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Vážení spoluobčané,
začátek září patří již tradičně ve 

Velké Bystřici folklornímu festivalu 
Lidový rok. Tento festival se postupem 
času stal  nejvýznamnější kulturní akcí 
v našem městečku, a proto dovolte, 
abych Vás upozornil na některé dopro-
vodné akce, které se v rámci Lidového 
roku uskuteční. 
V tomto roce si připomeneme již 30. 
výročí založení domácího folklorního 
souboru Haná, který je každoročním 
hostitelem a spolupořadatelem národní 
přehlídky Lidový rok. K tomuto výročí 
bude ve spolkové místnosti radnice 
uspořádána výstava fotografií.
Současně budou na nádvoří radnice 
vystaveny studie rekonstrukce kul-
turního domu Nadační, kterou při-
pravujeme. Občané budou mít v rámci 
ankety možnost se k jednotlivým 
návrhům vyjádřit, výsledky hlasování 
dostane k dispozici i odborná komise. 
Sám jsem zvědavý, která studie zvítězí 
u veřejnosti a která u odborníků.

Stejně jako v minulém roce i letos 
bude součástí Lidového roku vyhláše-
ní již II. ročníku soutěže o nejkrásnější 
okno a předzahrádku ve Velké 
Bystřici. Hodnotící komise stála stejně 
jako loni před velmi obtížným úkolem, 
protože krásných předzahrádek a 
vyzdobených oken je u nás hodně. 
Přesto jich mohlo být ještě více, ale 
někteří spoluobčané svůj marný boj 
s vandaly, kteří bezdůvodně výsadbu 
v truhlících ničí, vzdali. Jednu cenu 
v každé kategorii věnovala místní 
organizace Českého svazu zahrádkářů 
a město nakonec v každé kategorii 
udělilo ještě jedno čestné uznání. 
Tabulku oceněných uvedeme v příštím 
vydání Bystřických novin. Snad tato 
soutěž (a její finanční odměny) pro 
příště namotivuje ještě více spoluobča-
nů ke zkrášlení svých oken a předza-
hrádek, ať se naše Bystřice všem nám, 
ale i jejím návštěvníkům, líbí.

V měsíci srpnu byly zahájeny práce 
na investiční akci 2 bytové domy - 
2x17 bytových jednotek ,  u l .  
Svésedlická, včetně technické 

infrastruktury. V zadávacím řízení 
zvítězila, ve Velké Bystřici po dlouhé 
době, stavební firma VAPE s.r.o., jejíž 
výsledná cena 32,5 mil. Kč je o více 
než 7 mil. Kč nižší než cena rozpočto-
vá. Druhá nejnižší nabídka byla vyšší 
o více než 2 mil. Kč. Na tuto investici 
jsme získali podporu ze Státního fondu 
rozvoje bydlení ve výši 21,420 mil. 
Kč. Zbývající část bude město finan-
covat z dlouhodobého investičního 
(případně hypotečního) úvěru, který 
bude splácen budoucími výnosy z ná-
jemného. Město Velká Bystřice nebu-
de na výstavbu bytových domů tudíž 
potřebovat žádné "volné" finanční 
prostředky. Bytové domy budou 
dokončeny v červenci 2007. Vyhlášení 
podmínek pro pronájem bytů již bude 
úkol pro nové zastupitelstvo, ale již 
nyní máme na městském úřadě evido-
váno více než 70 žádostí. 

Město Velká Bystřice získalo do 
pronájmu objekt Vojenských lesů a 
statků (bývalý areál Metropolitní kapi-
tuly u parku). Záměrem města je vybu-
dovat v části areálu středisko technic-
kých služeb, které zde budou do 
budoucna mít veškeré zázemí (počítá-

me zde například i s vybudováním 
sběrného dvoru atd.). Neboť v součas-
né době technické služby odpovídající 
středisko nemají a jsou umístěny asi na 
pěti různých nevyhovujících místech 
(zámek, stodola, ČOV, budova vedle 
DPS…).

O hlavní budovu objektu projevil 
velmi intenzivní zájem Fond ohrože-
ných dětí (předsedkyně JUDr. Marie 
Vodičková), který by zde rád vybudo-
val rodinné zařízení pro děti vyžadují-
cí okamžitou pomoc Klokánek - 
rodinná alternativa ústavní výchovy. 
V současné době probíhají jednání, 
jakým způsobem by šlo předmětnou 
nemovitost získat do majetku města. 
Věřím, že se tento obdivuhodný pro-
jekt podaří uskutečnit, a že snad pomů-
žeme mnoha malým dětem najít své 
zázemí právě u nás.

Závěr bych rád opět věnoval počasí, 
protože moje přání chladnějšího srpna 
z minulého úvodníku se vyplnilo až 
příliš. Snad tedy vyjde i to, když nyní 
popřeji krásný slunečný podzim a 
hlavně - ať vyjde počasí na Lidový 
rok.

Marek Pazdera

Výstavba bytů na ulici Svésedlická
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w Příjem a výdej plynových lahví na 
ul. Svésedlická je ukončen. Občané 
mohou využít služeb města na výdej-
ním místě u prodejny A+B Market. 
Příjem a výdej plynových lahví je 
každý druhý čtvrtek v měsíci, jinak dle 
dohody. Telefonní kontakt na výdejní 
místo je 585 351 368. 
w Sběr velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu bude v sobotu 16. září 
2006 od 7.30 hod. do 11.30 hod. na 
parkovišti u Zámeckých sklepů. Sběr 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu je pouze pro občany, kteří jsou 
zařazeni do systému odstraňování 
odpadů na území města Velké Bystřice 
a není pro podnikatele, kteří mají 
smlouvu na likvidaci odpadu s firmou. 
Do velkoobjemového odpadu patří: 
matrace, koberce, linolea, WC mísy, 
umyvadla, kočárky, křesla, gauče, 
staré oděvy, boty apod. Do nebezpeč-
ného odpadu patří zejména: olejové 
automobilové filtry, plechovky a zbytky 
barev, monočlánky, autobaterie, zářiv-
ky, znečištěné lahve a sklo od chemiká-
lií, zbytky přípravků na hubení škůdců, 
zbytky postřiků, staré léky, vyjeté moto-
rové oleje, mořidla a rozpouštědla, 
hadry znečištěné barvami, oleji a 

POZVÁNKA

Na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí 
11. září 2006 v 18.00 hod. v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

