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Vážení spoluobčané,

v minulém roce jsem v prosincovém 
úvodníku děkoval za „dárek“, který 
město Velká Bystřice obdrželo od pana 
Drahomíra Vašičky. Tehdy jsem 
obdivoval jeho počin, kdy přišel na 
radnici se slovy: „Chtěl bych podpořit 
veřejný život ve Velké Bystřici a daro-
vat městu 100 tisíc.“ Rok se sešel 
s rokem a pan Vašička stojí v mé kan-
celáři znovu a říká něco podobného, 
ale k tomu ještě částku navyšuje na 
200 tisíc Kč. Mě nezbývá než panu 
Vašičkovi znovu moc  poděkovat, 
ujistit ho, že jeho dar účelně využije-
me a Vám všem o jeho velkorysém 
daru dát vědět prostřednictvím úvod-
níku.

Pan Vašička bydlí v ulici Nádražní 
II. Nevím, jestli v tomto místě dochází 
k přenosu nějakých pozitivních vln, 
ale faktem je, že zde bydlí i další velmi 
aktivní člověk - Jaroslav Jerry Koš. 
A že měl letos Jerry rok s velkým R, 
o tom nemůže být pochyb. Jen z výčtu 
akcí posuďte sami: XV. ročník akce 
Bílý kámen, X. ročník Bystřického 
banja, VI. ročník Regi-banja, první rok 
ve funkci kronikáře (a hned nejobsáh-
lejší a nejúplnější kronika města za rok 
2007), jako každoročně pořízení ofici-
álního filmového záznamu v rámci 
Lidového roku atd. A tak mi nezbývá 
než znovu děkovat a chválit. Ti, kteří 
rozhodli o tom, že se stal Jaroslav 
Jerry Koš nositelem Ceny města Velká 
Bystřice na rok 2008, měli opravdu 
šťastnou volbu.

K letošnímu X. ročníku Bystřického 
banja najdete Jerryho vyčerpávající 
článek v tomto vydání Bystřických 
novin. Já si jen dovolím malou 
poznámku, že za takový program by se 
nemusely stydět ani velké festivaly a 
sám sebe se ptám, kde to skončí…
Věřím, že příští rok se nám podaří 
realizovat amfiteátr včetně zázemí 
v západním křídle zámku, a že se 
v dalších letech dočkáme podobné 
akce i v přírodních podmínkách.

V současné době intenzivně pracu-
jeme na projektových dokumentacích 
(amfiteátr, západní křídlo zámku, 
náměstí, park), připravujeme podklady 
pro Úřad regionální rady (administrá-
tor dotace), jednáme s památkáři, 
správci sítí, stavebními úřady, museli 
jsme nechat zpracovat i stavebně his-
torický průzkum západního křídla 
zámku, připravujeme podklady pro 
výběrové řízení a další záležitosti.  
Oceňujeme zde spolupráci s archivá-
řem města Ing. Hradilem, který vždy 
z archivu vytáhne potřebný dokument. 
Také spolupráce s architekty a projek-
tanty je velmi plodná, i když při tak 
velké zakázce (a velkém množství 
specialistů) rovněž velmi náročná.  
Také administrativní záležitosti jsou 
značně náročné a nezáživné, ale věří-
me, že vše zvládneme a výsledek  
přinese Velké Bystřici zásadní změnu 
centra městečka. A bez dotací z pro-
středků ROP (Regionální operační 
program), které dosahují výše cca 40,2 
mil. Kč, bychom toto vše nebyli 
schopni nikdy uskutečnit. I pro znač-
nou časovou, administrativní a finanč-
ní náročnost připravovaných akcí 
Rada města již dospěla k rozhodnutí, 
že 20. ročník Lidového roku posuneme 
a uskuteční se až v roce 2010. Nemělo 
by cenu něco uspěchat nebo pořádat 
Lidový rok na staveništi. Nyní jsme již 
zahájili diskuzi se spolky a organiza-
cemi, jak v příštím roce absenci 
Lidového roku nahradit.

