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Vážení spoluobčané,
úvodník nemohu začít ničím jiným 

než krátkým komentářem k XXI. roč-
níku mezinárodního folklorního 
festivalu Lidový rok. Jen se pokusím 
přidat několik svých postřehů. O tom, 
že byl festival úspěšný, svědčí po oba 
dva dny zcela zaplněné hlediště v amfi-
teátru. Mě osobně se vždy líbí večerní 
program, vystoupení mají neopakova-
telnou atmosféru. Letos například ste-
pování mexického souboru, při kterém 
běhal mráz po zádech. A zakončení 
malým (ale naším) ohňostrojem má 
také vždy úspěch, zvláště u menších 
návštěvníků. Znovu se osvědčil nový 
amfiteátr (včetně zázemí v západním 
křídle zámku, rekonstruovaného Zá-
meckého náměstí a nového parku), kdy 
vše je funkčně odděleno a přesto jde 
o jeden celek. Kulturní program v amfi-
teátru, bohatý výběr stánků na 
Zámeckém náměstí a přilehlých prosto-
rách, infocentrum v západním křídle 
zámku, výstava v galerii, kolotoče na 
parkovišti, možnost navštívit hotel 
Zámek nebo okolní restaurace, odpoči-
nek v parku - to vše první zářiový 
víkend nabízelo centrum našeho měs-
tečka. Určitě je třeba všem, kteří se na 
tomto ročníku Lidového roku podíleli, 
vyslovit velké poděkování. Bez desítek 
dobrovolníku by to opravdu nešlo. Jen 
mě trochu mrzí, že letos se náš festival 
skoro nedostal do regionálních medií. 
Myslím, že festival s takovou diváckou 
účastí by si zasloužil mnohem více 
prostoru v novinách i televizi.

V rámci nedělního programu XXI. 
ročníku Lidového roku byly předány 
ceny vítězům VII. ročníku soutěže 
O nejkrásnější okno, nejkrásnější 
předzahrádku a nejkrásnější část 
ulice. Koho komise vybrala, můžete 
posoudit na vloženém přehledu vítězů. 
Když jsme před 7 lety tuto soutěž 
zakládali, bylo naší motivací především 
to, že jsme chtěli v našich občanech 
vzbudit zájem o své okolí, o zkrášlení 
předzahrádek a svých nemovitostí, 

o péči při údržbě veřejného prostranství 
v bezprostřední blízkosti svých domů. 
Kdysi jsem velmi záviděl svému 
rakouskému kolegovi, který se mohl 
pochlubit tím, že  městečko podobné 
velikosti jako Velká Bystřice má asi 
pětinásobně vyšší daňové příjmy (cca 
150 mil. Kč), moderní komunální tech-
niku, ale menší počet zaměstnanců 
technických služeb. Když jsem se ho 
ptal, jak to dělá, že má celou vesnici 
vzorově uklizenou, vysvětlil mi, že je 
u nich samozřejmostí, že si občané 
udržují veřejné prostranství v širokém 
okolí svých nemovitostí sami a na obec 
zbývají větší ucelené plochy (park, 
hřiště atd.). U nás tomu zatím tak není.  
Krásnou výzdobu oken a předzahrádek 
mají především vítězové předchozích 
ročníků, ale snažili jsme se i ocenit ty, 
kteří zatím nebyli dosud vyhodnoceni. 
Chtěl bych z tohoto místa ocenit místní 
organizaci Českého svazu zahrádkářů 
(zastoupené v hodnotící komisu manže-
li Matonohovými) za dlouholetou 
pomoc při organizaci soutěže. Jednu 
z cen totiž udělují právě zahrádkáři. 
Doufám také, že zvláště v kategorii 
nejkrásnější část ulice bude příští rok 
mnohem více přihlášek. Bohužel ne 
všichni berou okolí svého domu jako 
svou vizitku a nemají potřebu mít 

kolem sebe upravené prostředí. Přesto 
věřím, že nás, kteří sekáme trávu kolem 
domu a pěstujeme květiny v truhlících, 
bude jen přibývat. 

