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Úspěch bystřických divadelních 
ochotníků

V letošním roce, více 
než kdy jindy, si mohla 
Velká Bystřice připome-
nout, že je na střední Hané 
skutečným centrem ochot-
nického divadla. Již v prů-
běhu roku k nám v rámci 
projektu Spojují nás tradice zavítaly 
ochotnické soubory z Regionu Haná 
(okolí Náměště na Hané) a ze sloven-
ského regionu Požitavie-Širočina, aby 
obohatily náš kulturní život několika 
představeními. Z Velké Bystřice se 
zapojilo Velmi amatérské divadlo, které 
působí pod jednotou Orla Velká 
Bystřice a Divadelní soubor Osvětové 
besedy, který má svou domovskou 
scénu v KD Nadační. Bystřičtí ochotní-
ci z divadelního souboru vedeného 
Tomášem Hradilem však sklízeli vavří-
ny na jiné scéně: v letošním roce se již 
počtvrté v porevoluční éře probojovali 
na celostátní přehlídku venkovských 
ochotnických divadel Krakonošův 
divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou, kde si získali publikum skvělou 
komedií „Mátový, nebo citron?“ Naše 
divadelníky jsme byli podpořit na pře-
hlídce i v početné delegaci fanoušků 
z Velké Bystřice a v publiku to bylo 
znát. Soubor posbíral dvě čestná uznání 
a jednu cenu za herecký výkon a cenu 
za režii. Celkově se pak umístil mezi 
třemi nejlepšími soubory. Divadelní-
kům gratulujeme a patří jim dík za vzor-
nou reprezentaci! Bystřické divadlo je 
naším prvotřídním exportem, ať se vám 
daří! Tak příští rok v Hronově? 

Bystřické banjo 
s novými organizátory

U kultury ještě chvíli zůstanu: letošní 
podzimní Bystřické banjo, přehlídka 
folk, country a bluegrassové muziky, 
zažilo velký přerod. Po dlouhých letech 
šéfování Jaroslava Jerryho Koše se 
vedení a organizace ujali manželé 
Kafkovi a svoji premiéru zvládli na 

jedničku! Banjo tak úspěšně prošlo 
jedním z nejtěžších testů každého spol-
ku nebo aktivity: předání žezla, vedení 
„podniku“ nástupcům. Kolik úžasných 
aktivit již zaniklo jen proto, že po letech 
otců zakladatelů se nenašel nástupce, 
který by štafetu převzal. Bystřické 
folkové hnutí má o budoucnost postará-
no. Manželům Luďkovi a Aleně 
Kafkovým patří náš dík a úcta za tuto 
veřejně prospěšnou práci, na kterou 
zakladatel Jerry může být právem hrdý! 
Letošní hvězda večera – doplňující 
program mimo soutěžní přehlídku – 
tedy budějovická formace Nezmaři, mě 
po letech, kdy jsem je neslyšel naživo, 
uchvátila. Skvělý akustický zážitek, 
který si zaplněný bystřický kulturák 
mohl náležitě vychutnat, byl skvělou 
pozvánkou na plánované aktivity v příš-
tím roce. A že se máme na co těšit! Ale 
nebudu předbíhat.

Biřmování a nová zimní kaple
V pátek 5. října navštívil Bystřici 

olomoucký biskup, básník a literát 
v jedné osobě Mons. Josef Hrdlička, 
kterého pozvala bystřická římskokato-
lická farnost na svůj velký svátek: tedy 
aby udělil svátost biřmování několika 
členům zdejší farnosti. Kdo si oblíbil 
vánoční půlnoční mše na Svatém 
Kopečku ví, že tím hlavním důvodem je 
především promluva otce biskupa 
se svou duchovní i lidskou hloubkou. 
A právě tento zážitek si dopřál plný 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele v onen 
páteční podvečer. Při této příležitosti 
Mons. Hrdlička také vysvětil novou, 
resp. upravenou boční, tzv. „přáslav-
skou“ kapli kostela, která díky podpoře 
z evropského programu Leader získala 
krásné nové skleněné výplně a zádveří 
a z darů věřících nové vitráže. Takže až 
se do této části kostela přijdete podívat 
v třeskutých mrazech nadcházející 
zimy, zažijete něco, co generace před 
námi nemohly: teplo!  

