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Vážení spoluobčané,

úvodník nemohu začít ničím jiným 
než krátkým komentářem k XXII. roč-
níku národního folklorního festivalu 
Lidový rok. Letošní ročník se uskuteč-
nil v rámci dvou projektů, a to přede-
vším projektu "Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané", který realizujeme 
ve spolupráci s Muzeem Wsi Opolskiej 
a také v rámci projektu "Spojují nás 
tradice", který je realizován s partnery 
ze Slovenska (region Požitavie - Široči-
na) a s regionem Haná. Díky realizaci 
projektů jsme mohli z dotace EU zakou-
pit např. nové stánky, vybavit infocent-
rum, zajistit exkurze školáků do Muzea 
Wsi Opolskiej, zorganizovat výjezdy 
folklorních a divadelních souborů do 
Polska a na Slovensko a mnoho dalších 
aktivit. Možná se některým z Vás 
mohlo zdát, že letos bylo na festivalu 
méně exotických souborů z dalekých 
zemí, než tomu bylo na minulých roční-
cích Lidových roků. Ale realizace těch-
to dvou projektů spolupráce přinesla 
tolik užitečného a prospěšného, že nám 
to snad odpustíte. Soubor z Indie jistě 
přinesl krásné exotiky dostatek.
Fotodokumentaci z Lidového roku 
připravil do tohoto čísla Velkobystřic-
kých novin Petr Nakládal, takže se 
pokusím přidat jen několik svých 
postřehů. Úspěchu festivalu vždy velmi 
pomáhá počasí, a to při nás letos stálo 
až neuvěřitelně. Svědčí o tom i po oba 
dva dny zcela zaplněné hlediště v amfi-
teátru. Hodnotit kulturní program se 
neodvažuji, nejsem žádný odborník, to 
nechávám na povolanějších. Program 
Lidového roku byl velmi pestrý a snad 
si všichni něco pro sebe našli. Jen 
namátkou připomenu kulturní program 
v amfiteátru, ohňostroj, farmářské trhy, 
jarmark, výstava O stařenke doma, 
výstava v galeriizet atd. Naplno také 
běželo Kulturní informační centrum 
v západním křídle zámku, kolotoče na 
parkovišti si nemohly naříkat na nedo-
statek zákazníků, návštěvníci měli 

možnost navštívit nově otevřený hotel 
Zámek nebo okolní restaurace nebo jen 
tak odpočívat v parku. Určitě je třeba 
všem, kteří se na tomto ročníku 
Lidového roku podíleli, vyslovit velké 
poděkování. Bez práce desítek dobro-
volníků a práce technických služeb by 
to opravdu nešlo. Nechci nikoho jmeno-
vat, abych na někoho jiného zase neza-
pomněl, ale jedno jméno mi dovolte 
přesto zvláště ocenit - paní Jarmila 
Možíšová se významně podílela na 
všech 22 ročnících a nyní se rozloučila 
s funkcí ředitelky festivalu. Je tedy 
logické, že největší poděkování musí 
mířit právě k ní. Moooc děkujeme a jen 
doufám, že naše spolupráce bude dále 
pokračovat!

V rámci nedělního programu XXII. 
ročníku Lidového roku byly předány 
ceny vítězům již VIII. ročníku soutěže 
O nejkrásnější okno, nejkrásnější 
předzahrádku a nejkrásnější část 
ulice. Koho komise vybrala, můžete 
posoudit na vloženém přehledu vítězů. 
Když jsme před osmi 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. 
Chtěl bych z tohoto místa ocenit místní 
organizaci Českého svazu zahrádkářů 
(zastoupené v hodnotící komisi manželi 
Matonohovými) za dlouholetou pomoc 
při organizaci soutěže. V pravidlech 
soutěže máme, že hodnotící komise, 
zaměstnanci MěÚ a radní nemůžou být 
mezi oceněnými a zrovna manželé 
Matonohovi by si zasloužili přímo řád 
za úpravu svého domu a bezprostřední-
ho veřejného prostranství… S postupu-
jícími lety se mi zdá, že těch, kteří se 
starají o své okolí, přibývá, ale pořád 
zůstává pravidlem, že krásnou výzdobu 
oken a předzahrádek mají především 
vítězové předchozích ročníků. I proto 
jsme se snažili ocenit především ty, 
kteří nebyli dosud vyhodnoceni. Dou-
fám také, že zvláště v kategorii, kde se 
hodnotí společná péče o veřejné pro-
stranství, bude příští rok mnohem více 
hodnocených "komunit“ a že nás, kteří 
sekáme trávu kolem domu a pěstujeme 
květiny v truhlících, bude jen přibývat.
K Lidovému roku se váže ještě jedna 
dobrá zpráva. Ukázalo se, že nový amfi-
teátr (včetně zázemí v západním křídle 
zámku, rekonstruovaného Zámeckého 
náměstí a nového parku) je pro pořádání 
podobně velkých akcí, jako např. 

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Do posledního místa zaplněný amfiteátr v pohodovém sobotním podvečeru 
se těší na koncert Vlasty Redla
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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Lidový rok, Hanácké Woodstock, Ha-
nácké pupek světa apod., výborně vyře-
šen. Vše je funkčně odděleno, a přesto 
jde o jeden celek.

Ale současně se také znovu objevila 
„achillova“ pata celého areálu, a to 
nedostatečně dimenzované sociální 
zařízení (zvláště počet záchodů u žen). 
Přechodné řešení s mobilními záchody 
se nám nejeví jako příliš dobré…

Další věcí, která byla potřebná např. 
pro ozvučení menších akcí, projekce 
sportovních přenosů, promítání filmů 
atd., a která nám dosud chyběla, je 

vlastní audio-vizuální technika. A proto 
jsme připravili na první pohled poněkud 
nesourodý projekt řešící oba zmiňované 
problémy „Amfiteátr Velká Bystřice - 
doplnění sociálního zařízení, pořízení 
audiovizuální techniky“. Díky podpo-
ře Olomouckého kraje ve výši 600 tis. 
Kč, o které rozhodlo poslední zasedání 
Olomouckého kraje ve volebním obdo-
bí 2008-2012, budeme realizovat tento 
projekt ještě v tomto kalendářním roce. 
Takže pokud budeme hrát finále mis-
trovství světa v hokeji, budeme promí-
tat přenos na velkoplošné plátno v amfi-

teátru a o přestávce snad ani nebude 
fronta na záchod.

Dnes jsem se nějak rozepsal, až mi 
ani nezbyl prostor a síly na informace 
o nově připravovaných cyklostezkách, 
na které jsme získali ve spolupráci 
s obcí Bystrovany a mikroregionem 
Bystřička příslib spolufinancování z 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Takže o tom příště… 

Nyní snad už jen přání krásného a co 
nejdelšího babího léta!