V době, kdy píši tento úvodník, 
finišují stavební práce na několika 
investičních akcích, které byly v letních 
měsících zahájeny. Do konce října by 
měla být dokončena investiční akce 
Centrem Velké Bystřice čistou nohou, 
I. etapa, poslední úpravy také probíhají 
na fasádě školky na Zámeckém náměs-
tí. Novou akcí, která bude v říjnu zahá-
jena, je Stavební úprava chodníku a 
zastávky v ul. ČSA. Jedná se o částeč-
ně rekonstrukci a částečně novou 
výstavbu (kolem bývalého areálu 
ZEMPO) chodníku v ulici ČSA v úseku 
od pohostinství U Žaludů až po ulici 
Nádražní II. V rámci této stavby bude 
také přemístěna autobusová zastávka 
ve směru na Olomouc. Nové umístění 
zastávky včetně přístřešku bude v pro-
storu u benzínové stanice Omega.  

Od 1. října by měl být spuštěn 
„zkušební“ provoz nového víceúčelo-
vého sportovního areálu Sportovního 
klubu Na Letné. Součástí sportovního 
areálu, který je určen především pro 
veřejnost a školu, je univerzální hřiště 
(3 x volejbal, 3 x nohejbal, miniházená, 
házená, fotbal), basketbalové hřiště, 
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hřiště na plážový volejbal, hřiště na 
malou kopanou a atletická dráha s 
doskočištěm. Město Velká Bystřice 
podpořilo tuto investici za podmínky, 
že zde bude umožněno sportovat široké 
bystřické veřejnosti za přijatelných 
finančních podmínek. Mládež do 15 let 
bude mít v určenou dobu možnost 
využívat všechna sportoviště bezplatně, 
basketbalové hřiště pak po celou dobu 
provozu. Provozní řád a ceník proná-
jmů s kontakty na správce bude po 
schválení vyvěšen na webových strán-
kách města i Sportovního klubu. Na 

MĚSTO Velká Bystřice zahájilo provoz  sběrného místa na shromažďování 
tříděného odpadu. 

Kde: Kapitulní ulice (před technickými službami)

Kdy: 

Říjen Pondělí 03.10.2011 15.00 – 18.00 hod. 
Pondělí 10.10.2011 15.00 – 18.00 hod.
Sobota 15.10.2011 08.00 – 12.00 hod. 
Pondělí 24.10.2011 08.00 – 12.00 hod. 15.00 – 17.00 hod. 

Listopad Sobota: 12.11.2011 09.00 – 12.00 hod. 

Prosinec Sobota: 10.12.2011 09.00 – 12.00 hod. 

O možných změnách budou občané informováni místním rozhlasem a e-
mailovými zprávami.

Sběrné místo je určeno pro odložení nepotřebného: 
velkoobjemový odpad; plasty, papír, zpětný elektro (sporáky, pračky,…), z bio-
odpadu pouze ořezané větve ze stromů, keřů. 

Informace z bystřické radnice

víceúčelovém hřišti bude i nadále 
možné v zimních měsících vytvoření 
ledové plochy. Podzimní zkušební 
provoz ukáže, co bude v příštím roce 
případně nutné zlepšit. Podobné areály 
slouží veřejnosti i v okolních obcích a 

INFORMACE o zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice v pondělí 
10. října 2011 v 18.00 hod. v prostorách Hotelu Zámek.

Program zasedání: Kontrola usnesení z posledního zasedání; Informace 
o investičních akcích; Majetkové záležitosti; Různé.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

všude jsou hojně využívány. Věřím, že 
tomu tak bude i u nás. 

Tak nám všem přeji, abychom si 
užili co nejdelší babí léto – nejen na 
novém sportovišti.

