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Vážení spoluobčané,
úvodem jen krátké ohlédnutí za 

Hanáckým pupkem světa. Akce, která 
se uskutečnila začátkem září v Kapi-
tulním parku za Bystřičkou (musíme si 
pomalu zvykat, že budeme mít dva 
parky – u školky se revitalizuje  
Zámecký, za Bystřičkou je Kapitulní) 
předčila všechna očekávání. Nikdo 
z nás si nemyslel, že tato „provizorní“ 
akce bude mít tak velký úspěch. 
Myslím, že to krásně vystihl Jaroslav 
Jerry Koš ve svém příspěvku, který je 
otištěn v tomto čísle Bystřických novin. 
Já se k pochvale pořadatelů, účinkují-
cích a všech, kteří se o Pupek zaslouži-
li, musím připojit také. Nebudu nikoho 
jmenovat, protože bych určitě na něko-
ho zapomněl. Opravdu se neopakova-
telně skloubilo výborně připravené 
pásmo zábavy a recese z místních zdro-
jů, profesionální kultura - Javory, 
rocková hudba pro mladé v podobě 
„Straceného rája“ a nakonec klasická 
taneční zábava. Věřím, že tento první 
ročník nebude posledním a ten další 
Hanácké pupek světa uspořádáme v no-
vém amfiteátru a ještě ho vylepšíme.

V době, kdy píšu tento úvodník, 
vrcholí sbírka na pořízení hasičského 
přepravního automobilu pro zásaho-
vou jednotku našich dobrovolných 
hasičů. Když jsme plánovali Hanácké 
pupek světa, přišel starosta hasičů Jirka 
Čepelák s nápadem, že veškerou péči 
o plná břicha návštěvníků na této akci 
převezmou naši hasiči a výtěžek věnují 
na konto sbírky. Aktivitu hasičů jsme 
přivítali, považovali jsme to všichni za 
dobrý nápad. Myslím, že ani hasiči nic 
nepodcenili, zvláště když jsem dopo-
ledne sledoval stavbu stanů a viděl 
množství přiváženého proviantu (mak-
rely, guláš, udírna, párek v rohlíku, 
koláče věnované hasičům Pekařstvím 
Hirsch, bramboráky, býčí speciality 
atd.). Nikoho ale nenapadlo, že na tuto 
akci zavítá tolik návštěvníků a že hasiči 
„nebudou stíhat“. Jen na bramboráky 
spotřebovali metrák brambor.  Podobná 

byla i situace s burčákem. Přesto věřím, 
že čekání ve frontách je zapomenuto 
(pro příště se poučíme) a hlavně - 
původní záměr vyšel! Hasiči totiž nako-
nec celkem slušně vydělali. Na konto 
sbírky nakonec přispěli částkou 
105.000,- Kč a sama sbírka měla 
u našich občanů slušný ohlas - přinesla 
skoro 350.000,- Kč. Když připočítáme 
příspěvek Olomouckého kraje 290 tis. 
Kč, příspěvek obce Mrsklesy 200 tis. 
Kč a spoluúčast města Velká Bystřice, 
na zakoupení auta letos určitě finance 
budou. Na příští rok potom necháme 
pravděpodobně hasičskou přestavbu to-
hoto auta pro účely zásahové jednotky.

V rámci Hanáckého pupku světa 
byly předány ceny vítězům V. ročníku  
soutěže O nejkrásnější okno, nejkrás-
nější předzahrádku a nejkrásnější 
část ulice. Koho komise (ve které byli i 
předchozí výherci, odborníci a členové 
Českého zahrádkářského svazu) vybra-
la, můžete posoudit na vloženém defilé 
vítězů. Doufám, že zvláště v kategorii 
nejkrásnější část ulice bude příští rok 
mnohem více přihlášek. Ovšem ne 
všichni se o své okolí starají s péčí 
řádného hospodáře, proto jsme zařadili 
pro zdůraznění rozdílu i fotky, jak nemá 
veřejné prostranství vypadat. Věřím, že 
se viníci chytnou za nos a přistoupí ke 
zjednání nápravy. 

Nepříjemné téma, které jsme opako-
vaně řešili na MěÚ nebo při jednáních 
rady města a na veřejných zasedáních  
zastupitelstva, je neustálý nepořádek 

kolem kontejnerů na separovaný odpad. 
Velká Bystřice za posledních několik 
let několikanásobně zvýšila počet kon-
tejnerů na plasty, papír a sklo. Tříděním 
odpadů šetříme životní prostředí a 
současně tím, že máme uzavřenou 
smlouvu s organizací EKO-KOM, 
výrazně posilujeme náš rozpočet. 
Občané si ale bohužel někdy pletou 
kontejnery se sběrným dvorem, vhazují 
do nich nevhodný odpad, pohazují 
odpad kolem atd.. Stávalo se nám také, 
že firma, která má separovaný odpad 
vyvážet, si neplnila svoje povinnosti. 
Proto se město Velká Bystřice rozhodlo 
zřídit funkci správce sběrných míst na 
separovaný odpad. Jeho úkolem bude 
především kontrola svozové firmy, 
kontrola občanů při dodržování pořád-
ku a úklid v okolí sběrných míst. 

