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Vážení spoluobčané,
úvodem si dovolím znovu ocenit 

bystřické spolky za akce, které v průbě-
hu listopadu uspořádaly. Vždycky, když 
se mě někdo ptá, na co jsem ve Velké 
Bystřici pyšný nebo čím se Velká 
Bystřice může pochlubit, odpovídám: 
neuvěřitelně bohatým kulturním, spole-
čenským a sportovním životem. Ač 
listopad bývá měsícem, kdy se toho  
obvykle moc neděje, u nás ve Velké 
Bystřici byl neuvěřitelně nabitý akce-
mi. V orlovně se konala výstava, která 
mapovala historii Orla a současně 
výstava amatérských malířů, na radnici 
prodejní výstava Svazu postižených 
civilizačními chorobami (tradičně 
hojně navštěvovaná akce), tuto pak 
vystřídala výstava k 20. výročí listopa-
du 1989 a ještě v cukrárně Galerie 
manželů Součkových proběhla vernisáž 
fotografií z Čištění řeky, na které 
vystoupil i písničkář Václav Koubek. 
Když k tomu ještě přidáme akce 
Kulturního střediska (např. koncert 
Věry Špinarové nebo Klub přátel vážné 
hudby), Bystřické banjo, různé turnaje 
sportovních klubů a další, byla nabídka 
v listopadu na třítisícové městečko 
opravdu velmi široká. 

Zastavím se krátce u dvou akcí. 
Výstava k 20. výročí 17. listopadu 1989 
„Jak to bylo před 20 lety u nás a 
v okolí“ mapovala vývoj událostí tzv. 
„sametové revoluce“ ve Velké Bystřici 
a okolí. Výstavu připravili přímí účast-
níci tehdejších událostí, a to bývalý 
místostarosta pan Jan Bugno a bývalý 
starosta Ing. Čestmír Hradil. Ze svého 
bohatého archivu je pak zásoboval 
bývalý tajemník pan Jaroslav Jerry 
Koš. Z toho mála materiálu, který se 
podařilo zachovat, připravili velmi 
pěknou expozici. Největší úspěch měl 
ovšem film, který se na výstavě promí-
tal a který Jerry objevil a „předělal“ 
z VHS na DVD. Ve filmu je zachyceno 
objevení a převoz sochy T. G. 
Masaryka a její slavnostní odhalení 
v roce 1990 za účasti Tomáše Bati. 

Druhou akcí je jedenáctý ročník 
Bystřického banja. Vyčerpávající 
hodnocení Jerryho si přečtete v tomto 
čísle Bystřických novin. Mě zaujaly 
dva víceméně úsměvné momenty. 
Prvním je pes kapely EPY DE MYE 
(tohoto oříška kapela nalezla po cestě 
domů z loňského banja), který se 
během vystoupení kapely procházel po 
podiu a užíval si muziky svých páneč-
ků. Druhým je malinká dcerka člena 
BG STYLU. Tatínek neměl zajištěno 
na večer hlídání, a tak musela holčička 
s kapelou do Bystřice na banjo a 
v jednu chvíli se prostě chtěla pocho-
vat, vyšla si proto za tatínkem na jeviš-
tě. Tyto dvě historky jasně dokazují, 
jaké domácí prostředí vytváří Bystřické 
banjo pro všechny kapely. Byla to pros-
tě znovu parádní akce.

Blížící se konec roku je pro nás také 
obdobím přípravy rozpočtu města na 
další rok. Letos i vzhledem k ekono-
mické krizi je situace mnohem méně 
příznivá než v minulých letech. V sou-
časné době se potýkáme s výpadkem 
v daňových příjmech ve srovnání 
s rokem 2008 ve výši cca 14%, což je 
pro nás částka ve výši cca 3,5 mil. Kč. 