Vycházka kolem zámku 
ke Dni architektury

Již na sklonku září, přesněji v neděli 
třicátého, se naše městečko připojilo 

k celonárodní akci Den architektury. Na 
žádost pořadatelů jsme tento svátek 
kvalitní architektury, tedy především 
její prezentace, podpořili výkladem 
o našem novém centru města. Malou 
vycházku renovovanými prostorami 
Zámeckého náměstí, Zámeckého parku, 
amfiteátru, západního křídla zámku 
nebo kolem nového exteriéru Zámecké 
školky, vedli především autoři úspěšné 
regenerace prostor – architekti ateliéru 
Michala Sborwitze z Prahy. A tak od 
Karlových Varů přes Prahu, Litomyšl, 
Velkou Bystřici až po Vídeň a Brati-
slavu měli lidé možnost poučit se, kon-
frontovat a posunout své vnímání archi-
tektonické estetiky o kus dál. Těší nás, 
že jsme se mohli zařadit mezi několik 
málo měst, která proslula svou sázkou 
na kvalitu. Po nedávném zařazení naše-
ho centra do seriálu Hospodářských 
novin o soudobé architektuře se o pro-
jekt začalo zajímat čínské odborné 
vydavatelství Liaoning Science and 
Technology Publishing House. S tro-
chou nadsázky lze říci, že se možná 
brzy dočkáme repliky bystřického 
rynku někde u Žluté řeky…

Projekt Maminkatelka 
a Dětský bazárek

Letošní říjen se také nesl ve znamení 
služeb maminkám a mladým rodinám. 
Naše mateřské centrum Bublinka přija-
lo účast na projektu „Chci být mamin-
katelka – maminka a podnikatelka!“, 
financovaný z Evropského sociálního 
fondu (ESF), který připravilo Rodinné 
centrum Čmelda z Velkého Týnce. 
Cyklus přednášek a kurzů umožní 
maminkám snadnější návrat do práce 
po mateřské dovolené především for-
mou samostatně výdělečné činnosti 
(OSVČ). Maminky absolvují lekce 
psychologie, práce na PC, účetnictví, 
ekonominky, práva, marketingu, komu-
nikace s úřady nebo vytvoření podnika-
telského plánu. Tento cyklus je již obsa-
zený, ale příští rok podobnou, nástavbo-
vou část připravuje město Velká 
Bystřice ve spolupráci s Regionem 
Haná z Náměště na Hané. 19. a 20. října 
pak maminky z MC Bublinka zorgani-
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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

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

Ordinační hodiny – ČSA 80:
Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace
MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
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zovaly v bystřické orlovně další popu-
lární podzimní bazárek dětského vyba-
vení a oblečení. S potěšením můžeme 
konstatovat, že rozsah služeb mamin-
kám a mladým rodinám v Bystřici se 
rozšiřuje. Doufáme, že i díky tomu bude 
demografický strom života v Bystřici 
vyrovnávat evropský trend stárnutí 
populace. 

Za dveřmi jsou dušičky
Symbolem těchto 
dnů se stává tradiční 
podz imn í  p i e t a  
spojená se vzpomín-
kou na naše drahé 
zesnulé, kteří nás 
předešli na věčný odpočinek. Vzpomín-

ka, nemusí být nutně zahalena do smut-
ku, ale naopak je dobrou příležitostí pro 
upevnění všeho krásného, co jsme spolu 
prožili. A v neposlední řadě je nadějí, že 
pozemský smutek je jen dočasný.  V 
zemích s křesťanskou tradicí je zvykem 
při návštěvě hřbitova rozsvítit svíčku, 
pomodlit se za zemřelé a položit živé 
květiny, které symbolizují víru ve věčný 
život.

