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I. Úvod 
 

Kronika roku 2018 je svědectvím čtvrtého 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 

2018 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 2010-2018. 

          

Ve Velké Bystřici 5. ledna 2020 

 
 

 

Světové, evropské a vnitrostátní zajímavosti roku 2018 
 

Informační zdroj: ročenka magazínu MF Dnes, číslo 52, str.20-35, Kronika 

2018, Petr Nečada 

 

 13.1. První kolo prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman,  

na druhém místě byl Jiří Drahoš. Další pořadí: Pavel Fischer, 

Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Petr 

Hannig, Vratislav Kulhánek. 
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 19.1. Sněmovna vydala šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a druhého 

muže ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí 

hnízdo. 

 27.1. Miloš Zeman se stal znovu prezidentem, svého protikandidáta 

porazil a necelá tři procenta hlasů. 

 6.2. Nejsilnější raketa současnosti Falcon Heavy miliardáře  

a vizionáře Elona Muska odstartovala z Kennedyho vesmírného 

střediska na Floridě. 

 21.2. Sedmadvacetiletý Ján Kuciak, slovenský investigativní 

novinář byl zastřelen ve svém domě i s přítelkyní Martinou 

Kušínovou. Tato událost rozpoutala na Slovensku nepokoje 

vyjadřující nespokojenost s politickou situací. 

 9.2. V jihokorejském Pchjongč-changu začaly zimní olympijské 

hry, zúčastnilo se 93 českých olympioniků. 

 17.2. Ester Ledecká šokovala celý svět. Závodnice, která přijela 

bojovat o zlato ve snowboardu, senzačně získala zlato na lyžích 

v super-G. 

 25.2. Ester Ledecká získala zlato i ve snowboardu. 

 5.3. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti volbě předsedy komise 

pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. Byl jím poslanec 

KSČM Zdeněk Ondráček, který se před listopadem 1989 podílel  

na potlačování demonstrací. Druhý den se vzdal této funkce.  

 8.3. Během Zemanova inauguračního projevu odešlo ze sálu  

15 poslanců a senátorů na protest proti tomu, že Zeman jmenoval 

své nepřátele. 

 14.3. Andrea Merkelová se počtvrté stala německou kancléřkou. 

 18.3. Vladimír Putin vyhrál volby a zůstal ruským prezidentem. 

 22.3. Největší průmyslové neštěstí za 40 let: v Kralupech  

nad Vltavou zahynulo při výbuchu v chemičce šest lidí. 

 22.3. Bývalý premiér Sobotka oznámil, že po 22 letech  

ve Sněmovně se vzdává mandátu. 

 10.3. Film Bába z ledu získal šest Českých lvů. 

 9.4. Několik tisíc lidí protestovalo v Praze i v dalších 20 městech 

proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. 

 20.4. Teplý pátek překonal rekordy na 102 meteorologických 

stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Praze:  

28,5 stupně. 

 20.4. Pražský arcibiskup Josef kardinál Beran zemřel v roce 1969 

poté, co mu komunistický režim zabránil v návratu. Po 49 letech  

se jeho ostatky vrátily do Prahy. 

 18.4. Biatlonistka Gabriela Koukalová pokřtila knihu Jiná, ve které 

otevřeně mluví o zákulisí svého sportu, přiznává bulimii a anorexii. 
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 22.4. Pátý zápas finále hokejové extraligy skončil v Třinci 

vítězstvím Komety Brno. Obhájce titulu získal už třináctý titul  

a je nejúspěšnějším českým klubem všech dob. 

 19.5. Britský princ Harry si vzal Američanku Meghan, nyní již 

vévodkyni ze Sussexu. 

 19.5. Fotbalisté Viktorie Plzeň už popáté v historii vyhráli ligu. 

 22.5. Brankář Petr Čech už podvanácté převzal od novinářů Zlatý 

míč pro nejlepšího českého fotbalistu. 

 6.6. Prezident Miloš Zeman podruhé jmenoval Andreje Babiše 

premiérem. 

 12.6. Poprvé v dějinách se sešel americký prezident  

a severokorejský diktátor. Donald Trump získal od Kim Čong-una 

slib, že se zbaví jaderných zbraní. 

 27.6. Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše. Jde  

o menšinovou vládu ANO a ČSSD. 

 9.6. Jeden z nejlepších českých fotbalistů Tomáš Rosický  

se rozloučil s kariérou. 

 10.7. Ze zatopené jeskyně v Thajsku se podařilo vysvobodit všech 

12 mladých fotbalistů i jejich trenéra, kteří tam na 14 dní uvízli. 

 27.7. Zatmění Měsíce bylo nejdelším úplným zatměním v tomto 

století. Trvalo hodinu a 43 minut. 

 4.7. V pražských Letňanech se konal koncert Rolling Stones. 

 15.7. Mistrovství světa ve fotbale získali v Moskvě fotbalisté 

Francie. 

 Po sebevražedném útoku v Afghánistánu zemřeli tři čeští vojáci. 

 9.8. Nejteplejší den roku – na šestině meteorologických stanic,  

které měří aspoň 30 let padl teplotní rekord, průměrná teplota byla 

34,2 stupně Celsia. 

 14.8. V italském Janově se zřítil dálniční most, pád z 45metrové 

výšky nepřežily tři desítky lidí. 

 21.8. Padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské 

smlouvy, na mnoha místech se konaly pietní akce. Prezident Zeman 

k výročí nevystoupil s tím, že už všechno řekl. 

 20.9. Pořadatelská agentura Musica Bohemica oznámila, že  

se nebude konat hudební soutěž Český slavík. 

 5.9. Oštěpařka Barbora Špotáková získala dodatečně titul mistryně 

světa z Tegu 2011, tehdejší zlatá Abakumovová musí vrátit titul 

kvůli dopingu. 

 7.10. Konaly se volby do zastupitelstev a do třetiny Senátu. 

Výsledky: Sdružení nezávislých kandidátů 15,13%, ANO 14,88%, 

ODS 11,08%, Piráti 7,48%, ČSSD 5,17%, KSČM 4,8%. 
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 22.10. V Afghánistánu zemřel český voják po střelbě na jeho 

vozidlo. Další dva byli zraněni. 

 26.10. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá 

kancléřka Angela Merkelová přijeli do Prahy na oslavy 100. výročí 

vzniku Československa. 

 28.10. Celé Česko slavilo 100. výročí vzniku Československa, 

v Praze se konala velká přehlídka, prezident vyznamenal  

na Pražském hradě 41 osobností. 

 18.10. Tenista Radek Štěpánek se ve 39 letech rozloučil s kariérou. 

 11.11. V Paříži se konaly oslavy 100. výročí konce 1. světové války 

za účasti světových státníků. 

 13.11. Premiér Andrej Babiš byl vyzván několika politiky,  

aby odstoupil, ten tuto výzvu důrazně odmítl. 

 17.11. Oslavy sametové revoluce se proměnily v demonstrace  

proti Andreji Babišovi.  

 17.11. Ve Francii propukly rozsáhlé nepokoje za účasti 300 000 lidí 

na více než dvou tisících místech. 

 22.11. Pokus svrhnout českou vládu selhal, opozici chybělo 9 hlasů. 

Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM trvá. 

 4.12. Prezident Francie Macron ustoupil protestujícímu davu, vláda 

o půl roku odložila zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty. 

 15.12. Devátý ročník televizní soutěže StarDance vyhrál herec Jiří 

Dvořák s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. 
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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. 

 

 

 

Rok 2018 očima starosty 
 

Podklady: Ing. Marek Pazdera, starosta města 

 

Svůj příspěvek do kroniky za rok 2018 jsem se rozhodl rozdělit do dvou rovin, 

jedna bude tradiční „investiční“ a ve druhé si dovolím krátce okomentovat 

důležité společenské události, které jsme v roce 2018 prožili. 

Začnu tedy krátkým komentářem k významným událostem. 

Cena města Velká Bystřice pro rok 2018. Od roku 2005 uděluje zastupitelstvo 

města Velká Bystřice Cenu města Velká Bystřice. Do roku 2012 byla udělována 

každoročně, ale od tohoto roku jsme přijali nový status a hodnotící období jsme 

prodloužili na dvouleté. V roce 2018 se jejími laueráty stali prof. Josef Konšel – 

in memoriam (významný vědec, pedagog v oboru lesnictví, ale také 

knězolomoucké arcidiecéze) a Ing. Vladimír Schneider (za celoživotní přínos 

v oblasti sportu). 

Uzavření partnerství s italským městem Alfianello.  V rámci festivalu Jsme 

ze stejné planety jsme v červnu uzavřeli první partnerskou smlouvu s italským 

městem Alfianello.  

Komunální volby 5. a 6. října 2018.  Volby vyhrálo sdružení nezávislých 

kandidátů „Za příjemný život“, které získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, na 

druhém místě se umístila volební strana „V Bystřici jsme všichni doma! KDU-

ČSL“ (3 mandáty). Vítězné strany pokračují v úspěšné koalici i v dalším 

volebním období 2018-2022. Co bylo velkou zajímavostí těchto voleb, je první 

historická neúčast kandidátky KSČM – tak snad už u nás opravdu vymřeli…  

Oslava 100 let výročí založení Československa. Když jsme v lednu 2018 

začali oslavy plánovat, vůbec jsem netušil, že vznikne nakonec tak krásná akce. 

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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V amatérských podmínkách se podařilo opravdu něco fantastického. Zapojily se 

snad všechny bystřické spolky, škola, školka, široká veřejnost,... Velmi mě 

potěšilo, že i přes nepříznivé počasí přišlo do průvodu spoustu lidí 

v historických kostýmech. Odbor kultury zajistil výborný doprovodný program - 

od krásné výstavy (kde mnoho exponátů bylo zapůjčeno z bystřických 

domácností), přes koncerty, fotokoutek, bystřický pivní speciál Hobla, kameloty 

se speciálním vydáním historických novin a další. Vrcholem večera byl pro mě 

Kabaret 100 v podání souboru Haná. Nelze všechny, kdo se na pořádání této 

akce podíleli, vyjmenovat, ale všichni zaslouží ohromnou pochvalu. 

 

A nyní si již dovolím přeskočit k investičnímu zhodnocení roku 2018. 

Nejvýznamnější akcí roku 2018 bylo dokončení celkové rekonstrukce MŠ 

Zámecká. Díky dotaci z fondů EU se nám podařilo realizovat celkovou 

rekonstrukci MŠ včetně rozšíření do podkrovního prostoru. Myslím, že  

se architektům Karlu Prášilovi a Marii Sborwitzové podařilo navrhnout školku, 

tak, že nám ji závidí snad celá Morava. V roce 2018 bylo proinvestováno  

cca 16,5 mil. Kč a dotace z EU byla 15 mil. Kč. 

Cyklostezka 3. etapa. Nejnáročnější úsek bystřické páteřní cyklostezky byl 

realizován od jara 2018 a hned se stal naší bystřickou „náplavkou“. Tento úsek 

cyklostezky si totiž oblíbili i chodci a stal se vyhledávanou vycházkovou trasou. 

V dalších letech plánujeme, že zde zrealizujeme i veřejné osvětlení. Celkové 

náklady na cyklostezku dosáhly částky cca 10,4 mil. Kč, z čehož dotace ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury byla 8,250 mil. Kč. 

Jako každoročně jsme o prázdninách investovali ve škole a školní jídelně.  

V jídelně došlo ke kompletní rekonstrukci podlah, elektroinstalací  

a především vzduchotechniky. V základní škole bylo realizováno zateplení 

vstupního objektu šaten a na přední budově byla provedena rekonstrukce 

sociálních zařízení.  

Mezi další akce, které jsme v roce 2018 realizovali, patří nový povrch  

na místní komunikaci směrem na Bystrovany. V roce 2017 jsme zde provedli 

rozšíření komunikace, protože s otevřením odpadového centra u čistírny 

odpadních vod (ČOV) významně stoupla hustota dopravy a stávající 

komunikace byla velmi úzká, a v roce 2018 jsme to celé přikryli novým 

asfaltem.   

Na podzim 2018 jsme zakoupili nový traktor, který je vybaven pluhem  

i nakládací lžící. 

       Z dalších akcí bych ještě jmenoval nové dětské hřiště v ulici Na Svobodě, 

fitness hřiště v Zámeckém parku, workoutové hřiště v areálu SK Velká Bystřice, 

další rozšíření optické sítě na internet, drobné úpravy na místních komunikacích 

a chodnících atd. 

Ne všechno se nám v roce 2018 ale povedlo. Kupříkladu se nám zatím 

nepodařilo rozběhnout přípravu na rekonstrukci hřbitova, nemáme také stále 

vyřešeny majetkoprávní vztahy pod místní komunikací v ulici Nádražní II.  
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Ale pevně věřím, že není všem dnům konec a v dalších letech se i zde podaří 

posun vpřed.   
 

 
 

Počasí v roce 2018 
 

Pozorování, zápis a výpočty: Mgr. Věra Košová 

  

V tomto roce bylo počasí teplé, minimální srážky. Také zima nadprůměrně 

teplá, chudá na sníh i na silné mrazy. Tento srážkový deficit měl za následek 

sucho a snižování stavu spodní vody. 

  

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

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

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

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

 

Měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leden  -6 10 -3 7,5 1,49 12 5 34 6 13 - - 

Únor  - 14 5 12 2,5 -2,3 11 1 21 4 10 4 - 

Březen  - 17 15 -10 11,5 2,12 14 7 36 - 13 - - 

Duben  -1,5 27 4,5 21 14,6 28 5 20 - 25 - - 

Květen  8 32 11,5 23,5 17,4 28 6 22 - 25 - 5 

Červen  10 33 12,5 24,5 19,3 23 9 34,5 - 21 - 4 

Červenec  5 36,5 15,5 27 21,1 24 7 28 - 15 - 2 

Srpen  5 35,5 13 27,5 23 28 9 24,5 - 21 - 4 

Září  -1 29 6,5 21 15,2 19 10 136 - 17 - 3 

Říjen  0,5 23 6 18 10,9 14 7 28 - 20 1 - 

Listopad  -12 20 6,5 13,5 36,6 18 3 11 1 17 3 - 

Prosinec  -9 10 -4,5 5 1,2 3 12 39 5 14 2 - 

 

                                                                        x = celostátní dlouhodobý průměr 

MĚSÍC: CHARAKTERISTIKA: °C x mm x 

Leden: 

 

 

Abnormálně teplý měsíc. Střídaly se dny  

s teplotou nad nulou, pár dní mrzlo v noci, 

denní teploty nad nulou. Sněžilo jen 6x, ale 

sníh brzy roztál. 

1,5 

 

-2,8 

 

34 

 

42 

 

Únor: 

 

 

. 

Měsíc nebyl chladný, noční teploty  

se pohybovaly mírně pod nulou, v druhé 

polovině se ochladilo a noční teploty klesly 

až na -10°. Srážky minimální. 

-2,3 -1,1 21 

 

38 

 



12 

 

 

Březen: 

 

 

. 

Začátek měsíce chladný, větrný, od 8.3  

se otepluje, noční teploty nad 0°, denní  

nad 10°.  
2,12 2,5 36 

 

40 

 

Duben: 

 

 

Velmi teplý měsíc, málo srážek, větrno. 

Denní teploty kolem 20°,v druhé polovině 

měsíce nad 25°. 
14,6 7,3 20 47 

Květen 

 

Velmi teplý měsíc, padaly měsíční teplotní 

rekordy, minimum srážek. V Česku lokální 

bouřky s kroupami a silné lijáky. 

17,4 

 

12,3 

 

22 

 

74 

 

Červen Celý měsíc teploty nad 20 až 30°, větrno, 

minimum srážek, což se projevilo značným 

suchem. 
19,3 

 

15,5 

 

34,5 84 

Červenec 

 

 

. 

Měsíc teplý a suchý. Nejteplejším dnem 

byl 24.7., naměřeno 36°C. Pak denní 

teploty stále nad 30°. 
21,1 16,9 28 79 

Srpen: 

 

 

. 

Celý měsíc opět velmi teplo, převažovaly 

teploty často i k 35°. Z vedra časté bouřky, 

ale srážek celkově minimum. 
23 16,4 24,5 78 

Září: 

 

 

. 

Tento měsíc bylo stále teplo, několikrát 

prudké deště a bouřky, 21.9. se přehnala 

nad ČR vichřice Fabienne, která způsobila 

spoustu škod. V září napršelo nejvíc srážek 

z celého roku. 

15 12,8 136 52 

Říjen: 

 

 

. 

Nadprůměrně teplý a neobvykle slunečný 

měsíc, byl šestým nejteplejším říjnem  

od roku 1961. 
10,9 8,0 28 43 

Listopad: 

 

 

. 

První polovina listopadu byla abnormálně 

teplá, bohužel opět s minimem srážek -  

v druhé polovině se mírně ochladilo. 
36,6 2,7 11 49 

Prosinec: 

 

 

. 

Velmi mírná zima, ve dne i v noci  

pod bodem mrazu, sněžilo jen 5x a sníh se 

neudržel. Dešťových srážek málo, často 

však ledovka. 

1,2 -1,0 39 48 

Průměr Průměrná teplota a srážky za měsíc: 13,1 7,5 36,2 56,2 

Celkem Celkové srážky v mm: - - 434 674 
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Obyvatelstvo 
k 31. 12. 2018 

 

Podklady: Žaneta Čadová, matrikářka 

 

Celkový počet obyvatel     3322   

 z toho muži      1666   

 z toho ženy      1656 

 počet cizinců        82 

 celkový počet vč. cizinců  3404   

 

Počet obyvatel starších 18 let (voliči)   2622  

     mladších 18 let       700  

     starších 60 let     820  

 

Narozené děti         35    

Sňatků celkem         47   

 uzavřených v obřadní síni      31 

 uzavřených pod širým nebem      11  

církevní sňatky          5 

Úmrtí           27 

 

Nově přihlášení občané      122 

Odstěhovali se         75 

Změna pobytu v rámci Velké Bystřice     31    

 

 

Věk nad 90 let:   28 osob (narozených do 31. 12. 1928) 

 

Mlčochová Miloslava 

Brzokoupilová Vlasta 

Jahnová Nina 

Plotyciová Božena 

Kocian Milan 

Stancová Kateřina 

Breginová Božena 

Maderová Bohumila 

Mádr Miroslav 

Směšná Jiřina 

Bugno Jan 

Zlámalová Julie 

Mádr František 

Mádrová Dagmar 

Zbořilová Ludmila 

Rajhelová Zdenka 

Kocianová Zdenka 

Mikešová Danuška 

Kubáčová Veronika 

Niesnerová Vlasta 

Lammelová Jiřina 

Tománek Karel 

Schafferová Ludmila 

Šindýlková Lidija 

Langerová Marie 

Kryková Vlasta 

Lakomá Věra 

Kubešová Dobroslava
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Narozené děti: celkem 35 

se souhlasem rodičů jmenovitě:  

 

Valentina Nováková  

Laura Viktorini  

Adam Soviš    

Julie Říhová 

Mia Bílková    

Tomáš Hulička 

Michal Šebík   

Adéla Mahrová 

Julie Poláchová   

Adam Dundálek 

Zuzana Šubová    

Sofie Spurná 

Mikuláš Jirouš   

Václav Bártek 

Hugo Štencl    

Zuzana Hlaváčková 

Ema Kotrbová   

Ondřej Šebek 

Barbora Horáková    

Gréta Žáčiková 

Šimon Sedláček   

Ondřej a Miroslav Nehněvajsovi 

Kateřina Koláčková  

Adéla Šudřichová 

Eliška Friedrichová   

Petr Švancara    

Filip Pudil    

Rozárie Chodilová    

Ellen Charvátová   

Hynek Procházka 

 

 

Zemřelí spoluobčané: celkem 27 osob 

se souhlasem pozůstalých jmenovitě:  

 

   zemřel/a ve věku:  

Jindřich Tandler   83 

Josef Řezníček   75 

Josef Zeman   85 

Ludmila Čechmánková  95 

Libuše Gažarová   81 

Anna Koblihová   99 

Irena Švarcová   74 

Zdeněk Konečný   92 

Štefan Tupý    62 

 

Jan Prokeš    80 

Agnesa Zemanová   72 

Václav Miláček   56 

Magdalena Reichlová  91 

Hana Jiroušová   50 

Růžena Neumannová  65 

Božena Bakalíková  79 

Gertrude Koželoužková  87 

Jiřina Polcrová   88 

Zdenka Paluchová   66 

Pavla Vávrová   49 

Jan Stopka    84

  

  

 

 

CzechPoint 

V roce 2018 vydal městský úřad prostřednictvím kontaktního místa veřejné 

správy - CzechPointu - celkem 384 výpisů a pracovníci městského úřadu ověřili 

celkem 2 090 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 2018 

6 

 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti  

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

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

přizván s hlasem poradním předseda kontrolního výboru. Podle projednávaných 

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

i právnické osoby, které žádají na radě usnesení.  

 

 

Zastupitelstvo 
 

Podklady: Marcela Chumchalová – tajemník MěÚ, 

pro kroniku zpracovala Hana Londová 
 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2018 (leden – říjen): 

 

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.D. 

Mgr. Lucie Pazderová - oddávající Jiří Čepelák 

Renata Melichárková Mgr. Jaroslav Zavadil 

Ing. Jana Šebestová  

 

Složení zastupitelstva města Velká Bystřice v roce 2018 (říjen - prosinec): 

 

Ing. Marek Pazdera Ing. Vít Langer 

Ing. Martin Seidler  Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 

Mgr. Vendula Švarcová - oddávající Mgr. Ivo Slavotínek 

Ing. Kamil Šperka Petr Nakládal - oddávající 
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Martin Šípek Mgr. Lucie Pazderová - oddávající 

Ing. Lukáš Jakl Jiří Čepelák 

Ing. Jiří Pospíšil Mgr. Jaroslav Zavadil 

Mgr. Hana Londová  

 

 Zastupitelstvo města zasedalo v roce 2018 celkem šestkrát, tři zasedání 

byla v původním složení, tři zasedání byla v novém povolebním složení. 

 

 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 zpráva o činnosti rady města a městského 

úřadu, majetkoprávní agenda a převody pozemků města. 

 Zastupitelstvo projednávalo a schválilo na jednotlivých zasedání tyto 

hlavní body: 

 

12.3. - Název nové ulice U Vodárny.  

- Dotace neziskovým organizacím: 

a) Pronájem haly MZŠ pro oddíly mládeže ve výši 30.000,- Kč, 

b) Provoz a údržbu veřejných sportovišť ve výši 100.000,- Kč na 

základě prokazatelných nákladů na údržbu a provoz víceúčelového 

areálu; 

dotace pro spolek Házená Velká Bystřice, z.s. na projekt Pronájem 

haly MZŠ pro oddíly mládeže ve výši 126.000,- Kč;   

dotace pro spolek Fotbalový klub Velká Bystřice, z.s. na projekt 

Pronájem haly MZŠ pro oddíly mládeže ve výši 44.000,- Kč. 

- Majetkové záležitosti. 

11.6. - Schválení účetní uzávěrky – hospodářský výsledek je oproti roku 

2017 o 10 mil. vyšší díky úsporám v oblasti nákladů.  

- Schválení závěrečného účtu města Velká Bystřice za rok 2017.  

- Schválení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 

2018-2022 – počet členů bude 15. 

- Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR  

na hasičskou cisternu. Dotace může dosáhnout maximálně 2,5 mil. 

Kč, předpokládaná cena nové cisterny 7,3 mil. Kč. 

- Udělení Ceny města pro rok 2018 - prof. Josefu Konšelovi 

a Ing. Vladimíru Schneiderovi.  

- Schválení dotací spolkům: 

 SK Velká Bystřice v celkové výši 35.000,- Kč na projekt Činnost SK 

Velká Bystřice - oddíl tenisu 20.000,-Kč, oddíl volejbalu 15.000,- 

Kč. 

Házená Velká Bystřice, z.s., na projekt Sportovní činnost spolku 

v sezóně 2018, ve výši 100.000,- Kč. 
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FK Velká Bystřice, z.s., na projekt Nezbytné provozní výdaje FK,  

ve výši 28.000,- Kč. 

Souboru Haná v celkové výši 62.000,- Kč. Z toho na projekt:  

 a) Provozní náklady souboru ve výši 50.000,- Kč, 

b) Pronájem malé tělocvičny MZŠ ve výši 12.000,- Kč.  

-Mimořádné předčasné splacení úvěru dle Smlouvy o úvěru  

č. 0397420459 s Českou spořitelnou a.s. Nesplacená jistina včetně 

úroků a poplatků je k 20. červnu 2018 ve výši 3.168.662,10,- Kč. 

10.9. - Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Velká Bystřice v celkové 

výši 100.000,- Kč na projekt „Příspěvek na realizaci workoutového 

hřiště“.  

- Uzavření Smlouvy o spolupráci a partnerství mezi MVB a městem 

Alfianello, Italská republika. 

- Schválení podání žádosti o dotaci do programu Podpora Terénní 

práce pro rok 2019 s celkovými náklady 319.351,- Kč  

na požadovanou výši dotace 296.996,- Kč (93 % nákladů). 

- Mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva města - 

odměnu starostovi města Ing. Marku Pazderovi ve výši 78.000,- Kč  

a místostarostovi Mgr. Ivo Slavotínkovi ve výši 63.000,-Kč. 

-Schválení nové ulice Na Stráni.  

-Poděkování dosavadním zastupitelům za jejich práci v uplynulém 

volebním období. 

31.10. 

Ustavující 

Zasedání 

-Schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva.  

-Určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů 

finančního výboru a kontrolního výboru dle jednacího řádu. 

-Způsob volby starosty, místostarosty a členů rady města  

dle Jednacího řádu čl. 8, a to tajným hlasováním. 

-Způsob volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru  

dle Jednacího řádu čl. 7, a to veřejným hlasováním. 

-Volba starosta a místostarosty - počet místostarostů města - 

jeden místostarosta. 

-Funkce starosty a místostarosty bude dlouhodobě uvolněná. 

-Počtem 13 hlasů byl zvolen starostou města Velká Bystřice pan Ing. 

Marek Pazdera. 

-Počtem 13 hlasů byl zvolen místostarostou města Velká Bystřice 

pan Mgr. Ivo Slavotínek. 

-Byli zvoleni členové rady:  

Ing. Martin Seidler s počtem 14 platných hlasů, 

Ing. Kamil Šperka s počtem 13 platných hlasů, 

Mgr. Vendula Švarcová s počtem 14 platných hlasů.  

-Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou 

pětičlenné.  

-Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Lukáš Jakl.  
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-Členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Elefteria Schrottová,  Ing. 

Ludmila Směšná, Ing. Miloslav Krätschmer a Mgr. Jaroslav Zavadil. 

- Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 

-Členy kontrolního výboru byli zvoleni Martin Šípek, Alena 

Kafková, Mgr. Renata Zavadilová a Jiřího Čepelák. 

-Oddávajícími pro volební období 2018-2022 byli určeni: Mgr. 

Lucie Pazderová, Mgr. Vendula Švarcová a Petr Nakládal.  

-Byly schváleny měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto:  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.100,- Kč, 

člen rady:       4.330,- Kč, 

předseda výboru nebo komise:    2.160,- Kč, 

člen výboru nebo komise:   1.800,- Kč. 

26.11. -Poskytnutí bezúročné půjčky FK Velká Bystřice na dofinancování 

koupě žacího traktoru STARJET Exklusive. 

18.12. -Poskytnutí bezúročné půjčky Orlu jednotě Velká Bystřice  

na dofinancování opravy vstupního schodiště orlovny ve výši 

72.000,- Kč. 

-Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání  

se stavebním odpadem na území města Velká Bystřice. 

-Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

s výší místního poplatku 520,- Kč na osobu a rok.  

- Výše stočného na rok 2019: 

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

za rok a osobu (875,- Kč), 

25,- Kč za m3 (vč. DPH) odpadní vody vypouštěné  

do kanalizačního řadu právnickou osobou po předložení ročního 

hlášení, 

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

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

Express CZ s.r.o., ČEROZFRUCHT s.r.o. , SEKO Aerospace, a. s. 

– Olomouc, ZEMPOMARKET a.s. Bečváry, PGSA Invest s.r.o. 

-Výše stočného neziskovým organizacím na území města Velká 

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

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

MZŠMŠ Velká Bystřice, Dům pokojného stáří sv. Anny. 

-Schválení rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2019 jako 

schodkového, v paragrafovém znění, dle tříd rozpočtové skladby. 



- 19 - 

 

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky na běžných 

účtech města. Součástí rozpočtu města je sociální fond a fond 

obnovy majetku. 

-Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022. 

-Schválení vnitřní směrnice města k rozpočtu a finančnímu 

plánování v upraveném znění. 
  

 Podrobnější skutečnosti o jednání zastupitelstva města jsou zachyceny  

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

k nahlédnutí každému občanu města a na webových stránkách města:   

www.muvb.cz. 

 

 

 

Rada města 

 
Podklady: Mgr. Marcela Chumchalová - tajemník  MěÚ 

Pro kroniku zpracoval Jaroslav Koš 

 

Složení a činnost rady města 

 

Marek Pazdera Ing.,            

Kamil Šperka  Ing. 

Ivo Slavotínek Mgr.,           

Elefteria Schrottová Ing.      od 31.10.2018 Martin Seidler Ing. 

Vendula Švarcová Mgr. 

 

Rada města se za rok 2018 sešla celkem sedmnáctkrát. V kronice uvádíme 

jen podstatné projednávané záležitosti, podrobnosti z jednání rady jsou uloženy 

u tajemnice městského úřadu 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. 

 

23.1. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e Dodatek č.15 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 uzavření Smlouvy o dílo s firmou Bartoň a Partner s.r.o., 

IČ 268 10 093, na údržbu travnatých ploch v Zámeckém parku  
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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 o dílo s firmou Ing. Linda Smitalová 

– Atelis, IČ 74276361 na realizaci projektové dokumentace 

„Křižovatka silnic III/4433 (ul. Zámecká) a III/4432 (ul. Na Letné)“  

za nabídkovou cenu 137.940,- 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 ve 2. pololetí roku 2017 ve výši: 

MZŠMŠ - Ing. Mihal                   20.000,-Kč 

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

20.02. Rada města po projednání: 

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. 

- Vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele(-ky) příspěvkové 

organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice, 

s termínem konání konkuzního řízení. 

- Text oznámení o vyhlášení konkursního řízení s požadavky  

a podmínkami pro uchazeče a náležitostmi podávání přihlášek  

do konkurz. řízení, které je přílohou. 

- Do funkce tajemnice konkursní komise paní Mgr. Marcelu 

Chumchalovou, tajemnici MěÚ, 

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

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

130.000,- Kč. 

Z toho na projekt 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. 

na projekt Pronájem haly MZŠ ve výši 126.000,- Kč. 

C) ZM schvaluje poskytnutí dotace FK Velká Bystřice, z.s. na projekt 

Pronájem haly MZŠ ve výši 44.000,- Kč. 

s c h v a l u j e navýšení odměn o 500,- Kč těm členům okrskových 

volebních komisí pro volbu presidenta ČR, kterým nebyla odměna 

zvýšena vyhláškou č. 475/2017 Sb. 

12.03 Rada města po projednání: 

b e r e  n a  v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu, 

s c h v a l u j e Smlouvu o společné úhradě nákladů mezi Sdružením 

obcí mikroregionu Bystřička, IČ 70947040 a městem Velká Bystřice  

na projekt „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička“, 

příspěvek města Velká Bystřice bude 30.201,- Kč. 

s c h v a l u je smlouvu o výpůjčce mezi Sdružením obcí mikroregionu 
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Bystřička, IČ 70947040 jako půjčitelem a městem Velká Bystřice jako 

vypůjčitelem na realizaci projektu „Kompostéry pro občany 

mikroregionu Bystřička“ podpořeného z OP ŽP. 

s c h v a l u j e vzor smlouvy o výpůjčce mezi městem Velká Bystřice 

jako půjčitelem a jednotlivými občany Velké Bystřice jako výpůjčiteli 

na realizaci projektu „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička“ 

podpořeného z OP ŽP. 

04.04. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo č. 03/2018 s firmou K-stav 

stavební a.s., IČ 27677109 na realizaci stavby „Stavební úpravy školní 

jídelny“ za nabídkovou cenu 5.334.815,- Kč vč. DPH. 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy s firmou  Strabag a.s., IČ 60838744  

na provedení akce „Stavební úpravy komunikace Tovární“ za 

nabídkovou cenu 2.842.843,- Kč vč. DPH. 

s c h v a l u j e prominutí dluhu na nájemném za měsíc červenec 2017 

výši 2.541,- Kč a na službách spojených s užíváním bytu - záloha  

za vodu ve výši 500,- Kč, za pronájem bytu č. 12/3 v budově č.p.12 

objekt k bydlení, ulice Zámecké náměstí, která je součástí pozemku 

parc.č. 76/1 v obci Velká Bystřice, vlastník bytu: MVB, dlužník Milena 

Šandorová, nar. 20.11.1973, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice. 

MVB nebude pohledávku soudně vymáhat. 
s c h v a l u j e přijetí věcného daru - zdravotnický ošetřovatelský 

(spotřební) materiál v hodnotě 6.327,09 Kč, do majetku příspěvkové 

organizace- DPS od fy Perfect Distribution a.s., U spalovny 4582/17, 

796 01 Prostějov, IČ: 47675934. Věcný dar bude využit 

v ošetřovatelském provozu DPS. 

25.04. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e účetní uzávěrku za rok 2017 společnosti Hotel Zámek 

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

výsledku ve výši 298.581,24 Kč. Zisk bude použit na posílení vlastního 

kapitálu společnosti. 

3. s c h v a l u j e rozpočet na rok 2018 společnosti Hotel Zámek Velká 

Bystřice s.r.o., IČ 29444772, dle předloženého návrhu. 

s c h v a l u j e zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 

zákona na akci „Dětské hřiště Na Svobodě/J.Pospíšila Velká Bystřice“ 

v předpokládané hodnotě 350.000,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 

zákona na akci „Fitness hřiště v Zámeckém parku Velká Bystřice“ 

v předpokládané hodnotě 350.000,- Kč bez DPH. 

d o p o r u č u j e MZŠMŠ stanovit výši školného v mateřské škole 

Zámecké nám. od 1.9.2018 pro šk. rok 2018/19 na částku  

340,- Kč/žáka/měsíc a stanovit výši školného ve Školní družině 

MZŠMŠ od 1.9.2018 pro šk. rok 2018/19 na částku 100,- 
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Kč/žáka/měsíc. 

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

RM dále  s ch v a l u j e: 

poskytnutí dotace SK Velká Bystřice v celkové výši 35.000,- Kč. 

Z toho na projekt Činnost SK Velká Bystřice -oddíl tenisu 20.000,-Kč, 

 -oddíl volejbalu 15.000,- Kč, 

 poskytnutí dotace spolku Házená Velká Bystřice, z.s., na projekt 

Sportovní činnost spolku v sezóně 2018, ve výši 100.000,- Kč. 

poskytnutí dotace FK Velká Bystřice, z.s. , na projekt Nezbytné 

provozní výdaje FK, ve výši 28.000,- Kč. 

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. 

20.05. Rada města Velká Bystřice po projednání: 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 51.000,- Kč od Olomouckého kraje 

na vybavení zásahové jednotky SDH Velká Bystřice. 