Marek Pazdera

J

wzměna termínu svozu bioodpadu: od listopadu je ve čtvr-
tek místo středy, tj.: 

11.10.2012;  25.10.2012;  8.11.2012; 
22.11.2012;  20.12.2012

wv důsledku havárie na vodním toku náhon ve Velké 
Bystřici je posunuta odstávka vody v náhonu od čtvrtka 
27. 9. 2012 po dobu 14 dní tj. do 12. 10. 2012. Občané 
mohou využít tuto dobu na opravu břehů u svých zahrad 
a pozemků. 

Informace z bystřické radnice 

Narození:Narození:
Sebastian Hladil 29. 7. 2012
Anežka Krätschmerová   5. 8. 2012 

   Vítek Švarc   5. 8. 2012 
   Eduard Vogl   8. 8. 2012 
   Ella Němcová 16. 8. 2012 
   Alžběta Kultanová 26. 8. 2012 

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Miloš Ellner 26. 8. 2012V

 opět pořádá humanitární sbírku 
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to
 

ve středu 17. a ve čtvrtek 18. října 2012 
od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Věci, které vybíráme:
☑ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení

☑ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky

☑ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky,
 pásky)

☑ Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře

☑ Hračky, spací pytle, knihy

☑ Boty 

☑ Dioptrické brýle

☑ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory

Věci, které opravdu brát nemůžeme:
☐ Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé

☐ Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)

☐ Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí
stroje…), jízdní kola, lampy, lustry

☐ Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné
 konvice…)

Vše v igelitových pytlích. V případě problému s doručením 
sběru rádi pomůžeme.

S pozdravem
Hana Šebíková

tel: 737 242 943

P O Z VÁ N K A
V sobotu 27. října 2012 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
94. výročí vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek PAZDERA, starosta města

Husův sbor ve Velké Bystřici

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTRO ODPADU

provedou hasiči v sobotu 20. října 2012 od 8 hod. 
Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřeb-
ných elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, 
el. odpad a železo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, 
myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě vyneseme.
Kontakt tel. 731 913 327 p. Čepelák

604 180 602 p. Šperka K.
Do sběru tentokrát patří i boilery, pračky, myčky, ledničky, 
sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektrood-
pad.
Předem děkují 

HASIČI VELKÁ BYSTŘICE.

Velká Bystřice

Hliník - u hřbitova

sobota 27. října 2012 

od 14.00hodin
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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wMini - 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
Optika - 

Ceny včetně DPH. 

w

w Připojení domácnosti k síti linkou až 16384 kb – 300,- Kč/měsíc
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,

případně přímo na městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaných městem Velká Bystřice:

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
říjen 2012

6. 10.
Velká Bystřice – „Alibisti aneb španělsky snadno
 a rychle“ (Divadlo Dostavník) 

– Poznávací zájezd do Krakova
Velký Újezd – Štafetový maratón ZŠ a TJ Sokol

  6.-8. 10.
Velká Bystřice – Podzimní výstava - zahrádkáři

  7. 10. 
Velká Bystřice – Velký nos a vařečka (pohádka)
Přáslavice – Výstava ovoce a zeleniny

10. 10.
Velká Bystřice – Koncert v galeriizet

(Jitka Čechová, Jan Páleniček)

13. 10.
Mrsklesy – Posezení u písničky

18. 10. 
Hlubočky – Taneční odpoledne – Eva + Vašek

19. 10.
Velký Újezd – Večerní pochod – 36. ročník

20. 10. 
Velká Bystřice – Bystřické BANJO

– Sběr železného šrotu a elektroodpadu
Přáslavice – Vítání občánků

27. 10. 
Velká Bystřice – Pietní akt u sochy T.G. Masaryka

– Koncert klavírního kvarteta (galeriezet)
Mrsklesy – Pirátský bál a lampiónový průvod 

V únorovém čísle velkobystřických novin jste se mohli 
dočíst o dražbě květinových vazeb, která se konala 
v lednu na městském plese. Výtěžek této akce byl věno-
ván na pořízení speciálního dětského kočárku. V průběhu 
letních prázdnin se nám povedlo ve spolupráci se zdravot-
ní pojišťovnou, lékaři a dodavatelskou firmou „vypapí-
rovat“ veškeré formality a kočárek už je náš.
Tímto bychom chtěli všem, kteří jakýmkoli způsobem 
pomohli, velice poděkovat za štědrost a podporu. Velice si 
vašeho daru vážíme nejen my rodiče, ale dle šťastného 
úsměvu Vilémka i on sám.
Ještě jednou moc děkujeme. 

Rodiče Vilémka

TAK TOTO JE MOJE VOZIDLO – JE SUPER
DĚKUJI VŠEM

O Masarykově výročí
a otevřenosti školy

14. září obvykle není považováno za významný den. Ale 
právě letošního 14. září 2012 uplynulo 75 let od úmrtí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Naše škola nese jeho jméno 
a bylo by správné prvního československého prezidenta 
vzpomenout.

T. G. Masaryk byl velkým podporovatelem vzdělávání 
a zvláště regionálního školství. Vždyť právě v době 1. Čes-
koslovenské republiky se i naše škola významně rozrostla co 
do velikosti, tak do počtu žáků. Masaryk byl sám profesorem 
filozofie a také učitelem, proto učitelství považoval za odpo-
vědné a prestižní povolání.

Prezident Masaryk říkával, že český národ potřebuje 
pušky a tužky. Měl na mysli dostatečně silnou armádu, aby 
byli Češi schopní ubránit se okolním mocnostem a těmi 
tužkami myslel dobrý vzdělávací systém, aby náš národ 
intelektuálně rostl a rozvíjel se.

Současná situace je bohužel trochu jiná a vlády za posled-
ních 20 let měly často priority o školství napsané pouze na 
papíře. Naopak se škrtalo a utlumovalo. V takové situaci se 
nedivím učitelům, že jaksi necítí tu prestiž, kterou jim 
Masaryk přisuzoval a nedivím se ani kolegům ředitelům, 

kteří mluví o devastaci regionálního školství, když musí 
zavírat školu, kterou třeba právě prezident Masaryk slavnost-
ně otevíral.
   Ale nechci tímto článkem v žádném případě naříkat. Vždyť 
není všechno jenom o penězích anebo podpoře shora. Já 
jsem optimista! 