Svatý Martin už sedlá 
koně 

– letos hned tři koně!
Jedna z trvale rostoucích 
kulturních akcí v Bystřici 
je i svátek Svatého Marti-
na. Letos pořadatelé pod 

vedením Martina Seidlera chystají 
několik novinek: zápis rekordu v počtu 
Martinů a Martin při společném přípit-
ku, nová nabídka Svatomartinského 
menu 5 bystřických restaurací a hospod, 
nová dramatizace legendy o sv. Marti-
novi, průvod v čele s třemi jezdci na 
koních, husí ZOOkoutek na náměstí, 
spousta martinských dobrot, světel 
a ohňů. Obsáhle o této akci na jiném 
místě VBN píše Martin a tak věřím, že 
tento krásný start kulturního maratonu 
v závěru roku si jako minule zaslouží 
krásné počasí a ještě hezčí účast!

Na setkání nad číší mladého Svato-
martinského vína se těší 

Ivoš Slavotínek

Informace z bystřické radnice – svozový kalendář na veškerý odpad 2012

Tko Bio ODPAD Sběrné místo Nebezpečný 

Listopad 6. 11. 2012 8. 11. 2012 3. 11. 2012

20. 11. 2012 22. 11. 2012

Prosinec   4.12.2012 1.12.2012

18.12.2012 20.12.2012

Kapitulní ul. a velkoobjemový

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:

Dětský dramatický kroužek při 
Osvětové besedě ve Velké Bystřici

Vážení rodiče.
Myslíte si, že vaše dítě má herecký talent? Máte doma 

nástupce známých herců? Pak máme pro vás dobrou zprávu.
Dne 13. listopadu 2012 zahájí svou činnost Dětský drama-

tický kroužek při Osvětové besedě ve Velké Bystřici. 
V tomto kroužku se děti budou učit základy jevištní řeči – 

správnou výslovnost a artikulaci, práci s rekvizitou, improvi-
zaci a samozřejmě rozvíjení jevištních pohybových schop-
ností, to vše v rámci společných her. Budeme také připravo-
vat veřejné vystoupení s nastudovanou divadelní hrou, dále 

Narození:Narození:
Veronika Bártková 30. 8. 2012
Ondřej Langer 18. 9. 2012
Maxim Kráčmar 22. 9. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Evžen Mader 11. 9. 2012
Vlasta Peřinová 21. 9. 2012
Jiří Svoboda 27. 9. 2012
Dagmar Mikulenková 28. 9. 2012
Hedvika Záchová 11. 10. 2012
Božena Obšilová 16. 10. 2012
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Taneční pro dospělé
Bojíte se, že pošlapete partnerce střevíčky? Tančíte rádi, 

ale nejste si jistí? Chcete si zatančit jen tak pro radost? Už 
druhým rokem otvíráme kurz, ve kterém se můžete naučit 
všechny klasické i některé netradiční tance a slibujeme při-
tom takové tempo nácviku, které vám bude vyhovovat. 
Sychravé podzimní večery strávíme v teple přátelského 
prostředí orlovny tancem i odpočinkem. V případě zájmu 
můžeme po dobu lekce zajistit hlídání dětí přímo v orlovně. 

Co potřebujete:  Partnera nebo partnerku a pohodlné boty.
Místo konání: Orlovna ve Velké Bystřici (naproti školy).
Kurzy pro začátečníky: první lekce proběhne v neděli 4.11. 
v 16 hodin (na pevném čase kurzů se domluvíme společně).
Kurzy pro pokročilé: pátek 20:30 (první lekce 2.11.)
Cena: 50 Kč/ osoba/ lekce.

Těší se na vás Anička Juráňová a Ondra Líňa

vám můžeme slíbit pravidelná soustředění, která budou pro-
bíhat formou dvoudenní akce. 

Dětský dramatický kroužek je určen pro děti z pátých až 
devátých tříd. Zkoušky budou probíhat jednou za týden 
v divadelním sále KD Velká Bystřice.