V minulých úvodních jsem se vždy 
věnoval probíhajícím investicím, ale 
protože Rekonstrukci Zámeckého 
náměstí všichni sledujeme v přímém 
přenosu a výčet ostatních investic 
nechám na někdy příště, uzavřu úvod-
ník jednou zajímavou informací. Když 
jsem v roce 1999 nastoupil na odbor 
výstavby, měla Velká Bystřice 2891 
obyvatel. Naše matrikářka paní Millá 
vždy sledovala magickou hranici 3000 
obyvatel, ale pořád nám k ní kousek 
chyběl, až minulý měsíc jsme ji zdolali  
a Velká Bystřice má 3029 obyvatel. 

Přeji nám všem co nejdelší krásné 
babí léto. 

Marek Pazdera   

P O Z V Á N Í 
v úterý 27. října 2009 v 17.00hod. 

si u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na nádvoří 

Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice 

připomeneme 91.výročí vzniku prvního demokratického 

samostatného státu Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků a Rusínů.

Položením květin uctíme toto významné výročí v dějinách naší země.

Širokou veřejnost zve 

Ing. Marek PAZDERA, starosta města
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Informace z bystřické radnice

Ulice : Nádoba
na plast na sklo barevné na sklo bílé na papír

Nádražní I. 3x 1x 1x 1x
Nádražní II- ČD 1x - 1x 1x
Kozinova ul. 2x 1x - 1x
Svésedlická ul. 3x 1x - 1x
Svésedlická bytovky 2x 1x 1x 1x
Svésedlická -Ravela 2x 1x 1x 1x
8. května –parkoviště 2x 1x 1x -
8. května – U kovárny 3x 3x - 1x
Loučná-zastávka ČD 1x 1x - 1x
Loučná ul. 2x 1x 1x 1x
Na Svobodě 2x 1x - 1x
J. Pospíšila AB Market 4x 1x 1x 1x
Na Letné 2x 1x 1x 1x
Kopaniny 1x 1x - 1x
Nad Skálou 1x 1x - 1x
Hliník 1x 1x - 1x
Příční ulice 1x 1x - 1x

Nádoba Nádoba Nádoba wPro informovanost občanů uvádíme 
místa na separovaný odpad umístěná na 
území Velké Bystřice. Některá místa 
jsou více využívaná a hromadí se zde 
odpad i mimo nádoby. Apelujeme proto 
na všechny občany, aby co nejméně 
odkládali odpad mimo nádoby a využili 
méně frekventovaných míst. V součas-
né době je počet nádob na separovaný 
odpad dostačující. Děkujeme. 

w17. října 2009 se uskuteční druhá 
sběrná sobota na biologický odpad 
(listí, tráva ze zahrad mimo větví) ve 
Velké Bystřici. Kontejnery budou umís-
těny na obvyklých místech: před budo-
vou nádraží v Nádražní ul. I., u zámec-
kých sklepů a Na Svobodě u prodejny 
A+B Market.

Svozová místa na separovaný odpad - Umístění po katastru Velké Bystřice 

Husův sbor ve Velké Bystřici
opět pořádá humanitární sbírku 

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to 
v úterý 6., středu 7. a čtvrtek 8. října 2009 

od 9 do 11.30 a od 13 do 18 hodin.
Vše v igelitových pytlích. V případě problému 

s doručením sběru rádi pomůžeme.

Věci, které vybíráme:
lVeškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného 

materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky 
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)

2
lLůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1m , 

i poškozené
lZimní oblečení – jen nepoškozené, bez fleků, děr, molů 

a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)
lKožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, 

peněženky, pásky)
lNepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné 

deky)
lPlyšové hračky, spací pytle, knihy - nepoškozené
lBoty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme:
lVše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé
lSvetry, silonové a dederonové oblečení
lSaka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové 

kabáty
lMolitanové věci a jakékoli odřezky
lPéřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, 

koberce, matrace
lLyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), 

poškozené a obnošené boty
lNebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počí-

tače
lVeškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stro-

je…), jízdní kola, lampy, lustry
lMalé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, 

varné konvice…)
lDomácí spotřebiče (skleničky, talířky, hrnce…), kufry, 

kočárky, školní potřeby
Hana Šebíková, tel.: 737 242 943

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - říjen 2009

1. 10. 
Velká Bystřice – Mezinárodní den seniorů - DPS

2. 10. 
Velká Bystřice – Podzimní akordy (Přátelé)
Velký Újezd – Štafetový maratón – Sokol a ZŠ