PROGRAM: 1. prodeje pozemků
2. schválení zástavní smlouvy se Státním fondem životního 

prostředí 
3. prodej volně obchodovatelných cenných papírů
4. investiční záměr města
5. různé 

širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA
         starosta města 

vazelinou, obaly od sprejů, televizory, 
radia, ledničky, domácí spotřebiče, 
opotřebované pneumatiky. 
w Rada města rozhodla zakoupit kame-
rový systém a zabudovat jej na místa, 
která jsou terčem vandalů a tam, kde 
lidé nekontrolovaně odkládají odpad, 
např. hřbitov, sběrová místa na separo-
vaný odpad. Kamery se budou podle 
technických možností přemisťovat na 
jednotlivá stanoviště již s ohledem na 
nákladnost. Tento systém byl zkušebně 
nainstalován na horním konci a již 

Informace z bystřické radnice Informace z bystřické radnice 
máme první fotky, jak občané (občan-
ky) z horního konce odkládají ke zvo-
nům na separovaný odpad pytle s oble-
čením. Tato fotka bude zveřejněna ve 
velkobystřických novinách.
w Rada města schválila novelizaci 
Pravidel pro čerpání grantů pro nezis-
kové organizace a spolky. Příspěvek 
může získat i fyzická osoba, pro koná-
ní veřejné neziskové akce. Bližší 
informace o Pravidlech je na interneto-
vých stránkách města www.muvb.cz - 
spolky a organizace. 

Město Velká Bystřice vypisuje výběrové řízeníMěsto Velká Bystřice vypisuje výběrové řízení

Na prodej části pozemku 
p. č. 58

2o výměře  1600 m  v k. ú. Velká 
Bystřice s napojením na Svésedlickou 
ulici.
Na Svésedlické ulici je možno se při-
pojit na veškeré inženýrské sítě plyno-
vod, vodovod a splaškovou kanalizaci. 
Minimální nabízená cena je 750.000,- 
Kč.
Nabídky budou předány v uzavřené 
obálce s nadpisem "Prodej pozemku 

p. č. 58" a poslední termín podání je 
středa 27. 9. 2006 do 14 hod. na sekre-
tariátě Městského úřadu Velká 
Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 
Velká Bystřice.
Zájemci si mohou pozemek prohléd-
nout v pondělí 11. 9. 2006 od 15 do 16 
hodin a ve středu 13. 9. 2006 od 16 do 
17 hod. Popřípadě dle domluvy.

Mgr. Zdeněk Lakomý
místostarosta

Na prodej půdních prostor 
domu č. p. 19 

(budova spořitelny) na Zámeckém 
2náměstí, o velikosti 162 m  za účelem 

výstavby bytové jednotky.
Součástí prodávané plochy budou 
společné prostory budovy, část sklepe-
ní a část dvora.
Minimální nabízená cena je 250.000,- 
Kč.
Nabídky budou předány v uzavřené 
obálce s nadpisem "Prodej půdních 
prostor č. p. 19" a poslední termín pro 
podání nabídky je středa 27. 9. 2006 
do 16 hod. na sekretariátě Městského 
úřadu Velká Bystřice, Zámecké 
náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice.
Zájemci si předmětné prostory mohou 

prohlédnout v pondělí 11. 9. 2006 od 
15 do 16 hodin a ve středu 13. 9. 2006 
od 16 do 17 hodin. Popřípadě v dohod-
nutém termínu, 
tel. 585 351 371, 585 351 671.
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Ve dnech 2. a 3. září 2006 se koná ve Velké Bystřici 
u Olomouce folklorní festival s mezinárodní účastí 
LIDOVÝ ROK. Program festivalu se uskuteční na krytém 
podiu na Zámeckém náměstí před hotelem Zámek. Ve dvou 
festivalových dnech se občanům a návštěvníkům města 
Velká Bystřice představí 7 dětských a 7 dospělých souborů 
z České republiky, ale také zahraniční soubory z Polska, 
Čečenska, Bulharska a Kolumbie.

Sobotní odpolední festivalový program je od 14 hodin 
věnován dětským souborům. Představí se v něm soubory 
Břeclavánek z Břeclavi, Jizerka z Liberce, Malá Vonica ze 
Zlína, Úsměv z Opavy, Čekanka, Krušpánek a Kanafaska 
z Velké Bystřice. Od 18 do 20 hodin se uskuteční koncert 
dechové hudby Bystřičanka. Ve večerním programu, který 
bude zahájen ve 20 hodin, vystoupí se svými volnými pro-
gramy soubory Úsměv, Jizerka, Jizera, a zahraniční soubo-
ry MARŠO z Čečenska, Klomnickie Plomyczki z Polska a 
TEJIENDO el AZAR z Kolumbie. Celý večerní program 
bude asi ve 23 hodin ukončen velkým ohňostrojem.

Nedělní festivalový den je zahájen již v 10 hodin dopo-
ledne vystoupením dospělých souborů z České republiky. 
Ve 13 hodin vystoupí zahraniční soubory z Čečenska a 
Polska a ve 14 hodin bude zahájen festivalový GALA-
PROGRAM s názvem "Debe decke tak belo". Během 
tohoto nedělního galaprogramu mohou návštěvníci vidět 
soubory Dúbrava z Dubňan, Jizera z Liberce, Radhošť 
z Rožnova pod Radhoštěm, Vonica ze Zlína, Mužský sbor 
ROVINA z Olomouce, Haná a Mladá Haná z Velké 
Bystřice a zahraniční soubory z Polska, Bulharska a 
Kolumbie. 

Po oba dny festival doplňuje i řemeslný JARMARK a 
velký LUNAPARK. Ve spolkové místnosti na městském 
úřadě bude otevřena výstava s názvem 30 let folklorního 
souboru HANÁ Velká Bystřice. Dalšími doprovodnými 
programy festivalu bude v sobotu Den otevřených dveří 
v Domě pokojného stáří sv. Anny a Sportovní akce ve 
sportovním areálu na Letné. Tam se v sobotu od 8 do 13 
hodin uskuteční turnaj v miniházené a v neděli od 8 do 15 
hodin turnaj starších žáků v házené SMVB CUP. Během 
celého festivalu budou dále v přízemí radnice vystaveny 
architektonické návrhy na rekonstrukci kulturního domu 
Nadační ve Velké Bystřici. K těmto návrhům budou mít 
občané možnost se vyjádřit v anketě. 

Pořadateli festivalu jsou Město Velká Bystřice, Folklorní 
sdružení ČR, Folklorní soubor HANÁ a Kulturní středisko 
Velká Bystřice.

