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Vážení spoluobčané,
v minulém úvodníku jsem psal, 

že komentář ke komunálním volbám 
nechám po ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva města na budoucím starosto-
vi. Tak tedy. Ustavující zasedání zastu-
pitelstva, na kterém byl nově zvolen 
starosta, místostarosta, členové rady 
města, předsedové finančního a kont-
rolního výboru a oddávající, už pro-
běhlo, a to ve velmi kolegiální a přátel-
ské atmosféře (nově zvolená předsed-
kyně finančního výboru paní Ing. 
Schrottová dokonce tvrdila, že by 
záznam z našeho ustavujícího zasedání 
měl být použit jako instruktážní film 
pro vysokou politiku). I díky význam-
nému volebnímu úspěchu Sdružení 
nezávislých kandidátů „Za příjemný 
život“ jsem byl opět zvolen starostou, 
což je pro mě velký závazek a což mě 
současně velmi potěšilo, neboť od 
rozdělané práce se špatně odchází. 
Budete tedy muset ještě nějakou dobu 
vydržet mé pokusy o úvodníky 
Bystřických novin. 

Dovolte nyní několik poznámek 
k povolebnímu vyjednávání a ustavují-
címu zasedání zastupitelstva města. 
Při rozhodování, komu nabídnout 
pozici místostarosty, zvítězila osob-
nost Mgr. Slavotínka, zejména díky 
jeho výbornému a úspěšnému působe-
ní v čele DPS u Sv. Anny. Nabídku na 
tuto pozici jsme směřovali k jeho 
osobě s tím, že pokud by ji odmítl,  
byli bychom - i vzhledem k volebnímu 
výsledku SNK „Za příjemný život“ - 
připraveni postavit na funkci místosta-
rosty vlastního kandidáta. Ale nakonec 
byl místostarostou opravdu zvolen 
Mgr. Ivo Slavotínek (KDU-ČSL), 
který opustil (k lítosti všech babiček a 
dědečků) pozici ředitele Domu pokoj-
ného stáří u sv. Anny. Současně bych 
velmi rád ocenil dvanáctileté působení 
dosavadního místostarosty Mgr. 
Zdeňka Lakomého v uvolněných funk-
cích. Za tuto dobu se mu podařilo 
vykonat pro Bystřici spoustu záslužné 
práce. Moc děkujeme.

Členy rady města byli dále zvoleni 
Ing. Martin Seidler, Ing. Milan 
Svoboda a poprvé od listopadu 1989 se 
členem rady města stala žena - Mgr. 
Andrea Teplá.  

Na jednání rady města jsou zváni 
také předseda finančního výboru - Ing. 
Elefteria Schrottová a předseda kont-
rolního výboru - Ing. Zdeněk Kolman. 
Oddávajícími na volební období 2006-
2010 byli zvoleni Mgr. Renata 
Zavadilová, Mgr. Andrea Teplá a pan 
Petr Jahoda.

Věřím, že nám spolupráce v radě i 
zastupitelstvu bude fungovat a že 
budeme nadále táhnout za jeden pro-
vaz. Mohu Vám zaručit, že naše chuť 
pracovat pro město je snad ještě větší 
než před čtyřmi lety. Zároveň máme 
daleko větší zkušenosti a rozdělané 
projektové záměry, které budeme chtít 
realizovat. Naším společným cílem je 
vydat do konce dubna 2007 programo-
vé prohlášení pro období 2006 - 2010, 
ve kterém bychom chtěli pojmenovat a 
popsat hlavní rozvojové záměry 
města. 

Velký dík patří všem, kteří v pátek a 
v sobotu 20. a 21. 10. obětovali kousek 
ze svého času, dorazili k volebním 
urnám a dokázali, že se na dění 
v našem městečku chtějí podílet.

