května 304 

Manželé Ďurčíkovi, Jana Pospíšila 752 

Manželé Pazderovi, Na Letné 681 

Manželé Polákovi, Jana Pospíšila 433 
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Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v rámci Lidového roku. 

 

Odstoupení radních 

Podklady: Bystřické noviny č.10/2017, Martin Seidler, radní 

Je to skoro už 15 let od voleb v roce 2002, které mě přivedly do rady 

města. Bylo to 15 vzrušujících let, kdy jsme pod vedením Marka Pazdery 

postupně významně změnili vedení města Velká Bystřice. Přivedli jsme  

do vedení nové výrazné tváře, zavedli nové metody řízení a za aktivní 

spolupráce všech zastupitelů po všechna čtyři volební období měnili tvář Velké 

Bystřice. Vlády a vládnoucí strany se v České republice střídaly, ale naši 

úspěšnou velkobystřickou politiku to nijak zásadněji neovlivňovalo. To platilo 

až do letoška. Většina parlamentních stran prosadila změny zákona o střetu 

zájmů, známého jako Lex Babiš. Jak známo, ten, na koho byly změny naivně 

cíleny, celkem elegantně vyklouzl. V rámci zákona však byla přijata celá řada 

opatření, od kterých se očekává, že očistí českou politiku. Zákon tak nově 

zavádí veřejný registr, do kterého musí vyjmenované funkce (mimo jiné členové 

rad místních zastupitelstev, kteří jsou ve funkci od 1. září 2017) nahrát širokou 

škálu údajů o svých příjmech, závazcích a majetku, které budou na registru  

bez omezení veřejně přístupny komukoli. Funkcionáři, pro které jsou jejich 

funkce hlavním povoláním, si logicky mohou zdůvodnit, jestli jim jejich funkce 

a s ní spojený příjem a výhody za tento majetkový a příjmový „striptýz“ stojí.  

U neuvolněných členů rad je situace poněkud jiná. Určitě se najde mnoho členů 

rad měst a obcí, kteří zatnou zuby a informace zveřejní. Na druhou stranu budou 

takoví, kteří působí v manažerských pozicích nebo podnikají a ti nebudou chtít 

nebo moci veškeré požadované informace zveřejnit. Nebudou moci proto, že je 

obvyklé, že manažerské smlouvy jsou zpravidla citlivým vztahem 

zaměstnavatele a manažera a stejně tak bývají oboustranně chráněny i smlouvy 

o půjčkách. V podobné pozici jsem se ocitl já a můj kolega radní Michal Hošek. 

V mém případě by zveřejnění požadovaných informací vedlo k porušení 

nejméně čtyř dohod ve vztahu k mému zaměstnavateli a obchodním partnerům. 

Navíc, zcela na rovinu vnímám velmi citlivě tu zvláštní rovnováhu, že za to, že 

téměř zdarma věnuji čas spoluřízení města, mám sdělit celému světu 

neskutečnou řadu velmi citlivých informací. Varianta, že bych si s požadavky 

zákona nějak pohrával, je pro mě nepřijatelná, a proto jsem po dlouhé úvaze 

zvolil jediné přijatelné řešení – odstoupení z funkce člena rady města k 31. 8. 

2017, tedy k poslednímu dnu, kdy jsem mohl tuto funkci vykonávat bez výše 

popsaného striptýzu. Svůj konec v této funkci jsem si takto určitě 

nepředstavoval. Práce v radě mě po celých skoro 15 let velice bavila  

a naplňovala. Bylo to období naplněné něčím stále novým, příjemným  
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i nepříjemným rozhodováním a téměř neustálým výborným pocitem z toho, kam 

se Velká Bystřice ubírá. Bylo mi po celou dobu obrovským potěšením a ctí 

podporovat pana starostu Marka Pazderu a spolu s ním i panem místostarostou, 

kolegy radními, zastupiteli a pracovníky městského úřadu se podílet na vedení 

města. V době, kdy budete tento úvodník číst, pracuje v radě města už můj 

nástupce, stejně jako nástupce Michala Hoška. Naši slavní zákonodárci se tak 

postarali o generační obnovu části naší městské rady. S Markem Pazderou  

a Leftou Schrottovou jsme vždy dbali na to, abychom do naší kandidátky 

přivedli své kvalitní potenciální nástupce a dali jim čas na to, aby byli připraveni 

