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Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tento úvodník, ještě 

neproběhlo ustavující zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice 
pro volební období 2006 - 2010. Tudíž 
ještě není zvolený nový starosta, mís-
tostarosta, radní ani oddávající. Přesto 
si dovolím poděkovat všem, kteří 
přišli ke komunálním volbám a tím 
vyjádřili, že jim není dění ve Velké 
Bystřici lhostejné. Volební účast 56% 
patřila k nadprůměrným. Další komen-
tář ke komunálním volbám nechám 
budoucímu starostovi a nyní se již 
vrátím k běžným problémům našeho 
městečka.

Úvodem bych se rád věnoval inves-
tiční akci Stavební úpravy Masary-
kovy základní školy - II. etapa, pří-
stavba tělocvičny. Dodavatelem stav-
by je stejně jako u I. etapy společnost 
VCES a.s. Praha. V současné době 
finišují stavební práce a koncem 
listopadu by měla být tělocvična při-
pravena k provozování. Nyní také 
upřesňujeme ve spolupráci s vedením 
Masarykovy základní školy samotné 
provozování tělocvičny. Uvažujeme o 
modelu, kdy do 15.00 hod. bude tělo-

cvičnu využívat škola, pak budou 
hodiny nabídnuty místním spolkům a 
samozřejmě ve večerních hodinách 
budeme chtít tělocvičnu pronajímat i 
pro komerční účely. Tělocvična bude 
vybavena dělící stěnou, která umožní 
rozdělit vnitřní prostor na dvě menší 
tělocvičné plochy. Sportovní podlahou 
v tělocvičně bude umělý povrch 
Sanitan o tloušťce 11mm. Lajnování 
bude provedeno na snad všechny 
druhy míčových sportů (basketbal, 
volejbal, florbal, tenis, házená, ...)  
Samotný provoz ukáže, kolik správců 
a na jaký úvazek bude pro zajištění 
provozu tělocvičny zapotřebí. 

Rozpočet stavby je 26 milionů Kč. 
Podařilo se nám zajistit státní dotaci ve 
výši 14,7 mil. Kč a současně, díky 
zastupitelům sousední obce Mrsklesy, 
jsme od této obce získali 5milionovou 
podporu. Nyní bude ještě ministerstvo 
financí ČR projednávat naši žádost 
o dofinancování z rozpočtové rezervy 
roku 2006.  

Slavnostní otevření tělocvičny 
spojené s prohlídkou nové tělocvičny  
a dnem otevřených dveří v Masary-
kově základní škole připravuje spor-

tovní komise ve spolupráci s vedením 
školy na začátek měsíce prosince 
2006.

Městu Velká Bystřice se podařilo 
získat v rámci programu Olomouc-
kého kraje Podpora realizace opatření 
pro zvýšení bezpečnosti  na pozemních 
komunikacích dotaci na provedení 
místní úpravy silnice v ul. 8. května. 
Jedná se o kritické místo kousek od 
restaurace Kovárna, kde rohový dům 
č.p. 61 zasahuje do komunikace a 
chodci zde musí vstoupit v otáčce do 
komunikace. S ohledem na velmi 
stísněné poměry v krátkém úseku 
kolem domu zde bude vybudován 
nový chodník s průchozím prostorem 
o šířce 1,25m a bezpečnostním odstu-
pem od vozovky 0,5m. Při takto zvole-
né šířce chodníku budou jízdní pásy v 
místě rohu domu zúženy na 2x2,5m. 
Náběh nového chodníku bude v délce 
20m. Současně zúžení obou jízdních 
pruhů silnice přinese snížení rychlosti 
vozidel v daném úseku. Celá místní 
úprava bude provedena v průběhu 
měsíce listopadu.
 V současné době také probíhají 
projektové práce na dalších záměrech  
pro zvýšení bezpečnosti na pozemních 
komunikacích (přechody pro chodce 
včetně ostrůvků, nasvětlení, dobudo-
vání chodníku k Makru atd.). Tyto 
projektové záměry bychom chtěli 
dotáhnout v příštím roce až k realizaci. 