Teď bych už od voleb rád přešel 
k dalšímu tématu. Dovolte, abych Vás 
pozval na slavnostní otevření školní 
tělocvičny, která byla vybudována 
v rámci akce Stavební úpravy Masa-
rykovy základní školy - II.etapa, 
přístavba tělocvičny. Slavnostní 
otevření tělocvičny pro veřejnost se 
uskuteční v pátek 8. prosince 2006 od 
15.00 hod. a bude spojeno se Dnem 
otevřených dveří v Masarykově 
základní škole. Bohatý program slav-
nostního otevření připravila sportovní 
komise při radě města ve spolupráci se 
školou a spolky, které působí ve Velké 
Bystřici. Budou předvedeny ukázky 
gymnastiky (mistryně ČR z Velkého 
Týnce), kroužků působících ve škole, 
různých sportů atd.
Ještě si znovu dovolím poopravit zdro-
je financování stavby tělocvičny. 
V měsíci listopadu se nám totiž, za 
pomoci ministra vnitra Dr. Ivana 
Langera, podařilo zajistit z rozpočtové 
rezervy ministerstva financí ČR více 
než 4milionovou podporu na dofinan-
cování stavby tělocvičny. Takže z cel-
kového rozpočtu na tělocvičnu - 26 
milionů Kč - se nám nakonec podařilo 
zajistit ze státního rozpočtu 18,9 mil. 
Kč. Což považuji za obrovský úspěch.

Marek Pazdera

na zasedání zastupitelstva města 
Velká Bystřice, které se koná 

6. prosince 2006 v 18.00 hod.
v prostorách Hotelu Zámek.

Program zasedání:
1. kontrola usnesení
2. zpráva o činnosti rady a městské-

ho úřadu 
3. schválení úvěru
4. prodeje pozemků
5. rozpočtové opatření
6. různé, diskuse
7. závěr

Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva města 

Velká Bystřice, které se koná 
21. prosince 2006 v 18.00 hod. 

v prostorách Hotelu Zámek. 

Program zasedání:
1. kontrola usnesení
2. zpráva o činnosti rady a městské-

ho úřadu 
3. schválení rozpočtu města 
4. schválení výhledu města na další 

volební období 
5. různé, diskuse
6. závěr 
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�Po ustavujícím zasedání, které bylo 6. listopadu 2006 
v divadelním sále Hotelu Zámek se rada města sešla popr-
vé 10. listopadu 2006. K jednání rady města byli pozváni 
i předsedové finančního a kontrolního výboru, kteří mají 
hlas poradní. Starosta města seznámil novou radu s inves-
tičními akcemi ve Velké Bystřici, které jsou ve fázi roze-
stavěnosti a které jsou v přípravné fázi. Nová rada města 
se seznámila s výhledem na další období. 
�V současné době je ve fázi rozpracovanosti rozpočet města 
na rok 2007. Návrh rozpočtu bude předložen na veřejném 
zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2006. Každý 
z občanů má možnost rozpočet města připomínkovat a 
předkládat změny a návrhy. 
�Zastupitelstvo města schválilo předsedy výborů - finanční-

Informace z bystřické radnice
ho - Ing. Elefteria Schrottová a kontrolního - Ing. Zdeněk 
Kolman. Výbory budou 3-7 členné stejně jako komise, 
které ustanovila rada města. Komisi stavební povede před-
seda Ing. arch. Jan Navrátil, komisi školskou a kulturní 
pan Petr Jahoda, komisi sportovní pan Ing. Vladimír 
Schneider, komisi sociální pan Václav Lakomý, komisi 
pro umisťování žadatelů na DPS předseda pan Václav 
Lakomý a komise pro přidělování bytů bude ustanovena 
v době přidělování bytů.
�Polská obec Rudniky projevila zájem o spolupráci a 
možnost navázání družby mezi samosprávami. V měsíci 
prosinci je plánovaná cesta do této obce s tím, že se posou-
dí další kontakty s touto polskou obcí a možná výměna 
zkušeností v oblasti samosprávy.

 

OCENĚNÍ JUBILANTA
Jak již bylo uvedeno ve Velkobystřických novinách č 10/2006, 
oslavil v říjnu tohoto roku člen výboru T.J. Sokol Velká Bystřice 
br. Jan Bugno své významné životní jubileum.
Na návrh T.J. Sokol Velká Bystřice a sokolské župy Olomoucké 
-Smrčkovy byla Předsednictvem výboru České obce sokolské 
udělena br. Janu Bugnovi 

BRONZOVÁ MEDAILE
jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.
K tomuto vysokému morálnímu ocenění srdečně blahopřejí 
všichni členové jednoty!
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Mezinárodní projekt Dare to Dream
Již třetím rokem je naše základní škola zapojena do mezi-

národního projektu Dare to Dream. Našimi partnery jsou 
dvě německé školy, škola v Irsku, Walesu a Dánsku. 

V minulém školním roce jsme se mimo jiné zabývali 
tvorbou pohádkových knih, adventních kalendářů, kalendá-
řů na rok 2006, žáci 1. - 5. tříd se účastnili Olympijských 
her (běh na 50 metrů, skok z místa, hod tenisovým míč-
kem). 