Dobrá zpráva nakonec – za kroužek nemusíte platit, ale 
pokud budete chtít přispět, rádi uvítáme jakoukoliv pomoc. 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle 
604 610 224 nebo na mailu frantisek.denk@gmail.com 
nebo se dostavte osobně v úterý 13. listopadu v 16.00 hodin 
do divadelního sálu kulturního domu Nadační ve Velké 
Bystřici.

Těšíme se na vás.
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
listopad 2012

1. 11.
Velká Bystřice – Vzpomínka na věrné zesnulé - mše 

a průvod na hřbitov
Hlubočky – Slavnost Všech Svatých – mše za zesnulé

  3. 11.
Velká Bystřice – Vzpomínková ekumenická pobožnost 

na hřbitově

8.-9. 11.
Velká Bystřice – Prodejní výstavka Svazu postižených 

civilizačními chorobami

9. 11.
Přáslavice – Den veteránů
Tršice – Martinský lampionový průvod

10. 11.
Velká Bystřice – Koncert A. a L. Čepických (houslové 

duo)
Mrsklesy – Operetka

11. 11.
Velká Bystřice – Svatomartinské odpoledne

11.-18. 11.
Velká Bystřice – Výstava amatérských malířů

16. 11.
Velká Bystřice – Perníkový dědek (pohádka pro MŠ)
Velký Újezd – Poslední leč

17. 11.
Doloplazy – Skautský countrybál

22. 11.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark

24. 11.
Velká Bystřice – Vernisáž výstavy (Tereza z Davle)
Přáslavice – Kateřinská zábava

25. 11.
Velká Bystřice – Vernisáž fotografií řeky Bystřice
Mrsklesy – Vánoční tvořivá dílna a rozsvícení 

obecního stromu

27. 11.
Bystrovany – Rozsvícení vánočního stromu, vánoční 

jarmark dětí ZŠ

30. 11.
- 2. 12.

Bystrovany – Vánoční inspirace – prodejní výstava

Stručně o činnosti školní jídelny
Školní jídelna Velká Bystřice, příspěvková organizace, je 

samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je Město 
Velká Bystřice. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky 
mateřských a základních škol, závodní stravování pro pra-
covníky škol a školských zařízení a také pro cizí strávníky. 
Skladba podávaných jídel odpovídá zásadám zdravé výživy 
při dodržení plnění výživových norem.

Počet přihlášených strávníků v září 2012 je 797. 
Průměrný počet vařených jídel je denně 705 porcí obědů,  
300 porcí přesnídávek a 220 porcí svačin pro MŠ a ZŠ. 
Strava je vyvážena do dvou MŠ ve Velké Bystřici, dále do 
MŠ Mrsklesy, Bystrovany, Bukovany, Samotišky, do MŠ 
Waldorfská Olomouc a do základních škol v Bystrovanech 
a Samotiškách.

Tři dny v týdnu připravujeme 2 hlavní chody, strávník má 
tedy možnost výběru ze dvou druhů jídel. Denně přepravíme 
cca 115 ks várnic o objemu 5-20 l. Dále přepravujeme 22 
termoportů, ve kterých se převážejí přesnídávky, svačiny pro 
MŠ, ZŠ a průměrně 60 ks jídlonosičů pro občany nejen ve 
Velké Bystřici, ale i v Droždíně, Svésedlicích a ostatních 
výše uvedených obcích. Stejné množství prázdných várnic, 
termoportů a jídlonosičů dovážíme zpět do ŠJ k naplnění na 
příští den. To byl důvod, proč Školní jídelna Velká Bystřice 
za přispění finanční částky z investičního fondu Města Velká 
Bystřice zakoupila na rozvoz stravy nové auto zn. VW 
Transporter. Dosavadní automobil zn. VW CADDY byl již 
v užívání 17 let, pro potřeby ŠJ nedostačující, často porucho-
vý, po technické stránce již nevyhovující a investice do opra-
vy zastaralého auta byla dosti nákladná.

Veškerá činnost školní jídelny je průběžně sledována 
a kontrolována zřizovatelem. Díky dobré spolupráci s vede-
ním města a finančním odborem MěÚ se podařil vyřešit 
i problém s lapačem tuku, který se v srpnu r. 2012 vyměnil za 
nový. To byla další velká investice do oprav ŠJ ze strany 
města Velká Bystřice. 