Záštitu nad festivalem přijali: senátor Adolf Jílek, posla-
nec parlamentu ČR Ivan Langer, hejtman Olomouckého 
kraje Ivan Kosatík, primátor města Olomouc Martin Tesařík 
a 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák.

Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, Mladá 
fronta DNES, MEDIATEL - Zlaté stránky, Rádio 
PROGLAS a Dětská tisková agentura. 

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

Podrobný program celého festivalu, fotogalerii z uplynu-
lého ročníku a další informace najdete na

www.muvb.cz
Jarmila Možíšová

Volby do zastupitelstva města 
Velká Bystřice

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 20. - 21. 
října 2006 (pátek od 14.00 do 22.00 hod.; sobota od 8.00 
hod do 14.00 hod.) v budově Masarykovy základní školy ve 
Velké Bystřici. 

Městský úřad Velká Bystřice plní funkci registračního 
úřadu pro volby do zastupitelstva města Velká Bystřice. 
V souladu se zákonem č. 491/2002 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů přijal celkem 5 
kandidátních listin. Tyto kandidátní listiny byly zaregistro-
vány a zveřejněny na úřední desce městského úřadu. 
Zaregistrovány byly kandidátní listiny : Sdružení České 
strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů; 
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 
lidová; Sdružení nezávislých kandidátů Hliník; Sdružení 
nezávislých kandidátů "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT"; 
Komunistická strana Čech a Moravy. Každá z těchto voleb-
ních stran může delegovat do okrskové komise jednoho 
člena. Starosta města  v souladu s § 15 písm. d) zákona 
stanovil minimální počet členů okrskové komise:  6 členů . 
17. října 2006 budou voličům dodány hlasovací lístky. Volit 
na voličský průkaz při volbách do zastupitelstva obce nelze. 
Průběžné informace Vám budou k dispozici na interneto-
vých stránkách a na úřední desce městského úřadu. 
Případné informace Vám zodpoví registrační úřad:
Jana Drábková, tel. 585 351 671, 723116706
Pavla Pazderová, tel. 585 351 370, 602588264

LIDOVÝ ROK
XVII. folklorní festival Velká Bystřice 2. a 3. září 2006

Vendula Hlobilová * 24. 6. 2006
Jan Nevrlý * 6. 7. 2006
Elena Vysloužilová * 7. 7. 2006
Ondřej Bič * 14. 7. 2006
Klára Havlová * 19. 7. 2006
Johana Součková * 21. 7. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Marie Žižlavská 4. 8. 2006V
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Do společenské rubriky patří i naše gratulace jubilantovi, který sice není občanem Velké Bystřice, 
ale můžeme ho vidět v našem městě téměř každý víkend. Ano, k významnému životnímu jubileu 
chceme popřát panu Jiřímu Rédovi - varhaníku, hudebnímu skladateli, sbormistru a především 
pedagogu. Ve Velké Bystřici již přes 20 let zní krásná varhanní hudba nejen při svatebních obřa-
dech, vítání dětí, koncertech pro jubilanty města, ale i dalších slavnostních obřadech městského 
úřadu. Posluchači se na těchto akcích setkávají s výjimečným hudebním zážitkem v podání var-
hanního mistra - to je náš Jiří Réda. 

Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, životní pohody, tvůrčího elánu a 
úspěchů ve vedení celé velkobystřické hudební skupiny. 

za všechny: BM

Jiří Réda 
4. 7. 1941

PhDr. Maxmilián Frank
profesor, ředitel gymnázia
narozen 4. 9. 1882 ve Velké Bystřici č. 147
zemřel 5. 9. 1937 v Telči

z jeho úmrtního oznámení). Zpopelněn 
byl 10. září 1937 v Brně.

Při návštěvách ve Velké Bystřici 
pobýval u své mladší sestry Marie, 
provdané Hubáčkové, v ulici 8. května 
č. 147 (pod kostelem Stětí sv. Jana 
Křtitele).

Od pamětníků jsme se dozvěděli, že 
při pobytu v rodné Bystřici kamarádil 
s Edmundem Žižkou (nar. 16. 11. 1880 
na Novém Světě v Olomouci, malíř, 
profesor, žák grafického ústavu vý-
tvarného umění ve Vídni) a Arnoldem 
Švarcem (nar. 1876 ve V. Bystřici, 
fotograf, zámečník, amatérský herec, 
včelař, rybář, zahrádkář, autor knihy 
"Děti Vrtova", zemřel 1965). Na spo-
lečných procházkách po bystřických 
loukách a lesích nezapřel M. Frank 
v sobě profesora a zkoušel své kamará-
dy ze znalostí květin, stromů, jejich 
plodů, různých názvů květenství a 
často docházelo k přátelským sporům 
a kamarádským hádkám. 

Právě teď v září vzpomeňme, že se 
Maxmilián Frank v Bystřici před 124 
lety narodil a také v září před 69 lety 
v Telči zemřel.

Prameny: 
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv ve Vsetíně
Výroční zpráva gymnázia Otokara 
Březiny v Telči
Informace paní B. Millé, praneteře dr. 
M. Franka

Zdenka Plachá

Narodil se v početné rodině země-
dělce Jana Franka (1845-1917) a jeho 
manželky Matyldy, rozené Maderové 
(1845-1920), jako předposlední dítě. 
Jeho bratři byli Vilém (nar. 1871), 
František, Eduard (1875) a sestry 
Matylda (1873), Anežka (1877) a 
Marie (1891-1974).

Vystudoval české státní gymnázium 
v Olomouci, kde maturoval v r. 1903. 

Po studiích na filozofické fakultě 
vídeňské univerzity (1903-1906) dosá-
hl v Praze r. 1911 školské aprobace 
z latiny a řečtiny. Aprobaci rozšířil 
v r. 1925 také na němčinu. Doktorský 
diplom získal také na pražské univer-
zitě v r. 1926. 

Svou pedagogickou činnost začal 
v r. 1907 na státním českém gymnáziu 
v Přerově. Od 1. září 1908 působil na 
českém reálném gymnáziu Fr. Palac-
kého ve Valašském Meziříčí. Oblíbil si 
italštinu a studoval také angličtinu, 
kterou několik roků na gymnáziu učil 
jako nepovinný předmět. Ve Valaš-
ském Meziříčí byl známou osobností a 
po dobu 28 let vychoval velké množ-
ství žáků. 