V letošním školním roce se věnujeme tematu „Škola 
našich snů, třída našich snů“, pokračujeme v posílání med-
vídka Bullera, připravujeme třetí kolo Olympijských her, 
zkoušíme si, jak děti z různých zemí vyjadřují zvuky zvířat. 

Zatím největší událostí letošního školního roku pro nás 
byla návštěva učitelů z partnerských zemí. - 8. listopadu 
k nám přijeli 4 učitelé z Irska, 4 učitelé z Německa a 2 uči-
telé z Dánska. Seznámili se s probíhajícími změnami 
v českém školství, prohlédli si prostory naší školy, navštívi-
li naši radnici, kde se setkali s představiteli města, měli 
možnost nakouknout do naší obřadní síně a dalších prostor 
hotelu Zámek, prohlédli si historické centrum Olomouce, 
navštívili Svatý Kopeček, ochutnali české speciality. Dva 
dny trávili v naší škole, kde jsme se zabývali hodnocením 
dosavadní práce na projektu a plánováním dalších aktivit. 
Společně jsme navštívili několik tříd, všechny zaujala pře-
devším nápaditá výzdoba všech prostor školy a školní jídel-
na. Školní jídelna proto, že žádné podobné zařízení v jiných 
školách neznají. Jejich děti si nosí oběd z domu a nemají 
možnost mít teplé jídlo.

V sobotu dopoledne jsme vyrazili na Svatý Kopeček, kde 
jsme viděli křest a českou svatbu. Odpoledne jsme věnovali 
krásám Olomouce. V neděli všichni návštěvníci odjížděli 
plni dojmů a s nadějí, že se k nám zase někdy vrátí. 

Libuše Kubaláková
koordinátorka projektu

 

Vážení pedagogové, milí žáci,
rodiče, příznivci MZŠ

Vedení Masarykovy základní školy Vás zve na

slavnostní otevření 
nové školní haly

KDY: 8. prosince 2006
V KOLIK: od 15.00 hodin

Vstup hlavním vchodem 
od zdravotního střediska

Program: 
w Slavnostní zahájení
w Vystoupení hanáckého souboru Krušpánek
w Ukázky z činnosti kroužků MZŠ
w Ukázka nové míčové hry 4 + 1
w Vystoupení tanečních kroužků p. Dvořákové 

(děti z MŠ, žákyně ZŠ)
w Ukázka sokolského sletového vystoupení
w Ukázky různých druhů sportů (SMVB) 
w Vystoupení mistryň ČR v pódiové moderní 

gymnastice
w Kickbox - ukázka vystoupení
w Předání symbolického klíče
w Závěrečný dětský rej

Paralelně se slavnostním otevřením haly 
bude probíhat

den otevřených dveří ve všech budovách školy.

„Bezdrátový internet ve Velké Bystřici - podzim 06“
V průběhu podzimu došlo na síti k následujícím změnám:
- 26.10.2006 došlo k navýšení konektivity
- 27.10.2006 nasazen nový systém přidělování pásma uživatelům. Mění se podmínky pro dřívější nega-

rantované uživatele (tarif mini - 100Kč). Těmto uživatelům se mění způsob přidělování rychlosti, již 
nejsou ve sdíleném pásmu. Podobně jako u garantovaných uživatelů mají maximální strop (tarif 
„mini“ 512 kb) který se jim upravuje INDIVIDUÁLNĚ na základě objemu jejich provozu v 5 minuto-
vých intervalech. Tedy žádné společné skupiny a omezování sousedy.

- Tarif „Občan“ a „Firma“ - všem na 5GHz zdvojnásoben upload (256kbs).
- definitivní odkaz na kameru snímající prostor zámeckého náměstí je: http://kamera.velkabystrice.cz, kamera je nyní 

přístupná z celého internetu, nejen z Bystřické sítě.

Aktuální ceník a specifikace služeb na závěr:

Služba perioda platby bez DPH s DPH

„Mini“ Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512kb bez 
limitu stažených dat nebo časového omezení, dvě emailové schránky 
(po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz

„Občan“ Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 2048kb bez 
limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky 
(po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, 
zavedení jednoho DNS záznamu

„Firma“ Připojení firmy k bezdrátové síti linkou až 2048kb bez limitu 
stažených dat nebo časového omezení, dvacet emailových schránek 
(po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, 
zavedení jednoho DNS záznamu

měsíčně 84,00 Kč 100,00 Kč

měsíčně 253,00 Kč 300,00 Kč

měsíčně 1.000,00 Kč 1.190,00 Kč
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Na Mikuláše mají všichni dost
důvodů pro radost,

aby byla větší, tak proto bez řečí,
bude kromě pátého, Mikuláše 
i druhého

2. 12. 2006 zveme Vás všechny
do sokolovny ve V. Bystřici

ve 14.00 na mikulášskou veselici
(v překladu: Besídku)

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

Balíèky pøijímány nejsou, v�echny dìti odmìní Mikulá�.
Dìti mají vstup volný.