3. - 6. 10
Velká Bystřice

6. - 8. 10. 
Velká Bystřice – Sběr šatstva – Husův sbor

7. 10. 
Velká Bystřice – Dům otevřených dveří - DPS

11. 10. 
Přáslavice – Výstava ovoce a zeleniny

23. 10. 
Velký Újezd – Večerní pochod – Sokol

24. 10. 
Mrsklesy – Dýňová slavnost
Doloplazy – Olešnica – 40. výročí souboru
Přáslavice – Vítání občánků

26. 10. 
Velká Bystřice – Lampionový průvod strašidel 

31. 10. 
Velká Bystřice – Ekumenická vzpomínková slavnost

na hřbitově – Římskokat. farnost
Mrsklesy – Strašidelná diskotéka  

a lampionový průvod

– Podzimní výstava ovoce, květin
a zeleniny

Sběr železného šrotu provedou HASIČI 
v sobotu 17.10.2009 od 8.hod. 

Prosíme občany o nachystání železného šrotu před své domy jako 
obvykle. Větší kusy (kotle a různé konstrukce) po dohodě vyneseme.

Tel.: 774282866 p. Čepelák, 604180602 p. Šperka.

Do sběru nepatří: bojlery, automatické pračky a ledničky.

Výtěžek sběru bude použit na pořízení přepravního automobilu
pro zásahovou jednotku SDH Velká Bystřice.

Předem děkují HASIČI.
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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:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po naplněném životě ve službě Bohu i lidem, odešel k nebeskému Otci

Mons. ThDr. ANTONÍN HUVAR , Fam. OT
papežský prelát

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách. Svátost kněžství přijal
5. července 1947 v Olomouci. Svou kněžskou službu začal jako kaplan ve 
farnosti Vizovice a Pozděchov. Od 26. září 1948 byl 10 let vězněn ve
13 žalářích. Po návratu z vězení byl zaměstnán ve Státním rybářství 
Jistebník. Po udělení státního souhlasu r. 1967 byl ustanoven jako kaplan ve
Fulneku. Od roku 1969 – 1972 působil ve farnostech Velká Bystřice a 
Hlubočky. R. 1972 byl přeložen do farnosti  Velká Štáhle, Břidličná a 
Václavov. V r. 1975 byl zbaven státního souhlasu, pracoval v Dopravních 
stavbách Olomouc a ve Velkomlýně Jeseník n/O. Roku 1982 byl ustanoven 
administrátorem v Orlové a krátce působil i ve farnostech Rychvald a 
Petřvald. Od roku 1990 působil opět ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. 
Současně vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Olomouc
(1990 – 1993). 1. ledna 2005 odešel do důchodu, který prožíval ve Vražném, 
nadále však vypomáhal kněžskou službou.

Zaopatřen svátostmi zemřel v úterý 22. září 2009 
v nemocnici v Novém Jičíně.

Se zesnulým se rozloučíme při eucharistické oběti

ve čtvrtek 1. října 2009 ve 14:00 hod.

v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách.

Po mši svaté bude pohřben do kněžského hrobu na 
místním hřbitově.

R. I. P.

Kněží olomoucké arcidiecéze, ostravsko – opavské diecéze

a zarmoucená rodina.

Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to 
vhod, či nevhod, usvědčuj, zakazuj, 
povzbuzuj, … pracuj jako hlasatel 
evangelia, dobře konej svoji službu.

 (2 Tim 4, 2.5)

Domov pokojného stáří sv. Anny

Mezinárodní den seniorů 
v DPS sv. Anny

Přesně před rokem 1. října jsme 
slavili mezinárodní den seniorů, pro 
připomínku – byl vyhlášen OSN v 
roce 1991.

V letošním roce si opět připome-
neme tento svátek, přijměte tedy 
pozvání do našeho domova. 

V 10:00 se sejdeme ve společen-
ské místnosti k slavnostnímu zahá-
jení; 10:15 – 12:00 turnaj v šipkách 
a petanque, 15:00 hod. slavnostní 
vyhlášení, společné posezení při 
hudbě a tanci.
Zveme seniory z Velké Bystřice.

Týden  sociálních služeb ČR
Poprvé v novodobé historii se 

koná v České republice „Týden 
sociálních služeb“ pod záštitou 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR  (APSS) a Ministerstva 
práce a sociálních věcí.

APSS sdružuje na 2000 poskyto-
vatelů, náš domov je jedním z nich. 
V rámci této akce proběhne celo-
státní den otevřených dveří a to 
7. října 2009  v době 9:00 – 16:00 
hod. Tento den jste zváni na pro-
hlídku DPS sv. Anny ve Velké 
Bystřici. Více informací o tomto 
projektu si můžete přečíst na 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Kamila Šišková

Naše škola se zapojila do školního recyklač-
ního programu Recyklohraní. Program pořá-
dají neziskové společnosti ASEKOL, 
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a 
recyklaci vysloužilých elektrozařízení a bate-
rií. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění 
odpadů u mladé generace a také zajistit recyk-
laci drobných vysloužilých elektrozařízení a 
baterií v co nejvyšší míře.