Zde se také 4. 10. 1930 oženil na 
okresním úřadě s Marií Terebovou. 
Děti neměli.

Od září 1936 byl jmenován ředite-
lem gymnázia Otokara Březiny 
v Telči. Tam získal rovněž oblibu a 
sympatie nejen u členů profesorského 
sboru, ale i všech studentů, kterým byl 
dobrým rádcem. Své rozsáhlé znalosti 
dovedl předat žákům, byl nestranný a 
spravedlivý.

Bohužel mu nebyl dopřán dlouhý 
život. Zemřel náhle, den po svých 
narozeninách, 5. září 1937, v pouhých 
55 letech. I když na gymnáziu v Telči 
působil jen jeden rok, zapsal se do 
vědomí obyvatel Telče jako ušlechtilá 
bytost, prodchnutá hlubokým vzdělá-
ním a učitelskými ideály (citováno 

Dům pokojného stáří sv. Anny 
Velká Bystřice

si dovoluje pozvat širokou veřejnost 
na prohlídku zařízení v rámci 

dne otevřených dveří, 

který se uskuteční 
v sobotu 2. září 2006 od 10.oo do 16.oo hod.

Po tuto dobu se budou návštěvníkům věnovat 
pracovníci domova, kteří provedou zařízením 

a poskytnou žádané informace. Na vaši 
návštěvu se těší pracovníci domova!“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme Vás na den otevřených dveří,
který se koná 2. září ve 14.00 hod. 

na hasičské zbrojnici 
ve Velké Bystřici.

Ukázka techniky. Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou hasiči
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Po 12 letech téměř sysifovské práce 
a snažení se letos na jaře podařilo 
prosadit nový zákon o sociálních služ-
bách, který bude od 1.1.2007 zcela 
nově upravovat podmínky, poskytová-
ní sociálních služeb v naši zemi.

Základním rysem nového systému 
je rozvoj kvality soc. péče. Kvality, 
která se nově bude i měřit. Kritéria 
kvality budou shrnuta v tzv. "standar-
dech kvality soc. péče" a na jejich 
naplnění budou dohlížet inspektoři 
kvality soc.péče. Jedním ze stěžejních 
kritérií bude individuální přístup 
k uživateli soc. služeb, tedy každý 
klient bude mít svůj "individuální 
plán", ve kterém společně se sociálním 
pracovníkem pojmenují osobní cíle, 
kterých by uživatel služeb rád dosáhl. 
Důležitým rysem individuálního plánu 
i vytčeného osobního cíle je možná 
proměnnost v čase - tedy obojí bude 
moci být přehodnocováno. Nová role, 
kterou zákon, resp. standardy kvality 
také zavádějí, je "klíčový pracovník 
klienta". Bude to jakýsi důvěrník kli-
enta, ombudsman, jakýkoliv pracovník 
domova, kterého si klient vybere. Ten 
bude přítomen u všech jednání a zále-
žitostí, které se klienta budou týkat, 
protože on bude znát nejlépe potřeby a 
zájmy klienta.

Zásadní změnu zákon přináší přede-
vším v samotném postavení uživatele 
a poskytovatele (i zadavatele) sociál-
ních služeb, které bylo až doposud 
založeno, stejně jako celý systém 
sociální péče a soc. zabezpečení, na 

Nový zákon o sociálních službách: rozvoj kvality a modernizaceNový zákon o sociálních službách: rozvoj kvality a modernizace
jednostranném právním aktu "rozhod-
nutí" o přiznání sociální služby (dáv-
ky).

Nyní tedy již nebude o umístění do 
domova pro seniory rozhodovat zada-
vatel soc. služby (obec, kraj) svým 
rozhodnutím, ale služba bude poskyto-
vána na základě smlouvy mezi posky-
tovatelem (DPS sv. Anny) a samotným 
uživatelem soc.služby (občanem). 
"Smlouva o poskytování sociálních 
služeb" bude mít společné prvky pro 
všechny klienty (uživatele), tedy pře-
devším základní rozsah služeb za 
paušální úhradu, stejně jako individu-
álně sjednané fakultativní služby a 
jejich rozsah a tím také i různou výši 
úhrad.

Kosmetické změny přináší nová 
právní úprava i v názvosloví používa-
ném v sociálních službách. Končí tak 
terminologie a především typologie 
soc. služeb pocházející ještě z dob 
minulého režimu.  Termín "ústav soci-
ální péče" nahrazuje širokospektrál-
nější "zařízení soc. péče", "domov 
důchodců" bude napříště "domovem 
pro seniory".

V podmínkách Domu pokojného 
stáří sv. Anny se tyto změny projevují 
především ustavením a činností "pra-
covní skupiny pro implementaci stan-
dardů kvality soc. péče", která je tvo-
řena pracovníkem přímé obslužné 
péče (ošetřovatelka), sociální pracov-
nicí, vrchní sestrou a ředitelem - tedy 
vertikální průřez strukturou pracovní-
ků domova. Úkolem této skupiny je 

tedy nově definovat poslání a veřejný 
závazek domova, vytvořit "systém 
řízení jakosti" a stanovit postupy "dob-
ré praxe", metodiku každodenní péče 
o naše klienty. 

Zde zmíněné základní charakteristi-
ky nového zákona o sociálních služ-
bách jsou principy, o které profesioná-
lové ze sociálních služeb usilovali léta. 

Odvrácenou tváří nové legislativní 
normy je však její značná neúplnost, 
v mnohých pasážích vágnost a ne-
jasnost a především nekompletnost 
spočívající v absenci navazujících 
prováděcích předpisů. Proto nyní 
poskytovatelé a zadavatelé soc. služeb 
prožívají značnou nervozitu, protože 
zákon má nabýt účinnosti od 1. ledna 
2007, již v těchto letních dnech se mají 
přijímat důležitá rozhodnutí, která 
mají zabezpečit hladké fungování soc. 
služeb od prvních lednových dnů 
příštího roku a přitom ani samo Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí neumí 
odpovědět na smršť dotazů z "terénu". 
Naneštěstí situaci krajně komplikuje 
fakt, že o připomínkách a problémech 
není s kým diskutovat - naší zemi 
chybí politická reprezentace a není 
jasné, jaký mandát budoucí vláda bude 
mít. Nelze tedy než doufat, že budoucí 
ministr bude po nástupu do funkce 
rychle jednat a že dodělá práci, kterou 
jeho předchůdce nedokončil.