V měsíci říjnu rada města naposledy 
v tomto volebním období rozdělila 
granty pro spolky, veřejně prospěšné 
organizace a fyzické osoby, které vyví-
její neziskovou činnost na území Velké 
Bystřice. Tabulka přidělených grantů 
za celý rok 2006 je zveřejněna hned za 
úvodníkem.
Závěrem bych Vám rád poděkoval za 
trpělivost a ochotu číst mé publicistic-
ké pokusy ve formě úvodníků, které 
jsem celé čtyři roky koncem každého 
měsíce s velkým úsilím „tvořil“, a 
snad i vyjádřil naději, že se budu 
muset takto snažit i nadále. 

Marek Pazdera

P O Z V Á N K A 
V souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

svolávám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Velká 
Bystřice na 6. listopad 2006 v 18.00 hodin 

v divadelním sále Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

PROGRAM:

1. Složení slibu členů zastupitelstva města
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 
4. Schválení jednacího řádu městského zastupitelstva
5. Schválení oddávajících
6. Diskuse 
7. Závěr

Ing. Marek PAZDERA 
starosta města 
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Výsledky komunálních voleb ve Velké Bystřici

Příspěvky neziskovým organizacím v roce 2006
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SBĚR KOVOVÉHO ODPADU

Hasiči ve Velké Bystřici budou 
ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2006

provádět sběr kovového odpadu.

w V měsíci říjnu proběhla poslední 
jednání rady města a zasedání zastupi-
telstva města ve Velké Bystřici za 
volební období 2002-2006. Ze statisti-
ky uvádím, že jednání rady města  bylo 
celkem 74 a zasedání zastupitelstva 
města 25. 
w Na posledním zasedání zastupitel-
stva města bylo schváleno rozpočtové 
opatření v rámci výstavby dvou byto-
vých domů na ul. Svésedlická ve výši 
21,420.000 Kč, které město získalo 
jako investiční dotaci ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. 

Informace z bystřické radnice 
w Vykrádání aut parkujících u hřbito-
va - na základě upozornění občanů se 
množí případy vykrádání aut  nejen u 
místního hřbitova, ale i z aut parkují-
cích na místních komunikacích. Je 
ovšem nutno říci také řidičům, že 
jejich auto není „trezor“. Snad se situ-
ace trochu změní, pokud se podaří do 
prostoru u hřbitova umístit kameru. 
w Třídění odpadu - město Velká 
Bystřice se dostalo v třídění odpadu na 
vyšší příčky, což je velmi dobré, ale 
naopak se množí případy, kdy u kon-
tejneru je uložen dřevěný odpad, uhy-
nulá zvířata, velkoobjemový odpad 
apod. „Hnízda na separovaný odpad“ 
nejsou sběrný dvůr. Město dvakrát 
ročně musí provádět sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu v pří-
padě, že nemá vybudovaný sběrný 
dvůr. Každý občan má možnost odložit 
na určené místo nepotřebný odpad. 

Žádáme občany, aby neodkládali svůj 
odpad na veřejné prostranství. V přípa-
dě, že Vám vzniknou problémy, co s 
odpadem, obraťte se telefonicky na 
městský úřad, kde si dohodnete postup 
na likvidaci tohoto odpadu. 
w Značení ulic a směrovek - městský 
úřad nadále pokračuje v umisťování 
značení ulic a směrovek např. k želez-
niční stanici, autobusové zastávce a 
dalším důležitým objektům. Toto bylo 
rovněž připomínkováno na posledním 
veřejném zasedání zastupitelstva 
města. 
w Do konce letošního roku bude pro-
veden na hřbitově hydrogeologický vrt 
z důvodu nedostatku vody v letních 
měsících a již značné hloubce vody na 
ruční pumpování. V rámci rozpočtu 
města na rok 2007 předloží odbor 
výstavby návrh nákladů na rozvody 
vody na místním hřbitově.

Komunální volby ve Velké Bystřici 20. a 21. 10. 2006

Ano, od okamžiku, kdy tato zpráva 
vyjde ve Velkobystřických novinách, 
bude zbývat pouhých čtrnáct dnů do 
chvíle, kdy osm kapel a jeden význam-
ný host napíší další kapitolu historie 
bystřických přehlídek trampské, coun-
try, bluegrassové a folkové muziky.