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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Jsem v naší bystřické škole sice krátce, ale cítím snahu 
a nadšení kolegů učitelů. Vidím každý den ten zvláštní svět, 
kdy se potkávají lidé, co vědí, s lidmi, kteří chtějí vědět. 
Vidím každý den nadšený výraz v očích, který říká: „Aha, 
tak takhle to je. Už to chápu!“ Jak řekl přesně v letošním 
zářijovém projevu náš ministr školství Petr Fiala, cituji: 
„Školy nemáme proto, abychom měli kam chodit, aby rodiče 
měli kam dávat děti, aby učitelé měli kde pracovat. 
...Vzdělávání nám umožňuje stát se, čím chceme. Má hodno-
tu pro nás samé. Umožňuje nám lépe rozumět světu.“ Já 
osobně jsem přesvědčený, že s tímto vstupuje do školy každý 
člen našeho pedagogického sboru a věřím, že i většina žáků. 
Jak jsem napsal, jsem optimista. Myslím si, že kvalita se dá 
tvořit a řada věcí se dá měnit zespodu.

Důležitým krokem ke kvalitě je propojení s rodinami. Přál 
bych si, aby všichni rodiče cítili, že škola není místem střetu 
žáků (a nedej bože rodičů) s učiteli, ale naopak, že všichni 

jsme na jedné straně toho pomyslného lana a táhneme kvalitu 
společně nahoru. Rodiny mají klíčovou roli. Všichni pedago-
gové si přejeme, aby vzdělávání bylo vnímáno jako dobrá 
a přirozená součást života a aby bystřická škola byla vnímá-
na jako dobrá škola. K tomu potřebujeme pomoc rodin, 
jejich trvalý zájem o vzdělávání, kritiku, ale i sebekritiku. 
Proto prosím, kdykoliv přijďte do školy. Poradit se nebo 
poradit nám, pochválit, nebo naopak upozornit, jak věci dělat 
lépe. 

Až budete procházet kolem školy, podívejte se na sochu 
pana prezidenta Masaryka, vzpomeňte si prosím na jeho 
výročí a na jeho velkou snahu o rozvoj vzdělanosti českého 
národa. Já si přeji, abyste na školu s jeho jménem mohli být 
hrdí a abyste byli její součástí. Škola všem bude vždycky 
otevřená.

Ing. Jaroslav Mihal, 
 ředitel MZŠ a MŠ Velká Bystřice

V letošním roce má MO ČRS Velká 
Bystřice významné výročí, a to 90 let 
od svého založení. Pamětníků již v naší 
MO není mnoho, a proto mi dovolte 
připomenout pár údajů z této doby:

Bylo to v roce 1922, kdy se sešlo 11 
občanů z Velké Bystřice za účelem 
založení rybářského spolku. Po obstará-
ní stanov panem Blahou byla svolána na 
22. října 1922 ustavující schůze do 
hostince p. Oščádala. Zde byl zvolen 
9-ti členný výbor a předsedou se stal 
p. František Blaha, stavitel. Stanovy 
byly následovně schváleny zemskou 
i okresní politickou správou a spolek 
nabyl právního trvání pod číslem 
32478/I. První rybářský spolek ve Velké 
Bystřici vstoupil do Svazu rybářských 
spolků pro Moravu a Slezsko v Brně 

a zaplatil tehdy zápisné 55,- Kč a člen-
ský roční příspěvek tehdy činil 22,- Kč. 
Tolik v krátkosti o vzniku naší organi-
zace zaznamenané v kronice MO. 

V současné době má naše organizace 
353 členů. Jsou to převážně občané 
Velké Bystřice a okolních obcí. Dospě-
lých členů je 329, mládežníků od 16 do 
18 let je 9 a adeptů do 15 let je 15. 
Výbor MO má 11 členů a dozorčí komi-
se je 3členná. MO hospodaří na třech 
revírech mimopstruhových a to Bystři-
ce Hanácká 2A – zde patří vodní nádrž 
Bukovany, Lošov a Svésedlice a By-
střice Hanácká 2B – zde patří vodní 
nádrž Velká Bystřice. Dále MO hospo-
daří na pstruhovém revíru Bystřice 
Hanácká 2P – zde patří úsek od horního 
jezu v Bystrovanech až k jezu nad 

továrnou Moravia na konci obce 
Hlubočky směr Hrubá Voda. Jako rybo-
chovná zařízení pro vody mimopstru-
hové využívá naše MO pronajaté rybní-
ky Mlýnek patřící do k. ú. Lošov, ryb-
ník ve Svésedlicích a dva rybníky ve 
Velké Bystřici. Pro vody pstruhové pak 
využívá chovné potoky Jestřabský, 
Nepřívazský a Vrtůvku.

Chtěl bych touto cestou  poděkovat 
všem členům naší MO, kteří věnují 
svůj volný čas chodu organizace. Po-
přát jim hodně zdaru, pevné nervy 
a pevné zdraví. 

Všem členům pak přeji mnoho pěk-
ných rybářských zážitků, čistou vodu 
a zdravé ryby.

Za výbor MO 
předseda Ing. Jan Slepica

Výročí založení rybářského spolku ve Velké Bystřici.

Město Velká Bystřice zve na ztřeštěnou konverzační komedii v provedení členů divadla Dostavník z Přerova

„Alibisti aneb španělsky snadno a rychle“

sobota 6. října 2012 v 18.00 hodin sál kulturního domu Nadační V. B.

Úprava a režie: Vlasta Hartlová
Přidejte se k nám na oslavu výročí svatby. Manželské páry už zvoní u branky, ale 
něco není v pořádku. Co se stalo? Co se stalo! Dovíme se pravdu, polopravdu 
nebo jen výmysl, tedy lež? Přijdou na párty přátelé nebo známí, či jen 
ALIBISTI? Budeme rádi, když se s námi pobavíte, zasmějete, zazpíváte nebo 
zamyslíte. Možná Vám budou některé charaktery postav známé, ale je to podob-
nost čistě náhodná... 

Šampaňské se už chladí, tak tedy: 
“Yo quito se dablo enchilada por questa in quinto”

Hrají:
Pavlína Konvičková jako Kristýna Gurmánová Bob Špona jako Dan Gurmán

Renata Bartlová jako Klára Goetz Zdeněk Gilbert jako Leopard Goetz
Dagmar Hrubá jako Kamila Kusáková Jan Švéda jako Emil Kusák
Boženka Weiglová jako Kateřina Kopp Vratislav Lukeš jako Oskar Kopp
Vendula Hallová jako strážník Horká Jiří Vávra jako strážník Tupý

Michaela Provázková jako strážník Bystrá

Vstupné 50,- Kč.  Srdečně zvou pořadatelé.

