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Vážení spoluobčané,

Při psaní tohoto úvodníku zažívám 
zvláštní pocit, kdy si uvědomuji, že je 
to možná naposled co se na Vás obra-
cím se svým komentářem aktuálního 
dění ve Velké Bystřici. Blíží se nám 
totiž komunální volby, které budou 
v termínu 20. a 21. října 2006. Chtěl 
bych všem zastupitelům, pracovníkům 
MěÚ a vůbec všem občanům poděko-
vat za krásné čtyři roky. Určitě jsem 
připraven a bylo by to pro mě výzvou, 
pokračovat v započaté práci, ale o 
všem rozhodnete Vy občané Velké 
Bystřice. V mnoha obcích bývá 
zvykem, že obecní zpravodaj je těsně 
před volbami využit k prezentaci 
výsledků volebního období a k propa-
gaci volebního programu "vládnoucí" 
strany. My jsme se letos domluvili, že 
součástí tohoto vydání Bystřických 
novin bude vložený materiál, který 
představí jednotlivé kandidátky ve 
vylosovaném pořadí a pokud bude 
zájem zveřejní termín konání a 
pozvánku na jejich mítink. To 
znamená, že nebudou zveřejněny 
žádné volební materiály, k tomuto 
musí volební strany využít vlastní 
prostředky. A nyní již dovolte, abych 
se věnoval současnému dění ve Velké 
Bystřici. 

Na začátku září se uskutečnil již 17. 
ročník národního folklorního festivalu 
Lidový rok, který se dle mého názoru 
velmi vydařil. Rád bych touto cestou 
poděkoval všem, kteří se na jeho 
přípravě a celkové organizaci podíleli. 
Připomněl bych však rád dvě dopro-
vodné akce. Na nádvoří radnice byly 
vystaveny studie rekonstrukce 
kulturního domu Nadační, kterou 
připravujeme. Občané se v anketě 
vyjadřovali k jednotlivým návrhům, 
nejvíce hlasů (102) získal návrh Ing. 
arch. Otto Schneidera, na druhém 
místě se umístil návrh Ing. arch. 
Polácha a Ing. arch. Brabence 
(50hlasů) a třetí byl návrh Ing. arch. 
Dana Životy (45 hlasů). Nyní návrhy 

posoudí odborná komise, uvidíme jak 
bude její názor odlišný. Součástí 
nedělního programu bylo také 
slavnostní vyhlášení soutěže O 
nejkrásnější okno a předzahrádku. 
Výsledky soutěže jsou uveřejněny 
hned za úvodníkem.

Těsně před Lidovým rokem jsme 
ještě stihli provést nátěr fasády na 
radnici. Myslím, že dlouhé diskuse 
kolem barvy fasády se vyplatily a 
zelenou barvu jsme ve spolupráci se 
stavební komisí zvolili velmi dobře. 
Alespoň já jsem zachytil většinou 
kladné reakce. Další oříšek se objevil 
po odkrytí zvlhlého zdiva žudra 
radnice. Kamenné zdivo opěrných 
piliřů se nám jevilo jako velmi 
zajímavý estetický prvek, který by 
ještě k tomu zabránil neustálým 
problémům s vlhkostí a opadáváním 
omítky pilířů. Dokonce bych řekl, že 
velká část veřejnosti by byla tomuto 
řešení nakloněna. I proto jsme svolali 
stavební komisi a přizvali odborníka 
na fasády. Museli jsme však s těžkým 
srdcem uznat jejich argumenty (viz. 
vyjádření předsedy stavební komise 
Ing. arch. Jana Navrátila, které je 
zveřejněno hned za úvodníkem) - 
takže žudro radnice budeme omítat.

V současné době jsou v plném 
proudu práce na akci Rekonstrukce 

chodníků na části ul. 8.května a 
Kollárova. Hlavním cílem je do 
budoucna vyřešit chodník na celém 
hlavním průtahu  městečkem. Při 
rekonstrukci chodníku jsme získali 
značné množství starších dlaždic. Část 
jich bude použita na opravy chodníků 
a část bude nabídnuta občanům 
k odprodeji. Rada města schválila 

2prodejní cenu 20kč/m  dlažby. Zájemci 
se mohou přihlásit na MěÚ Velká 
Bystřice u vedoucího odboru výstavby  
Ing. Štembírka na e-mail
stembirek@muvb.cz 
nebo na telefonu 585 351 371.  