Když si představíme, že v běžném roz-
počtu je na investice určeno cca 5 mil. 
Kč, jedná se o snížení velmi významné. 
Proto prioritou rozpočtu na rok 2010 
musí být úspěšné dokončení rozpraco-
vaných akcí z tohoto roku (rekonstruk-
ce náměstí a revitalizace západního 
křídla + amfiteátr). Naše spoluúčast na 
dofinancování dotace z fondů EU na 
tyto akce bude naším hlavním výdajem 
v investiční části rozpočtu na rok 2010. 
Dále musíme v připravovaném roz-
počtu na rok 2010 pokrýt běžné výdaje 
na provoz města (osvětlení, údržba ze-
leně, likvidace odpadu atd.). Podstat-
nou část rozpočtu budou tvořit  dotace 
příspěvkovým organizacím na pokrytí 
provozu. Pokud budeme vycházet z vý-
voje příjmů letošního roku, bude nutné 
rozpočet pro rok 2010 sestavit jako 
maximálně úsporný. I přes omezené 
možnosti ve financování investic bude-
me připravovat další žádosti o dotace 
na rekonstrukci kulturního domu a re-
konstrukce školek a hygienických zaří-
zení v základní škole. Tyto investice 
považujeme za priority v dalších letech.  

Jistě všichni pozorně sledujete fini-
šující stavební práce na Rekonstrukci 

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - listopad 2009

1. 11.
Velká Bystřice – Setkání tří skautských generací 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička

 prosinec 2009 

5. 12.
Velká Bystřice – Mikulášská nadílka s rozsvícením
 vánočního stromu

– Mikulášský turnaj Orla ve stolním 
tenise

 ( – Mše s dětmi a Mikulášská nadílka (ŘK farnost) 
???

– Předvánoční akademie (Sokol)

6. 12.Mrsklesy – Mikulášská nadílka

 Přáslavice – Mikulášská besídka

11. 12.Velká Bystřice – Vánoční zpívání (Přátelé a DC 
Vocal)

11.-12. 12. Přáslavice – Vánoční výstava dětí ZŠ

12. 12.Velký Újezd – Poslední leč – taneční zábava

12.-13. 12.Tršice – Výstava betlémů v muzeu

13. 12.Velká Bystřice – Adventní koncert v kostele

17. 12.Velká Bystřice – Zpívání u vánočního stromu

– Adventní koncert (Husův sbor)

 Přáslavice – Vánoční zpívání u stromku 

18. 12.Velká Bystřice – Vánoce se zvířátky (Junák)

24. 12.Velká Bystřice – Půlnoční mše

 – Štědrovečerní bohoslužba (Husův sbor)

 – Troubení z věže kostela

 

Vázání šátku
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Informace z bystřické radnice

Zámeckého náměstí. V době, kdy píši 
tento úvodník, není ještě úplně jisté, 
kdy budou ukončeny dlaždičské práce 
na náměstí. Od dodavatele stavby jsme 
byli ujištěni, že během měsíce prosince 
bude provedena kolaudace plochy 
náměstí a veřejného osvětlení. Takže 
upřesnění, kde bude vánoční strom, kdy 
a kde bude Mikuláš a rozsvícení vánoč-
ního stromu plánované na 5. 12. 2009 a 
Zpívání u vánočního stromu plánované 
na 17. 12. 2009, čekejte až začátkem 
prosince. Jisté je ovšem, že vzhledem 
k nepřízni počasí v měsíci říjnu a 
v první polovině listopadu a vzhledem 
k více pracím, které jsme hlavně 

v souvislosti s úpravou náhonu museli 
řešit, nebudeme schopni dokončit 
výsadbu zeleně a různé dokončovací 
práce. Proto jsme se rozhodli požádat 
Úřad regionální rady o posunutí termí-
nu dokončení této investice na 31. 5.  
2010. V tomto termínu by tedy měly 
být dokončeny obě akce podpořené 
z prostředků EU a to Rekonstrukce 
náměstí i Revitalizace západního křídla 
zámku s amfiteátrem. 

Na závěr vzhledem k začínající zimě 
si dovolím Vás velmi poprosit o spo-
lupráci a o pomoc při údržbě chodní-
ků. Zodpovědnost za údržbu chodníků 
přešla s novelou Zákona o pozemních 

komunikacích na obce. Vzhledem 
k možnostem, které naše (a nejen naše) 
město má, nebudeme schopni zajistit 
okamžitou údržbu chodníků. Proto 
věříme, že nám pomůžete a stejně jako 
v minulosti si před svými nemovitostmi 
zajistíte v případě náhlého sněžení 
úklid sněhu sami. Myslím, že s touto 
prosbou všichni stejně tak trochu počí-
táte ...