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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Návštěvník se prostřednictvím 15 
bannerů, zhotovených Muzeem opolské 
vesnice pro letošní Lidový rok se Slez-
skem, může seznámit se současnými 
projevy folkloru nejbližší oblasti za 
naší severní hranicí. Provede historií 
a současností lidových řemesel, krojů, 
obřadních rekvizit i lidovými obyčeji.

Zlatý věk tradičního lidového umění 
na Opolském Slezsku spadá do 19. 
století. Postupným rozvrstvením ven-
kovského obyvatelstva zde vznikla 
skupina bohatých rolníků, pro kterou 

venkovští řemeslníci začali vyrábět 
krásné, ozdobné, řemeslné výrobky. 
Tuto éru ukončil proces industrializace 
Slezska ve 2. polovině 19. století. Vedl 
ke změně tradičního obrazu vesnice 
a projevy lidového umění po staletí za-
kořeněné mezi venkovským obyvatel-
stvem se začaly vytrácet. Dnes ve Slez-
sku folklor žije ve změněné formě a je 
udržován především tradičními řemesl-
níky, folklorními soubory a obřadními 
skupinami i díky mecenášství státu.

Výstava je přístupná během provoz-

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Lidová kultura a umění na Opolském Slezsku

Kulturní a informační centrum - západní křídlo zámku

ní doby KIC Út – Pá     9.30 – 18.00
So – Ne  11.00 – 19.00

Novinky o česko-polském projektu 
můžete sledovat na webu 

www.hana-slask.eu.

HANÁ A SLEZKO 
VE FOTOGRAFII

Připomínáme amatérským fotogra-
fům soutěž vyhlášenou v rámci 
CZ-PL projektu. Své práce zachy-
cující folklorní projevy a atmosféru 
při projektových aktivitách a spo-
lečných setkáních můžete zasílat na 
e-mailovou adresu

 kultura@muvb.cz.
Bližší informace naleznete na webo-
vé stránce projektu 

www.hana-slask.eu
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XIV. Bystřické banjo
V sobotu 20. října 2012 v odpoled-

ních hodinách se uskuteční další - v po-
řadí již XIV. ročník - přehlídky tramp-
ských, country, bluegrassových a folko-
vých skupin Bystřické banjo. Opět se 
sejdeme na tradičním místě v sále kul-
turního domu Nadační ve Velké By-
střici. Od letního ročníku Regi banja 
pořádaného mimořádně v amfiteátru 
v zámeckém parku se vracíme z důvo-
du blížících se podzimních dnů zpět do 
uzavřených prostor kulturního sálu. 
Organizace Bystřického banja zůstává 
v působnosti odboru kultury a infor-
mací (OKI) Města Velká Bystřice 
a MS Bandu jako následovníků týmu 
Jaroslava Jerryho Koše.

Mnozí z vás jistě víte, že z letní 
přehlídky Regi banja postoupily kapely 
Alibaba, Domino a Welcome Drink. 
K naší velké lítosti se však skupina 
Domino nemůže podzimní přehlídky 
zúčastnit. Logickými náhradníky se 
tudíž stal Soft & Easy, který na Regi 
Banju skončil na skvělém čtvrtém 

místě. I nadále pokračujeme v rozhod-
nutí z letní přehlídky dát prostor sice 
menšímu počtu soutěžících kapel, zato 
s větším časovým rozsahem. 
Současný ročník bude opět moderovat 
lipenská zpěvačka Blanka Tornádo 
Prudilová, jejíž skupina 3M+B je násle-
dovníkem už neexistující kapely Pup-
káči a velké Banjo tentokrát odstartuje 
jako předkapela. Standardní soutěžní 
část zahájí country kapela s nádechem 
bluegrassu Freďáci z Přerova a Falešná 
karta z Nového Města na Moravě jako 
zástupci trampské hudby. Můžete se 
samozřejmě těšit na již zmiňované 
postupující kapely, ať už je to trio 

Alibaba z Horky nebo multižánrový 
vokální kvartet Welcome Drink z Vác-
lavova či bluegrassové trio z Olomouce 
Soft & Easy. Specifickým kelt-grassem 
si vás bude chtít opět získat kapela Kelt 
Grass Band ze Stránského.
Skvělým překvapením večera bude vy-
stoupení hostujících Přátel z Olomouce 
a českobudějovických Nezmarů. A na 
konec si můžete užít tradiční velký 
závěrečný session.

Jako každý rok vás budeme o pro-
gramu a účinkujících kapelách detail-
něji informovat v tradičním bulletinu.

Slosovatelné vstupenky jsou v před-
prodeji od 3. října do 19. října za 120,- 
Kč v Kulturním a informačním centru 
Velká Bystřice, Zámecké nám. 775, 
Út-Pá 9.30-18 hod., So-Ne 11-19 hod. 
Rezervace je možná na tel. 585 351 680 
a je nutno ji vyzvednout do 3 prac. dnů 
a nejpozději do 17. října 2012. 
Rezervujte si čas, vezměte své přátele 
a přijďte si poslechnout skvělé písničky 
na sál bystřického kulturního stánku. 
Těšíme se na vás!

Luděk a Alena Kafkovi za MS Band

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice zvou na  

k o n c e r t
Jana Páleníčka a Jitky Čechové

středa 10. října 2012 v 19.00 h., „galeriezet“ Velká Bystřice
Jitka Čechová – klavír, Jan Páleniček - violoncello

Program:

J. Brahms – Sonáta e moll, op. 38 
(Allegro non troppo, Allegretto quasi menueto, Allegro)

B. Martinů – Film v miniatuře/Cyklus klavírních skladeb
(Tango, Scherzo-Allegretto, Ukolébavka-Andante moderato,
Valse-Poco allegro, Chanson-Allegro moderato, Carillon)

B. Martinů – Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 

Vstupné 50,- Kč.        Srdečně zvou pořadatelé.

Jitka Čechová vystudovala hru na klavír na 
pražské konzervatoři a na Akademii múzic-
kých umění v Praze. Absolvovala post-
graduální studium v Paříži a ve Freiburgu, 
mistrovské kurzy ve Výmaru a v Piešťanech. 
Získala titul laureáta v řadě mezinárodních 
soutěží. Komorní hudba je pro Jitku Čecho-
vou jednou z nepostradatelných složek její 
hudební identity. Natočila řadu sólových a 
komorních nahrávek pro české i zahraniční 
společnosti. 
Jan Páleníček vystudoval konzervatoř 
a Akademii múzických umění v Praze. Set-
kání s Paulem Tortellierem, světoznámým 
francouzským violoncellistou, bylo vrcho-
lem doby Páleníčkova uměleckého zrání. 
Komorní hudbu studoval u svého otce Josefa 
Páleníčka. Účast na mezinárodních soutěžích 
Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění 
laureáta.