Mikroregion Bystřička získal 
v rámci grantových schémat Olo-
mouckého kraje dotaci 1,058 mil. Kč 
na prezentaci a propagaci mikro-
regionu Bystřička. V rámci této akce 
budou osazeny informační cedule a 
přeznačeny cyklostezky, bude také 
vyrobeno několik propagačních ma-
teriálů (informační letáky, mapy, 
kalendář, publikace o mikroregionu 
atd.) Nové orientační mapy Velké 
Bystřice byly také osazeny před rad-
nici, u nádraží a u vlakové zastávky.

Na závěr Vám popřeji, abyste si 
zvolili takové nové zastupitelstvo, 
které se bude schopno pro Velkou 
Bystřici i "rozkrájet". 

Marek Pazdera

Kategorie nejlepší předzahrádka:
1. Rodina Šípkova, Týnecká č. 416, Velká Bystřice
2. Rodina Huskova, ČSA č. 801, Velká Bystřice
3. Rodina Drdlova, Nad Skálou č. 846, Velká Bystřice
Cena  ČSZ - rodina Belayova, Vyšehradská č. 288, Velká Bystřice
Čestné uznání - pí. Růžena Kutlerová, Příční č. 332, Velká Bystřice

Kategorie nejkrásnější okno:
1. Rodina Kučerova, 8. května č. 31, Velká Bystřice
2. p. Miroslav Soukeník, sl. Lenka Kostelníková, Příční č. 306, Velká

Bystřice
3. Rodina Foukalova, Nádražní I/697, Velká Bystřice
Cena ČSZ -  Rodina Králíkova a Vláčilova, Kollárova č. 411, Velká Bystřice 
Čestné uznání - Rodina  Menšíkova, Týnecká č. 252, Velká Bystřice

Vítězové soutěže "O nejkrásnější okno 
a předzahrádku" v roce 2006
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V nedávné době sledovali občané 
našeho města se zájmem celkovou 
rekonstrukci radnice. Vloni proběhly 
poměrně zásadní stavební úpravy 
vnitřních prostor a nádvoří, letos došlo 
k úpravě vnějšího kabátu radnice. Pro 
vylepšení vzhledu radnice bylo třeba 
odstranit povrchová vedení různých 
přípojek drátů vedených po omítce a 
dořešit technické problémy a zabráně-
ní pronikání vlhkosti do zdiva přízemí. 
Také došlo na odstranění starých omí-
tek pilířů předsazeného loubí připomí-
nající hanácký žudr. Odstraněním 
omítek se ukázalo, že nejde o hanác-
kou lidovou architekturu, která by byla 
provedena z nepáleného hliněného 
zdiva. Použitý kamenný materiál doka-
zuje, že minimálně od r. 1825 slouží 
tato budova jako sídlo občanské sprá-
vy městečka. Všichni rodáci i přistěho-
valci považují radnici s loubím a 
věžičkou s hodinami za symbol města. 
Tento symbol je třeba uchovat. 
Při odkrytí zdiva loubí včetně šikmých 
opěrných pilířů jsme zatrnuli a začali 

uvažovat o přiznání kamenného zdiva 
navenek. Při podrobné prohlídce se 
však mohl každý přesvědčit, že 
kamenné zdivo šikmých pilířů je 
nekvalitní, pojivo rozpadlé na prášek. 
Zedníci, kteří ho v minulosti vyzdívali 
a zřejmě i tehdejší investor věděli, že 
zdivo bude zaomítané a tak si ani neda-
li moc záležet. 
Po zhodnocení všech okolností dopo-
ručili přizvaní znalci pilíře znovu 
omítnout. Návrhy přiznat zdivo jsme 
museli odmítnout. Jednotlivé kameny 
nalámané v lomu nemající ložní spáry, 
natož opracované stěny aspoň na náro-
ží, jsou propojovány kamennou drtí 

v  poměrně ve lkých p lochách .  
Romanticky vytvářet uměle vzhled 
kamenného zdiva na objektu  takového 
významu není důstojné. Ani doplnění 
zdiva novým kamenem v místě vydro-
lené malty nepřipadá v úvahu. 
Konečný vzhled těchto pokusů by 
vyzněl nepravdivě a v důsledku by 
způsobil změnu vzhledu historické 
radnice, která je v našem městě budo-
vou č. 1. Horským hotelem nikdy 
nebude. 

Ing.arch. Jan Navrátil, 
předseda stavební komise 

při radě města 

Několik poznámek k opravě fasády velkobystřické radnice

Pozvánka 
Ve čtvrtek 26. října 2006 v 17.00 hodin se u pomníku

 T.G. Masaryka uskuteční krátký pietní akt u příležitosti vzniku 
Československé republiky. 

Zveme širokou veřejnost. 