Rada města Velká Bystřice rozdělila 
příspěvky neziskovým organizacím, 
spolkům a fyzickým osobám na 
druhé pololetí roku 2008. V platném 
rozpočtu města Velká Bystřice na rok 
2008 byla na příspěvky těmto organi-
zacím určena částka 350 tis. Kč. Po 
dobrých zkušenostech byl znovu zvo-
len systém grantů, kdy je příspěvek 
udělen na konkrétní projekt. Opět se 
sešlo více žádostí, než bylo finančních 
prostředků, proto jsme nemohli všem 
žadatelům v plné výši vyhovět. 
Tabulka poskytnutých příspěvků je 
zveřejněna hned za úvodníkem. 
Žádosti byly v radě posuzovány podle 

více kritérií (jako např. finanční spolu-
účast žadatelů, přínos pro občany 
Velké Bystřice, aktivita žadatele na 
veřejném a společenském životě ve 
městě, práce s mládeží atd.), aby byla 
co nejvíce zaručena objektivita při 
rozhodování. Upozorňujeme ještě, že 
ty spolky, které obdržely příspěvek, 
musí provést do konce roku 2008 
vyúčtování. 

Přílohou minulého vydání Bystřic-
kých novin byl zpravodaj Místní akční 
skupiny Bystřička obecně prospěšná 
společnost (MAS Bystřička o.p.s.), 
který představil aktivity společnosti a 
především program Leader. Chtěl bych 
znovu upozornit, že v současné době je 
vyhlášena 2. výzva k předkládání žá-
dostí o dotaci. Tato výzva je určena 
především pro podnikatele. Více infor-
mací Vám poskytnou na sekretariátu 
MAS: paní Petra Janišová, 
janisova@masbystricka.cz,
724 588 832, www.masbystricka.cz. 
Termín pro podávání žádostí je do 
5. 12. 2008. 

Sbor dobrovolných hasičů oslavil 
v tomto roce 120 let trvání. Oslavy 
měly dvě části. V červnu naši hasiči 
uspořádali velmi podařenou okresní 
soutěž v požárním sportu a nyní na 
konci listopadu proběhla slavnostní 
schůze, kde byly předány medaile a 
ocenění za přínos a rozvoj Sboru dob-
rovolných hasičů. Chtěl bych tedy i 
zde ještě jednou jménem města Velká 
Bystřice hasičům poděkovat (první, na 
koho se v krizových situacích obrací-
me, jsou oni) a popřát jim mnoho dal-
ších úspěšných let v jejich činnosti. A 
jak zaznělo na slavnostní schůzi: „Ať 
jim to nehouká!“ A kdyby přece: „Ať 
jsou strašně rychlý!“ 

Na úplný závěr bych chtěl všem 
popřát klidné předvánoční období. A 
protože mi to nedá, musím se i pochlu-
bit. Zase s kolegou Seidlerem hubne-
me. Jezdíme ráno v 6 hod. plavat a už 
dokonce dopnu sako, ve kterém jsem 
se ženil. Jen doufám, že to tak bude i 
po Vánocích. Hezké vánoční svátky.

Marek Pazdera
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Informace z bystřické radnice

Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím 
v roce 2008

Provoz městského úřadu Velká Bystřice 
v období Vánoc 2008 a Nového roku

22.12.2008 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod. 
23.12.2008 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:30 hod.

(pokladna do 14:00 hod.)

24.12.2008 zavřeno
25.12.2008 zavřeno
26.12.2008 zavřeno 
29.12.2008 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
30.12.2008 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:30 hod. 
31.12.2008 zavřeno

2. 1.2009 zavřeno0 0

P O Z V Á N Í
na 17. veřejné zasedání zastupitelstva 

města Velká Bystřice, 
které se koná 22. prosince 2008 v 18.00 hodin 

v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

  PROGRAM: Rozpočet 2009
Rozpočtová opatření r. 2008
Majetkové záležitosti 
Různé

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

V případě naléhavých životních situací, havárií volejte 
telefon: 723 116 706; 728 625 492; 603 898 813

žadatel I. pol. 2008 II. pol. 2008

Římskokatolická farnost   8 000 Kč

Náboženská církev církve husitské  5 000 Kč

Kulturní středisko  neschválen

Svaz postižených civ.chorobami  4 000 Kč

Soubor Haná 26 000 Kč

Soubor Haná 20 000 Kč

Český rybářský svaz 8 000 Kč

Sportovní mládí schváleno 
v rámci SK

TJ SOKOL 10 000 Kč  5 000 Kč 

SK Velká Bystřice    celkem  82 000 Kč 

házená 40 000 Kč

odbíjená

kopaná 10 000 Kč

tenis 10 000 Kč

Sportovní komise     (dále SK) 50 000 Kč

OREL Jednota 10 000 Kč

ÚAMK-AMK Biketrial 5 000 Kč

SDH Velká Bystřice 10 000 Kč

Senior klub 4 000 Kč 3 000 Kč 

Mateřské centrum 15 000 Kč 9 000 Kč 

FC-Mlha- minikopaná schváleno 
v rámci SK

Kynologická organizace 10 000 Kč

Junák nežádali

Český zahrádkářský svaz nežádali

Autovelo 5 000 Kč

FO:

Dechová hudba Bystřičanka nežádali

FO - skauti nežádali

Jiří Čepelák 2 000 Kč

Václav Břeha čištění Bystřičky 2 000 Kč 2 000 Kč 

Jana Nováková-restaurace Nadační  neschválen

 254 000 Kč 101 000 Kč

PODĚKOVÁNÍ, které chceme touto cestou 
vyjádřit, patří kolektivu zaměstnanců v Domě pokojného 
stáří  sv. Anny ve Velké Bystřici. Za jejich práci, laskavý 
přístup, vstřícnost a ochotu pomoci ve stáří, které posky-
tovali po celou dobu pobytu naší mamince, paní 
Františce Kolečkářové.

Milada Kadlecová s rodinou

Narození:Narození:

Zuzana Rellová * 12.  9. 2008
Michal Sehnálek * 17.  9. 2008
Jindřich Lolek * 23.  9. 2008
Karolína Režňáková * 26.  9. 2008
Matěj Konvička * 3.10. 2008
Jan Foukal * 4.10. 2008
Nela Juřicová * 15.10. 2008
Alžběta Mikisková * 20.10. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová 28. 7. 2008
Julián Zagalák 8. 9. 2008
Františka Kolečkářová 9.11. 2008
Miloslav Večeřa 15.11. 2008

V
V
V
V
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Bystřický internet – zvýšení maximální rychlosti tarifu „občan“ a „firma“ na 8 Mb

Od prosince 2008 dochází ke zvýšení maximální rychlosti u tarifu „občan“ a „firma“ na 8192 kbs 
u uživatelů připojených na optiku, ethernetové rozvody a pomocí technologie 5 GHz.
U bezdrátových uživatelů je pro dosažení této rychlosti již důležitá vzdálenost od vysílače, síla signálu a 
typ zařízení, obecně rychlost 8 Mb bez problémů dosáhnou všichni uživatelé připojení v průběhu roku 
2008, jejichž zařízení již podporuje kompresní algoritmy a tudíž má vyšší propustnost než starší typy.

U technologie 5 GHz byla aktivována priorizace provozu dle standardu WMM - WiFi MultiMedia, jež upřednostňuje 
provoz v následujícím pořadí: 1. hlas, 2. video, 3. webový provoz, 4.ostatní – je prováděna na úrovni vysílačů a route-
rů uživatelů a měla by v rámci jejich souhrnného provozu vylepšit kvalitu telefonie a videotelefone (VoIP, skype,…)
Přehled aktuálních tarifů pro občany:

wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 (2048*) kb – 300,- Kč/měsíc

* uživatelé připojení technologií 2,4 GHz
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz

Štemba

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

ZEMLINSKÉHO KVARTETO
Hrají: František Souček a Petr Střížek - housle 1., 2.

Petr Holman - viola a Vladimír Fortin - violoncello
V neděli 7.  prosince  2008 v 18 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: 
Smyčcový kvartet C dur K. 170
Thema mit Variationen-Andante, Menuetto, 
Un poco adagio,  Rondeau.-Allegro

Viktor Kalabis: 
Smyčcový kvartet č. 7 (jednovětý)

Josef Suk: 
Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ op. 35a

Bedřich Smetana: 
Smyčcový kvartet č. 2 d moll
Allegro, Allegro moderato, Allegro, Presto

Vstupné 30,- Kč

P O Z V Á N K A
na již tradiční předvánoční posezení se skupinami

DC VOCÁL a PŘÁTELÉ

Letos se sejdeme v pátek 12. 12. 2008 v 19.oo hodin 

v sále kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici. 
Přineste si sváteční náladu, přiveďte své nejbližší a pokud 
mají hospodyňky napečeno, tak rádi ochutnáme vzorky 
z Vašeho vánočního stolu. My se budeme snažit Vám 
předvánoční náladu ještě trochu zpříjemnit. 

