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Vážení spoluobčané,
v pondělí 8. listopadu 2010 se usku-

tečnilo ustavující zasedání zastupitel-
stva města Velká Bystřice, na kterém 
byl nově zvolen starosta, místostarosta, 
členové rady města, předsedové finanč-
ního a kontrolního výboru a oddávající. 
Celé jednání probíhalo ve velmi kolegi-
ální a přátelské atmosféře. Myslím, že 
by se ve vyšších patrech politiky mohli 
u nás lecčemu přiučit. Jsem velmi rád, 
že budeme spolu s panem místostaros-
tou Mgr. Slavotínkem pokračovat 
v dobré a tvůrčí spolupráci, neboť od 
rozdělané práce by se špatně odcházelo. 
Budete tedy muset ještě nějakou dobu 
vydržet mé pokusy o úvodníky Bystřic-
kých novin.

Členy rady města byli zvoleni ing. 
Martin Seidler, Michal Hošek a ing. 
Elefteria Schrottová, která byla zvolena 
současně i předsedkyní finančního 
výboru. Na tomto místě bych chtěl 
ocenit práci a poděkovat končícím 
radním ing. Milanu Svobodovi a Mgr. 
Andree Teplé. Oba dva se rozhodli, 
především kvůli svému pracovnímu 
vytížení, dát komunální politice sbo-
hem, věřím však, že načerpají nové síly 
a za čtyři roky se vrátí.

Předsedou kontrolního výboru byl 
zvolen ing. Zdeněk Kolman. V minu-
lém volebním období jsme předsedu 
kontrolního výboru zvali s hlasem 
poradním na jednání Rady města. 
Stejný model bychom chtěli zvolit i 
v nastávajícím volebním období.

Oddávajícími na volební období 
2010-2014 byli zvoleni Mgr. Renata 
Zavadilová, Mgr. Vendula Mečířová, 
Petr Nakládal a Petr Jahoda. Velká 
Bystřice měla vždy velmi oceňované 
svatební obřady a jména oddávajících 
jsou zcela jistě zárukou, že to tak bude 
i v nadcházejících čtyřech letech.

Vzhledem k tomu, že je to můj první 
povolební úvodník a neměl jsem dosud 
možnost poděkovat Vám, našim voli-
čům, za důvěru, dovolte, abych tak nyní 

učinil. Velký dík patří všem, kteří 
v pátek a v sobotu 15. a 16. 10. 2010 
obětovali kousek ze svého času, dorazi-
li k volebním urnám a dokázali, že se 
na dění v našem městečku chtějí podí-
let. Věřím, že Vás nezklameme, že nám 
spolupráce v radě i zastupitelstvu bude 
fungovat a že budeme nadále táhnout 
za jeden provaz. Naším společným 
cílem je vydat do konce března 2011 
programové prohlášení pro období 
2010-2014, ve kterém bychom chtěli 
pojmenovat a popsat hlavní rozvojové 
záměry města.

Teď už od voleb k dalším tématům. 
Na začátku listopadu byla zahájena 
investiční akce Oprava části ulice 
Tovární. Akce by měla být ukončena 
začátkem prosince 2010. Zde si dovo-
lím jen malé vysvětlení, proč se dělá 
jen ta část komunikace od přejezdu po 
napojení na ulici Pivovarská. Investo-
rem rekonstrukce železničního přejez-
du je Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC). Vzhledem k tomu, že komuni-
kace ke stávajícímu přejezdu je ve 
velmi špatném stavu, zahájili jsme 
se SŽDC vyjednávání o začlenění re-
konstrukce této komunikace k investič-
ní akci rekonstrukce železničního pře-
jezdu. Tomu se ovšem SŽDC velmi 
bránila a její představitelé nechtěli ani 
slyšet o tom, že by „železnice“ měla 
platit opravu cesty. Zabral až náš argu-
ment, že všechny cesty k přejezdu 
vedou po komunikacích obce a že měs-

to nepovolí těžké technice příjezd na 
staveniště přejezdu. Po celkem složi-
tých jednáních vznikl kompromis, kdy 
SŽDC uznala náš částečný nárok a 
dodavatel stavby uhradil ze dvou třetin 
náklady na opravu komunikace a část-
kou 150 tis. Kč jsme přispěli z našeho 
rozpočtu my. Budeme mít tedy zase 
alespoň kousek cesty opravený - více 
opravdu nešlo v této situaci dosáhnout.