Ing. Marek Pazdera, starosta města 

w Jedno z posledních veřejných zase-
dání zastupitelstva města se konalo 
11. září 2006 v Hotelu Zámek ve Velké 
Bystřici. Vzhledem k tomu, že se blíží 
konec tohoto volebního období, padly 
zde informace o investiční výstavbě 
v obci a závazcích, které budou předá-
ny novému zastupitelstvu. Městu se 
podařilo zajistit dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Ještě v měsíci září 
se zahájí práce na ulici Husova a části 
ulice ČSA, kde jsou nejvíce zazname-
nány výpadky v osvětlení. V příštím 
roce by se mělo pokračovat. 
w Zastupitelstvo města schválilo 
název nové ulice „Kapitulní“- ulice od 
křižovatky u statku k parku. Do budo-
vy, kde dříve sídlily Vojenské lesy a 
statky se nastěhují děti umístěné 
v „Klokánku“.Již z tohoto důvodu se  
rozhodla rada města doporučit zastupi-

telstvu schválit název nové ulice ještě 
před nastěhováním „Klokánku“. 
w Velmi dobře se zahájily práce na 
rekonstrukci chodníků. Zastupitelstvo 
města rozhodlo schválit rozpočtové 
opatření, aby se chodníky postupně 
dostávaly do takového stavu jako je 
u základní školy a dále. 
w Město instalovalo na horním hřišti a 
u nádraží dětské hřiště v celkové hod-
notě 360.000 Kč. Bohužel některé jeho 
části nevydržely nájezd vandalů a již 
máme hlášenou škodu a vyčíslenou na 
cca 20.000 Kč. Hřiště byla stavěna pro 
děti a mládež. Komu vadí a stále ničí 
hodnoty všech občanů? Na hřiště 
žádná dotace nebyla, jsou to finanční 
prostředky z rozpočtu z prodeje 
pozemků. Všímejme si chování lidí 
kolem nás. Někteří jedinci ničí maje-
tek ze zábavy, svévolně?

w V sobotu 16. 9. 2006 proběhl sběr 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Organizace sběru byla velmi 
dobrá již s ohledem na to, že příjezd a 
výjezd aut byl na novém parkovišti 
u zámeckých sklepů. Někteří lidé však 
nebrali zřetel na to, že sběr je až 
v sobotu, ale již ve čtvrtek skládali na 
parkoviště televizory, koberce a jiné 
přebytečné maličkosti. Pracovníci 
technických služeb ještě v pondělí 
sbírali u kontejnerů kočárky, matra-
ce,…, protože si asi občané spletli 
místo na uložení odpadu!!! 
wSeparovaný odpad - pochvala patří 
občanům, kteří poctivě separují sklo, 
plasty, papír. Nezvyšuje se tak sběr 
komunálního odpadu, jehož náklady 
na uložení a likvidaci se neustále zvy-
šují. Velká Bystřice má již 11 míst na 
uložení separovaného odpadu. 

Informace z bystřické radnice 

Vážení spoluobčané,
   Jen pár dní nás dělí od voleb do měst-
ského zastupitelstva. Proto bych chtěl 
v tuto chvíli poděkovat všem jeho 
dosavadním členům za velmi dobrou 
spolupráci při řešení našich každoden-
ních úkolů. Před čtyřmi lety jsme si v 
našem programovém prohlášení vytkli 
některé priority jako je dostavba kana-
lizace, opravy Husovy ulice, cest a 

chodníků. K tomu přibyla rekonstruk-
ce školy, výstavba nové tělocvičny, 
rozšíření Domu pokojného stáří, opra-
va radnice a mnoho dalších akcí, stra-
nou nezůstala ani kultura a sport. Naší 
snahou bylo odevzdat svým nástup-
cům obec opět v lepším stavu, než 
jsme ji převzali. Zda se nám to poved-
lo, je čistě na vašem zhodnocení. Při 
této příležitosti bych chtěl připome-
nout také pomoc některých poslanců 

parlamentu ČR a dalších politiků na 
celostátní a krajské úrovni, protože 
bez jejich pomoci a zájmu bychom 
některé projekty jen stěží realizovali. 
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám, 
občanům našeho městečka za trpěli-
vost,  které bylo při tak rozsáhlé inves-
tiční činnosti jistě zapotřebí a také za 
spolupráci, bez níž je další rozvoj 
města nemyslitelný.

Mgr. Zdenek Lakomý-místostarosta
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Tělocvičná jednota Sokol Velká Bystřice blahopřeje br. JANU BUGNOVI k významnému životnímu 
jubileu, které oslaví v říjnu letošního roku. 