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

zásahové jednotky SDH Velká Bystřice v min. výši 50% z celkových 

nákladů. 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 51.000,- 

Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice. 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč od Olomouckého kraje 

na zkvalitnění činnosti služeb KIC Velká Bystřice. 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- 

Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice. 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 25.000,- Kč od Olomouckého kraje 

na podporu farmářských trhů – úhrada výdajů na stavbu a demontáž 30 

prodejních stánků a úklid prostranství. 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši  

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

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

IČ 25877488 na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce hygienických 

zařízení v MZŠ za nabídkovou cenu 1.961.237,- Kč. 

s c h v a l u j e dotaci oddílu POLETUŠKY Velká Bystřice pro rok 

2018 ve výši 15.000,-Kč na pronájem klubovny. 

23.05. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e doporučení vhodnosti uchazečů pro funkci 

ředitele/ředitelky MZŠMŠ Velká Bystřice sestavené konkurzní komisí, 

o d v o l á v á ke dni 31.7.2018 pana Ing. Jaroslava Mihala,  

nar. 19.7. 1977, z pracovního místa ředitele MZŠMŠ Velká Bystřice, 

j m e n u j e od 1.8.2018 paní Mgr. Janu Rakovou, MBA,  

nar. 29.10.1962, bytem Valdenská 44, Olomouc, na pracovní místo 
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ředitelky právnické osoby Masarykovy základní školy a mateřské školy 

Velká Bystřice, která je na 1. místě pořadí vhodnosti uchazečů  

pro funkci ředitele MZŠMŠ Velká Bystřice sestavené konkurzní 

komisí. 

30.05. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Kupní smlouvy s firmou BV – technika, a.s., 

IČ 26824256 na pořízení komunálního traktoru CASE 85 A Komfort 

s příslušenstvím za nabídkovou cenu 1.380.374,- Kč. 

s c h v a l u j e výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek na akci „Silnice III/44317- úpravy 2 křižovatek (u radnice  

a Penny marketu)“ v předpokládané hodnotě 550.000,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e přijetí věcného daru-květiny:  

v hodnotě 4.000,- Kč, do majetku příspěvkové organizace-DPS od fy 

Florcenter s.r.o., Šlechtitelů 802, Olomouc-Holice, IČ: 47150530. 

Věcný dar bude využit pro zlepšení bydlení uživatelů služeb DPS. 

27.06. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo se sdružením firem „Velká 

Bystřice – Bystřické šerwůd“ vedoucí účastník sdružení firma  

LT EkoLesServis s.r.o., IČ 28647289 na realizaci zakázky „Bystřické 

šerwůd“ za nabídkovou cenu 1.999.870,24 Kč vč. DPH. Ve Smlouvě  

o dílo bude ustanovena podmínka, že akce se bude realizovat jen 

v případě získání dotace. 

s 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 ulicích Tovární, ČSA, 

Nádražní, Kozinova, Pivovarská, Výpadovka Bystrovany  

za nabídkovou cenu 112.134,33- Kč vč. DPH. 

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

IČ 49825062 na realizaci technologického vybavení kuchyně ve výši 

1.697.080,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e přijetí finančního daru v hodnotě 100.000,- Kč,  

do majetku příspěvkové organizace - DPS od PhDr. Simony Sokolové, 

Příční, Velká Bystřice. Finanční dar bude využit pro zlepšení životního 

prostředí v ošetřovatelském provozu DPS. 

s c h v a l u j e koupi hanáckých krojů a doplňků dle přiloženého 

soupisu zapůjčených do Muzea hanáckého kroje MVB od: 

paní Bronislavy Millé, bří. Mikolášků 635, VB za cenu 80.000,- Kč, 

paní Evy Zehnalové, Přerov, za cenu 8.000,- Kč. 

s c h v a l u j e dotaci pro Náboženskou obec Církve československé 

husitské na opravu zdiva a vymalování interiéru Husova sboru ve Velké 

Bystřici ve výši 30.000,- Kč. 

s c h v a l u j e vyplacení mimořádné odměny tajemnici úřadu ve výši 

22.000,- Kč. 



- 24 - 

 

25.07. Rada města po projednání: 

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 2018 v této výši: 

MZŠMŠ- Ing. Mihal: 20.000,-Kč 

DPS- Mgr. Lakomý: 8.000,-Kč 

s c h v a l u j e poskytnutí daru ve výši 3.624,- Kč fyzické osobě Matěji 

Tesaříkovi, trvale bytem Svésedlická 907, VB, za účelem zvýšení 

kvalifikace a získání zaměstnání jako jediného zdroje obživy,  

při zohlednění skutečností hodných zvláštního zřetele, kterými jsou 

především sociální situace (sirotek po tragicky zemřelé matce  

a nezájem otce) a skutečnosti, že na druhou část nákladů kurzu přispěl 

Úřad práce ČR. 

s c h v a l u j e změnu pořadatelského modelu akce Bílý kámen, která 

spočívá ve změně hlavního organizátora z Auto-velo-klubu Velká 

Bystřice, z.s. ( dále jen AVK) na soubor Haná z.s., při zapojení 

spolupořadatelských subjektů – AVK, Lubavia a dalších spolků 

působících na území města VB. 

29.08. Rada města po projednání: 

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

STAVONA Olomouc s.r.o., IČ 25877488 na realizaci veřejné zakázky 

Rekonstrukce hygienických zařízení v MZŠ za nabídkovou cenu 

2.059.737,- Kč vč. DPH. Cena víceprací je dle dodatku č.1 -  

95.078,- Kč vč. DPH. 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo s firmou  Elpremont 

elektromontáže s.r.o., IČ 26871891 na provedení akce „Velká Bystřice, 

ul. Tovární – nové veřejné osvětlení“ za nabídkovou cenu 165.297,- Kč 

vč. DPH. 

s c h v a l u j e uzavření Kupní smlouvy s firmou TON a.s., IČ 

49970585 na zakoupení nábytku do KD Nadační za nabídkovou cenu 

315.333,- Kč vč. DPH. 

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

ZM schvaluje poskytnutí dotace SK Velká Bystřice v celkové výši 

100.000,- Kč na projekt „Příspěvek na realizaci workoutového hřiště“. 

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

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

for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4- Nusle, IČ: 24231509,  

přičemž dar bude využit na úhradu obědů pro žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

26.09. Rada města po projednání: 

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

Sobotecká 810, Turnov 511 01, IČ: 03673073, na akci Obnova 

dětského hřiště Na Svobodě, Velká Bystřice za nabídkovou cenu 
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636.853,60 Kč bez DPH, 770.593,- Kč vč. DPH. 

s c h v a l u j e vydat potvrzení pro společnost MORA MORAVIA  

ve znění: 

Rada města Velká Bystřice projednala dne 26.9.2018 Vaši žádost  

o vyjádření k ubytování vyššího počtu zahraničních zaměstnanců Vaší 

společnosti na území našeho města a přijala usnesení, jímž vyslovila 

souhlas s ubytováním vyššího počtu zahraničních pracovníků na území 

města za podmínky, že svým chováním nebudou narušovat pořádek  

a občanské soužití ve městě Velká Bystřice. 

24.10. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e přijetí dotace ve výši 90.000,- Kč od Olomouckého kraje 

na akci Velká Bystřice – oslavy 100. výročí vzniku ČSR. 

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

Bystřice – oslavy 100. výročí vzniku ČSR v minimální výši 50% 

z celkových nákladů. 

s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 90.000,- 

Kč mezi Olomouckým krajem a městem Velká Bystřice. 

s c h v a l u j e zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace 

místního hřbitova Velká Bystřice – projektová dokumentace ve stupni 

DZS“ zadávanou mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek  

č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), jejímž předmětem je zhotovení 

projektové dokumentace ve stupni DZS, která řeší úpravy místního 

hřbitova. 

19.11. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o provádění servisních prací 

s firmou Pavel Kuběja – EMPEMONT, IČ 47822147 na pravidelný 

roční servis veřejného rozhlasu za nabídkovou cenu 27.237,- Kč  

vč. DPH.  

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Velká Bystřice vydat obecně 

závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání  

se stavebním odpadem na území města Velká Bystřice, v předloženém 

znění.  

26.11. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku –  

2 ks Radiostanice vozidlová HT 6991 DC PEGAS s ČR – Hasičským 

záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ 70885940. 

s c h v a l u j e vyplacení mimořádné odměny tajemnici městského 

úřadu ve výši 25.000,- Kč. 

12.12. Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru města Velká Bystřice jako 

příspěvek na dopravu občanům Velké Bystřice Čestným dárcům – 

nositelům plakety Jana Janského a to ve výši 100,- Kč za každý 
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bezplatný odběr v transfúzní stanici s účinností od 1.1.2019 do konce 

volebního období tj. do 31.12.2022,  

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

ZM poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 72.000,- Kč Orlu jednotě 

Velká Bystřice na dofinancování opravy vstupního schodiště orlovny. 

s c h v a l u j e objednání serverové infrastruktury pro město Velká 

Bystřice od společnosti C SYSTÉM CZ a.s., IČ 27675645  

za nabídkovou cenu 475.203,30 Kč s DPH  

28.12. Rada města po projednání 

s c h v a l u j e Plán financování obnovy kanalizace na období 2018 – 

2027. 
 

 

 

Rozpočet Města Velká Bystřice na rok 2018 a jeho čerpání 
 

Podklady:  Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 
 

1. Závěrečný účet 
    

  Položka   tis.Kč podíl % 

  Počáteční stav 
zůstatek na účtě k 
31.12.2017 20 919   

Příjmy Daňové příjmy z RUD   50 298 49,9% 

  Místní a správní poplatky   2 555 2,5% 

  Investiční dotace    24 822 24,6% 

  Neinvestiční dotace   8 657 8,6% 

  Vlastní příjmy, ostatní   14 399 14,3% 

Konsolidované  p ř í j m y  celkem 100 731 100,0% 

Zdroje celkem 121 650   

Výdaje Investiční výdaje   44 132 47,9% 

  Příspěvkové organizace MZŠ a MŠ 4 719 

6,2%     
MZŠ a MŠ – 
průt.dotace 605 

    
MZŠ a MŠ – nákup 
materiálu 361 

    Školní jídelna - opravy 364 0,4% 

    DPS 2 271 
6,4% 

    
DPS - dotace kraj, 
projekty 3 590 

                                                                                        Provoz města 
mzdy a odměny vč. 
odvodů 5 753 6,2% 

    
provozní náklady - 
správa 3 766 4,1% 

    zastupitelstvo 2 229 2,4% 

    
silnice, pozemní 
komunikace 714 0,8% 

    
provoz čistírny 
odpadních vod 1 368 1,5% 
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bytové hospodářství, 
nebyt.hosp. 867 0,9% 

    veřejné osvětlení 645 0,7% 

    likvidace odpadu 2 509 2,7% 

    
tech.služby a veřejná 
zeleň 5 005 5,4% 

    
úprava drobných 
vodních toků 350 0,4% 

    provoz dobrov. hasičů 603 0,7% 

    
ostatní spoje – 
internet, rozhlas 1 177 1,3% 

    kultura 4 760 5,2% 

    územní plán, projekty 631 0,7% 

    dopravní obslužnost 230 0,2% 

    
ostatní výdaje, volby, 
pohřeb 422 0,5% 

  Finanční výdaje daně, poplatky 3 423 3,7% 

    pojistní majetku 201 0,2% 

    úroky 74 0,1% 

  Poskytnuté příspěvky a půjčky neziskové organizace 1 011 1,1% 

    
Mikroregion 
Bystřička,MAS 82 0,1% 

    
ostatní příspěvky a 
půjčky 200 0,2% 

Konsolidované v ý d a j e  celkem 92 062 100,0% 

Splátky úvěrů mínus -4 966   

  Konečný stav 
zůstatek na účtě k 
31.12.2018 24 622   

 
Z toho stav fondů k 31.12.2018 2 428 

 

     

     

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     2.  Investice v roce 2018 
   

     
Investiční dotace jmenovitě Dotace, zdroj tis.Kč Poznámky 

MZŠMŠ – okna, zateplení vstup do školy MŽP 860 realizace 2017 

            - rekonstrukce MŠ Zámecké nám. MMR 16 086 realizace 2017 – 2018 

Cyklostezka II. etapa SFDI 7 825   

JSDH – hydraulické nůžky Olomoucký kraj 51   

Dotace   c e l k e m 24 822   

Investiční výdaje jmenovitě   Celkem Vl.zdroje Dotace 

MZŠMŠ – okna, zateplení vstup do školy 
MŽP- vlastní zdroje v 
roce 2017 0 -860 860 

            - rekonstrukce MŠ Zámecké nám. 
MMR - 2017 vlastní 
zdroje ve výši 886 15 200 -886 16 086 

Cyklostezka II. etapa SFDI 9 960 2 135 7 825 

JSDH – hydraulické nůžky Olomoucký kraj 103 52 51 

Stavební úpravy KD – vzduchotechnika   752 752   
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MZŠ – rekonstrukce hygienických 
zařízení   2 819 2 819   

ŠJ – rekonstrukce, stavební úpravy   4 930 4 930   

ŠJ – nové gastro vybavení   1 900 1 900   

ul. Tovární – komunikace k ČOV úprava povrchu 406 406   

ul. Tovární – kanalizace, komunikace 
inž. sítě v oblasti 
cukrovaru 2 983 2 983   

Internetová síť – technické zhodnocení optika 1 072 1 072   

Dětské hřiště Na Svobodě   721 721   

Veřejné osvětlení  Nádražní I., Tovární 389 389   

Traktor CASE pro potřebu TS 1 385 1 385   

Projektové dokumentace a studie   417 417   

Stroj na opravu asfaltových povrchů   272 272   

Stavební práce ruina 
příprava pro 
rekonstrukci 240 240   

Úprava stání pro kontejnery na tř. Odpad   232 232   

Programové vybavení CROSEUS   127 127   

Drobné investice do 100 tis. Kč 
lešení, vod. Přípojka, 
kroje do KIC 224 224   

          

  44 132 19 310 24 822 

 

 

3.  Financování 

 

Rok 2018 lze z pohledu financování hodnotit jako dobrý, skutečné příjmy 

přesáhly částku 100 mil. Kč. Určitě to jsou nejvyšší příjmy za mnoho let.  

Z celkové částky tvoří významnou položku daňové příjmy ve výši 50 mil. Kč  

a dále investiční dotace v objemu cca 25 mil. Kč.  

Z tolika peněz se dá něco pořídit, opravit nebo nově postavit. Samozřejmostí  

je financování provozních nákladů města, příspěvek příspěvkovým organizacím 

a také spolkům a zájmovým sdružením. 

V oblasti investic byl rok 2018 náročný, akcí bylo mnoho a jejich realizace 

byla náročná. Zajímavostí je, že nás tolik netrápily finance a jejich zajištění, ale 

firmy a odborníci na realizaci. Těchto odborníků bylo málo, těžko se vybíralo 

 a dohled nad stavbami vč. dodržení termínů byl velice náročný. Tento problém 

jsme řešili hlavně u rekonstrukce mateřské školky. Děti chodily do školky 

Nadační, která byla po rekonstrukci na jeden školní rok přechodným útočištěm 

dětí. Ale vše dopadlo dobře, dětem se v této školce líbilo a do krásné nové 

školky začaly chodit od září 2018. 

Náklady na rekonstrukci vč. dostavby jedné třídy dosáhly celkové výše  

19 112 tis. Kč, z toho dotace ve výši 85% uznatelných nákladů činila 16 086 tis. 

Kč.  

V roce 2017 bylo z celkové výše nákladů uhrazeno 3 912 tis. Kč.  

Další významnou investicí roku 2018 je cyklostezka v úseku od zastávky ČD 

 k mostu. Tato stavba musela být o jeden rok odložena, bylo nutné vypsat nové 

výběrové řízení a hlavně vybrat dodavatele. Po technické stránce je tento úsek 
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mimořádně náročný, z jedné strany bylo nutné zpevnit břeh řeky Bystřice  

a z druhé strany vede železniční trať s nutností dodržet veškerá bezpečnostní 

opatření. Celkové náklady na tuto stavbu byly 9 980 tis. Kč, z toho dotace  

7 825 tis. Kč. 

Ostatní investice roku 2018 byly financovány vlastními zdroji. Zásadní 

rekonstrukce vč. nového gastro vybavení se realizovala ve školní jídelně, 

celkové náklady byly 6 830 tis. Kč. Ještě je vhodné zmínit jednu investici.  

V ulici Tovární byla vybudována kanalizace a nové povrchy komunikace. Celý 

katastr Velké Bystřice je nyní napojen na kanalizaci a čističku odpadních vod. 

Celkové náklady na investice v roce 2018 byly 44 132 tis. Kč. 

 

 

 

  

Činnost komisí a výborů města 
 

Komise stavební    

  

Podklady: Ing. Milan Svoboda, předseda stavební komise  

  

I v činnosti stavební komise se osmičkový rok projevil, a to ve formě 

kulatin poloviny členů komise. A tak zde máme dva čerstvé šedesátníky, 

jednoho sedmdesátníka, a dokonce jednoho osmdesátníka. Takže máme asi 

nejstarší stavební komisi v regionu, možná i kraji, nebo že by i v celé republice? 

Kdoví…, bohužel mladí se jaksi zatím nehlásí. Ale i tak oslavy samozřejmě 

byly.  

Stavební komise v roce 2018 pracovala v tomto složení:  

Předseda Ing. Milan Svoboda, členové – Jiří Čepelák, Ing. Miroslav Korydek, 

Ing. Jaroslav Mádr, Petr Miklík, Svatopluk Ochmann, Ing. Vladimír Schneider, 

Vítězslav Vičar. 

 

Sešla se celkem na 7 jednáních a projednala následující agendu:  

jednání 11.1.2018:  

Ing. Štembírek seznámil komisi s rozestavěnými a připravovanými stavbami 

města v roce 2018. Komise si podrobně prohlédla stavební práce  

na rekonstruované budově MŠ Zámecká.  

jednání 15.3.2018:  

Komise se seznámila přímo na místě stavby se stavem prací na III. etapě 

cyklostezky. Dále si prošla ulici Loučnou a uplatnila připomínky ke konceptu 

projektové dokumentace stavebních úprav komunikace.   

jednání 5.4.2018:  

Po projednání běžné agendy si komise prohlédla dokončovací práce 

rekonstrukce budovy MŠ Zámecká.  
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jednání 10.5.2018:  

Proběhla pochůzka s projektantem rekonstrukce komunikace v ul. Loučné,  

na které komise uplatnila poslední připomínky před dokončením projektové 

dokumentace.  

jednání 7.6.2018:  

Komise si prohlédla před uvedením do provozu dokončenou rekonstrukci MŠ 

Zámecká včetně vybavení. Následně si prošla v terénu stavbu III. etapy 

cyklostezky, a nakonec se vyjádřila k projektové dokumentaci připravovaných 

tří čtyřpodlažních bytových domů soukromého investora.  

jednání 5.9.2018:  

Komise si podrobně prohlédla finišující III. etapu cyklostezky.  

jednání 3.10.2018:  

Za účasti pana starosty si komise prošla dokončenou III. etapu cyklostezky.  

Starosta poděkoval komisi za její práci ve volebním období 2014–2018  

a stavební komise ukončila v tomto volebním období svou činnost.  

  

Děkuji všem členům za odvedenou práci a Ing. Filipu Štembírkovi  

za přípravu programu jednotlivých jednání, včetně pořizování zápisů. 

 
 

 

 

Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci 

 

Podklady: Ing. Josef Langer, předseda komise 

 

 

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 

 

V roce 2018 byla hlavní náplní činnosti komise, příprava oslav, 

pořádaných u příležitosti 100. výročí založení Československa. Členové komise 

připravili hrubý návrh programu a rámec jednotlivých akcí. Tyto návrhy byly 

publikovány vedením města a osloveny všechny spolky se žádostí o spolupráci. 
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Do komise byli přizváni zástupci všech spolků, školy a zájemců o spolupráci. 

Na dalších schůzkách byl program postupně upravován a rozšiřován do konečné 

podoby, která byla předvedena v předvečer tohoto jubilea. 

 

 

 

Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti a Poradní sbor ředitele 

DPS pro přijímání uživatelů služeb do DPS sv. Anny 

  

Předseda komise: ThLic. Michal Umlauf 

Tajemník komise: Jana Chudíková, terénní pracovník 

Členové komise: 

Renata Chudíková, Magda Janíková, Mgr. Zdeněk Lakomý, Jiří Pechr, Mgr. 

Alena Pírková, Bc. Hana Šebíková, Kamila Šimková, Mgr. Vendula Švarcová 

 

 

 

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 2018 jedenkrát. K datu jednání komise 

9.10.2018 bylo evidováno po předchozí aktualizaci 86 žádostí.  

V současné době město Velká Bystřice nemá žádný volný byt, který  

by žadatelům mohlo nabídnout. 

Komise byla informována o havarijním technickém stavu bytů na č.p. 66, 

ul. 8. května. Dosavadní obyvatelé dostanou nabídku na přestěhování do bytů 

v majetku města v domě č.p. 12, Zámecké náměstí. 

Do jednání komise v dalším roce bude provedena aktualizace pořadníku 

zájemců o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby následovně, pokud 

žadatel nepotvrdí zájem a nebude reagovat na žádnou ze tří výzev: písemnou, 

telefonickou, elektronickou, bude z pořadníku vyřazen. Reakční lhůta na zaslanou 

výzvu bude 30 dní. 

Na jednání komise v dalším roce bude pořadník zájemců o byty opět 

aktualizován na základě bodování podle platných kritérií schválených radou města 

Velká Bystřice.  
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Komise strategického plánování 

 

Předseda: Michal Hošek 

Členové: Mgr. Ivo Slavotínek 

      Renata Melichárková 

      Ing. Martin Seidler 

      Ing. Marek Pazdera 

 

 

 

Výbor finanční  

 

Podklady: Ing. Elefteria Schrottová, předseda finančního výboru 

 

V návaznosti na volby do zastupitelstva, které se konaly v říjnu 2018, došlo  

ke změně složení finančního výboru. 

Na ustavujícím zastupitelstvu byl zvolen finanční výbor ve složení: 

Předseda : Ing. Lukáš Jakl 

Členové : Ing. Miroslav Krätschmer 

Ing. Elefteria Schrottová 

Ing. Ludmila Směšná 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

 

 

 

 

Výbor kontrolní  

 

Podklady:  Ing.Pavel Kolman, předseda komise 

 

Ve volebním roce 2018 měl kontrolní výbor až do konce října toto složení: 

Ing. Pavel Kolman, Ph.D., předseda výboru 

Mgr. Zdeněk Lakomý 

Ing. Jana Šebestová 

Jiří Čepelák  

Martin Šípek 

 

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 (k nimž patřilo 

např. dokončení opravy mateřské školky, dokončení III. etapy cyklostezky  

od zastávky k železničnímu přejezdu, rekonstrukce elektroinstalace a podlah  
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ve školní jídelně, atd.). Předseda kontrolního výboru se pravidelně účastnil 

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. 

Po volbách a ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 31.10.2018 byli  

do nového výboru zvoleni tito členové: 

Ing. Pavel Kolman, Ph.D., předseda výboru 

Alena Kafková 

Mgr. Renata Zavadilová 

Jiří Čepelák  

Martin Šípek 

 

 

 

 

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. I v roce 2018 došlo v organizační struktuře úřadu  

ke změnám. Na oddělení technických služeb ukončil ke dne 31.3.2018 pracovní 

poměr pan Radek Chytil, k 1.10.2018 ukončila pracovní poměr paní Alena 

Hořínková, pracovnice odboru kultury a informací, ale od 8.11.2018  

se na Městský úřad Velká Bystřice opět vrátila na stejnou pracovní pozici,  

a k 16.11.2018 ukončila pracovní poměr vedoucí finančního odboru paní Pavla 

Kočišová. Jelikož z výběrového řízení na pozici vedoucí(ho) finančního odboru 

nevzešel žádný vhodný kandidát, byla touto funkcí od 17.11. pověřena paní 

Dana Bieleszová a od 1.12.2018 finanční odbor posílila paní Lada Tylichová  

na pozici účetní. 
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Odbory městského úřadu Počet zaměstnanců 

Odbor tajemníka                                            4 

Finanční odbor 3 

Odbor výstavby a technických služeb 3+11 TS 

Stavební úřad  2 

Odbor kultury a informací  4 

Celkem stálých zaměstnanců  27 

 

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. 

 

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

prostřednictvím CZECH Pointu vydává ověřené výpisy, vidimace a legalizace, 

Lucie Vaculíková – mzdová účetní, Jana Chudíková - terénní sociální 

pracovníce. 

 

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 +10 

zaměstnanců dělnických profesí včetně zaměstnanců na veřejně prospěšné práce 

na dobu určitou. Dále spolupracujeme s Probační a mediační službou  

a umožňujeme na oddělení technických služeb výkon alternativních testů.  

 

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

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

prodej zmrzliny.    
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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  

i v roce 2018 s žádostí o dotaci na Úřadě vlády České republiky na projekt 

Podpora terénní práce ve Velké Bystřici. V roce 2018 byla tato dotace přiznána 

na 12 měsíců na částečnou úhradu mzdových nákladů na plný úvazek.  

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 Olomouckého kraje 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 2019.  

Technické služby města spadají pod odbor výstavby, územního plánování 

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

na 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 

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

 

 

 

 

Stavební úřad  

 

Podklady Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí úřadu 

 

Rozsah působnosti stavebního úřadu Velká Bystřice jako orgánu státní správy 

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

pro obce: 

1. Bukovany 

2. Mrsklesy 

3. Přáslavice 

4. Svésedlice 

5. Velká Bystřice 

Referentkou stavebního úřadu je Jana Sklenářová, místo vedoucí zastává  

Mgr. Marika Dvořáková.  
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Povolovaná nová výstavba v roce 2018: 

Stavby pro bydlení     37 

Ostatní nové budovy     9 

Celková orientační hodnota staveb v mil. Kč 181  

 

Počet nových dokončených budov v roce 2018: 

Bytové       15 (celkem 30 bytů) 

Nebytové       1 

 

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 

 

Úkolem archivu je shromažďovat a uchovávat historické materiály, které 

jsou spojeny s historií našeho města. Jedná se o písemnosti, fotografie, 

životopisy významných osobností, které se zde narodily nebo zde prožily určitý 

úsek svého života.  

Rok 2018 byl velmi důležitý, protože jsme si připomněli 100. výročí 

vzniku Československé republiky. Pro toto výročí byla městem připravena 

výstava, která mapovala život ve Velké Bystřici za toto období. Pro tento účel 

bylo využito i velkého množství materiálů, které se v archivu nacházejí, zejména 

fotografií. Tyto materiály byly použity i pro komponovaný pořad v Kulturním 

domě Nadační, připravený folklorním souborem Haná.  

U příležitosti udílení ceny města za rok 2018 byly do archívu doplněny 

životopisné materiály, týkající se osoby a díla někdejšího bystřického občana 

Prof. P. Josefa Konšela. 

Archiv je každoročně doplňován a rozšiřován a mohou z něj těžit 

podklady jak studenti středních a vysokých škol, tak i badatelé pro své 

publikace. 
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IV. Hospodářský život 
 

 

Zemědělská činnost 

 
Podklady: Ing. Zdeněk Kolman, jednatel společnosti 

 

Rok 2018 nebyl pro Agrospol Velká Bystřice s.r.o. úspěšný. Po nadějném 

jaru, kdy byla očekávána nadprůměrná úroda, byly v rozhodujících měsících 

duben až srpen silně podprůměrné srážkové úhrny (spadlo dohromady pouhých  

133 mm srážek, tj. 46% průměru, který činí 292 mm) a nadprůměrné teploty 

 (viz přiložené grafy, k nimž data poskytla firma DITANA spol. s r.o. z vlastní 

meteorologické stanice). Popsané klimatické podmínky zapříčily výrazný pokles 

výnosů především u chmele, ječmene, kukuřice a máku. Jediná plodina, která 

ještě pozitivně reagovala na 90 mm srážek koncem srpna a počátkem září, byla 

cukrovka. 

 

 

 

 

 
 

 



- 38 - 

 

 
 

  
Plodina Osetá plocha Výnos tuny/ha Cena za tunu 

Období  ø 1994-2017 2018 ø 1994-2017 2018 ø 1994-2017 2018 

Chmel 58,55 64,46 1,61 1,02 142243 192329 

Cukrovka 157,54 166,44 61,67 69,80 917 893 

Ječmen 253,16 199,55 5,71 4,61 4036 4402 

Kukuřice 117,29 114,56 11,95 6,39 2473 2479 

Mák 104,92 117,30 0,76 0,44 33040 38014 

Pšenice 377,77 352,67 6,65 6,82 3712 3906 

Řepka 228,17 243,97 3,44 3,50 7469 8923 

Obil.celke
m 630,93 552,22 6,27 6,02 3830 3903 

 

Provozní komplikací pro obdělávání části pozemků v katastru Velká Bystřice  

a Přáslavice, zejména při sklizni chmele, bylo uzavření mostu směrem  

na Svésedlice během měsíců květen až září, kdy dva týdny při sklizni chmele 

musela být využívána objížďka přes Přáslavice. 

Společnost potřetí za dobu své 25 leté existence, skončila ve ztrátě. 

V rámci investic byly v roce 2018 opraveny a modernizovány budovy 

víceúčelového skladu, česačky a sušárny chmele a skladu chmelařských potřeb. 

Dále byly pořízeny stroje pro sklizeň chmele včetně dvou traktorů, rozmetadlo 

tuhých hnojiv a secí stroj na obiloviny a olejniny a také nakoupeny námi 

obdělávané nabízené pozemky od pronajímatelů.  

Ve spolupráci s ČZU Praha byla dokončena uklidňovací komora 

usušeného chmele, která vzhledem ke slabé úrodě nebyla důkladně otestována.  

 Rozhodující práce i v roce 2018 úspěšně zajišťovalo dvacet čtyři stálých 

pracovníků, z nichž většina je zde zaměstnána od vzniku společnosti a dále 

kolem pětiset brigádníků, převážně z okolí při zavádění a sklizni chmele  

a ze Slovenska při letním odplevelení cukrovky. 
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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 2018 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, 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 2018 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 2018 byla 

velmi podobná minulým letům. 

 

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

měsíc tržba 2017 tržba 2018 

leden 58 250.- 44 955,- 

únor 60 616,- 45 387,- 

březen 38 606,- 42 189,- 

duben 36 044,- 46 861,- 

květen 44 883,- 76 553,- 

červen 39 392,- 45 050,- 

červenec 48 012,- 44 969,- 

srpen 50 055,- 40 995,- 

září 49 089,- 29 134,- 

říjen 48 053,- 32 743,- 

listopad 41 404,- 51 261,- 

prosinec 44 736,- 43 870,- 

 

 

 
 

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.) 

Ceník platný od 1.4.2018: 

Ceny za apartmán a noc se snídaní: 

Pro 1 osobu       1400 Kč 

Pro 2 osoby       1980 Kč 

Pro 3 osoby       2580 Kč 

Pro 4 osoby       3190 Kč 

Děti od 4 do 10 let – slevy 30 %, děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko  

a snídani. 

 

 

 

Ferona 

 
Podklady: Webové stránky podniku Ferona – výroční zpráva za rok 2018 

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. 
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 Základním předmětem podnikání společnosti je skladový velkoobchod, 

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

druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu. 

Obchodní činnost Ferony je orientována především na tuzemský trh. Okruh 

zákazníků tvoří tisíce především středních a menších průmyslových, stavebních, 

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

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

velkoobchodních skladech i maloobchodních prodejnách - obsluhovat nejširší 

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

    Společnost nakupuje stabilně prodávané zboží jak od tuzemských 

výrobců, z nichž nejvýznamnějšími dodavateli jsou ArcelorMittal Ostrava, 

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

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

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

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

je neustále přizpůsobováno konkrétním podmínkám na trhu. Na změně těchto 

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 2018 tvořili část jejích zaměstnanců občané Velké 

Bystřice.  

Základní ukazatele celé firmy za poslední 3 roky: 

Ukazatel  2016 2017 2018 

Hmotný 

prodej 

(tis. tun) 729 727 700 

Tržby za 

prodej zboží 

(mil. Kč) 11 328 12 770 13 146 

Hospodářský 

výsledek 

(mil. Kč) 119 291 210 

Zásoby (mil. Kč) 2 603 2 627 3 180 

Krátkodobé 

pohledávky 

(mil. Kč) 1 807 1 787 1 740 

Krátkodobé 

závazky bez 

finančních 

(mil. Kč) 1 697 1 463 1 763 

Bankovní 

úvěry 

(mil. Kč) 1 627 1 667 1 793 

Počet 

zaměstnanců 

(osob) 968 947 

 

928 
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ČEROZFRUCHT, s.r.o.  

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

Skupina ČEROZ sdružuje největší obchodní a významné pěstitelské 

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

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

a významný logistický partner mnoha nadnárodních řetězců.  

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

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

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

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

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

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

Toto logistické centrum se stalo pracovní příležitostí pro velkobystřické 

občany. 

Podnik ČEROZ patří mezi významné sponzory kulturních akcí ve Velké 

Bystřici (Lidový rok, Mikulášská nadílka). 
 

 

 

 

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 m2,  

z toho prodejní plocha činí 9.700 m2. 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) vystavuje 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 

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

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. 

 

 

 

SEKO Aerospace, a.s. 

 
Podklady: http://www.sekogroup.com/ 

 

Adresa firmy: Velká Bystřice, Olomoucká 980 

Společnosti skupiny SEKO vyrábějí klíčové součástky pro proudové 

motory letadel, parní turbíny a kompletní vrtné soupravy pro zákazníky  

po celém světě. Dále vyrábí lisované komponenty, střižné a řezné nástroje  

a mnoho dalších produktů v oboru své činnosti. 

Veškeré projekty jsou společností zajišťovány od začátku do konce 

procesu, a to buď pouhou asistencí či plnou zodpovědností za všechny 

produkční činnosti výroby. Jedná se o vysoce technicky a technologicky 

náročnou produkci, díky níž se skupina SEKO řadí k nejvyspělejším 

společnostem u nás i ve světě. 

Historie firmy 

1991  Založení společnosti SEKO Louny 

2003  Zahájení výroby v Hlubočkách u Olomouce 

2006  Vznik společnosti SEKO TOOL, s.r.o. 

2008  Založení společnosti SEKO Do Brasil 

2013  Vznik společností SEKO India, SEKO Italy 

 

Ocenění 

 SEKO Aerospace, a. s. - Progresivní zaměstnavatel Ústeckého kraje 2015 

 Společnost SEKO EDM, a. s. – 2. místo Hospodářské noviny - Firma 

roku 2009 

https://mapy.cz/?source=firm&id=12748616
http://www.sekogroup.com/
http://www.sekogroup.com/seko-group/historie-firmy/
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 Vlastimil Sedláček – Vítěz soutěže Ernst &Young - Technologický 

podnikatel roku 2008 

 Vlastimil Sedláček – Finalista Ernst & Young - Technologický podnikatel 

roku 2006 

 
 

 

 

EGT Express CZ, s.r.o. 
 

Podklady: https://www.egtexpress.com/ (upraveno) 

 

Adresa firmy: Velká Bystřice, Olomoucká 1001 

Společnost EGT Express nabízí mezinárodní kamionovou přepravu  

od 5 kg až po celovozové přepravy. Díky široké síti poboček v zemích východní 

Evropy a bývalého Sovětského svazu doručuje zásilky spolehlivě a bezpečně  

a vyřídí všechny nezbytné exportní formality. Opírá se o vlastní flotilu vozidel, 

o tým profesionálních odborníků a spolupracuje pouze s prověřenými dopravci. 