Přeji Vám klidný předvánoční čas, 
dětem Mikuláše s plnými košíky (slad-
kostí, ne brambor) a hlavně schopnost 
oprostit se od tradičního prosincového 
shonu.

Marek Pazdera  

Úřední doba na městském úřadě v době vánočních svátků:

21.12.2009 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. 

22.12.2009 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
pokladna, matrika 13.00 – 14.00 hod. 

23.12.2009 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod. 

24.12.2009 Zavřeno 

25.12.2009 Zavřeno 

28.12.2009 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. 

29.12.2009 8.00 – 12.00 hod. Zavřeno
Pokladna zavřená

30.12.2009 8.00 – 12.00 hod. Zavřeno 
Pokladna zavřená

31.12.2009 Zavřeno 

V případě bezodkladných záležitostí 
volejte tel. č. 723 116 706.

Kronika města roku 2008 před dokončením
Letos s tříměsíčním zpožděním je veřejnosti předkládána 

na webových stránkách města (www.muvb.cz - Kultura a 
sport – Kronika města) pracovní verze kroniky, zachycující 
velkobystřické události roku 2008. 

Kronikář se obrací na veřejnost s prosbou, aby prohlédla 
a překontrolovala správnost uvedených údajů. Při vší snaze 
se nepodaří vždy vše zachytit bezchybně a tato veřejná 
korektura jistě napomůže tomu, aby se případné chyby či 
nepřesnosti před oficiálním tiskem včas odstranily. Pro ty, 
kteří ještě stále nenašli cestu k přístupu na internet, je tato 
práce v tištěné podobě uložena na Městském úřadě u sekre-
tářky paní Sokolové do 15. prosince tohoto roku.

Na sepsání opět obsáhlé kroniky se do dneška podílelo 
přes padesát spolupracovníků – všem moc děkuji za ochot-
nou a účinnou spolupráci.

Připomínky, doplňky a opravy předložené kroniky může-
te zasílat nejlépe na e-mailovou adresu kos.jar@volny.cz, 
nebo telefonovat na 585 351 708, nebo 728 737 114, komu-
nikovat můžete přímo i na ICQ 474413569. K tisku bude 
kronika předána do konce roku 2009. 

S díky za spolupráci – J.J.Koš, kronikář města

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, které 

se koná ve středu 16. prosince 2009 v 18.00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici

Program:

1. schválení rozpočtu města na rok 2010

2. schválení OZV 1/2009 o místním poplatku 
za odpad

3. schválení poplatků na rok 2010

4. rozpočtová opatření 

5. různé

Širokou veřejnost zve         Ing. Marek PAZDERA
starosta města

Významné ocenění
Za účasti ministra vnitra Ing. M. Peciny převzal 

z rukou předsedy STMOÚ Ing. J. Zajíčka ocenění za 
zásluhy o Sdružení tajemníků České republiky jeho 
zakládající člen a dlouholetý sekretář Jaroslav Koš.

U nás je obecně málo známo, že po dobu devíti let 
byla Velká Bystřice správním sídlem této významné 
tajemnické profesní instituce. Díky tomu naše město 
vešlo do povědomí veřejné správy měst a obcí nejen 
v naší republice, ale i v mnoha státech Evropy, s nimiž 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 
udržuje užitečné kontakty.

K blahopřání se rádi připojujeme

Jana Drábková, tajemnice MěÚ

P o z v á n í 

na Městský ples Velká Bystřice, 
který se koná v sobotu 23. 01. 2010 v prostorách

Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

K tanci a poslechu hraje hudební skupina L.I.F. z Olomouce. 

Bohaté občerstvení a tombola budou pro Vás připraveny
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Informace o platbách internetu v roce 2010.

Platby za internet na celý rok 2010 – v hotovosti do pokladny – budou přijímány od 7.00 do 15.30 
na Kulturním středisku během měsíce ledna.

Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VENKOV

adresa | Řezníčkova 8 | 772 00 Olomouc

vedoucí projektu | Miroslava Koutská, DiS.

telefon | +420 736 764 898

e-mail | miroslava.koutska@ol.charita.cz

Druh služby | pečovatelská služba | §40 zákona č. 108/2006 Sb.