Marek Pazdera

POZVÁ NKA

Ve čtvrtek 27. října 2011 
v 17.00 hodin se u pomníku 
T.G. Masaryka na nádvoří
Masarykovy základní školy 

a mateřské školy 
ve Velké Bystřici 

uskuteční pietní akt 
u příležitosti

93. výročí vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek PAZDERA

starosta města

Husův sbor ve Velké Bystřici opět pořádá humanitární sbírku pro občanské 
sdružení Diakonie Broumov.
Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to ve středu 12. a ve čtvrtek 13. října 
2011od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Věci, které opravdu brát nemůžeme:
sVše, co je špinavé, mokré nebo 

zatuchlé
sStany, koberce, matrace
sNebezpečný odpad (lednice, televi-

zory, sporáky, počítače)
sVeškerý nábytek (skříně, stoly, židle 

postele, šicí stroje…), jízdní kola, 
lampy, lustry

sMalé spotřebiče (žehličky, kávovary, 
topinkovače, varné konvice…)

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Věci, které vybíráme:
lVeškeré dámské, pánské a dětské 

oblečení
lLůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
lKožené, nepoškozené věci (bundy, 

kabelky, peněženky, pásky)
lZáclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře
lHračky, spací pytle, knihy
lBoty
lDioptrické brýle
lNádobí - talíře, hrníčky, nože, příbory

Vše v igelitových pytlích. V případě problému s doručením sběru rádi pomůžeme.
S pozdravem Hana Šebíková, tel.: 737 242 943

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTRO ODPADU 

provedou hasiči v sobotu 22. října 2011 
od 8 hod. Prosíme občany o nachystání 
železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako 
obvykle, el. odpad a železo odděleně. 
Větší kusy (kotle, boilery, myčky, prač-
ky a různé konstrukce) po dohodě vyne-
seme.

Kontakt tel. 731 913 327 p. Čepelák
604 180 602 p. Šperka K.

Do sběru tentokrát patří i boilery, prač-
ky, myčky, ledničky, sporáky, TV, mik-
rovlnky, fény a ostatní drobný elektro- 
odpad.       

Předem děkují 
HASIČI VELKÁ BYSTŘICE.

Týden sociálních služeb ČR
Letos se již po třetí koná ve spolupráci Asociace posky-

tovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR Týden sociál-

ních služeb ČR.
V rámci této akce proběhne 10. 10. 2011 oslava meziná-

rodního dne seniorů ve společenské místnosti s tímto pro-
gramem: 
10.00 – 11.30 hod. - dopoledne plné kvízů a sportu
15.00 – 17.30 společenské odpoledne, na které jsou zváni 
senioři z Velké Bystřice.

Den otevřených dveří
12. 10. 2011  v době 9.00 – 16.00 hod. jste zváni na 

prohlídku DPS sv. Anny ve Velké Bystřici na  celostátní 
den otevřených dveří.

Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Kamila Šimková
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Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti 
linkou až 1024 kb  – 100,- Kč/měsíc

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

Narození:Narození:
Zuzana Nováková 27. 7. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Libuše Řezníčková 19. 8. 2011
Bohuslav Zelinka 1. 9. 2011

V
V

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:

Vážený pane starosto,
pro Velkobystřické noviny nejsou kri-
tické připomínky vůbec obvyklé, přesto 
se na Vás s jednou obracím.

Navštěvuji Velkou Bystřici přibližně 
jednou za čtvrt roku. Letos o prázdni-
nách tady moje dítě onemocnělo, bylo 
odpoledne, za deset minut pět. Ujížděla 
jsem do lékárny pro lék, abych pak 
zjistila, že spěchám zbytečně. Zavírají 
tu totiž už ve čtyři. A v sobotu nemají 
otevřeno vůbec. Nepříjemně mě to 
překvapilo, ale později jsem zjistila, že 
taková otevírací doba je ve zdejším 
městě zřejmě obvyklá. Pokud si zajde-
me na poštu, zjistíme, že má otevřeno 
od 8 do 11, odpoledne pak až od 13 do 
17 (út, čt jen do 16 hodin). Potraviny 
v obchodním domě jsou otevřeny ve 
všední den také jen do 17 hodin, 
v sobotu do 11. Noviny ve stánku lze 
koupit od 5 do 11 hodin. A ve stejném 
duchu bych mohla pokračovat dál. 