Na úplný závěr si nechám poděková-
ní našim bystřickým spolkům a organi-
zacím. Znovu se ukázalo, jakým kultur-
ním, společenským a sportovním živo-
tem se u nás v Bystřici žije. Posuďte 
sami - jen v měsíci listopadu 2010: 
Bystřické banjo, vernisáž fotografií 
řeky Bystřice, prodejní výstava zdra-
votně postižených, Svatomartinské 
slavnosti (lampionový strašidelný 
průvod, výstava skřítků, vernisáž 
obrazů Marka Batorskiho), divadelní 
pohádka pro děti, koncert vážné 
hudby, výstava amatérských malířů 
v orlovně, vánoční koledování ve 
škole, k tomu spousta mládežnických 
sportovních turnajů v areálu Na 
Letné a ve školní hale. Myslím, že na 
jedno městečko a jeden měsíc je to 
celkem slušná porce akcí. A co je nej-
důležitější, většina těchto akcí je přede-
vším o neutuchající aktivitě spolků. Za 
což jim patří obrovský dík a věřte, že 
jsme na to všichni na radnici nesmírně 
pyšní. 

Marek Pazdera

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

které se koná v pondělí 20. prosince 2010 v 18.00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

Program zasedání:  zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
 rozpočet na rok 2011 
 poplatky na rok 2011
 majetkové záležitosti 
 různé 

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

l

l

l

l
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STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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Informace z bystřické radnice 

Den Úřední hodiny Úřední hodiny 

20.12.2010 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

21.12.2010 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

22.12.2010 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

23.12.2010 8.00 – 12.00 Zavřeno 

27.12.2010 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Den Úřední hodiny Úřední hodiny

28.12.2010 8.00 – 12.00 Zavřeno 

29.12.2010 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

30.12.2010 8.00 – 12.00 Zavřeno

31.12.2010 Zavřeno Zavřeno

úřední hodiny na městském úřadě v době vánočních svátků 

Narození:Narození:
David Němec 10. 10. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Josef Staroštínský 25. 10. 2010
Teresie Kunčíková 2. 11. 2010
Ignác Kufrik 3. 11. 2010
Antonín Langer 17. 11. 2010

V
V
V
V

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

prosinec 2010
4. 12.

Velká Bystřice – Mikulášský turnaj ve stolním tenise
– Předvánoční sokolská akademie

Daskabát – Rozsvícení vánočního stromu
Mrsklesy – Operetky Opava

5. 12.

Velká Bystřice – Mikulášská nadílka 
a Rozsvícení vánočního stromu

Mrsklesy – Možná přijde i Mikuláš
Přáslavice – Mikulášská besídka

7. 12.

Libavá – Rozsvícení vánočního stromu 
a mikulášská nadílka

10.-11. 12.

Přáslavice – Vánoční výstava

11. 12. 

Velký Újezd – Poslední leč

12. 12. 

Velká Bystřice – Adventní koncert

16. 12.

Velká Bystřice – Zpívání u stromečku
Přáslavice – Vánoční zpívání u stromku

24. 12.

Velká Bystřice – Česká mše vánoční 
– Troubení z věže kostela

26. 12.

Velká Bystřice – Štěpánské koledování

31. 12.

Velká Bystřice – Silvestrovský koncert (Makytaky)
Mrsklesy – Silvestrovské posezení 

se skupinou SIRIUS

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:

 
V letošním roce oslavila naše organizace 50 let od založe-

ní. Počátky naší organizace spadají do 11. prosince 1959, 
kdy se sešla skupina zájemců z Velké Bystřice, aby založila 
zahrádkářskou organizaci ve Velké Bystřici. Na ustavující 
schůzi, která se konala 16. února 1960, byla založena organi-
zace s názvem „Český svaz zahrádkářů a ovocnářů“ za účasti 
43 občanů naší obce. Výročí jsme si připomněli na slavnostní 
schůzi 17. dubna 2010.