Díky systému online sledování zásilek během celého přepravního procesu 

pravidelně informuje o jejím stavu. 

Klíčovým zaměřením je pozemní přeprava kusových a celovozových 

zásilek do Ruska, zemí bývalého Sovětského Svazu, Mongolska a dále zemí 

Blízkého a Středního východu. Portfolio destinací postupně rozšiřuje. 

Realizuje také železniční, námořní, leteckou dopravu, kombinovanou přepravu 

(silniční – letecká, silniční – námořní, námořní – železniční či silniční – 

železniční). 

  Firma EGT Express byla založena v roce 1995. Z původního zaměření 

celní agentury se postupně rozrostla na komplexní logistickou společnost  

s mnoha pobočkami. 

https://www.egtexpress.com/
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Od roku 2016 sídlí na adrese ve Velké Bystřici, nedaleko Olomouce a dalších  

9 poboček je strategicky rozmístěno ve východní Evropě a v zemích bývalého 

Sovětského svazu - Ázerbájdžán, Bulharsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, 

Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. 

Společnost EGT Express je silným partnerem, který v současné chvíli 

poskytuje profesní rozvoj téměř 150 zaměstnancům.  
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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 2018  32 členů, několik 

je jich z Hluboček a z Bystrovan. Předsedou MO je Mgr. Zdeněk Lakomý, 

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

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

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

Tavlaridis. Členem okresního výboru je Ivo Slavotínek jako člen jeho 

předsednictva, Zdeněk Lakomý a Petr Tavleridis jako jeho členové. Pavla 

Pečínková je členkou okresní revizní komise a krajské revizní komise. Ivo 

Slavotínek je zároveň předsedou Krajského výboru v Olomouckém kraji. Jeho 

členem byl 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 města a našeho regionu. 

Ivo Slavotínek se stal opět na dvouleté funkční období členem Celostátní 

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

    Nejdůležitější událostí tohoto roku pro naši organizaci byly volby  

do obecních zastupitelstev, které se konaly 5. a 6. října. Naši členové spolu  

s nezávislými kandidáty utvořili uskupení pod názvem ,,V Bystřici jsme všichni 

doma“. Na prvním místě kandidátky byl dosavadní místostarosta  

Mgr. Ivo Slavotínek. Kandidátka obdržela celkově 4011 hlasů, což činilo  

22,64 % a do zastupitelstva byli zvoleni tři členové kandidátky. Kromě  

Mgr. Ivo Slavotínka se členkou zastupitelstva stala Mgr. Lucie Pazderová  

a Petr Nakládal. Ivo Slavotínek byl zastupiteli zvolen opět místostarostou města. 

Členem finančního výboru je za naši volební stranu Ing. Miloš Krätschmer  

a Mgr. Zdeněk Lakomý se stal členem sociální komise. 

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

města. Místostarosta Ivo Slavotínek připravuje některé projekty a pomáhá jejich 

realizaci.  Naši členové se velkou měrou podílejí na rozvoji sociálních služeb  

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

Olomouc, která zde vykonává pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. Zdeněk 

Lakomý byl předsedou rady oblastní Charity Olomouc. V rámci své působnosti 
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se podílíme na plnění programového prohlášení zastupitelstva města. Pan 

Václav Lakomý vykonával do voleb funkci předsedy poradního sboru  

pro přijímání do Domu pokojného stáří sv. Anny. Mgr. Zdeněk Lakomý pracuje 

rovněž jako archivář města a zpracovává historické materiály, které mapují 

historii Velké Bystřice. V roce 2018 se podílel na přípravě podkladových 

materiálů pro výstavu k 100. výročí republiky.  Petr Nakládal byl členem komise 

pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci města. Pan Michal Umlauf  

se stal předsedou sociální komise. 

 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

Podklady: Hana Londová, kronikářka města  

 

Podklady pro kroniku za rok 2018 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 2018 v naší obci existovala, ale nebyly dodány 

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

Kostka. Poprvé nekandidovala v komunálních volbách. 

 

  

 

 

 

Činnost společenských a zájmových organizací 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Podklady: Ing. Kamil Šperka, velitel sboru SDH Velká Bystřice 

  

Starosta SDH:    Jiří Čepelák 

Velitel zásahové jednotky:     Ing Kamil Šperka 

Pokladník              Michal Čepelák 
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Počet řádných členů v r. 2018: 56 

z toho žen:     8 

počet členů zásahové jednotky: 17 

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

 

Rok 2018 přinesl do vedení jak Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

(JSDH) tak Sboru dobrovolných hasičů (SDH) spousty změn. Změny proběhly 

na Členské schůzi v únoru 2018. Vyměnilo se vedení SDH i vedení JSDH.  

Za SDH zůstal starostou Jiří Čepelák, zástupcem starosty byl zvolen Martin 

Mádr, velitelem sboru Ing. Kamil Šperka, pokladníkem Michal Čepelák. Další 

členové výboru: Ing. Leo Schaffer, Michal Surma, Tomáš Zbraněk. Kontrolor: 

Evžen Surma. Starosta města zvolil dne 10.1.2018 do funkce velitele jednotky 

sboru Ing. Kamila Šperku a zástupce velitele jednotky Martina Mádra. Nutno 

podotknout, že volba vedení obou částí sboru neprobíhala klidně. Sbor byl 

rozdělen na větší a menší frakce a starosta města Marek Pazdera se musel 

ujmout funkce mediátora a situaci ze své funkce starosty města uklidňovat.  

Od poloviny roku 2018 se situace začala poměrně rychle stabilizovat. Ve sboru  

i jednotce se během roku vyměnilo několik členů. Tato skutečnost přispěla  

ke stabilizaci kolektivu a věci se konečně začaly pohybovat směrem k lepším 

zítřkům. 

Co se týče jednotky sboru, velitel a skupina aktivních členů začali čile 

pracovat na technické specifikaci nové cisternové automobilové stříkačky CAS. 

Stará cisterna Tatra 815 si opět vyžádala velmi nákladné opravy motoru  

a převodového ústrojí. Je třeba si uvědomit, že nová CAS tu bude mnoho dalších 

let, a při sestavování technické dokumentace se snažili zohlednit i novinky  

a trendy. Město Velká Bystřice dostalo příslib k tomuto účelu od ministerstva 

vnitra na dotaci 2,5 mil. Kč a dotaci 300 tis. Kč od krajského úřadu. 

Zastupitelstvo pak potvrdilo uvolnění cca 5,5 mil. Kč na kompletní 

dofinancování cisterny. Součástí technické dokumentace byl také přesný popis 

rozmístění vybavení v jednotlivých skříních vozu. 

Počet výjezdů za rok 2018 byl 94. Struktura zásahů následující: 

 Dopravní nehoda silniční: 23 

 technická pomoc:    23 

 požár:      42 

 planý poplach:      6 

Opět se projevil trend meziročního nárůstu výjezdů. Během roku  

se jednotka účastnila pravidelných cyklických školení na HZS v Olomouci  

a 2 cvičení. Jednotka intenzivně začala procvičovat zdravovědu a díky Janu 
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Klosovi, členovi SDH, který byl ochoten poskytnout vraky vozidel, mohla 

jednotka cvičit stříhání a vyprošťování z různých typů vozidel. K tomu 

používala hydraulické vyprošťovací zařízení, které má jednotka ve výbavě. 

Tradičně je třeba zmínit, že spolupráce s kolegy z Olomoucké stanice je více než 

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

Sportovní družstvo pod vedením Michala Surmy nechalo opravit  

a upgradovat sportovní požární stříkačku PS12 v ceně okolo 120 tis. Kč.  

To významně posunulo výkon družstva a nový stroj přitáhl nové zájemce  

o požární sport. Družstvo se velmi rychle začalo posunovat směrem k místům 

oceňovaným cenným kovem. 

Kulturní, společenské a sportovní akce SDH 

V únoru roku 2018 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 

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 říjnu opět proběhl odvoz elektroodpadu a železného 

šrotu. V prosinci jsme se rozloučili s rokem 2018 a popřáli si: „ohni zmar“. 

Poděkování patří všem, kdo nám fandí. Zvláštní poděkování patří manželkám 

členů jednotky za trpělivost se svými muži a městu Velká Bystřice  

za dlouhodobou nepolevující podporu a trpělivost, které si celý sbor velmi 

považuje. 

    

 
      

Český rybářský svaz 
 

Podklady: Martin Šípek, člen výboru 

 

Členská základna byla k 31.12.2018 tvořena 334 dospělými členy,  

3 mladistvými 16-18 let a 26 adepty ve věku do 15 let. 

 

Výbor MO pracoval v uplynulém období v tomto složení: 
Ing. Slepica Jan – předseda 

Zajíc Jan – jednatel a čistotář vod 

Konečný Vladimír – pokladník 

Machynek Michal - hospodář 
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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 2018 v tomto složení: 

Ing. Plíska Antonín – předseda DK 

Wagner Jiří – člen DK 

Heitel Miroslav – člen DK 
 

V roce 2018 se sešel výbor MO celkem 10 krát . 

 

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 motorové pily Stihl. 

V květnu proběhly na přehradě ve Velké Bystřici rybářské závody jak  

pro dospělé tak i pro mladé rybáře z naší MO do 15 let. Ceny do bohaté tomboly 

věnovaly firmy LO HANÁ, VAPE Velká Bystřice, VASTAV. 

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 vodní 

nádrž Velká Bystřice s MěÚ Velká Bystřice, a to na dobu neurčitou a nájemné 

roční je 1,- Kč 

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

hanácká 2A, 2B a 2P vysazeny podle násadových listů kapr násada, štika 

násada, amur násada, pstruh obecný násada, pstruh duhový násada a  úhoř 

monté. V roce 2018 měla naše organizace 11 členů rybářské stráže. Za celý 

uplynulý rok bylo provedeno celkem 320 pochůzek a kontrol. Naší RS nebyla 

zadržena žádná povolenka. Další drobné přestupky byly domluvou řešeny  

na místě. V průběhu roku 2018 nedošlo na úseku čistoty vod a životního 

prostředí u naší MO k žádné čistotářské události. 

V roce 2018 navštěvovalo dva kroužky mladých rybářů celkem 29 členů, 

z toho 26 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 2018 uskutečnil výbor MO 

víkendový pobyt mladých rybářů na Bohušově. Účastnilo se jej 13 mladých 

rybářů a 5 členů výboru. Akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. 

Poslední schůze výboru roku 2018 se uskutečnila jako každoročně  

ve Sport Baru na Letné kde jsme po skončení debaty byli pohoštěni smaženým 

kaprem a bramborovým salátem. Petru zdar. 
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Český zahrádkářský svaz 
 

Podklady :  Josef Matonoha (předseda) 

 
Předseda: Josef Matonoha 

Jednatel: Miroslav Zedník 

Pokladní: Hana Hroščaníková 

Revizní komise: Kristýna Hořínková, Anna Mičková, Jan Miklík 

 

Na jaře jsme pro naše členy zakoupili sadbové brambory a doprodali 

mletý vápenec, který jsme ještě měli na skladě. 

V měsíci únoru jsme poskytli příspěvek na školní ples. V létě jsme se 

účastnili ve spolupráci s městským úřadem hodnocení soutěže o nejlepší okno  

a předzahrádku. Vyhodnocení této soutěže proběhlo na Lidovém roku. 

Ve dnech 23. a 24. září proběhla naše tradiční výstava ovoce, zeleniny  

a květin. Tuto výstavu pořádáme při podzimních farmářských trzích. V neděli 

výstavu navštívilo 218 návštěvníků a v pondělí 132 dětí ze základní a mateřské 

školy. Tato výstava byla velice dobře hodnocena. Na výstavě vystavovalo  

17 členů a deset nečlenů, kteří budou za své vzorky odměněni diplomem. 

 

Účast členů na akcích naší organizace v roce 2018: 

Členská schůze                24 členů 

Jarní  Flora Olomouc      23 členů 

Letní Flora Olomouc         8 členů 

Zájezd Polsko                     3 členi 

Zájezd Bojnice, Trenčín   10 členů 

 

V roce 2018 končí volební období, a proto bych chtěl poděkovat všem 

členům výboru za práci, kterou pro naši organizaci po celé období bez nároku  

na odměnu vykonávali. 

 
 
 
 

Český kynologický svaz, ZKO Velká Bystřice 
 

Podklady:  Ing. Josef Šperka, předseda 

 

V roce 2018 měla  ZKO Velká Bystřice 38 členů. Výcvik probíhal 

pravidelně 4x týdně v úterky, středy, soboty a neděle. Zkoušek se zúčastnilo  

6 členů, všichni uspěli. 

I v roce 2018 pokračovaly kurzy pro začátečníky, které byly zaměřeny  

na získání základních návyků pro zvládnutí ovladatelnosti psa. Zájem o tyto 
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kurzy je stále značný a setkávají se s příznivým ohlasem. Kurzy navštěvovali jak 

dospělí, tak i děti, se psy různých ras, povah a velikostí. 

V roce 2018 byla postavena nákladem 24 tis. Kč opěrná zeď na straně 

hlavního vstupu do budovy klubovny. Vznikl tak atraktivní prostor pro venkovní 

posezení při akcích ZKO i široké veřejnosti při zapůjčení klubovny 

k soukromým akcím. 

Klubovna ZKO byla jako v letech minulých pronajímána občanům 

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

 

 

 

 

 

Zánik Autoveloklubu Velká Bystřice 
 

Podklady:  Jaroslav Koš, zakladatel Auto-moto-klubu V. Bystřice v roce 1977 

 

 Protože AVK Velká Bystřice patřil přes několikeré přejmenování po čtyři 

desetiletí mezi opravdu aktivní bystřické spolky, domnívám se, že zaslouží tento 

zápis do kroniky města. Tím víc i proto, že jeho, pro někoho překvapivý zánik, 

provázela řada zkreslených informací, které by měly být alespoň takto uvedeny 

na pravou míru. 

 Po shrnutí všech faktů lapidárně řečeno, AVK Velká Bystřice zanikl 

proto, že přestal být bystřický. 

 V létech osmdesátých, kdy došlo k největšímu rozkvětu klubu, čítal tento  

přes stovku aktivních členů, z nichž víc jak tři čtvrtiny byli velkobystřičtí 

občané. Kolem konce roku 2018 z klubu vystoupili poslední Bystřičáci, a tak  

se tento spolek stal doslova sdružením členů, kteří neměli nejmenší vazbu  

na naše město.  

 Tyto změny v klubu počaly v roce 2014 nástupem O.Wasserraba  

do funkce předsedy, pokračovaly v roce 2015 odstraněním M. Heřmana  

z funkce hlavního pořadatele akce Bílý kámen a následným odchodem J. Koše  

z funkce jednatele tohoto spolku. 

 Klub každým rokem víc a více ztrácel kontakt na Velkou Bystřici. 

Vyvrcholení této fáze postupující krize bylo odstoupení AVK od spolupráce  

s bystřickým spolkem Haná na přípravách a uskutečnění každoročního Bílého 

kamene v roce 2017. Tímto krokem klub získal stoprocentní podíl na všech 

příjmech z pořádání této akce, které z velké části využíval jen ve svůj prospěch. 

Tomu město Velká Bystřice, jako zakladatel akce a majoritní držitel všech práv 

k pořádání Bílého kamene, nemohl zůstat lhostejný. 

 Vedení AVK vůbec nevzalo v potaz podstatné změny, ke kterým došlo  

na Libavsku po roce 2016 reorganizací vojenského prostoru. Tam byly 

obnoveny některé původní obce, vojenský újezd Libavá se zmenšil o třetinu  

a do funkce jeho přednosty nastoupil radikální správce pplk. Ing. L. Zakuťanský. 

V této době vznikl na Libavsku po dohodě s Ministerstvem obrany libavský 
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Okrašlovací spolek Lubavia, kterému se otevřelo široké pole působnosti  

při záchraně armádou léta ničených památek tohoto kraje, na jejichž opravy  

a údržbu se velmi těžko hledaly finanční prostředky. 

 AVK na akci využíval v rámci pořádání Bílého kamene velkou část 

památek, které Lubavia pracně udržuje a obnovuje - památníky všech obcí, 

kterými trasa Kamene procházela, libavský kostel a větrný mlýn, obnovené 

hřbitovy a především areál chrámu Stará Voda včetně nově vybudované kaple  

s Královským pramenem. Přesto klub odmítal s Lubavií na Bílém kameni blíže 

spolupracovat a až po mnoha jednáních v létech 2017 a 2018 pouze přispěl  

na obnovu Jahnova kříže úhrnnou částkou 15 tisíc korun.  

 Klub z nepochopitelných důvodů stále žil v představě, že akce Bílý kámen 

je jeho vlastnictví a že s ním může nakládat, jak chce. Proto rozhodnutí města  

o změně hlavního pořadatele přijal jako křivdu přesto, že mu byly nabídnuty 

doslova lukrativní podmínky. Město rozhodlo, že Bílý kámen bude jako hlavní 

pořadatel připravovat bystřický soubor Haná za spolupráce s AVK a Lubavií, 

přičemž klubu připadne z akce 30% čistého zisku. AVK tuto nabídku odmítl, 

poslední kontakty s radnicí přerušil a dne 10. 11. 2018 byl tento bystřický spolek 

po jedenačtyřiceti létech vymazán z Obchodního rejstříku. 

 AVK se zapsal do bystřické historie do devadesátých let minulého století 

především velkými úspěchy v branných automobilových soutěžích a čtvrt století 

trvajícím každoročním pořádání cykloturistické akce Bílý kámen.  

 O činnosti AVK i příčinách jeho zániku existuje obsáhlý archiv, kde  

je možno dohledat všechna písemně, fotografiemi i videozáznamy uchovaná 

fakta, která v tomto krátkém zhodnocení nemohla být uvedena. 

 

  

 

   

Svaz postižených civilizačními chorobami z.p.  
 

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

 

 Tato organizace ve Velké Bystřici má 77 členů. Prodejní výstavku 

(keramika, pletené výrobky, polštáře, šité tašky, cukroví) jsme uspořádali opět  

v listopadu, byla úspěšná, líbila se. První týden v září jsme se jeli rekreovat  

na 10 dnů do chorvatského Pakoštane. V květnu a říjnu jsme byli na nákupech  

v polských Chalupkách, ještě v květnu jsme byli na zájezdě na hradě Sovinec  

a v Jiříkově. V září jsme jeli na hrad Veveří a Špilberk - kasematy. V prosinci 

jsme jeli do Krakova na vánoční trhy. 
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Spolek rodičů a přátel školy 
 

Podklady: Diana Charvátová – předsedkyně výboru SRPŠ 

 

SRPŠ při Masarykově základní škole a mateřské škole Velká Bystřice  

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

školou. 

Členství v organizaci je dobrovolné. K 31.12.2018 měla organizace  

12 členů – z toho aktivních pouze 7. Členové odcházejí ze spolku v okamžiku, 

kdy jejich děti ukončí školní docházku. I v tomto roce jsme požádali třídní 

učitele, aby ve svých třídách vybrali zástupce, ale opět bohužel neúspěšně. 

Předsedkyní spolku zůstává i nadále paní Diana Charvátová. 

Setkáváme se stabilně 2-3x ročně. Během měsíce října schvalujeme rozpočet  

na nový školní rok a zároveň pokladní předkládá výboru hospodaření. 

Spolek přispívá na mnoho školních aktivit. Například: lyžařský výcvik – 

750,- Kč na jednoho žáka, doprava na školní výlety, kroužky, knižní odměny, 

sportovní akce, karneval, dětský den, různé soutěže žáků školy. 

Abychom mohli tyto finanční příspěvky realizovat, musíme tyto peněžní 

zdroje mít. Z části je spolek získává z výběru členského příspěvku, který činí 

200,- Kč na žáka, ale hlavním a nejdůležitějším zdrojem je každoroční pořádání 

plesu SRPŠ.  Čistý zisk byl 40 859,- Kč a tato částka významně posílila náš 

rozpočet. 

 

 

 

 

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

Podklady:  Lucie Karhánková, Mirek Heitel  

 

Vedoucí oddílu: Ing. Vít Langer  

Zástupce vedoucího oddílu: Ondřej Klobouček  

Vedoucí družin:  

Velká Bystřice: Ing. Vít Langer, Ondřej Klobouček 

Hlubočky: Mirek Heitel, Filip Horváth, Hana Miřátská  

Rádcové družin:  

Velká Bystřice: Denisa Kafková a Tereza Maňasová   

Hlubočky: Matěj Vortel, Richard Horváth  

 

Skautská činnost ve Velké Bystřici byla obnovena k 1.1.2014 a nyní 

členskou základnu tvoří 55 skautů, z toho je 35 dětí do 15 let, 1 do 18 let  

a 19 dospělých.   
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Jedním z našich hlavních úkolů pro tento rok bylo upravení interiéru 

kluboven. V klubovně ve Velké Bystřici se stále pracuje na upravení 

skladovacích prostor pro uložení materiálu. I v Hlubočkách se muselo 

vymalovat a uklidit sklad, který po poruše na vodovodním potrubí byl takřka 

nepoužitelný. Sklady byly dovybaveny novými regály, opraveno bylo také 

osvětlení. Dále bylo dokoupeno různé vybavení pro činnost a provoz oddílů.  

 

Z naší další činnosti: 

Vlaštovkiáda 

Naše oddíly společně zorganizovaly třetí ročník Vlaštovkiády, která se konala 

17. 3. 2018 v Orlovně ve Velké Bystřici. Tato akce je tradičně určena nejen 

skautům, ale i široké veřejnosti. Akci navštívila i redaktorka olomouckého 

deníku, která s námi udělala krátké interview a nafotila několik desítek snímků, 

z nichž některé byly prezentovány i na webovém portálu deníku. Papírové 

vlaštovky krásně létaly a z jejich letu měly radost nejen děti, ale i dospělí, kteří 

se této akce zúčastnili. Akce se vydařila a již plánujeme další ročník. 

 

Ukliďme Česko 

I letos jsme se zapojili do této celostátní akce. Na užitečné procházce po okolí 

Velké Bystřice a Hluboček jsme nasbírali asi 20 pytlů různého odpadu  

po neukázněných spoluobčanech a turistech, kteří naše obce navštěvují. Finále 

celé akce bylo v Mariánském Údolí, kde si hladoví a žízniví sběrači opekli 

špekáčky. Počasí nám přálo, příští rok jdeme zase. 

  

Tábor 

Jedna z nejvýznamnějších akcí pro oddíl, která je vyvrcholením celoroční 

činnosti -Tábor 2018 – HOŠTEJN – „za pokladem pirátů“. Celý tábor probíhal 

v karibském moři, kde byl zakopán bájný poklad pirátů. Osádky jednotlivých 

pirátských lodí během plavby plnily různé úkoly. Za jejich splnění získávaly 

části mapy a indicie, podle kterých bylo poklad možno najít. Po dlouhé, únavné 

plavbě však všechny posádky musely spojit své síly, neboť bez jednoho kusu 

mapy, který by scházel, by nebylo možno poklad nalézt. Nakonec se vše 

podařilo, poklad byl nalezen a vykopán, i když byl v pořádné hloubce. Kapitáni 

se postarali, aby byl spravedlivě a podle zásluh rozdělen mezi jednotlivé 

posádky. Dělení kořisti završilo naši plavbu.  

 

Malé střípky z našich dalších akcí: 

Víkendovka na skautském domě Domašov - super akce, jedeme zase 

Společný cyklovýlet – tradiční Bílý kámen 

Oslavy 100 let republiky – účast v průvodu ve Velké Bystřici. Jen to počasí nám 

nepřálo. 

Stará Voda – vánoční koncert, za rampouchy u nosu a drobné omrzliny to stálo 

Betlémské světlo – Velká Bystřice, spojeno s vánočním zpíváním, hrál MS Band  



57 

 

 

Vánoční schůzky oddílů  

Silvestrovský výšlap na Hvězdárnu Lošov 

 

Z čeho máme radost: Zvýšení členské základny, z čehož plyne, že skauting má 

smysl.  

S čím máme starost: Financování, větší podpora dětí ze strany rodičů, i když 

někteří jsou bezva. 

Skauti děkují za podporu ze strany Městského úřadu Velká Bystřice a Obecnímu 

úřadu Hlubočky za podporu naší činnosti. 

 

 

 

 

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 organizaci Pionýr. Věnuje se 

volnočasovým aktivitám s dětmi ve věku od 6 do 15 let již více jak 30 let.  

V současné době máme registrovaných skoro 100 členů, z toho více jak 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, ale i jiných organizací pracujících 

s dětmi a mládeží 

 

http://www.poletusky.estranky.cz/
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Mezi naše hlavní úspěchy roku 2018 patří pokračování v projektech  

72 hodin a Zvířátka. V roce 2018 jsme k projektu Klíčení – Mláďátka přidaly  

i další projekt Putování se psem – pro starší školní věk, v kterém se děti učí 

nejen sociálním, ale také praktickým dovednostem a sportu. Některé naše hry 

byly publikovány prostřednictvím celorepublikového časopisu našeho sdružení 

Mozaika. Zde jsme také několikrát prezentovali naši činnost oddílu. 

Naše město jsme podpořili především účastí na pořádání veřejných akcích 

jako Dětský den, kde jsme měli na starosti jednotlivá stanoviště a pomoc  

při organizaci příprav, a oslava 100. výročí založení republiky, kde jsme měli 

stánek s drobnými předměty od IC Velká Bystřice. Jako turistický oddíl jsme 

také navštívili Velký Újezd, kde jsme se zúčastnili významného pochodu  

k 50. výročí Jaroslava Švarce. Osobně jsme se poznali s jeho prapravnučkou. 

Náš oddíl také soutěží v otevřených soutěžích na místní i celorepublikové 

úrovni. V soutěži Brána k druhým jsme obsadili se svým projektem pomoci 

v okolí 5.místo. Zúčastnili jsme se celorepublikové výtvarné soutěže 

Sedmikvítek, kde jsme také získali pěkná místa. Letos náš oddíl opět pořádal 

letní pionýrský tábor pro rodiče s dětmi do 7,5 let v Bohuslavicích. Vedoucí  

a instruktor patří mezi lektory a členy výkonného výboru školícího centra 

Pionýrů v olomoucko-zlínském kraji. 

I nadále udržujeme vitrínku na hlavní ulici naproti COOPu, kde najdete 

pravidelně nejnovější informace a fotky oddílu. 

  

Mezi naše nejúspěšnější akce roku 2018 patřily tyto: 

12.-13.1.2018 Noc deskových her – klubovna Velká Bystřice 

2.-4.2.2018 Ledová Praha – Praha 

2.-4.3.2018 Setkání tří oddílu olomouckého kraje – Střeň 

16.-18.3.2018 Líheň nových instruktorů – akce pro 14+, Skavsko 

23.-25.3.2018 Vyhlášení výtvarné soutěže Sedmikvítek - Holešov 

13.-15.4.2018 Kaminka 2018 – celorepublikové setkání vedoucích a instruktorů 

Pionýra – Mladá Boleslav 

21.4.2018 Brigáda sázení stromečků a úklid paseky v Jívové – Jívová 

26.5.2018 Cylindr – dětský den ve Šternberku 

3.6.2019 Dětský den ve Velké Bystřici 

8.-10.6.2018 Pochod 50.výročí Memoriál Jaroslava Švarce – Velký Újezd 

15.-16.9.2018 Noc deskových her (náborová akce) – klubovna Velká Bystřice 

22.-23.9.2018 Horolezci, horolezkyně a horolezčata – Projekt podpory činnosti 

Olomouc 

6.10.2018 Projekt 1 72 hodin – uklízení paseky a sázení stromů – Jívová 

7.10.2018 Projekt 2 72 hodin – úklid budoucího dopravního hřiště u nádraží – 

Velká Bystřice 

3.-4.10.2018 Cesta kolem a dokola – cyklistický výlet, návštěva dopravního 

hřiště a bazénu - Projekt podpory činnosti Olomouc 
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27.-30.10.2018 100. výročí založení Československa a podzimní prázdniny 

v duchu Retro – Velká Bystřice a Bohuslavice u Konice 

10.-11.11.2018 Filmová přespávačka a lampionový průvod – klubovna Velká 

Bystřice 

16.-18.11.2018 CVVZ 2018, celorepublikové setkání a vedoucích všech 

dětských organizací – Hlinsko 

30.11.-2.12.2018 Líheň instruktorů 14+ - Tesák, Rajnochovice 

  

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+, které je dvakrát 

ročně. 

  V tomto roce jsme získali klubovnu v budově COOP a s podporou 

sponzorů se budeme snažit klubovnu vylepšit pro další činnosti a rozkvět. Náš 

oddíl má pravidelné oddílové schůzky jednou za týden. 

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

FB poletusky, Inst.: poletusky 

 

 
 

  

Senior klub 
 

 

Podklady:  Zdeňka Krylová,  předsedkyně klubu 
 

 

Předsedkyně: Zdeňka Krylová 

Místopředsedkyně: Helena Goldscheidová 

Pokladník: Anna Velká 

Kronikářka: Olga Gajdošová 

Členové: Svatava Kráčmarová 

                Jaromíra Řezníčková 

                Libuše Škodová 

                Eliška Horká 

                Božena Poláchová 

                Pavel Kubáček 

 

Akce Senior klubu v roce 2018 

16.2. – Promítání v DPS na téma Thajsko – promítali nám manželé Palarčíkovi, 

kteří byli v Thajsku na dovolené. 

6.3. – Posezení v restauraci U Zedníků, které bylo spojené s oslavou MDŽ. 

Každá přítomná žena obdržela malý dárek. 

21.3. – Zdravotní přednáška O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti 

pohybového aparátu. Přednášel Karel Baur. 

http://poletusky.estranky.cz/
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10.4. – Prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde probíhala výstava 

Koně v piškotech. Bylo to vše kolem slavností na dvoře císaře Leopolda I. 

Prohlídku jsme měli spojenou s osobitým výkladem Radima Weisse. 

16.5. – Zájezd  - Velké Losiny, Žárová, Maršíkov 

 Žárová – kostelík svatého Martina – roubená stavba z roku 1611 

Maršíkov – kostelík svatého Michaela – roubená stavba z roku 1609 

Velké Losiny – zámek – prohlídka Lichtenštejnové na Losinách 

Velké Losiny – ruční papírna 

6.6. - Za slunečného počasí jsme si udělali posezení v restauraci Na Zastávce. 

Sešlo se nás asi 35 a velice dobře jsme se bavili. 

20.6. – Přednáška Bílého kruhu bezpečí v DPS na téma Rizika bezpečí seniorů, 

pomoc obětem trestných činů a prevence trestné činnosti na seniorech. 

25.9. – Zájezd – Litomyšl a Nové Hrady 

Litomyšl – renesanční zámek asi ze 16 .století si nechali postavit Pernštejnové.  

Naše prohlídka se týkala reprezentačních sálů a divadla. Zámecký areál byl  

v roce 1999  zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. 

Nové Hrady – majitelé zámku jsou manželé Kučerovi. Je to jedna z mála 

rokokových stavebních památek na našem území. Zámek vznikl v 18. století  

ve stylu francouzských  letních sídel a proto se často nazývá Versailles. 

17.10. – Vlastivědné muzeum v Olomouci – prohlídka stálé expozice a Českého 

kinematografu - počátky filmového průmyslu. 

16.11. – Promítání skladeb XVI. Všesokolského sletu.  

6.12. – Předvánoční posezení v DPS na kterém vystoupily děti z mateřské školy.  

K výborné náladě přispělo dobré občerstvení, vánoční výzdoba a na stolech 

zapálené svíčky. Zazpívali jsme si vánoční koledy a každý obdržel malý 

dáreček. 

 

 

  
 

Rodinné centrum Bublinka 
 

Podklady: Tereza Procházková 

 

  Od září 2017 provoz Bublinky zajišťuje Tereza Procházková společně  

s Marikou Velešíkovou.  

 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. 
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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. 
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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. Nejstarší obyvatelkou domovaje Nina Jahnová, která 

dosáhla 97 let.  

Funkci ředitele domova vykonává od roku 2006 Mgr. Zdeněk Lakomý  

a v jeho práci mu pomáhá celkem 19 stálých zaměstnanců a několik pracovníků 

na dohodu o provedení práce. Nejvíce pracovníků je v přímé péči, jsou to 

pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. Tyto pracovníky má  

na starosti vrchní sestra paní Magda Janíková, která je zároveň zástupkyní 

ředitele. Následují pak techničtí pracovníci, zajišťující chod kuchyně, úklid, 

praní prádla a údržbu. Administrativní záležitosti domova má na starosti správní 

úsek. Sociální pracovnicí je paní Kamila Šišková Dis. a ekonomkou - účetní je 

paní Hana Kremplová. 

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 2018 vyrovnaný a dosáhl výše  

12 501 000 Kč. Kromě plateb obyvatel domova jsou podstatnou položkou  

i dotace Olomouckého kraje ve výši 3 450 000, Kč a příspěvek zřizovatele, který 

v tomto roce činil 2 271 000 Kč. 

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. 
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  Pro zkvalitnění sociální práce probíhal do konce listopadu projekt 

,,Kvalita v sociálních službách“, na nějž jsme čerpali finanční prostředky  

z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.  

  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 také 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.  

Několikrát do roka navštěvují náš domov děti z místní základní umělecké 

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

co se v průběhu roku naučily, 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 mají k dispozici malou knihovnu a knihy 

jsou k mání i v nově otevřených čtenářských koutcích v budově na Zámeckém 

náměstí.  U příležitosti oslav 100 let vzniku republiky jsme navštívili výstavu  

v kulturním domě Nadační a následně navštívili místní Hotel 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. Tisíc 

dvě stě rohlíčků bylo velmi brzy rozprodáno. Zároveň jsme pomohli základní 

škole a vyrobili pro jejich stánek sádlo se škvarky. Pro naše obyvatele jsme 

připravili ochutnávku svatomartinských vín. 

Před zahájením doby adventní se v domově opět vyráběly adventní věnce, 

výtěžek v hodnotě přes čtyři tisíce korun byl použit jako pomoc nemocnému 

chlapci z Velké Bystřice.  Před svátkem sv. Mikuláše nabalili naši obyvatelé 

kolem 400 balíčků pro mikulášskou nadílku pro děti, kterou pořádalo naše město 

na Zámeckém náměstí. 

Před Vánocemi proběhla v domově akce pod názvem ,,Strom splněných 

přání“, kdy jednotliví návštěvníci olomouckého hypermarketu Globus věnovali 

každému našemu obyvateli pěkný vánoční dárek. Někteří i s pěkným 

věnováním. 

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 2018 péči  

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

Mariánské Údolí, Samotišky, Velká Bystřice, Daskabát, Přáslavice, Svésedlice, 

Grygov, Lošov a Velký Týnec. V samotné Velké Bystřici poskytovalo péči  

9 uživatelům. 

Již v předchozích letech jsme zaznamenali nárůst zájemců o pečovatelské 

služby, kdy v  roce 2018 jsme museli odmítnout 5 zájemců o péči. 

Jen pro srovnání: v roce 2017 byl počet uživatelů celkově na venkově 173, kdy 

středisko Velká Bystřice mělo v péči 51 uživatelů. V roce 2018 stoupl počet 

uživatelů na venkově na 299, kdy středisko Velká Bystřice mělo v péči  

47 uživatelů.  