Mgr. Ivo Slavotínek
ředitel Domu pokojného stáří sv.Anny

Velká Bystřice  

Milí žáci, vážení rodiče, 

letní prázdniny pomalu končí, a proto pokládám za uži-
tečné připomenout několik informací k zahájení školního 
roku 2006/2007.

Prvňáčci
Sraz všech nových prvňáčků a jejich rodičů je v pondělí 

4.9.2006 v 7.45 hod. na nádvoří školy, kde si je rozřadí do 
tříd třídní učitelky prvních tříd, Mgr. Jaromíra Pazderová 
(I.A) a Mgr. Gabriela Šišková (I.B). V případě deštivého 
počasí by se rodiče s dětmi shromažďovali přímo v 1.patře 
přední budovy. Spolu s rodiči odejdou žáci do svých tříd, 
kde dostanou žáčci učebnice a pomůcky a jejich rodiče 
informace o úvodním týdnu a režimu dětí.

Rodiče, kteří mají zájem o školní družinu zapíší dítě do 
družiny v přízemí přední budovy u paní vychovatelky Evy 
Kadalové. Zároveň dítě přihlásí ke stravování v kanceláři 
školní jídelny, stravenky předají paní vychovatelce, která je 
dětem vydává před obědem.

Již před začátkem prázdnin byly v mateřských školách 
pro rodiče připraveny seznamy věcí potřebných pro nového 
školáka: 
složka na písmena, složka na sešity, cvičební úbor (do tělo-

Zahájení školního roku 2006/2007 
cvičny, na hřiště), pouzdro, tornádo (kuličkové inkoustové 
pero), fixy, igelitová plena pro výtv. výchovu, malá folie 
(rozměr A5), aktovka, přezůvky a pytlík do šatny, nůžky, 
strouhátko, guma, obaly na sešity A5 (10 kusů).
Ostatní pomůcky (sešity, tužky, vodové barvy, lepidla, 
voskovky, plastelínu …) dostanou děti ve škole. 
V pondělí si prvňáčci vezmou s sebou jen aktovku a pouz-
dro.
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Žáci 2. - 9. ročníku
Vyučování ve školním roce začíná v pondělí 4.9.2006 

v 7.40 ve třídách. Na šatnách i třídách budou viset seznamy 
žáků. Žáci se v šatnách přezují a odejdou do tříd.

Tento den budou žáci ve škole jen první vyučovací hodi-
nu, tedy do 8.25 hod. Všichni dostanou rozvrh, podle které-
ho se bude vyučovat od úterý 5.9.2006, dále budou mít 
možnost se přihlásit na obědy v kanceláři školní jídelny. 
(Na obědy musí přihlásit rodiče i žáky, kteří chodí na obědy 
se školní družinou. Těmto žákům bude potom od října 
vyzvedávat stravenky vychovatelka).

Žáci přihlášení ke stravování od 4.9.2006 budou moci jít 
na oběd v pondělí již od 10.00 hodin.

Umístění tříd:
Přední budova

1.poschodí 2.A (tř. uč. Mgr. Helena Mádrová)
2.B (tř. uč. Mgr. Eva Dohnalová)

2.poschodí 1.A (tř. uč. Mgr. Jaromíra Pazderová)
1.B (tř. uč. Mgr. Gabriela Šišková)
3.A (tř. uč. Mgr. Kateřina Pospíšilová)

(ve 3.A budou děti z bývalé 2.A a 2.B)
Nová budova (žlutá)

2.poschodí 7.A (tř. uč. Mgr. Drahomíra Kozáková)
8.A (tř. uč. Alena Šudřichová)
6.B (tř. uč. Mgr. Alice Císařová)

3. poschodí 4.A (tř. uč. Mgr. Libuše Kubaláková st.)
4.B (tř. uč. Mgr. Ivo Šenk)
5.A (tř. uč. Mgr. Kateřina Kovalová)
5.B (tř. uč. Mgr. Hana Londová)

Hlavní (zadní) budova
přízemí 8.B (tř. uč. Mgr. Andrea Teplá)

9.B (tř. uč. Vlasta Číhalíková)
1.poschodí 8.C (tř. uč. Mgr. Vendula Mečířová)
2.poschodí 6.A (tř. uč. Mgr. Libuše Kubaláková ml.)

7.B (tř. uč. Pavla Cajthamlová)
9.A ( tř. uč. Olga Holoušová)

Novinky
Ve škole se nezahálelo ani o prázdninách. Byly provede-

ny opravy vnitřních omítek na nové budově a tato byla celá 
vymalovaná. Je připravená pracovna s interaktivní tabulí, 
kterou mohou používat po proškolení učitelé všech ročníků. 
Základem moderní učebny je interaktivní tabule a software 
instalovaný na počítači učitele. Obraz je na tabuli zavěše-
nou na stěně přenášen projektorem umístěným pod stropem 
místnosti.

Dobudovala se nová větev topení, která bude přímo 
vytápět tělocvičnu a spojovací koridor mezi budovami.

Samozřejmě pokračují také práce na výstavbě nové tělo-
cvičny, kterou si můžete prohlédnout na leteckém snímku 
pořízeném koncem srpna 2006.

Přeji všem žákům příjemný poslední prázdninový týden 
a těším se na všechny 4.září 2006.

J. Štěpánová

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ 
OBOU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Školní rok v mateřských školách začíná v pondělí 4. září 
2006. Provozní doba je od 6.00 do 16.00 hodin.
Rodiče mohou své děti přihlásit ke stravování v posledním 
týdnu prázdnin na telefonních číslech:
MŠ I - Zámecké náměstí 585 351 169 nebo 724 134 711
MŠ II - Na Svobodě 585 351 663 nebo 724 710 853
Dětem, které jsou do mateřských škol přijaty nově, je třeba 
zřídit účet po dohodě s vedoucí školní jídelny paní Alicí 
Dubovou. 
Dítě potřebuje pro pobyt v MŠ: papuče (nedoporučujeme 
nazouváky), zástěrku nebo kalhoty v pase na gumu, pyža-
mo, teplákovou soupravu nebo jiné náhradní oblečení pro 
pobyt venku, náhradní spodní prádlo, triko, punčocháče a 
ponožky. Všechny věci by měly být podepsané.