Ostatní platí symbolické vstupné 20,- Kè.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Pozvání na pohádku
Kulturní středisko Velká Bystřice pořádá ve čtvrtek 14. prosince 2006 
v 9 hodin na sále kulturního domu ve V. Bystřici klasickou hranou pohádku

Vánoční diamant (Odehrává se na obloze a u chaloupky v lese)

Akce je pořádána pro děti mateřských škol, srdečně jsou však zvány i děti, 
které zatím MŠ nenavštěvují.
Hraje: Liduščino divadlo Praha 
Účinkují: Malý andělíček, velký anděl Gabriel, čert Kazisvět, Kašpar, 

hodný tatínek a ještě hodnější maminka.
V představení jsou užity prvky luminiscenčního divadla.
Vstupné je 20,- Kč. 

Srdečně zveme všechny příznivce lidové písně a muziky 
k oslavě vánočních svátků, na

Svatoštěpánský vánoční koncert
úterý 26. prosince 2006 v 17 hodin

farní chrám Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
v programu lidových vánočních písní a koled vystoupí:
v Muzika Haná
v mužský sbor Rovina
v chlapecká muzika Strunky
v dětský folklorní soubor Čekanka

Na Vaši milou návštěvu se již teď těší všichni účinkující. Vstupné dobrovolné.
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Alexander Spálený *16. 10. 2006

Společenská 
                 rubrika
Společenská 
                 rubrika

…to opravdu tvrdí snad všichni, s 
nimiž jsme ten večer plný zážitků 
absolvovali. Podle ohlasů diváků a 
kapel lze dovodit odvážné tvrzení, že 
osmé „velké“ Banjo bylo opravdu tím 
nejlepším, které se v jeho historii poda-
řilo uspořádat.

Mnoho napověděl už jen výběr 
kapel, který dával tušit, že diváci se 
nebudou v pětihodinovém programu 
ani chvíli nudit. Fakt, že přehlídku 
zahajoval předkoncert Lístku, dokázal 
zaplnit velký sál bystřického kulturní-
ho domu doslova téměř nemožným 
maximem diváků už před jejím oficiál-
ním zahájením. Na sál se stěhovala 
železná zásoba židlí, brzy došlo i na 
dřevěné sesle pamatující předlistopa-
dový režim a nemožné se stalo skuteč-
ností: stařičký sál pojal přes čtyři stov-
ky sedících přátel, těšících se na 
vrcholné zážitky z oblasti trampské 
muziky, country, bluegrassu a folku.

Přesně v 17:00 přehlídku zahájil 
pan starosta, moderátoři Tornádo s 
Hrochem, pořadatel Jerry a kapela 
Lístek hymnou přehlídky „Zrádný 
banjo“ za vydatného zpěvu celého 
sálu, čímž byla uvolněna ta krásná 
lavina snad sedmdesáti písní, které ten 
večer při Bystřickém banju zazněly.

Středočeský Lístek, rozjetý před-
koncertem, pokračoval ve svém gala-
představení ve velkém stylu a předvedl 
v Bystřici hned tři úplně nové skladby. 
Pozornost publika pochopitelně pouta-
la jako vždy Sylva Čekalová, protože 
Panova flétna se v trampské kapele 
hned tak nevidí, o saxofonu nemluvě. 
Jejich vystoupení bylo nakonec jako 
v létech minulých vyjmuto z ankety 
diváků - Lístek i pro další roky po 
trojnásobném vítězství zůstává pro 
Banjo hostující kapelou.