Jak bylo již dříve odhaleno, čeká 
nás opravdu krásný večer. Pořadatelé 
se letos vyvarovali přehlídkovému 
maratonu tuctu kapel a i když jim 
srdce krvácelo, podstatně omezili 

Osmé Bystřické banjo již za dva týdny - 11.11. - kulturní dům v 17.00!
počet vystupujících - což však na kva-
litě přehlídky vůbec neubírá, určitě 
opak je pravdou. Posuďte sami - zde je  
výčet celé hvězdné sestavy BB 2006:
16 strun a šmytec - mladičká štern-
berská čtyřčlenná kapela (věk 3x17 + 
21) sklízí již druhým rokem úspěchy 
na všech pódiích, letos vyhrála 
Dětskou Portu a na Zahradě získala 
dokonce Krtečka. Citujeme z folkti-
me.cz: „…skupina, jejíž repertoár 
osciluje mezi Čechomorem, Fleretem 
a Irish Dew…“. Druhá nejúspěšnější 
kapela letošního Regi-banja…
Kelt Grass Band - největší překvape-
ní letošního Regi-banja ze Stránského. 
Vtrhli na scénu a zcela strhli nejen 
bystřické diváky, ale takto řádí, kdeko-
liv se objeví. Temperamentní kapelník 

Daggy se svým banjem vede skupinu 
zajímavými cestami Appalačie, Irska, 
Skotska i Moravy do hluboké keltské 
minulosti. Tentokrát předvedou i origi-
nální skotské dudy!
Přátelé - u nás bezpečně nejznámější 
olomoucká trampská skupina s domi-
nující dvojkou Palec - Šimon, jejichž 
počet vystoupení v našem městečku už 
přesáhl úctyhodnou padesátku. Téměř 
vždy překvapí nějakou úplnou novin-
kou z Palcovy dílny, nebo novým 
nastudováním třebas i méně známé 
ryvolovky. Hráli i na nedávném oteví-
rání kaple u chaty Švýcárna…
Pupkáči - další trampská kapela, která 
ctí bystřické obecenstvo jako své. 
I když rádi zabrousí do trampské klasi-
ky, hrají převážně vlastní tvorbu, v níž 



Strana  4 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 11/2006

je to úspěšně táhne ke swingu. Z desí-
tek písniček zcela vyniká textově i 
melodicky Blančina skladba „Ne-
půjdeme spát“, která zdomácněla na 
mnoha osadách. Jsou třetí nejúspěšněj-
ší skupinou letošního Regi-banja.
Lístek - jehož čtyři okvětí pocházejí 
ze čtyř středočeských měst včetně 
Prahy, v Bystřici vystupují nepřetržitě 
od náhodného vystoupení v roce 2001. 
Je považována za nejúspěšnější tramp-
skou kapelu tohoto desetiletí v republi-
ce, což dokazuje na každém vystoupe-
ní, kde se objeví. Úžasné je, že stíhají 
i celou řadu osadních ohňů a potlachů - 
moc se těšíme…
BG Styl - patří k nejlepším bluegras-

sovým kapelám přinejmenším na 
Moravě - loni největší překvapení 
Bystřického banja, kde u diváků v an-
ketě jednoznačně zvítězili. Kapelník 
Čenda je gejzírem nejen v muzice, ale 
i v moderaci - celá smečka skvělých 
moravskoslezských muzikantů působí 
na scéně jako bluegrassová lavina 
i citlivý gospelový vánek…
Epy de Mye - je tou dlouho utajova-
nou premiérovou kapelou letošního 
Banja. Na folkovém nebi se jako 
supernova objevili teprve loni, letos 
stihli už přes čtyřicet koncertů po celé 
republice, zářili i Na letním v Ma-
riánském, stejně jako na Juppově 
Zahradě. Trio dvou kytar s Luckou za 

kontrabasem je něco, co se musí vidět 
a slyšet - doporučil Milda z Falešné 
karty!
NEZMAŘI a MIKI RYVOLA - 
hosté Bystřického banja, jejichž 
vystoupení tvoří samostatný koncert 
během přehlídky, jsou skvostným 
šperkem celé akce. Po několikaletém 
úsilí pořadatelů se nám podařilo přilá-
kat mezi nás trampskou legendu  Miki 
Ryvolu. Jeho společné vystoupení 
s Nezmary bude svátkem pro všechny 
Přátele písní táborových ohňů i osmi-
letou historii bystřických přehlídek.