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
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V
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 



Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 
2012

Pod záštitou arcibiskupa olomouckého 
a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera

XIX. ročník

Úterý 2.10.2012, Husův sbor, 19.00
A. Dvořák: Biblické písně

G. Gabrieli, S. Scheidt, J. Brahms, Ch. Koechlin, 
A. Bruckner, R. Lo Presti 
Richard Novák / bas
Český hornový sbor
Radek Baborák / umělecký vedoucí

Sobota 6.10.2012, chrám sv. Mořice. 18.00 !

J. Bernátek: Nový Jeruzalém
J.Alain: Tři tance
L. Berstein: Chichesterské žalmy
Harfa / Ivana Pokorná
Bicí / Jan Horváth

Varhany / Linda Čechová- Sítková
Recitace / Rudolf Kvíz
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasílek / sbormistr

Sobota 13.10.2012, chrám P. M. Sněžné, 19.00
F. Schubert: Mše G dur
A. Lloyd Webber: Requiem

Adriana Kohútková / soprán
Tomáš Černý / tenor
Tomáš Badura / baryton
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr / Petr Fiala
Moravská filharmonie Olomouc
Jaromír M. Krygel / dirigent
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Základní organizace Velká Bystřice

Vás zve ve dnech

6. – 8. října 2012
na

ovoce, květin a zeleniny
v přízemí radnice MěÚ Velká Bystřice

Sobota 6. 10.  9.00 – 17.00
Neděle 7. 10.  9.00 – 17.00

Pondělí 8. 10.  8.00 – 12.00

Zve výbor ČSZ Velká Bystřice

Výstavní vzorky se budou vybírat ve čtvrtek 
4. 10 2012 v době od 15.00 do 18.00 hod. 

v prostorách výstavy.

PODZIMNÍ VÝSTAVU

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice uvádějí 

k o n c e r t

Klavírní kvarteto
Bohuslava Martinů

pátek 26. října 2012 v 16.00 h., 
„galeriezet“ Velká Bystřice

Bohuslav Matoušek – housle, Pavel Peřina – viola,
Miroslav Petráš – violoncello, Emil Leichner – klavír

Program:
J. Suk – Klavírní kvartet, op. 1 (Allegro appassio

nato, Adagio, Allegro con fuoco)

B. Martinů – Klavírní kvartet č. 1 (Poco allegro, 
Adagio, 

Allegretto poco moderato)

A. Dvořák – Klavírní kvartet Es dur, op. 87, Allegro 
con fuoco (1. věta) 

Soubor byl založen houslistou a významným 
komorním hráčem Emilem Leichnerem st., který 
se svým synem v prvém desetiletí jeho existence 
určil směr: docílit ideální vyváženost tří smyčco-
vých nástrojů a klavíru, aby výsledný projev byl 
zvukově kompaktní a důsledně komorní. Právo 
nést jméno významného českého skladatele 
Bohuslava Martinů potvrdila písemně skladatelova 
choť. Tradiční česká muzikalita ve spojení s vyso-
kou profesionalitou jednotlivých členů – renomova-
ných sólistů – dovoluje tuto tradici dále rozvíjet a 
umocňovat.

Repertoár kvarteta obsahuje nejen vše významné, 
co bylo pro toto nástrojové obsazení vytvořeno 
(Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Schumann, 
Brahms, Dvořák, Mahler, Suk, Martinů aj.), ale 
také skladby, jejichž vznik umění souboru inspiro-
valo, anebo přímo podnítilo (Lukáš, Kučera, Kapr, 
Tausinger, Reiner, Vačkář, Hanuš aj.).

Vstupné 50,- Kč.        Srdečně zvou pořadatelé.

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
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tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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XXII. ročník folklorního festivalu LIDOVÝ ROK
Malým ohlédnutím ve fotografiích Pavla Kolmana se vracíme k letošnímu XXII. ročníku Lidovému roku. Počasí 

stoprocentně vyšlo, a tak se diváci mohli nerušeně a v pohodlí těšit ze všech připravených programů jak v amfiteátru, 
tak na Zámeckém náměstí.

Vzácným hostem při zahájení byl hejtman Olomouckého kraje 
Martin Tesařík. (Na snímku se starostou M. Pazderou, místostaros-
tou I. Slavotínkem a místopředsedou Folklorního sdružení ČR 
L. Michálkem a J. Langerem)

Dětské folklorní soubory letos svými výko-
ny opět potěšily nejen stovky diváků, ale 
i členy lektorského sboru

Vlasta Redl s kapelou si sice své 
největší hity schoval až na 
konec koncertu, ale zato je 
zpíval s sebou celý amfiteátr

Návštěvníci jarmarku si letos u slezských 
řemeslníků mohli dokonce vyzkoušet jak se 
pracuje na hrnčířském kruhu, pletou košíky 
nebo ková podkova

Roztančené festivalové pódium: 
„Po valašsky od zeme“ v podání 
sólisty souboru Sedmikvítek 
z Frenštátu pod Radhoštěm 

Z bohaté účasti polských souborů sklidilo 
snad největší ohlas vystoupení „Kiszona 
kapusta“ souboru Dziobky

Druhého běhu farmářských trhů v rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři desítky farmářů a výrobců se 
širokým sortimentem svých produktů

Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel

Jako za starých 
časů: kousek histo-
rie a milé domácí 
prostředí včetně 
dvorku s prádlem, 
drůbeží a králíky 
našli návštěvníci 
výstavy „Ô stařen-
ke doma“ 
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FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V září jsme se ptali na knihu 

Pinocchiova dobrodružství 
Odpovídalo 25 dětí a ze 24 správných odpovědí 

jsme vylosovali Evu Peltonenovou
Otázky na říjen najdete jako obvykle v knihovně.

Svatomartinských vín a následně si 
budete moci pochutnat na Svatomartin-
ském menu v restauraci hotelu Zámek, 
v restauraci Nadační, restauraci U Zed-
níků, restauraci Mlýn a restauraci 
Varna. Podle čerstvých zpráv se na 
zámecké menu o čtyřech chodech na 
Zámek chystá už slušná řada zájemců, 
tak neváhejte s rezervací stolu. 