Následovala jihočeská Epy de 
Mye, můj černý kůň přehlídky, která 
v netypickém nástrojovém složení 
dvou kytar a kontrabasu předvedla pět 
zajímavých, vlastních skladeb Honzy 
Přesličky. O tom, že se líbila, svědčil 
i vysoký počet hlasů v divácké anketě, 
což při premiérovém vystoupení na 
Banju nebývá zvykem.

houslemi pak všichni dohromady 
velmi kvalitní, temperamentní muzi-
kantský kvintet, jehož obdoba se 
v zemi Moravské i Slezské velmi těžko 
hledá…

Z výše uvedeného je patrné, že 
diváci svou volbu v anketě neměli 
vůbec jednoduchou - snad s výjimkou 
volby nejúspěšnější kapely, kterou se 
zcela zákonitě a s velkou převahou stal 
právě opěvovaný BG Styl. Získal 
plných 196 hlasů, což představuje 
výraznou většinu přítomných diváků. 
Na druhém místě se pak s počtem 
hlasů 155 umístila další „grassová“ 
kapela - Kelt-Grass-Band a relativně 
těsně za ním jako nejlepší trampská 
kapela olomoučtí Přátelé, kteří od 
diváků obdrželi o dvanáct hlasů méně 
- 143.

Závěrečné vyhlašování výsledků 
divácké ankety bylo však až druhé 
vyvrcholení celé přehlídky. To první 
představoval bezesporu koncert 
Nezmarů a Mikiho Ryvoly.

Byli jsme po právu zvědavi na to, 
co naši přátelé Nezmaři, kteří se nám 
tolik líbili již při loňském vystoupení 
na Bystřickém banju, předvedou na 
svém koncertě tentokrát. A přiznejme 
si, že moc jsme byli zvědavi a těšili se 
na legendu českého trampingu - 
Mikiho. Slibovali jsme si od této kom-
binace mnoho, skutečnost však naše 
očekávání daleko předstihla.

V první části koncertu hráli jen 
Nezmaři - a hráli skvěle. Do „své“ 
půlhodinky našlapali ty nejpěknější 
hity, ta pasáž neměla jediné hluché 
místo a moc dobře se to poslouchalo, 
na čemž měl velký podíl i s citem 

Olomouckým Přátelům se vystou-
pení jednoznačně vydařilo - hráli s vel-
kou chutí a na rozdíl od jarního Banja 
předvedli úplně jiný repertoár s dvěma 
totálními novinkami. S výjimkou 
úvodní ryvolovky bylo vše z Palcova 
pera a závěrečná skladba Staré časy 
patří mezi nejúspěšnější novinky celé 
přehlídky - úspěchu písně vydatnou 
měrou napomohl Šimon perfektně 
zahraným partem svého pětistrunného 
banja.

S velkou pozorností se očekávalo 
vystoupení šternberské kapely 16 
strun a šmytec, která září snad všude, 
kde se objeví - Regi-banjo nevyjímaje. 
Dokázala předvést jímavé, téměř poe-
tické skladby či jejich pasáže, kon-
trastně střídané s rychlými rytmy písní 
úplně jiného ražení. Jejich závěrečná 
instrumentálka byla nádherně strhující 
a je snad v jejich repertoáru tím nejlep-
ším, co nabízejí.

Po koncertu Nezmarů šli na prkna 
stránští Kelt-Grass-Band, tudíž v re-
lativně nevýhodné pozici s úkolem 
potvrdit, že jejich úspěchy jinde (pro 
ně vítězné Regi nevyjímaje) nejsou 
náhodné. Nejsou. Předvedli divácky 
velmi líbivou směs skotsko-irsko-
keltské muziky, která svědčí o jejich 
cílevědomé cestě pod taktovkou kapel-
níka Dagyho. Jsme po právu zvědavi, 
s čím se u nás pochlubí na jarní regio-
nální přehlídce.

Z padesáti procent moderující sku-
pina z Lipníku Pupkáči při výběru 
přehlídkových skladeb vsadila na 
jistotu divácky oblíbených skladeb 
v kombinaci s dvěma novinkami, které 
se divákům určitě líbily. Z nich přede-
vším závěrečná Takovej kout v duši 
nás opět přesvědčila o Blančině závi-
děníhodném, téměř profesionálním 
textařském umění.