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
V rámci projektu Recyklohraní bude naše 

škola vybavena sběrnými nádobami na použité 
baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádo-
by budou umístěny v prostorách šaten.

Každý žák bude moci do školy nosit nepo-
třebné drobné elektrospotřebiče (například 
starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohrač-
ku, drobné počítačové vybavení, discman nebo 
MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. 
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Naši žáci se mohou zapojit také do zábav-
ných her a soutěží, výtvarných či fotografic-
kých úkolů a kvízů z oblasti třídění a recykla-
ce odpadů, které budou organizátoři projektu 
zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná 
elektrozařízení a splněné úkoly získá naše 
škola body, za něž žákům budeme moci poří-

dit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro 
volný čas.

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní 
zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vyslou-
žilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým 
dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým 
dětem pomůžete získat body na nákup odměn.

Děkujeme.

Tradiční velký bystřický potlach 

přátel písní táborových ohňů

Podzimní akordy
Velkobystřický Hotel Zámek

v pátek 2. října 2009 v 19:00 hodin

Na zpívání s vámi se těší

PŘÁTELÉ

a po dlouhé době u nás tolik úspěšná skupina

TEMPO DI VLAK

Přijďte potlachat mezi kamarády – léto 

pomalu končí a v divadelním sále 

bude útulno – občerstvení jako vždy 

zajištěno!

Církev československá husitská, KPH 
a Kulturní středisko Velká Bystřice

uvádějí

♫   Smyčcové duo  
sobota 24. října 2009 ve 14.00 hodin kostel Církve 

československé husitské ve Velké Bystřici

Účinkují:

Michaela Štrausová – housle
Ivan Štraus - viola 

Program:

Antonio Vivaldi – Sonáta pro dvoje housle:
Allegro – Andante – Allegro

L. Jansa – Duo pro dvoje housle:
Allegretto – Vivace

W. A. Mozart – Duo B dur pro housle a violu:
Adagio. Allegro – Andante cantabile 

– Andante con variazioni 

Bohuslav Martinů – 3 Madrigaly pro housle a violu:
Poco allegro – Andante – Allegretto

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

♫

Římskokatolická farnost Velká Bystřice, 
Náboženská obec Církve československé 
husitské ve Velké Bystřici a Městký úřad 

ve Velké Bystřici společně pořádají 

 v sobotu 31. října 2009 v 15.00 hod.  
(na místním hřbitově - u hlavního kříže)

u příležitosti Památky zesnulých:

EKUMENICKOU 
BOHOSLUŽBU 
A VZPOMÍNKU 

NA VŠECHNY ZESNULÉ

Masarykova ZŠ Velká Bystřice Vás zve 

26. října 2009 v 17 hodin na nádvoří školy na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD STRAŠIDEL 
A VÝSTAVU DÝŇOVÝCH LUCEREN.

Předveďte vaši dýňovou lucernu ostatním a přineste ji před průvodem 
na nádvoří školy nebo již ráno do sborovny přední budovy. 
Vyzvednete si ji zpět po skončení průvodu.

V případě nepříznivého počasí se akce nebude konat.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
základní organizace VELKÁ BYSTŘICE 

Vás zve ve dnech 3.10. až 5.10.2009 na 

PODZIMNÍ VÝSTAVU 
ovoce, květin a zeleniny

v přízemí budovy radnice ve Velké Bystřici.

SOBOTA    3.10.2009 od 9:00 – 17:00 hod. 
NEDĚLE    4.10.2009 od 9:00 – 17:00 hod. 
PONDĚLÍ  5.10.2009 od 8:00 – 12 .00 hod. 

Zve výbor ČZS Velká Bystřice
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Podzimní festival duchovní hudby 
Olomouc 2009

Pod záštitou Mons.Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského

XVI. ročník

Sobota 3.10.2009, chrám sv. Mořice, 19.00 hod.

Jaromír Hnilička: Jazzová mše
Jaromír Hnilička / trubka
Ladislav Lakomý / mluvené slovo
Smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS
Dan Kalousek / sbormistr
B SIDE BAND Brno
Josef Buchta / umělecký vedoucí
Komorní orchestr  - členové Filharmonie Brno
Jiří Petrdlík / dirigent

Sobota 10.10.2009, dóm sv. Václava, 19.00 hod.

Josef Haydn: Stabat mater
Luisa Albrechtová / soprán
Mária Henselová / alt 
Otokar Klein / tenor 
Juraj Čiernik / bas 
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek / sbormistr
Moravská filharmonie Olomouc
Petr Altrichter / dirigent

Sobota 17.10.2009, chrám sv. Michala, 19.00 hod.