Mohla bych se uklidnit tím, že jsem 
tu jen na návštěvě a že se do takové 
situace mohu dostat jen s malou prav-
děpodobností. Přemýšlím, jak se však 
ve Velké Bystřici žije místním obyvate-
lům? Má každý z nich možnost dát 
nemocné dítě na hlídání k babičce 
a dojet si v takovém případě do 
Olomouce? Jsou toto důstojné podmín-
ky pro život ve městě s více než 3000 
obyvateli, se základní školou, ve městě, 
které je známé svým kulturním děním? 
Než moci využívat krásná sportoviště 
(viz Velkobystřické noviny č. 8/2011), 
nebyli by místní raději, kdyby si mohli 
v klidu po práci nakoupit, dojít na poštu 
či do lékárny? Zaráží mě také, že jsem 
ve Velkobystřických novinách snad 
ještě nikdy nenarazila na žádnou stíž-
nost. Jsou snad Bystřičané se vším 
spokojeni?

Aby bylo město živé a příjemné k živo-
tu, musí lidem poskytovat služby, které 
mohou využívat. I pracující člověk by 
měl mít možnost nakoupit si v místě 
bydliště. A dvouhodinová polední 
„přestávka“ na poště může být „čárou 
přes rozpočet“ i pro důchodce. Myslím, 
že je úkolem místního zastupitelstva 
zajistit pro všechny „své“ obyvatele 
příznivé podmínky pro život. A pokud 
zde takové podmínky nejsou, vidím to 
především jako chybu radnice.

Co je zdejším lidem platné organizo-

Vážená paní Mišustino,
mnohé z vašich připomínek nás upřím-
ně trápí a s některými podnikateli a 
poskytovateli služeb se snažíme komu-
nikovat o změně jejich provozní doby. 
Nicméně již více jak 20 let máme v naší 
zemi více či méně tržní hospodářství a 
o provozní době privátních provozoven 
rozhodují výlučně jejich majitelé, pro-
vozovatelé. Vzhledem ke skutečnosti, 
že například v sektoru prodeje smíšené-
ho zboží (3 prodejny) máme ve Velké 
Bystřici tržní prostředí - patrně není po 
změně provozní doby poptávka.

Pravda je, že lékárnu máme jen 
jednu a je tedy potřeba, aby její zákaz-
níci své potřeby a požadavky tlumočili 
přímo paní majitelce, nicméně k nám 
na Městský úřad žádná připomínka 
k lékárně nepřišla. Naopak: dostali 
jsme několik připomínek k provozní 
době pobočky České pošty a České 
spořitelny a v těchto případech se nám 
podařilo dosáhnout zlepšení. Od září 
bude mít Česká spořitelna o 1 den 
v týdnu provozu navíc a v minulých 
měsících se rozšířila i provozní doba 
pošty. Tyto podniky tedy vyhodnotily 

Dopis panu starostovi

naši "poníženou supliku" jako tržně 
opodstatněnou a své podnikání tomu 
přizpůsobily. Je však také třeba zdůraz-
nit, že obyvatelé v důchodovém věku 
jsou schopni své potřeby vyřídit ve 
stávajících provozních dobách jednotli-
vých provozoven a řada pracujících 
v produktivním věku využívá služeb 
provozoven v 7 km vzdálené Olo-
mouci.

Přesto Vám děkujeme za vaše připo-
mínky, věřte, že máme společný zájem 
na maximálním uživatelském komfortu 
služeb a obchodu. Nicméně dnes se již 
takové jednání nevede v rovině diktátu 
či nařízení, plánovaného hospodářství, 
ale v rovině žádosti, návrhu či tržních 
příležitostí.

Protože jsme chtěli být příkladem, 
rozšířili jsme v minulosti úřední hodiny 
Městského úřadu z v minulosti obligát-
ních 2 na 4 pracovní dny v týdnu a své 
záležitosti si u nás tedy nyní vyřídíte od 
pondělí do čtvrtka od 7 do 15.30, resp. 
17.oo hodin.

Mnoho přátelských pozdravů 
z Moravy do Prahy zasílají starosta a 
místostarosta města.

vání rockového festivalu, Lidového 
roku či závodu Radegast? Osobně bych 
jako dobrou zprávu ocenila nikoli to, že 
na bystřickém novém víceúčelovém 
hřišti bude v zimě kluziště, ale informa-
ci, že lékárna bude (jaký luxus!) otevře-
na i v sobotu (dopoledne). 

Radana Mišustina, Praha
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5

P.S. 
Prosím o odpověď. Děkuji mockrát.