Těšíme se na Vás !!!

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na Mikulášskou nadílku

„Vánoce s kamarády“ 

neděle 7. prosince 2008 od 14.30 h.
Kulturní dům Velká Bystřice

Sněhuláci zahrají pohádku o lenosti a vánočním kaprovi, 
naučíme se písničku, přijde Královna Zima 

a při zpívání koled společně ozdobíme vánoční stromeček.

Balíčky přijímány nejsou, všechny děti odmění Mikuláš.

Závěrem s dětmi rozsvítíme vánoční strom na Zámeckém náměstí.

Děti mají vstup volný. Ostatní platí symbolické vstupné 30,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Hudební škola Velká Bystřice zve všechny 
své příznivce jako každoročně na 

Vánoční koncert 

16. prosince 2008 v 16.30 hodin 
do Zámku ve Velké Bystřici

 
Ve čtvrtek 18 .  prosince  2008 
v 17.00 hodin na Zámeckém náměstí

Letos je opět připraveno setkání rodičů, 
dětí a občanů u vánočního stromu.

Všem zahraje ve vánočním tónu 
dechová kapela Bystřičanka a sou-
bory Krušpánek a Kanafaska se 
svou muzikou.

Sladká odměna je připravena pro 
děti, které zazpívají koledy nebo 
nějaké písničky.

Radostné vánoce a šťastný nový rok 2009 poblahopřejí 
všem našim občanům představitelé města.

  Na závěr je připraven velký ohňostroj!

Přijďte se všichni podívat i se svými ratolestmi.

Na setkání se těší Městský úřad Velká Bystřice, kapela 
Bystřičanka a soubory Krušpánek a Kanafaska. 

POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU STROMU Vánoční koncert na Zámku

Můžete se těšit na spoustu hezkých skladbiček a koled

Učitelé a žáci ZUŠ Velká Bystřice

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

Knihovna – půjčovní doba
vánoční svátky 2008 

Pondělí 22.12. 8-10 12.15-16.45

Pondělí 29.12. 8-10 12.15-16.45

Úterý 30.12. zavřeno

Čtvrtek  1. 1. svátek

… z lékařského prostředí

Ken Mc Clure – Neviditelný nepřítel

ze zničené laboratoře pro výzkum virů zmizí pokusná zví-
řata asi nakažená smrtelným virem

… napětí

Linda Howard – Dokonalý muž 

seznam vlastností dokonalého muže vyvolá spoustu 
legrace, ale jen do doby, než dojde k vraždě 

… pro šikovné ruce

Anne Ballard – Aranžujeme sušené květiny

materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

Úterý 23.12. zavřeno Středa 24.12. svátek

Čtvrtek 25.12. svátek Pátek 26.12 svátek

Středa 31. 12. zavřeno

Pátek 2. 1. zavřeno

0

Knihovna děkuje vedení Masarykovy základní školy 
za věnování knihy

Školní projekt Osvětim 2008
Fakta o otřesných událostech z koncentračního tábora 
žáci doplňují vzpomínkami pamětníků – členů rodiny, 
známých i přátel, z nichž někteří poskytli i dobové rodin-
né materiály (doklady, fotografie…). Žáci připojují své 
názory a úvahy, popisují návštěvu Osvětimi a doplňují 
texty svými vlastními působivými kresbami. Jejich 
snaha a zaujetí je ve výsledku jasně vidět a zaslouží 
velkou pochvalu.

MASARYKOVA ZŠ A MŠ VELKÁ BYSTŘICE
Vás zve do haly MZŠ na II.ročník

MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE V MINIHÁZENÉ 4+1

5. prosince 2008 od 8.00 do 15.00 hod.

 

Byla pozvána družstva 4.-5. tříd ZŠ z Telnice, Jívové, Bystrovan, 
Újezdu u Brna, Prosenice, Libavé, Sokolnice, Olomouce – 
Heyrovského, Kostelce n. H., Senice n.H. a Velké Bystřice.

Občerstvení v hale bude zajištěno (párek v rohlíku, pití, sladkosti).