Po této sváteční kulinářské předehře 
se budete moci těšit na pozdně odpoled-
ní až večerní program na zámeckém 
náměstí a v amfiteátru. Detaily přinese-
me v příštím čísle, tak dnes jen krátce. 
Podobně jako loni se budou moci děti 
těšit na lampiónový průvod masek 
v čele s Martinem na koni a na závěreč-
né ohňové představení. Dospělí budou 

moci ochutnat nejednu specialitu na 
zámeckém náměstí, ochutnat čerstvá 
vína a podívat se na výstavku skřítků 
podzimníčků vyrobených našimi školá-
ky. „Senátoři“ města opět odmění 
zasloužilé zaměstnance za jejich práci a 
budete se moci těšit na zcela novou 
Svatomartinskou scénku. Pokud vše 
klapne, pokusíme se o vytvoření české-
ho rekordu v největším počtu Martinů 
a Martin, kteří si na Martina najednou 
připijí Svatomartinským vínem. Takže 
prosím předběžně verbujte všechny 
Martiny a Martiny, aby neváhali a přišli 
si se mnou a ostatními Martiny 
a Martinami večer do amfiteátru připít!
 Za všechny organizátory 

Martin Seidler

Neděle  11.11. v 11:11:11
Deset jedniček v titulku, co to zase 

je? O tomto datu a čase budou na 
Zámeckém náměstí slavnostně otevřena 
Svatomartinská vína. 

V posledních několika letech se v na-
šich krajích ustálila tradice otvírat 
Svatomartinská vína právě na Martina, 
tj. 11. 11. Letos připadá tento svátek na 
neděli a tak se kromě již osvědčeného 
večerního programu můžete těšit i na 
polední předehru.

Berte tento krátký článek jako pobíd-
ku k tomu, abyste si naplánovali svato-
martinský nedělní oběd  do  centra 
Velké Bystřice. V 11.11.11 proběhne na 
náměstí slavnostní otevření letošních 

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

a město Velká Bystřice společně pořádají

 v sobotu 3. listopadu 2011 v 15.00 hodin 

na místním hřbitově (u hlavního kříže) u příležitosti 
Památky zesnulých za doprovodu zpěvu Kostelního 
pěveckého sboru CČSH a znění zvonů obou kostelů 

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU 

A VZPOMÍNKU NA VŠECHNY ZESNULÉ

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. 

Dovolená.

Letní Bílý kámen 2012 
odplavil vytrvalý déšť...

...a vytvořil tak neslavný rekord v nej-
nižším počtu účastníků, kteří za krásami 
libavské přírody v sobotu 1. září vyrazi-
li - a to v meteorologických podmín-
kách, které lze kvalifikovat rčením "ani 
psa bych ven nevyhnal" - ne tak turistu 
či cyklistu.

Celonoční hustý déšť nepolevil ani 
ráno, i když po osmé hodině postupně 
ustával, leč předpověď počasí byla této 
akci stále a trvale nepříznivá, což se 

projevilo u 99% potencionálních účast-
níků rozhodnutím "tak do toho neje-
du..." a přiznejme - bylo to správné 
rozhodnutí.

Na velké části vojenského prostoru 
ležel mlžný opar, výhledy byly mini-
mální a jediným potěšujícím zjištěním 
byl fakt, že déšť už postupně slábne.
Opravdu - od osmé hodiny ranní po celý 
den nespadlo na území VVP měřitelné 
množství srážek a odpoledne už byly 
silnice téměř všechny vyschlé. Pár set 
těch nejzarputilejších Kameníků si tak k 
maximální blaženosti užívali totálně 

volného vojenského prostoru - bohužel 
tato hrstka statečných nestačila ani 
z deseti procent zkonzumovat vše, co 
spolupořadatelé na občerstvovacích 
stanicích pro ně připravili. Prostě 
Pánbůh ani Manitou nám na Letním 
bílém kameni nepřál, což však pořada-
telé přijali jako nutnou daň svých snah - 
jednou je lépe, jednou hůř... 

Zatím co letos na jaře brázdilo vojen-
ský prostor téměř pět tisíc účastníků, do 
letošního letního deště se vydalo jen 
369 skalních přívrženců této akce. Pro 
srovnání: loni v létě se sjelo na první 
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Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY
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Veškeré: instalatérské, topenářské 
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www.roztop.webnode.cz
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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Letní Bílý kámen téměř půldruhého 
tisíce na výsost spokojených bílokame-
níků a letos jsme předpokládali další 
navýšení tohoto počtu. Rekord v nejniž-
ším počtu účastníků si zatím držel jeho 
první ročník, kterého se ho zúčastnilo 
700 cyklistů a turistů - a jak je vidno 
z výčtu, překonali jsme ho letos téměř 
o padesát procent...

Bystřičtí pořadatelé jsou přes tato 
fakta rozhodnuti ve svém úsilí pokračo-
vat, protože nejde v žádném případě 
o jejich selhání - poručit větru a dešti 
nedokázali v minulosti ani komunisté. 

Bližší podrobné informace o průbě-
hu této akce od přímých účastníků i po-
řadatelů jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.akcebilykamen.cz. 

Takže - na Jarním Bílém kameni 
27. dubna 2013 - na jubilejním dvacá-
tém ročníku - se těšíme na setkání se 
všemi vyznavači adrenalinu cyklistiky 
i turistiky po vojenském prostoru 
Libavá, a to pokud možno za lepších 
povětrnostních podmínek.

Za pořadatele Jaroslav Jerry Koš,
jednatel AVK Velká Bystřice

Noví prvňáčci. V první školní den letošního školního roku, v pondělí 3. září, se do školy kromě ostatních poprvé přišli 
"podívat" naši noví prvňáčci. Byly pro ně otevřeny dvě první třídy a do lavic každé z nich se po slavnostním zahájení na 
nádvoří školy usadilo 20 dětí. Kromě dětí z bystřických školek k nám přišly i noví školáci z Mrskles, Bukovan, Přáslavic 
a Mariánského Údolí. Maminky, tatínkové, sourozenci a další rodinní příslušníci jim v tento den ještě dělali doprovod, ale 
další dny už své školní povinnosti museli začít zvládat sami. A i když na některých z počátku byly vidět obavy, postupně se 
už ve škole docela úspěšně "zabydleli". Přejeme jim, aby jejich školní dny byly kromě povinností naplněny také spoustou 
zábavy, nových zážitků a samými úspěchy!