Mimo obědy, přesnídávky a svačiny, které jsou vždy kva-
litní, zdravé a chutné, doplněné čerstvou zeleninou, ovocem 
a džusem z čerstvého ovoce, který denně připravujeme ve 
školní jídelně, vám můžeme připravit občerstvení k nejrůz-
nějším rodinným i firemním oslavám a výročím, včetně 
svatební hostiny. Výrobky studené i teplé kuchyně vám dle 
dohody dodáme na místo nebo připravíme slavnostní tabuli 
přímo v prostorách naší jídelny.

Srdečně Vás zveme do našeho stravovacího zařízení 
a nabízíme rovněž rozvážku obědů až k Vám domů. 
Předností naší kuchyně je zdravá, pestrá a vyvážená strava, 
přispívající ke zdravému vývoji dětí a zdravému životnímu 
stylu dospělých.

Jistě již mnoho dospělých, ale hlavně naše děti zaregistro-
valy, že dne 11. dubna 2012 jsme otevřeli v Masarykově ZŠ 
školní bufet. Hlavní myšlenkou bylo, aby i v dnešní uspěcha-
né době si mohly děti koupit v dopoledních přestávkách 
zdravou svačinku. S ohledem na potřeby dětí jsme tedy upra-
vili nejen nabízený sortiment, ale i provozní dobu školního 
bufetu. Denně se každé ráno ve školní kuchyni připravují 
čerstvé obložené bagety, sendviče, kaiserky, bulky, rohlíky... 
Jsou plněny šunkou, sýrem, máslem, vajíčkem apod. Záleží 
na výběru, vždy ale obsahují spoustu čerstvé zeleniny (ledo-
vý salát, papriku, okurek, rajče). Děti si také oblíbily naše 

upečené muffins, které chutnají nejlépe teplé, přinesené 
právě ze školní kuchyně. Nelze opomenout, jaký je v dnešní 
době kladen důraz na pitný režim. Z pestré nabídky si u nás 
jistě každý vybere. 

Snažíme se neustále obměňovat naši nabídku, hlavně 
výrobky, které si sami připravujeme ve školní kuchyni. 
Věříme tedy, že otevření školního bufetu splnilo svůj cíl 
(soudě tak podle zájmu dětí a pedagogů) a je tedy pro MZŠ 
oživením a přínosem. 

Ráda bych touto cestou poděkovala zřizovateli za spolu-
práci a pochopení našich  potřeb během celého roku.

Marie Scheuchová, ředitelka školní jídelny

Římskokatolická farnost Velká Bystřice, Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici a město 
Velká Bystřice společně pořádají v sobotu 3. listopadu 2012 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

 

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

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

Ordinační hodiny – ČSA 80:
Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace
MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
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Pozvánka na výstavku
ZO SPCCH zve všechny spoluobčany 

a žáky MŠ a ZŠ na svoji tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVKU
ve čtvrtek a pátek 8. a 9. listopadu 2012

od 8.00 do 17.00.
Výstavka se uskuteční v přízemí 

radnice, vchod proti poště.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
a přejeme dobrý nákup hezkých

a levných dárečků pro sebe 
a své blízké. 

Tradiční bude i domácí cukroví a perníčky. 
Prodejní exponáty přijímáme ve středu 7. 11. 
v prodejní místnosti od 10.00 do 12.00 hod.

Srdečně zve výbor ZO SPCCH.