Identifkátor | 9584323

CHARITA OLOMOUC

Wurmova 5
771 11 Olomouc

+420 587 405 326
olomouc@charita.cz

IČ: 44936427 | DIČ:CZ44936427

Komerční banka a.s. Olomouc
č.ú. 1221443811/0100

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kancelář naleznete 
v blízkosti ZŠ Řezníčkova 
a tramvajové zastávky 
„Hodolanská“ (linka č. 4)

Fotografe klientů byly použity s jejich souhlasem.

+420 585 313 897
sdo@ol.charita.cz

+420 585 203 101
smp@ol.charita.cz

+420 585 754 582
sth@ol.charita.cz

+420 587 405 314
sld@ol.charita.cz

VENKOV

CHARITNÍ 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

Fنئ湥
rova

䕬Elišky Krásnohorské

Řezníčkova

Purkyňova

Hodolanská

Fugnerova

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na informační 

setkání u příležitosti blížícího se počátku 
poskytování pečovatelské služby Charity 
Olomouc ve Velké Bystřici a okolí. 

Akce proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2009 
od 17.00 ve velkobystřické orlovně (ul. 8. květ-
na 429). 
Program setkání: 
1.Informace o zavádění pečovatelské služby ve 

městě i okolních obcích 
2.Základní informace o nabídce poskytování 

pečovatelské služby v domácnostech občanů 
3.Prostor pro dotazy 

Rádi přivítáme samotné zájemce o poskyto-
vání služby; tedy ty, kteří vzhledem ke svému 
věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné 
osoby. Srdečně zveme také rodinné příslušníky 
a blízké potenciálních uživatelů služby, 
samozřejmě budeme vděčni i za účast ostatních 
zájemců o problematiku. 
Na setkání s Vámi se těší 

Miroslava Koutská, DiS. 
(zástupce vedoucího pro venkov, Středisko sv. 

Alžběty pro lidi s tělesným handicapem) a 
Mgr. František Jemelka 

(koordinátor ROP, asistent PR) 

Pozvánka na informační setkání

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - listopad 2009

1. 11.
Velká Bystřice – Setkání tří skautských generací 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička

 prosinec 2009 

5. 12.
Velká Bystřice – Mikulášská nadílka s rozsvícením
 vánočního stromu

– Mikulášský turnaj Orla ve stolním 
tenise

 ( – Mše s dětmi a Mikulášská nadílka (ŘK farnost) 
???

– Předvánoční akademie (Sokol)

6. 12.Mrsklesy – Mikulášská nadílka

 Přáslavice – Mikulášská besídka

11. 12.Velká Bystřice – Vánoční zpívání (Přátelé a DC 
Vocal)

11.-12. 12. Přáslavice – Vánoční výstava dětí ZŠ

12. 12.Velký Újezd – Poslední leč – taneční zábava

12.-13. 12.Tršice – Výstava betlémů v muzeu

13. 12.Velká Bystřice – Adventní koncert v kostele

17. 12.Velká Bystřice – Zpívání u vánočního stromu

– Adventní koncert (Husův sbor)

 Přáslavice – Vánoční zpívání u stromku 

18. 12.Velká Bystřice – Vánoce se zvířátky (Junák)

24. 12.Velká Bystřice – Půlnoční mše

 – Štědrovečerní bohoslužba (Husův sbor)

 – Troubení z věže kostela
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

prosinec 2009

5. 12.
Velká Bystřice

– Mikulášská nadílka s rozsvíce-
ním vánočního stromu

– Mikulášský turnaj Orla 
ve stolním tenise

– Mše s dětmi a Mikulášská 
nadílka (ŘK farnost) 

– Předvánoční akademie (Sokol)

6. 12.
Mrsklesy 

– Mikulášská nadílka

Přáslavice 
– Mikulášská besídka

11. 12.
Velká Bystřice 

– Vánoční zpívání 
(Přátelé a DC Vocal)

11.-12. 12. 
Přáslavice 

– Vánoční výstava dětí ZŠ

12. 12.
Velký Újezd 

– Poslední leč – taneční zábava

12.-13. 12.
Tršice 

– Výstava betlémů v muzeu

13. 12.
Velká Bystřice 

– Adventní koncert v kostele

17. 12.
Velká Bystřice 

– Zpívání u vánočního stromu
– Adventní koncert (Husův sbor)