Dlouholetý člen sokolské jednoty ve Velké Bystřici je místní rodák, bývalý učitel a ředitel zdejší 
Masarykovy základní školy. Se Sokolem je spjat od svého mládí a v naší jednotě působil aktivně jako 
cvičenec, ale i ve sportovních oddílech hokeje a kopané. Prošel funkcemi cvičitele žáků i dospělých, byl 
náčelníkem i místostarostou. Je stálým členem výboru naší jednoty. V roce 1968, kdy se totalita nakrátko 
uvolnila, byl mezi Sokoly, kteří v naší obci vytvořili samostatný „Tělovýchovný svaz Sokol“ a v roce 1989 
byl znovu v přípravném výboru, který zajistil osamostatnění T. J. Sokol Velká Bystřice a její začlenění do 
České obce sokolské. V nynější době zastává ve výboru naší jednoty funkci vzdělavatele, kdy přibližuje 
dění v Sokole široké veřejnosti prostřednictvím článků ve Velkobystřických novinách, Župním zpravodaji a 
jiných periodikách. Dále se vzorně stará o vedení naší kroniky a i jinak dokumentuje sokolské akce. Je 
hlavním organizátorem Dnů otevřených dveří ve zdejší sokolovně. 
     Plným právem proto byla br. Janu Bugnovi v letošním roce udělena Cena města Velká Bystřice za 
přínos v oblasti školství, sportu a kultury. 
     Připojujeme se k ostatním gratulantům a přejeme k jeho krásným narozeninám vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let. Taktéž děkujeme za dlouholetou obětavou práci pro 
Sokol a věříme, že toho ještě společně mnoho prožijeme!

Výbor T.J. Sokol Velká Bystřice

Vážení spoluobčané! T.J. Sokol Velká Bystřice velmi naléhavě hledá cvičitele pro oddíl mladších žáků 
1 2(1. - 5. třída). Jedná se o 1 a /  hod. týdně a náplní cvičebních hodin jsou míčové hry, cvičení na nářadí i prostná, pohy-

bové a rozumové hry - záleží na fantazii cvičitele a jeho schopnosti zaujmout. Požadujeme osobu starší 18-ti let a je 
samozřejmostí, že v začátcích ochotně pomůžeme jak prakticky tak teoreticky.

Bližší informace získáte na tel. číslech: 736 165 882, 737 621 839.

se skupinou BACILYve svém "nejsilnějším" složení

Jan Neckář, Ota Petřina, Jiří Šustera, Peter Mahrik a Miloš Rábl

Velká Bystřice kulturní dům
sobota 14. října 2006 v 19 hodin  

Program koncertu je sestaven převážně z největších hitů, 
např. Ša-la-la-la-li, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Chrám sv. Víta, Stín katedrál, 

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Planetárium aj. Zazní i novinky z CD Oči koní
Vstupné v předprodeji 120,- Kč. U pokladny 150,- Kč.

Na sále tradiční stolová úprava, počet míst ke stolům omezen.
Bufet v provozu, uzavřen pouze po dobu hlavního programu.
Předprodej od 25. září 2006 v Kulturním středisku nebo
v restauraci Nadační. Tel.: 585 351 680, 728 175 621.
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Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, Mladá fronta DNES, MEDIATEL - Zlaté stránky,
Rádio PROGLAS a Dětská tisková agentura. 

Festival je pořádán za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a dále jej podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INSTA, ČESKÉ DRÁHY, Ferona Thyssen Plastics V. Bystřice, 
Hotel Zámek V. Bystřice, Středomoravská vodárenská, VCES, FERONA Olomouc, STUKO V.Bystřice, DITANA 
V. Bystřice, ZENDULKA Olomouc, Pekařství HIRSCH, AGROSPOL V. Bystřice, VOGL V. Bystřice, MCO Olomouc, 
VAPE V. Bystřice, Gambrinus, LO Haná, FORCOM NET, ZADO V. Bystřice, M Contakt V. Bystřice, TOI TOI, 
FILÍPKOVÁ květinářství V. Bystřice, ČAJKA truhlářství V. Bystřice, AUTA - BUSY Studený, ing. V. Schneider 
V. Bystřice, Tradice ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IOV, CAC leasing a řada dalších.

Další naše díky patří všem, kteří ochotně pomohli při samotné organizaci nebo zajišťovali technické zázemí tohoto 
náročného a krásného festivalu. Město Velká Bystřice a organizační štáb LR
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Ano - v sobotu 11.listopadu už po 
osmé opět zazní trampské akordy 
v bystřickém Kulturním domě a 
nebude to muzika ledajaká a jen 
trampská. Z jarního Regi-Banja diváci 
svou anketou zvolili vítěznou skupinu 
Kelt-grass-band ze Stránského, 
šternberský folkový kvartet 16 strun a 
šmytec, lipnické trampy Pupkáče a 
olomouckou trampskou skupinu 
Přátelé přizvali jako čtvrtou v pořadí 
z regionu pořadatelé. Na scéně uvidí-
me a uslyšíme loňské vítěze „velkého“ 
Banja - moravskoslezkou bluegrasso-
vou skupinu BG Styl, nebudou chybět 
tradiční středočeši, trampové z Lístku 
a sedmá účinkující skupina je zatím 

Bystřické banjo už po osmé 
- tentokrát s Miki Ryvolou 

a Nezmary
tajené tradiční 
překvapení po-
řadatelů. 