Pak nastoupil moravskoslezský BG 
Styl. Jejich vystoupení bylo opravdo-
vým vyvrcholením a bluegrass (a 
žánry jemu příbuzné) v jejich podání 
musí nadchnout každého posluchače. 
A to tím víc, že Čenda, Láďa, Méďa a 
Aleš tvoří úžasně kompaktní pěvecký 
kvartet - spolu s Jirkovým banjem a 

Osmé Bystřické banjo se opět vydařilo…
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moderující Jim. Pak nám na několik 
skladeb půjčili sólově Mikiho - který 
byl na jevišti přivítán frenetickým 
potleskem - a Miki jel jako za mlada 
na Fort Hazardu s Wabim. Já snad ani 
nedýchal a nevěřícně zíral na tu akor-
dickou rozmanitost a čistotu, s níž 
naprosto lehce podbarvoval každou, i 
tu nejjednodušší melodii, kytara pod 
jeho prsty doslova ožívala - no byl to 
prostě Koncert! Pak se při jedné ze 
skladeb na jeviště postupně vplížili 
Jim, Pavel, Tonda i Šárka a rozjeli to, 
co Bystřice ještě nezažila. Jedna ryvo-
lovka střídala druhou v originálním 
podání autora či jeho bratra. Všichni 
Nezmaři se v tyto momenty plně 
podřídili jedinému cíli: dát vyniknout 
plachému Mikimu, což se jim dokona-
le zdařilo. Před závěrem už to diváci 
nevydrželi a došlo k tomu, co je na 
trampských zpíváních zcela ojedinělé: 
celý sál se zvedl a všichni nadšeně 
snad několik minut tleskali vestoje - 
především Miki, ale i všichni Nezmaři 
včetně diváků byli v té chvíli hodně na 
měkko - účinkující si však tuto bystřic-
kou neobvyklou poctu zasloužili 
měrou nejvyšší. Po koncertu se do 
šatny nahrnul celý hafol z účinkujících 
kapel na čele s Palcem a Šimonem a 
všichni jsme s nelíčeným dojetím a 
radostí především Mikimu blahopřáli 
k největšímu muzikantskému úspěchu 
v historii Bystřického banja…

I po oficiálním ukončení přehlídky 
se děly věci. Předně: téměř polovina 
přítomných odmítla jít domů a upro-
střed sálu kolem Přátel posílených 
další desítkou nejrůznějších nástrojů 
se začalo zpívat. Protože nás bylo 
mnoho a na plac šly ty nejznámější 

trampské fláky, muselo nás být slyšet 
až v Mrsklesích. A protože s námi na 
sále seděli i Nezmaři Pavel, Tonda, Jim 
a především Miki, odzpívali jsme si 
právě k jeho radosti celou řadu krás-
ných ryvolovek - no přátelé, byl to 
zážitek, dívat se na spokojeně usmíva-
jícího se autora…

Za to, že jste za tolik krásy zaplatili 
jen neuvěřitelných sto korun, poděkuj-
me všichni Petrovi Jahodovi a Hotelu 
Zámek, Mírovi Šimonovi Hamplovi a 
firmě Frenos, Petrovi Akymu Ritterovi 
a jeho advokátní kanceláři, Jirkovi 
Neužilovi a společnosti Remit, Jirkovi 
Štaigrovi a jeho olomoucké Autoškole, 
Miloši Petrovi a firmám VAPE a LO 
Haná, Jarovi Studenému a jeho 
dopravní instituci AUTA-BUSY, jed-
nomu bystřickému dárci, který nechce 
být jmenován a osobně nám věnoval 
velkou částku a v neposlední míře 
Cyrdovi Krčovi a společnosti Flor-
center Olomouc za překrásné kytice 

jeho klukům, Klimešovým za škvarko-
vé sádlo, Ferrymu s Danuškou za děko-
vačky účinkujícím a pak už snad jen 
mé Věře za několikaměsíční trpělivost 
se mnou a předbanjovým šílenstvím…

Přehlídku léta jistí svými prostřed-
ky Kulturní středisko včetně města, 
které je přehlídkám a kultuře vůbec 
velmi nakloněno (podporu Banja a 
Bílého kamene měly ve volebním 
programu všechny demokratické 
volební strany), pan starosta Marek 
Pazdera i radní Martin Seidler nechybí 
na žádné přehlídce.

Ve Velké Bystřici se sejdeme letos 
ještě jednou - a to jako už snad po 
deset let - na tradičním Vánočním 
zpívání, které proběhne na bystřickém 
zámku v pátek 15. prosince. A když 
už jsme u těch dat vězte, že páté, regio-
nální bystřické Regi-banjo se usku-
teční v sobotu 24. února 2007 - a to je 
již za tři měsíce!