 
NEBEZPEČÍ V TOPNÉ SEZÓNĚ

Blíží se zima a brzy začne topná sezóna. Nepodceňte 
přípravu a zkontrolujte si, nebo si nechte zkontrolovat, 
bezpečný stav vašeho topidla a komína. Jednou z nej-
častějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí 
člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při 
provozu topidel a komínů je důležité dodržovat bez-
pečnostní zásady a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu 
topidel a komínů. Dnem 1.1.2011 nabylo účinnosti 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Proto aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví 
nebo škodám na majetku.

wpočínejte si tak, aby při provozu topidla a komína 
nedocházelo ke vzniku požáru,

w dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb.,

w dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od 
topidla a komína,

w při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
w i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x 

ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou 
(kominík), 

w v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto 
topidlu určené, pálit například odpad, výrazně snižuje 
životnost topidla i komínu,

wpři topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rych-
lému zarůstání komínů,

wpozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může 
způsobit požár, popel vždy skladujte v nehořlavých 
nádobách, mimo ostatní domovní odpad,

wsprávně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také 
výrazně úspornější při spotřebě paliva,

w pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne 
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 
150 nebo 112.

Více informací najdete na 
www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

HASIČI 
INFORMUJÍ! !

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice uvádějí

koncert

(houslové duo)

sobota 10. listopadu 2012 v 18.00 
„galeriezet“ Velká Bystřice

Program:

Telemann - Kánonická sonáta D dur
- Fantasie D dur pro sólové housle

Bach - Sonáta č.1 g moll 
nebo Partita č. 3 E dur pro sólové housle

- 4 dvojhlasé invence pro dvoje housle

Ysaye - Sonáta – Ballada č. 3 pro sólové housle

Bartók - Dueta pro dvoje housle op. 44 (výběr)

Paganini - Variace na Nel cor piu non mi sento

Leclair - Sonáta A dur pro dvoje housle  

Vstupné 50,- Kč.   Srdečně zvou pořadatelé.

Alžběty a Leoše
ČEPICKÝCH

Město Velká Bystřice zve na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Sv. Mikuláš a Rozsvícení 
vánočního stromu

středa 5. prosince 2012 od 17.00 hodin
náměstí ve Velké Bystřici 

u vánočního stromu

* Mikuláš nadělí všem dětem 
   (balíčky přijímány nejsou)

    * Ježíškova pošta 

       * Něco pro zahřátí
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Město Velká Bystřice zve všechny děti 

na pohádku

„O perníkovém dědkovi“
pátek 16. listopadu 2012 v 9.30
sál KD Nadační Velká Bystřice

Účinkují herci divadla Andromeda –
 Andrea Sousedíková, Dodo Slávik

Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí 
číhat na děti ve své perníkové chaloupce a 
tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své 
nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvěz-
něn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí 
požádat Mařenku. Jestli se mu podaří 
dostat se na svobodu a jak to všechno 
dopadne, uvidí děti v této veselé pohádce 
s mnoha písničkami.

Vstupné 40,- Kč. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Orel Velká Bystřice

 9. VÝSTAVA
AMATÉRSKÝCH 

MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ
 v orlovně ve Velké Bystřici  11. - 18.11.2012 

VYSTAVUJÍ:
P. Juráň, D. Elsnerová, M. Vojáček, 

P. Vojáček, L. Žaloudek, I. Foretová, 
J. Balcárek, J. Kroupa, M. Coufal, 
P. Langer, J. Malaska, E. Horáková, 
J. Baránek, J. Dvořáček, P. Polcrová,  

M. Lakomý, J. Petřík, M. Gallas

Zahájení výstavy 11.11.2012 v 16.00 hod. 
krátkým koncertem Chrámového sboru V. Bystřice 

a dětského orchestru „Bystrovanský šraml“.

Srdečně zveme na toto „setkání umění“!

Výstava bude k zhlédnutí denně do neděle 18.11.2012
Po-Pá:  15.00 – 18.00 hod., So-Ne:  9.00 - 17.00 hod. 

 

Svatomartinské aktuality
V minulém čísle VbN jsem slíbil 

přinést podrobnější zprávy o programu 
letošního Svatomartinského odpoledne. 