Za pořádající Kulturní středisko
Jaroslav Jerry Koš

 

Soubor Haná oslavuje
Třicet let činnosti už je dost dlouhá 

doba na to, aby se člověk malinko 
zastavil a ohlédl za svou minulostí. 
Také členové souboru Haná by se rádi 
ohlédli a ukázali to, co jej třicet let 
spojuje. Je to láska k lidovým písním a 
tancům, a ochota obětovat svůj volný 
čas pracovat pro společnou věc.  

Soubor se od doby svého vzniku 
silně rozrostl a nyní jej tvoří několik 
samostatných souborů. Každý z nich 
tančí své vlastní programy a nacvičuje 
samostatně, ale členové jednotlivých 
souborů vystupují společně při růz-
ných akcích a na folklorních festiva-
lech. Když nastupuje na jeviště někte-
rý z velkobystřických souborů, tak jej 
členové ostatních souborů podporují 
potleskem - vždyť jsou to přece „naše“ 
děcka. I v ostatních případech se nedá 
říct, že se jedná o jednotlivé oddělené 
skupiny. Někteří členové tančí i ve 
dvou souborech, máme společnou 
muziku a spousta jich pomáhá popří-
padě vede některé další soubory. A to 
nejen při nácviku, vystoupeních ale 
i na zájezdech. Na nich je vždy potřeba 
mít „technickou podporu“ složenou 
z ochotných rukou pomoci při obléká-
ní, přesunech krojů a rekvizit a při 
vystoupení pohlídat, držet a donést vše 
co je potřeba. A řešit spoustu problémů 
okamžitě a bezchybně. 
 
A za to vše bych vám rád poděkoval!
Vám rodičům za podporu dětí při 
jejich vystoupeních, za to, že je pocti-
vě připravujete, vozíte a uzpůsobujete 
program celé rodiny dle akcí souboru. 
Za to, že s námi prožíváte všechny ty 
přípravy, shánění, chystání a nervy 
před odjezdem! To aby se něco doma 
nenechalo, něco, co bude potřeba, a 
aby byl kroj řádně nažehlený a celý! 
Díky za to, že obětujete spoustu času 
dopravou dětí na akce a občas i čeká-

odměnou za dřinu při zkoušení je 
právě plný sál a bouřlivý potlesk. 
Díky vám, vedoucím a jejich pomocní-
kům, kteří jsou ochotni zaskočit na 
zkoušku, připravit kroje, a jsou vždy 
tam, kde je jich nejvíce potřeba. 
Protože žádný vedoucí sám mnoho 
nedokáže, pokud kolem sebe nemá 
celý tým ochotný pomoci.
Vám pane Čada, za milé a úsměvné 
choreografie, které pobavily diváky na 
spoustě vystoupení u nás i v zahraničí. 
Za Váš neutuchající elán a ochotu 
s námi opakovat a dřít tak dlouho, až 
to umíme!
Vám všem členům starších souborů, 
kteří pomáháte při nácviku tanců 
v ostatních souborech, šijete a vyšíváte 

Soubor

Haná Velká Bystřice

Vás srdečně zve na koncert

u příležitosti oslavy

Výročí založení souborů

V Pátek dne 17. listopadu 2006 od 17 hodin

na sále Nadační ve Velké Bystřici

V programu vystoupí soubory Haná, Čekanka, Krušpánek, 

                                                   Kanafaska a Mladá Haná.

* Těšíme se na Vaši návštěvu.

ním na autobus dlouho do noci než se 
vrátí. Za to, že navštěvujete vystoupe-
ní souborů a akce pořádané souborem 
a rádi nám věnujete i nějakou tu koru-
nu. Je příjemné, když se přijdete podí-
vat na Masopust, Lidový rok anebo na 
Vánoční koledování! Vždyť největší 
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nové kroje a staráte se o to, abyste vaše 
zkušenosti a dovednosti přenesli na ty 
mladší.  
Vám všem z Kulturního střediska a 
z Masarykovy základní školy, za to, že 
můžeme pravidelně zkoušet na sále a 
v tělocvičně. Že nám vycházíte vstříc a 
berete ohledy na naše potřeby při 
nácviku. 
Vám, představitelům naší obce za 
významnou podporu našich akcí, za 
vytváření vynikajících podmínek pro 
pořádání festivalu Lidový rok, na 
kterém spolupracuje nejen celý úřad a 
všichni zaměstnanci ale i mnoho dal-
ších dobrovolníků z řad místních spol-

ků. Za to, že vytváříte podmínky a 
předpoklady, aby i v budoucnu děti 
tančily a zpívaly tak, jak to dělá ta 
generace, která je nyní v souborech.