Dana Kutrová, vedoucí učitelka MŠ

Základní umělecká škola "Žerotín" 
Olomouc pobočka Velká Bystřice dává 
na vědomí všem školákům, kteří mají 
zájem získat základní hudební vzdělá-
ní, a jejich rodičům tyto informace pro 
školní rok 2006/2007:

Od 13. března tohoto roku naše 
pobočka (nebo přesněji hudební obor 
této pobočky) je umístěna v prostorách 
staré budovy Masarykovy základní 
školy ve druhém poschodí. Na poboč-
ce pracují tři učitelé, u nichž je možno 
se přihlásit v průběhu prvního školní-
ho týdne, tedy od 4. do 8. září 2006 v 
odpoledních hodinách (13.00 - 17.00). 
Jsou to tito vyučující:

Paní učitelka Hana Hrdová (bývalá 
členka Moravské filharmonie) - vyu-
čuje hru na klavír, zobcové flétny 
všech druhů a také na hoboj. Možno se 
přihlásit v učebně číslo 9. 

Paní učitelka Mgr. Helena Hrdlič-
ková - vyučuje především hru na kyta-
ru a také na zobcové flétny. Možno se 
přihlásit taktéž v učebně číslo 9 nebo 
v učebně číslo 14.

Pan učitel Josef Ochman (bývalý 

člen operního orchestru Moravského 
divadla) - vyučuje hru na klavír, soprá-
novou zobcovou flétnu, klarinet, hous-
le a violu. Kromě toho má na starosti 
kolektivní teoretický předmět - hudeb-
ní nauku. Možno se přihlásit v učebně 
číslo 13.

Všichni učitelé ovšem vedou naše 
žáky také ke komorní hře (flétnový 
kvartet, kytarový soubor, čtyřruční 
klavírní hra nebo i jiné ansámbly). 
Naši malí žáčkové vystupují na tříd-
ních besídkách nebo přehrávkách, naši 
starší žáci a také absolventi prvního 

Jak je to teď s "hudebkou"?

SAZEBNÍK PRO VÝKON STROJŮ
STROJ ČINNOST MJ. CENA / MJ.

MULTICAR Doprava km 18 Kč
Výkon osádky hod. / os. 150 Kč

TRAKTOR Výkon osádky hod./ os. 150 Kč
Výkon stroje hod. 500 Kč

FEKÁL Doprava km 25 Kč
Výkon stroje hod. 300 Kč
Výkon osádky hod./ 2x os. 300 (2x150)
Uskladnění m3 50 Kč

nebo druhého studijního cyklu vystu-
pují na tradičním koncertě v divadel-
ním sále hotelu "Zámek" pod patronací 
jeho ředitele pana Petra Jahody. (Ob-
vykle koncem května).

Naši žáci mají také možnost vystu-
povat na koncertech naší kmenové 
školy v Olomouci a mohou se stát i 
členy velkých orchestrů této školy 
(dechový, kytarový, smyčcový, jazzo-
vý, salonní), které hrají také i na zahra-
ničních zájezdech.

Josef Ochman
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Farní úřad Velká Bystřice, 
KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice

zvou na 

KONCERT
v rámci hudebního festivalu

ve středu 20. září 2006 v 17 hodin
Farní kostel Stětí Svatého Jana Křtitele 

Účinkují:
Richard Novák   -   zpěv

Kamila Klugarová   -   varhany

Program:

B. Martinů: Vigilia

W. A. Mozart: Andante F dur, KV 616

A. Dvořák: Biblické písně, op. 99
Oblak a mrákota jest vůkol něho, Skrýše má a pavéza 

má jsi ty, Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou, Hospodin jest 
můj pastýř, Bože,Bože, píseň novou zpívati budu

F. Liszt: Ora pro nobis

M. Reger: Toccata d moll, op. 59/5

R. Schumann: Kánonická studie a moll, op. 56/II

A. Dvořák: Biblické písně op. 99
Slyš,ó Bože, volání mé. Při řekách babylonských, 

Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou. Pozdvihuji očí 
svých k horám, Zpívejte Hospodinu píseň novou

L. Janáček: Postludium ( Varhanní sólo 
z Galgolské mše )

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
uvádějí

v rámci hudebního festivalu

KONCERT
v neděli 24. září 2006 v 16 hodin

v salonku hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkují:
František Novotný   -   housle

 Rumi Itoh   -   klavír

Program:

W.A. Mozart: Sonáte e moll, KV 304 Allegro, 
Tempo di Menuetto

C. Saint - Saëns: Sonáta č. 1, op. 75
Allegro agitato, Adagio, 
Allegretto moderato, Allegro 
molto

E. Grieg: Sonáta op. 45
Allegro molto ed appassionato, 
Allegretto espressivo alla 
Romanza, Allegro animato

L. Janáček: Sonáta Con moto, Ballada, 
Allegretto, Adagio

M. Ravel: Tzigane

Vstupné je 20,- Kč, děti zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro kutily 
Penny Swiftová - Cesty, schody a terasy
     rady a návody na vylepšení zahrady

… pro děti
Petr Šmalec - Šmalcova abeceda
     Markéta Šimková je jednou ze tří tvůrců této knížky 
o abecedě ve verších 

… z české literatury
Hermína Franková - Hlavně dýchat
     dávní přátelé snad rozptýlí zklamání a deprese hlavní 
hrdinky 

PROSÍM POZOR!

Od 10. srpna byl v knihovně ve Velké Bystřici zahájen 
automatizovaný výpůjční systém. Proto prosím čtenáře, 
aby při 1. návštěvě knihovny po tomto datu přinesli 
všechny knihy i časopisy, které mají půjčené (i v případě, 
že si budou chtít některé prodloužit a vzít zpět).  Nové 
výpůjčky už budou realizovány přes počítač. O včasné 
vracení knih prosím i kvůli revizi knižního fondu, která 
bude následovat. Všem čtenářům děkuji za pochopení.

L. Lakomá
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Pokračujeme v AKCI
v restauraci Nadační

Od 4. září obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč
ZDARMA - kávu, pivo 0,3l nebo minerální vodu

Při týdenních akcích od 4.9.2006
NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč

4. 9. - 10. 9. 2006 Smažený kuřecí řízek, bramborový salát
11. 9. - 17. 9. 2006 Přírodní vepřový řízek, hranolky
18. 9. - 24. 9. 2006 Smažený sýr, hranolky
25. 9. - 1. 10. 2006 Katův šleh, hranolky

Akce POKRAČUJE I V ŘÍJNU !!!

Dobrou chuť !!