Přáslavice 
– Vánoční zpívání u stromku 

18. 12.
Velká Bystřice 

– Vánoce se zvířátky (Junák)

24. 12.
Velká Bystřice 

– Půlnoční mše
– Štědrovečerní bohoslužba 

(Husův sbor)
– Troubení z věže kostela

26. 12.
Velká Bystřice 

– Štěpánské koledování

31. 12.
Velká Bystřice 

– Silvestr mladých v orlovně
Mrsklesy 

– Silvestr 
Přáslavice 

– Ohňostroj
– Silvestrovské setkání ve Vrtově

Velký Újezd 
– Silvestr u Kamenné boudy 

(hasiči) 

Staré adventní písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra 
hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé 
generace. Dávají nám zakusit společenství, které je rozprostřeno přes 
celá století…

ADVENTNÍ KONCERT
Farní chrám Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice 

neděle 13. prosince 2009 v 18.00 hod.

Účinkují: Záhorská muzika, Muzika Strunky 
a Mužský sbor Rovina

Těšíme se na setkání s Vámi u adventního věnce.

POZVÁNKA

Na již tradiční vánoční koncert se skupinami 

PŘÁTELÉ a DC VOCAL
Letos se sejdeme v pátek 11. 12. 2009 v 19.00 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.

POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU STROMU
ve čtvrtek 17. prosince 2009 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 soubory Krušpánek a 
Kanafaska se svou muzikou. Sladká odměna je připravena 
pro děti, které zazpívají koledy nebo nějaké písničky. 
Radostné vánoce a šťastný nový rok 2010 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.

Kulturní středisko a město Velká Bystřice zve na

sobota 5. prosince 2009 od 16.00 hodin
náměstí ve Velké Bystřici u vánočního stromu

 Na karetě tažené koňmi přijede Mikuláš, andělé i čerti

 Mikuláš nadělí všem dětem (balíčky přijímány nejsou)

 Děti, které přijdou v kostýmech, budou soutěžit 
o nejhezčího Mikuláše, anděla a čerta

 Možnost poslání přání Ježíškovi 
   prostřednictvím Ježíškovy pošty)

 Všichni si přineste zvonečky!

 Na zahřátí teplý čaj

 A nakonec rozsvítíme vánoční stromeček!

Mikulášskou nadílku

t

t

t

t

t

t

t

  

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
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  27.-28. 3.
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 Přáslavice – Mikulášská besídka
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18. 12.Velká Bystřice – Vánoce se zvířátky (Junák)

24. 12.Velká Bystřice – Půlnoční mše

 – Štědrovečerní bohoslužba (Husův sbor)

 – Troubení z věže kostela
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Adventní koncert
Srdečně Vás zveme 

ve čtvrtek 17. 12. 2009 v 17.00 hodin
do Husova sboru CČSH ve Velké Bystřici
na adventní koncert kytaristky a zpěvačky

Evy Henychové

Členové souborů Čekanka, 

Krušpánek, Kanafaska, 

Mladá Haná a Haná
si Vás dovolují pozvat na

 

XXVI. 
ŠTĚPÁNSKÉ VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ,

které se bude konat
 v sobotu dne 26. prosince 2009 od 17 hodin 

na sále Nadační ve Velké Bystřici.

Přijďte si odpočinout po předvánočním 
shonu a společně s námi si také zazpívat.

Přejeme všem svým přátelům a příznivcům,
klidné a pohodové prožití svátků Vánočních 

a šťastný a úspěšný Nový rok 2010.

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Josef Šiška 30. 10. 2009
Anna Sanetrníková 18. 11. 2009

V
V

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V listopadu jsme se ptali na knihu 
Pavel Šrut - Pavouček Pája 

Odpovídalo 33 dìtí a z 22 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Mirka Hutyru
Otázky na leden najdete jako obvykle v knihovně.

Podle hodnocení účastníků, účinku-
jících kapel i samotných pořadatelů byl 
tento ročník Bystřického banja ještě 
úspěšnější, než ten jubilejní – desátý. 
Jen krátce ke kapelám: 
Hot Jazz Šůtrs byli ještě lepší než na 
Regi a i Miki s Jimem na balkoně uzna-
le kývali hlavami nad jejich výkony. 
Janek Adamec s A.M. Úletem si dovo-
lil předvést čtyři úplné novinky a u pu-

blika se plně prosadili. Oblíbené 
Domino předvedlo úžasný, diváky 
vysoce oceněný výkon, přestože 
Blanka těžce lapala ve viróze po dechu 
a málem na pódiu nechala duši.