18. 10. 2010 jsme uspořádali, pro naše členy a rodinné 
příslušníky, ve spolupráci s Klubem seniorů zájezd do 
Hradce Králové a okolí, kde jsme navštívili i Zahrádkářské 
muzeum. 2. 10.- 4. 10. 2010 jsme uspořádali tradiční výstavu 
Ovoce, květin a zeleniny. Výstavy se zúčastnil velký počet 
návštěvníků i žáci naší školy. Výstava byla kladně hodnoce-
na. Dále každoročně zajišťujeme pro naše členy sadbové 
brambory, mletý vápenec a hnojivo. Proplácíme členům a 
rodinným příslušníkům vstupenky na všechny výstavy Flory 
Olomouc. Organizujeme ve spolupráci s Městským úřadem 
Velká Bystřice soutěž O nejkrásnější okno a předzahrádku.
   Tímto bych chtěl poděkovat všem členům výboru, kteří 
zajišťují všechny tyto aktivity naší organizace a hlavně naše-
mu místopředsedovi panu Janu Miklíkovi, který oslavil 
v letošním roce 80. narozeniny.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec tohoto našeho úspěš-
ného roku, bych chtěl Všem popřát do Nového roku vše 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů.

Za Výbor Českého zahrádkářského svazu ve Velké Bystřici
 Josef Matonoha, předseda

50 let Českého zahrádkářského svazu

STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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Kulturní středisko a město Velká Bystřice zvou na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního stromu

neděle 5. prosince 2010 od 16.00 hodin amfiteátr 

a náměstí ve Velké Bystřici u vánočního stromu

*Mikuláš nadělí všem dětem 

(balíčky přijímány nejsou)

*Ježíškova pošta 

(možnost poslání vánočního

přání Ježíškovi)

*Odměníme 3 nejhezčí masky 

Mikulášů, čertů a andělů

*Občerstvení zajištěno

A nakonec rozsvítíme vánoční stromeček

T. J. SOKOL Velká Bystřice

zve všechny své příznivce a přátele

na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ

 AKADEMII
V sobotu  4. 12. 2010 ve 14.30 hod. 

ve slavnostně vyzdobené sokolovně 

vystoupí oddíly pracující s dětmi 

a hosté.

Přijďte si pochutnat na domácím 

občerstvení, posedět v příjemném 

prostředí a načerpat dobrou náladu 

v předvánočním shonu.

Těšíme se na Vás!

Cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela z Babic na Uhersko-
hradišťsku vznikla v roce 1992 a od 
té doby prošla dlouhým muzikant-
ským i lidským vývojem. Původně 
hudecká kapela hrající příležitostně 
ve vinných sklepech se postupně 
rozrostla do dnešní podoby a stala se 
jednou z nejznámějších moravských 
cimbálovek. Podobně jako Hradiš-
ťan překonávají i Gabrielovci tradič-
nější pojetí lidové muziky. Snaží se 
vyjádřit vlastní myšlenky, „vyhrát“ 
se z pocitů a nacházejí odvahu vyvá-
zat se z melodických a textových 
modelů typických pro lidové písnič-
ky.
Muzika reprezentuje region nejen na 
domácích scénách, ale i v zahraničí, 
kde moravská lidová hudba nachází 
a oslovuje nové posluchače. V roce 
2006 oceněna titulem „Laureát 
Mezinárodního folklorního festivalu 
Strážnice“ a v dubnu 2007 získala 
prestižní ocenění „FOSKAR 2006“. 
Má za sebou 3 vlastní CD a na něko-
lika dalších se podílela – letos to byla 
např. spolupráce na CD známé pís-
ničkářky Radůzy. Komu bude s muzi-
kou Gabrielovců při adventním kon-
certu dobře, může se nimi veselit i 
poslední den v roce – hrají v jednom 
ze silvestrovských pořadů na ČT1.

Pozvánka
Základní umělecká škola pořádá

ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 16.30 h.
na Zámku ve Velké Bystřici

VÁNOČNÍ KONCERT.

Srdečně zveme všechny naše příznivce

STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU 
STROMU

ve čtvrtek 16. prosince 2010 
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 kape-
la Bystřičanka a soubory Krušpánek a 
Kanafaska se svou muzikou. Sladká 
odměna je připravena pro děti, které 
zazpívají koledy nebo nějaké písnič-
ky. Radostné vánoce a šťastný nový 
rok 2011 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, kape-
la Bystřičanka a soubory Krušpánek a Kanafaska.

Přátelé, kamarádi,
Vánoční svátky se blíží 

a my bychom Vás rádi pozvali na tradiční

Předvánoční posezení 
s písničkou,

pořádané každoročně ve spolupráci 
s Kulturním střediskem ve Velké Bystřici.

Letos se uskuteční v pátek 10. 12. 2010 v 19.00 hod.
v Kulturním domě Nadační Velká Bystřice

Jedinou změnou pro letošek je, že Vám bude hrát 
pouze DC Vocal, neboť skupina Přátelé 

dostala nabídku na vystoupení mimo náš region 
(nabídku, která se neodmítá).