převzít odpovědnost. Pevně věřím, že se naši nástupci osvědčí a budou naší 

důstojnou náhradou. Zůstávám zastupitelem města a jsem připraven se dál  

na práci pro město podílet v jakékoli pozici, kde má práce bude přínosem  

a nebude se při ní za „odměnu“ provádět striptýz. Zároveň smekám před všemi, 

kteří jsou tento striptýz ochotni podstoupit  a doufám, že tato absurdní povinnost 

pro členy rad ze zákona v budoucnu zmizí.     

 

40. výročí založení bystřického Autoklubu 

Podklady: Bystřické noviny č.10/2017, Jaroslav Koš, zakladatel Autoklubu 

 

Ano, toto společenství přátel motorismu se zrodilo právě před čtyřiceti 

léty, tehdy jako samostatné odvětví bystřického Svazarmu. Původně 

Automotoklub, později Autoklub ČR, pak už právně samostatný Český autoklub 

Velká Bystřice a od roku 1996 konečně jako dnešní Autovelo-klub Velká 

Bystřice, z.s.  

Za minulého režimu se klub věnoval převážně branně-orientačním 

automobilovým soutěžím (BOAS), kterých v naší obci sám uspořádal za ta léta 

přes třicet za souhrnné účasti několika tisíc dvoučlenných posádek z celé ČSSR. 

Klub sám disponoval v době největší slávy téměř dvaceti posádkami, které se 

účastnily od zájmových BOAS i soutěží všech přeborů ČR, včetně federálního 

mistrovství ČSSR a patřil tímto počtem k největším v republice. Koncem 

osmdesátých let členská základna čítala rekordních 104 členů, převážně právě 

našich, bystřických občanů. Vyvrcholením éry BOAS bylo spolupořádání 

největšího podniku tohoto druhu sportu s názvem Severomoravský Dakar  

za účasti několika set soutěžních posádek a doprovodných vozů, který končil 

právě u nás, ve Velké Bystřici.  

Mimo BOAS a k získání finančních prostředků na tuto činnost byla 

pravidelně organizována rozsáhlá brigádnická činnost - především  

na průklestech porostů povodí řeky Bystřice i Moravy, ale i při výstavbě 

bystřické čističky odpadních vod, školní jídelny, bystřického zámku  

i nárazových prací v místním JZD. Klub uspořádal pro své členy celou řadu 
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zajímavých cílových jízd po území celé Moravy, často zajížděl společně  

do Jeseníků, Beskyd, na Vysočinu a dalších atraktivních míst naší vlasti.  

Dnešní AVK je spolu s městem Velká Bystřice již pětadvacátý rok 

spolupořadatelem cykloturistické akce Bílý kámen, která je svým rozsahem  

a především lokalizací do vojenského prostoru Libavá podnikem zcela 

ojedinělým. Sjíždí se na něj každoročně přes pět tisíc účastníků z celé republiky, 

nadšených zdejší nenarušenou přírodou i perfektní organizací, kterou jsou 

pořadatelé pověstní. Mají důvěru armády ČR, úzce spolupracují s vojenským 

újezdem i se samosprávami obcí, přiléhajících k tomuto vojenskému teritoriu. 

Na přelomu tisíciletí AVK uspořádal na okraji vojenského prostoru šest ročníků 

známé pětikilometrové jízdy cyklistů do vrchu pod názvem Strážná, které se 

mezi stovkami amatérů zúčastnila i řada známých cyklistů z cyklistické 

reprezentace ČR.  

Rádi bychom touto krátkou vzpomínkou poděkovali především desítkám 

bystřických občanů, kteří stáli u zrodu této dodnes skvělé party kamarádů, kteří 

za ta čtyři desetiletí dokázali překonat nejedno vážné úskalí společného života. 

Věříme, že to dokážeme i v desetiletích příštích - vždyť k oné kýžené padesátce 

to opravdu nemáme tak daleko, i když těch zakládajících členů mezi námi už 

moc není... 