Problémem v dnešní době je najít vhodná zařízení pro naše blízké. 

Přibývá uživatelů s mentálním onemocněním jako je Alzheimerova nemoc, 

přibývá klientů s duševním onemocněním. Tito uživatelé kladou specifické 
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potřeby na péči a pro rodinné příslušníky nastává problém, jak zajistit celodenní 

péči o své blízké. 

Pečovatelská služba Charity Olomouc a Domácí zdravotní péče, která je 

určena pacientům s omezenou pohyblivostí nebo sníženou soběstačností 

způsobenou věkem, nemocí, úrazem a pacientům v konečném stádiu nemoci, 

kdy je již léčba neúčinná. Cílem této služby je poskytnutí kvalitní odborné 

zdravotnické služby v domácnostech klientů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem 

a rodinou.  

Její součástí je domácí Hospicová péče Caritas, kdy smyslem 

poskytované služby je umožnit pacientovi prožít závěrečnou etapu svého života 

důstojně a s láskou mezi svými blízkými, zajišťuje specializovanou mobilní 

hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. 

Poskytuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní 

a je oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu. Tuto službu poskytuje Charita 

Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v Olomouckém kraji a Hospicem  

na Sv. Kopečku.  

Právě propojenost těchto služeb poskytuje možnost komplexní péče našim 

blízkým, s možností dožít důstojný závěr života v domácím prostředí. 

Tak jako v předchozích letech, i v letošním roce jsme nabídli uživatelům 

účast na výletě, který pro ně organizujeme, dále účast na mši za nemocné. 

Taktéž pořádáme mši za zemřelé uživatele charitní pečovatelské služby. V době 

adventní pořádáme pro naše klienty vánoční posezení, kterého se mohou 

účastnit i senioři z farnosti Velká Bystřice. Soubor Krušpánek z Velké Bystřice 

pod vedením Černínové Lenky, 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 
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Dětské oddělení 
 

Podklady: MUDr. Jaroslava Andresová, dětská lékařka 

 

MUDr. Jaroslava Andresová  

sestřička Kamila Hošková 

 

Ordinační hodiny dětského oddělení: 

Po:  7:15 -12:00 

Út:  7:15 -11:00    13:30 - 16:30 poradna pro pozvané 

St:   7:15 - 12:00 

Čt:  8:00 - 11:00   12:00 - 15:00 poradna pro kojence 

Pá:  7:15 - 12:00 

 

Stále pracujeme ve stejné sestavě. Máme stejný objednávací systém, 

přednostní ošetření dětí do jednoho roku. Aplikujeme kombinaci klasické 

alopatické léčby s homeopatickou. Provádíme konzultace s pacienty ohledně 

nadstandartních i doporučovaných očkování s možností zajištění vakcín  

v ordinaci. Osvědčila se komunikace s pacienty přes email. Již v mnoha 

případech to urychlilo vyřešení akutně vzniklých problémů. Hlavně mladé 

maminky s kojenci se touto cestou vyhnuly návštěvě lékařské pohotovostní 

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

což je často úspěšnější než razantní léčba.  

 

 

 

Zubní praxe  

Podklady:  MUDr. Petr Jašek, zubní lékař 

MUDr. Petr Jašek - praktický zubní lékař  

Růžena Šudřichová - zubní instrumentářka 

Miroslava Kubáčková – zubní laborantka 

Ordinační doba: 

  

  

  

 

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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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 ve zdravotním středisku  

ve Velké Bystřici. Je zde poskytována individuální logopedická péče (ILP) 

dětem i dospělým s vadami řeči, komunikačními problémy a narušeným 

komunikačním vývojem. Cílem logopedické péče je správná diagnostika, 

zvolení správných postupů a metod terapeutické interakce a odborné vedení  

při odstraňování zjištěných řečových vad a poruch. V případě ILP u dětí, jsou 

rodiče přítomni a jsou nedílnou součástí logopedické intervence. U dospělých 

pacientů s řečovými problémy se snažíme o efektivní spolupráci s rodinou 

klienta.  

     Provoz ambulance je celotýdenní a ordinační doba je přizpůsobována 

potřebám pacientů. Péči zajišťují dva logopedi s vysokoškolským vzděláním, 

klinický logoped a logoped v atestační přípravě.  Nadále pokračuje dlouhodobá 

externí spolupráce ambulance s MŠ a ZŠ ve Velké Bystřici, s MŠ v Mrsklesích, 

Velkém Újezdě, Velkém Týnci, Přáslavicích a Doloplazích. V rámci spolupráce 

se speciálními pedagogy dojíždíme do speciální ZŠ Credo v Olomouci. 

Nezbytná je spolupráce s pediatry, psychology, foniatry, dětskými psychiatry  

a dalšími odborníky lékařských a nelékařských oborů. Ke zlepšení 

informovanosti (pacientů a rodinných příslušníků) a prevenci vad přednášíme  

o všem důležitém z oboru logopedie.  

     Pokud pacientům jejich zdravotní stav nedovoluje dojíždět do ordinace, 

provádíme logopedickou intervenci a akutní diagnostiku i v domácím prostředí. 

Dojíždění do domácího prostředí je upřednostňováno u imobilních či starších 

pacientů. K lepší informovanosti pacientů jsou k dispozici vlastní webové 

stránky, kde jsou potřebné informace, aktuality a fotografie. 
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Další lékařské ordinace – ulice 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. 

Otevírací doba je v pracovní dny od 8 do 16 h. 

Bystřická lékárna má výdejnu také v Mariánském Údolí. 

 

 

 

Školní jídelna 
 

Podklady: Diana Charvátová, účetní školní jídelny 

 

Školní jídelnu i nadále provozuje firma GTH Catering a.s. se sídlem 

v Praze.  

V roce 2018 byla vedoucí školní jídelny paní Ivana Mifková. Celkový 

počet zaměstnanců v uvedeném roce je 14, a to vedoucí, účetní, hlavní kuchařka, 

kuchařky, pomocný personál a řidič. 

Jídelna uvaří denně cca 880 porcí. 

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

pomocí elektronického čipového zařízení přímo v jídelně nebo v kanceláři 

školní jídelny. 

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. 
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Zapojujeme se také do sportovních a kulturních akcí pořádaných 

Masarykovou základní a mateřskou školou nebo městem Velká Bystřice.  

Přes prázdniny vaříme dětem na táborech. 

V roce 2018 začala jídelna vařit i pro výrobní závod Honeywell se sídlem 

v Hlubočkách – Mariánské Údolí. Denně se uvaří cca 600 porcí. Zaměstnanci 

mají možnost výběru ze tří jídel. 
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VII.    Obvodní oddělení policie ČR 
 

 

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

 V roce 2018 byl u našeho územního obvodu zaznamenán zanedbatelný 

pokles nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem 2017, který činil 7 trestných 

činů.  

Z celkového počtu spáchaných 207 trestných činů bylo objasněno 118 trestných 

činů, což činí objasněnost 57 %. V roce 2017 byla objasněnost našeho útvaru 

53,74 %, došlo tedy k procentuálnímu zvýšení objasněnosti o 3,26 %. 

Z celkového počtu všech spáchaných trestných činů má největší podíl majetková 

trestná činnost – 90 skutků. 

 

Rizikové a kriminogenní faktory 

 Vzhledem ke struktuře a rozloze obvodu OO PČR Velká Bystřice bylo 

v roce 2018 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 2018 bylo vloupání do ostatních objektů a krádeže 

motorových vozidel. 

 V roce 2018 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 207 spáchaných trestných činů byli zjištěni pachatelé  

u 120 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 30 trestných činů.  

V kategorii nezletilých a mladistvých osob bylo evidováno 10 případů 

činu jinak trestného nebo provinění, což značí nárůst oproti roku 2017  

o 1 případ. 

 

Oběti trestné činnosti 

 Struktura obětí trestné činnosti je různorodá, převážně jde o náhodné 

oběti, jsou převážně z majetkové trestné činnosti. 

V roce 2018 došlo dále ve 23 případech k vloupáním do různých objektů 

– nejvíce do rekreačních chat (9 případů), do rodinných domů a bytů  
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(3 případy), obchodů a restaurací (2 případy) 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 2018 bylo v 1 případě realizováno 

vykázání osoby ze společného obydlí. 

 

Oblast veřejného pořádku a přestupků  

 V roce 2018 bylo evidováno v oblasti veřejného pořádku, občanského 

soužití a přestupků proti majetku celkem 234 přestupkových spisů, což činí 

nárůst oproti roku 2017 o 74  skutků. Z uvedeného počtu bylo správnímu orgánu 

předáno celkem 109 přestupkových spisů. V oblasti přestupkového jednání  

jsou převážně evidovány a dále pak řešeny zejména 3 kategorie: 

1. Přestupky proti majetku – 87 přestupových spisů, což znamená nárůst 

oproti roku 2017 o 9 spisů.  

2. Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití – 147 spisů,  

což činí nárůst o 65 skutků oproti předchozímu roku.  

3. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích – 86 spisů, což je nárůst o 31 spisů. V této kategorii má 

největší zastoupení jízda pod vlivem alkoholu – 46 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 1.5.2018. Dalšími významnými událostmi, při kterých byla 

realizována ochrana veřejného pořádku, byly prezidentské volby a volby  

do zastupitelstev jednotlivých obcí. 

Z významných společensko-kulturních akcí nelze opomenout slavnosti 

konané zejména ve Velké Bystřici: 

- Bystřické kulturní léto, 

- Lidový rok – XXVIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 

- Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón – rockový festival,  

- Bystřické Banjo – XX. 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. 
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Kriminalita mládeže 

 Kriminalita mládeže v roce 2018 měla vzrůstající tendenci.  

V 10 případech realizována osoba mladší věku 15 let a žádná osoba mladistvá 

ve věku 15-17 let. V prošetřovaných událostech se v 9 případech jednalo  

o Poškození cizí věci a v 1 případě o Výtržnictví.  

 

Migrace 

Největším ubytovacím zařízením, kde jsou ubytováni zahraniční 

pracovníci,  

je ubytovna Ravela ve Velké Bystřici na ul. Svésedlické s kapacitou ubytování 

115 lůžek. Zde bylo v průběhu celého roku 2018 průběžně ubytováno 

(obměňováno) celkem 529 osob cizí státní příslušnosti. Jednalo se zejména  

o zaměstnance společnosti Čerozfrucht (Velká Bystřice) a dále společnosti 

Honeywell Aerosapace Olomouc, s.r.o. a Mora Moravia, s.r.o. (Hlubočky – 

Mariánské Údolí). Ubytovaní cizí státní příslušnosti jsou převážně národnosti – 

Ukrajina, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko. 

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 2018 zaznamenány 4 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 kategorie kriminality s extremistickým podtextem je 

možno dále zařadit tzv. Sprejerství. V roce 2018 nebyl ani v tomto směru 

zaznamenán žádný prošetřovaný případ, což oproti roku 2017 činí znatelný 

pokles o 13 prověřovaných věcí. 

 

 

Majetková kriminalita  

 
Porovnání majetkové trestné činnosti v období roku 2016, 2017 a 2018 

 

Rok 2016       2017 2018 

Druh trestné  

činnosti 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost 
 v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost  
v % 

nápad / 
objasněnost 

objasněnost  
v % 

Majetková 

trestná činnost 

 123 / 26  21,14 85 / 12 14,12 90 / 23 25,56 

Krádeže vloupání  38 / 11     28,95 20 / 5 25,00 23 / 5   21,74 

Krádeže prosté  71 / 11   15,49 49 / 4 8,16 34 / 8 23,53 
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Hospodářská kriminalita 

 Na úseku hospodářské trestné činnosti došlo k spáchání 24 skutků,  

což je o 5 skutků méně než v roce 2017. Objasněnost činila 66,67. Hospodářská 

trestná činnost zahrnuje na OO PČR Velká Bystřice zejména trestné činy proti 

měně a platebním prostředkům, zpronevěry a úvěrové podvody. 

 

Násilná kriminalita 

 V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2018 spácháno 7 trestných 

činů, což oproti minulým letům přestavuje pokles o 6 skutků. Strukturu násilné 

trestné činnosti tvořily trestné činy Ublížení na zdraví – úmyslné (5 skutků) 

a Porušování domovní svobody (2 skutky).  

 

Mravnostní kriminalita 

 V této oblasti máme v roce 2018 evidovány 3 skutky, což je stejný počet 

jako v roce 2017. Podařilo se objasnit pouze jeden skutek. 

 

Ostatní a zbývající kriminalita 

 Na úseku ostatní kriminality bylo v roce 2018 evidováno 30 trestných 

činů, což představuje pokles o 7 trestných činů oproti roku 2017 (37/2017). 

Objasněno bylo 28 skutků a objasněnost tak v roce 2018 činila 93,33 %. V této 

kategorii tvoří největší podíl trestné činy: 

1. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 23 trestných činů, 

2. Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 4 trestné činy 

3. Ohrožování výchovy dítěte – 1 trestný čin, 

4. Výtržnictví – 1 trestný čin, 

5. Požáry – 1 trestný čin. 

 

Na úseku zbývající kriminality bylo v roce 2018 evidováno celkem 53 trestných 

činů, ze kterých bylo objasněno 43 skutků, a objasněnost tak byla na 81,13 %, 

což představuje pokles objasněnosti o 4,83 % oproti roku 2017 (2017: 85,96 %). 

V této skupině se vyskytují největším podílem trestné činy: 

1. Dopravní nehody silniční (nedbalostní) – 17 trestných činů, 

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

3. Zanedbání povinné výživy – 7 trestných činů, 

4. Ublížení na zdraví z nedbalosti – 2 trestné činy, 

5. Ostatní trestná činnost – 4 trestné činy.  

 

Bezpečnost silničního provozu 

V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2018 

řešeno v blokovém řízení celkem 1136 řidičů, což představuje oproti roku 2017 

nárůst o 371 skutků. Finanční částka vybraná na pokutách za dopravní přestupky 

činila 535 700,- Kč, což je o 204 600,- Kč více než v roce 2017. 
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 Při dopravně bezpečnostních akcích byla činnost hlídek zaměřena 

zejména na dodržování obecně platných ustanovení zákona 361/2000 Sb.,  

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon  

o silničním provozu).  

V oblasti dopravy bylo dále na našem útvaru řešeno celkem 65 řidičů, 

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

Z uvedeného počtu bylo realizováno 46 přestupkových jednání a 19 trestných 

činů. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu zjištěných protiprávních jednání 

v uvedené oblasti o 20 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 byl Policejním prezidiem ČR, na základě 

požadavku Územního odboru Olomouc, navýšen celkový personální stav  

o 2 policisty. Personální tabulkový stav je tedy v současné době 22 policistů. 

V současné době má náš útvar jedno služební místo neobsazené, ale díky 

náborům, ke kterým v současné době dochází, je možno předpokládat brzké 

doplnění. V průběhu roku 2018 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 průběhu druhé poloviny roku 

2018 byla dále připravována realizace projektu na úsporu energie z „Operačního 

programu Životní prostředí“, který by měl být realizován v průběhu roku 2019. 

V oblasti vzdělávání se policisté zdejší součásti pravidelně účastní 

služební přípravy spočívající ve střelecké, taktické přípravě a způsobu používání 

donucovacích prostředků. V roce 2018 byla služební příprava 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. 
  

Závěr 

Jedním z hledisek vyhodnocení kvality práce policistů je bezesporu 

možno považovat procento objasnění veškerého nápadu trestné činnosti. 

Z celkového nápadu 207 trestných činů bylo v roce 2018 objasněno 118 

trestných činů, což činí procentuální objasněnost 57,00 %. Tento výsledek 

je nejlepší za posledních 15 let. 
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VIII. Kultura a školství 
 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola  

Školní rok 2017/2018 

 

 

a) Základní škola 

 
Podklady: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel 
     

Základní údaje o škole 

Ředitel školy:  Ing. Jaroslav Mihal, do 31. 7. 2018 

                        Mgr. Jana Raková, MBA  od 1. 8. 2018 

Zástupce ředitele:  Mgr. Libuše Sandrová 

 

Adresa základní školy a školní družiny 

8. května 67, Velká Bystřice, 783 53 

 

Zařízení školního stravování 

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

provozuje ji společnost GTH zařízení školního stravování. 

  

Školská rada  

Dne 13. 11. 2017 se konaly řádné volby do školské rady.  

Nová školská rada se poprvé sešla 23. 1. 2018 v tomto složení: 
 

ZÁSTUPCI 

ZŘIZOVATELE 

Ing. Marek Pazdera 

Mgr. Lucie Pazderová   

Mgr. Ivo Slavotínek 

Mgr. Jaroslav Zavadil 

   

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ 

Mgr. Vít Koplík     

Mgr. Libuše Sandrová   

Mgr. Gabriela Šišková   

Mgr. Vendula Švarcová 

 

ZÁSTUPCI RODIČŮ 

Andrea Horáčková 

Alena Kafková 

Ing. Martina Venusová 

Mgr. Šárka Zdařilová 

   

Materiální vybavení školy 

 

Odborné učebny: 

22 učeben s interaktivními tabulemi 

počítačové učebna – 25 ks stolních PC 

odborná učebna fyziky a chemie 

učebna hudební výchovy 

cvičná kuchyň 

školní dílna 
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učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň 

tělocvična 

víceúčelová sportovní hala  

mobilní učebna s 24 ks tabletů 

 

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  .  22  

stolní PC v kabinetech  14  

stolní PC v kanceláři školy  3  

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

interaktivní tabule  ......  22 

notebooky  .................  29  

tablety iPad  ...............  40  

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. 

V roce 2017 byly nakoupeny další kusy zařízení iPad, část byla doplněna 

do specializované učebny pro žáky, část byla předána jako pracovní pomůcka 

vybraným pedagogům. V roce 2018 proběhla obnova nejstarších notebooků  

pro učitele. 
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Školní družina 

Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků. Kapacita byla naplněna 

zcela, přednost měli nejmladší žáci z 1. – 3. ročníku. Provoz je od 6:05 do 16:15 

hodin.  

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

1. stupeň: 

Mgr. Anna Fryštacká 

Mgr. Kateřina Kovalová 

Mgr. Sylva Kubíčková  

Mgr. Hana Londová 

Mgr. Kateřina Maďa 

Ing. Jaroslav Mihal (Aj) 

Mgr. Jaromíra Pazderová 

Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) 

Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) 

Mgr. Libuše Sandrová (+ Aj 2. st.) 

Mgr. Ivo Šenk 

Mgr. Gabriela Šišková 

2. stupeň 

Mgr. Ondřej Dostál (Aj – Tv – Vz) 

PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D) 

Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z) 

Mgr. Ingrid Jílková (Ch) 

Mgr. Vít Koplík (Tv – Pč) 

Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv) 

Mgr. Renata Kramplová (M – F) 

Mgr. Jitka Minářová (M – Inf) 

Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj – Hv) 

PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov) 

Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z) 

Mgr. Ladislav Václavský (TV) 

Asistent pedagoga: 

Naděžda Seidlerová  

Miroslava Skřičilová, DiS.  

  

Školní družina:   

Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová 

Vychovatelky:               Renáta Dolinek 

                                       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  

Dobroslava Kučerová  pracovnice pro úklid 

Miroslava Schneiderová  pracovnice pro úklid  

Gabriela Šádková   pracovnice pro úklid 

JUDr. Jan Borek   správce haly 
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Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků 

 do středních škol 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 4.4.2018.  Do 1. ročníku 

nastoupilo v září celkem 41 dětí.  

V deváté třídě bylo celkem 35 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. 2018 

Třída Chlapci Dívky Celkem 
1.A 10 13 23 
1.B 12 11 23 
2.A 16 8+1 24+1 
2.B 14 8 22 
3.A 15 11 26 
3.B 14 11+1 25+1 
4.A 18 6 24 
4.B 8 13+1 21+1 
5.A 11 10 21 
5.B 12 8 20 

Celkem 1. 

st. 

130 99+3 229+3 
6.A 11 13 24 
6.B 14 10 24 
7.A 6 17 23 
7.B 10 12 22 
8.A 11 13 24 
8.B 13 4 17 
9.A 5 9 14 
9.B 14 7 21 

Celkem 2. 

st. 

84 85 169 
Celkem 214 184+3 398+3 

 

Přibližně  třetina žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, 

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

Hrubá Voda, Olomouc). Tři žákyně se vzdělávaly v zahraničí, ale byly zapsané 

jako kmenoví žáci naší školy. 

 

Výsledky testů 

 

Hodnocení Scio 2018 pro 5. ročník 

Český jazyk: Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u poloviny 

zúčastněných škol. 

Matematika: Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny 

zúčastněných škol. 
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Hodnocení Scio 2018 pro 7. ročník 

Český jazyk: Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 70 % 

zúčastněných škol. 

Matematika: Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % 

zúčastněných škol. 

 

Hodnocení Scio 2018 pro 9. ročník 

Český jazyk: Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše škola mezi 10 % 

nejúspěšnějších škol v testování. 

Matematika: Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny 

zúčastněných škol. 

 

Přehled kroužků ve školním roce 2017/18 

Angličtina pro 2. a 3. ročník  

Badminton 

Čtenářský klub (6. a 7. roč.) 

Čtenářský klub pro nejmladší 

Florbal pro 1. – 3. roč. 

Hodina pohybu navíc (sportovky) pro děti ve ŠD 

Keramika 

Keramika pro 4. roč. 

Klub zábavné logiky pro 1. stupeň 

Klub zábavné logiky pro 2. stupeň 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9. A a 9. B 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. A a 9. B 

Stolní tenis 

Taneční kroužek Hip Hop 

Vědecké pokusy pro nejmladší 

Základy znakového jazyka 

 

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 

23.9. Global Village - EDISON 4. – 9. třídy 

9.10. Beseda se spisovatelkou Březinovou 6. – 9. třídy 

30.11. Vánoční jarmark Všichni zájemci 

14.12. Divadelní představení Sluha dvou pánů 8. a 9. třídy 

31.1. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce 3. třídy 

10. 2.  Ples SRPŠ Rodiče, učitelé 

19. 2. Návštěva knihovny 4.A 

20.2. Karneval Družina 
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23.2. U nás na Hané – VMO 4.B 

2.3. Karneval 3. třídy 

20.3. Vynášení Smrtky Družina 

19.4. Divadelní představení Noc na 

Karlštejně 

6.a 7. třídy 

24.5. Návštěva knihovny 9.A 

30.5. Divadelní představení žáků 6. A 1.stupeň 

8.6. Dětský den ve vojenském prostoru 4.AB 

15.6. Otevření Vodnické stezky 1.-3. třídy a 4.A 

 

Sportovní akce 
Datum  Název Třída, účastníci 

25.9. Atletika Vybraní žáci 2. stupně (20) 

27.9. Přespolní běh Vybraní žáci 5. – 9. roč. (18) 

27.9. Volejbalový turnaj učitelů v Nákle Učitelé 

9.10. Krajské kolo fotbalu Chlapci 7. – 9. ročníků 

18.10. Školní liga házená Vybraní žáci 1. stupně 

15.11. Školní liga házená Vybraní žáci 1. stupně 

5.12. Mikulášský turnaj - házená Vybraní žáci 1. stupně 

18.12. Turnaj v basketbalu Vybrané dívky 2. stupně 

20.12. Turnaj v basketbalu Vybraní chlapci 2. stupně 

4.1. Novoroční turnaj ve fotbale Vybraní chlapci 2. stupně 

7. -13. 1. Lyžařský kurz 7.B 

21.-27. 

1. 

Lyžařský kurz 7.A 

30. 1.  Házená – okresní kolo Vybraní chlapci 2. stupně 

5. 2.  Turnaj v basketbalu Vybraní chlapci 2. stupně 

7. 2.  Turnaj v basketbalu Vybrané dívky 2. stupně 

26.2. Krajské kolo házené  Vybraní chlapci 8. – 9. ročníků 

13.3. Basketbal – Velký Týnec Vybraní chlapci 2. stupně 

14.3. Basketbal – Velký Týnec Vybrané dívky 2. stupně 

21.3. Školní fotbalový turnaj Vybraní žáci 3. tříd 

23.3. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně 

28.3. Školní fotbalový turnaj Vybraní žáci 2. tříd 

4.4. Kvalifikační turnaj o republikové finále  

v házené 

Vybraní chlapci 2. stupně 

18.4. Sportovní den na Letné 3. třídy 

20.4. Orientační běh 2. stupeň 

26.4. McDonalds Cup Vybraní chlapci 4.-5.tříd 

3.5. McDonalds Cup Vybraní chlapci 1.-3. tříd 

4.5. Školní liga házené Vybraní žáci 1. stupně 

4.5. Štafetový běh Vybraní žáci 1. stupně 

9.5. Pohár rozhlasu – atletika Vybraní žáci 2. stupně 

15.5. Štafetový běh – krajské kolo Vybraní žáci 1. stupně 

22.5. Krajské kolo vybíjené Vybraní žáci 1. stupně 

24.-25.5. Novinářský kalamář - házená Vybraní žáci 2. stupně 

7.6. Sportovní hry Mikroregionu Vybraní žáci 1. – 9. ročníku 
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11.-15.6. Sportovní kurz 9.B 

20.6. Olympijský běh Všichni 

22.-

.23.6. 

MJK 

 

Vybraní žáci 1. stupně 

 

 

 

Dopravní výchova 
Datum  Název Třída, účastníci 

27. 9. Dopravní den, projektový den celá škola 

10.1. Dopravní hřiště – úvodní hodina 4.B 

31.1. Dopravní hřiště – úvodní hodina 4.A 

19.6. Dopravní hřiště – výuka, cvičné jízdy 4.A 

20.6. Dopravní hřiště – výuka, cvičné jízdy 4.B 

21.6. Dopravní hřiště – výuka, zkoušky 4.A 

22.6. Dopravní hřiště – výuka, zkoušky 4.B 

 

 

 

Prevence rizikového chování 
Datum  Název Třída, účastníci 

3.10. Šikana a kyberšikana – beseda 7.AB 

11.10. Škodlivost kouření - beseda  8.AB 

31.10. Mezi námi děvčaty – čas proměn 7.AB 

13.11. Škodlivost kouření 9.AB 

15.11. Rukodělná dílna v DPS 4.B 

23.11. Beseda s hasiči 6.AB 

27.11. Beseda s hasiči 2.AB 

11.12. Kappa – program prevence 5.B 

8.12. Program D centra 4.AB 

21.12 Kyberšikana 4. a 5. třídy 

20.2. Kappa – program prevence 5.B 

Únor - 

červen 

Zdravá 5 – výukový program o zdravé výživě, 

přípravě svačin… 

9. třídy 

Únor - 

květen 

Vzpoura úrazům – preventivní program VZP a  

tělesně postižených 

9. třídy 

Březen - 

červen 

Druhý krok 2.A, 3.A 

12.-16.3. Global Money Week – finanční gramotnost 9. ročník 

22.3. Zubní hygiena 1.AB, 3.AB 

9.4. Zubní hygiena 4.AB, 5.AB 

11.4. Návštěva u hasičů 2.AB 

13.4. Arakiáda – projekt k 1. pomoci Vybrané žákyně 2. stupně 

23.4. Zubní hygiena 2.AB 

15.6. Arakiáda Vybrané žákyně 2. stupně 
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Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
Datum  Název Třída, účastníci 

23.9. Výstava ovoce a zeleniny Celá škola 

18.-22.9. Škola v řírodě na Bílé 3.třídy 

říjen Oslava lesa na Flóře 5.třídy 

12.10. Přírodovědná exkurze Macocha Žáci 2.stupně 

prosinec Bleší trh 4.-5.třídy 

20.3. Soutěž o lese YPEF Vybraní žáci 2. stupně 

20.4. Den Země v DDM 3.B 

20.4. Den Země Všichni 

15.5. Lesní pedagogika 7.AB 

       

Zájezd do Anglie 

Žáci naší školy se v květnu zúčastnili autobusového poznávacího zájezdu  

do Anglie. Postupně navštívili Londýn, Stonehenge, elitní kolejní školu Eton, 

zámek Windsor a přímořské město Bringhton. Zájezd se všem moc líbil. 

 

Třídní schůzky 

Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků. 

 

Hospodaření školy v kalendářním roce 2017 
 

MěÚ Velká Bystřice 4 490 000,- 

KÚ  21 399 214,- 

Partnerství Erasmus+ 201 909,- 

Šablony 401 573,- 

  

OSTATNÍ PŘÍJMY  

Školné MŠ 295 540,- 

Školné DRUŽINA 115 350,- 

Sponzoři ZŠ 0,- 

Sponzoři MŠ 29 600,- 

Zahradní slavnost 11 419,- 

Kroužky 100 711,- 

Fond odměn 23 200,- 

Fond rezervní – odvody 520 200,- 

AKCE – jarmarky 53 377,- 

Sběr 9 220,- 

Startovné 2 800,- 

Memoriál Jana Kratiny 67 140,- 

Dotace na obědy žáků 15 814,- 

Pronájem  68 380,- 

Ostatní výnosy – výběry 1 228 440,- 

Pronájem haly 391 920,- 

CELKOVÉ PŘÍJMY 29 467 536,04 
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VÝDAJE   

  

Investiční výdaje 0 

Neinvestiční výdaje  29 381 501,73 

CELKOVÉ VÝDAJE 29 381 501,73 

 

 

Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2017/18 

Pořízení zatemnění učeben – rolety (8 učeben) 

Pořízení nového školního nábytku (4. A a 9. A + doplnění učeben 1. stupně) 

Pořízení nových skříní na přední budově. 

Pořízení tabletů iPad (20 ks: učitelům + doplnění v učebně pro žáky) 

Obnova notebooků pedagogům 

3 nové tabule s pojezdem, 1 interaktivní tabule (přední budova) 

Nová kotelna na zadní budově (investice zřizovatele) 

Zateplení vstupní budovy šaten (investice zřizovatele) 

MŠ: Dokončení rekonstrukce budovy MŠ (investice zřizovatele) 

MŠ: pořízení pračky LG 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Využívání anglického jazyka v reálných situacích je v naší škole jednou 

z priorit. Zapojením do zahraniční spolupráce v Edisonu jsme našli možnost,  

jak žáky opravdu vystavovat jazyku a přimět je k opravdové konverzaci. 

Letos se do ZŠ ve Velké Bystřici na týden dostalo 5 stážistů ze zemí Asie  

a severní Afriky. Všichni byli vysokoškoláci a všichni perfektně ovládali 

angličtinu. Přestože studovali různé obory – od práv, přes obchod až po design  

a sociologii, byli s dětmi úžasní. 

Projekt Edison jsme chtěli využít co nejvíce, proto se stážisti setkali  

se všemi třídami a všemi žáky. S některými několikrát. Mohli tak všem žákům 

ukázat krásné prezentace o svých zemích, o své kultuře a svém životě. Starší  

a zkušenější žáci pak mohli konverzovat o zálibách, o hudbě, o škole, o všem, 

v čem jsou mladí stejní nebo rozdílní v jednotlivých koutech světa. Na závěr 

týdne jsme mohli také ochutnat domácí jídla našich hostů. 

Koho jsme poznali, hostili a vřele přivítali? Tři milé dívky: Noru 

z Egypta, Sofii z Maroka, Ban z Íránu; a dva usměvavé mladé muže: Sama 

z Jordánska a Chiratha z daleké Srí Lanky. Všichni byli perfektně připravení  

a velmi dobře pracovali se všemi věkovými skupinami. Pochvala patří také 

našim žákům, kteří se nebáli rozmluvit se, ptát se, zajímat se, prostě normálně 

zahodit ostych a využít takovouto příležitost na maximum. 
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Partnerství škol Erasmus+ „Mladí podnikatelé v akci“ 

Naše škola se ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019 účastní mezinárodního 

projektu Erasmus+ YOUNG ENTREPRENEURS IN ACTION. 

Partnery tohoto projektu jsou: 

Chorvatsko – Čakovec 

Chorvatsko – Rijeka 

Itálie – Cerignola 

Portugalsko – Baiao 

Turecko – Istanbul 

 

Pedagogická fakulta UP Olomouc 

Škola spolupracuje s pedagogickou fakultou v několika rovinách:  

1) Umožňujeme praxe studentům.  

2) Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v projektech: 1. Inkluzivní 

vzdělávání pro Olomoucký kraj, 2. Podpora společenství praxe jako nástroj 

rozvoje klíčových kompetencí 

3) Škola získala statut fakultní základní školy k 1. 9. 2017. 

 

 

 

b) Mateřská škola  

 
Podklady: Mgr.Lucie Pazderová, zástupkyně ředitele pro MŠ 

 

Mateřská škola Zámecké náměstí 83  

 

Stravování:  GTH – zařízení školního stravování 

Školné: Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 bylo 

stanoveno na 300,- Kč měsíčně  

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin 

 
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 

Mgr.Martina Žišková, Mgr. Jana Budinová – třída Želviček 

Bc.Martina Kobidová – asistentka pedagoga 

Provozní pracovnice:  

Marie Nevrlá – úklid 

Alena Kafková - úklid 

Hana Daliborová - výdej stravy, úklid 
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Mateřská škola na Zámeckém náměstí se v průběhu školního roku 

2014/2015 transformovala na pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 134 dětí. 

Stavba byla ukončena, zkolaudována a uživateli předána v lednu 2015.   

Během školního roku 2017/2018 došlo k opětovnému navýšení kapacity 

kompletní rekonstrukcí staré budovy mateřské školky a nově také půdní 

vestavbou šesté třídy. Kapacita tak byla navýšena na definitivní maximální 

možnou rejstříkovou kapacitu 164 dětí.  

Vzhledem k časové náročnosti rekonstrukce bylo nutno přistoupit  

k organizaci školního roku 2017/2018 operativně a stávající tři třídy, včetně 

výdejny stravy, na celý školní rok přesunout do náhradních prostor nově 

zkolaudovaného kulturního domu Nadační.  

Díky přístavbě přízemního pavilonu se dvěma odděleními ve stávající 

zahradě mateřské školy z roku 2015, komplexní rekonstrukci celé budovy  

a půdní vestavbě šesté třídy, vznikl moderní komplex s šesti třídami, připravený 

ke slavnostnímu otevření a zahájení plného provozu od 3. září 2018.   

Mateřská škola pracuje v režimu věkově smíšených, tedy heterogenních 

tříd. Takové předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým 

fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. 

 

 

Organizace předškolního vzdělávání 

Také ve školním roce 2017/2018 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 

26/26 2 

ano 

0 

MŠ Zámecké nám. 

Odd. Želvičky 

25/25 2 

ne 

0 

MŠ Zámecké nám. 

odd. Koťátka 

25/25 2  

ne 

0 
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Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Řádný zápis pro školní rok 2018/2019 proběhl v budově MŠ Zámecké náměstí 

83 dne 15. 5. 2018 současně se dnem otevřených dveří.  

 

žádosti  

o přijetí  

k 15.5.2018 

 

volná kapacita kladně 

vyřízené  

žádosti, tj.děti  

přijaté  

k 1. 9. 2018 

vydaná 

rozhodnutí 

o nepřijetí  

/vše děti 

mladší tří let/ 

počet 

skutečně  

nastupujících 

dětí  

k 1. 9. 2018 

 

56 54 54 2 54 

 

Kladně byly vyřízeny žádosti všech zákonných zástupců tříletých dětí, vyhověno 

bylo taktéž všem zákonným zástupcům dětí dvouletých, pro které je  

od 1. 9. 2018 připravena třída pro nejmenší děti, reagující na požadavky 

umísťování dětí mladších tří let. Nebyly přijaty dvě děti mladší tří let   s trvalým 

bydlištěm mimo Velkou Bystřici. 