Duchovní hudba vrcholné renesance
C. G. da Venosa - J.L. Hassler - Ch.Luython
J. C. non Papa
Pavel Černý / varhany
OCTOPUS PRAGENSIS
Petr Daněk / umělecký vedoucí

Sobota 24.10.2009, chrám Panny Marie Sněžné, 19.00 hod.

Jules Massenet: Maří Magdaléna
Adriana Kohútková /soprán 
Jana Sýkorová / alt
Tomáš Černý / tenor
Ivo Hrachovec / bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala / sbormistr
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jaromír M. Krygel / dirigent

www.podzimni-festival.cz

Římskokatolická farnost Velká Bystřice pořádá 

v pondělí 2. listopadu 2009
u příležitosti Památky zesnulých:

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
NA VŠECHNY ZESNULÉ

Program: 

15.00 hod. - Mše svatá za všechny zesnulé 
v D.P.S. svaté Anny ve Velké Bystřici.

17.00 hod. - Mše svatá za všechny zesnulé 
ve farním kostele ve Velké Bystřici.

18.00 hod. 
Průvod se svíčkami

na místní hřbitov
a krátká pobožnost. 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V září jsme se ptali na knihu 
Ondřej Sekora - knížka Ferdy Mravence 
Odpovídalo 22 dìtí a z 12 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Andreu Slezákovou

Otázky na říjen najdete jako vždy v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… podle skutečnosti
Michael Asher – Soumrak rytířů pouště

saharští Tuaregové a jejich slavné vítězství nad 
francouzskou výpravou, odplata francouzské armády
ale následovala vzápětí

…pro děti 
Lucie Lomová – Zlaté české pohádky 

komiks podle Karla Jaromíra Erbena

… z české literatury
Miloš Urban – Lord Mord

temný román z Prahy 19. století, konflikty mezi 
Čechy, Němci a Židy

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
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete?
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy základní 
školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je vpravo od hlavního 
vchodu do školy. Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, 
beletrii i naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření. V 
srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizovaný 
výpůjční provoz. Knihy mohou být vyhledávány podle nejrůz-
nějších hledisek, pokud si nejsme jisti názvem nebo autorem. 
Je možné si knihy rezervovat a v případě, že požadovaný titul 
není v našem fondu, zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak 
zjistit informace o fondu jiných knihoven pomocí internetu, 
jehož používání je zde veřejné a bezplatné.

0

      Pozor!                JÓGA                 Pozor!
Od 1.10. 2009 se každý sudý čtvrtek 
uskuteční ve společenské místnosti 

Domu pokojného stáří sv. Anny cvičení jógy 
pod vedením lektorky Libuše Pilařové 

v době 18 - 19.30 hod.

Cena lekce je 70,- Kč. 

S sebou vhodné oblečení, přezůvky 
a cvičební podložku.
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Jedenácté Bystřické banjo zazní 7.listopadu…

Opravdu to nebude na oslavu 
VŘSR, to je jen pouhá shoda data, ale 
oslava to bude – oslava dobré muziky, 
krásných písniček i přátelství mezi 
mnoha kamarády. Svou účast potvrdilo 
všech deset vybraných kapel či sólistů, 
vystupujících na našem festivalu.

Na jarním Regi-banju si v divácké 
anketě vyzpívali vystoupení na 
podzimním Banju moravičanský 
A.M.Úlet,  jehož trio patří momentál-
ně mezi nejúspěšnější skupiny v regio-
nu. Na bystřických prknech se překva-
pivě objeví i přerovský Hot Jazz Šutr, 
který si své místo rezolutně vybojoval 
na úkor dalších favorizovaných kapel. 
Téměř domácí jsou u nás výborní 
zpěváčci dalšího tria, vítězové posled-
ního Regi – Domino – které se často 
posiluje i o kvalitní kontrabas.

Určitě se všichni těšíme na mnoha-
násobné vítěze divácké ankety ze 
severní Moravy, kterým je bluegrasso-
vý BG Styl, další veleúspěšné trio 
tvoří basující krasavice a dva švarní 

kytaristé, u nás už 
j ednou úspěšně  
vystupující Epy de 
Mye. K nejmilej-
ším hostům beze-
sporu budou patřit 
n a š i  k a m a r á d i  
Kiďák a Ríša, které 
znáte jako úspěšné-
ho skladatele Vojtu 
Tomáška a  dopro-
vodného kytaristu 
Luboše Melichara.

A pak tu budou 
čtyři bystřické pre-
miéry.