 

Poznámka kronikářky:  

Ve své skromnosti autor příspěvku Jaroslav Koš neuvedl, že stál u zrodu 

bystřického autoklubu a byl jeho předsedou od založení až do 31.12.2007. 

K tomuto dni předal pomyslné žezlo Milanu Heřmanovi a spokojil se s funkcí 

jednatele klubu. Na tomto postu byl Jerry Koš do 12.6.2015, kdy oficiálně 

odstoupil z této funkce a stal se řadovým členem, to už byl předsedou AVK od 

roku 2012 Oldřich Wasserrab. Svou vášeň pro BOAS po revoluci Jerry přetavil 

jiným směrem – jeho milovaným dítětem je akce Bílý kámen (od roku 1994). 

Přes mnohé překážky si splnil dávný sen, aby svou lásku k divoké libavské 

přírodě mohl předat i jiným lidem, což se mu podařilo v řádu tisíců spokojených 

účastníků, kteří prošli a projeli povolenými trasami vojenského újezdu za více 

než 20 let trvání této akce. 

 

 

Terénní Vrtovská 11  

Podklady: Bystřické noviny č.10/2017, Mgr. Pavlína Jedenástíková 

V neděli 10. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 3. ročník běžeckého 

závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11 km nebo 6 km se 

zúčastnilo celkem 55 závodníků. Technicky náročná trať vedla malebným 
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údolím Vrtůvky směrem k Velké Bystřici na Prostředňák a poté přes Přáslavice 

zpět úbočím Hrabalového dolu do Mrskles. Celý závod probíhal v příjemné 

atmosféře, navíc bylo pro běžce ideální počasí. Na trati závodníci mohli potkat 

nejen dobrovolníky – regulovčíky, ale i spoustu povzbuzujících diváků. Zvířata 

za ohradníky (ovce, býci, koně) v poklidu pozorovala, co se to ve Vrtově ten den 

děje. Po doběhu se všichni sportovci sešli ve Sportovním areálu v Mrsklesích. 

Zde proběhlo vyhlášení výsledků, občerstvení, společné focení a závěrečné 

posezení. Děkujeme závodníkům za účast a skvělé výkony, dobrovolníkům za 

pomoc s přípravou a realizací závodu a v neposlední řadě také obci Mrsklesy a 

městu Velká Bystřice za finanční podporu celé akce. 

 

 

Videokronika města 2017 
 

Podklady:  Jaroslav Koš - videokronikář města 

 

č.proj.: Název projektu datum disk 

1. Kulturní dům - přestavba - otevření (časosb.pr.) leden-duben 1 

2. Velikonoce: u Londů + přímý přenos ČT4 17. dubna. 1 

3. Soubor Haná 40 let - repríza v KD Nadační 22. dubna 3 

4. Klub seniorů: zájezd Makču Pikču, Sovinec 16. května 1 

5. Hanácké Nahsville 17. června 1 

6. Hanácké Wodstock 8. srpna 4 

7. Lidový rok 2.-3. září 10 

8. Soutěž "Za Bystřici krásnější" 3. září 1 

9. Myslivecká slavnost - Hubertská mše 22. října 1 

10. Bystřické banjo 4. listopadu 4 

11. Mikulášská nadílka + rozsvícení ván.stromu 5. prosince 1 

12. Předvánoční akademie - T.J. Sokol 9. prosince 1 

13. MS Band + Sbor Mirka Synka na Posluchově 16. prosince 1 

14. Vánoční zpívání na náměstí a lodičky v náhonu 17. prosince 1 

15. Štěpánské koledování - soubor Haná 26.prosince 1 

16. Rekonstrukce MŠ Zámecké náměstí září-prosinec 1 

17. Z historie: Hanácká svajba - Strážnice 2005 2005 1 

Celkem 17 projektů na 34 discích 34 
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XII.  Závěr 
 

Při své práci jsem využila bohatého adresáře spolupracovníků, kteří mi 

poskytovali informace a podklady pro sepsání kroniky, případně uveřejnili své 

články v Bystřických novinách, které byly v kronice citovány. Děkuji všem  

za jejich příspěvky a doufám, že budeme spolupracovat i v budoucnu. Zde 

uvádím jejich abecední seznam:  