A na závěr mám prosbu:

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na pořad 
s písničkami Jaroslava Ježka a dialogy Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha ke 100. výročí 
narození Jaroslava Ježka

„SLAVNÉ MELODIE  J+V+W“
neděle 5. 11. 2006 v 15.00 hodin

salonek hotelu Zámek ve V. Bystřici

Účinkují:

Jarmila Malendová, Vlasta Hartlová,
Václav Bahník, Arnošt Svoboda

V podání umělců Moravského divadla Olomouc 
zazní např. David a Goliáš, Ezop a brabenec, 

Nikdo nic nikdy nemá, Civilizace, Klobouk ve 
křoví, Tmavomodrý svět, Vyznání lásky, Život je 

jen náhoda, Stonožka…

Vstupné 20,- Kč, děti zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

Orel Velká Bystřice si vás dovoluje pozvat na

3.VÝSTAVU AMATÉRSKÝCH 
MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ
v prostorách Orlovny (naproti školy).

Vystavují: 

L. Žaloudek, J. Bugno, M. Tandlerová, P. Juráň,
J. Rada, J. Juřica, P. Langer, M. Krätschmer 

Výstava bude zahájena vystoupením chrámového 
sboru z Velké Bystřice 

pod vedením Mgr. P. Josefa Olejníka

 12. 11. 2006 v 16.00 hod.
Zazní několik sborů od našich předních skladatelů, 

národní písně a autorské skladby P. J. Olejníka.

Srdečně zveme na toto „Setkání umění“.

Po-Čt: 15.00 - 18.00 hod.,
Pá-So-Ne: 9.00 - 17.00 hod.

Výstava bude k zhlédnutí denně do 19.11.2006

1

Pokračujeme v AKCI v restauraci NADAČNÍ 

 Od 1. listopadu 2006 obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč  
ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 

Při týdenních akcích od 1. 11. 2006 NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč  
30. 10. -   5. 11. 2006 Smažený vepř. řízek, bramborový salát (op.brambory)

6. 11. - 12. 11. 2006 Přírodní vepřový řízek, opékané brambory
13. 11. - 19. 11. 2006 Smažená kuřecí prsíčka, bramborový salát
20. 11. - 26. 11. 2006 Katův šleh, hranolky
27. 11. -   3. 12. 2006 Smažený sýr, hranolky

Akce POKRAČUJE I V PROSINCI !!!   Dobrou chuť!!

UPOZORNĚNÍ

SANITÁRNÍ DEN
v restauraci Nadační.

V pondělí 27. 11. 2006 

ZAVŘENO!

Podporujme hlavně naše děti, protože 
ony to jednou budou dělat lépe, než to 
dnes umíme dělat my.

Ing. Josef Langer 

Od čtvrtku 16. 11 do neděle 19. 11 2006 

Přijďte ochutnat do

RESRAURACE NADAČNÍ

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY

ZVĚŘINOVÉ HODY

Těšíme se na Vaši návštěvu!



Strana  6 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 11/2006

Nedìle 3. 12. 2006 ve 14.00 hodin
 Kulturní dùm Velká Bystøice

V�echny dìti dostanou bìhem poøadu sladkosti. (Balíèky pøijímány nejsou)
Dìti mají vstup volný. Ostatní platí symbolické vstupné 20,- Kè.

Srdeènì zvou poøadatelé.

POZVÁNKA
Základní organizace 

Zdravotně postižených civilizačními chorobami
zve všechny občany našeho města na tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVKU 

výrobků našich členů, která se koná 
od čtvrtku 23. 11. do soboty 25. 11. 2006 

v přízemí radnice (vchod naproti pošty)
denně od 8 - 17 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Jak dopadla øíjnová soutì�?
Jak je vidìt, pokud kniha není zfilmovaná, 

ètení Vám dìlá potí�e. Ze v�ech odevzdaných odpovìdí 
byla správná jen jedna jediná, 

 sladkou odmìnu tak získává Martin Ochmann.
Tak�e poslední dva díly si necháme na pozdìj�í dobu a 

zmìníme téma. 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� O SLADKOU ODMÌNU

Naše organizace byla založena před více jak 50 lety jako 
Svaz invalidů. Vystřídalo se několik předsedů, než se 
organizace přejmenovala na Svaz postižených civilizačními 
chorobami - SPCCH. Celkem máme evidováno 132 členů, 
z nichž někteří jsou částečně nebo úplně nepohybliví. 
Letošní Výroční členskou schůzi, kterou máme jedenkrát 
do roka, navštívilo 103 členů. V naší organizaci pracujeme 
systémem výbor a úsekoví důvěrníci. Výbor je 11-ti členný 
a jeho členy jsou i úsekoví důvěrníci, takže všechny 
důležité zprávy a sdělení se dostanou každý měsíc - výbor 
zasedá každý měsíc - přímo ke členům. 