Nevěřil jsem, že Vojta Kiďák 
Tomáško dokáže zklidnit po přestávce 
tak rozvykládaný sál – již při jeho dru-
hé skladbě byste slyšeli špendlík spad-
nout na zem a když spustili s Ríšou 

Melicharem na forbíně bez zesilovačů 
Toulavého, zpíval to celý sál jak 
posvátný gospel někde v Luisianě. 
Roháči svou bystřickou premiéru v po-
hodě zvládli přes únavu ze čtyřsetkilo-
metrové štreky z dalekého Lokte.

Bob a Bobci byli evidentně tím 
nejpříjemnějším překvapením letošního 
ročníku Banja. Tři tak skvěle sezpívané 
holky jsme tu snad ještě neslyšeli, kyta-

Jedenácté banjo – to jsou dvě jedničky…

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… svět filmu
Kate Lace – Ve stínu hvězd

závist a intriky mezi hvězdami filmu a divadla
…pro děti
Brenda Apsley – Pošťák Pat 

příhody pošťáka Pata a jeho kamarádů    
… z české literatury
Tomáš Zmeškal – Milostný dopis klínovým písmem

česká povaha a vztahy mezi lidmi očima cizince

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Knihovna – online katalog 
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve 
Velké Bystřici nabízí novou službu - infor-
mace o knihách z fondu knihovny prostřed-
nictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz (online katalog)

nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo 
na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli 
jsou půjčené nebo právě k dispozici a žádané knihy si 
zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli 
už není čas knihy vrátit apod. 

Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda 
podá
                     Lenka Lakomá 

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–17.00

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno
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rová i hlasová podpora jejich kluků je 
úžasná. Po nich vystupující Epy de 
Mye je opravdovou epidemií moder-
ních melodií, rytmů a textů, které uspo-
kojily i ty nejnáročnější posluchače – 
vše opět z vlastní dílny kapelníka 
Honzy. Kapitán Kid byl svým recitá-
lem zase z úplně jiné bečky a působil 
blahodárně svou trampskou klasikou na 
modernou rozjívené city posluchačů.

Čtvrtý blok gradoval hned v úvodu 
strhujícím výkonem BG Stylu. Čenda 
ve zděšení, že má na bystřické publi-
kum jen třicet minut, doslova hnal své 
čtyři kamarády v neuvěřitelném tempu 
a stihli téměř desítku skladeb, z nichž 
jsme řadu slyšeli u nás poprvé. 

Závěrečný hodinový bonbónek Mikiho 
Ryvoly s Jimem a Zajdou byl záko-
nitou a dlouho očekávanou třešnič-
kou na tomto vydařeném hudebním 
dortíku.

Letošní zájem o závěrečný potlach 
přehlídky překročil všechna naše oče-
kávání. Na sále a v přísálí zůstalo po 
oficiálním ukončení přehlídky tolik 
lidí, že byl problém s vytvořením kruhu 
pro muzikanty a my museli vynášet 
stoly na jeviště. A za těch jedenáct let 
nepamatuji, že by se třískalo současně 
do dvou desítek strunných nástrojů, 
u kterých se postupně vystřídali i 
hudebníci z většiny účinkujících kapel. 
Já odcházel před čtvrtou nad ránem 
v době, kdy tam stále jamovalo snad 
třicet nadšenců, kteří byli k neutahá-
ní… Ke cti pořadatelů budiž připome-
nuto, že doplňovaná zásoba škvarkové-
ho sádla s chlebem a cibulí byla zákla-
dem, ba motorem všech vytrvalců…

K hodnocení přehlídky jen dodejme, 
že podle výsledků dodatečné elektro-
nické ankety se z vystupujících skupin 
opět nejvíc líbil moravskoslezský BG 
Styl, téměř stejných hlasů se dostalo 
premiérově vystupující kapele Bob a 

Bobci, třetí místo pak obsadilo jihočes-
ké trio Epy de Mye.