Družstva na konci turnaje čeká překvapení!
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Ve dnech 8.a 9. listopadu 2008 
proběhla v Holicích v Čechách 
Národní přehlídka jednoaktových her 
– memoriál Ladislava Lhoty. Koná se 
jednou za dva roky a zúčastňují se jí 
divadelní soubory z celé České repu-
bliky. Podmínkou účasti na této 
přehlídce je vítězství na oblastních 
přehlídkách. Vzhledem k tomu, že se 
v našem okolí žádná oblastní přehlídka 
neuskutečnila, museli jsme absolvovat 
mnohem složitější cestu, která zname-
nala mít na premiéře zástupce progra-
mové rady, který by dal našemu diva-
delnímu souboru doporučení k účasti 
na národní přehlídce, a pak čekat na to, 
zda naše doporučení bude akceptová-
no celou programovou radou. To se 
nám zdařilo a mohli jsme soutěžit.

Tato celostátní přehlídka nedělá 
rozdíly v žánrech a ani nerozlišuje 
městské divadelní soubory od venkov-
ských. Celkem se této přehlídky 
zúčastnilo 8 divadelních souborů: 
Divadlo Katastrofa Pardubice (Mark 
Twain – Blesky paní Mac Willi-
amsové), Divadelní spolek J. K. Tyl 
Josefův Důl (Josef Pšenička – Trapná 
chvilka), DS Refektář – Sokol 
Jinonice (A. P. Čechov – Řád), 
Divadlo Bez Zábran Praha (Jakub 
Vítek – Dnes ještě neumírám!),  
Divadelní soubor KD Holice (Pavel 
Hladík – Není důležité zvítězit…) 
Podividlo ažažAš (Jaroslav Koloděj – 
Postel pro anděla), Divadlo Amatérů 
Praha (Marcel Bystroň, Petr Lehečka – 
Cirkus Milénium) a náš Divadelní 
soubor Kulturního střediska Velká 

Divadelní soubor KS Velká Bystřice na Národní přehlídce jednoaktových her
Bystřice (Eugene Labiche – Následky 
prvního manželství).

Vzhledem k tomu, že tato divadelní 
přehlídka již nikam nemůže vítěze 
přehlídky nominovat, je její výjimeč-
nost daná tím, že porota může udělit 
pouze pět cen a několik čestných uzná-
ní. Letos ovšem došlo k výjimce, kdy 
nakonec bylo uděleno šest cen, které si 
rovným dílem rozdělil náš Divadelní 
soubor KS Velká Bystřice a Podividlo 
ažažAš. Náš soubor si odvezl dvě ceny 
za herecký výkon (Zdeněk Hrbek a 
Jaroslav Magdon) a cenu za inscenaci. 

Podividlo ažažAš si odvezlo také dvě 
ceny za mužské herecké výkony a 
rovněž cenu za inscenaci. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
celému Divadelnímu souboru Kultur-
ního střediska za reprezentaci města 
Velká Bystřice, Tomáši Hradilovi  za 
režii této jednoaktovky, oběma oceně-
ným hercům za jejich herecký výkon a 
Kulturnímu středisku Velká Bystřice 
za vytvoření podmínek, které umožni-
ly našemu souboru dosáhnout tohoto 
významného ocenění.

Aleš Hořínek

Skauting
Drakiáda a skauti.

Od začátku října se středisko 
začalo připravovat na podzimní 
pouštění draků a kdo mohl, tak si 
svého dráčka sám vyrobil. 

Akce byla uspořádaná také pro 
veřejnost. 27. října odpoledne se 
všichni sešli na poli za Poslucho-
vem. Zúčastněných bylo hodně – 
skautů, činovníků, malých dětí 
s rodiči a prarodiči, mládeže. 
Všichni si přinesli své draky, buďto 
doma vyrobené nebo koupené. 
Počasí nám také přálo, vítr foukal a 
po obloze se proháněli motýli, draci 
a krabice. Na účastníky čekaly i 
malé odměny. Letošní drakiády si 
užily nejen děti, také dospěláci si 
zavzpomínali na mládí. 