Výše zmíněný 
Ríša je členem zná-
mé skupiny z Lokte Roháči, jejichž 
vystoupení v Bystřici již dlouhá léta 
plánujeme a moc se na ně těšíme. A 
také až z dalekých západních Čech 
k nám přijíždí mnoha vavříny a nejlep-
šími referencemi ozdobená kapela Bob 
a Bobci, kterou posluchači zpravidla 
nechtějí z jeviště pustit… Již jednou 
připravené vystoupení trampské legen-
dy  a úspěšného spisovatele  Jaroslava 
Velínského, který je v trampských 
kruzích znám jako Kapitán Kid, tento-
krát určitě vyjde a máme se na co těšit, 
přátelé! Závěrečný koncert bude zřej-
mě patřit hostu nejmilejšímu – již 
potřetí u nás vystoupí další trampská 
legenda – Miki Ryvola – tentokrát 

v doprovodu dvou Pavlů od Nezmarů: 
Pavla Jima Drengubáka a Pavla Zajdu 
Zajíce. Kdo je slyšel jako trio na jaře 
v Olomouci, ví, o co jde – jde o vrchol 
klasické trampské muziky, která vešla 
do dějin tohoto žánru jako nepřekona-
telné ryvolovky Wabiho a Mikiho.

O všech vystupujících vám přinese-
me podrobnější zprávy v příštím vydá-
ní velkobystřických novin – na zákla-
dě dnešního článku si ale určitě rezer-
vujte čas na tuto velkou událost - tra-
diční oslavu trampských písní, coun-
try, bluegrassu a folku na sále Kultur-
ního střediska Velká Bystřice.

J. Jerry Koš

Vážení přátelé,
měl jsem možnost zúčastnit se sobotní 
akce Hanácký pupek a navíc ji natočit 
a zpracovat jako videozáznam. Tím 
jsem se s ní dostal do víc jak třicetiho-
dinového kontaktu a proto si dovolím 
se vší vehemencí prohlásit, že se 
v Bystřici zrodilo něco, co tu dlouho, 
nebo snad vůbec nebylo a co si určitě 
zaslouží dalšího opečovávání. Protože 
pokud se podaří připravit akci, na níž 
se sjede tisícovka diváků a vydrží 
program sledovat téměř osm hodin bez 
opuštění místa v improvizovaném 
hledišti, pak je to jistě akce hodná 
vznikajícího bystřického amfiteátru. 
Lidový rok je skvělá folklorní záleži-
tost, na kterou je Bystřice právem hrdá 
a ta bude jistě i v budoucnu úspěšně 
pokračovat. "Pupek" je ovšem ze zcela 
jiné bečky, a neváhám napsat, že z beč-
ky obecně daleko lahodnější, protože 
není svázán přísným folklorním zamě-
řením a s obdivuhodnou lehkostí spo-
juje žánry zdánlivě nespojitelné - a lidi 
se baví, lidi řvou nadšením a bojí se 
odejít vymočit, aby nepřišli o průběh 
programu i o své místo...

Hanácké pupek světa

Takže asi o tom to je.
Chtěl bych poděkovat bez vyjmeno-

vání všem, kteří se o to zasloužili a 
prosadili zde něco, co tu snad nebylo a 
co tu určitě moc chybělo. Na druhý 
Pupek určitě přijdou milovníci folk-
lóru, country, lidovek, folku, i bigbítu - 

a to ve dvojnásobném množství, proto-
že Moravou letí zpráva jako blesk o 
tom, že v Bystřici bylo letost něco 
obzvláště skvělého. A za sebe jsem 
rád, že je to na třech DVD zaznamená-
no - právě jsem sestavil a vypálil 
poslední...
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Prázdniny jsou za námi a máme tu 
další školní rok. Tak jen malé ohlédnu-
tím za tím uplynulým. 

Začal tradičně Lidovým rokem a 
hned po něm jsme přivítali v Kruš-
pánku nové děti. Již v prosinci si 
všechny děti společně zatancovaly 
vánoční pásmo na vystoupení ve škole 
a na Štěpána. V lednu jsme se začali 
připravovat na soutěžní přehlídku 
dětských folklorních souborů, která se 
koná každý druhý rok. Na jaře jsme 
úspěšně prošli několika soutěžními 
koly a postoupili již podruhé jako 
nejlepší dětský hanácký soubor do 
celostátní přehlídky. Přehlídka nejlep-
ších souborů ČR se konala 13.6. v Ji-
hlavě. Vystupovali jsme s pásmem 
„Plné škopek“ a doprovázela nás naše 
dětská muzika. Porota byla přísná, ale 
snažila se hlavně poradit, co ještě 
vylepšit. My jsme dostali podtrženou 
hvězdičku za kroje – ta patří určitě 
všem maminkám, které dětem kroje 
perou a žehlí. Porota byla také nadšená 

z naší „hrnkové muziky“ – byla prý 
„balzám na ucho“. Pochválili nám 
zpěv a nápady s rekvizitami, ale měli i 
drobné výhrady, které nebude problém 
odstranit. Hlavní porotce pan Vršecký 
řekl: „Tato přehlídka je jako mistrov-
ství ČR, ale nikdo ji nevyhrál, protože 
vyhráli jste všichni tím, že jste se sem 
probojovali. Ale veďte děti k pokoře. 
To, že jsou teď nejlepší, neznamená, 
že se nemusí stále učit a cvičit.“   