DC Vocal udělá vše pro spokojenost posluchačů, 
k naladění se do vánoční nálady přispějete jistě i Vy 

svojí laskavou přítomností.
Těšíme se na společně prožitý příjemný večer.

DC Vocal

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V listopadu jsme se ptali na knihu 
Dětský zvěřinec 

Odpovídalo 30 dětí a z 20 správných odpovědí 

jsme vylosovali Toma Buršíka.
Otázky na leden najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky

… napětí
Danuta Reah – Chmurné vody

záhadná jachta, ponuré vody kanálu a mrtvá těla,
odpovídající výjevům na Bruegelových obrazech

… z lékařského prostředí
Andrew Niederman – Živá voda

Taylorova krev dokáže uzdravit nemocné leukémií,
tím však upoutává pozornost únosců

… pro děti
Pinocchiova dobrodružství

sedm známých pohádek s velkými písmeny 
pro začínající čtenáře

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

5. ROČNÍK VÁNOČNÍHO PLAVÁNÍ
V neděli 26. 12. 2010 ve 13.30 zvu všechny příznivce 
otužování a plavání na přehradu do Velké Bystřice, kde se 
uskuteční již 5. ročník rozplavby. Zároveň vyzývám borce 
z našeho města a okolí k účasti (doposud jsem plaval 
sám). Štěpánský čaj, rum a drobné občerstvení pro plavce 
i diváky zajištěno. Sraz na přehradě u PETRU ZDAR.

Zve ČMELDA

STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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Na tři stovky diváků zaplnily bystřic-
ký omaskovaný sál již nedlouho po třetí 
hodině, takže si nejen s chutí zazpívaly 
známé fláky v podání bystřického MS 
Bandu, ale krásně se naladily na násled-
ně předkládané hlavní přehlídkové 
hudební menu.

Na rozdíl od jarního Regi tentokrát 
uničovský Hubertus tolik neoslnil - asi 
proto, že bubny a zejména elektronické 
klávesy nejsou vítanými nástroji na 
tramp-country přehlídce, v Bystřici 
zejména.

To nová sestava trampské formace 
Falešná karta si rázem získala přízeň 
všech přítomných a moderátorka 
Tornádo se později dala slyšet, že tito 
trampíci patří dnes v republice mezi 
opravdu trampskými kapelami k abso-
lutní špičce. A trampská část publika 
vzdychala blahem od první do poslední 
skvěle zazpívané písničky.

Po přestávce jsme otevřeli jinou 
bečku – klasický bluegrass. Původně 
avizované bluegrassmany z Určic zde 
plnohodnotně zastoupil opavský BG 
Comeback a milovníci tohoto žánru si 
tutově přišli na své. Kluci a holky z této 
stylově oblečené kapely si na nic nehráli 
a servírovali bluegrass toho nejsympa-
tičtějšího klasického provedení.

A pak jsme krásně hrábli do historie – 
zvlášť my dříve narození jsme popose-
dávali nadšením nad úžasně provedený-
mi vykopávkami sedmdesátých a osm-

desátých let v podání dua Old Boys 
Poutníků, posíleného na trio sym-
patickou houslistkou Pavlínkou. 
Dovolím si tvrdit, že v mnoha smě-
rech překonali i legendárního 
Kapitána Kida z loňského ročníku 
Banja.

Po nich nastoupila velká nezná-
má – krušnohorští Stráníci. Jejich 
léty dobře vyzpívané manželské 
duo notně posílilo trio ze skupiny 
Marien, které jejich opravdový 
kumšt výrazně obohatilo. A protože 
kapelník má zřejmě cit pro repertoár a 
vybral si na jejich bystřickou produkci 
opravdu krásné skladby, byla to radost 
poslouchat. 

Po další přestávce se na nás vyvalila 
hudební smršť Kelt Grass Bandu, 
připomínající Niagarské vodopády, 
spoutané Dagym do skalní soutěsky. 
Osmičlenné, asi dvacetinástrojové 
hudebně-pěvecké těleso prověřilo zbyt-
ky pevnosti našeho chatrného kulturáč-
ku měrou nebývalou a nenechalo nikoho 
na pochybách, kdo se tu vlastně uchází o 
letošní Cenu diváků.