Více o všech akcích střediska 
junáků a skautek ČR, včetně 
fotografií, najdete na:
 www.junakvb.estranky.cz 

Irena Juřicová, 
vůdce střediska

Zamyšlení nad zbytečně 
zmařenými životy 

u příležitosti 
Památky zesnulých

V prvních dnech měsíce listopadu 
vzpomínáme na hřbitovech a v koste-
lech na občany, kteří zde odpočívají. 
Hroby bývají pěkně upravené a někdy 
i celý rok. Hodně však přibývá 
pomníčků u silnic. V našem okolí je to 
na silnici k Lošovu nebo u Samotišek. 
Zde připomínají tragické události 
hlavně mladých lidí. Přesto stále lidé 
hazardují se svými životy jak na silni-
cích, tak na železničních tratích a 
přejezdech. Stav v úseku Velká Bystři-
ce zastávka – přejezd na Bukovany – 
se vůbec nezlepšil. Ministerstvo do-
pravy vynaložilo velkou částku na  
ukázky těchto nehod a příčiny. Byl to 
dobrý záměr, ale neproniká mezi širo-
kou veřejnost. Příští měsíce a změna 
počasí může tento stav zhoršit. Proto 
bude nutné se tímto stavem vážně 
zabývat a přijmout nová a účinná opat-
ření na všech úrovních.

Miloš Jemelka

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
Vás zve na již tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ 
AKADEMII

v sobotu 6. 12. 2008 
ve 14.30 hod. v sokolovně

Přijďte na chvíli zapomenout na 
vánoční shon, ochutnat domácí dob-
roty, popovídat si s přáteli a hlavně 
zhlédnout něco z naší celoroční čin-
nosti jak na fotografiích na malé 
výstavce, tak při vystoupení jednotli-
vých oddílů i našich milých hostů. 
Uvidíte sletové skladby, pódiové 
skladby, ukázky cvičebních hodin a 
určitě nebudou chybět i nějaká pře-
kvapení…

Představí se oddíly: rodiče s dětmi, 

Hosté: T. J. Sokol Olomouc- Bělidla, 

Vstupné dobrovolné
Přijďte, budete srdečně vítáni

předškolní děti, mladší žactvo, malé 
gymnastky, starší žákyně, starší žáci a 
senioři.

T. J. Sokol Křelov a senioři z DD 
Olomouc - Chválkovice
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Nadpis dnešního povídání není 
vůbec nadnesen, to mi potvrdí všichni 
přítomní, kteří se do našlapaného 
bystřického kulturáku vešli.
  Přátelé předvedli svůj nejlepší 
přehlídkový výkon, hráli skvěle a 
dokázali se vyrovnat i s nepřítomností 
nemocné Bětky. A.M.Úlet Janka 
Adamce - je s údivem, kolik krásné a 
bohaté muziky vyprodukují v tak malé 
sestavě. Jejich skladby jsou plné poe-
tických textů a často překvapivé melo-
diky. Svou tvorbou je Adamcovi 
podobný kapelník skupiny Alibaba 
Mirek Vepřek.  Ta se musela vyrovnat 
se ztrátou nepřítomného bubeníka, ale 
jako laik a známý nepřítel hlučných 
bubnů si dovolím tvrdit, že mi muzika 
Alibaby zněla srozumitelněji a byla 
nejen pro mě požitkem.

Po třech létech jsme opět u nás 
přivítali Kiďáka s Ríšou. Jejich pro-
gram se mi zdál ještě lepší než posled-

Jubilejní desáté Bystřické banjo = nejlepší Bystřické banjo…
ně, na moji prosbu se jim 
ho podařilo přiblížit víc 
trampské sféře, které 
bylo letošní jubileum tak 
trošku věnováno.

Celý sál i tentokrát 
netrpělivě čekal na trojná-
sobné laureáty Banja – BG 
Styl. Bluegrassoví morav-
skoslezští ďábli je ani 
v nejmenším nezklamali – 
naopak: jejich vystoupení 
patřilo bezesporu k vrcho-
lům večera a každá preciz-
ně provedená skladba 
budila nadšení. 

bankrotu díky řediteli Hotelu Zámek a 
členu zastupitelstva Petru Jahodovi, 
Mírovi Šimonovi Hamplovi z firmy 
Frenos, šerifovi Aky Ritterovi a jeho 
advokátní kanceláři, Jirkovi Neužilovi 
a jeho firmě Remit, Jardovi Stude-
nému a jeho autokarům AUTA-BUSY, 
a i letos jednomu stále utajovanému a 
štědrému bystřickému sponzorovi. 
Všechny krásné účinkující něžného 
pohlaví obdařil nevídanými kyticemi 
opět Cyrda Krč a firma Florcenter, ani 
letos na nás nezapomněla firma VAPE 
Velká Bystřice. Závěrečné poděkování 
patří dvěma úplně novým sponzorům: 
se značnou částkou v hotovosti (kterou 
vložil do pokladny po zakoupení líst-
ků!) přišel přímo na Banjo kamarád 
Mila Miki Šmída, hlavní to pořadatel 
Bukovanského fesťáku (!) a ten druhý 
je můj dobrý soused Drahoš Vašička, 
který přislíbil podporu Banja i v dal-
ších létech, moc děkujeme. Prostě 
přátelé, bez vás by to opravdu nešlo!