Naši činnost podporuje i Městský úřad a to nejen 
finančně. Poskytuje nám místnosti na výstavku a pomoc při 
zajištění stolů a panelů. Naši členové za to pomáhají při 
organizaci každoročně pořádané folklorní přehlídky Lidový 
rok, při výstavách a jiných příležitostech. 

Pro naše spoluobčany pořádáme každoročně výstavku 
ručních prací spojenou s prodejem výrobků. V minulých 
letech se výstavka konala jen v listopadu, letos poprvé i 
před velikonočními svátky. Výstavka je hojně navštívena 
nejen školáky, ale i dospělými. Každý si může nakoupit 
dárky pro svoje nejbližší. Během celého roku pořádáme 4 
až 6 zájezdů pro členy i nečleny za krásami a historickými 
památkami v naší republice i v zahraničí. Již třetím rokem 
pořádáme zájezd za sluncem a slanou vodou do Chorvatska. 
Protože zájezd se koná až v září - mimo sezónu - je levný 

Z práce Základní organizace Zdravotně postižených ve Velké Bystřici
i s plným zabezpečením. Je samozřejmé, že zájezdy si platí 
každý účastník sám. 

Dvakrát až třikrát do roka se scházíme, abychom si 
neformálně popovídali o svých starostech a zazpívali si 
v družném kolektivu. Hudební doprovod obstarávají naši 
členové s kytarou a harmonikou. Přitom se utužuje kolektiv 
a přátelství mezi členy.

Výbor organizace Svazu postižených
 civilizačními chorobami

Aneta Švábeníková * 8.  9. 2006
Sára Čížová * 1.10. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Emilie Blahová 24.  9. 2006
Eduard Dubský 28.  9. 2006
Kristina Hučíková 29.  9. 2006
Lubomír Tomášek 9.10. 2006

V
V
V
V
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Ač tomu ještě skvělé počasí 
neodpovídá, datum v kalendáři je 
neúprosné a tak druhá polovina září se 
nemůže nést jinak než ve znamení 
„loučení s létem“. V Domě pokojného 
stáří sv. Anny se tak stalo při 
příležitosti táborového ohně a opékání 
špekáčků. Ve čtvrtek 21.9. odpoledne 
se většina obyvatel domova shro-
máždila kolem připraveného táboráku, 
aby se podružili, popovídali, dali si 
výborné špekáčky, trochu piva a 
především si vychutnali krásné songy 
dua Jaroslav Klenovský- Dáša Elsne-

V poslední době, dá se říci přede-
vším po vstupu ČR do Evropské unie, 
se i u nás začíná mluvit a postupně 
i realizovat tzv. „komunitní plánování“ 
(KP). Je to moderní přístup k řízení 
veřejné správy, který staví na dlouho-
dobém zapojení občanů do rozhodo-
vání o věcech veřejných. Doposud je 
zvykem, že se občan (přesněji řečeno 
cca 50% občanů) zapojí a vyjádří 
k veřejným záležitostem pouze účastí 
na volbách, výjimečně v referendu. KP 
však znamená zapojit občany do 
pravidelného rozhodování např. anke-
tami, průzkumy veřejného mínění 
nebo dotazníkovými akcemi, pravidel-
nými veřejnými setkáními a jednáními 
s občany o rozpočtových prioritách, 
investičních plánech obce apod.  

KP je tedy jedna z metod použí-
vaných pro vytvoření plánu veřejných 
služeb. Základním cílem této metody 
je, aby veřejné služby byly takové, 
jaké si je občané určité komunity 
(obce, města, kraje) přejí, aby byly 
dostupné a efektivní. To znamená, že 
jejich počet a druhová skladba bude 
odpovídat potřebám občanů. 