Tř. uč. J. Pazderová a K. Pospíšilová

     V roce 2010 jsme u nás hostili maďarský dětský soubor 
a letos přišlo Krušpánku „na oplátku“ pozvání do Maďarska. 
Jako bychom to tušili, na jarním soustředění jsme docvičili 
s dětmi tři pásma, protože po pozvání na přípravu moc času 
nebylo. Některé děti vyzvedávaly pasy den před odjezdem, 
ale ve čtvrtek 21. 6. jsme se „nalodili“ všichni a se vším do 
úplně nového autobusu (vyjížděl na svou teprve druhou 
cestu). Naložení věcí vůbec nebylo jednoduché. Nejprve 
jsme stěhovali k autobusu cimbál - kdo ho nenesl, netuší, jak 
je těžký. Byla to taková malá zkouška, protože tady jsme 
měli pomocníky, ale v Maďarsku jsme na to byli sami 
a jeden naštěstí moc ochotný řidič (děkujeme za všechnu 
pomoc). Na kufrech není nic složitého, ale nažehlené kroje 
na ramínkách byl oříšek, protože je nebylo v novém autobu-
se kam pověsit. Měli jsme dvě tyčky na vlajky a na ně pově-
sili kroje. Nenapadlo nás ale tyčky „zabrzdit“, a tak se nám 
v první zatáčce, ještě v Bystřici, rozkutálely a kroje se porou-
čely k zemi. První myšlenka byla „Ještě že to nevidí mamin-
ky!“. Přijeli jsme do městečka Gyerjúrbarát. Toto jméno 
jsme se dlouho učili vyslovovat a znamená „nový přítel 
Gyeru“. Ubytovaní jsme byli v moc pěkném zařízení pro 
školy v přírodě. Útulné, čisté a celé jen pro nás. Líbily se 
nám dřevěné tábornické postele z ohoblovaných kmenů, až 
na to, že na jednom pokoji z nich lezli malí černí brouci (a to 
se některým moc nelíbilo). Na poslední noc jsme se stěhovali 
do ubytovny zemědělského učiliště, které bylo vybaveno 
a zařízeno nejméně před padesáti lety (možná více) a podle 
toho vypadalo. Tam někdo z dětí pronesl nezapomenutelnou 
hlášku: „Zlatí brouci!“.  Ale tanečníci na cestách musí zvlád-
nout všechno, takže sem tam i nepohodlí a jiné nedostatky. 
Krušpánci všechno zvládli na výbornou - každý den vystou-
pení nebo i dvě, horko, převlékání do krojů, balení a pře-

jezdy, ale také velký aplaus, kdy spontánně vyběhli na jeviště 
znovu se uklonit a poděkovat publiku. Viděli jsme krásná 
historická města Gyer a Sopron, koupali se v termálech 
v Kapuváru, ve Szilu jsme si prohlédli pěknou moderní ško-
lu. Také jídlo bylo moc dobré, dokonce jsme dostali domácí 
palačinky na zahnání hladu před vystoupením a pravý 
maďarský perkelt. Všude byli příjemní a vstřícní hostitelé, 
kteří se o nás perfektně starali a my jsme se tam cítili dobře. 
Jedním z nejsilnějších zážitků byla oslava Slunovratu, které 
jsme se zúčastnili, viděli jsme tance kolem ohně a skákání 
přes oheň. 

Domů jsme se vrátili bohatší o plno vzpomínek, které ten, 
kdo nic nedělá, nemá a nikdy mít nebude.

Lenka Langerová

Krušpánek na festivalu v Maďarsku
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FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY
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Veškeré: instalatérské, topenářské 
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+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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ROZVRH HODIN SOKOLSKÝCH ODDÍLŮ V SOKOLOVNĚ

PONDĚLÍ ČAS VĚK ČTVRTEK ČAS VĚK
ŽENY SENIORKY 15.00 - 16.00 hod. RODIČE S DĚTMI 16.30 - 17.30 hod. od 1 roku
(A. Rechová ) (S. Zapletalová, V. Křepelková)

 
MLADŠÍ ŽACTVO 17.00 - 18.00 hod. 1 - 4.třída VOLEJBAL ŽENY 20.00 - 21.30 hod.  
(V. Jaklová, P. Rulíšek) (H. Dosoudilová)

 
STARŠÍ ŽACTVO 18.00 - 19.00 hod. 5 - 9.třída PÁTEK   
(Z. Krylová, V. Navrátil) GYMNASTIKA 16.30 - 17.30 hod. malé děti

(M. Fait)  
ŽENY S HUDBOU 19.00  - 20.00 hod.
(V. Číhalíková) VOLEJBAL MUŽI 19.00 - 20.30 hod.

(V. Rech)
VOLEJBAL ŽENY 20.00 - 21.30 hod.
(H. Dosoudilová) NEDĚLE  

MALÁ KOPANÁ 10.00 - 12.00 hod.
ÚTERÝ (D. Dvořák)
PŘEDŠKOLÁCI 16.30 - 18.00 hod. 3 - 6 let
(L. Vacková, E. Dohnalová)   FLORBAL 17.00 -18.30 hod.

(D. Buršík)
VOLEJBAL MUŽI 18.30 - 20.00 hod.  
(V. Rech)

STŘEDA   
VOLEJBAL HLUBOČKY 18.30 - 20.00 hod.  
(B. Hoffmanová)

Turnaje se zúčastnilo šest družstev 
systémem každý s každým 1 x 25 
minut. Z našeho pohledu turnaj splnil 
účel, náš tým tvořený převážně z mlad-
ších žáků dokázal odehrát pěkná utkání 
a na to, že v této kategorii to byly vůbec 
první ostré zápasy, tak je čtvrté místo 
více než výborné.
V. Bystřice “B” - V. Bystřice “A” 9 : 15
Dvě třetiny zápasu jsme s áčkem drželi 
krok, poté se projevila fyzická převaha 

hráčů z áčka a po vystřídání Toma 
Spurného jsme nemohli vyspělejšímu 
soupeři konkurovat.
V. Bystřice “B” - Hranice n. M. 21 : 5
Z naší strany pohodový zápas, spousta 
hráčů skórovala po hezkých akcích. 
V. Bystřice “B” - ZORA Olomouc 12 : 16
S urostlejšími hráčkami jsme hráli 
vyrovnanou partii a i když jsme nezví-
tězili, s herním projevem jsme spoko-
jeni.

V. Bystřice “B” - Luhačovice 17 : 15
Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme po 
velmi bojovném výkonu strhli vítězství 
na naši stranu.
V. Bystřice “B” - HC Zubří 7 : 21
Náš nejhorší zápas na turnaji. Přestože 
hráči Zubří byli jednoznačně lepší, naši 
kluci jim to svým odevzdaným výko-
nem až příliš usnadnili. 