Velké poděkování patří bohužel stále 
ubývajícím sponzorům Banja. Mnozí 
z vás pamatují, že zamaskáčovaná stěna 
sálu Kulturního střediska byla ozdobe-
na jmény snad dvaceti podnikatelských 
subjektů. Letos tu zůstali jen ředitel 
Hotelu Zámek a kamarád Petr Jahoda, 
kdysi tramp a dnes právník Aky Ritter, 
dále dlouholetý přítel Jirka Neužil jako 
představitel Remitu, nezištný kamarád 
Drahoš Vašička, věnující městu každý 
rok statisíce, Mila Miky Šmída s po-
chopením pro tyto hudební přehlídky a 
každoroční dodavatel květin pro všech-
ny účinkující holky Ing. Cyril Krč 
z olomouckého Florcentra.

Úplně na závěr pochvalme kulturu 
podporující město, jehož starosta i 
místostarosta se akce pravidelně 
zúčastňují a všechny pracovnice 
Kulturního střediska, bez nichž by 
žádné Banjo opravdu nebylo. To příští, 
předjarní REGI BANJO, se uskuteční 
již 13. března 2010 a my vás už dnes na 
něj srdečně zveme.

Jaroslav Jerry Koš

 

V zářijovém čísle VBN jsem zmíni-
la, že po redakční uzávěrce proběhla 
akce Sokolský parník s tím, že podrob-
nosti přineseme v následujícím čísle. 
Ovšem v říjnu se uskutečnily 2 sokol-
ské akce většího rozsahu, o kterých 
jsme tedy aktuálně informovali, takže 
slibované přinášíme až nyní…
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obci sokolské. Pravidelně se do Prahy 
sjede kolem dvou stovek dětí, pro něž 
jsou v areálu Tyršova domu připraveny 
různé hry a soutěže a vyvrcholením je 

pak plavba parníkem po Vltavě. Účast 
na této akci je poměrně prestižní záleži-
tostí, protože Župa osloví jednotu, která 
je nejvíce aktivní a dosahuje dobré 
výsledky své práce. Ta mezi dětmi 
školního věku vybere 4 vzorné repre-
zentanty, většinou 2 kluky a 2 děvčata. 
Jak už jsem předeslala minule - máme 
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(oddíly mladších a starších žákyň na-
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Do Prahy tedy vyrazili kluci z oddílu 

starších žáků a to: Josef Opletal, Martin 
Skopalík, Dominik Teplý a Tomáš 
Zedník se svým vedoucím Patrikem 
Rulíškem, zejména za výborné umístě-
ní v gymnastických a atletických závo-
dech, jichž se zúčastnil tento nový oddíl 
poprvé a hned přivezli spoustu medailí.

Hana Navrátilová

Naše malá výprava dorazila do 
Prahy vlakem v pátek 17. 9. 2009 
kolem 16. hod., metrem a tramvají se 
přesunula do Hostelu v areálu Tyršova 
domu. Ten se nachází na malebné 
Kampě, takže po ubytování se nabízela 
procházka do centra s prohlídkou pamá-
tek a zajímavostí. Bonbónkem na závěr 
dne byla návštěva kina a zhlédnutí 
filmu G - Force.
   Sobotní program byl zahájen slav-
nostním položením květin u pomníku 
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v tělocvičně. Odpoledne se všichni 
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dili na parník Vyšehrad. Plavba po 
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památky. Pro kluky bylo velkým zážit-
kem zdymadlo, pro všechny pak také 
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - listopad 2009

1. 11.
Velká Bystřice – Setkání tří skautských generací 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička

 prosinec 2009 

5. 12.
Velká Bystřice – Mikulášská nadílka s rozsvícením
 vánočního stromu

– Mikulášský turnaj Orla ve stolním 
tenise

 ( – Mše s dětmi a Mikulášská nadílka (ŘK farnost) 
???