Junáci a A. B. Svojsík
Junáctví se šířilo z anglicky hovoří-

cích zemí a před 1. světovou válkou 
zaplavilo Evropu. Na počátku všeho 
stál spisovatel, lovec a malíř Ernest 
Thompson Seton, který v Americe 
založil Woodcraft Indians, předchůdce 
skautského hnutí. To mělo vést chlap-
ce k poznání přírody a lásce k ní. 
Setonovy myšlenky se chopil britský 
generál sir Robert Baden Powell, který 
v r. 1907 založil v Anglii hnutí Skaut a 
doplnil jej o polovojenskou vyzvědač-
skou přípravu hochů, která rozvíjí 
všímavost a bystrost. 

V Čechách tyto myšlenky zaujaly 
Antonína Benjamína Svojsíka, který 
včlenil do náplně chlapcům ještě tábo-
ření, sport, vlastenectví a zdvořilost. 
V r. 1915 byl založen Odbor pro dívčí 
výchovu skautskou. U jeho zrodu stála 
spisovatelka Popelka Biliánová. 
Chlapce i dívky učil Svojsík všestran-
nosti.

Za protektorátu byl Skaut rozpuštěn 
a po válce opět obnoven jako největší 
dětská organizace. Ke konci r. 1950 
došlo opět ke zrušení. Krátká obnova 
následovala v letech 1968 - 1970. 
Znovu byl obnoven skauting v r. 1989. 

Také naše město má svou organiza-
ci. Pod středisko Velká Bystřice patří i 
Hlubočky. Chlapci a děvčata se setká-

vají 1x týdně na svých pravidelných 
družinových schůzkách, kde se učí 
poznávat přírodu, používat různé 
nástroje - nože, sekery, seznamují se 
s tábořením, s orientací v přírodě, 
s mapou a buzolou, učí se číst stopy, 
signalizovat, ovládat zdravovědu. 
Zkušenosti, které děti během celého 
roku sbírají, uplatňují na letním tábo-
ře, který je vyvrcholením skautského 
roku. Každý rok mezi nás přicházejí 
noví členové, kteří mají zájem něco 

nového poznat a něčemu se naučit. Ti 
nejmladší, děti od 6 let, jsou světlušky 
a vlčata, ti starší junáci a skautky. 
Skaut je organizací výběrovou, což 
znamená, že vydrží pouze ti oddaní 
věci. 

Těšíme se na vás "bratři a sestry", 
kteří mezi nás zavítáte a pokusíte se jít 
ve stopách A. B. Svojsíka.

Za činovníky střediska
Irena Juřicová

Tak jako každý rok v posledních 12 
letech i letos vyrazili bystřičtí Orli na 
svůj letní tábor. V uplynulých 2 letech 
jsme natolik propadli kouzlu a kráse 
Rychlebských hor, že i letošní táboro-
vá destinace byla jasnou volbou: 
Travná u Javorníka. Zdejší výborné 
zázemí představuje především uprave-
ná stará fara a její okolí, poskytující 
jak ubytování, tak i hygienu, stravová-
ní a klubovní místnost. Krásný kolorit 
lesního údolí dokresluje majestátní 
kamenný poutní kostel Neposkvr-
něného početí Panny Marie, v jehož 
bezprostředním sousedství se naše 
"tábořiště" nacházelo. Samotná osada 
Travná je pak ideálním místem pro 
aktivní dovolenou - poklid ospalé 
vesničky několika desítek stálých 
obyvatel doplňují především skvělé 
trasy pro pěší i cykloturistiku a rozví-
jející se pohostinská a kulturní infra-
struktura. A k tomu si představte letoš-
ní slunný červenec…..!

Program letošního tábora, resp. jeho 
účastníci, byli rozděleni na dvě skupi-
ny: mladší děti+děvčata a starší hoši, 
což vyplynulo jak z věkové různoro-
dosti zájmů dětí, tak především z letos 
velkého počtu účastníků tábora. 

Letošní tábor bystřických Orlů? Indiáni a zlatokopové!
Zlatokopové z městečka Hones City
Program starších hochů tak začal již 
ve vlaku cestou na tábor, kde jim náhle 
přistoupivší kolportér nabídl nejčers-
tvější vydání světových deníků jako 
The Jerusalem Post, Le Mond, 
Izvjestia nebo Shanghai Daily Star - 

což určilo, jakou národnost budou 
jednotliví hoši v táborové hře předsta-
vovat. První stránky již významně 
napověděly, co kluky v následujících 
dnech čeká: v Americe vypukla "zlatá 
horečka". Záhy po příjezdu na tábor 
zjistili, že se stali osadníky zlatoko-
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peckého městečka Hones City, v jehož 
obrysech naznačených vykolíkovaný-
mi parcelami budoucích staveb je již 
očekával starosta Ajven Celebrate,  
sheriff John Fajtik a bankéř John 
Petrik. Po úvodním starostově projevu 
na uvítanou získali osadníci dar od 
Hones City v podobě prvních několika 
set šejnů- nové měny státu Hones- za 
něž si nakoupili parcely a materiál na 
stavbu svých domů- podsadových 
stanů. V průběhu dalších dní pak měs-
tečko rozkvetlo o obecní nástěnku, 
zvonici, šibenici a především pak o 
saloon a casino- centra společenského 
dění- to vše na louce hned vedle fary. 
První dny pobytu ve městečku osadní-
ci vydělávali a vyhrávali své šejny- 
jednak formou zhotovení veřejných 
zakázek (tak vznikla většina staveb 
města), jednak jako odměny za splně-
né disciplíny a jednak jako výhry 
v casinu. Právě napětí a situace při hře 
rulety nebo karetních her jsou již nyní 
pověstné. Děti měly jedinečnou mož-
nost zjistit, jak nebezpečné jsou 
hazardní hry a že v normálním životě 
je třeba se jich vystříhat! V těchto 
dnech se střídali obratnost, pohyb, 
vynalézavost, zkušenosti a postřeh 
s romantikou a veselím jako synonyma 
pro slaňování skal, střelbu, staré indi-
ánské kolektivní sporty lakros a squa-
w, zálesácké vaření nebo třeba večerní 
country taneční, na které zlatokopové 
v typickém kovbojském oděvu pozvali 
děvčata ze druhé skupiny tábora. Jaký 
úžas pak vzbudily nádherné kostýmy, 
šaty děvčat- jak vystřižené z Limoná-
dového Joa nebo Sedmi statečných. 
Ideální kulisa k výuce 4 nejznámějších 
country tanců! V průběhu dní se pak 
osadníci postupně dozvídali od starých 
"zbloudilých" zlatokopů informace o 
bájném nalezišti žlutého kovu. Od 
umírajícího indiánského náčelníka 
získali ve skalách cennou šifru, která 
je nakonec během třídenního putování 
plného nástrah a úkolů dovedla až na 
Zlatou bonanzu! Za své nastřádané 
šejny si nakoupili a "zaklajmovali" 
parcely, na kterých zahájili usilovnou 
těžbu. Zklamání ze špatně odhadnuté-
ho těžebního místa střídaly emoce 
radosti nad objevením zlaté žíly! 
Každý ze zlatokopů nakonec vyrýžo-
val v meandrech řeky nebo našel v pu-
klinách skal alespoň trochu zlatých 
plíšků. Ti nejšťastnější i ti méně úspěš-
ní pak všechny zážitky probrali večer 
u ohniště nad pečenými steaky. Po 
návratu do tábora otevřel v městečku 
Hones svůj obchod zlatník, který od 
nich pečlivě zvážené zlato vykoupil a 
odměnil několikanásobně většími 
částkami šejnů, než jaké doposud 