Ve Velké Bystřici, 24. 8. 2011

Odpověď pana starosty a místostarosty

1. 10.
Velká Bystřice - Zájezd Sokola do Bratislavy a okolí
Doloplazy - Pohádkový les

7. 10.
Velký Újezd - Štafetový maratón

8. 10.
Bukovany - Stezka odvahy

9. 10.
Velká Bystřice - Kinsky Trio Prague - koncert
Přáslavice - Výstava ovoce a zeleniny

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička říjen 2011
15. 10.

Velká Bystřice - Koncert k 35. výročí založení souboru Haná
Mrsklesy - Posezení u písničky

21. 10.
Velký Újezd - Večerní pochod – 35. ročník

22. 10. 
Velká Bystřice - Bystřické banjo
Přáslavice - Vítání občánků

29. 10.
Mrsklesy - Královský bál a lampionový průvod 
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Ano, v sobotu 22. října se uskuteční 
22. přehlídka, mající v názvu kouzelný 
trampský hudební nástroj: banjo. Za 
posledních třináct let těch Regi bylo 
v našem městečku již devět a Bystřic-
kých dokonce dvanáct!

Od samého počátku se tyto přehlíd-
ky hlásily k trampingu a country a 
těmto žánrům zůstaly po celou dobu 
své existence věrné. Tuto orientaci se 
pořadatelé letošním ročníkem rozhodli 
ještě zdůraznit tím, že pozvali ty nejlep-
ší současné trampské kapely z blízka 
i z dáli. V této obdivuhodné sestavě 
deset plus jedna uvidíte a uslyšíte 
všechny ty krásné modifikace a podoby 
trampské písně, do kterých se za ty 
desítky a desítky let vývoje rozkošatila.

Které kapely to tedy budou?
Alibaba – dnes trio, na kterém najdete 
stopy snad všech spřízněných žánrů od 
trampské písně přes americké blues až 
po vrcholy Krbiho kytarových sól 
v Mirkových skladbách…
Domino – ve svém repertoáru vychází 
především z lidových písní, ale jejich 
zásluhou jich mnoho proniklo i k tábo-
rákům – Kvak nezapře svůj původ 
v kapelách zlaté trampské éry…
Dostavník – bluegrassové překvapení 
posledního Banja – kapela, která se 
svým vlastním repertoárem prosadila 
na mnoha velkých přehlídkách a okou-
zlila i bystřické obecenstvo…
Falešná karta – osadní kapela, která 
doslova voní táborákem, věrně prová-
zející Bystřické banjo od jeho vzniku – 
snad za každé své vystoupení získala 
cenu našich nadšených diváků…

Šťastné třinácté Banjo: již 22. října!
Kiďák – Vojta Tomáško – kamarád, 
vystupující u nás snad již po páté a 
společně zde pokřtíme i jeho poslední 
CD – k trampingu v jeho nejčistší podo-
bě se vždy hlásil a hlásí…
Ozvěna – brněnská super-trampská 
skupina, jejichž písně patří do zlatého 
fondu tohoto žánru. Bystřické publi-
kum okouzlila již několikrát a rádi se 
po létech k nám opět  navrací…
Přátelé – spoluzakladatelé bystřických 
přehlídek, kteří dodnes jezdí k táboro-
vým ohňům po mnoha osadách, okouz-
lují krásou Palcových skladeb i multi-
nástrojovým kumštem Šimona…
Přístav – další brněnská trampská 
legenda, ovládající strhujícím způso-
bem desítky ryvolovek a další široký 
hudební repertoár. I ona je držitelem 
několika ocenění bystřických diváků…
Špunt – přerovská, původem trampská 
skupina, pokračuje již v druhé generaci 
v rozšiřování vlastní tvorby i skladeb 
převzatých – z posledního Regi ji divá-
ci poslali po právu na Banjo…
Tempo di vlak – velký ostravský 
trampský fenomén známe i u nás, 
kapelník Cowboy žene své muzikanty 
a zpěvačky jednoznačně v tradicích 
dávné i současné písňové romantiky…
Velkobystřický MS Band bude již 
podruhé úspěšnou předkapelou naší 
přehlídky - své vystoupení rozjede  
před zahájením BB a opět se postará 
o tu správnou country atmosféru…

Zbývá snad už jen dodat, že přehlíd-
ku jako vždy zvučí mistr tohoto oboru 
František Petřík a uvádí ji – jako již 
mnoho a mnoho let – sympatická li-

penská moderátorka Blanka Tornádo 
Prudilová.