Komunitní plánování můžeme 
označit jako aktivní úsilí obce o dlou-
hodobé a průběžné zapojování veřej-
nosti do řízení záležitostí obce.

Typickým a mediálně dostatečně 
publikovaným příkladem, kde komu-
nitní plánování zcela absentovalo, je 
například výstavba megalomanského 

Komunitní plánování: moderní forma projektování nejen sociálních služeb
aquaparku v nepřístupné horské 
vesnici v Krušných horách, kde už 
v počátcích výstavby bylo zřejmé, že 
tato atrakce se není schopná uživit, 
nebude mít dostatek návštěvníků a 
skončila jak jinak ve fázi hrubé stavby, 
která se nyní rozpadá.  

Odvětví veřejných služeb, ve kte-
rém se komunitní plánování dostalo 
v současné době asi nejdále, jsou soci-
ální služby. V tomto resortu dokonce 
KP nařizuje zákon o sociálních 
službách s tou zvláštností, že krajům 
jej nařizuje realizovat povinně, 
zatímco obce se do něj mohou zapojit 
dobrovolně. 

Proces KP proto nyní začal i 
v Olomouckém kraji a bude trvat 
zhruba 1-2 roky. Jeho úkolem je tedy 
nejprve zmapovat stávající síť a 

nabídku sociálních služeb a následně 
vybudovat tzv. „triády“: partnerství 
zadavatelů (obce, kraje), poskytova-
telů (např. domovy pro seniory) a 
uživatelů (klientů). V těch bude 
probíhat diskuse o potřebách, zdrojích, 
perspektivách, možnostech, kapaci-
tách a plánech sociálních služeb 
v daném území. Podkladem pro 
rozhodování jsou kvalitní socioeko-
nomické analýzy, demografické studie 
a statistická data. Výstupem celého 
procesu komunitního plánování bude 
optimalizovaná síť sociálních služeb, 
ekonomicky zajištěných poskytova-
telů, jejichž služby jsou pro uživatele 
dostupné a dlouhodobě udržitelné. 

Mgr. Ivo Slavotínek
ředitel ÚSP-Domu pokojného stáří 

sv. Anny Velká Bystřice 

rová, kteří podtrhli jedinečnou atmo-
sféru okamžiku svým nepopiratelným 
pěveckým a hereckým umem. Oběma 
patří velký dík, protože co by to bylo 
za táborák bez kytary a písniček!

Za chvíli se nám šípky zalesknou 
ranním jíním, začneme pořádně topit a 
oblékat se do sněhu, ale to nám nemů-
že překazit těšení se na další léto - 
příštímu táboráku 2007 buď zvolán 
zdar!

Mgr. Ivo Slavotínek
ředitel ÚSP-Domu pokojného stáří

sv. Anny Velká Bystřice 

Rozloučení s létem? Táborovým ohněm, špekáčky a při kytaře!

Ve čtvrtek 28. 9. 2006 uspořádala 
T.J. Sokol Velká Bystřice ve spolu-
práci se ZŠ TGM sportovní akci pro 
děti. Jednalo se o terénní běh s plně-
ním úkolů na stanovištích, např.: hod 
na cíl, určování rostlin, plížení pod 
napnutými provazy, otázky z všeobec-
ných i zálesáckých znalostí, skákání 
v pytli, Morseova abeceda, zdravově-
da aj. Start i cíl byl na hřišti Na Letné, 
trasa závodu vedla kolem přehrady a 
přes Skalku, jejíž členitý terén byl 
naprosto ideální pro tento typ závodu. 
Soutěžilo se ve třech věkových 
kategoriích:
- nejmladší (1.-3. třída)
- mladší (4.-6. třída)
- starší (7.-9. třída)

Běhalo se v tříčlenných družstvech, 
ve starší kategorii pouze ve dvojicích 
(z důvodu malého počtu účastníků 
tohoto věku). U nejmladších soutěžili 
kluci i děvčata dohromady, další kate-
gorie už byly rozděleny na holky a 
kluky. S nejmladšími družstvy mohl 
běžet jeden rodič, ale pouze jako do-
provod, který se nepodílí na plnění 