Poslední květnový víkend jsme jeli 
na festival do Slovenské Heľpy. V pá-
tek po obědě se nám podařilo za vydat-
ného deště naložit všechny kufry a 
rekvizity do autobusu, zamávali jsme 
rodičům a vyjeli. Skoro celou cestu 
vydržely děti zpívat a dobrá nálada nás 
neopustila ani při bloudění kolem 
Králové Holy. Do Heľpy jsme dojeli 
s menším zpožděním a úplně z jiné 
strany než jsme měli. Ale kuchař na 
nás čekal s večeří a postelí bylo také 
dost. Ráno jsme měli výlet do města 
Brezna a do muzea a odpoledne jsme 

se šli podívat na amfiteátr v Heľpě. 
Úžasný, obrovský s velikým jevištěm 
(dokonce částečně zakrytým), dřevěné 
koliby jako šatny… prostě paráda. Pro 
tanečníky však není úplně jednoduché 
takové velké jeviště zvládnout. Proto 
jsme volného odpoledne využili k pro-
storové zkoušce na jevišti. Svítilo nám 
k tomu sluníčko, a tak všechny kopce 
kolem, které byly ještě ráno zasněžené, 
byly nádherně vidět a my jsme se těšili 
na nedělní festival. Pořadatelé nám 
popisovali, že hlediště bývá i na tento 
dětský festival vždy úplně zaplněné. 
Ale už v noci nás probudil prudký 
déšť, který ustal až kolem poledne. 

Krušpánek v uplynulém školním roce

Věřím v ten amfiteátr příští rok, a v něm Pupek č. 2 - a 
věřím, že se pořadatelé nebudou stydět vyžádat padesátiko-
runovou vstupenku do tohoto uzavřeného prostoru, zejmé-
na pokud tam vystoupí takové perly jako letos Ulrychovci - 
nebo budeme na kulturu stále doplácet z rozpočtu města? 
Tak bohatí určitě nejsme a získané prostředky určitě doká-
žeme správně investovat právě na její podporu.

Omluvte moji poněkud emocionální stylizaci - ale po 
shlédnutí všech zpracovaných záznamů a fotografií z této 
krásné akce jsem toho opravdu plný - byla to prostě špica 
a nemělo to chybu!!!

S díky pořadatelům
Jarda Jerry Koš

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN 
VŠESTRANNOSTI V SOKOLOVNĚ

pondělí 15 - 16 hod. starší ženy
16. - 17. 30 hod. mladší žactvo (děvčata i kluci 1.- 4. třída)
17. 30 - 19 hod. starší žákyně (děvčata 5.- 9. třída)

19 - 20 hod. ženy s hudbou

úterý 17 - 18. 30 hod. starší žáci (kluci 5.- 9. třída)

středa 17 - 18.30 hod. předškolní žactvo (děti 3- 6 let)
20 - 21 hod. kalanetika

čtvrtek 16 - 17.30 hod. rodiče + děti
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…ano, to vše stihli kromě vlastního cvičení v sokolovně 
členové naší jednoty v měsíci září.

Ale vezměme to popořádku.
V oddílech mladšího žactva a starších žákyň je už dlou-

holetou tradicí sobotní výlet ihned po zahájení cvičebního 
roku. Přestože v Dinoparku Vyškov na Moravě už spousta 
dětí byla, po ohlášení cíle letošního výletu do této lokality 
propuklo v sokolovně veliké nadšení. Vždyť každý si zde 
vybere z bohaté nabídky lákadel. Ať už se jedná o živá 
zvířata v Zooparku, věrné kopie prehistorických zvířat i se 
zvukovým doprovodem zasazené do unikátního prostředí, 
výletní vláček vozící návštěvníky přes centrum města mezi 
Zooparkem a Dinoparkem, 3D kino, stánky s občerstvením 
i suvenýry, hřiště aj. Z celkového počtu 25 výletníků bylo 
poměrně dost malých dětí a obzvlášť pro ně byla i jen hro-
madná cesta vlakem úžasným zážitkem.

Stejně jako ke konci loňského cvičebního roku, tak i 
letos naše jednota obdržela pozvání s žádostí o vystoupení 
našich cvičenců v programech oslav k výročí sokolských 
jednot. Nejprve to byla T. J. Sokol Křelov, se kterou nás 
pojí dlouholeté kamarádské vztahy. Zde u příležitosti oslav 
100 let křelovského Sokola vystoupily ve velmi přátelské 
atmosféře starší žákyně se sletovou skladbou Bossa nova. 
I když tuto skladbu už spousta zdejších diváků viděla, 
dostalo se děvčatům mohutného potlesku a pochvalných 
slov - zejména od pozvaných představitelů olomoucké 
župy. Však si to také děvčata za svůj téměř profesionální 
výkon zasloužila. Další týden následovalo vystoupení 
Věrné gardy se sletovou skladbou Ta naše písnička česká 
v T. J. Sokol Šumvald. Jelikož toto proběhlo až po uzávěrce 
Velkobystřických novin, s podrobnostmi vás seznámím až 
v příštím čísle. 