Z nezáviděníhodné situace po této 
bouři se velice bravurně vysekali 
následní borci, vystupující u nás již 
podruhé – severočeští Bob a Bobci. Tři 
kantorky a jejich protějškové si rychle 
zjednali pozornost publika, a to zcela 
zaslouženě, protože jejich rozmanitý 
repertoár vlastní tvorby je obdivuhodný 

Tak se nám v Bystřici opět narodila - 
a přiznejme si, že nečekaně - další skvě-
lá kulturně-společenská akce. 

Něco tak pěkného, vtipného a spon-
tánního tady dlouho nebylo - stovky a 
stovky lidí se bezva bavily a nálada ve 
všech prostorách konání byla úžasná. A 
řada lidí přišla i z okolních vesnic, ba i 
z Olomouce – s mnohými jsme mluvili a 
všichni jedním dechem nám tuto akci ne 
trošku, ale moc záviděli a chválili ty, 
kteří ji připravili. Jako bystřické patrioty 
nás musí hřát zjištění, co všechno se dá 
pro prosté občany připravit, když radní, 

radnice, škola, kulturní středisko a další 
ochotní spolupracovníci něco opravdu 
chtějí. Radostně se obávám, že až se 
rozkřikne, jaká paráda že to v Bystřici 
opět byla, nám příští rok ani naše převe-
liké náměstí nebude stačit... Pevně 
věřím, že z těch dvou tisíc bystřických 
občanů, kteří letos ke své škodě zůstali 
doma, alespoň velká část na Martina 
2011 na chleby se škvarky za 8,-Kč od 
děvčat ze školy určitě přijde...

Vidět takový tajemný, strašidel plný 
průvod, sunoucí se z Kostelního návrší 
až na náměstí, zaplněné davy spokoje-

ných, dobré svatomartinské vínko popí-
jejících sousedů, to je pěkný zážitek. 
K dostání tu nebylo jen to vínko, ale vše 
možné - od oněch škvarků přes teplé 
párky až po tu opravdovou husu se 
zelím a trojím knedlíkem. Tu vám 
u stánku podal sám ředitel hotelu Petr 
Jahoda a za lidovou cenu 70,- Kč – no 
nekup to!

Až z daleké Arizony nám píše hlavní 
pořadatel, duchovní otec a iniciátor 
slavností, radní Ing. Martin Seidler: 
„U mě, coby hlavního strůjce akce, 
který se zachoval jako správný manažer 

První bystřické Svatomartinské slavnosti – úžasné…

Dvanácté Banjo – bez profesionálů a skvělé!

a bystřičáci to náležitě ocenili nejen 
uznalým potleskem, ale i vysokým 
počtem bodů v divácké anketě.

Bystřická super premiéra východo-
české skupiny Marien byla skutečným 
vyvrcholením naší přehlídky. Jejich 
frontman Víťa Troníček je muzikant a 
textař hvězdného kalibru, který mezi 
současníky naší neprofesionální prove-
nience asi nemá obdoby. Jejich zaslou-
žený úspěch je o to větší, že většina 
z nás jeho skladby slyšela poprvé a bylo 
hned jasné, že ty tři Porty a Krtečka ze 
Zahrady nezískali jen tak…

Divácká anketa vystavila skupinám 
následný účet: Třetí místo získala pre-
miérující východočeská kapela Marien 
(117 hlasů), druzí byli představitelé 
klasické trampské muziky Falešná karta 
(156 hlasů) a Cenu diváků získal (na 
„velkém“ Banju poprvé) Dagyho oktet 
Kelt Grass Band (169 hlasů).

 J.Jerry Koš

STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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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

3.12. pátek HVĚZDA BETLÉMSKÁ 3 Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

3.12. pátek OBČANSKÝ PRŮKAZ Produkce: ČR
17.30 hod. Hořká komedie O. Trojana se vrací Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. do sedmdesátých let a popisuje život Přístupný
137 minut čtyř mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.