 

MUDr.Andresová 

Jaroslava 

Čadová Žaneta 

Černínová Lenka 

Mgr. Dostál Ondřej 

Dvořák Petr Xˇandy 

Mgr.Dvořáková Marika 

Ing. Fajt Milan 

Goldscheidová Helena 

Ing. Heřman Milan 

Charvátová Diana 

Npor.Mgr.Chrudina 

Pavel 

Mgr. Chmelíková Dana 

Mgr.Chumchalová 

Marcela 

MUDr. Jašek Petr 

Mgr.Jedenástíková 

Pavlína 

Ing. Kolman Zdeněk 

Ing. Kolman Pavel 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Lakomá Lenka 

Mgr. Lakomý Zdeněk 

Lakomý Václav 

Ing. Langer Josef 

Ing. Langer Vít 

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 

Procházková Tereza 

Sázel Martin 

Ing. Seidler Martin 

Ing. Schneider Vladimír 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr. Slavotínek Ivo 

Ing. Slepica Jan 

Mgr. Stodůlka Petr 

Ing. Svoboda Milan 

Bc. Šebíková Hana 

Ing. Šperka Josef 

Ing. Šperka Kamil 

Ing. Šubert Jaromír 

Vaculíková Lucie 

Vodička Pavel 

Zedník Miroslav 

Žbánková Kateřina 

Mgr. Žbánková Martina

 

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji Mgr. Věře Košové. 

 

 

Ve Velké Bystřici 5. ledna 2019 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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XIII.  Příloha kroniky 2017 
 

 

Bystřické noviny 2017 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2017 – číslo 1 

- Městský informační servis (2,) 

- Úvodník - Vánoce, rozpočet roku (3) 

- Kultura (4-6) 

- Ohlédnutí za Mikulášským turnajem (6) 

- Foto Mikuláš (7) 

- Školní okénko – Scholaris, Lampionový průvod, Mikulášování (8-9) 

- Zájmové spolky – pozvánky a blahopřání (10) 

- Reklama 

- Přílohy –  jízdní řád, kalendář svozu odpadů, plakátky Hanácký rok, Bystřice napříč 

žánry 

 

ÚNOR 2017 – číslo 2  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník - rozpočet (3) 

- Kultura - pozvánky (4,5) 

- Foto Zpívání u stromečku, pouštění lodiček (6,7) 

- Pozvánka Jsme ze stejné planety (8) 

- Školní okénko – hvězdárna, kvalita vzduchu, McDonald’s Cup (8,9) 

- Zájmové spolky a organizace – předvánoční akademie Sokol (9) 

- Pozvánky a reklama (10,11) 

 

BŘEZEN 2017 – číslo 3 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – poplatky, otevření KD Nadační (3) 

- Zemřel Antonín Nakládal (4) 

- Kultura - pozvánky (4,5) 

- Foto – ples města, dětský karneval, Velký krojovaný bál (6,7) 

- Školní okénko – soutěže a olympiády, lyžařský kurz, Vaříme společně, pololetí, 

zápis, projekt Erasmus (8,9,10) 

- Sport – házená – Rozpis zápasů, rozlosování kopaná (10-12) 

- Reklama (12-15) 

 

DUBEN 2017 – číslo 4 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Otevření KD Nadační, rekonstrukce MŠ, Cena Olomouckého kraje (3) 

- Kultura – pozvánky (4,5,7) 

- Foto – Vlaštovkiáda, Masopust (6) 

- Školní okénko – zápis, mezinárodní aktivita ZŠ, jarmark, exkurze na pražskou 

radnici, soutěž YPEF, basketbal, sportovní turnaje (7-10) 

- Jarní Bílý kámen – pozvánka, Divadelní Kojetín (11) 

- Reklama (12,13) 
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KVĚTEN 2017 – číslo 5 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – otevření KD Nadační, vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno… (3,4) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (4,5) 

- Kultura – pozvánky (5-7) 

- Školní okénko – zápis, recitační soutěž, škola v přírodě (7-8) 