Děti přijaté do ZŠ, děti s odkladem školní docházky: 

děti odcházející do Masarykovy ZŠ a MŠ (přijaty ke školnímu vzdělávání  

k 1. 9. 2018)  29 

děti odcházející na jinou ZŠ  2 

děti s odkladem školní docházky (OŠD)  16 

 

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 – 23 dětí, Dramáček pro pokročilé – 18, Tvořivé 

ručičky – 12, Angličtina – 10, Flétna – 10, Sportovní a pohybové hry – 25, 

Taneční kroužek – 20, Lyžařská Ski akademie – 8. 

  Ostatní nabízené aktivity ve školním roce 2017/2018: 

Plavání CZ Bohuňovice, září - leden 2018 – 54 dětí 

Plavání CZ Bohuňovice, únor  - červen 2018 – 54 dětí 

In-line bruslení Kateřina Oralová, září – říjen 2017 – 12 dětí 

 

Organizace prázdninového provozu 

Tato služba je i nadále přednostně nabízena pracujícím rodičům,  

s možností zajistit provoz pro maximálně 56 dětí, tj. do kapacity max. jednoho 

oddělení. Přijímání dětí upravuje Vnitřní směrnice o přijímání dětí po dobu 

hlavních a vedlejších prázdnin. Průměrný počet dětí navštěvujících MŠ byl 

v červenci 48, v srpnu 52, což je od loňského roku nárůst. 
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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. 

 

 

 

 

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 2018 zde studovali celkem 64 žáci hru na klavír, housle, kytaru, 

zobcovou flétnu, klarinet, baryton, trumpetu a cimbál ve třídách učitelů – 

Zuzany Antlové, Jana Gottwalda, Lenky Černínové, Liliany Balcaříkové, Pavla 

Granzera, Evy Hrabalové, Jana Štědroně, Anny Dostálové, Tomáše Plcha, Pavla 

Balcaříka a Marka Čípa. 

V průběhu školního roku vystoupili žáci na mnoha akcích a tím úspěšně 

reprezentovali ZUŠ, předvedli své umění např. na třídních besídkách, vánočním 
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a májovém koncertě v Galeriizet a na koncertě festivalu Jaření. 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. Vystupovala také na MFF ve Strážnici. 

V ZUŠ ve Velké Bystřici vznikla a začala hrát také muzika mladších 

žáků, která nyní nese nový název TOP – OL.  Cvičit lidovou muziku začali  

i nejmladší žáci v hudecké muzice – Andílci. Dále zde působí také kytarové 

kvarteto a různá jiná komorní uskupení. 

 

 

 

 

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.  

V roce 2018 jsme připravovali práce na celostátní přehlídku Oči dokořán - 

2019. Námětem je příroda a rybník. Také jsme se věnovali námětu Olomouc- 

tady a teď na školní výstavu, která je jednou za 5 let.  

Dále využíváme galeriizet ve Velké Bystřici, pravidelně s žáky 

navštěvujeme velmi kvalitní výstavy, děti jsou tím vedeny k výtvarné kultuře  

a ke vztahu k rodnému městu. 
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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 (ukončila prac. poměr k 30. 9. 2018)  

 

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 7 webových portálů (mikroregionbystricka.cz,  

ok-tourism.cz, olomouc.eu, kudyznudy.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 (správa KD Nadační do 1. 11. 2018, následně KD 

přešel do správy odboru výstavby, 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 měsíci červnu byl instalován sčítač návštěvníků, který zaznamenává 

vstupy do informačního centra a počty ukládá do webové aplikace. Sčítač byl 

pořízen z dotace Olomouckého kraje na provoz turistických informačních 

center. V roce 2018 naše informační centrum navštívilo celkem 14 866 

návštěvníků z toho 11 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 2018 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 2018 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. 

Největší akcí byly oslavy 100. výročí vzniku Československa  

(viz samostatná zpráva níže). 

Ještě do konce září se velkobystřická kultura musela obejít bez zázemí 

KD Nadační. Po dobu rekonstrukce nejstarší budovy mateřské školy byla v jeho 

prostorách umístěna 3 oddělení školky. Po prázdninách ještě přízemí KD 

Nadační měsíc využívaly školní děti jako náhradní prostory za rekonstruovanou 

školní jídelnu. Pro kulturní akce tak byly po tuto dobu využívány prostory 

orlovny (divadelní představení), Hotelu Zámek (plesy), a tělocvičny MZŠ 

(zkoušky souboru Haná).  Pro spolkovou činnost, schůze apod. byly využívány 

prostory „štábu“ v západním křídle zámku. Divadelní soubor měl možnost 

využívat pro zkoušky alespoň jeviště KD. Prostory KD Nadační se bystřické 

kultuře naplno vrátily koncem září: uskutečnila se zde vzpomínková slavnost  

u příležitosti 60. výročí úmrtí prof. ing. Josefa Konšela, Dr.H.C., kterému byla 

při této příležitosti udělena Cena města Velká Bystřice in memoriam. Prostory 

KD Nadační se pak zcela naplnily diváky a návštěvníky při oslavách 100. výročí 

vzniku Československa (výstava, program Kabaret 100). Po několikaleté 

přestávce se sem ve velkém stylu vrátila přehlídka Bystřické banjo – při jejím 

jubilejním 20. ročníku bylo vyprodáno a návštěvníci oceňovali příjemné 

prostředí i dramaturgii přehlídky. Prostory bývalého pohostinství, nyní místnosti 

pro spolkovou činnost, byly hned využity při výstavách zahrádkářů a SPCCH. 

V permanenci bylo i jeviště při dvou derniérových představeních Divadelního 

souboru OB Velká Bystřice (Čert a Káča a Probuzení jara) i při divadelním 

představení pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ. Závěr roku v Nadační patřil hanáckému 

Štěpánskému koledování a Divadelnímu silvestru. 

Koncerty Kruhu přátel hudby probíhají v krásném prostředí galeriezet 

v synergii s prezentovaným výtvarným uměním. Letos se uskutečnilo 9 koncertů 

s průměrnou návštěvou 40 osob. Dramaturgie KPH opět přivedla do Velké 

Bystřice špičkové umělce, kteří naše interpretační umění jinak prezentují 

zejména na zahraničních pódiích. Vyvrcholením byl závěrečný koncert sezóny, 
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na němž vystoupil světoznámý kytarista Štěpán Rak se svým synem. Koncert 

konaný v Husově sboru zaznamenal největší návštěvnost – 97 posluchačů. 

Velké oblibě se znovu těšila letní filmová představení v amfiteátru,  

tzv. Kinoamfík. Promítalo se 10 filmů a průměrnou návštěvnost odhadujeme  

na 190 diváků. Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení zajišťovali pracovníci 

městského úřadu. 

Folklorní akce probíhají nadále pod titulem Hanácký rok v Bystřici®. Rok 

2018 byl posledním rokem tříletého cyklu, ve kterém byl tento projekt 

spolufinancován Olomouckým krajem v programu víceletá podpora 

významných kulturních akcí (dotace v celkové výši 900 000 Kč.). Cyklus  

v r. 2018 tvořilo celkem 26 akcí. 

Ostatní, nefolklorní akce probíhají v rámci multižánrového titulu Bystřice 

napříč žánry.  

 

Kulturní akce ve Velké Bystřici v roce 2018 pořádané nebo spolupořádané 

městem Velká Bystřice, Odborem kultury a informací (akce označené * 

pořádaly subjekty samostatně, bez spolupráce s OKI): 

 

(A = amfiteátr, O = orlovna, S = sokolovna, KD = kulturní dům Nadační,  

SM = spolková místnost, GZ = galeriezet, IC = Kulturní a informační centrum, 

ZK = západní křídlo zámku/štáb, HZ = hotel Zámek, HL = hala Na Letné,  

ŠH = školní hala, ŘK = kostel Stětí sv. Jana Křtitele, HS = Husův sbor.  

MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola, DPS = Domov pokojného stáří) 

 

 6. 1. Hanácký rok v Bystřici (dále HRB) Tříkrálová koleda – tradiční obchůzka 

spojená se  sbírkou ČKCh 

 7. 1. HRB Tříkrálová koleda – tradiční obchůzka spojená se sbírkou ČKCh 

13. 1. Kruh přátel hudby (dále KPH) - Novoroční koncert: Jiří Bárta 

(violoncello), Terezie Fialová (klavír) + děti Ayla a Josef Bártovi (GZ) 

27. 1. Jakub Roztočil: Tam kde končí slova; vernisáž výstavy za účasti autora 

(výstava do 28. 3.) (GZ) 

27. 1. Městský ples (Syrinx, Záletníci, disco Pat&Mat, lightshow Postrpoi, 

ukázky společenských tanců sourozenci Borůvkovi) (HZ) 

10. 2. HRB Bystřický masopust se zabijačkou;  Haná (Zabijačka, Právo), 

Čekanka, Krušpánek, klaun Hubert 

10. 2. *Školní ples (SRPŠ) (HZ) 

18. 2. KPH - houslový recitál Leoš Čepický a Alžběta Čepická (GZ) 

24. 2. *Dětský maškarní šibřinkový karneval TJ Sokol (S) 

24. 2. *Hasičský ples (HZ) 

10. 3. *Sportovní šibřinky (SK Házená) (HL) 

17. 3. *Vlaštovkiáda (Junák) (O) 

17. 3. KPH – Martin Hroch, cembalo (GZ) 

22. 3. HRB Vynášení smrtky (Čekanka, Krušpánek) 
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26. 3. O zlobivé notě (pohádka pro MŠ) Divadlo Plyšového Medvídka Prostějov 

(KD) 

25. 3. HRB Pletení tatarů (ZK) 

28. 3. HRB Vítání jara – jarní jarmark a dílničky (MŠ) 

31. 3. Pohárek SČDO oblastní kolo soutěže (Osvětová beseda) (O) 

 7. 4. Jitka P. Nesnídalová: obrazy. Vernisáž za účasti autorky (výstava 31. 3 - 

24. 5.) (GZ) 

 7. 4. KPH – smyčcové Kvarteto Martinů (GZ) 

13. 4. *Jarní bazárek dětského ošacení a vybavení (MC Bublinka) (O) 

14. 4. *Vlasta Redl – recitál folkového zpěváka (Velkobystřická kulturní 

společnost) (HZ) 

21. 4. Vokální koncert Anna a Ondřej Líňovi, klavír Milena Buriánková (GZ) 

25. 4. Besídka ZUŠ Žerotín, pob. Velká Bystřice, p. uč. Balcařík (GZ) 

28. 4. *Krakonošův klobouk. Premiéra pohádky domácího ochotnického 

souboru. (O) 

30. 4. HRB Pálení čarodějnic a Stavění máje 

 1. 5. Bílý kámen® 

 5. 5. *Rybářské závody dospělých 

 6. 5. *Rybářské závody dětí 

11. 5. Když dva se rádi mají... Májový pořad operetních melodií o lásce. 

Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva 

Zbrožková a Peter Svetlík. Klavírní doprovod Jozef Katrák, Regina 

Bednaříková. (DPS) 

13. 5. HRB Bystřické selské trhy, 30 našich stánků, 4 staré, cca 4 vlastní, ZOO 

koutek, CM Okybača. 

13. 5. HRB Slavnost kroje - Ježíškovy matičky - unikátní obyčej na Hané (HZ) 

13. 5. KPH – Anna Sysová, klarinet, klavírní doprovod Richard Knížek (GZ) 

19. 5. *Čištění řeky Bystřice 

19. 5. *Festival duchovní hudby k poctě Mons. Olejníka (ŘK) 

19. 5. *Otylka, premiéra komedie v podání DS OBVB (O) 

20. 5. Závod kol, koloběžek a odrážedel (TJ Sokol) 

26. 5. HRB Sečeni lóke; z důvodu výstavby cyklostezky pouze na farní zahradě. 

Natáčení amatérského dokumentárního filmu. 

26. 5. HRB Káceni mája 

26. 5. David John Lloyd: Tváře/Faces. Vernisáž výstavy britského malíře 

(výstava od 26.5. do 26.7.) (GZ) 

 3. 6. Dětský den 

 3. 6. HRB Bystřická kuličkiáda 

 8. 6. Pohárek SČDO: Joan Shirley: Vražda sexem (DS Karel Čapek z Děčína). 

(O) 

 9. 6. Pohárek SČDO: soutěž, defilé vítězů (O) 

 9. 6. Jsme ze stejné planety, 4. mezinárodní piknik: Itálie 

15. 6. *Zahradní slavnost (MŠ) 
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15. 6. Po strništi bos, filmová projekce (A)  

16. 6. Hanácké Nashville (Arrest, MS Band, Akvarel, Country Karma, 

Dunibuch, Flám, Kelt Grass Band, Madalen, New River Train, Proč ne band) 

(A) 

17. 6. KPH – Štěpán a Jan Matěj Rakovi (kytara, zpěv, přednes) (HS) 

22. 6. Mimoni, filmová projekce (A) 

25. 6. BaroKEA, koncert barokní hudby (GZ) 

29. 6. Filmové vítání prázdnin: Paddington, filmová projekce (A) 

13. 7. JUMANJI – vítejte v džungli, filmová projekce (A) 

14. 7. BYKUL (Bystřické kulturní léto). "Krakonošův klobouk" – pohádka pro 

děti, soutěže pro děti a dospělé, The 6 Fireballs - 50´s rock´n´roll, Když se 

zhasne – komedie (DS Hanácká scéna Kojetín), ZZ TOP tribute, (A) 

20. 7. Fantastická zvířata a kde je najít, filmová projekce (A) 

21. 7. *XX. Hanácké okruh - jízda historických vozidel se zastávkou ve Velké 

Bystřici 

27. 7. Muž na laně, filmová projekce (A) 

28. 7. Václav Kupka: Akty - vernisáž výstavy (výstava od 28. 7. do 27. 9.) (GZ) 

 3. 8. Vykoupení z věznice Shawshank, filmová projekce (A) 

 5. 8. *Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon (Grzegorz Kapołka Trio/PL, 

Pumpa, Dark Gambale, Everlasting Dark, Synkopy 61, Distant Bells (Pink 

Floyd), Kamil Střihavka & Leaders, Wohnout) (A) 

10. 8. Tátova volha, filmová projekce (A) 

11. 7. Veřejná cyklojízda mikroregionem Bystřička 

18. 8. *Hasičské slavnosti: soutěž v požárním útoku, večerní zábava (A) 

24. 8. Filmové loučení s prázdninami: Paddington 2, filmová projekce (A) 

26. 8. *Hody a farní odpoledne (ŘK) 

31. 8. HRB Lidový rok®: Tvarůžkové ódy (dětská opera v podání žáků  

a pedagogů  olomouckých ZUŠ) (A) 

 1. 9. HRB Lidový rok®: (viz samostatná zpráva níže) 

 2. 9. HRB Lidový rok®: (viz samostatná zpráva níže) 

 7. 9. Mamma mia! , filmová projekce (A) 

15. 9. Prof. Josef Konšel - Vzpomínková slavnost u příležitosti 60. výročí úmrtí 

prof. ing. Josefa Konšela, Dr.H.C. (pontifikální mše, udělení ceny města, 

výstava o životě a díle, přednáška) (ŘK, KD) 

22. 9. *Závody zdatnosti – dětský orientační závod (TJ Sokol) 

22. 9. KPH – Klenoty židovské a barokní hudby (GZ) 

23. 9. HRB Bystřické selské trhy 

23. 9. Festival zdravého životního stylu – zdravá výživa, vaření pro děti, výroba 

přírodní kosmetiky – ukázka výroby, ochutnávka jídel. (KD) 

23. 9. Podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny (SM) 

3. 10. Když jde kůzle otevřít, pohádka pro děti MŠ a 1. tříd ZŠ (KD) 

30. 9. Jan Spěváček: V letním rozmaru - vernisáž výstavy (výstava od 29. 9.  

do 22. 11.) (GZ) 
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12. 10. *Podzimní bazárek MC Bublinka (O) 

21. 10. *Myslivecká slavnost - Hubertská mše (ŘK) 

21. 10. HRB Drakiáda 

27. 10. Oslavy 100. výročí vzniku Československa (A, KD) 

 4. 11. Bystřické banjo, XX. ročník přehlídky FCTBG kapel (Alibaba / střední 

Morava, BG Styl / Ostrava, DC Vocal / Olomouc, Falešná karta / Nové Město 

na Moravě, Lístek / Praha, přátelé / Olomouc, Šediváci / Přerov, T. E. Band / 

Brno a bonus BB – Ragtime trio Jirky Mitricha) (KD) 

11. 11. *15. výstava obrazů a fotografií amatérských tvůrců, pořádá Orel  

(do 18. 11.) (O) 

11. 11.HRB Svatomartinské slavnosti (výstava žákovských prací, průvod, 

představení, ohňová show) 

14. 11. *Prodejní výstavka SPCCH (do 16. 11.) (SM) 

17. 11. *Sametový cyklokros, OPEN závody v cyklokrosu u příležitosti  

29. výročí „Sametové revoluce“ (TJ Sokol) 

17. 11. KPH – koncert z Listiny mladých umělců: Ludmila Kubíčková / lesní 

roh, klavírní doprovod Zuzana Valentová (GZ) 

18. 11. Královská lípa vypráví, literárně hudební pořad k 100. výročí vzniku 

Československého státu (ŘK) 

24. 11. *Čert a Káča, derniéra pohádky divadelního souboru OB Velká Bystřice 

(KD) 

24. 11. *Probuzení jara, derniéra dramatu Franka Wedekinda, divadelní soubor 

OB Velká Bystřice. (KD) 

24. 11. Bára Bendová: Vývržky – vernisáž výstavy (výstava od 24. 11. 2018  

do 24. 1. 2019) (GZ) 

29. 11. HRB Vánoční koledování s jarmarkem (ZŠ) 

1. 12. *Řeka Bystřice – výstava fotografií v Kapitulním parku do 31. 12. 

5. 12. HRB Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu, Ježíškova pošta, 

rozdáno 450 dárečků, přes 1000 návštěvníků (A) 

6. 12. *Předvánoční besídka ZUŠ, p. uč. Plch (GZ) 

7. 12. HRB Vánoční jarmark v Zámecké školce 

8. 12. *Předvánoční akademie dětí z TJ Sokol (S) 

11. 12. *Předvánoční besídka ZUŠ, pí uč. Dostálová (GZ) 

15. 12. KPH Petrof piano trio a hosté: Jan Schulmeister (housle), Kamil Žvak 

(violoncello), Martina Schulmeisterová (klavír), Jan Schulmeister jun. 

(klavír), Ondřej Žvak (housle), Kateřina Zonová, Bedřiška, Ponížilová 

(sopran) (GZ) 

17. 12. Adventní koncert souborů ZUŠ Žerotín, pobočka Velká Bystřice (GZ) 

22. 12. HRB Zpívání u vánočního stromu (MS Band, MS Chór, Čekanka, 

Krušpánek) 

22. 12. HRB Pouštění skořápkových lodiček 

24. 12. HRB Troubení z věže kostela (ŘK) 
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24. 12. HRB Půlnoční mše (rozšířený chrámový sbor uvedl vánoční skladby  

P. J. Olejníka) (ŘK) 

25. 12. HRB Živý betlém Velmi Amatérské Divadlo jednoty Orel (ŘK) 

26. 12. Štěpánské plavání (hasiči). 

26. 12. HRB Štěpánské koledování (Haná, Záletníci, Tragédia fis moll) (KD) 

30. 12. Vánoční opékání Na Skále (hasiči) 

31. 12. *Divadelní silvestr aneb My slavíme první. Představení Otylka, sálový 

„ohňostroj“, raut. Divadelní soubor OB (KD) 

 

Obecní knihovna Jaromíra Balcárka 

 

Podklady:  Lenka Lakomá, knihovnice 

     

Bylo nakoupeno (i získáno darem) 346 svazků za 39.974,- Kč. Dalších  

44 svazků v hodnotě 8.134,- Kč bylo získáno zdarma v rámci projektu Česká 

knihovna 2018, 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 2018 knihovnu navštěvovalo 237 čtenářů, z toho 84 dětí do 15 let. 

Čtenáři si vypůjčili 9 090 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, které si v této knize musí najít (o autorovi, hrdinech…) 

a postupně se tak seznamují s různými tituly. Na konci měsíce společně 

vylosujeme výherce  

 Veřejný internet navštěvují děti i dospělí, jeho využívání je bezplatné. 

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. 

 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 nich je umístěn on-line katalog knih. Každý 

zájemce má tak možnost získat přes internet informaci o tom, jestli jím 

požadovaná kniha je ve fondu naší knihovny, jestli je momentálně půjčená nebo 

dostupná. Čtenář si v tomto katalogu může pomocí svého „čtenářského konta“ 

zjistit, jaké knihy má právě půjčené, jestli už neuplynula doba, kdy měl knihy 

vrátit, jestli tu na něj nečeká kniha, kterou si zamluvil. Pokud uvede svou  

e-mailovou adresu, obdrží vyrozumění. 
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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 2018 se uskutečnily tyto výstavy: 

27.1.-29.3.2018 - Jakub Roztočil – Tam kde končí slova 

31.3.-24.5.2018 – Jitka P. Nesnídalová - Obrazy 

26.5.-26.7.2018 – David John Lloyd – Tvaře / Faces 

28.7.-27.9.2018 - Václav Kupka - Akty 

29.9.-22.11.2018 – Jan Spěváček – V letním rozmaru 

24.11.2018-24.1.2019 – Barbora Bendová - Vývržky 
 

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 

 

 

 

Folklorní soubor Haná 
 

Podklady: Mgr. Hana Londová, Ing. Lenka Langerová, Ing. Milan Heřman,  

 

Na valné hromadě souboru 5.1. 2018 se stal vedoucím celého souboru 

Haná Ing. Robert Šolc, převzal žezlo od dlouholetého vedoucího Ing. Josefa 

Langera. Došlo také ke změnám v názvu jednotlivých složek souboru. 

Dosavadní Mladá Haná se stala kmenovým souborem pod názvem Haná, 

dosavadní Haná přijala název Str.Haná. Pod názvem Mladá Haná nadále funguje 

přípravka začínajících tanečníků. 
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Str.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 2018 každý pátek v kulturním domě Nadační, v době 

rekonstrukce KD také v tělocvičně ZŠ. Při vystoupeních doprovázela soubor 

muzika ve složení Ing. Jaromil Přidal, Lubomír Loutocký, Mgr. Zuzana 

Loutocká, zpěv Hana Vingrálková.  

    Sklad krojů a rekvizit byl přestěhován z budovy č.12 naproti památníku 

osvobození do přízemí KD Nadační. 

 

13. - 14.1.2018 – ples v Blatničce 

Vystupovali jsme na jižní Moravě v Bydlišti našich bývalých členů – 

Barunky a Káji Hluších. Během večera jsme zatancovali Tanečke z trohlečke, 

Vánoční legrácku Upečem to spolu a Staropražské tance. Organizátoři se o nás 

vzorně starali, přespali jsme do druhého dne, po snídani v penzionu Hruška jsme 

navštívili kamarády Hluší a spokojeně se rozjeli domů. 

27.1. – 2. hanácký krojový bál pořádaný Hanáckým folklorním sdružením 

Konal se v Kralicích na Hané, pod organizačním vedení souboru Klas.  

Náš soubor nevystupoval, ale velmi dobře jsme se bavili s cimbálovou muzikou 

Danaj ze Strážnice. 

10.2. – Masopust Velká Bystřice (Hanácký rok) 

Stejně jako v loňském roce jsme na masopustu obstarávali hlavně stánky 

s občerstvením. Taneční program předvedla Čekanka, Krušpánek a Haná. 

Přípravu masných výrobků k prodeji nám trochu zkomplikovalo, že Haná si 

„odskočila“ na vystoupení do Olomouce. 

     16.2. – Dva naši členové – Zdena a Jirka slavili své šedesáté narozeniny. 

2.4. - Velikonoční obchůzka (Hanácký rok) 

Tradiční akce v krojích.  

20.-22.4. – Společný víkend v Blatničce 

Někteří členové přijeli už v pátek a užili si pátek a sobotu  

na cyklovýletech do Bílých Karpat. V sobotu navečer jsme měli ochutnávku 

vína ve vinařství Hruška. V neděli jsme si podle svých zájmů užili okolí pěšky 

nebo na kole a rozjeli se domů. 

17.5. – vystoupení v Olomouci – Clarion 

Řemesla, Baba zlá. 

13.5. - Slavnost kroje (Hanácký rok)  

27.5. – Sečeni lóke ve Velké Bystřici (Hanácký rok) 

 Sečení proběhlo na farní zahradě, louka u zastávky nebyla vhodná kvůli 

výstavbě cyklostezky. 

26.5. – Petrov Plže – Festival seniorů 
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Po několika letech jsme se vrátili mezi vinné sklepy a zatancovali Trnky. 

Shlédli jsme také oblastní kolo soutěže ve slováckém verbuňku. 

3.6. – Pouť Hanáků na Svatý Kopeček 

Sešli jsme se v Samotiškách a společně s krojovanými z jiných souborů 

jsme šli nahoru alejí ke kostelu. Na prostranství před bazilikou jsme zazpívali 

několik písní a pak proběhlo krátké požehnání v kostele. 

22.-24.6. – Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

Zúčastnili jsme se jako diváci. 

18.8. – Svajba Kačenky Kameníkové 

Přišli jsme v krojích zazpívat ke kostelu, navečer jsme se zúčastnili 

svatebního veselí v orlovně a poté ženy začepily nevěstu. 

1.- 3.9. - Lidový rok – XXVIII. ročník 

Podíleli jsme se na přípravě pódia, péči o soubory a na ostatní organizaci 

festivalu. Program v sobotu večer byl přesunutý do sálu, protože pršelo. 

V neděli jsme tancovali pásmo Baba zlá. Poprvé se značnou měrou zapojili 

mladší členové souboru, aby postupně přejímali organizační štafetu festivalu. 

28.9. – Setkání Hanáků v Čechách pod Kosířem 

27.10. – oslava 100 let založení Československa  

Zúčastnili jsme se dobového průvodu a přivítání prezidenta Masaryka  

na nádraží. Celý náš soubor připravil večerní program pod názvem Kabaret 100 

– převážně (ne)vážně. Dobová hudebně-taneční fikce o historii Velké Bystřice. 

9.11. – Další náš člen Pepa Rulíšek oslavil s námi šedesátiny. 

17.11. – 75 .výročí souboru Vsacan – zajeli jsme poblahopřát valašským 

kamarádům do Vsetína. 

22.12. – Zpívání u vánočního stromu 

Opět to vzal do rukou MS Band a přizval ke spolupráci vokální sbor, 

který přijal název MS Chór, 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, tentokrát ho 

tam postavili naši chlapi. 

26.12. – Štěpánské koledování – zúčastnili jsme se jako diváci,  

po říjnovém Kabaretu jsme si chtěli odpočinout od nácviku a vystupování. 

 

 

Haná (podklady  Ing. Milan Heřman) 

 

Vedoucí: Ing. Robert Šolc 

Počet členů: 21 + 6 muzikantů 

Muzika: Muzika Mladé Hané (MMH) 

Primáš muziky: Ondřej Nakládal 
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3.2. – Loučení se skladem v Mrsklesích 

Zbývající věci jsme odstěhovali, protože kulturní dům v Mrsklesích  

se bude bourat. 

10. 2. Masopust Velká Bystřice 

Ukázka zabijačky, prodej teplých i studených zabijačkových dobrot  

od řeznického mistra Miroslava Kasala, punč, svařák, čaj a jiné dobroty. 

Nechyběla tradiční masopustní bonbónová tombola, vystoupení 

velkobystřických folklorních souborů a pro děti bylo připraveno představení 

kejklíře.  Starosta předal městské právo bystřické chase, a ta se pak vydala  

s medvědem v doprovodu masopustních masek na obchůzku městem. Trasa 

Masopustu: ze Zámeckého náměstí kolem Českého kostela, ul. Svésedlická, 

Týnecká, ČSA, Nádražní II, zpět ul. Kozinova. Po ranním chystání masných 

výrobků bylo v 9 h vystoupení v Olomouci – Zabijačka. Po návratu totéž pásmo 

v Bystřici, Maškary v DPS, předání práva za přítomnosti italské návštěvy. 

24.2. – Ples Bělkovice 

Maškare a Richcumgarda 

1. 4. Jaro Olomouc – na náměstí 

Pásma Myjava, Šefci, Šmigrust, Študent, Zabijačka, Cestou k muzice, Králenky, 

Chození s jedličkou, Spolu s muzikou MMH musíme vydržet celé 2 hodinky. 

2. 4. Mrskut 

21. 4. – Tvarůžkový festival Olomouc 

Královničky, V Olomóci na frajplaci, Cestou k muzice 

4.-6.5. Tuchlovická pouť 

Vystoupení muziky v kostele v Tuchlovicích, Myjavští dráteníci, Šefci, 

Velikonoce, Cestou k muzice 

13.5. – Slavnost kroje 

26.5. – Sečeni lóke 

3.6. – Pouť Hanáků na Svatý Kopeček 

22.-23.6. MFF Strážnice – jako diváci 

12.7. – Kulturní léto v Senátu 

Vystoupení ve Valdštejnské zahradě na folklorním podvečeru, pozvání  

od senátora Lumíra Kantora – Študent, Králenky, Záhorský starodávný, Šefci, 

Myjavští dráteníci, Šmigrust, Či só hode 

28.7. – Silvestr na vodě u Heřmanů 

7.8. – Rozlučka se svobodou Katky Kameníkové v Přáslavicích 

16.8. – Stavění brány pro nevěstu 

18.8. – Svajba Katky a Ondry 

1. - 3. 9. Lidový rok 

Souborová příprava festivalu poprvé pod vedením Roberta Šolce. Vystoupení 

v sobotu večer Holka panská, v neděli odpoledne Týnský sládek. 

15. 9. Svajba primáše muziky Ondry Nakládala 
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Ondrovi jsme postavili slavobránu místo nevěsty, na obřad do Hradčovic 

u Uherského Brodu jsme jeli retro autobusem, který řídil Rosťa Šolc. V krojích 

jsme zazpívali u kostela a pak s novomanželi užívali svatební hostinu. 

28. 9. Setkání Hanáků Čechy pod Kosířem 

Vystoupení Holka panská a velký program muziky Záletníci. 

5. - 7. 10. Soustředění – Krásensko, Rychta 

Nácvik na Kabaret 100. 

  27.10. – 100.výročí založení Československa 

Zúčastnili jsme se dobového průvodu a přivítání prezidenta Masaryka  

na nádraží. Celý náš soubor připravil večerní program pod názvem Kabaret 100 

– převážně (ne)vážně - dobová hudebně-taneční fikce o historii Velké Bystřice. 

Scénář připravil Milan Heřman, režii měl Robert Šolc. Program byl složený 

z mnoha scének, které měly převážně humorně přiblížit události stoleté historie 

nejen našeho městečka, ale i celého Československa. Mezi jednotlivými 

tanečními či hereckými vstupy běžela velká projekce dobových fotografií 

s komentářem, které dokumentovaly dění na jevišti. Tento projekt sklidil  

od diváků obrovské ovace, při odchodu z jeviště do hlediště za zpěvu Ta naše 

písnička česká diváci tleskali ve stoje a mnohým se v očích leskly slzy dojetí. 

24.11. – výročí souboru Dunajec  

Jeli jsme se podívat na vystoupení a poblahopřát. 

26. 12. Štěpánská 

Kmenový soubor Haná připravil vánoční vystoupení v KD Nadační, dětské 

soubory ani Str.Haná se neúčastnily. 

  
 

Krušpánek (Zpracovala Mgr. Lenka Langerová) 

 

Krušpánek měl v roce 2018 sedmnáct členů. Vedoucími souboru byly v tomto 

roce Lenka Langerová a Pavla Belay. Soubor při vystoupeních doprovázela 

muzika Krušpánek pod vedením Lenky Černínové, 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. 

 

10. 2. Masopust ve Velké Bystřici  

Tancovali jsme s Čekankou Židovku a potom sami „Deštníky“ na kousky 

písniček (Prší krásně, Duhová víla,..)  

22.3. Vynášení smrtky  

Po zkoušce jsme spolu s Čekankou vynesli Morenu k Bystřičce u vlakové 

zastávky. 

6.-8.4.  (víkend)  Taneční soustředění na Pohořanech 

– taneční soustředění jako obvykle – tancování, zpívání, hry, soutěže, diskotéka, 

zábava, kamarádky atd. Vařily nám opět tradičně Jana Pechrová a Zdena 

Krylová osvědčená jídla – řízek a kuře na paprice.  
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14.4. Vystoupení ke Dni matek v Mrsklesích 

– vystupovali jsme s pásmy Tak só nebo nésó a Plné škopek. Bohužel, diváci 

seděli u stolů s občerstvením a už jim asi po dlouhém vystoupení jiných dětí 

byla dlouhá chvíle, tak se hlasitě bavili a ti, které to zajímalo, tak nic neslyšeli. 

Děti byly z takového nezájmu doslova šokované a nechtěly druhé pásmo vůbec 

tancovat. Bylo mně to moc líto a bylo mi líto dětí, které přijely v sobotním 

odpoledni a snažily se. Vystoupení se dětem povedlo, škoda těch diváků. 

Pořadatelé měli pro děti nachystané cukroví, ale myslím, že si je tím neudobřili 

a tato skupina dětí už do Mrskles asi nikdy tancovat nepojede.    

22.6. - 23.6. Vystoupení na Folklorním festivalu ve Strážnici v dětském pořadu. 

Vystoupení bylo ve skanzenu v sobotu 23.6. v 10:30 a pořad se jmenoval 

„Sokola chval, ale svého se drž“. Tancovali jsme Bělení prádla a Hósátka. 

V sobotu odpoledne jsme se zúčastnili také tradičního a nádherného 

strážnického průvodu. Děti si Strážnici ohromně užily, zvládli jsme zkoušky, 

vystoupení, průvod, viděli jsme nějaká vystoupení, zahraniční soubory jsme 

stihli vidět v průvodu, taky jsme si prošli celý strážnický park, vyzkoušeli si hry, 

co tam byly pro děti připravené, nakoupili dárečky domů, prostě všechno, co 

patří k dobrému festivalu. Děti byly ze Strážnice nadšené a dodnes vzpomínají, 

jak jsme, už setmělým parkem, šli v hadu, abychom se mezi tolika lidmi 

neztratili. A já nejvíc vzpomínám, jak celou cestu domů děti v autobusu zpívaly 

a byly ze Strážnice nadšené. 

1.9.  Lidový rok  

- vystupovali jsme s pásmem Tak só nebo nésó, aby byla nějaká změna, takže 

jsme na Lidový rok nacvičovali něco úplně jiného, než jsme měli  

před prázdninami nacvičeno na Strážnici. 

27.10. (sobota)  - 100. výročí založení republiky 

Bylo to náročné, protože s tím souviselo několik mimořádných zkoušek  

se všemi soubory Hané. Zúčastnili jsme se průvodu, který propršel.  