Pavel Vodička

Turnaje se zúčastnilo šest velmi 
kvalitních družstev, hrálo se systémem 
každý s každým 2x10 minut. K vidění 
byly hezké, vyrovnané a bojovné zápa-
sy a nás velmi těší, že jsme s těžkými 
soupeři neztratili ani bod a dokázali 
v celém turnaji zvítězit. Naši kluci se 
prezentovali výbornou obranou (nejmé-
ně inkasovaných branek), zahráním 
nacvičených signálů v útočné fázi 
a především obrovskou bojovností. 
I když se nám v některých zápasech 
nedařilo, tak jsme to vždy ubojovali.
V. Bystřice  -  HC Zlín  10 : 7
Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím 
s těžkým soupeřem. Z naší strany to byl 
nejhezčí zápas ve vysokém tempu.
V. Bystřice  -  Dukla Praha „A“  8 : 7 
První půle oboustranně hrůza, víc boj 
než házená. Ve druhé půli jsme nakonec 
strhli výhru na naši stranu, ale herní 

projev nebyl o moc lepší. V tomto 
zápase vzal na sebe zodpovědnost Tony 
Vodička, který svým nasazením a super 
zakončením ze spojky přispěl největší 
měrou k naší výhře. 
V. Bystřice  -  HC Zubří 6 : 3
Souboj dvou výborných obran, obě 
družstva se v útoku těžko prosazovala. 
Rozhodující byly tři přihrávky Štěpka 
Součka v závěru utkání na pivota 
Macka, který je zužitkoval na 100 %.
V. Bystřice  -  Uherské Hradiště  6 : 4
Na našich hráčích už byla patrna velká 
únava a drobné šrámy z předchozích 
zápasů. Dali jsme tedy více prostoru 
náhradníkům a ti nezklamali. Tento zá-
pas rozhodly hezké průniky Bohouška 
Možíše z křídelních prostor.
V. Bystřice  -  Dukla Praha „B“  18 : 4
Kluci posbírali poslední zbytky sil, 
ukázali, že je házená opravdu baví 

a hezkým výkonem podtrhli celkový 
úspěch našeho družstva.

Turnaj jsme odehráli den po turnaji 
starších žáků, a přestože se většina 
hráčů zúčastnila obou akcí, dokázali se 
vypořádat s fyzickým zápřahem a na-
růstající únavou a odvedli hezký kolek-
tivní výkon. Velký dík patří také osádce 
bufetu Elišce Zedníkové a manželům 
Buršíkovým a všem těm, kteří přišli 
zafandit našim plejerům.

Konečné pořadí:
1. SK Velká Bystřice
2. HC Zlín
3. DUKLA Praha „A“
4. HC Zubří 
5. Moravská Slávia Uherské Hradiště 
6. DUKLA Praha „B“

Pavel Vodička

NEDĚLE 2. 9.  – TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
„GENERALI CUP 2012“ – 1. MÍSTO!

SOBOTA 1. 9. TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ 
"SMVB CUP 2012" - DRUŽSTVO "B" 4. MÍSTO.

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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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

5. 10. pátek ČARODĚJNÉ POHÁDKY I. Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

5. 10. pátek VRTĚTI ŽENOU Produkce: VB
19:30 hod. Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Vstupné Kč 50,-
100 minut Romantická komedie. Titulky. Přístupný od 15 let

12. 10. pátek IRON SKY Produkce: A,N,FI.
18:00 hod. Přicházíme v míru. Vstupné Kč 50,- 
93 minut Akční sci-fi komedie. Titulky. Přístupný od 12 let

19. 10. pátek DOBA LEDOVÁ. ZEMĚ V POHYBU. Produkce: USA 
17:30 hod. Nejoblíbenější zvířecí partička Vstupné Kč 50,-
94 minut je konečně zpět. Český dabing. Přístupný 

26 .10. pátek MADAGASKAR 3. Produkce: USA
17:30 hod. Animovaná komedie o cestě známých Vstupné Kč 50,-
85 minut zvířátek domů na ostrov. Český dabing. Přístupný 

26. 10. pátek VE STÍNU Produkce: ČR
19:30 hod. Napínavý kriminální příběh 50. let. Vstupné Kč 50,-
106 minut V hlavní roli Ivan Trojan. Přístupný

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 LISTOPADU uvidíte: Diktátor, Sněhurka, Signál, Bastardi 3, 
Svatá čtveřice.…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ŘÍJEN

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Barbara Delinsky – Slepá ulička

mladá vdova čeká dítě, otec je neznámý a vztahy 
sousedů narušuje podezíravost…   

… detektivní
Jennifer Weiner – Dobrou noc, Nikdo

dvě svérázné amatérské „detektivky“ pátrají po 
vrahovi mladé ženy  

…pro mládež 
Rafal Kosik – Felix, Net a Nika

díky nerozlučnému přátelství se z třináctiletých
školáků stává neporazitelná trojice detektivů

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

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 knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ!
8. – 12. října 2012 knihovna zavřená. Dovolená.

Foto Zahájení
Vzácným hostem při zahájení byl 
hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík. (Na snímku se starostou M. 
P azd e ro u ,  m í s to s t a r o s to u  I .  
S l avo t í n k em a  mí s top ř eds ed y  
Folklorního sdružení ČR L. Michálkem 
a J. Langerem)
Foto Malý7kvitek
Dětské folklorní soubory letos svými 
výkony opět potěšily nejen stovky 
diváků, ale i členy lektorského sboru
Foto diváci
Do posledního místa zaplněný amfiteá-
tr v pohodovém sobotním podvečeru 
těší na koncert Vlasty Redla
Foto Redl
Vlasta Redl s kapelou si sice své nej-
větší hity schoval až na konec koncertu, 
ale zato je zpíval s sebou celý amfiteátr
Foto hrnčíř
Návštěvníci jarmarku si letos u slez-
ských řemeslníků mohli dokonce 
vyzkoušet jak se pracuje na hrnčířském 
kruhu, pletou košíky nebo ková podko-
va
Foto trhy
Druhého běhu farmářských trhů v 
rámci projektu Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané se zúčastnilo na tři 
desítky farmářů a výrobců se širokým 
sortimentem svých produktů
Foto Nysa
Z bohaté účasti polských souborů skli-
dilo snad největší ohlas vystoupení 
„Kiszona kapusta“ souboru Dziobky
Foto Sedmikvítek
Roztančené festivalové pódium: „Po 
valašsky od zeme“ v podání sólisty 
souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod 
Radhoštěm 
Foto Indie
Krása, barevnost, ladné pohyby, mládí, 
exotika a výjimečná příležitost živého 
kontaktu se vzdálenou kulturou – indic-
ký dívčí folklorní soubor Ferriswheel
Foto výstava 
Jako za starých časů: kousek historie a 
milé domácí prostředí včetně dvorku s 
prádlem, drůbeží a králíky našli 
návštěvníci výstavy „Ô stařenke doma“ 
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