Vyvrcholením 
přehlídky bude 
samozřejmě celý 
koncert nám již 
známé profesi-
onální skupiny 
NEZMAŘI, s ni-
miž  p ř i j ede  z  
českobudějovicka 
legenda trampské muziky - MIKI 
RYVOLA ,  bratr j iž zemřelého 
Wabiho, jejichž písně se zpívají u tá-
boráků po celém trampském světě.
Máme se tedy opravdu na co těšit-  

bližší informace podáme v příštím 
vydání Velkobystřických novin. Za 
pořadatele z Kulturního střediska zve 
všechny kamarády

J. Jerry Koš

Farní úřad Velká Bystřice,
KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice

zvou na 

KONCERT
v rámci hudebního festivalu

v sobotu 14. října 2006 ve 14.00 hodin
v Husově sboru, 

kostel Církve československé husitské
ve Velké Bystřici

Účinkuje: Brněnský komorní soubor

Program:
B. Martinů: 

Serenáda č. 2
Allegro, Poco andante, Allegro con brio

L. Boccherini:
Koncert B dur pro violoncello a orchestr
Allegro moderato, Adagio, Rondo, Allegro

L. Janáček:
Suita pro smyčce
Moderato, Adagio, Andante con moto,
Presto - Andante - Presto,
Adagio, Andante

Vstupné dobrovolné.

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
v rámci hudebního festivalu

uvádějí

KONCERT
ve čtvrtek 19. října 2006 v 17.00 hodin
v salonku hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkuje: KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák - housle
Irena Herajnová - housle
Jan Jíša - viola
Jitka Vlašánková - violoncello

Program:
A. Dvořák:

Smyčcový kvartet F dur op. 96 „Americký“
Allegro ma non troppo, Lento, Molto vivace,
Vivace ma non troppo

L. Janáček:
Smyčcový kvartet č. 1
Adagio. Con moto, con moto,
Con moto, Con Moto

B. Martinů:
Smyčcový kvartet č. 3, Allegro, Andante, Vivo

Vstupné je 20,- Kč, děti zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

Hrají: Matìj Kopecký a Mirka Kopecká
Pohádka o �upínkovi získala vøelý ohlas u dìtského publika nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích. 
Zajímavý pøíbìh upoutá dìti dramatickými i humornými situacemi, do kterých se �upínek s pejskem dostávájí 
nejen pøi setkáních s li�kou. Vstupné je 20,- Kè
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 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V červnovém čísle jsme informova-
li spoluobčany o projektech evropské-
ho sociálního fondu realizovaných 
v mikroregionu Bystřička s partnerem 
Sdružení CEPAC - Morava. Ráda bych 
nyní zrekapitulovala zrealizované 
akce, ale hlavně se obrátila na 
spoluobčany s chystanou nabídkou 
vzdělávání v roce 2007.
Takže nejdříve rekapitulace - co se již 
zrealizovalo.
1. „Starosto, půjč nám lidi“, tak to byl 
název článku v Mladé frontě Dnes, 
který byl otištěn v srpnu 2006. Článek 
velmi kladně hodnotil realizaci pro-
jektu OP RLZ mikroregionu Bystřička 
s názvem „Podpora nových forem 
zaměstnávání a vytváření nových pra-
covn ích  mí s t  v  mik ro reg ionu 
Bystřička“. Hlavní aktivitou projektu 
je totiž vytvoření 16 nových pracov-
ních míst v 8 obcích regionu v období 
od 1.5. 2006 do 30.12. 2007. Mzdové 
náklady na nové pracovníky jsou 
hrazeny ze 75% z finančních zdrojů 
projektu a zbývajících 25% hradí 
jednotlivé obce. Nově vzniklá pracov-
ní místa byla obsazena nezaměstna-
nými občany regionu, kdy pracovníky 
si vybrali starostové jednotlivých obcí. 
Výsledek - zatím jsou spokojeni jak 
starostové, tak i pracovníci. Slova 
bych i doplnila číslem, neboť v rámci 
projektu je zabezpečeno na mzdy 
těchto pracovníků 3 800 000,- Kč.
2. V období duben - červen 2006 bylo 
zdarma vyškoleno celkem 42 mami-
nek na mateřské dovolené. Maminky 
absolvovaly akreditovaný vzdělávací 
program Základů výpočetní techniky. 
Výuka probíhala v odpoledních hodi-
nách v Masarykově základní škole 
ve Velké Bystřici. Maminky měly 
zajištěno hlídání dětí v družině školy. 
Náklady vzdělávacího programu byly 
plně hrazeny z prostředků projektů 
Evropské unie Phare 2003 RLZ, které 
realizovalo Sdružení CEPAC - Morava 
a Občanské sdružení Studnice - Plzeň. 
Slova bych i nyní doplnila číslem, 
n e b o ť  z a b e z p e č e n í  r e a l i z a c e  
vzdělávání stálo cca 200 000,- Kč.
Co nyní připravujeme.
1. Od 9. října 2006 bude zahájen 
akreditovaný kurz Základů výpočetní 
techniky pro dalších 15 maminek na 
mateřské dovolené. Výuka bude opět 
probíhat v odpoledních hodinách 
v Masarykově základní škole ve Velké 
Bystřici, kde bude zajištěno i hlídání 
dětí v družině školy. Náklady kurzu 