Ve večerním pořadu jsme měli několik vstupů a hodně převleků, ale zvládli 

jsme to. Nejhorší na tom bylo, že v naší šatně, která byla dole, jsme vůbec 

nevěděli, jak je pořad na jevišti daleko. Předvedli jsme: kousek „Deštníků“, 

kousek „Vánoční školy“ , kterou jsme nacvičili jen pro tuto akci, děti nebo spíš 

rodiče sháněli  „dobové“ oblečení z let 1930 – 1950, čtyři děvčata nesla 

baldachýn nad Králkou, vynášeli jsme s Čekanou Smrtku, šli jsme 

v dožínkovém průvodu, tancovali jsme Holky z naší školky  a Boky jako skříň. 

Bylo toho dost.  

22.12. (sobota)  

– zpívání u stromečku, zpívali jsme koledy s MS bandem. Diváci se shlukli 

kolem a zpívali taky, bylo to moc pěkné. Krušpánkový stromeček jsme měli 

v parku u školky, nadělili jsme si dárečky a popřáli si do nového roku. 
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Čekanka (Zpracovala Mgr. Hana Londová) 

 

Vedoucí: Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 

Počet členů přibližně 20 (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 10 let. 

 

10.2. – Masopust   

Krátké vystoupení na Zámeckém náměstí za doprovodu reprodukované 

nahrávky. Děti si zatancovaly Hop hop můj koníčku, Ten černý chlapík to je kos 

a potom Žedovku společně s Krušpánkem. 

22.3. - Vynášení smrtky a vítání jara  

1.9. – Lidový rok  

Čekanka předvedla rozšířené pásmo Náš stařiček. Hudbu k tancování 

obstarala muzika Krušpánek pod vedením paní učitelky Lenky Černínové. 

Počasí nebylo nic moc, mrholilo. 

27.10. – 100. výročí založení Československa 

Zúčastnili jsme se dobového průvodu a přivítání prezidenta Masaryka  

na nádraží. Celý soubor Haná připravil večerní program pod názvem Kabaret 

100, Čekanka měla několik vstupů – Náš stařiček, Rozmarýnek, Trpaslíci, Slib 

jisker, Vynášení smrtky, Holky z naší školky, Pohádky, Ta naše písnička česká. 

Vystoupení předcházely dvě generálky a samotné vystoupení bylo náročné, 

protože děti musely být celou dobu v šatně a vydržet čekat na své výstupy. 

Pomáhala nám Eliška Zedníková, bývalá členka Čekanky. 

22.12. – Zpívání u vánočního stromu  

Děti zpívaly koledy společně s Krušpánkem, hrál jim k tomu MS Band. 

  

 

 

Osvětová beseda Velká Bystřice 
 

Podklady: internet - https://www.facebook.com/Osvetova-beseda-VelkaBystrice-

147889191996871/ 

Počet členů divadelního souboru 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. 



103 

 

 

Představení a akce v roce 2018: 

 

Čert a Káča – 17.2. Sluňákov – Horka nad Moravou 

   24.11. Velká Bystřice 

     22.9. Sluňákov – Horka nad Moravou 

     23.9. Hrubá Voda   

Mnoho povyku pro psa - 18.3.  Dubicko, Lutín 

Kapky medu – 24.2. Morkovice 

 

Krakonošův klobouk –28.4. premiéra Velká Bystřice 

   14.7. Velká Bystřice - BYKUL 

   30.8. Dolany 

   28.10.  Kroměříž 

2.-4-11. – Hustopeče 

Otylka – premiéra 19.5. Velká Bystřice 

   16.11. – Luběnice 

Probuzení jara – derniéra 24.11. Velká Bystřice 

 

31.3. – Pohárek SČDO – oblastní kolo ve Velké Bystřici 

8. - 9.6. – Pohárek SČDO – v pátek představení Divadelního spolku Karel 

Čapek Děčín: Vražda sexem, v sobotu soutěžní přehlídka monologů a dialogů, 

večer defilé vítězů 
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IX. Církevní život 
 

 

Církev římskokatolická  
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý 

 

Duchovním správcem - farářem farnosti je od roku 2006  P. Mgr. Josef 

Opluštil. V kapli v Bystrovanech vypomáhá Doc. ThDr. Rudolf Smahel, který je 

zároveň pedagogem na Teologické fakultě v Olomouci a administrátorem 

farnosti v Olomouci Nové Ulici. Bohoslužby jsou pravidelně slouženy kromě 

farního kostela ve Velké Bystřice také v jednotlivých kaplích v  Bukovanech, 

Bystrovanech, Přáslavicích, Svésedlicích a Mrsklesích. V některé dny v roce 

jsou rovněž bohoslužby v kapli na Kocourovci. Každé pondělí je také 

bohoslužba v Domě pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici, kde nejčastěji 

vypomáhá olomoucký kanovník P. Bohumír Vitásek. Velkobystřický farář  

je zároveň excurrendo administrátorem farnosti Hlubočky a slouží mše svaté  

i v Domově důchodců na Hrubé Vodě. Velkobystřická farnost je součástí 

olomouckého děkanátu. 

Poradními orgány ve farnosti jsou pastorační rada a ekonomická rada 

farnosti, které pomáhají místnímu faráři v  pastorační činnosti a řešení různých 

hospodářských záležitostí. 

O dění ve farnosti informují internetové stránky a farní časopis Děníček. 

V prostorách fary probíhá pravidelně výuka náboženství pro děti od první 

do deváté třídy, kterou vedou kromě faráře P. Josefa Opluštila pověření 

katecheté ThLic. Michal Umlauf, Mgr. Eva Krätschmerová  a Mgr. Hana 

Krätschmerová. P. Josef Opluštil vedl 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, který  

se věnuje našim seniorům a chrámový sbor pod vedením Ing. Ivany Juráňové. 

Na varhany hrají Ing. Jan Juráň a Pavel Kunčar. Každý týden jsou pravidelně 

pořádány biblické hodiny, popřípadě další přednášky s duchovní tématikou.  

Ve dnech 6. a 7. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka pořádaná charitou 

Olomouc a Arcidiecézní charitou v Olomouci. Její výtěžek je věnován  

na potřebné sociální účely. Koledování se ve farnosti zúčastnilo celkem  dvacet 

pět skupinek, z toho ve Velké Bystřici koledovalo devět   skupinek koledníků, 

kteří  vybrali  částku 76.172,-Kč, a v celé farnosti  sbírka dosáhla  výše 

164.719,-Kč, tedy nejvíce za poslední roky. 

3. února se uskutečnil orelský a farní ples, který připravili členové Orla. 

Součástí večera byl bohatý kulturní program s hudbou, tancem, tombolou  

a bohatým občerstvením. O část programu se postarali sami Orlové. 



105 

 

 

Na Velký Pátek se opět konala již tradiční poutní křížová cesta. 

Dvacetikilometrová pouť vychází každoročně od farního kostela a poutníci 

prochází jednotlivými obcemi naší farnosti, kde navštíví místní kapli. Přitom   

v půli cesty se zastavují i   Domě pokojného stáří   sv. Anny ve Velké Bystřici  

a svou pouť končí  opět ve Velké Bystřici. 

1. května se konal farní výlet do Vídně, který uspořádal otec Josef. 

Účastníci si mohli prohlédnout pamětihodnosti tohoto města. 

19. května opět proběhl festival duchovní hudby ,,Chvalte Hospodina“, 

jako duchovní odkaz našeho dlouholetého sbormistra a skladatele duchovní 

hudby Mons. P. Josefa Olejníka.  Tentokrát se festivalu se zúčastnily chrámové 

sbory. 

V rámci Hanáckého roku je každoročně pořádána tzv. ,,Slavnost kroje“, 

která opět začala ranní mší svatou ve farním kostele, zúčastnili se jí členové 

folklorních souborů. 

  9. června byla uspořádána i v naší farnosti Noc kostelů. Tentokrát  

se po večerních bohoslužbách uskutečnilo literární pásmo ,,Popelka nazaretská“ 

a po něm prohlídka kostelní věže s historickými zvony a účastníci se mohli 

podívat na chráněnou kolonii netopýrů, která přebývá v těchto prostorách. 

  Dne 10. července jsme si při bohoslužbách připomněli 10. výročí úmrtí  

P. Jana Valenty, který zde působil jako kaplan do roku 2007.   

Na konci měsíce července a počátkem srpna se děti farnosti opět 

zúčastnily orelského tábora na Travné u Javorníku pod vedením několika 

orelských vedoucích. Tábor navštívil otec Josef Opluštil a také otec Josef 

Novotný, který s námi na tábory rovněž jezdil. Na konci prázdnin byl ještě 

uspořádán příměstský tábor v prostorách fary a místní orlovny pro děti, které  

se nemohly zúčastnit hlavního tábora. Tématem tohoto tábora byla 

,,Prázdninová univerzita Karla IV“.                                                               

Koncem prázdnin si farníci každoročně připomínají patrocinium farního kostela, 

který je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele. Na svátek patrona kostela se uskutečnil 

farní den, který začal mší svatou a v odpoledních hodinách následovala  svátost 

požehnání a po něm program pro děti i dospělé - soutěžní hry, pěvecká 

vystoupení, divadlo dětí, skákací hrad a různé sportovní soutěže.   

O bohaté občerstvení se postarali samotní farníci. 

  V rámci folklórního festivalu Lidový rok byla sloužena mše svatá  

ve farním kostele za účasti krojovaných hostů, kteří během bohoslužby přednesli 

celou řadu písní. 

18. července uplynulo 60 let od smrti významného velkobystřického 

občana, kněze a vědce v oboru lesnictví Prof. Ing. Josefa Konšela, který žil  

v našem městě od roku 1938 až do své smrti v roce 1958 a je pochován  

na místním hřbitově. V souvislosti s tímto výročím mu byla in memoriam 

udělena Cena města za rok 2018. Při této příležitosti si občané a farníci 

připomenuli tuto významnou osobnost při mši svaté, která byla sloužena 15. září 

ve farním kostele olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.  
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Po ní následovalo požehnání a odhalení pamětní desky ve vstupu do kostela. 

Následně se v kulturním domě konala výstava a zároveň setkání s veřejností, 

kde byl připomenut jeho život a dílo. Slavnosti se zúčastnili i zástupci 

Mendelovy univerzity v Brně, kde byl Josef Konšel rektorem a také děkanem 

lesnické fakulty.  

  V neděli 21. října se uskutečnily ve farním kostele a následně na farním 

dvoře Hubertské slavnosti, které pořádá naše farnost spolu s Metropolitní 

kapitulou u sv. Václava v Olomouci a Kapitulními lesy. Tato slavnost  

je pořádána na počest patrona myslivců sv. Huberta. Slavnostní bohoslužbu 

sloužil olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Bohoslužbu 

doprovázeli trubači Vojenských lesů z Lipníka nad Bečvou a Potštátu. 

  V neděli 28. října jsme si při bohoslužbách připomněli 100. výročí vzniku 

Československé republiky. K tomuto výročí se v kostele konalo literárně 

hudební pásmo ,,Královská lípa vypráví“. 

V předvečer památky zesnulých se konal v den slavnosti Všech svatých 

světelný průvod na místní hřbitov, kde jsme si při modlitbě vzpomenuli  

na všechny zemřelé farníky a obyvatele našeho města.  

  Jak bývá v naší farnosti zvykem, probíhá zde bohatý celoroční kulturní  

a duchovní program. Během roku bylo pořádáno několik koncertů duchovní 

hudby. Hojně navštěvované jsou i varhanní koncerty a na faře jsou pravidelně 

pořádány přednášky s duchovní tématikou. Před Vánocemi donesli skauti  

do kostela betlémské světlo, které každoročně putuje z Betléma do Rakouska  

a odtud do dalších částí Evropy. Toto světlo si mohli lidé donést před vánočními 

svátky do svých domovů. 

Před zahájením adventní doby pomáhali farníci s výrobou adventních 

věnců v Domě pokojného stáří sv. Anny, které byly o první neděli adventní 

požehnány a prodány. Výtěžek činil kolem pěti tisíc korun a byl věnován  

na charitativní účely. 

Každý Štědrý večer se mohou obyvatelé Velké Bystřice před vánoční mší 

svatou zaposlouchat do krásných tónů vánoční hudby, které se linou z věže 

našeho farního kostela. Vánoční svátky začaly ,,půlnoční mší svatou“, při které 

zazněla hudba otce Olejníka. 

  Na Boží hod vánoční 25. prosince se uskutečnil před farním kostelem  

Živý Betlém, pásmo o narození Ježíše Krista, doplněné vánočními zpěvy  

v podání místních Orlů.  Před více jak dvěma stovkami diváků vystoupila 

dvacítka účastníků. V průběhu vánočních svátků otec Josef uspořádal putování 

po olomouckých betlémech, kterého se zúčastnili naši farníci. 

Na Silvestra se před mší svatou uskutečnil vánoční koncert, kde vystoupili 

členové pěveckého sboru Misty, farního sboru a manželé Líňovi.    

V oblasti hospodářské se pokračovalo v úpravách farní zahrady a zároveň 

probíhala oprava a modernizace stávajících prostor farní pizzerie. Opravy  

se týkaly zejména odvlhčovacích prací kolem budovy, výměnou dveří a dalšími 

nezbytnými úpravami uvnitř budovy. 
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Během roku je ve farnosti pořádáno několik sbírek na různé účely  

a potřeby. Mezi ně patří sběr potravin pro lidi bez domova, finanční podporu 

charitním aktivitám jako je postní almužna, podpora Misií v různých částech 

světa a mnoho dalších charitativních aktivit. Farníci přispívají rovněž  

na církevní školství, křesťanské sdělovací prostředky a další důležité projekty  

v arcidiecézi jako je finanční pomoc druhým farnostem, na tzv. Haléř sv. Petra 

nebo na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě v době velikonoční. 

   
 

 

 

 

 

Církev československá husitská, náboženská obec ve V. Bystřici 
 

Podklady:  Bc.Hana Šebíková, duchovní CČSH  

 
 

 17. 1. 16.00 hod. Ekumenická pobožnost v Husově sboru – kázal br. Josef 

Opluštil 

 25. 3. Výroční shromáždění náboženské obce 

 Velikonoce  

– bohoslužby na Květnou neděli 25. 3. v 9 hod.  

– společné podávání Večeře Páně na Zelený čtvrtek 29. 3. v 16 hod 

– Velký pátek 30. 3. v 16 hod. – společné večerní čtení pašijí 

– Hod Boží velikonoční 1. 4. 

 od 1. 7. do 11. 8. rekonstrukce a malování interiéru kostela (kostel 

uzavřen) 

 29. 7.–7. 8. křesťanský tábor MALYBOR, konal se v Dřevohosticích  

na ŘK faře v celkovém počtu 36 osob 

 29. 9. diecézní den – Husův sbor Olomouc 

 9. 10. sběr šatstva a potřeb pro diakonii Broumov 

 11.11.  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 hod. Hod Boží vánoční 

 30. 12. bohoslužba se vzpomínkou na zemřelé v roce 2018 

 pohřební obřad jsme vykonali 9 členům naší náboženské obce  

 svátost manželství – 2 

 14 uren bylo uloženo do kolumbária 
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X. Tělovýchova a sport  
  

  

 

  V lednu 2017 došlo z pohledu házené k velké změně. Po dlouhých letech, 

kdy byly všechny sportovní oddíly sdruženy pod hlavičkou SK Velká Bystřice 

došlo k rozdělení na jednotlivé spolky – Sportovní klub (Marek Pazdera), který 

zahrnuje oddíl volejbalu (Eva Nemravová), oddíl tenisu (Martin Šípek), Házená 

(Pavel Vodička) a FK (Jiří Petr). Nutno podotknout, že jedním z důvodů byla 

zákonná povinnost přejít na zapsané spolky, protože bez toho nebylo již možné 

žádat o státní podpory (dotace).  

 

 

 

Házená Velká Bystřice – co se událo v roce 2017 – 2018 

 

 Podklady: Pavel Vodička, předseda klubu házené 

 

17. února 2017 vznikl nový klub Házená Velká Bystřice z.s. Došlo také  

ke změně ve vedení klubu, kdy dlouholetý předseda Ing. Vladimír Schneider 

ukončil svoji funkcionářskou činnost a dále se věnuje již jen trénování mládeže. 

Za úžasnou práci, kterou odvedl pro velkobystřickou házenou mu (a nejenom 

jemu) patří obrovský dík.  

Co se sportovní činnosti týká, největšího úspěchu dosáhli mladší 

dorostenci, kteří vyhráli druhou ligu severní Moravy a po vyhrané baráži proti 

SKKP Brno postoupili do nejvyšší soutěže 1. ligy.   

Nesmíme zapomenout ani na obrovský úspěch starších žáků, kteří  

pod hlavičkou MZŠ Velká Bystřice zvítězili v republikovém finále o pohár 

ministra školství v Novém Veselí, když ve finále zdolali ZŠ Újezd u Brna. Tento 

zápas byl vysílán v přímém přenosu na ČT Sport a je k dohledání v archivu ČT. 

MZŠ reprezentovali tito hráči: M. Grygar, Š. Souček, A. Vodička, B. Možíš,  

F. Buršík, J. Vysloužil, J. Dzieržava, V. Haderka, V. Zedník, H. Dvořák,  

A.Katinger (viz samostatný článek v Kronice města 2017- poznámka kronikářky) 

   

V roce 2018 se žádné převratné novinky v házené neděly. Nás těší,  

že mladší dorost s přehledem udržel 1. ligu stejně jako muži, kteří skončili  

v 1. lize na šestém místě. Největší radost máme z toho, že ve školce už druhým 

rokem parádně funguje sportovní kroužek pod vedením zkušených házenkářů  

a nadšených učitelek. Tento kroužek navštěvuje více jak dvacet dětí! 

  Házenkáři jsou také aktivní na poli kulturního dění ve městě a zejména 

Šibřinky, které pořádáme, patří mezi vyhlášené akce.  
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Nezapomínáme ani na dobré skutky. Charitativní akce Házená pomáhá, 

kterou jsme už pátým rokem pořádali ve spolupráci s DHK ZORA Olomouc 

vynesla bezmála sto tisíc korun a celá částka putovala na dětskou onkologii  

ve FN v Olomouci.  

Cíle do dalšího roku máme velké a věříme, že se nám je podaří splnit. 

Mezi ty největší patří udržení členské základny, která čítá necelých 270 

aktivních a bývalých hráčů, funkcionářů a organizačních pracovníků, výborná 

práce s mládeží, kterou je Velká Bystřice pověstná a snad se nám podaří  

i rekonstrukce naší haly, ale o tom až za rok 😉.  

     

 

 

 

  

Tělocvičná jednota SOKOL Velká Bystřice 
  

Podklady: Ing. Jaromír Šubert, starosta T.J.Sokol Velká Bystřice, Jarka 

Pechová 

 

Členstvo k  1.1.2018  Celkem  217 z toho 103 žactva a dorostu 

 1.1.2019  Celkem 229 z toho 104 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  

 

výbor tělocvičné jednoty: 

 starosta – Ing. Šubert Jaromír 

 místostarosta – Mgr. Černý Pavel 

 jednatel – Ing. Pechová Jaroslava 

 hospodář –Polzerová Vlasta 

 náčelnice –Krylová Zdeňka 

 matrikářka –Jaklová Jana 

 předseda odboru sportu –Buršík David 

 člen výboru –Levinská Jaroslava 

 člen výboru –Mikulková Petra 

 člen výboru –Soukeníková Lenka 

 člen výboru –Večeřová Andrea 

 

kontrolní komise tělocvičné jednoty: 

 předseda –Dosoudilová Hana 
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 člen –Šubertová Dagmar 
 člen –Bičová Kateřina 

 

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, gymnastiky, badmintonu a všestrannosti 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 

v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – sál 

Sokolovny včetně zázemí, zahradu za budovou a zároveň vytvářela možnosti 

užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních 

organizací, zejména pak mládeže, 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 

sportovními organizacemi i jednotlivci. 

 

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala T.J. Velká Bystřice také 

vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu 

sportovních zařízení pro nečleny klubu. 

 

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 229 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 12 0 

Oddíl volejbalu 7 0 33 7 

Oddíl gymnastiky 26 0 1 0 

Oddíl badmintonu 0 0 0 2 

Oddíl všestrannosti 70 1 15 55 

 103 1 61 64 
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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  

+ 53 753,57 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 

 

Šibřinkový maškarní bál pro děti 

Na šibřinkovém maškarním bále, který se konal v sobotu 24. 2. 2018, 

jsme mohli přivítat rekordní počet dětí v krásných maskách. Děti si zasoutěžily  

na oblíbených stanovištích, jako trefování se míčky do bedýnek, skákání 

v pytlích, hádání věcí v krabičce poslepu, přenášení míčku na lžičce po lavičce  

a prolézání obručemi zavěšenými na žebřinách. Malé děti dále soutěžily v lepení 

papírových korálků a starší děti ve hře - Škatule, škatule, hejbejte se. Oblíbená 

byla také hra s barevným padákem. Připravená byla opět bohatá tombola 

s krásnými cenami.  Odpoledne zpříjemňovalo také domácí cukroví, které 

napekly členky Sokola a děti ocenily tradiční párek v rohlíku. Moc nás těší,  

že maškarní ples navštívilo tolik dětí a doufáme, že se příští rok opět sejdeme  

v takovém počtu. 

 

Závody kol, odrážedel a koloběžek 

Pátý ročník závodů kol, odrážedel a koloběžek se konal v neděli  

20. května 2018. Počasí nám přálo a možná i díky tomu se závodů účastnilo  

104 závodníků. Takovou účast jsme nečekali a příjemně nás překvapila. Děti 

byly zařazeny do kategorie podle věku a podle zvoleného dopravního 

prostředku. Trasy a kategorie byly stejné jako v minulých ročnících. Nejvíce 

dětí bylo opět v kategoriích odrážedel a kol 5-6 let. Děti závodily s velkým 

nasazením, bohužel naše radost nemohla být úplná, protože v tomto ročníku 

závodů bylo více drobnějších úrazů a dokonce jeden větší úraz (zlomená ruka, 

která musela být okamžitě operována). Starší děti v kategorii kol soutěžily 

s velkou vervou a pak nestačily brzdit v zatáčkách na štěrkovém povrchu. Jako 

organizátoři zvažujeme změnu závodů, ať už z hlediska terénu, tak kategorií, 

případně jiné zaměření závodů, které by nebylo pro děti nebezpečné. Věříme, že 

se nám podaří najít schůdné řešení a budeme moci v závodech pokračovat. 

 

T-mobile běh 

Tento olympijský běh se konal 20.6.2018 a zúčastnilo se ho celkem 82 

běžců. Zázemí akce bylo tradičně v chatě kynologického klubu. 
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Běžecký okruh v délce kolem 5km obsahoval přehledné rovinky, úzké pěšiny, 

ostrá stoupání i technické seběhy. Zpestřením byl běžcům výhled na vodní 

plochu přehrady, když 1,5km před cílem probíhali kolem jejího břehu.  Na trasu 

jsme oproti loňskému běhu postavili navigátory, aby nikdo nemohl bloudit. 

Směrovky a odbočky jsme dobře vyznačili a nemohly chybět potřebné 

kilometrovníky. K vidění byly fantastické výkony a všichni si zaslouží velké 

poděkování. 

 

XVI. všesokolský slet 

Svátkem všech sokolů byl XVI. všesokolský slet, který se konal  

5. a 6. 7. 2018 v Praze. Tento slet byl také oslavou 100 let založení 

Československa. Cvičenci začali nácvik samotných skladeb již v září 2017 

v jednotlivých jednotách a ty se pak secvičovaly do větších celků. Veřejnost 

mohla tato vystoupení nejdříve vidět na místních, župních a krajských sletech. 

Na konci června odjeli cvičenci do Prahy, kde secvičovali již velké celky, aby 

mohli své skladby předvést veřejnosti ve dvou hlavních vystoupeních. Z naší 

jednoty se zúčastnilo 20 cvičenců a to ve skladbě pro seniory a seniorky  

s názvem Princezna republika, pro ženy s názvem Cesta a pro společnou skladbu 

Čechů a Slováků s názvem Spolu. Všem cvičencům i organizátorům patří velké 

uznání a dík. 

 

Závod zdatnosti   

V sobotu 22.9. 2018 se konal každoroční Závod zdatnosti, který T.J. 

Sokol Velká Bystřice pořádá pro všechny děti, nejen pro členy sokola. Děti 

startovaly na hřišti na Letné a trasa směřovala přes les k přehradě a zpět  

na hřiště. Starší děti měly trasu delší. Děti na trasu vybíhaly ve dvojicích  

a zdolávaly spolu různá stanoviště jako např. plazení, házení míčkem na cíl, 

skládání obrázků, navlékání korálků, vázání smyček, určování dopravních 

značek, střelbu ze vzduchovky. Této akce se zúčastnilo jen velmi málo dětí,  

i když byla velmi dobře připravená. Doufáme, že příští ročník přijde více dětí  

a tato akce bude opět patřit k těm lépe vydařeným. 

Nocování v sokolovně  

V podvečer 30.11.2018 se v naší sokolovně sešlo dohromady 33 dětí,  

na které čekal pestrý program. Předtím než děti snědly večeři a přichystané 

ovoce a ještě než se začala promítat pohádka Kouzelná chůva Fanny McPhee,  

si děti zahrály společně míčové hry a také si mohly vytvořit vánočního andílka. 

Ráno na všechny čekala sladká snídaně s čajem. Kolem deváté hodiny si rodiče 

začali přicházet pro své ratolesti a jedna z nejoblíbenějších akcí naší jednoty  

se mohla úspěšně ukončit.  

 

Předvánoční akademie 

Sobotní předvánoční akademie, která se konala 8.12.2018 v sokolovně,  

se opravdu povedla. K vidění byla krásná vystoupení oddílu gymnastiky, 
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mladších žáků a předškolních dětí. Všechny děti byly moc šikovné a zaslouží si 

velkou pochvalu! Poděkování patří i dětem z tanečního kroužku Petry 

Pěnkavové a krásným mažoretkám z Lošova. K vánoční atmosféře přispěla 

vánoční výzdoba a již tradiční domácí cukroví.  

 

 

 

 

Orel, jednota Velká Bystřice 
 

Podklady: Mgr. Zdeněk Lakomý, starosta jednoty 

 

Naše orelská jednota je podle občanského zákoníku platného  

od 1. ledna 2016 pobočným spolkem. Ústřední vedení celé organizace je v Brně. 

Územně spadá pod Župu Šrámkovu se sídlem v Prostějově. Starostou župy je  

od roku  2016 Mgr. Ivo Slavotínek a místostarostou je Mgr. Zdeněk Lakomý  

z naší jednoty. 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. Členem župní rady byla Pavla Pečínková  

a Ing. Miloslav Krätschmer. Členkou revizní komise Marie Plesková.  

Celkově má jednota 105 členů všech věkových kategoriích.  

  O náplň činnosti se starají vedoucí jednotlivých aktivit. Sportovní akce 

pro děti mají na starosti Eva Krätschmerová a Pavla Pečínková, stolní tenis měl 

na starosti Lubomír Knol a Jiří Nemrava, cvičení žen vede p. Jiřina Nakládalová 

a Marie Plesková. Muže organizuje Radomír Nádvorník. Ing. Jan Fojtík  

zaštiťuje starší mládež. Vedením našeho orelského tábora byl pověřen Radek 

Nádvorník. 

Prezentaci Orla na internetu a tvorbu stránek zaštiťovala Věra Fojtíková  

a Radomír Nádvorník. 

  Naši činnost směřujeme především ke sportování, které je doplněno   

pořádáním 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 některé 

aktivity, jako jsou přednášky, akce pro děti, nedílnou součástí je sportovní část 

příměstského tábora, pořádání turnaje ve stolním tenise a mnoho dalších 

činností. 

Mezi pravidelné týdenní činnosti patří cvičení dětí a mládeže, cvičení žen 

spojené s posilovacími cviky. Mužská část jednoty se věnovala převážně 

florbalu a badmintonu. Družstvo A stolních tenistů reprezentovalo naši jednotu 

v rámci 2.třídy veřejného otevřeného přeboru okresu Olomouc. Z dalších 
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sportovních akcí se zúčastnili naši florbalisté turnaje mužů v Semilech, odkud  

si letos přivezli prvenství. Velmi amatérské divadlo vede a režíruje paní Ludmila 

Pospíšilíková. V tomto roce zahráli naši amatérští herci krátkou scénku  

na farním dni a v době vánoční velké pásmo ,,Živý Betlém“. Mimo tyto 

pravidelné akce jsou v orlovně pořádány jednorázově koncerty, přednášky  

a sportovní zápolení. Pořádají se zde i soukromé akce jako oslavy a každý pátek 

je věnován tanečním kurzům pro dospělé. 

Naše jednota se snaží svou činností přispět ke kulturnímu  

a společenskému životu Velké Bystřice.  Počátkem ledna se mladí orli zúčastnili 

Tříkrálové sbírky a jako koledníci prošli jednotlivé obce farnosti a pomohli  

se sbírkou pro sociálně potřebné. 

Dne 3. února se v prostorách orlovny konal orelský a farní ples. Jako 

každoročně občerstvení a sál připravili samotní členové jednoty. O hudební 

doprovod se postaral DJ Josef Capák a o předtančení předvedly mažoretky  

z Lošova. 

Jako součást dětského dne, který se konal začátkem června, se uskutečnila 

velkobystřická Kuličkiáda, kterou pořádala naše jednota. Během dne si děti  

mohly vyzkoušet své umění  v  této kdysi tak populární hře. V tomto měsíci 

jsme se podíleli i na mezinárodním dni pod názvem ,,Jsme z jedné planety“,  

kde jsme uspořádali soutěž ve znalostech a umožnili dětem  svést  se v kanoi  

po místním náhonu v zámeckém parku. 

  Na přelomu měsíců července a srpna se uskutečnil tradiční dětský tábor 

pro děti od 6 do 12 let v Travné u Javorníku a po něm následoval putovní tábor 

pro větší děti s cílem opět v tábořišti na Travné. Celkově se pobytu zúčastnilo 

přes 45 táborníků, kteří zde mají krásné zázemí, doplněné pěknou přírodou.  

Na podzim a na konci roku se ještě uskutečnil pobyt mládeže, opět na faře  

v Travné. 

Na závěr prázdnin, kdy si připomínáme svátek patrona zdejšího farního 

kostela sv. Jana Křtitele, se uskutečnil farní den, na jehož spolupořádání  

se podílí i členové naší jednoty. Po mši svaté a odpoledním požehnání se přenesl 

program na farní zahradu. Orlové se kromě technického zabezpečení akce 

podíleli na krátkém kulturním programu a připravili několik soutěží pro děti. 

Od 11. do 18. listopadu se konala v pořadí již 15. výstava 

velkobystřických amatérských malířů a fotografů. Svá díla představilo  

15 amatérských umělců nejen z Velké Bystřice, ale i jejího okolí. Na výstavě 

bylo k vidění velké množství obrazů a uměleckých fotografií. Vernisáž byla 

zahájena hudebním představením v podání mladých členek Orla Tragedia fis 

moll. 

  V době  vánočních  svátků 25. prosince jsme uspořádali před farním 

kostelem ,,Živý Betlém“, hodinové pásmo, které pojednává o narození Ježíše 

Krista. Režie se ujala Liduška Pospíšilíková. Dvě desítky herců doprovodili 

mladí muzikanti hudbou a vánočními zpěvy. Hru shlédly přes dvě stovky 

diváků. Tři králové přijeli k Betlému na koních a děti se mohly podívat na živé 
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ovečky. Ve farním kostele byl ke zhlédnutí betlém, který pochází z počátku  

20. století. 

V oblasti hospodářské jsme mohli díky finanční pomoci Olomouckého 

kraje a města Velká Bystřice provést celkovou rekonstrukci celého vstupního 

prostoru a schodiště orlovny a byly provedeny některé dílčí opravy topení. 

 Během roku se nadále rozvíjí  spolupráce s místní římskokatolickou 

farností, městem Velká Bystřice a ostatními organizacemi, mezi něž patří 

například Kulturní středisko, nebo Mateřské centrum Bublinka, které zde pořádá 

své prodejní bazárky. 

 Na závěr bych chtěl říci, že naši členové mají zájem co nejvíce přispívat 

ke kulturnímu, duchovnímu, sportovnímu a společenskému dění v našem městě 

a tak se podílet na jeho rozvoji. 
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XI. Významné události města v roce 2018  
  
 

Hanácký rok v Bystřici  
 

Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

 

 

5.-6.1. Tříkrálová koleda 

10.2. Bystřický masopust se zabíjačkou 

22.3. Vynášení smrtky 

25.3. Květná neděle - Pletení tatarů 

28.3. Vítání jara – MŠ Zámecké náměstí 

2.4.  Mrskut s velikonoční obchůzkou městečkem 

30. 4.  Pálení čarodějnic 

30. 4.  Stavěni mája 

13. 5.  Bystřické selské trhy 

13. 5.  Slavnost kroje – Znáte hanácký kroj? 

26.5.  Sečeni lóke 

26.5.  Káceni mája s májovou veselicí 

3. 6. Bystřická kuličkiáda  

31.8. – 

2.9. 