Stejné to bude i se Sokolským závodem zdatnosti ( ten se 
mi do nadpisu už ani nevešel), jehož 4. ročník již tradičně 
pořádáme pro všechny děti v areálu Skalky, v okolí přehra-
dy a na hřišti Na Letné.

No a Sokolská plavba parníkem po Vltavě si zaslouží 
samostatný článek. Na něm nyní usilovně pracují všichni 
zúčastnění. Snad jen v krátkosti: na tuto prestižní akci se 
sjíždějí děti z celé republiky. Každá župa navrhne své nejlé-
pe pracující jednotě, aby vyslala 4 nejaktivnější zástupce 
žactva spolu se cvičitelem na 3 dny do Prahy. Již třetím 
rokem byla oslovena naše jednota, ale museli jsme předtím 

s díky odmítnout ze 2 důvodů. 1) bylo zhola nemožné 
vybrat pouhé 4 žákyně z toho velkého množství děvčat, 
která s nadšením chodí každé pondělí cvičit, zúčastňují se 
závodů, nácvičných, sletů aj. Připadalo nám to nespravedli-
vé. 2) kalendář akcí máme velice bohatý a termín Sokolské 
plavby vždy kolidoval s naší již dlouho dopředu naplánova-
nou akcí. Loni znovu obnovil svou činnost oddíl starších 
žáků pod vedením P. Rulíška a kluci nás velice úspěšně 
reprezentovali v gymnastických a atletických závodech.  
Výlet po Vltavě si tedy plně zasloužili. Ale další podrob-
nosti opravdu až příště

Hana Navrátilová 
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

VÝLET DO DINOPARKU, VYSTOUPENÍ NA OSLAVÁCH, PLAVBA PARNÍKEM…

Děti se oblékly do krojů (bylo zde asi 
deset souborů), rozsadily se kolem je-
viště a pořad začal. Bohužel po nějaké 
době začalo opět hustě pršet a pořada-
telé museli festival „odpískat“. Přesto-
že pršelo a byla velká zima, děti mrze-

lo, že nemohly vystupovat. Všichni 
jsme se těšili na zážitek z vystoupení 
v překrásném amfiteátru před velkým 
obecenstvem. Ale počasí se nedá poru-
čit. I tak jsme si užili spoustu legrace a 
utužili kamarádství. Zní to jako fráze, 

ale kamarádství je moc důležité, děti 
musí umět „táhnout za jeden provaz“.  

A pokud všechno vyjde, tak pojede-
me příští rok do Heľpy znovu a dou-
fám, že tentokrát i na vystoupení.

Mgr. Lenka Langerová
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 Kuličkiáda

 

Vázání šátku

2.10. pátek KAMARÁD KRTEČEK Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

2.10. pátek PIRÁTI NA VLNÁCH Produkce: VB
18.00 hod. Vyplouváme. Vysíláme. Vstupné Kč 50,-
134 minut A vy si trhněte! Komedie.   Titulky. Přístupný od 12 let

9.10. pátek VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ Produkce: USA
19.30 hod. V hlavní roli Johnny Depp. Vstupné Kč 50,-
138 minut Kriminální drama. Titulky! Přístupný od 15 let

16.10. pátek HANNAH MONTANA Produkce: USA
18.00 hod. Rodinná hudební komedie plná  Vstupné Kč 50,-
102 minut zábavy, dobrodružství a romantiky. Přístupný

Český dabing!

23.10. pátek HANEBNÝ PANCHARTI Produkce: USA
19.30 hod. Hanebně zparchantělá jízda plná krve, Vstupné Kč 50,-
149 minut potu, slz a touhy po pomstě. Titulky! Přístupný od 15 let

30.10. pátek MUŽI V ŘÍJI Produkce: ČR
18.00 hod. Veselá komedie o malých věcech na Vstupné Kč 50,-
119 minut velkém městě. 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.

V listopadu uvidíte: 
Hodinu nevíš, Únos vlaku 1 2 3, Vzhůru do oblak…

Velký Týnec - ŘÍJEN

profesionální fotografie
za nízkou cenu

tel.: 776 060 111

Restaurace NADAČNÍ
od 1. 10. 2009 nabízí 

rozvoz obědů do domácností.

V případě Vašeho zájmu anebo podání bližších 
informací volejte na mobilní číslo: 

737 286 419 – Mgr. J. Nováková.

SILVESTR
Kde? – restaurace NADAČNÍ Velká Bystřice

Kdy?  – 31.12. 2009 od 20.00 hod. 
Místenka? – 500,- Kč (večeře, sekt)

Rezervace? – do 31.10.2009
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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

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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