- Foto – slavnostní otevření Nadační, premiéra Probuzení jara, 40.výročí souboru 

Haná, pohádka Čert a Káča, vynášení smrtky, mrskut, vítání jara, pletení tatarů, 

koncert Špačková, Klánský (9-12) 

- Sport – Pohár ministryně školství v házené (13) 

- Školní okénko – projekt Global Money Week (14) 

- Zájmové spolky – pozvánky (15,16) 

- Reklama (17-19) 

 

ČERVEN 2017 – číslo 6 

- Kalendář akcí mikroregionu, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Jsme ze stejné planety, čištění Bystřičky, nový terénní sociální 

pracovnice (3) 

- Zpráva o čištění Bystřice, Jsme ze stejné planety (4) 

- Kultura – pozvánky (4-5) 

- Školní okénko (6,11) 

- Foto – pálení čarodějnic, stavění máje, závod koloběžek, selské trhy, Slavnost kroje 

(7,8) 

- Vyhodnocení házené (9) 

- Zájmové spolky – pozvánky (12,13) 

- Bílý kámen zpráva (13) 

- T-mobile olympijský běh (14)  

- Reklama (15) 

 

ČERVENEC, SRPEN 2017 – číslo 7,8  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Místní akční skupina Bystřička, program Leader, plynová kotelna  

ve škole, vzpomínka na bitvu u Zborova (3) 

- Výročí prof. Konšela, čerpání dotací (4) 

- Den regionu Bystřička – pozvánka (5) 

- Kultura (6-8) 

- Foto – sečeni lóke, kácení mája, dětský den (9), zahradní slavnost, Hanácké 

Nashville (10) 

- Školní okénko – Exkurze do Anglie, přednáška o Nepálu, poslední zvonění, Den 

dětí, vybíjená (11,13) 

- Zájmové spolky – (13-14) 

- Reklama (15) 

-  

ZÁŘÍ 2017 – číslo 9 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – výpadovka na Přáslavice, další etapa cyklostezky, cesta do Bystrovan, 

kultura v Bystřici (3) 

- Veřejná cyklistická jízda regionem Bystřička – zpráva (3,4) 
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- Kultura – pozvánky (4) 

- Fotografie letních akcí (4,5,6) 

- Školní okénko – zahájení školního roku (10) 

- Zájmové spolky – pozvánky (6,7) 

- Sport –házená – rozpis zápasů, kopaná – rozlosování, (8) 

- Reklama (9-11) 

 

ŘÍJEN 2017 – číslo 10 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Odstoupení radních – M.Seidler (3) 

- Informace o volbách (3) 

- Kultura – pozvánky (4) 

- Fotografie – Lidový rok (5,6) 

- Školní okénko – Edison, škola v přírodě (9) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (10) 

- 40 let bystřického Autoklubu (11) 

- Sport - Terénní Vrtovská jedenáctka (12) 

- Reklama (12,13) 

- Příloha – Vyhodnocení soutěže Nejkrásnější okno…2017 

 

LISTOPAD 2017 -  číslo 11 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – emise, zákaz podomního prodeje (3) 

- Výsledky voleb 2017 (3) 

- Kultura – pozvánky (4) 

- Fotografie – Výstava ovoce a zeleniny, Bystřické selské trhy (5) 

- Školní okénko – pozvánky na vánoční jarmarky v ZŠ a v MŠ, projekt Edison, 

dopravní den, setkání se spisovatelkou, Výroční zpráva ZŠ a MŠ (6-8) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (8,9) 

- Reklama (8-11) 

 

PROSINEC 2017 – číslo 12 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník – příprava rozpočtu, veřejná linková doprava, separovaný odpad  

z domácností (3) 

- Kultura – pozvánky (4,5,9) 

- Fotografie – Bystřické banjo (7), prodejní výstavka SPCCH, Svatomartinské 

odpoledne (7,8), Vánoční strom (8) 

- Školní okénko – Chytré tělo, exkurze v Uherském Hradišti (9) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (10-12) 

- Reklama (12,13) 
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Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 

 

 Během roku 2017 se nám podařilo soustředit několik desítek různých 

dokumentů, tiskovin, 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. 

 

                                                                Mgr. Hana Londová  

kronikářka města  
 

 