Partnerství mikroregionu Bystřička se vzdělávacím Sdružením CEPAC - Morava.
budou hradit partneři - Sdružení 
CEPAC - Morava zabezpečí lektor-
skou činnost, Masarykova základní 
škola ve Velké Bystřici bezplatně 
poskytne učebnu a pronájem družiny a 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
zabezpečí hlídání dětí. Takže účast na 
kurzu bude pro maminky opět zdarma. 
Všichni organizátoři - starostové obcí 
mikroregionu Bystřička, paní ředitelka 
školy Mgr. Jarmila Štěpánová a 
iniciátor řešení - starosta města Velké 
Bystřice Ing. Marek Pazdera - si 
zaslouží poděkování. 

A nyní slíbená nabídka vzdělávání 
pro rok 2007. Všechna popsaná 
školení jsou pro účastníky zcela 
zdarma, realizátorem školení je 
Sdružení CEPAC - Morava.
1. Dvě speciální nabídky pouze pro 
osoby se zdravotním znevýhodněním 
a) Vzdělávací a motivační program, 
který obsahuje:
- rekvalifikační kurz Základy výpo-
četní techniky (MS Windows, Internet, 
MS Outlook, MS Word, MS Excel, 
80 hodin, prezenční výuka s lektorem),
- bilanční diagnostiku (24 hodin, pre-
zenční výuka s lektorem),
- individuální poradenství (průběžně),
- zabezpečení praxe u zaměstnavatele 
(1 měsíc),
- pomoc při vyhledání práce na 
zkrácený úvazek, kdy zaměstnavateli 
budeme hradit až 75% mzdových 
nákladů po dobu 6 měsíců.
Cílová skupina:  Držitelé průkazu OZP 
nebo částeční invalidní důchodci, kteří 
jsou více jak 6 měsíců evidovaní na 
úřadech práce.
Podrobnější informace naleznete na: 
www.pnp-olomoucky.cz.
b) Vzdělávací program rozšířených 
znalostí na PC, který obsahuje:
- rekvalifikační kurz Základy výpo-
četní techniky (MS Windows, Internet, 
MS Outlook, MS Word, MS Excel, 58 
hodin, prezenční výuka s lektorem),
- rozšířený kurz Znalostí na PC (MS 
PowerPoint, grafické systémy, Zákla-
dy HTML, 55 hodin, prezenční výuka 
s lektorem),
- individuální poradenství (průběžně),
- pomoc při vyhledání práce na 
zkrácený úvazek či práce z domu, kdy 
zaměstnavateli budeme hradit až 75% 
mzdových nákladů do 31.1.2008.
Cílová skupina: Držitelé průkazu OZP, 
částeční i plní invalidní důchodci, kteří 
nejsou zaměstnaní (doma, studují, 