J. Jerry Koš

Knihovna velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
Zdeněk Miler - Robot Miki

příhody robota Mikiho v krásných 
ilustracích Zdeňka Milera

… pro poučení
Cathy Boëlle - Klíč k náboženství

čtyři největší světová náboženství  
rozdíly, základní pojmy, zajímavosti

… napětí
Ed MacBain - Hudlaři

Steve Carella pátrá po vrahovi, 
jehož oběti zdánlivě nic nespojuje

Upozornění pro čtenáře!
Knihovna bude v době vánočních 

svátků zavřená ve středu a čtvrtek 
27. a 28. prosince 2006. Přeji všem 
krásné svátky a znovu se sejdeme
v příštím roce v úterý 2. ledna 

2007.

 
pro všechny účinku-
jící ženy a dívky.

Ještě nakouknutí 
do vlastních řad: na 
vlastní oči každý rok 
vidíte, co pracovni-
c í m  K u l t u r n í h o  
střediska dá práce 
vše připravit, všech-
ny napojit a nakrmit, 
což je jen špička 
onoho pomyslného 
ledovce, protože v 
o rg a n i z a č n í m  a  
pořadatelském týmu 
moc víc lidí není - 
díky divadelníkům 
Tomovi Hradilovi a 
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Je sváteční listopadové odpoledne a 
na sále již není volné místečko. Na 
sále je cítit očekávání a v zákulisí 
napětí, jak to všechno dopadne. Zazní 
zvonek a první účinkující jdou na 
jeviště. Teď mají šanci předvést to, co 
spousty hodin tvrdě dřeli. Dřeli, aby 
jejich vystoupení bylo co nejlepší. To 
nejlepší za celých třicet let, co soubor 
existuje.

30 let života je pro někoho krátká 
doba, pro někoho to může být celý 
život. Pro členy souboru cesta od 
mládí do životní zralosti. Skok z doby 
černobílých televizorů do digitálního 
světa počítačů. A po těch letech by se 
někdy člověk měl zastavit a ohlédnout. 
Ohlédnout a podívat se na to, co za 
ním zůstává. Jak za oráčem i za námi 
musí zůstat brázda a záleží na nás, zda 
bude rovná a hluboká nebo klikatá a 
povrchní. Brázda, kterou svou prací 
vytvoříme v myslích lidí, žijících 
okolo nás.

Příprava na tento koncert začala již 
před Lidovým rokem, kdy mohli 
návštěvníci shlédnout výstavu o životě 
souboru ve spolkové místnosti radni-
ce. Ale nejenom to. Za třicet let máme 
spoustu videokazet, DVD, a také stov-
ky, možná tisíce fotografií, dokumen-
tující život souboru.  Vystoupení je jen 
jedna část programu. Snažili jsme se 
nabídnout divákům a našim přátelům 
trochu neotřelý pohled na život soubo-
ru, nejenom to, co předvádí na jevišti 
ale také na jeho historii, která je zazna-
menaná na dobových fotografiích. 
Nebyla to lehká práce. Musel jsem 
shlédnout 63 videokazet se záznamy 
z různých akcí souboru. Když si uvě-
domíme, že na každé z nich jsou dvě 
až tři hodiny záznamu, strávil jsem na 
tom několik měsíců, jen než jsem Kontroly a čištění komínů

Reagujeme na časté dotazy ohledně 
čištění a revize komínů v obytných 
domech. K tomuto nám podal infor-
maci revizní technik komínů:

„Za kontrolu a čištění komínů je zod-
povědný majitel nebo správce daného 
objektu, toto platí od roku 1996 po 
změně živnostenského zákona, kdy 
byly zrušeny koncese v oboru komi-
nictví. Zákazník si musí sjednat službu 
sám“. 

Po dohodě s kominíkem budeme 
zkušebně na úřadě přihlašovat zájem-
ce o tuto službu a seznam předáme 
technikovi komínů. Tento bude ve 
sjednaných termínech provádět čištění 
a revizi komínů. Případné požadavky 
prosím hlaste na tel. č. 585 154 139 
u paní Machačové, nebo na e-mailové 
adrese: machacova@muvb.cz. 

Hlášením v místním rozhlase a 
informací v novinách budou občané 
upozorněni na provádění čištění a 
revize komínů v předem určených 
termínech. 

J.D. 

Kontakt na kominické mistry:

Martin Hřivna, tel. 585 230 617

Petr Fiala, mobil 777 667 737

Automatizovaný výpůjční 
provoz v knihovně 
ve Velké Bystřici.

V srpnu roku 2006 byl v knihovně 
spuštěn automatizovaný výpůjční 
provoz.

Tento projekt se uskutečnil za 
finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR.