– Předvánoční akademie (Sokol)

6. 12.Mrsklesy – Mikulášská nadílka

 Přáslavice – Mikulášská besídka

11. 12.Velká Bystřice – Vánoční zpívání (Přátelé a DC 
Vocal)

11.-12. 12. Přáslavice – Vánoční výstava dětí ZŠ

12. 12.Velký Újezd – Poslední leč – taneční zábava

12.-13. 12.Tršice – Výstava betlémů v muzeu

13. 12.Velká Bystřice – Adventní koncert v kostele

17. 12.Velká Bystřice – Zpívání u vánočního stromu

– Adventní koncert (Husův sbor)

 Přáslavice – Vánoční zpívání u stromku 

18. 12.Velká Bystřice – Vánoce se zvířátky (Junák)

24. 12.Velká Bystřice – Půlnoční mše

 – Štědrovečerní bohoslužba (Husův sbor)

 – Troubení z věže kostela

 

Vázání šátku
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žaluzie * rolety * sítě
OKNA * DVEŘE * VRATA
... a vše co k nim patří ...

Kollárova 213, Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

zaměříme - vyrobíme - dodáme - vyměníme

mobil : 602 708 360 , 737 183 344

       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

              www.zaluziehajny.cz

Kuličkiáda

 
4.12. pátek VESELÉ VÁNOCE Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

4.12. pátek NÁHRADNÍCI Produkce: USA
18.00 hod. Bruce Willis v hlavní roli Vstupné Kč 50,-
88 minut akčního filmu. Přístupný od 12 let

Titulky!

11.12. pátek 2BOBULE    Produkce: ČR
18.00 hod. Pokračování povedené české Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. komedie. K. Hádek, T. Voříšková, Přístupný 
94 minut J. Švandová, V. Postránecký, 

L. Langmajer.

18.12. pátek JAK ULOVIT MILIARDÁŘE   Produkce: ČR
18.00 hod. Drzá komedie režiséra Vstupné Kč 50,-
90 minut Tomáše Vorla. Přístupný

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení 
vždy jeden týden dopředu! Předprodej je vždy 45 minut před 
zahájením filmového představení. Po celou dobu promítání filmu 
je pokladna otevřena.

Velký Týnec - PROSINEC

va domu mohly děti navštívit plavecký 
bazén v suterénu a osvěžit se po nároč-
ném dni, protože se ještě zdaleka 
nekončilo. Následovala tombola, kde 
pořadatelé pamatovali i na ty, jejichž čí-
slo nebylo vylosováno, ale také ohňová 
show! Obdivuhodné výkony artistů, 
kteří si pohrávali s ohněm, vyvolávaly 
bouřlivé nadšení a velký potlesk divá-
ků. Závěrečný ohňostroj byl nádhernou 
tečkou za dnem plným ohromných 
zážitků.

V neděli už nezbývalo nic jiného, 
než se s Prahou rozloučit a vypravit se 
na cestu domů. Ovšem tu si kluci také 
užili - jeli nejmodernější a nejrychlejší 
vlakovou soupravou u nás, Pendoli-
nem.

Věřím, že všem zůstanou hezké 
vzpomínky na tuto bezvadnou akci. 
Vždyť i jen samotná návštěva Prahy je 
sama o sobě událost a ve spojení s tak 
lákavým programem zanechá zážitky 
na celý život. 

Patrik Rulíšek

Čistírna – nová služba

Oznamujeme, že na dolním konci 
v prodejně LEVNÉ ZBOŽÍ (naproti cukrovaru) 

je sortiment rozšířen o další službu

EXPRESNÍ ČISTÍRNU ŠATSTVA A PRÁDLA

(chemické čištění oděvů, praní a mandlo-
vání prádla, čištění oděvů z kůže…). 

Nejlevnější ceny! Rychlé vyřízení zakázky!

Zveme Vás k návštěvě!          Jar. Pazderová

w

w

Prodám celoplynový sporák GORENJE - výrobce Mora 
Moravia. Model GIN 522 60/w. Bílá barva, úplně nový 
- originál zabalený. Cena 3.000,- Kč. Tel.: 728 308 147

Hledám studenta/studentku na doučování AJ pro žáka 
8 třídy. Tel: 605 344 929.

INZERCE
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ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA
Výstavba rodinných domů na klíč
Veškerá stavební činnost·
l

lvýstavba rodinných domů na klíč
lpřestavby bytových jader
lrekonstrukce rodinných domů
lzateplovací systémy, 

fasády a sádrokarton
lpokládka plovoucích podlah
lmalířské a natěračské práce
lvodo, topo, plyn a elektro

Možnost prohlídky vzorového RD 4+1
kontakt: 607 545 575         www.pavlitaa.estranky.cz

zednické a obkladačské práce
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