Program bude opět pestřejší než loni 
a najdete ho na plakátě vloženém 
v tomto čísle. Takže co vypíchnout? 
Předně to, že začínáme už dopoledne. 
Od 10 hodin bude probíhat registrace 
účastníků na vytvoření rekordu a také 
bude na náměstí připraven malý zvěři-
nec – ohrádka s husami, kachnami 
a možná i dalším zvířectvem. V 11.00 
slavnostně otevřeme na Zámeckém 
náměstí Svatomartinská vína a hned 
jedenáct minut poté ustanovíme nový 
český rekord v počtu Martinů a Martin, 
kteří si na Martina spolu připijí Svato-
martinským vínem (nezletilí pochopi-
telně něčím nealkoholickým).  Nezapo-
meňte prosím tuto zprávu říct všem 
Martinům a Martinám, které znáte. Věk 
a bydliště nerozhoduje, ať je nás co 

nejvíc!!! Připíjet budeme ze speciál-
ních, pro tuto příležitost vyrobených 
skleniček, které budou k prodeji i všem 
příchozím a výtěžek z jejich prodeje 
bude věnován komu jinému než 
Martinovi – talentovanému chlapci 
z dětského domova v Plumlově.  

Všichni přítomní pak budou mít 
příležitost  si pochutnat na Svato-
martinském obědě v jedné z pěti parti-
cipujících restaurací – jejich seznam 
i menu naleznete na vloženém letáku.

Od 15.00 odstartuje na Zámeckém 
náměstí prodej Svatomartinských spe-
cialit - stejně jako loni pod osvědčenou 
záštitou školní jídelny. Zároveň bude 
v západním křídle zámku otevřena 
výstava skřítků podzimníčků, které 
vyrobili žáci prvního stupně naší 
základní školy.

Sraz dětí u školy letos doprovodí 
svým světelně ohňovým představením 
velkobystřický vystupující – Martin 
Ochman, který v tomto oboru začíná 

sklízet první úspěchy. Průvod odejde od 
školy v 16.45 a tentokrát půjde s nej-
větší pravděpodobností přímo po hlavní 
ulici. Průvod v čele se Svatým Marti-
nem dorazí na defilé amfiteátrem zhru-
ba čtvrthodinu po páté a pak již bude 
následovat program podobný tomu 
loňskému, tentokrát  se zcela novým 
Svatomartinským příběhem. Závěrečné 
ohňové představení připravuje opět 
skupina Prométheus z Vyškova, která 
loni sklidila zasloužený potlesk.

Co dodat? Snad jen to, že kdo bude 
chtít začít slavit už v sobotu, může 
dorazit do vinárny Sklep na ochutnávku 
vín a za doprovodu skupiny MS Band 
posedět dlouho do večera a také to, že 
část živého husího osazenstva Svato-
martinského ZOO koutku bude rozdána 
jako ceny pro vítěze soutěží, které 
budou nedělní program provázet.
                                                                                                          
Za všechny organizátory

Martin Seidler

Pozvánka na vernisáž výstavy 
fotografií řeky Bystřice

25. 11. 2012 v 17.00 hodin
Kulturní a informační centrum, 

Zámecké náměstí 775, Velká Bystřice 
(v prostorách Galeriezet)

Vstupné: 50,- Kč

Vážení občané Velké Bystřice,
rádi bychom Vás opět pozvali na již tradiční listopadovou 
vernisáž výstavy fotografií naší řeky Bystřice. 

Vybrali jsme fotografie, které Vás opět překvapí, potěší 
a snad i inspirují. Jako vždy jde o to, zachytit řeku a život 
kolem ní z různých pohledů přes hledáčky Vašich fotoaparátů. 
Cílem nejsou profesionální umělecká díla. Chtěli jsme dát 
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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

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

Ordinační hodiny – ČSA 80:
Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace
MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
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možnost těm z Vás, kteří k řece chodíte na procházky nebo 
jezdíte na kole, máte s sebou fotoaparát, otevřené oči a rádi 
byste to, co Vás zaujalo, sdělili ostatním.