uchazeči o zaměstnání, …)
V rámci obou typů školení bude 
zabezpečeno:
- proplácení cestovného,
- uchazeč o zaměstnání má nárok 
od úřadu práce na podporu při 
rekvalifikaci.
2. Nabídka dvou vzdělávacích progra-
mů pro všechny cílové skupiny:
- rekvalifikační kurz Základy výpo-
četní techniky (MS Windows, Internet, 
MS Outlook, MS Word, MS Excel, 58 
hodin - 1 měsíc, prezenční výuka s le-
ktorem), 
- rekvalifikační kurz Základy podni-
kání (Marketing, Ekonomika, Právní 
minimum,174 hodin - 6 týdnů, kombi-
novaná forma výuky - prezenční i 
eLearningová), 
Cílová skupina:  
- uchazeč o zaměstnání (tzn. neza-
městnaný evidovaný na úřadě práce),
- zájemce o zaměstnání (tzn. matky 
na mateřské dovolené, osoby starající 
se o závislé osoby, studenti středních i 
vysokých škol, invalidní důchodci,…)
V rámci školení bude zabezpečeno:
- proplácení cestovného,
- uchazeč o zaměstnání má nárok od 
úřadu práce na podporu při rekvali-
fikaci,
- hlídání dětí (omezeně),
- maminkám, které nebudou moci 
pravidelně chodit, zapůjčíme domů 
notebook s připojením na internet pro 
řízenou eLearningovou výuku.
Předpokládaný začátek všech školení  
únor 2007. Více podrobností se dozví 
zájemci na kontaktním telefonním 
čísle 602 320 270. Začátkem roku 
2007 budeme distribuovat informační 
letáky na obecní úřady obcí mikroregi-
onu Bystřička, o chystaných školeních 
se dozví občané i z místního rozhlasu.
Věřím, že se partnerství mikroregionu 
Bystřička se Sdružením CEPAC - Mo-
rava bude dále prohlubovat i po 
komunálních volbách. Již nyní je třeba 
hledat zdroj pro zabezpečení finanč-
ních prostředků pro udržení 16 nově 
vzniklých pracovních míst vytvoře-
ných v projektu OP RLZ po skončení 
realizace tohoto projektu. Zabezpečení 
vzdělávání obyvatelstva může vést 
preventivně ke snížení nezaměstna-
nosti v regionu, ke zvýšení životní 
úrovně obyvatel mikroregionu.  

Autor: Mgr. Vlastimila Drdlová, 
projektový manažer 

Sdružení CEPAC-Morava



Jan Kobliha * 3. 8. 2006
Filip Menšík * 4. 8. 2006
Nela Teličková * 6. 8. 2006
Šimon Švarc * 14. 8. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Jindřiška Pupíková 31. 7. 2006
Miloslav Pohlídal 4. 9. 2006
Jiří Konečný 11. 9. 2006

V
V
V
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Knihovna velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček - Na svatýho Dyndy

výbor z autorových veršů, plný humoru a ilustrací

… humor a napětí
Janet Evanovichová - Dvakrát řež, jednou měř

svérázná agentka má své vlastní metody boje se 
zločinem

… z české literatury
Simona Monyová - Ženu ani květinou…
urážky a násilí - proč je žena ochotná tohle všechno 
snášet

V øíjnu se opìt sejdeme u soutì�ních otázek. K dispozici 
jsou jako v�dy v knihovnì,vylosování na konci mìsíce.
V�ak u� to znáte�

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� O SLADKOU ODMÌNU ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
základní organizace VELKÁ BYSTŘICE

Vás zve ve dnech

7. 10. - 8. 10. 2006 na

PODZIMNÍ VÝSTAVU
ovoce, květin a zeleniny

v přízemí radnice Městského úřadu Velká Bystřice

SOBOTA 7. 10.  od 14.00 - 17.00
NEDĚLE 8. 10.  od 9.00 - 17.00

Zve výbor ČSZ Velká Bystřice

Výstavní vzorky se budou vybírat 
v pátek 6. 10. 2006 v době od 15.00 hod. do 18.00 hod. 

v prostorách výstavy.

Pokračujeme v AKCI v restauraci 
NADAČNÍ

Od 2. října 2006 obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč
ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu

********************************
Při týdenních akcích od 2. 10. 2006

NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč
2. 10. - 8. 10. 2006 Smažené filé, bramborový salát
9. 10. - 15. 10. 2006 Kuřecí AZU, hranolky

16. 10. - 22. 10. 2006 Smažený hermelín, hranolky
23. 10. - 29. 10. 2006 Kuřecí přírodní řízek, opékané 

brambory
30. 10. - 5. 11. 2006 Smažený vepř. řízek, bram. salát 

(opékané brambory)

Akce POKRAČUJE I V LISTOPADU !!!
Dobrou chuť!!

Pozvánka na podzimní etapu 

FLORA OLOMOUC
Hortikomplex 2006

Na olomouckém výstavišti Flora se letos na podzim 
uskuteční opět výstava plodů podzimu

HORTIKOMPLEX,
která proběhne ve dnech 5. - 8. října 2006, denně vždy 

od 9.00 - 18.00 hodin, poslední den výstavy 
do 17.00 hodin.

