
Držitelé Ceny města Velká Bystřice  

 

Rok 2005  

Mons.ThDr. Antonín Huvar 

Papežský prelát 

za přínos k rozvoji duchovních a morálních hodnot. 

nar. 23.7.1922 

bytem Vražné 152 

fara Křížkovského 34,  Velká Bystřice  

zemřel 22.9.2009 (Nový Jičín)  

Leo Schwarz  Za celoživotní přínos v oblasti umělecké a dokumentární 

fotografie 

nar. 3.10.1914 

bytem Velká Bystřice, Havlíčkova 320 

zemřel 28.12.2006 

Antonín Nakládal  za celoživotní přínos v oblasti kultury  

nar. 25.5.1932 

bytem Velká Bystřice, Loučná 109 

zemřel 11.2.2017 

Rok 2006  

Jan Bugno  Za přínos v oblasti školství, sportu a kultury  

 Rok nar. 1926 

 

Václav Juráň Za své občanské přesvědčení a statečný postoj v době 

komunistické diktatury, za rozvoj skautingu, za aktivní 

činnost v ochotnickém divadle 

nar. 17.4.1929 

zemřel 3.1.2012 

Bronislava Millá  Za přínos v oblasti folklóru, zachování lidových tradic 

našeho regionu, za práci s dětmi a mládeží ve vedení 

dětského folklorního souboru 

Rok nar. 1951 

Rok 2007  

Ing. Čestmír Hradil  Za společenskou angažovanost a rozvoj a propagaci 

města, rozvoj kultury a zvláště divadla  

nar. 3.9.1931 

zemřel 14.12.2009 

Rok 2008  

Jaromír Klenovský  Za dlouholetou práci v divadelním souboru a za vedení 

pěveckého sboru při Husově sboru Velká Bystřice  

nar. 3.3.1925 

zemřel 1.9.2017 

 

Jaroslav Koš  Za přínos v oblasti kultury a společenského života v obci, 

pořadatel a organizátor akcí Bílý kámen, Bystřické banjo, 

Regi-Banjo, kronikář města  

Rok nar. 1939 



Rok 2009  

Ing. Miroslav Hořínek  Za dlouholetý podíl na rozvoji kultury a sportu  

nar. 10.6.1926 

zemřel 11.1.2010 

Ing. arch. Jan Navrátil Za dlouholetý podíl na formování vzhledu Velké Bystřice  

nar. 23.04.1939 

zemřel 6.10.2013 

Rok 2010 NEBYLA UDĚLENA CENA  

Rok 2011  

Mgr. Dagmar Spáčilová  byla farářkou církve československé husitské ve Velké Bystřici 

40 let, za tuto dobu bylo její snahou prohlubování duchovních 

hodnot v životě obyvatel Velké Bystřice a okolí, nejen u členů 

vlastní církve. 

                               Rok nar. 1931 

Zdenka Plachá  nar. 16.9.1923, bytem Velká Bystřice Kolárova 381,  

za velký přínos v oblasti kultury a vzdělávání, dlouholetá 

knihovnice, za jejíž činnosti získala knihovna řadu ocenění, za 

příspěvky do velkobystřických novin o významných 

osobnostech nejen z Velké Bystřice 

               zemřela 15.12.2014 

Rok 2012                                       

Karel Hewanicki za dlouholetou spolupráci v oblasti kultury, za aktivní 

spolupráci s divadelním souborem a matrikou města Velká 

Bystřice 

                           rok nar. 1937, 

Rok 2013  

Josef Kolbe za celoživotní přínos ve výstavbě  ve Velké Bystřici 

                         nar. 1.9.1890,   

                   zemřel 12.4.1964, 

Rok 2014  

Mons. Doc. Mag. Josef Olejník 

Papežský prelát 

Za celoživotní přínos rozvoji liturgické hudby a sborového 

zpěvu a za rozšiřování povědomí o Velké Bystřici v oblasti 

kultury. 

                             nar. 1. 7. 1914 

                       zemřel 11. 7. 2009 

Rok 2016  

Ing. Josef Langer Za celoživotní aktivní osobní přínos pro rozvoj folklórních 

aktivit ve Velké Bystřici 

                             Rok nar. 1953 

Rok 2018  

prof. Josef Konšel Za celoživotní osobní přínos v rozvoji českého lesnictví a za 

přínos k rozvoji duchovních a morálních hodnot  
                                nar,  20. 3. 1875 

                          zemřel 18. 7. 1958 

Ing. Vladimír Schneider Za celoživotní aktivní osobní přínos v oblasti sportu ve Velké 

Bystřici 

                               Rok nar. 1957 

 