Všem, kdož se jakýmkoliv způso-
bem zapříčinili o zdárný průběh 
X. ročníku Bystřického banja, tímto 
děkuji – muzikantům, že skvěle hráli, 
víc jak čtyřem stovkám diváků, že 
přišli a nádherně fandili, starostovi 
Marku Pazderovi a městu Velká 
Bystřice za soustavnou podporu - a já 
pak osobně všem děvčatům Kultur-
ního střediska, především ředitelce 
Jarce Možíšové za překonávání všech 
překážek k úspěchu bystřických pře-
hlídek po dlouhých deset let.

J.Jerry Koš 

Dlouho očekávaná bystřická premi-
éra Marko Čermáka a jeho Paběrků 
se vydařila a právě Paběrky asi patří 
k těm nejúspěšnějším skutečně osad-
ním kapelám, které u nás kdy vystupo-
valy. Člověk musí obdivovat jejich 
dlouholetou soudržnost, vybroušený 
repertoár, vyzpívané vokály – a Mar-
kovu neuvěřitelnou skromnost. 

Nabitý bystřický sál se samozřejmě 
těšil na vrchol večera – českobudějo-
vické Nezmary a trampskou legendu – 
Mikiho Ryvolu. Ten se v Bystřici 
představil i jako úspěšný autor a právě 
zde spatřila světlo světa jeho nová 
kniha LISTÍ aneb CO ZBEJVÁ. 
Koncert Nezmarů i Mikiho samostatné 
zpívání s virtuosním akordickým 
doprovodem vlastní kytary – to byly 
opravdové vrcholy celé naší desáté 
přehlídky. 

Velmi napjatý rozpočet se nám 
podařilo udržet bez povážlivějšího 

Ahoj Jerry,
Prostě paráda, vždycky obdivuji, kolik 
lidiček a dobrých lidí se zde sejde. BB 
patří k festivalům, které mají svoji 
atmosféru, proto sem vždy rád přijedu. 
Všem kolem BB patří velký dík a zvlášť 
tobě. Není takových míst již mnoho, 
v dnešní době komerce je to vždy 
pohlazení po dušičce – vidět tolik 
kamarádů a zažít atmosféru, kde ještě 
lidé umí zatleskat sólu, ocenit sboro-
vým umí… 

Zdravím tě od Zlína 
Libor

Milý příteli,
Myslím, že jsem v životě zažil pár krás-
ných akcí a taky dost akcí nepovede-
ných. Mnohé se tvářily a byly propago-
vány jako setkání trempů v Lucerně, 
pod Řípem a pod. Jenže hrát a zpívat 
pro zmlsanou a neposlouchající partu 
omaskáčovaných a oplackovaných 
snobů je něco, co mě vadí. Takže mě 
tam již nikdy neuvidí. Neúcta k muzi-

kantům, kteří se snaží dát ze sebe to 
nejlepší, bohorovnost pořadatelů 
k tomu, že se na sále kouří, že podnapi-
lí „trempové“s noži u pasu na sebe 
pokřikují, nedbajíce těch, co by rádi 
poslouchali, to vše mě znechutilo a 
není potřeba se tam vracet. Ti, co stojí 
na jevišti, nejsou vždy hvězdy známé 
z obrazovek, ale často jsou lepší a 
kvalitnější. Stál jsem na forbíně ve 
Velké Bystřici a díval se do sálu. 
Zazněly první tóny a lidé ztichli a 
poslouchali. Jejich potlesk a pochval-
né umí byla nejlepší pochvala a podě-
kování. Tak vychované publikum lze 
jen závidět. Jsem pyšný, že jsem byl 
u toho a mohl se svým parťákem 
zahrát kamarádům. Patří ti můj dík i 
obdiv. Děkuji za pohodu, ubytování, 
zázemí pro muzikanty a hlavně za 
nádhernou akci. Budu rád, pokud se 
rozhodneš nás opět pozvat a určitě 
pozvání neodmítnu. Přeji hezký den a 
ještě jednou díky.        