Po vložení knih byla provedena 
evidence čtenářů, registrace brožur a 
časopisů. Výpůjčky jsou realizovány 
přes počítač pomocí čárových kódů, 
kterými jsou opatřeny i průkazky čte-
nářů. Je teď možné velmi rychle zjistit, 
jestli je požadovaná kniha půjčená 
nebo v knihovně (což byl u dřívějšího 
sáčkového systému docela problém). 
V případě potřeby lze knihu rezervo-
vat a program zamluvenou knihu 
„hlídá“. Stejně tak upozorňuje na 
překročení výpůjční lhůty, nepřiměře-
nou délku výpůjčky, na to, aby si čte-
nář omylem neodnesl knihu, kterou už 
půjčenou měl… Knihy i ostatní mate-
riály lze hledat podle mnoha různých 
kritérií (v případě, že nevíme autora 
nebo název), takže umožňuje lepší 
orientaci ve fondu knihovny a pomáhá 
tak jak pracovníkům knihoven, tak i 
čtenářům.

Soubor Haná jubilující

vybral krátké záběry. A to 
jsem teprve začal nahrávat 
na počítač. Ovšem nelituji 
toho času. Díky těmto 
záznamům jsem si oživil 
spoustu krásných vzpomí-
nek, uložených kdesi hlu-
boko v paměti. A díky 
těmto záznamům jsme 
dnes schopni předložit 
divákům ucelený pohled 
na historii všech souborů, 
které v občanském sdruže-
ní Haná pracují. Dnes již 
to nejsou jen dospělé sou-
bory Haná a Mladá Haná, 
ale také dětské soubory 
Čekanka, Krušpánek a 
Kanafaska .  Občanské 
sdružení Haná tímto členě-
ním analogicky kopíruje 
rodinu. Rodinu, ve které 
žije několik generací, od 
těch nejstarších až po malé 
děti. A dospělé soubory již 
zde působí spíše jako uči-
telé a starostliví rodičové, 
kteří podporují činnost 
svých dětí. A tak je to 
dobře.

Ing. Josef Langer
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Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP ?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než 
vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a 
neškodné jsou i jeho zplodiny - především 
pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné 
distribuci a použití se provádí tzv. odoriza-
ce, což je umělé obohacení zemního 
plynu látkou či směsí látek, odorantem, 
s mimořádně intenzivním a charakteris-
tickým zápachem, aby již při jednopro-
centní koncentraci zemního plynu ve vzdu-
chu byl signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme sami, že dochází k uniká-
ní zemního plynu?

Při větším úniku poměrně snadno, 
čichem, případně sluchem. Pokud je únik 
menší a nejsme si jisti, zda a kde k němu 
dochází, potíráme podezřelá místa mýdlo-
vou vodou, netěsnost se pak projeví tvor-
bou bublinek v místě úniku. A teď jedna 
zásada - k vyhledávání místa úniku nesmí-
me nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo pode-
zření na jeho únik je třeba neprodleně 

zavolat na linku 1239 Pohotovostní služ-
by Severomoravské plynárenské, a.s., a 
dále provést tato bezpečnostní opatření:
w Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. 

uhasit všechny plameny v objektu!
w Zajistit co nejsilnější odvětrání pro-

storu!
w Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
w Vypnout hlavní přívod elektřiny do 

objektu!
w Nemanipulovat s elektrickými spotře-

biči, nevytahovat je ze zástrček!
w Nepoužívat spotřebiče s bateriovým 

napájením (zvonky, mobilní telefony)!
w Nepoužívat výtah!
w Varovat ostatní obyvatele a urychleně 

opustit budovu!
w U nepřístupných prostor uvědomit 

policii a hasiče!
w Zpřístupnit místo úniku pro pohoto-

vostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba 
Severomoravské plynárenské, a.s. 1239
Hasičský záchranný sbor: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

INZERCE:
ÚSP - Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice hledá zájemce o práci vedení a 
administrace stravovacího provozu v 
domově pro seniory. Jedná se o práci na 0,4 
úvazek (cca 16 hodin týdně). Rozvržení 
práce v průběhu týdne je věcí dohody. 
Práci je možné konat jak na HPP tak jako 
OSVČ. Náplň práce: sestavování jídelníč-
ků, organizace zásobování, skladové hos-
podaření, normování stravy, kalkulace 
stravovací jednotky, administrace a zajiště-
ní hygieny strav. provozu (HACCP), orga-
nizace práce kuchařek, to vše ve specif. 
programu na PC. Nástup možný ihned. 
Kontakt: 
pí. Šišková, tel.: 585 153 671, 
e-mail: svanna@muvb.cz 