LIDOVÝ ROK  

 

23.9. Bystřické selské trhy  

21.10. Drakiáda  

11.11. Svatomartinské odpoledne  

29.11. Vánoční jarmark s koledováním v ZŠ  

7.12. Vánoční jarmark v mateřské škole 

5. 12. Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 

22.12. 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 

 

13. – 14. 1. OLMA CUP | turnaj mladších žáků v házené | hala Na Letné | Pavel 

Vodička  

27. 1. Ples města Velká Bystřice | hotel Zámek | Mgr. Marcela Chumchalová  

3.2. 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  

10. 2. Ples SRPŠ | hotel Zámek | Lucie Vaculíková  

11. 2. JMIT CUP | turnaj mužů v házené | hala Na Letné  

24. 2. Dětský šibřinkový karneval | sokolovna | TJ Sokol | Jaroslava Pechová 

24. 2. Ples Sboru dobrovolných hasičů| hotel Zámek | Jiří Čepelák  

24. – 25.2. BOBO CUP | turnaj žáků v miniházené | hala Na Letné | Vítězslav 

Matulík  

17. 3. Vlaštovkiáda | orlovna | pořádá skautský oddíl Velká Bystřice | Vít Langer 

17. 3. XVII. Josefovské šibřinky |sál Ravela | Vítězslav Matulík  

31. 3. Pohárek SČDO | oblastní kolo soutěže monologů a dialogů | KD Nadační | 

František Denk  

1.3 - 14. 4. Jarní bazárek | orlovna | Mgr. Eva Frnková  

1. 5. Bílý kámen ® | 24. ročník jarního putování jinak veřejnosti zapovězeným 

územím | Vojenský výcvikový prostor Libavá | pořádá Haná Velká Bystřice | 

Milan Heřman 

5. - 6. 5. Rybářské závody | vodní nádrž Velká Bystřice | pořádá MO ČRS | Jan 

Slepica  

19. 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  

19. 5. Festival duchovní hudby k poctě Mons. Josefa Olejníka | VII. ročník 

přehlídky chrámových sborů | Kostel Stětí sv. Jana Křtitele | P. Josef Opluštil  

3. 6. Dětský den | zábavný program pro děti i celé rodiny na celé nedělní 

odpoledne – hry, atrakce, soutěže o ceny | amfiteátr, Zámecký park | Martina 

Žbánková  

8. – 10. 6. Pohárek SČDO Memoriál dr. Zdeňka Kokty | 45. ročník národního 

finále soutěže monologů a dialogů | KD Nadační | Ing. Tomáš Hradil  

9. 6. Jsme z jedné planety 2 | 3. ročník mezinárodního pikniku mezi stromy - 

tentokrát se nechá inspirovat Francií | amfiteátr, Zámecký park | Josef Janeček  

15. 6. Zahradní slavnost | oslava konce školního roku, slavnostní pasování 

předškoláků na školáky | Zámecký park | Lucie Pazderová 

16. 6. Hanácké Nashville | potlach pod otevřeným nebem pro všechny příznivce 
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folkové, trampské, country a bluegrassové hudby | amfiteátr | Alena Kafková   

22. – 23. 6. Memoriál Jana Kratiny | 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  

11. 8. Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička | oblíbená 

cyklojízda obcemi mikroregionu se zakončením tentokrát ve Svésedlicích | 

pořádají obce mikroregionu Bystřička | Marek Pazdera  

4. 8. Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salón | 7. ročník rockového  

open-air festivalu | amfiteátr | Ivo Slavotínek  

18. 8. Hasičské slavnosti | Zámecký park | Jiří Čepelák  

25. – 26. 8. Sportovní mládí CUP | turnaj mladších a starších žáků  

v házené | areál SK a hala MZŠ | Vítězslav Matulík  

1. 9. JMIT CUP | turnaj mužů v házené | hala Na Letné | Vítězslav Matulík 

22. 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  

12. – 13. 10. Podzimní dětský bazárek | orlovna | Eva Frnková  

3. 11. Bystřické banjo | XIX. ročník festivalu trampské, folkové, country  

a bluegrassové muziky | KD Nadační | Alena Kafková  

11. – 16. 11. Prodejní výstavka SPCCH | západní křídlo zámku | Olga Mečířová  

11. – 18. 11. Výstava amatérských tvůrců | X. ročník | orlovna | Marie Plesková  

1. 12. Řeka Bystřice | výstava fotografií pod otevřeným nebem | Zámecký park | 

Václav Břeha  

8. 12. Předvánoční akademie | vystoupení dětí ze sokolských oddílů  

pro širokou veřejnost | sokolovna | pořádá TJ Sokol | Jaroslava Pechová  

5. 12. Mikulášský turnaj | turnaj v miniházené | hala MZŠ | Ivo Šenk  

15. 12. Vánoční turnaj | turnaj v házené | hala Na Letné | Vladimír Schneider  

26. 12. Štěpánské plavání | vodní nádrž | Jiří Čepelák  

31. 12. Divadelní silvestr | KD Nadační | pořádá Osvětová beseda | František 

Denk  

Koncerty Kruhu přátel hudby | Za vystoupeními špičkových umělců, interpretů 

vážné hudby, nemusíte jezdit do velkých měst. Koncertují pravidelně i u nás.  | 

Petr Nakládal |  

Výstavy v galeriizet | Špičková díla moderního umění v krásných prostorách 

západního křídla zámku. Výstavy se konají 6× do roka, trvají vždy po 2 měsíce  

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  
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Poselství předků – nález v kamenném kříži  

 
Podklady: Petr Nakládal, referent OKI 

 

Dne 13. března 2018 získala Velká Bystřice cenné historické poselství  

od našich předků: V kamenném korpusu kříže na Týnecké ulici objevili dělníci 

za deskou s nápisem schránku, skleněnou litrovou láhev, obsahující svitky 

dokumentů. Nález byl učiněn při restaurátorských pracích, které jsou prováděny 

za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. I podle restaurátorů se jedná 

o zajímavý objev, protože u těchto drobných památek nebývají podobné nálezy 

obvyklé.  

Samotný kamenný kříž byl zbudován v roce 1886 nákladem dnes již 

zaniklého Čtenářského spolku Lidumil, který byl nejstarším spolkem  

ve Velké Bystřici s rokem vzniku 1866. Kříž tak snad mohl být postaven  

k 20. výročí spolku. A co bylo tedy obsahem schránky? Nejstarší dvě rukopisné 

listiny pocházejí z doby stavby kříže. První je slavnostní zápis o stavbě, druhá 

pak obsahuje seznam členů spolku a přispěvatelů stavby. Další rukopisy 

připomínají opravy kříže, první z roku 1935 a druhou z roku 1963 a napsala  

je paní Marie Zlámalová z Týnecké ulice č. 358. Ta též zřejmě přiložila i dobové 

památky jako svaté obrázky s modlitbami, náhrdelník, věneček a z doby 

poslední rekonstrukce též stokorunovou bankovku z r. 1958. Zajímavé je,  

že dokumenty nebyly přes absenci jakékoliv izolace zasaženy vlhkostí. 

Rukopisy nyní necháme prozkoumat odborníky z okresního archivu. Dle jejich 

rady pak buď originály, nebo jejich kopie znovu uložíme na původní místo, 

samozřejmě doplněné o příspěvek z naší doby.  

Malou záhadou prozatím zůstává umístění kříže, resp. to, zda vždy stál  

na dnešním místě. V knize „Velká Bystřice minulost a současnost“ vydané  

v r. 1977 je v poznámce č. 68 na straně 139 uvedeno: „...v zápisech obecního 

výboru z roku 1885, kdy spolku Lidumil bylo povoleno postavit kříž  

u kovárny...“, což by napovídalo, že kříž měl původně stát tam. V nalezených 

dokumentech bohužel není o místě ani zmínka, stejně jako o jeho případném 

přesunu od kovárny na Týneckou ulici. Píše se jen: „Svatý kříž tento stojí  

na místě, kde od dob nepamětných stával kříž dřevěný, jenž v roce 1881, úplně 

zpukřelý, se rozpadl.“ Snad se tedy časem dozvíme víc o osudu této bystřické 

památky.  
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Jsme ze stejné planety CIAO G1 
 

Podklady: Bystřické noviny č.7-8/2018, Hana Bělařová 

 

Tak jak po žních přichází dožínky, po sklizni vína vinobraní, tak i my 

vyhodnocujeme sobotní piknik. Letos jsme se v parku sešli už po čtvrté. A jak 

řekl Marek Pazdera: “….. vypadá to, že u nás ve Velké Bystřici akce pomalu ale 

jistě zakořenila, stejně jako ty stromy, co se zde v rámci projektu vysázely…..“. 

To nás nesmírně těší, stejně jako to, že jsme s tímto projektem právě tady. 

Děkujeme za pomoc při přípravách vedení města a pracovníkům technických 

služeb, kolegům z informačního centra, panu Neoralovi (pétanque), organizaci 

Orel, kamarádům jednotlivcům a nesmírně ochotným hasičům. Velké 

poděkování patří pedagogům i žákům Masarykovy ZŠ a MŠ, kteří proměnili 

ovocný sad na místo k prezentaci školy i za výzdobu parku v italském duchu. 

Máme radost ze spokojenosti oficiální návštěvy z Alfianella, rodného města 

Itala Gianprima, které se stane prvním partnerským městem Velké Bystřice. 

Jako v každém z předchozích ročníků jsme pro vás pečlivě skládali část 

občerstvení, hudby a připravili originální program. Pokaždé velmi dbáme na to, 

abyste z něj v parku cítili přátelskost a pohodu. Tento projekt je po všech 

směrech jedinečný - tím jak vznikl, proč je ve Velké Bystřici, jakým způsobem 

se každý rok skládá i tím kolik má chyb a nedostatků. 

 

 

 

Bystřice má mistra světa 

  
Podklady: Bystřické noviny č.10/2018, Marek Pazdera 

 

Letos v červenci se stal bystřický mladík Václav Chaloupka mistrem světa 

v kanoistice na divoké vodě v kategorii C1 do 23 let. Vašek Chaloupka žije  

ve Velké Bystřici od roku 2010, momentálně mu je 20 let a kvůli sportu a studiu 

odešel přechodně do Prahy, ale do Velké Bystřice se vždy rád vrací, hlavně 

kvůli klidu, tichu a taky okolním krásným lesům, kam chodí rád běhat. Protože 

je Vašek skromný a nikde se svým velkým úspěchem moc nechlubí, požádali 

jsme ho, aby čtenářům Bystřických novin popsal zatím největší úspěch své 

kariéry.  

„Mistrovství světa do 23 let se uskutečnilo v italské Ivrei, malém 

městečku kousek od Turína na konci července. Byl to můj vrchol sezóny. Díky 

nepovedené nominaci do seniorské reprezentace jsem se nemohl účastnit 

seniorských akcí, a tudíž se všechna má pozornost upírala právě na tuhle akci. 

Výsledkově dosavadní průběh sezony taky nebyl nijak oslnivý, takže jsem žádné 



121 

 

 

velké očekávání neměl. Nehledě na to, že jsem obhajoval stříbro z loňského 

šampionátu.  

Závody začaly soutěží týmů, kde jsme s klukama bohužel neustáli roli 

jasných favoritů a skončili až na 4. místě. To jsem ale musel hned hodit  

za hlavu, jelikož druhý den už se jela individuální kvalifikace. V té jsem skončil 

s těsným odstupem druhý, což mi dodalo značnou dávku sebejistoty a chuť  

do dalších bojů. Následovaly dva dny bez závodů, během nichž jsem jen ladil 

formu a pozoroval ostatní závodníky z jiných kategorií, kteří zrovna závodili.  

V sobotu 21. 7. přišel den D. Čekalo mě semifinále, z nějž postupovalo 

nejlepších 10 do finále, kde už se jede o medaile. Nervozita před semifinále byla 

šílená, vážně bych to nikomu nepřál. Naštěstí se mi ji ale podařilo ukočírovat a 

postoupit ze 7. místa do velkého finále. Po vydřeném postupu ze mě všechno 

spadlo. Navíc hodně favoritů nepostoupilo a já si věřil. Nešel jsem pro medaili, i 

když jsem věděl, že na to mám, ale chtěl jsem si jízdu maximálně užít. Finálová 

jízda mi sedla od začátku do konce, a když jsem dojel do cíle a průběžně jsem 

vedl, tak jsem měl nádherný pocit. Měl jsem jen radost, že jsem sjel tak dobrou 

jízdu. Na výsledek jsem vůbec nemyslel. To až za pár minut, když jsem s 

napětím sledoval, jak dojíždějí ostatní závodníci.  

Když o chvíli později projel poslední závodník a zařadil se na druhé 

místo, mohl jsem začít slavit titul mistra světa. Dlouho mi trvalo, než mi to 

došlo. A byl to rozhodně nejhezčí zážitek mé dosavadní kariéry. Ještě nějaká 

fakta. Za mnou skončili: 2. Raffaelo Ivaldi (Itálie), 3. Cedric Joly (Francie). 

Vyhrál jsem s časem 80,57s. V mé kategorii startovalo 55 závodníků.  

V kategorii do 23 let jsem druhým rokem, 3 roky mě zde ještě čekají.  

Na loňském MS jsem ujel stříbro.“  

 

 

 

Hanácké Woodstock a bystřické pivní salón 
Rocková bouře pod širákem sobotní noci  

 
Podklady: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí OKI 

 

Byl sobotní letní parní den půl hodiny po poledni 4. srpna 2018. „Na tuhle 

akci se chytáme už rok předem, vybíráme z 20 – 30 kapel, zužujeme počty  

a vybereme osm, které jsou nejvíc v oblibě u lidí,“ řekl místostarosta Velké 

Bystřice Ivo Slavotínek. Osmý ročník, osm kapel, tohle k sobě zkrátka patří. 

„Něco tady na Hané chybělo, sestavili jsme skupinu lidí a nějak se nám zalíbila 

myšlenka big beatu v Bystřici. Takže jsme v roce 2011 udělali první Hanácké 

Woodstock,“ pousmál se pan místostarosta. Kořeny rocku nesahají sice tak 

daleko, ale ty kořeny jsou hodně hluboké. „K big beatu jsem si našel cestu až  

na vysoké, když jsme chodili s ostatními na různé párty, tehdy mě to oslovilo,“ 

pokračoval místostarosta Ivo Slavotínek. 
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První návštěvníci venkovního festivalu Hanáckého Woodstocku 

zpozorněli, když zazněly první tóny polské skupiny Grzegorz Kapolka Trio. 

Kytarové trio rozvířilo po Zámeckém parku psychadelické blues. Ve složitých 

rytmických divizích rozpoznáte jejich plně autonomní styl, kde si hrají nejen se 

zvukem, ale s i barvami. 

Před druhou hodinou polední nastoupila na pódium kapela Pumpa 

s patrně nejdelší hudební historií v jejich žánru, která ohromila svým jižanským 

rockem. Kytarové hardrockové riffy či kytarová sóla s vtipnými texty pobavila  

i mírně šokovala publikum. 

Po napumpované hodině nakráčeli členové Dark Gambale, připravení 

ukázat své hity, a tak vytáhli své zbraně vybroušených zvuků metalu, 

špičkových výkonů a obrovskou rozmanitost spojenou s fantazií. Nechyběl ani 

precizní výkon hlavního vokála 10. 

Jakmile metalová skupina Dark Gambale skončila, nastala půlhodinová 

pauza. Nedočkaví fanoušci se připravovali to rozjet při olomoucké Everlasting 

Dark, která má své kořeny u nás…ve Velké Bystřici! Amfiteátr ovládla hudba 

sympho/gothic metalu s doomovými základy, kdy se posluchači nestačili divit 

jejich velkolepému výkonu a taky nepopiratelnému gothickému vzhledu 

účinkujících a i přes neustupující žár slunce se lidé ponořili do hlubin chladné 

hudby a Everlasting Dark dosáhli svého, osvěžili své fanoušky. 

Následovala tento rok nejstarší kapela Synkopy 61, která překvapila svou 

až popovou hudbou inspirovanou The Beach Boys, ovšem členové nezůstali jen  

u tohoto žánru a přidali i své art-rockové skladby. Byly to impozantní momenty, 

které se promíchaly s atmosférou surového rocku. 

V 19:40 hod. zazářila revivalová skupina Distant Bells. I přes deštivou 

přeháňku, kapela svým uměním přivedla posluchače zpět do bouřlivého období 

Pink Floydů. Obdivuhodný výkon, dobové kytary a zápal pro rock v mnoha 

podobách dle známé skupiny, takhle bychom mohli shrnout zážitky z této 

kapely. 

Kamil Střihavka & Leaders! Tuto skupinu snad ani nemusím 

představovat, kdo by neznal zpěváka s tak úchvatným hlasem, který se pro rock 

snad narodil. S jeho kapelou v rytmu písní tancovalo i publikum, davy se 

mačkaly, aby byly blíže k pódiu, kde „lídři“ rozpalovali své okolí pekelně 

vyšperkovanou muzikou. 

Wohnout, kapela, jenž se stala třešničkou na dortu Hanáckého 

Woodstocku. Skupina vsadila na tvrdé, melodické kytary, koncerty napnuté 

energií a klasické české texty. Toto kvarteto se stalo velmi populární a spousta 

lidí právě na ně čekala! Punk, rock nebo dokonce i poprock? Tato kapela splňuje 

všechno, co právě potřebujete! Neodolatelnými zvuky a několika přídavky 

skončil tento rockový open-air festival. 

S letním osvěžením čekal Bystřické pivní salón, který byl nejlepším 

vybraným místem pro zchlazení. Celý den byl do pivního salonu vstup zdarma  

a kolem 2 tisíc návštěvníků ochutnávalo a srovnávalo chutě 24 regionálních  
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i světových značek. Nechyběla nabídka nealkoholických nápojů a míchaných 

drinků. 

Rockový festival Hanácké Woodstock pořádala Velkobystřická kulturní 

společnost, o.s. v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. 

 

 

 

Benefiční fotbalové utkání  

 
Podklady: Bystřické noviny č.10/2018 

 

 

Velká Bystřice – Solidarita a podpora byla hlavním mottem benefičního 

fotbalového utkání, které se odehrálo 19. srpna 2018 ve sportovním areálu Letná 

ve Velké Bystřici. Před zraky zhruba 150 diváků se na zdejším travnatém hřišti 

utkaly místní týmy Mlha Team a Hurikáni, akci ozdobily o přestávce mažoretky 

z Lošova a diváky čekalo i dovednostní kopání na bránu. Vstupné bylo 

dobrovolné, výtěžek z akce společně s příspěvky hráčů zúčastněných týmů byl 

předán zástupcům hemato - onkologického oddělení dětské kliniky Fakultní 

nemocnice v Olomouci, kde se v současné době léčí jeden z nejmenších 

fanoušků zdejších fotbalových týmů. Symbolický šek čítal částku 42.235 korun. 

Na počátku celé akce byla snaha podpořit rodinu pětiletého Kryštůfka Sámela, 

který se na hemato-onkologickém oddělení léčí s leukémií. „Myšlenka 

benefičního zápasu byla taková, že fotbalové týmy mezi sebou vyberou peníze  

a Kryštůfkovi, který dva dny před utkáním oslavil páté narozeniny, koupíme 

dárek jako vyjádření podpory rodičům v této těžké situaci.  

Poté jsme se rozhodli, že pokud se podaří vybrat peněz více, odkážeme je 

přímo tomuto dětskému oddělení, kde o Kryštůfka pečují,“ uvedl 

spoluorganizátor akce David Losert. Kromě symbolického šeku, který přímo  

na hřišti převzala sestra dětské kliniky a zároveň členka správní rady sdružení 

Šance Eva Hůlková, dostal malý fotbalový fanoušek jako dárek fotbalovou 

bránu a fotbalový dres s podpisem Zinédina Zidana z Realu Madrid. Druhý dres 

mu věnovali fotbalisté Sigmy Olomouc. Nechybělo ani sladké překvapení  

v podobě dortu. ¨ 

Symbolicky byla zahájena i samotná akce, kdy Rádio Haná zahrálo 

malému oslavenci písničku na přání od kapely Mirai: Když nemůžeš, tak přidej. 

Organizátoři benefičního zápasu byli výtěžkem akce překvapeni. „Chtěli 

bychom touto cestou poděkovat všem zúčastněným divákům za podporu  

a solidaritu, SK Velká Bystřice za zapůjčení fotbalového hřiště a kolektivu Sport 

baru na Letné za občerstvovací zázemí,“ doplnil David Losert. 
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Lidový rok 2018 
 

Podklady: Petr Nakládal, ředitel LR 

 
XXVIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu, 31. 8. až 2. 9. 2018 

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 převzal: 

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje 

 

Festivalu se osobně zúčastnili: 

Marián Jurečka – poslanec PSP ČR (2. 9. 2018) 

Lumír Kantor – poslanec Senátu Parlamentu ČR (2. 9. 2018) 

Dalibor Horák – náměstek hejtmana Olomouckého kraje (2. 9. 2018) 

Milan Klimeš – náměstek hejtmana Olomouckého kraje (2. 9. 2018) 

a představitelé města Velká Bystřice: 

Marek Pazdera – starosta města VB 

Ivo Slavotínek – místostarosta města VB 

 

Hlavní finanční spoluúčast: 

Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Haná, Olomoucký deník, rádio Prohlas, TV 

NOE, Hanácké noviny, Profit Kdy-kde-co. 

Generální sponzor: Go4games 

Sponzoři: Strabag, EGT Logistic Solutions, Elpremont, Elkoplast, Hotel Zámek 

Velká Bystřice, Ferona, Agrospol, Česká spořitelna, Florcenter, Ferona Thyssen 

Plastics, INPOL, VAPE, TescoSW, Eurospektrum Group, Ditana, Nutrend, 

Makro, Gold Office, MYFA, Profit, Rostislav Simkovič, Čeroz, Seko 

Aerospace. 

Propagace: 

Festival byl dlouhodobě prezentován v celoročních kalendářích turistických  

a kulturních webových portálů (Kudy z nudy, OK Tourism, Czecot, 

Olomouc.eu, i-olomouc.com, KamDnesVyrazime.cz, Turistika.cz,...). Před akcí 

byly u mediálních partnerů (viz výše) uveřejněny pozvánky na akci. Placená 
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inzerce formou zvukové pozvánky byla zveřejněna ve vysílání Rádia Haná. 

Pozvánky byly otištěny v Bystřických novinách, zvuková pozvánka byla 

vysílaná v obecních rozhlasech ve Velké Bystřici i okolních obcích. Bylo 

vyrobeno 200 ks plakátů A2 (100 ks placený výlep v Olomouci a okolí – firma 

RENGL, 100 ks vlastní výlep), 1500 ks pozvánek A4 (distribuce do všech 

domácností ve Velké Bystřici a rozeslání zvaným a partnerům). V průběhu 

festivalu je zdarma k dispozici celobarevná festivalová brožura v nákladu  

300 ks. 

 

Propagace partnerů: 

Loga Olomouckého kraje, Ministerstva kultury, 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:  

Škubánek – Světlá nad Sázavou, Klobučánek – Valašské Klobouky, Malá 

Vonica s cimbálovou muzikou Valášek – Zlín, Dětský soubor Heleny Salichové 

– Ostrava-Poruba,  Krušpánek, Čekanka, muzika Topol a cimbálová muzika 

Krušpánek – Velká Bystřice. 

Folklorní soubory dospělých: 

Lipovjan – Lipov, Vsacan – Vsetín, Slezan – Český Těšín, Kohoutek – 

Chrudim, Haná a Str.Haná – Velká Bystřice. 

Zahraniční hosté:  

KUD Jedinstvo – Černá Hora, Folklorno Društvo Rožmarin a Dolena – 

Slovinsko, Vršatec, Dubnica nad Váhom – Slovensko. 

Profesionální pořad: 

Čarovné ostrohy – Slovensko  

 

Program festivalu: 

Pátek 31. srpna 2018 

18.00 vystoupení zahraničních souborů v Přáslavicích 

20:00 TVARŮŽKOVÉ ÓDY – dětská opera v podání žáků olomouckých ZUŠ 

Sobota 1. září 2018 

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 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – večerní program domácích i 

zahraničních hostů 

21:00 Rockom krokom – folklorně-rocková show skupiny Čarovné ostrohy 

ze Slovenska (pro nepřízeň počasí přemístěno do prostor KD Nadační) 

Ohňostroj se pro déšť nekonal. 

Neděle 2. září 2018 

  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 

galeriezet – Václav Kupka – Akty (výstava obrazů) 

Gastronomie: 

CUKRÁRNA GALERIE: prodej originální velkobystřické cukrovinky 

„Drásalovy hubance“ 

Tradiční pokrmy hanácké kuchyně po dobu festivalu nabízely bystřická 

restaurační zařízení HOTEL ZÁMEK a restaurace ZEDNÍKOVI 

Program festivalu doplňují: 

Jarmark lidových řemeslníků a rukodělných výrobců, pouťové atrakce, stánkové 

občerstvení. 

Lektoři: 

Anna Maděričová, Uherské Hradiště, folklorní aktivistka, odbornice na lidovou 

kulturu regionu Slovácko a dětský folklor, publicistka, autorka scénářů MFF 

Strážnice, porotkyně soutěží. 

Ladislav Vrchovský, Ostrava, nezávislý novinář, publicista, divadelní kritik, 

kromě divadla i folklor – zakladatel a organizátor MFF Folklor bez hranic. 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D, Velká Bystřice, zástupce vedoucího Katedry hudební 

výchovy PdF UP Olomouc a odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy. 

Besedy lektorů s vedoucími a představiteli zúčastněných dětských souborů  

a muzik se konaly po skončení programu, poznatky lektorů k vystoupením  

FS dospělých byly předány v písemné formě. 
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Sumář: 

Celkem 463 účinkujících; z toho 221 účinkujících dětí a mládeže do 18 let;  

z toho 98 účinkujících ze zahraničí 

15 lidových řemeslníků, tradičních výrobců, farmářů a prodejců farmářského 

sortimentu 

26 stánkařů, prodejců občerstvení, prodejců pouťového sortimentu… 

Počet návštěvníků na festivalových programech (uvádíme odhadem –  

na festivalu se nevybírá vstupné): 

Pátek, vystoupení v Přáslavicích – 100 osob 

Pátek, Tvarůžkové ódy – 300 osob 

Sobota odpoledne (pořad dětských FS) – 500 osob 

Sobota večer (regionální pořad, program zahraničních souborů a koncert 

Čarovné ostrohy) – 1 100 osob 

Neděle (mše a cimbálové muziky) – 350 osob 

Neděle (vystoupení FS dospělých) – 1200 osob 

Celkem na programech cca 3 550 osob 

Odhad celkové návštěvnosti (za oba dny, včetně návštěvníků trhů a jarmarku, 

výstav a doprovodných akcí) – cca 4 500 osob 

 

Hodnocení 

XXVIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok proběhl  

ve Velké Bystřici ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2018 jako nejvýznamnější kulturní  

a společenská akce ve městě. Byl rovněž zařazen mezi významné akce 

Olomouckého kraje. 

Pořadatelé se museli vyrovnat s obtížnou situací vyvolanou neudělením 

vstupních víz členům alžírského souboru Thiwizi, který měl být hlavním 

zahraničním hostem našeho festivalu. Ačkoliv byla účast tohoto souboru 

s dostatečným předstihem projednána a dlouhodobě připravována ve spolupráci 

s generální sekretářkou zahraničních vztahů Folklorního sdružení ČR paní 

Jarmilou Mrnuštíkovou a soubor měl veškerá pozvání a doporučení, nebyla 

členům vstupní víza udělena. Soubor měl kromě Velké Bystřice účinkovat ještě 

na dalších významných folklorních festivalech. O vzniklé situaci jsme byli 

informování až cca 2 týdny před začátkem festivalu. Při řešení opět pomohlo 

oddělení zahraničních vztahů folklorního sdružení, na jehož výzvu se nám 

přihlásil soubor KUD Jedinstvo z přímořského města Bar v Černé Hoře, který 

byl schopen v krátké době vyřídit vše potřebné a přijet. Za pořadatele obrovsky 

oceňujeme tuto pomoc a rovněž kvalitní umělecké výkony i milé a skromné 

vystupování všech členů černohorského souboru. Milým zpestřením programu 

byla účast a vystoupení dětských kolektivů Rožmarin a Dolena ze Slovinska. 

Vystoupení tuzemských dětských i dospělých souborů měla i letos 

vysokou úroveň a setkala s dobrým přijetím u diváků i u lektorů. Profesionální 
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pořad Rockom krokom slovenské skupiny Čarovné ostrohy musel být pro 

bouřku přesunut do náhradních prostor. Oceňujeme operativnost a profesionalitu 

skupiny, která byla ochotna předvést program i za ztížených podmínek. 

XXVIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok se těšil 

též přízni představitelů politického života (viz výše) a lze jej celkově zhodnotit 

jako programově, společensky i organizačně jako velmi vydařený. Je možno 

konstatovat, že se ve všech ohledech daří udržet jeho vysokou úroveň a prestiž  

u folklorních kolektivů i návštěvníků. 

 

 

 

Soutěž o nejkrásnější okno, předzahrádku, ulici 2018  

XIII. ročník 
 

Podklady: Bystřické noviny č.10/2018 

 

Nejkrásnější balkon 

1. Manželé Vysloužilovi, Nad Skálou 817 

2. Marie Gogolinová, Na Letné 789 

3. Renáta Sommerová a Bohumil Šimek, Nádražní I, 700 

 

Nekrásnější okno 

1. Mária Dubská, Nádražní I, 201 

2. Manželé Grygarovi, Svésedlická 1000 

3. Manželé Schneiderovi, Loučná 128 

 

Čestné uznání 

Manželé Breginovi, Navrátilovi, Nitschovi, Marie Střeláková, Hliník 615 

Manželé Vysoudilovi, Svatokopecká 968 

Jarmila Možíšová, Příční 362 

 

Nejkrásnější předzahrádka 

Manželé Kučerovi, 8.května 

Manželé Polzerovi, Tovární 52 

Manželé Zdražilovi, ČSA 88 

 

Čestné uznání 

Manželé Hajní, Kopaniny 659 

Manželé Martiníkovi, Na Letné 626 

Tomáš Patrmann, Loučná 124 

Věra Pospíšilová, Svésedlická 419 
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Péče o veřejný prostor 

Helena Vychodilová, Zámecké náměstí  

Manželé Dubovi, Kopaniny 674 

 

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v rámci Lidového roku. 

 

 

 

 

Rekonstrukce MŠ Zámecká  
 

Podklady: Bystřické noviny č.7-8, 9/2018, Mgr. Ivo Slavotínek (upraveno) 

 

Po roce intenzivní výstavby a navazující kompletace vybavení prostor 

mateřské školy přišel den jejího slavnostního otevření. V sobotu 1. září měli 

zájemci možnost prohlédnout si rekonstruované prostory v rámci dne 

otevřených dveří, který proběhl od 14 do 17 hodin. Paní učitelky  

a zaměstnanci školky je provedli objektem a předvedli nově zařízené zázemí.  

V pondělí 3. září se od ranních hodin uskutečnilo průběžné slavnostní 

otevření objektu - každé dítě mělo možnost „střihnout si pásku“ a otevřít tak 

školku.  

A nebylo by to slavnostní otevření, kdyby každý střihač nedostal i 

odpovídající pohoštění – koktejl a zákusek. Tím po osmi letech skončily čtyři 

etapy postupné generální rekonstrukce a dostavby školky a my věříme, že naši 

nejmenší mají na několik desítek let odpovídající, moderní, hezké a zdravé 

zázemí a samospráva si může odškrtnout další splněný úkol při obnově města.  

 

 

 

 

Rekonstrukce školní jídelny 
 

Podklady: Bystřické noviny č.9, 11/2017, Ing. Marek Pazdera (upraveno) 

 

Město Velká Bystřice v roce 2018 kromě největších investicí 

(Rekonstrukce MŠ Zámecká a III. etapa cyklostezky) realizovalo také několik 

menších akcí. Velmi významnou rekonstrukcí prošla školní jídelna. Proběhly 

zde zásadní rekonstrukce varny (gastro technologie i podlahy), elektroinstalace  

a vzduchotechniky a drobné stavební úpravy. Tyto práce nebylo možno stihnout 

jen za prázdniny, proto bylo nutné v měsíci září řešit náhradní školní stravování.  

Nakonec jsme ve spolupráci se školou vyhodnotili, že nejlepší ze všech 

špatných řešení bude přestěhovat výdej jídel do Kulturního domu Nadační. 

Provozovatel jídelny firma GTH zajistila dovoz jídla z jiného provozu a výdej 
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jídla byl v přízemí KD Nadační v prostorách pro spolky. Učitelé a vychovatelky 

museli denně vodit děti ze školy, vykonávat dozor při obědě a menší děti zase 

vodit zpět do školy nebo do družiny.  

Rovněž stravování během Lidového roku probíhalo v KD Nadační,  

což bylo naopak přínosem, protože soubory nemusely docházet do školní 

jídelny.  

 

 

 

 

Cena města – prof. Josef Konšel, Ing. Vladimír Schneider  
 

Podklady: Bystřické noviny č.7-8/2017, Ing. Marek Pazdera 

 

Od roku 2005 uděluje zastupitelstvo města Velká Bystřice Cenu města 

Velká Bystřice. Účelem tohoto ocenění je snaha vyzdvihnout významné 

osobnosti, které se zasloužily o rozkvět Velké Bystřice. Do roku 2012 byla cena 

udělována každoročně, ale od tohoto roku jsme přijali nový status a hodnotící 

období jsme prodloužili na dvouleté. Přece jen Velká Bystřice není tak velká, 

aby každý rok generovala dvě až tři významné osobnosti, a také chceme 

zachovat punc výjimečnosti tohoto ocenění.  

Zcela jistě stojí za to si doposud oceněné připomenout. Jedná se  

o osobnosti, které se svým celoživotním dílem výrazně zapsali do dějin našeho 

městečka. V pořadí, kdy obdrželi toto ocenění, to jsou: pan Leo Schwarz, mons. 

Antonín Huvar, pan Antonín Nakládal, pan Jan Bugno, pan Václav Juráň, pan 

Ing. Čestmír Hradil, paní Bronislava Millá, pan Jaromír Klenovský, pan Jaroslav 

Koš, pan Ing. Miroslav Hořínek, pan arch. Jan Navrátil, paní Zdenka Plachá, 

paní Mgr. Dagmar Spáčilová, pan Karel Hewanicky, Josef Kolbe –  

in memoriam, Mons. Doc. Mag. Josef Olejník – in memoriam a Ing. Josef 

Langer. 

 Cenu města Velká Bystřice pro rok 2018 udělilo zastupitelstvo města  

na svém červnovém zasedání. Jejími laureáty se stali prof. Josef Konšel –  

in memoriam a Ing. Vladimír Schneider.  

Prof. Dr. Ing. Josef Konšel, Dr.h.c - občan Velké Bystřice, významný 

vědec, pedagog, odborný spisovatel a překladatel, vůdčí osobnost českého 

lesnictví a lesnické vědy, ale také kněz olomoucké arcidiecéze, který svou prací 

dosáhl evropské úrovně a mezinárodního uznání. Prof. Josef Konšel prožil 

posledních dvacet let svého života ve Velké Bystřici, kde mimo jiné aktivně 

praktikoval církevní povinnosti jako kněz v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a je 

rovněž pochován na místním hřbitově. V letošním roce si budeme připomínat 

60. výročí jeho úmrtí a 15. září 2018 se konala konference, která byla věnována 

jeho dílu a odkazu.  
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Ing. Vladimír Schneider byl oceněn především za celoživotní přínos  

v oblasti sportu. Byl (vlastně pořád je ☺) aktivním sportovcem, který později 

přešel na dráhu funkcionáře (dlouholetý předseda oddílu házené SK Velká 

Bystřice), a nyní trénuje ty nejmenší začínající házenkáře. Má jako obětavý 

funkcionář, který nepočítá množství brigádnických hodin, velké zásluhy  

o rozvoj sportovního areálu Na Letné. Ale nejen sportem živ je člověk  

a Ing. Schneider zanechal ve Velké Bystřici svoji stopu i jako projektant.  

Je autorem několika významných projektů veřejných budov (sportovní hala 

MZŠ a MŠ, rekonstrukce budov ZŠ, odpadové centrum, rekonstrukce 

sportovního areálu Na Letné a dalších). V prosinci minulého roku oslavil  

Ing. Vladimír Schneider významné životní jubileum a Cena města je oceněním 

jeho dlouholeté obětavé práce. Cena města mu byla předána slavnostně v sále 

KD při oslavách 100. výročí založení Československa. 

 

 

 

 

Cyklostezka kolem Vrtůvky  
 

Podklady: Bystřické noviny č.9, 11/2017, Mgr. Ivo Slavotínek (upraveno) 

 

Již od začátku roku 2018 mohli občané sledovat, jak vedle železniční trati 

vyrůstá rozsahem nevelká, ale ze stavebně-technologického hlediska patrně 

nejnáročnější, 3. etapa bystřické páteřní cyklostezky - mezi horní železniční 

zastávkou a mostem u Voglovy pily. Záměrem bylo odvést tranzitní 

cyklodopravu z ulice Loučná a snížit tak riziko kolize s obyvateli ulice. Stezka 

musí překonat úzké místo mezi železniční tratí a řekou, se značným výškovým 

rozdílem. V těchto místech bylo nezbytné založit a vystavět opěrnou zeď, která 

drží těleso cyklostezky a potažmo i železniční trať a která je přerušena mostem 

přes říčku Vrtůvku. Tento úsek cyklostezky byl zbudován nákladem 9,5 mil. Kč 

a z 85% byl podpořen dotací Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 

Přes počáteční obavy stavba probíhala zcela hladce, přičemž je potřeba také 

objektivně říci, že ač pro naši vegetaci je současné sucho devastující, pro tuto 

stavbu jsme ho velmi ocenili. Dokončení díla proběhlo na konci září, uvedení  

do provozu na začátku října. Současně s výstavbou 3. etapy probíhaly 

projektové práce a inženýrská příprava poslední 4. etapy, která naváže na výše 

popisovaný úsek od Voglovy pily až na hranici katastru s obcí Bystrovany.  