 Kiďák 

Ohlasy BB
SOLÁRIUM & 

MASÁŽE
Nabízí:

Biostimul – léčba světlem
(imunita, ekzém, klouby, vředy)

Laser (vrásky, akné, jizvy, 
 celulitida, poruchy pigmentace)

Turbo solárium

Regeneračné masáže

Potravinové doplňky
Odborná poradenská činnost

zdarma.

Metal-Aliance proplácí masáže.

Zdravotní středisko Velký Týnec
Tel.: 604 825 835

info@tomreality.net 
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
·  zednické a obkladačské práce 
·  výstavba rodinných domů na 

klíč 
·  přestavby bytových jader 
·  rekonstrukce rodinných 

domů 
·  zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
·  pokládka plovoucích podlah 

·  malířské a natěračské práce 
·  vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz www.pavlitaa.estranky.cz

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 12. číslo vychází 1.12.2008. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

INZERCE
Hledáme brigádnici. DPS sv. Anny Velká Bystřice přijme od ledna 2009 kuchařku brigádnici na nepravidelnou výpomoc. 
Kontakt: tel. 585 154 487 - Kamila Šišková, sociální pracovnice, Dům pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice.
U Domova pokojného stáří jsou 3 krásná koťátka už odrostlá. Potřebovala by domov. Byl by to krásný dárek pro 10 tileté 
dítko před vánocemi k mazlení.

w

w

T. J. Sokol Velká Bystřice
pořádá v liché čtvrtky 19 - 20 hod. cvičení s gymbaly pod 
vedením cvičitelky L. Otáhalové. Členové naší jednoty 
mají cvičení zdarma, ostatní zájemci zaplatí 20,- Kč/hod.

v sudé čtvrtky 18.30 - 20 hod. cvičení jógy pod vedením 
L. Pilařové. Pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice je cena za 
cvičení 50,- Kč, ostatní 70,- Kč.

Těšíme se na vás!

CVIČENÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ V SOKOLE
Od října tohoto roku znovu obnovil svou činnost oddíl 
starších žáků (4.- 9. třída) a to každé úterý v 17 - 18.30 hod. 
pod vedením nového mladého cvičitele Patrika Rulíška. 
Náplní cvičebních hodin tohoto oddílu je všestrannost, tzn. 
cvičení na nářadí, míčové a pohybové hry aj. Jsem moc 
ráda, že po několika letech neúspěšného hledání cvičitele 
opět začali v sokolovně cvičit i starší žáci!

Hana Navrátilová, náčelnice T. J. Sokol V. Bystřice

WEBOVÉ STRÁNKY 
T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

naleznete na internetové adrese
http://sokol-velkabystrice.webovastranka.cz

Zde můžete zhlédnout fotografie a přečíst komentáře z akcí, 
které již proběhly, pozvánky na chystané akce naší jednoty, 
rozvrh cvičebních hodin v sokolovně a mnoho dalších uži-
tečných i zajímavých informací vztahujících se k činnostem 
T. J. Sokol Velká Bystřice.

Nabídka cvičení v Orlovně 
na ulici 8.května ve Velké Bystřici

od 27. 11. 2008 od 18 hod. každý čtvrtek 
- nezáleží na fitness úrovni ani na věku, od začátečníků 

až po pokročilé
- pro ženy i muže
- společně můžeme odstranit vaše problémy s bolestmi 

zad
Pilatesovo cvičení pomůže vašim nedostatkům a zpevní 
tělo bez přetrénování. 1 hodina = 35,- Kč

Těší se na Vás pořadatelé

 
5.12. pátek VÁNOČNÍ SEN Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

5.12. pátek TROPICKÁ BOUŘE Produkce: USA
18.00 hod. A zkuste je dostat! Vstupné Kč 40,-
103 minut Komedie. Přístupný od 12 let

12.12. pátek DĚTI NOCI Produkce: ČR
18.00 hod. Martha Issova, Jiří Mádl, Vstupné Kč 40,-
80 minut Jan Dolanský v novém Přístupný od 15 let

českém filmu M.Pavlátové

19.12. pátek NESTYDA Produkce: ČR
18.00 hod. Komedie podle bestselleru Vstupné Kč 40,-
20.00 hod. M.Viewegha. Povídky Přístupný od 15 let
88 minut o manželství a o sexu s Jiřím

Macháčkem v hlavní roli.

Velký Týnec - PROSINEC 2008