Snad nám dáte za pravdu, že jsme 
letos připravili velmi lákavé menu 
z oblasti trampské, country, folkové 
i bluegrassové muziky, kterým bych se 
i já rád hezky rozloučil nejen s kapela-
mi, ale především z bystřickými diváky 
jako zakladatel, organizátor a drama-
turg bystřických přehlídek. Těm samo-
zřejmě zůstávám do budoucna věrný 
jako divák a rád se s těmi stovkami 
skvělých přátel setkám za pár týdnů 
nejen na letošním Bystřickém banju. 
Proto ahoj v sobotu 22. 10. v 15.30 
v našem prastarém, dobrém, bystřic-
kém kulturáku!

Za pořadatele
J. Jerry Koš

Folklorní soubory 
z Velké Bystřice

Vás srdečně zvou na koncert 
u příležitosti oslavy 

35. výročí založení 
souboru HANÁ 

který se bude konat
v sobotu dne 15. října  2011 od 18 hodin 

na sále Nadační ve Velké Bystřici.
V programu vystoupí soubory  Čekanka, 
Krušpánek, Kanafaska a Mladá Haná. 

Jako host vystoupí Vsacan a Rovina. 
Po koncertu nás budou bavit „přespolní 

gratulanti“ 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Na Zámeckém náměstí 
v západním křídle zámku 

můžete navštívit 

v galeriizet

výstavu obrazů:

Petr Papica
 - Recyklované dny

(výstava potrvá do 20. listopadu 2011)

Zájezd do Slavkova 

Klub seniorů pořádá ve čtvrtek 6. října 2011 
autobusový zájezd na zámek Slavkov a okolí. 
Odjezd autobusu v 7.30 hodin z horního konce 
s obvyklými zastávkami. Cena zájezdu je 
150,- Kč pro členy KS, pro ostatní 200,- Kč. 
Přihlásit se můžete na tel.: 604 589 244 nebo 
u Heleny Goldscheidové. Přeji Vám příjemný 
zážitek! 

Helena Goldscheidová
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Kulturní středisko Velká Bystřice 
zve na koncert

„Od klasiky k muzikálu“
neděle 9. října 2011 v 16.00 hodin

„galeriezet“ - západní křídlo Zámku
Účinkují:

Táňa Janošová  mezzosoprán
David Szendiuch  bas
Šárka Králová  klavír

Program:
Bedřich Smetana (Tajemství, Prodaná nevěsta), 
Georges Bizet (Carmen), Vincenzo Belini (Sonnambu-
la), W.A. Mozart (don Giovanni, Figarova svatba, 
Kouzelná flétna), Antonín Dvořák (Rusalka).

Edith Piaf (La vie en rose, Non, je ne regrette rien), 
Cole Porter (Kiss me, Kate), C. Böhm (Still wie die 
Nacht), Frederick Loewe (My Fair Lady), Rudolf 
Sieczynski (Sien, du Stadt meiner Träume).

Vstupné 50,- Kč          Srdečně zvou pořadatelé

–
–

–

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí
koncert klavírního tria

KINSKY TRIO PRAGUE
neděle 16. října 2011 v 18.00 h.

„galeriezet“ – západní křídlo Zámku
Hrají:

Slávka Pěchočová – klavír
Lucie Sedláková Hůlová – housle

Martin Sedlák  violoncello

Program:
Vítězslav Novák – Trio d moll „quasi una balata“ op. 27

Bohuslav Martinů  Bergerettes

Alexandr Porfyjevič Borovin – Romance pro klavírní trio

Leoš Janáček – Sonáta pro housle a klavír nebo
                          Pohádka pro violoncello a klavír