Na této trase se však musíme vypořádat s dalšími výzvami na rozhraní 

Kapitulního parku a řeky Bystřice.  
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Volby do zastupitelstva 

 

Podklady: Bystřické noviny č.9/2018, Ing. Elefteria Schrottová 

 

Zamyšlení nad komunální politikou  

Byla jsem oslovena panem starostou, jestli nechci napsat úvodník  

do Bystřických novin. Blíží se komunální volby a v tuto chvíli jsem v pořadí 

stávajících zastupitelů na špici podle věku a na 4. místě podle délky mandátu. 

Proto jsem dostala tuto nabídku a pokusím se zamyslet a zrekapitulovat 

předchozích 12 let.  

 

Proč jsem vstoupila do komunální politiky  

Byl červen roku 2006 a pan starosta Marek mě oslovil, jestli bych 

nechtěla do voleb na kandidátku jeho sdružení. Stejnou nabídku jsem dostala  

i v předchozím období od ing. Hradila, ale tu jsem nepřijala. Tentokrát si vzal 

Marek zdatné pomocnice, moje dcery, a vymysleli, že je potřeba maminku nějak 

smysluplně zaměstnat. Měla jsem za sebou nejhorších 8 měsíců mého života, 

obě dcery ukončily studium a začaly si žít svůj život. A co teď...?  

Nějakou dobu jsem nechtěla, váhala, ale argumenty byly silné  

a přesvědčivé. No a zpětně musím přiznat, že veřejná angažovanost a práce  

v různých sdruženích mi nebyla dlouhodobě cizí. Téměř vždy jsem byla 

pokladníkem nebo hospodářem, dohlížela jsem na peníze ve VTS, ROH, SRPŠ  

a hlavně na jejich utrácení. Tak se stalo, že jsem se stala kandidátkou do voleb 

do městského zastupitelstva.  

 

Co mi tato práce dala a co vzala  

Po sečtení hlasů a přepočítání mandátů bylo jasné, že jsem byla zvolena 

zastupitelkou. Od chvíle přemlouvání a zařazení na kandidátku byla volba 

jednoznačná, budu se věnovat financím. Proběhly veškeré procedurální 

záležitosti a já jsem usedla do pozice předsedkyně finančního výboru. Byl 

listopad a úkol číslo jedna byl připravit rozpočet na rok 2007. Plány jsem 

sestavovala v zaměstnání mnohokrát, ale vždy v podnikatelské sféře. A přišlo 

první zjištění - rozpočet města je jiný, pracuje se skutečnými příjmy a výdaji.  

V tomto období jsem musela hodně intenzivně přemýšlet a kombinovat, abych 

metodiku rychle pochopila. Další novinkou bylo organizační uspořádání, vazby 

na příspěvkové organizace a hlavně jejich financování. Nějak to dopadlo, 

rozpočet byl sestaven a zastupitelstvem v prosinci schválen.  

V tomto volebním období jsem nebyla členkou rady města, ale jako 

předsedkyně finančního výboru jsem chodila na jednání rady. A pokračovalo 

další odhalování a poznávání principů komunální politiky. Postupem času bylo 

nutné řešit i jiné problémy a stále bylo co studovat a zkoumat. Při práci s čísly  
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a financemi potřebuji mít jasné souvislosti a návaznosti. A to mě na té práci 

hodně baví. Řekla bych, že skoro stejně jako SUDOKU.  

Při práci v zastupitelstvu a radě města jsem poznala mnoho nových lidí.  

V Bystřici bydlím od roku 1977 a musím se přiznat, že jsem znala nejbližší 

okolí, dolní konec a potom rodiny od vrstevníků a spolužáků mých dcer. Určitě 

neznám ani dnes všechny občany, ale okruh známých a mnohdy i přátel  

se značně rozšířil.  

A na závěr k tomu, co mi tato práce dala, je ještě jedna pro moji osobu 

podstatná záležitost. Zaměstnala mě tím, co mám ráda, co mě baví a snad byla  

i přínosem pro naši Velkou Bystřici a její občany.  

Když přemýšlím, co mi vzala, moc toho není. Určitě čas, ale vzhledem  

k tomu, že první volební období jsem byla ještě zaměstnaná a neplnila ještě 

babičkovské povinnosti, čas strávený na radnici nebo u počítače mi nechyběl. 

Od roku 2010 jsem v důchodu a čas na tuto práci mám stále. Zvládnu hlídání  

a zábavu s vnoučaty i práci s tabulkami a čísly. V průběhu těchto dvanácti let 

nastaly i problémy, někdy pocit marnosti, ale restart se zatím dařil.  

 

Co se nám povedlo a co mohlo být lepší  

Když se řekne dvanáct roků, je to hodně dlouhá doba. Představa,  

že se dítě narodí, ve třech letech jde do školky, v šesti do školy a ve dvanácti 

letech je v šesté třídě. Umí číst, psát, přemýšlet a začíná to být malá osobnost. 

To miminko toho skutečně stihlo hodně. A při rekapitulaci stejné doby  

v komunální politice se toho přihodilo a stihlo taky dost. Nebudu vzpomínat  

na všechny akce a investice. Je však dobré si některé významné investice  

a změny připomenout. 

 Máme pro děti krásnou, téměř novou školku. Postupná rekonstrukce, 

dostavba dvou tříd a mimořádně povedená zahrada poskytují našim dětem 

krásné prostředí a jako přidanou hodnotu ještě nenahraditelné paní učitelky. 

 Doba her a zábavy rychle skončí a hurá do školy. Tady se taky událo 

mnoho změn. Máme novou halu pro výuku tělocviku i mimoškolní sportovní 

aktivity. Ve všech budovách byly postupně opraveny toalety, v přední budově  

je konečně teplo. Elektrické topení bylo vyměněno za plynové.  

V těchto dnech končí velká rekonstrukce školní jídelny. Modernizace 

vybavení školy, tříd a školních pomůcek probíhá průběžně a bude pokračovat. 

 Hodně se naše město změnilo rekonstrukcí Zámeckého náměstí, 

přilehlého parku a výstavbou amfiteátru. Vznikl veřejný prostor s mnoha 

možnostmi využití. Venkovní prostory doplňuje Kulturní a informační centrum  

s galerií a zázemím pro účinkující a návštěvníky kulturních akcí. Celkový 

vzhled vylepšil opravený Hotel Zámek a hlavně KD Nadační. Vznikl prostor, 

který nabízí mnoho možností pro zábavu, odpočinek i relaxaci. Proměna centra 

Velké Bystřice se skutečně povedla. Krásný pohled je na osvětlené náměstí  

v nočních hodinách.  
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Na Svésedlické ulici byly postaveny 2 bytové domy, 34 bytů pro příjmově 

vymezené občany. Dobré bydlení za dostupné ceny je zajímavé a potřebné 

hlavně pro mladé lidi. V mnoha případech jim poslouží jako startovací byty.  

A pro seniory byla rozšířena kapacita naší DPS U sv. Anny. V současné době  

je kapacita 40 míst.  

Při procházení městem je chůze příjemná. Téměř ve všech ulicích máme nové 

chodníky a pro projíždějící řidiče i nové komunikace. V následujících letech se 

dočkají i tam, kde je ještě stará dlažba, případně chodníky chybí. Pozornosti 

neunikla potřeba cyklistů a postupně je budována cyklostezka kolem řeky 

Bystřice.  

Výčet všech akcí a změn je daleko větší, ale účelem tohoto zamyšlení není 

položková inventura, úvodník by byl dlouhý a možná i nudný. Nedílnou součástí 

všech změn, budování a rekonstrukcí je jejich financování. Jenom malá bilance. 

Za dvanáct roků prošlo účty na opravy, rekonstrukce a nové investice celkem 

430 mil. Kč, z toho 250 mil. Kč dotací, 180 mil. Kč vlastních zdrojů a 19 mil. 

Kč úvěrů. Výše úvěru je v tuto chvíli cca 4 mil. Kč. Tento úvěr byl čerpán  

v roce 2007 na financování bytových domů a jeho splátka je zajištěna vybraným 

nájemným. Na dostavbu KD Nadační byl v roce 2016 čerpán úvěr ve výši  

8 mil. Kč a v předchozích měsících letošního roku předčasně splacen.  

Na konci tohoto volebního období je možné konstatovat, že finanční 

situace města je dobrá, zadluženost minimální, závazky žádné a disponibilní 

hotovost přiměřená. V oblasti financí jsme se chovali vždy zodpovědně, 

rozhodovali v rámci reálných možností a taky mysleli na budoucnost.  

Za dobu mého působení v komunální politice se nepovedlo úplně 

všechno. Rekonstrukci komunikace včetně nových chodníků si určitě zaslouží  

i ulice Nádražní II. V této lokalitě se velice těžce hledá řešení majetkoprávních 

záležitostí, které jsou nezbytnou podmínkou pro investici města.  

Určitě nevypadá dobře torzo domu v blízkosti restaurace U Žaludů. Jedná 

se o soukromý majetek, vlastníků je mnoho a nejsou všichni k zastižení, 

případně dohledání. Rada rozhodla o odkoupení této nemovitosti od vlastníků, 

část se již povedla, ale bude to asi běh na dlouhou trať.  

Samostatnou kapitolou je doprava a parkování. Vytížení hlavní 

komunikace je velké, přímo kritické jsou časy kolem doby cesty  

do a ze zaměstnání. K počtu aut je potřeba přidat ještě spoustu parkujících aut  

na okraji komunikace a mnohdy nedodržení předepsané rychlosti řidiči. Tyto 

faktory přispívají k tomu, že páteřní komunikace ve Velké Bystřici je riziková 

oblast. Řešení se hledá i ve spolupráci s odbornými institucemi, okamžité 

zlepšení by možná přineslo i respektování předepsané rychlosti.  

Z oblasti nemajetkových záležitostí považuji za záležitost, která  

se nepovedla, jeden soudní spor v oblasti pracovně – právních vztahů. Bylo to 

soudní řízení na mnoho let, rozdílných soudních rozhodnutí, odvolání k vyšším 

soudním institucím a konečné rozhodnutí o prohře a náhradě ušlé mzdy. 

Vyčíslená náhrada nebyla v porovnání s celkovými výdaji vysoká, neohrozila  
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finance města, ale byla a určitě nikoho netěšila. Snad je možné tuto záležitost 

považovat za „riziko podnikání“, i v komunální politice může taková situace 

nastat.  

Na straně nepovedených rozhodnutí a akcí by se určitě našlo více případů, 

taky záleží na názoru jednotlivce, co je a není dobré, co se mi líbí a co ne. Nelze 

vyhovět a realizovat všechny představy a přání.  

 

Před čím hluboce smekám a co obdivuji.  

Za základ každé společnosti a komunity považuji lidi, kteří ji spravují  

a budují. Stále se zamýšlím nad tím, kde se ve městě s počtem obyvatel těsně 

nad 3000 našlo tolik aktivních lidí ochotných pracovat ve spolcích a klubech.  

Na tuto skutečnost jsem vždy narazila v době rozdělování grantů a dotací a žasla 

nad počtem žadatelů. Myslím, že v této oblasti nemáme v okolí srovnatelnou 

konkurenci. Je to velice příjemné zjištění a všem sportovcům, umělcům, 

ochráncům přírody a spolkům fandím a obdivuji je. Pro mnohé to je zábava, 

která má velký vliv a význam i pro budoucnost. Nenásilnou formou kultivuje  

a vychovává děti a mladé lidi a určitě buduje velice silnou vazbu ke svému 

městu, bydlišti. Přejme si, aby to bylo ve Velké Bystřici pořád tak bezva  

a možná ještě i lepší. 

 
 

 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 5. – 6.10.2018 

Ve Velké Bystřici se volilo 15 zastupitelů. 

Sdružení nezávislých kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" (57,13 % hlasů) 

strana získala 10 120 hlasů (obsadili 9 mandátů) 

V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL. (22,64 % hlasů) 

neobhajuje žádný mandát, strana získala 4 011 hlasů (obsadili 3 mandáty) 

Hliník plus (13,18 % hlasů) 

strana získala 2 334 hlasů (obsadili 2 mandáty) 

Česká strana sociálně demokratická (7,05 % hlasů) 

obhajuje 1 mandát, strana získala 1 248 hlasů (obsadili 1 mandát) 
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Sdružení nezávislých 

kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ 

ŽIVOT" 

9 mandátů  

57,13 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. Ing. Marek Pazdera 

pořadí na kandidátce: 1 

47 let, starosta, Velká 

Bystřice 

934 

2. Ing. Martin Seidler 

pořadí na kandidátce: 2 

52 let, manažer prodeje, 

Velká Bystřice 

737 

3. Mgr. Vendula Švarcová 

pořadí na kandidátce: 3 

41 let, učitelka,  

Velká Bystřice 

656 

4. Ing. Kamil Šperka 

pořadí na kandidátce: 4 

42 let, OSVČ,  

Velká Bystřice 

741 

5. Martin Šípek 

pořadí na kandidátce: 5 

45 let, OSVČ,  

Velká Bystřice 

709 

6. Ing. Lukáš Jakl 

pořadí na kandidátce: 6 

41 let, finanční ředitel,  

Velká Bystřice 

664 

7. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

pořadí na kandidátce: 7 

37 let, vysokoškolský 

pedagog, Velká Bystřice 

664 

8. Mgr. Hana Londová 

pořadí na kandidátce: 8 

53 let, učitelka,  

Velká Bystřice 

 

706 
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9. Ing. Vít Langer 

pořadí na kandidátce: 9 

37 let, IT projektant,  

Velká Bystřice 

 

 

624 

V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL. 3 mandáty  

22,64 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. Mgr. Ivo Slavotínek 

pořadí na kandidátce: 1 

42 let, místostarosta, Velká Bystřice 

479 

2. Mgr. Lucie Pazderová 

pořadí na kandidátce: 2 

38 let, vedoucí učitelka MŠ, Velká Bystřice 

392 

3. Petr Nakládal 

pořadí na kandidátce: 4 

55 let, referent odboru kultury, Velká Bystřice 

 

 

372 

Hliník plus 2 mandáty  

13,18 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. Jiří Čepelák 

pořadí na kandidátce: 1 

54 let, technik, Velká Bystřice 

366 

2. Mgr. Jaroslav Zavadil 

pořadí na kandidátce: 2 

56 let, zástupce ředitelky gymnázia, Velká Bystřice 

 

 

 

321 

Česká strana sociálně demokratická 1 mandát  

7,05 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 

pořadí na kandidátce: 1 

39 let, asistent jednatele, Velká Bystřice 

243 
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Úspěšnost stran 

Tabulka ukazuje, kolik mandátů strany získaly či ztratily (+/-) a kolik budou mít 

zastupitelů. 

strana 2014 +/- 
celkem  

2018  

Sdružení nezávislých kandidátů - místní 

sdružení celkem 
11 0 11 

 

V Bystřici jsme všichni doma! KDU-ČSL 0 +3 3 
 

Česká strana sociálně demokratická 1 0 1 
 

Křesťanská a demokratická unie - 

Československá strana lidová 
3 -3 0 

 
 

 
 

 

Bílý kámen 2018  
 

Podklady: Jaroslav Koš, bývalý člen Autoveloklubu a zakladatel akce 

 

 Letošní svátek cykloturistů a turistů z širokého okolí měl nečekanou 

zápletku ještě před jeho zahájením. Kůrovcová kalamita umocněná silnou 

vichřicí si na lesních porostech Oderských vrchů vybrala svou krutou daň: 

obrovské polomy zasáhly celou oblast Libavska a vážně ohrozily samé konání 

tohoto ročníku. Doslova až v posledních dnech před akcí bylo vojáky a lesníky 

rozhodnuto, že se Kámen pojede i za cenu toho, že musela být uzavřena celá 

oblast v okolí Varhoště  a  pramene řeky Odry. 

 Počasí pořadatelům vyšlo, svítilo sluníčko a ani obávaný vítr  

na evropském rozvodí účastníkům dobrou náladu nekazil. Ti, kteří se pokoušeli 

nastoupit do akce ze vstupních stanovišť Daskabát, Velký Újezd či Kozlov, byli 

odkloněni na další vstupy, protože spadlé, nebo zaklíněné stromy přes lesní 

cesty jakýkoliv průjezd znemožňovaly. Je třeba ocenit ukázněnost všech, kteří 

stávající nebezpečnou situaci pochopili a podřizovali se pokynům pořadatelů. 

 Hlavní aktivita tak byla letos soustředěna na okolí t.zv. "libavské 

magistrály", kam se účastníci dostávali především z přetížených vstupních 

stanovišť u Mrskles a na Zeleném kříži, odkud svou pouť za krásami Libavska 

zahájila téměř polovina účastníků. Z nich velká část zdolala i pověstmi opředené 

skalisko Bílý kámen, který dal před čtvrt stoletím akci jméno. 

 Oněch pětadvacet let bylo poněkud nevýrazně připomenuto skupinkou 

několika vojáků v prvorepublikových uniformách tábořících pod výšinou 

velkostřelecké pozorovatelny (pořadateli ve zpravodaji podivně prezentovaná 
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jako "statická ukázka z II. světové války"), kde byla přistavena k nahlédnutí  

i současná hasičská stříkačka SDH Velký Týnec a stánek BESIPu.  

 Jako každý rok byly vypraveny pro starší účastníky a rodiny s menšími 

dětmi autokary, které na deseti zastávkách umožnily těmto lidem návštěvu 

vojenského prostoru a přímý kontakt s jejím průběhem téměř po celé Libavé. 

Letos tyto autokary jako průvodci poprvé provázeli členové okrašlovacího 

spolku Lubavia, kteří jsou se všemi památkami v celoročním styku a mohli 

proto na všech zastávkách cestujícím říci mnoho zajímavého. 

 Akce se obešla bez vážnějších zranění, protože došlo jen k drobným 

kolizím jednotlivých cyklistů, kteří podcenili náročnost libavského terénu. 

 Pořadatelé náročnou situaci po uvedených kalamitách zvládli velmi dobře, 

přesto to byl jejich poslední Bílý kámen, který připravili. Z řad AVK postupně 

odešli téměř všichni bystřičtí občané a zejména proto město Velká Bystřice, jako 

zakladatel a statutární vlastník ochranné známky této akce rozhodl, že funkci 

hlavního pořadatele převezme jiný, výrazně bystřický spolek - a to Haná Velká 

Bystřice. Autoveloklubu a spolku Lubavia bylo nabídnuto spolupořádání Bílého 

kamene s třicetiprocentním podílem na nákladech i zisku, což AVK odmítl.  

 Tím skončila dlouhá pořadatelská tradice, na kterou spolky Haná  

a Lubavia v dalším roce úspěšně navázaly. AVK Velká Bystřice ještě do konce 

tohoto roku zanikl - ale to už je jiná stránka této kroniky. 

  

 

 

Oslavy 100. výročí vzniku Československa ve Velké Bystřici 

 

Podklady :Petr Nakládal, referent OKI 

 
Město Velká Bystřice se vlastním programem připojilo k oslavám  

100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Hlavní program 

proběhl v předvečer státního svátku „Den vzniku samostatného 

československého státu“, v sobotu 27. října. Přes poměrně nepříznivé počasí  

se akce zúčastnily stovky bystřických i přespolních občanů. 

Přípravný výbor k oslavám jubilea se sešel již počátkem roku 2018. 

Postupně vytvářel programovou kostru a později i podrobný scénář oslav.  

Se žádostí o pomoc při přípravách byly osloveny všechny místní spolky  

a organizace. V Bystřických novinách a na městských webových stránkách byla 

zveřejněna výzva ke spolupráci i pro občany. 

Hlavní program byl ve Velké Bystřici zahájen ve 14 hodin průvodem od 

hostince U kovárny směrem na vlakovou zastávku. V něm za čelní vlajkoslávou, 

za doprovodu dechové hudby „Vaše kapela“, pochodovali krojovaní Hanáci, 
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sokolové ve stejnokrojích, sportovci v dresech, uniformovaní hasiči, kynologové 

se psy i zástupci dalších spolků spolu s představiteli města. Průvod doprovázela 

i skupina v legionářských uniformách a doplňoval jej např. koňský povoz, 

historická hasičská stříkačka či autoveterán Praga Picollo. Děti průvod zpestřily 

národními vlaječkami, mávátky a balonky v barvách trikolory, mnozí občané 

byli oblečeni do dobových kostýmů či vybaveni rekvizitami. 

Již několik minut před odchodem průvodu byl z olomouckého hlavního 

nádraží vypraven historický vlak vedený parní lokomotivou řady 464.202 

„Rosnička“, který mimo pasažéry vezl i představitele T. G. Masaryka (Jaroslav 

Magdon z divadelního souboru OB VB) s dcerou (Martina Žbánková z OKI). 

Na bystřické vlakové zastávce jim účastníci průvodu i desítky dalších občanů 

připravili velkolepé přivítání. Prezident Masaryk s dcerou nasedli do dobového 

kočáru a zdravili občany přihlížející průvodu. 

Slavnostní část oslav se odehrála na nádvoří školy. Písní Ach synku, 

synku ji zahájily školní děti a v podání Hanáckého mužského sboru Rovina 

zazněly hymny – česká i slovenská. Po položení věnců a kytic k soše prvního 

československého prezidenta T. G. Masaryka pronesli slavnostní projevy 

starosta města Marek Pazdera, místostarosta Ivo Slavotínek a ředitelka školy 

Jana Raková. 

Průvod poté došel na Zámeckém náměstí, kde byl připraven další bohatý 

program. Za zvuku flašinetu kolportovali kameloti zvláštní vydání Bystřických 

novin, skauti a Poletušky prodávali zápalky s historickými motivy, reedici 

starých pohlednic a otiskovali pamětní razítko. Děti mohly navštívit loutkové 

představení a obrovskému zájmu se těšil historický fotokoutek – obojí našlo  

při nepřízni počasí azyl v prostorách Kulturního a informačního centra  

a v galeriizet. Odlehčenější zábavu přineslo vystoupení Zdeňka Knedly alias 

Železného Zekona v amfiteátru.  Přehlídka jeho siláckých kousků končila  

za prvních tónů swingového orchestru New Street Band z Olomouce. Program 

na Zámeckém náměstí pak završil „Ohňostroj v trikolóře“. 

Z bohatého občerstvení ve stylu 1. republiky připomeňme alespoň skvělý 

guláš připravený bystřickými hasiči v polní kuchyni a speciální várku 

jubilejního piva HOBLA! připraveného z bystřického chmele pivovarem Kosíř. 

Založení várky byli osobně přítomni pánové starosta a místostarosta. S pivem 

též byla vyrobena edice pivních krýglů k připomínce velkého výročí. 

S večerem a sílícím deštěm se naštěstí slavnostní dění dále plánovaně 

odehrávalo v prostorách kulturního domu Nadační. Zlatým hřebem 

velkobystřických oslav se stal komponovaný pořad „Kabaret 100 – převážně 

(ne)vážně“ připravený souborem Haná. Na jevišti Nadačního před vyprodaným 

sálem v pestrém kaleidoskopu tanečních, hudebních, pěveckých i divadelních 

výstupů, doplněných o žurnálovou projekci, defilovaly dějiny hanáckého 

městečka Velké Bystřice na pozadí dějin republikových i světových. Výkony 

téměř stovky účinkujících ocenilo nadšené publikum závěrečným „standing 

ovation“. Své dojmy diváci i účinkující mohli nechat doznít ještě při závěrečné 
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párty za doprovodu příjemných melodií V+W, S+Ši dalších v podání Richarda 

Pogody. 

Skvělým počinem a ozdobou oslav se stala rovněž výstava „100 let ČSR 

ve Velké Bystřici“. Na deseti panelech zachycují podobu městečka i život jeho 

obyvatel před 100 lety i během nich, zvětšeniny historických pohlednic  

a fotografií, ve vitrínách pak obecní, farní, školní a hasičská kronika i historické 

artefakty zapůjčené spolky i občany. Výstava byla oživena projekcí 2 krátkých 

dokumentárních filmů: Návštěva Jana Masaryka ve Velké Bystřici 25. 5. 1947 

při příležitosti 2. odhalení sochy jeho otce a návrat téže sochy po „Sametové 

revoluci“ r. 1989 zpět do Bystřice. Velkým lákadlem a zpestřením, zejména  

pro mladší generaci, byla instalace veteránů – 5 motocyklů (JAWA 250 a 350, 

ČZ 150 a německých DKW a NSU) ze sbírky p. Haderky a automobilu Tatra 11 

zapůjčeného z Ostravy. Výstava, kterou připravil Zdeněk Polách, se těšila 

velkému zájmu návštěvníků a byla ke zhlédnutí až do 11. listopadu. Panely 

s fotografiemi jsou nadále k dispozici ve škole. 

100. výročí vzniku Československé republiky si těmito akcemi 

slavnostně, důstojně ale i radostně a vesele připomněly stovky občanů města 

Velká Bystřice. Hlavním organizátorem bylo město Velké Bystřice, aktivně  

se zapojily i bystřické spolky: Folklorní soubor HANÁ, TJ Sokol, Masarykova 

základní a mateřská škola, Sbor dobrovolných hasičů, Osvětová beseda, 

Sportovní klub, Orel, Skaut, pionýrský oddíl Poletušky, kynologická organizace  

a další. Oslavy formou finanční dotace podpořil Olomoucký kraj, sponzory byly 

České dráhy a Technické služby města Olomouce. Mediálním partnerem bylo 

Rádio Haná. Akce byla propagována prostřednictvím plakátů a letáků, pozvánky 

byly otištěny v Bystřických novinách, informace byly zveřejňovány na webu 

města a FB profilu Kulturního a informačního centra Velká Bystřice. Obsáhlé 

fotogalerie z akce byly umístěny na webových stránkách města. 
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Videokronika města 2018 
 

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 

Dvořák Petr Xˇandy 

Mgr.Dvořáková Marika 

Heitel Mirek 

Ing. Heřman Milan 

Charvátová Diana 

Npor.Mgr.Chrudina 

Pavel 

Mgr. Chmelíková Dana 

Mgr.Chumchalová 

Marcela 

MUDr. Jašek Petr 

Ing. Kolman Zdeněk 

Ing. Kolman Pavel Ph.D. 

Koš Jaroslav 

Mgr. Košová Věra 

Krylová Zdeňka 

Lakomá Lenka 

Mgr. Lakomý Zdeněk 

Ing. Langer Josef 

Karhánková Lucie 

Mgr. Langerová Lenka 

Matonoha Josef 

Mayer Petr 

Mečířová Olga 

Ing. Mihal Jaroslav 

Müller Zbyněk 

Nakládal Petr 

Ing. Pazdera Marek 

Mgr. Pazderová Lucie 

Pechová Jarka 

Mgr. Pírková Alena 

Procházková Tereza 

Mgr. Raková Jana 

Sázel Martin 

Ing.Schrottová Elefteria 

Mgr. Slavotínek Ivo 

Mgr. Stodůlka Petr 

Ing. Svoboda Milan 

Bc. Šebíková Hana 

Ing. Šperka Josef 

Ing. Šperka Kamil 

Ing. Šubert Jaromír 

Šípek Martin 

Vodička Pavel 

Zedník Miroslav 

Mgr. Žbánková Martina 

 

 

Za závěrečnou korekturu kroniky děkuji Mgr. Věře Košové. 

 

 

Ve Velké Bystřici 18. ledna 2020 

Hana Londová, kronikář města Velká Bystřice 
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XIII.  Příloha kroniky 2018 
 

 

Bystřické noviny 2018 – obsah (hlavní články a témata): 
 

LEDEN 2018 – číslo 1 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička (2) 

- Městský informační servis (2) 

- Úvodník - Vánoce (3) 

- Kultura (4-5) 

- Foto Výstava fotografií v parku, vánoční jarmarky, Mikuláš (6-7) 

- Školní okénko – Mobilní planetárium, Mikulášování (8) 

- Zájmové spolky – pozvánky a blahopřání (9-10) 

- Reklama (11,12) 

- Přílohy –  jízdní řád, kalendář svozu odpadů, plakátky Hanácký rok, Bystřice napříč 

žánry 

 

ÚNOR 2018 – číslo 2  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník - rozpočet (3) 

- Kultura - pozvánky (4,5,6) 

- Foto Zpívání u stromečku, pouštění lodiček, Troubení z věže, Živý Betlém, 

Štěpánské plavání, Štěpánské koledování (6,7) 

- Jízdní řády (8) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (9) 

- Pozvánky a reklama (10,11,12) 

 

BŘEZEN 2018 – číslo 3 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – poplatky, sběr plastů a papíru z domácností, konkurz na ředitele školy (3) 

- Kultura - pozvánky (4,5) 

- Foto – Masopust, rekonstrukce MŠ Zámecká, budování cyklostezky (6,7) 

- Školní okénko – Program prevence, lyžařský výcvik, expozice Pravěk (10) 

- Sport – házená – Rozpis zápasů, informace (11) 

- Reklama, pozvánka (12-13) 

 

DUBEN 2018 – číslo 4 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Školní ples, nález v kamenném kříži, workoutové a fitness hřiště (3) 

- Článek Poselství předků (4) 

- Kultura – pozvánky (4,5) 

- Foto – Dětské šibřinky, vynášení smrtky (6) 

- Školní okénko – zápis, mezinárodní aktivita ZŠ, školní ples, Vzpoura úrazům, 

úspěchy v soutěžích, recitační soutěž, školní karneval, Global Money week (7-10) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (11) 

- Reklama (12,13) 

- Pozvánky na jarní akce (14) 
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KVĚTEN 2018 – číslo 5 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – problematika odpadů, rekonstrukce školní jídelny, dovybavení KD 

Nadační, vyhlášení soutěže O nejkrásnější okno… (3,4) 

- Čištění řeky Bystřice – pozvání (4) 

- Kultura – pozvánky (5,6) 

- Foto – Pletení tatarů, Vítání jara v MŠ, Mrskut, Jarní bazárek (7,8) 

- Školní okénko – zápis, recitační soutěž, Výstava Poznej a chraň, Erasmus – Itálie, 

Projekt Napříč Bystřicemi (9,10) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (11,12,13) 

- Reklama (13-15) 

- Pozvánka na Slavnost kroje (14) 

 

ČERVEN 2018 – číslo 6 

- Kalendář akcí mikroregionu, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Konkurz na ředitele školy – Mgr. Jana Raková (3) 

- Zpráva o čištění Bystřice, Jsme ze stejné planety (4) 

- Kultura – pozvánky (3-5) 

- Foto – květnové akce (6) 

- Školní okénko – Den země, Souboj čtenářů (7) 

- Zájmové spolky – pozvánky (8,9) 

- T-mobile olympijský běh (9)  

- Reklama (9-11) 

- Pozvánka na Hanácké Nashville (12) 

 

ČERVENEC, SRPEN 2018 – číslo 7-8  

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Cena města – Prof.Konšel, Ing. Schneider, investice – školní jídelna, den 

otevřených dveří v MŠ Zámecká (3) 

- Den regionu Bystřička – pozvánka (5) 

- Kultura (4-6) 

- Jsme ze stejné planety CIAO G1(6-7) 

- Foto –zahradní slavnost, Hanácké Nashville (7,8) 

- Zájmové spolky (8,9) 

- Reklama (9-11) 

- Pozvánka na Hanácké Woodstock (142) 

 

ZÁŘÍ 2018 – číslo 9 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – sucho, revitalizace hřbitova, dokončování cyklostezky, rekonstrukce MŠ  

(3) 

- Volby do zastupitelstev obcí (4) 

- Kultura – pozvánky (5) 

- Hanácké Woodstock – zpráva (6) 

- Fotografie – Všesokolský slet v Praze, letní akce ve Velké Bystřici (7,8) 

- Pozvánky (9-11) 

- Zájmové spolky – Krušpánek ve Strážnici (11) pozvánky (12) 

- Školní okénko – zahájení školního roku (12) 

- Sport –házená – rozpis zápasů (13) 

- Foto – benefiční utkání v kopané (14) 
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- Reklama (14,15) 

- Pozvánka na Lidový rok (16) 

- Přílohy – T MOBILE olympijský běh, Registrované volební strany pro volby  

do Zastupitelstva města Velká Bystřice 

 

ŘÍJEN 2018 – číslo 10 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – Zamyšlení Ing. Schrottové nad volbami a volebním obdobím (3,4) 

- Kultura – pozvánky (4) 

- Vyhodnocení soutěže Nejkrásnější okno…2018 (5,6) 

- Pozvánky na bystřické banjo (7) 

- Fotografie – Lidový rok (8) 

- Školní okénko – projekty Edison, Erasmus (9) 

- Benefiční fotbalové utkání – článek (10) 

- Bystřice má mistra světa (11) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (10,11) 

- Reklama (11) 

- Pozvánka na Oslavy 100 let založení republiky (12) 

 

 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ BYSTŘICKÝCH NOVIN  

 100 LET ČESKOSLOVENSKA VE VELKÉ BYSTŘICI 

- Úvodník starosty a místostarosty 

- Program oslav 

- Dobové fotografie Velké Bystřice 

- Představitelé obce od r.1792 

- Historie školství ve Velké Bystřici 

- Kalendárium a fotografie 

- Dobové reklamy 

 

LISTOPAD 2018 -  číslo 11 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis, výsledky 

komunálních voleb (2) 

- Úvodník – partnerství s italským Alfianellem, nová cyklostezka v provozu, 

Sv.Martin, památka zesnulých (3) 

- Kultura – pozvánky (4-6) 

- Fotografie – Výstava ovoce a zeleniny, Bystřické selské trhy, workoutové hřiště (7) 

- Školní okénko – Erasmus Portugalsko, Pevnost poznání, páťáci ve SZŠ (8,9) 

- Zájmové spolky a organizace – pozvánky (10,11) 

- Poděkování za oslavy 100 let založení republiky (12) 

- Reklama (12-13) 

- Pozvánka na Svatomartinské slavnosti (14) 

 

PROSINEC 2018 – číslo 12 

- Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, Městský informační servis (2) 

- Úvodník – ustavující zasedání zastupitelstva, příprava rozpočtu, oslava 100 let 

republiky (3) 

- Bystřické oslavy 100. výročí vzniku Československa - ohlédnutí (4) 

- Kultura – pozvánky (4,6,7) 

- Bystřické banjo 20 let (5) 

https://www.velkabystrice.cz/filemanager/files/395931.pdf
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- Školní okénko – Přespolní běh, Den lesa, Dopravní den, školní liga házené, exkurze 

do tiskáren, poezie (8,13) 

- Fotografie – Bystřické banjo (9), oslavy 100 let republiky (10,11), Svatomartinské 

odpoledne, výstavka SPCCHO (12) 

- Zájmové spolky a organizace - pozvánky (14,15) 

- Sport – Sametový cyklokros, Házená pomáhá (16) 

- Program Moravského divadla (17) 

- Reklama (18,19) 

- Program Hanácký rok v Bystřici - zima 

 

 

 

 

 

Vyjádření kronikáře k užití dalších příloh kroniky 

 

 Během roku 2018 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  
 

 