10.12. pátek JÍST, MILOVAT, MEDITOVAT Produkce: USA
18.00 hod. Rozvedená Julia Roberts na životní Vstupné Kč 50,-
140 minut křižovatce riskuje vše, aby změnila Přístupný 

svůj život. Titulky

17.12. pátek HABERMANNŮV MLÝN Produkce: ČR
18.00 hod. Režisér J. Herz otevřel jednu Vstupné Kč 50,-
104  minut z nejkontroverznějších kapitol českých Přístupný od 12 let

dějin, poválečný odsun Němců

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda

Velký Týnec - PROSINEC

INZERCE
wProdám konferenční stolek (světlé dřevo a sklo), cena 

700,- Kč. Prodám stolek pod televizi, cena dohodou. 
Tel.: 605 748 111

a pouze přišel s myšlenkou, našel správ-
né lidi ochotné spolu vymyslet a zreali-
zovat něco totálně nového, se mísí poci-
ty nadšení a zároveň deprese ze všeho, 
co jsme podcenili a nedotáhli.
Když jsem na tu myšlenku loni přišel, 
měl jsem jen mlhavou představu, co 
s tím. Úžasnou roli letos sehrál Pepa 
Langer, který se chopil organizace pří-
prav a začal věci rozhýbávat nejen podle 
mých představ, ale i nad mé očekávání. 
Samozřejmě, že za celým scénářem stojí 
MS Band, ale naštěstí poté, co jsme se 
šťastně spojili v pořadatelství se školou, 
která byla ráda, že takto (a česky) trans-
formujeme oblíbený Halloween, se do 
akce zapojila i Jarka Možíšová se svojí 
armádou. Když pak moji žádost o 
napsání scénáře martinské taškařice 
zvedl Tomáš Hradil svým skvělým 
způsobem, začal jsem klidně spávat. No 
a když Pepa sehnal koně, starosta, mís-
tostarosta i Čepelák přijali mou nabídku 
na účinkování a všichni se aktivně cho-
pili úlohy připravit si kostýmy, byla 
paráda na světě. Obdarování bývalých 
senátorů už pak bylo docela logickou 
poslední třešničkou, na kterou jsem 
přišel při posledním sezení rady.

Akce vznikala spontánně, čemuž 
bohužel odpovídalo i množství drob-
ných technických problémů, kompletně 

vyjedené a vypité stánky, atd, atd. Prostě 
náš předpoklad o čtyřech, pěti stovkách 
návštěvníků totálně selhal, protože když 
jsem ze sedla koně přehlížel dav na 
náměstí, odhadoval bych ho na neuvěři-
telných tisíc lidí - prostě ÚŽASNÉ!!!! 
Mě na tom nadchl ten famózní kolektiv-
ní duch spolupráce, kdy všichni chodili 
na koordinační schůzky a zkoušky, 
vymýšleli, jak věci zrealizovat a každý 
všechno plnil ještě lépe než by to člověk 
zadal. Musím znovu smeknout před 
týmem bezprostředně kolem mě, ale i 
těm dalším ve druhé řadě kolem nich, 
které oni do hry vtáhli.“
Tolik Martin – člověk hodný svého 
jména.

A tak jsme viděli nejen stovky krásně 
zamaskovaných dětí, nikde nevídanou 
scénu z jednání senátorů, věštbu věštce 
Sybília, biblické obdarování žebráka, 
opravdu skvělou fire show, úžasnou 
výstavku dětských exponátů skřítků i 
exkluzivní ohňostroj. A do akce zcela 
nečekaně, ale výborně, zapadla naše 
Galeriezet. Ta nabídla stovkám občanů 
nejen překrásné fotografie kamarádů 
kolem Vaška Břehy z čištění řeky 
Bystřice, ale i vernisáž výstavy a jazzo-
vý koncert krakovského malíře a jaz-
zmana Marka Batorskiho. Průběžná 
návštěva vinárny Sklep s degustací 

desítek druhů skvělých svatomartin-
ských vín byla pro většinu účastníků 
příjemnou samozřejmostí.

Takže závěrečné poděkování patří 
řadě institucí, které se na prvním svátku 
nového vína, dobrého jídla, světel, ohňů 
a strašidel podílely: radní a zastupitelé 
města, Masarykova základní škola, 
soubor Haná, Martinův MS Band, bys-
třický divadelní soubor, naše Kulturní 
středisko, hotel Zámek, Galeriezet, 
vinárna Sklep, hasiči Jirky Čepeláka a 
snad i další. 

Pro ty, kteří tuto parádní akci propásli 
a nepochopitelně zůstali letos sedět 
doma, máme dobrou zprávu: vše je 
zachyceno na zdařilém čtyřicetiminuto-
vém videozáznamu kronikáře, a to včet-
ně téměř stovky úžasných fotografií 
Pavla Kolmana.
Jaroslav J. Koš, foto Ing. Pavel Kolman

STŘEDISKO
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 

-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

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

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 

 