Nikolaj Rimsky Korsakov – Trio c moll

Vstupné 50,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

–

–

Knihovna Velká Bystřice knižní novinky

… literatura faktu
Philipp Vandenberg – Po stopách Tutanchamona

skutečné příběhy polozapomenutých osobností 
a jejich archeologických objevů

… pro děti
Gillian Shields – Perlinka zachraňuje království

dobrodružná pohádka s malou mořskou vílou
… z české literatury
Arnošt Lustig – Dívka s jizvou

osudy Jitky za války vychovávané v ústavu pro rasově
     čisté dívky

Římskokatolická farnost Velká Bystřice, Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici
a město Velká Bystřice společně pořádají v sobotu 29. října 2011 v 15.00 hod. na místním hřbitově (u hlavního kříže) 

u příležitosti Památky zesnulých
EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU  A VZPOMÍNKU NA VŠECHNY ZESNULÉ

Úspěch bystřičáka v nejtěžším 
ultramaratonu v Evropě

17. září proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 1. ročníku 
nonstop ultramaratonu Craft 1000 miles adventure, ve kterém 
se Martin Langer umístil na skvělém 3. místě ze stovky bike-
rů. Hlavním organizátorem závodu byl Jan Kopka, který 
v roce 2007 vyhrál nejtěžší závod světa na horských kolech; 
bez podpory projel ledovou Aljaškou. Nasbírané zkušenosti 
využil pro vytvoření tohoto extrémního závodu v tuzemských 
podmínkách. 

Závod začal hromadně 3.7.2011 na východě Slovenska 
v malé vesnici Nová Sedlica a cíl byl ve Skalné u Chebu na 
západě Čech. Přihlášení dobrodruzi mohli jen tušit, do čeho 
jdou a co je čeká. Jednalo se o závod bez zabezpečení, stano-
ven byl pouze start, cíl a trasa, kterou musí závodníci dodržet. 
Čerstvé zážitky Martina, které napsal v době, kdy velká část 
závodníků byla ještě na trase:
“Úspěšně jsem dokončil celou trasu, na konci mi GPS ukazu-
je ujetých 1645 km  a nastoupaných 34920 m, 9 dnů a 6 
hodin. Dojel jsem před více než 36-ti hodinami a stále víc 
cítím únavu. Vůbec mě nebolí nohy, ale o to víc ruce (mám 
problémy si vymáčknout  Jesenku z tuby), záda, oči, pálí mě 
chodidla a mám je nateklá tak, že jsem včera ani nedopnul 
tretry, prsty se mi třepou, že každé slovo píšu nadvakrát a 
přestože jsem dnes spal dlouho a dobře, klíží se mi oči a padá 
hlava… ale jsem neuvěřitelně spokojený, plný emocí a zážit-
ků, které budu vstřebávat ještě hodně dlouho a mám rozhodně 
z čeho čerpat. Fantastický závod, který předčil má očekávání 
a perfektně splnil to, s čím jsem do něj nastupoval. Tohle totiž 
není závod o ceny, ale především dobrodružství, extrém a 
duševní očistec, při kterém máte spoustu času na přemýšlení, 
srovnání si myšlenek a přehodnocení životních priorit.

Některá místa nebyla před závodem vůbec projetá a trasa 
byla jen naklikaná z mapy. Kdesi kolem jedné hodiny ráno 
jsme šli bahnem podél řeky asi hodinu, než jsme konečně 
našli místo, kde bylo „jen“ po pás (hodně pršelo, řeky byly 
rozvodněné a byl v nich silný proud), přebrodili jsme se a dál 
cesta pokračovala 5 km napříč oraniskem, kde po nějaké 
cestě nebylo ani památky. Už jste někdy zkoušeli tlačit kolo 

rozmočeným polem? Během několi-
ka metrů se vám mezi vidlici a kolo 
dostane tolik bláta, že jím ani neza-
točíte. Tlačit nejde, nést taky ne, 
široko daleko nikdo a nic, jen pole, 
remízky a tma. 14 hodin v kuse 
vydatně prší, vy jste promočení, 
promrzlí, unavení, ospalí, zlomení. 
K chatě, kde se dá přenocovat, ke 
které jste původně chtěli dorazit po 
půlnoci, vám ale zbývá vzdušnou 
čarou jen 30km, to by byl přece 
hřích to nedorazit. Vědět, že to poje-
du/půjdu dalších 6 hodin, lehl bych 
si do toho pole. V takovém stavu se 
i z malicherného problému stává 
neřešitelná věc. Prsty na rukou máte 
tak vysílené, že ani neotevřete batoh, 
natožpak abyste sundali bezdušák z ráfku a uprostřed bahna 
a noci tam nacpali duši tak, aby byla čistá a neprocvakl ji 
zapomenutý kamínek. Vše je beznadějně zalepené od bahna, 
vám se chce spát a klepou se vám ruce zimou, konečně se vám 
podaří duši nasadit, rozjet se a po pár metrech už jedete zase 
po ráfku. Tak slezete a všechno znovu…