Sokolský závod zdatnosti
úkolů. Každé družstvo obdrželo 
startovní číslo a startovní listinu, jež 
byla barevně rozlišena podle věkové 
kategorie, a do ní se zapisovaly body 
za splněné úkoly. Barevnými fáborky 
byly označeny i jednotlivé trasy podle 
délky a náročnosti kontrol.
A JAK TO DOPADLO?
Nejmladší: 
1. místo Martin Skopalík

Jiří Šiška
Štěpán Oral

2. místo Tereza Horáková
Natálie Novotná
Michal Červinka

3. místo Markéta Bečáková
Michal Vychodil
Tomáš Maceášik

Mladší kluci:
1. místo Michal Surma

Eduard Sklenář
Jakub Drexler

2. místo Jaroslav Žaluda
Lukáš Janík
Petr Melničuk

Starší kluci:
1. místo David Tietze 

Michal Bílek
2. místo Vít Navrátil

Tomáš Netesal
Mladší holky:
1. místo Pavla Sečková

Dominika Jašková
Nikola Novotná

2. místo Lucie Doleželová
Jana Polanská
Katka Skopalíková

3. místo Markéta Otáhalová
Šárka Otáhalová
Tereza Čtvrtlíková 

Starší holky:
1. místo Katka Kameníková

Nikola Sklenářová
2. místo Katka Oralová

Lenka Šándorová
3. místo Klára Otáhalová

Jitka Tietzová
JEŠTĚ JEDNOU BLAHOPŘEJEME!

Všichni soutěžící prokázali velmi 
dobré fyzické i rozumové schopnosti, 
každý účastník obdržel sladkou 
odměnu a občerstvení. Pro závodníky 
umístěné na výsledkové listině byly 
připraveny pěkné ceny, s jejichž 
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zajištěním nám vydatně pomohli sponzoři. Obrovský dík 
patří zejména Městskému úřadu Velká Bystřice, paní J. 
Menšíkové z prodejny „U Berťase“, firmám Raab Karcher, 
Pamiro a všem dalším, kteří nás podpořili!

Ceny vítězům předávala ředitelka ZŠ TGM J. Štěpánová. 
Startovalo 71 závodníků (a 2 nesoutěžní družstva  
předskokani), které přišli v hojném počtu podpořit rodiče. 
Ke zdaru závodu přispělo i počasí, protože tento den patřil 
k těm nádherným slunným a teplým dnům letošního babího 
léta. Našlo se samozřejmě i několik drobných nedostatků, 
ze kterých jsme si vzali poučení do dalších ročníků. Také se 
nám hlásilo hodně předškolních dětí, takže v dalším roce 
bychom rozšířili i věkové kategorie tímto směrem. 

Se Sokolem na výletě v Teplicích nad Bečvou
Oddíly mladších a starších žákyň naší jednoty vyrazily 
v sobotu 16. 9. 2006 na turistický výlet do lázeňského 
městečka Teplice nad Bečvou. Cesta vlakem ubíhala 
příjemně a po příjezdu do naší cílové stanice jsme se vydali 
po červené turistické značce k Hranické propasti. Tato 
propast je nejhlubší v naší republice a její dno, které je 
zatopeno minerální vodou, ještě nebylo pořadně změřeno. 
V současnosti je ověřená hloubka 274 m, skutečná je 
odhadovaná až na 700 m.

Po prohlídce propasti jsme se vrátili do lázní, kde se léčí 
srdeční a cévní choroby. Ochutnali jsme minerální vodu ze 
zdejšího pramenu a k tomu přikusovali báječné teplé 
lázeňské oplatky. Občerstveni jsme se vypravili do 
Zbrašovských aragonitových jeskyní, které byly po náročné 
rekonstrukci vloni nově otevřeny. Tyto jeskyně jsou díky 
teplým minerálním pramenům nejteplejší na našem území. 
Průvodkyně nás velmi poutavou a zábavnou formou 
seznámila se životem v podzemí a na závěr prohlídky 
ukázala zhasnutím světel pravou jeskynní tmu…

Po výstupu z jeskyně nám zbyl tak akorát čas na nákup 
drobných dárků domů a už jsme se vydali na zpáteční cestu. 
Tu jsme si ještě zpestřovali hraním různých her, protože 
spojení vlakem nebylo zase až tak ideální jako při cestě 
tam. Ke zdaru našeho výletu určitě přispělo i nádherné 
počasí letošního babího léta stejně jako hojná účast děvčat.

Cvičitelky Lenka Otáhalová, Hana Navrátilová