Nosné téma výstavy ovoce, zeleniny a školkařských 
výpěstků pro letošní ročník je: „Zářivé plody léta.“

2. - 4. listopadu 2006 v pavilonu A olomouckého Výstaviště Flora a přilehlých venkovních plochách. Listopadový 
veletrh Stavotech je nejen největší stavební výstavou na podzim na Moravě, která přináší bohatou nabídku stavebních 
materiálů a technologií. Již po několik let je jeho součástí řada doprovodných výstav, konferencí, seminářů a prezenta-
cí. Na nich mohou najít stavaři, investoři i individuální stavebníci spoustu nových myšlenek, nápadů a informací… 
Také letos bude probíhat výstava a konference pro využití obnovitelných zdrojů energie EKOENERGIE, multižánrová 
akce OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ i krajská přehlídka investičních příležitostí 
REGIONINVEST. Podrobný doprovodný program všech akcí bude uveden v dalších tiskovinách před veletrhem a na 
webových stánkách veletrhu http://www.omnis.cz.
Podzimní veletrh Stavotech se 70 - 80 vystavujícími firmami a souběžně probíhající výstavy a prezentační akce jsou 
bohatým zdrojem hodnotných informací i inspirace, nenechte si tedy ujít příležitost a zavítejte na olomoucké 
Výstaviště Flora 2.-4. listopadu mezi 9.00 - 18.00, v sobotu jen do 17.00 hodin.

STAVOTECH Olomouc
Dvaatřicáté pokračování stavebního a technického 
veletrhu STAVOTECH Olomouc se uskuteční ve dnech 
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Podzimní festival duchovní hudby
Olomouc 2006

XIII. ročník - 3.10. - 14.10.2006
Úterý 3.10.2006 chrám P. M. Sněžné, 19.00 hod.      100/70,-Kč
B. Martinů: Hora tří světel
A. Bruckner: Duchovní moteta 
Sólisté: E. Daňhelová, M. Vrbová, T. Badura, J. Dušek - recitace
M. Jakubíček - varhany
Český filharmonický sbor
Sbormistr: P. Fiala

Sobota 7.10.2006 Klášterní Hradisko, 19.00 hod.            150,-Kč
W. A. Mozart: Adagio a Fuga
D. Šostakovič: Komorní symfonie
S. Barber: Adagio pro smyčcový orchestr, op.11
R. Twardowski: Mariánský triptych 
L. Janáček: Suita pro smyčce
Slovenský komorní orchestr B. Warchala
Umělecký vedoucí: E. Danel

Sobota 14.10.2006 chrám sv. Mořice, 19.00 hod.        180/130,-Kč
G. Verdi: Requiem
A. Kohútková, M. Beňačková, M. Lehotský, Z. Plech 
Slovenský filharmonický sbor
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Dirigent: S. Macura

Informace a hromadné objednávky vstupenek:

ARS VIVA, tř.1.máje 5, 772 00 Olomouc
tel. 585 220 645, 608 772 142, mail arsviva@olomouc.cz 

www.sacredmusicfestival.net, www.hudba.olomouc.cz
Předprodej v podloubí radnice, tel. 585 513 392

VI. svatoanenské odpoledne
Především z důvodů souběhu pracovních neschopností a 

letních dovolených se letošní již 4. ročník svatoanenského 
odpoledne v Domě pokojného stáří sv. Anny uskutečnil až 
téměř měsíc po svátku sv. Anny. A nakonec se to ukázalo 
jako volba více než šťastná: tradiční zahradní slavnost 
s grilováním a živou muzikou byla zarámována slunečným, 
ale příjemným počasím jak ze žurnálu, zatímco v červenci 
by přítomné drtila sluneční výheň a v první polovině srpna 
zase zkropil nepřestávající déšť.

Bývá již tradicí, že každý z obyvatel domova má mož-
nost pozvat na zahradní slavnost své blízké nebo přátele a 
tak i letos se nás v areálu domova sešlo téměř 80!

Tradiční program zahájila mše sv. v kapli sv. Anny 
celebrovaná letos novým a současně odcházejícím duchov-
ním správcem P. Metodějem Hoffmanem. No a po mši se 
přítomní za družného hovoru přemístili k již připravenému 
stoloví, které bylo postupně plněno kuřecími steaky, šop-
ským salátem, zákusky, kávou, pivem a minerálkami. Celé 
odpoledne zpříjemňovala jak jinak výborná kapela Magnet 
a tak jako tradičně se společenské odpoledne protáhlo až do 
„televizních novin“. Ještě do večera se pak chodbami 
Domu pokojného stáří sv. Anny nesla nejedna „píseň 
z mládí“, které pozorní „Magneti“ zahráli každému na jeho 
speciální přání.  

Mgr. Ivo Slavotínek
ředitel ÚSP-Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 