Když jsme projížděli pod Tatrami, na vrcholcích sněžilo. 
Naopak v Jeseníku už byly teploty kolem 30° C ve stínu zkuste 
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7.10. pátek ČTYŘLÍSTEK Produkce: ČR
9.30 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

7.10. pátek AUTA 2 Produkce: USA
18.00 hod. Blesk McQueen a Burák prožívají nová Vstupné Kč 50,-
110 minut dobrodružství. Český dabing. Přístupný

14.10. pátek HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI Produkce: USA
18.00 hod. Část 2. Vstupné Kč 50,-
130 minut Poslední část velké ságy. Český dabing. Přístupný

21.10. pátek MUŽI V NADĚJI Produkce: ČR
17.30 hod. Může být nevěra základem šťastného Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. manželství? Skvěle obsazená česká  Přístupný od 12 let
115 minut komedie. B. Polívka,  J. Macháček, 

S. Stašová.

28.10. pátek OBHÁJCE    Produkce: USA
19.30 hod. Strhující thiller. M. McConaughey v roli Vstupné Kč 50,-
118 minut Charismatického trestního advokáta. Přístupný od 12 let

Titulky.

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

V říjnu uvidíte: SAXANA a lexikon kouzel, KUNG FU PANDA 2,
                           BASTARDI 2, ŠMOULOVÉ.

Kuličkiáda

Velký Týnec - ŘÍJEN

se sbalit tak, aby vás nic z toho nepřekvapilo a nevážilo to 
zbytečně moc. Když si dále věci do batohu, příšerně vás bolí 
záda. Když je dáte na nosič, máte změněné těžiště kola a stálé 
technické potíže (prasklý nosič, prasklý rám, dotrhané braš-
ny, dopraskaný výplet pod těžkým nosičem). Když si je roz-
prostřete po malých dávkách na všechny části rovnoměrně, 
tak jen nosiče, brašničky, taštičky a batoh váží víc, než samot-
né vybavení v nich… Zvolte správnou variantu, když nevíte, 
do čeho jdete.

Nakonec se ale všechno nějak vyřešilo, nefunkční brzdy 
počkaly do Chek-pointů, vodu jsme škemrali od lidí a nabíra-
li z potoků, na zadku se po týdnu mazání kalciovkou udělal 
všeodolný mozol, vazy a úpony se poddaly, záda zesílila 
a z jízdy a z problémů se stala rutina, kterou už člověk tolik 
neřešil.”

Lenka Langerová

SK Velká Bystřice - oddíl házené

SK Velká Bystřice - oddíl házené
hledá mezi svými příznivci dobrovolníky pro domácí 
zápasy na pozice: Časoměřič, zapisovatel, kameraman. 

Zaškolení časoměřičů a zapisovatelů zajistíme. 
Rozšiřte řady funkcionářů prvoligového klubu.

 vás zve na
PRVNÍ DOMÁCÍ PRVOLIGOVÝ ZÁPAS, 

který nás čeká s týmem HCB OKD Karviná SCM 
v sobotu 1. 10. 2011 v 17.00 hodin. 

Věříme, že nás přijdete povzbudit v co největším počtu 
a uděláte atmosféru hodnou I. ligy.  

Jiří Strádal

Lidový rok 2011
ohlédnutí

Čekanka

Groš a Rožínka

Hudba na náměstí

KyjovVýstava

Mexiko
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.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

P LYNOSE RV I S

606 483 694

P LYNOSE RV I S

606 483 694

Tomáš Vacul ík

Montáže, opravy a servis 
elektroplynových spotřebičů.

Mrsklesy - Kovákov 157

tel.: 
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