drželi v rukou. Vyvrcholením celé 
zlatokopecké horečky pak byla závě-
rečná dražba, ve které si každý z hochů 
mohl vydražit jednu cenu - podle veli-
kosti výtěžku zlata pak dosáhl na tu co 
možná nejatraktivnější. Po závěreč-
ném country večeru se pak druhý den - 
v pátek 28.7. v poledne - zlatokopové 
rozjížděli domů nejen s kloboukem, 
vojenskou baterkou, nožíkem nebo 
čutorou, ale především s prožitkem 
krásných letních dnů v prostředí zába-
vy, her, dobrodružství a skupinového 
přátelství! A to především proto, že 
nám k tomu žehnal reverend městečka 
Hones City- jinak tedy páter Piotr 
Niewiadomski, duchovní správce 
Travné, náš velký příznivec a přítel, 
kterému za všechny tábory na Travné 
patří velký dík! 

Dakotové a Skalní strážci - naši malí 
indiáni

Mladší děti vytvořily dva indiánské 
kmeny - Dakotů a Skalních strážců. 
Každý kmen si nejdříve v lese našel 
družinové poradní místo. Pak si indiá-
ni vyráběli oděvy barvené přírodními 
barvivy, luky, šípy a oštěpy k lovení 
bizonů. (Ulovený bizon byl další den 
k obědu ). Stopovali a ulovili opravdo-
vého medvěda Česťu. Jeden by skoro 
řekl, že to byl přáslavický pan starosta 
Čestmír Rochovanský v kůži maso-
pustního medvěda z Přáslavic, ale ne, 
ne, byl to opravdový medvěd! V pátek 
večer si zlatokopové i indiáni připravi-
li křížovou cestu, během níž s loučemi 
procházeli mezi kamennými zastave-
ními umístěnými v lese nad pramenem 
La Salette a mohli ve tmě a tichu pře-
mýšlet o oběti Ježíše Krista.
V sobotu se indiáni vydali na celoden-
ní výlet na Borůvkovou horu. 
Nezklamala jejich očekávání, pohosti-
la je množstvím borůvek a překvapila 
novinkou - zbrusu novou rozhlednou.

Další dny ubíhaly indiánům rychle při 
vodních hrách v lomu v Uhelné, 
poznávání přírodnin, zajímavých tech-
nikách otiskování listů, střelbě ze 
vzduchovky, hře Safari, přípravě pokr-
mů na ohništi atd. Tábor vyvrcholil 
slavnostním ohněm, při kterém indiáni 
předvedli své tance a byli odměněni za 
plnění úkolů.
K nepřeslechnutelným projevům indi-
ánských kmenů patřily především 
krásné a původní indiánské pokřiky. 
Jejich kmenová souhra se snad nejvíc 
vyjímala a rozléhala ze skal nad zlato-
kopeckým městečkem Hones City!
Jedna ze staveb, veřejných zakázek 
osadníků Hones City - vybudování 
hráze a tedy koupaliště na potoku - 
byla realizována ve prospěch domoro-
dých indiánů. A tak jednou z oblíbe-
ných činností malých "indiáňat" byly 
vodní hry právě v této tůni, což v hor-
kém červencovém počasí nebylo 
vůbec od věci.
Vzpomínat všichni táborníci také asi 
budou na krásné chvíle u varhan v 
kostele, které několik osadníků a indi-
ánek s uměleckým nadáním rozeznělo 
krásnými melodiemi klasické varhanní 
hudby nebo současnými romantickými 
soundtracky z filmů Titanic, Pán prste-
nů apod.
V úterý jsme měli vzácnou návštěvu-
mohli jsme slavit mši svatou s naším 
Otcem, bystřickým duchovním správ-
cem P. Metodějem. Javornický farář 
O. Piotr Niewiadomski nám sloužil 
mši svatou v neděli 23.7. a ve čtvrtek 
27.7., kdy se s námi rozloučil v kapli 
u pramene La Salette.
Úspěšný tábor Travná 2006 skončil, ať 
žije tábor 2007! Jen zbývá rozhodnout, 
které krásné místo si bystřičtí Orli 
vyberou napříště!

Mgr. Ivo Slavotínek a Věrka Fojtíková
jednota Orla Velká Bystřice
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Podzimní festival duchovní hudby - Olomouc 2006
XIII. ročník    -    23.9.- 30.9.2006

Sobota 23.9.2006 - chrám sv. Michala, 19.00 hod.130/90,-Kč

J. Haydn: Mše C dur "Cecilská"
Sólisté: E.Dřízgová, H.Štolfová-Bandová, J.Kundlák, M.Gurbal
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Dirigent : W. Kobéra ( Rakousko )

Středa 27.9.2006 - dóm sv. Václava, 19.00 hod. 100/70,-Kč

Z. Pololáník: Hymny ke svatým patronům
Severočeský filharmonický sbor, V.Kovář a J.Strakoš - varhany
Sbormistr: J. Zadina

Sobota 30.9.2006 - chrám sv. Cyrila a Metoděje, 19.00 hod.
120/80,-Kč

Z. Kodály: Missa brevis C dur 
M. Reger: Fantasie a fuga d-moll,op.135 b 
W. A. Mozart: Davide penitente, kantáta KV 469
Sólisté: E. Gazdíková , L. Vítková, M. Šrejma, J. Tůma-varhany    
Komorní sbor Českého rozhlasu
Státní komorní orchestr Žilina
Dirigenti: Š. Britvík a  J. M. Krygel

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