Na každé vernisáži nesmí, mimo malého občerstvení, 
chybět hudební host. Jen připomenu, že v minulých letech 
vystoupili Lakomé Barky, Václav Koubek, Jan Burian… 
letos výstavu zahájí zpěvačka Eliška Ptáčková. Vám, kteří ji 
neznají nebo si informace o ní nenajdou na jejích interneto-
vých stránkách www.eliskaptackova.com bych ji rád krátce 
představil. Eliška Ptáčková se narodila v roce 1985 v rodině 
banjisty Vladislava Ptáčka a vyrůstala v hudebním prostředí 
plném spřátelených muzikantů, kteří se v prostorném staro-
městském bytě vyskytovali takřka nepřetržitě. V roce 2005 
začala zpívat s jazzovou kapelou Palm Jam, kde objevila 
navíc kouzlo jazzových standardů. K převzaté anglické tvor-
bě již přibývá vlastní tvorba v češtině i angličtině. Hudebně 
jste ji mohli zaslechnout na CD Sváteční Čechomor, 
a následně zahlédnout s Čechomorem v roce 2007, 2008 
a 2009 na Vánočním turné. Dále také na několika koncertech 
Druhé Trávy a Pavla Bobka. V současné době vydala dlouho 
připravované autorské CD „Svým způsobem“, které produ-
koval Steve Walsh.

Již předem bych rád poděkoval za trvalou pomoc a spolu-
práci městskému úřadu, kurátorovi galerie a naší nové kul-
turní a informační atašé.

Nejenže se velmi těším na Eliščin koncert, ale hlavně se 
těším na Vás, ať už s námi chodíte v květnu čistit řeku nebo 
si přijdete poslechnout koncert a prohlédnout výstavu. 
Věřím, že Vaší přítomností podpoříte nejen „Čištění řeky“, 
ale i kulturu v našem městečku.

Za pořadatele Václav Břeha, 
www.facebook.com/reka.bystrice

Výstava fotografií Terezy z Davle 
Tereza z Davle začala fotografovat 

v roce 1993, poprvé vystavovala v roce 
1996. Je samoukem, věnuje se figurální 
tvorbě, převážně černobílému portrétu a 
aktu. Pokračuje i ve volné tvorbě, kde 
se vedle aktů a portrétů začínají objevo-
vat zátiší. V roce 2009 vydala obsáhlou 
monografii „Feminissimo“.

Narodila se 26. 7. 1975 v Hořicích. 
Dětství a fotografické začátky prožila 
v Davli u Prahy, dnes žije v Kounicích 
u Českého Brodu. Studuje Vysokou 
školu obchodní v Praze. 

Vernisáž výstavy fotografií Terezy 
z Davle se uskuteční 24. 11. 2012 
v 17.00 hod. v prostorách galeriezet ve 
Velké Bystřici. Úvodní slovo pronese 
prof. Ivo Barteček. Návštěvníkům se 
pod názvem „Grandhotel“ představí její 

autorský projekt, který tematicky rozvi-
nula do souboru komorních aktů. Ženy 
na fotografiích vyprávějí své životní pří-
běhy, které schovávají pod své charis-
matické pohledy, smyslnou krásu a 
glamour první republiky a to vše je pro-
syceno zašlou slávou hotelu Evropa. Její 
pohled na svět je pohled objektivem, 

stačí jen začít číst v jejích příbězích...
Vernisáž proběhne za osobní účasti 

autorky. Výstava potrvá do 25. 1. 2013.
Více informací o tvorbě Terezy 

z Davle získáte rovněž na: 
http://www.terezazdavle.com/ 

Více informací o galeriizet naleznete 
na:  http://www.galeriezet.cz/

V sobotu 20. 10. 2012 po jedenácté 
hodině večerní skončil oficiální pro-
gram XIV. ročníku festivalu bluegrass 
a country folkové hudby Bystřické 
banjo. Tento hudební podzimní festival 
důstojně uzavřel letošní letní toulavou 
sezonu a opět nás všechny přesvědčil, 

že žánr country, bluegrassu, folkové 
a trampské hudby se ještě zdaleka nevy-
dal na slepou a rezavou kolej.

Již tradičně vyzdobený sál bystřické-
ho kulturního domu přivítal bezmála dvě 
stovky platících příznivců a devět skvě-
lých hudebních skupin. Šest z těchto 

Ohlédnutí za XIV. ročníkem přehlídky 
Bystřické banjo 
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skupin změřilo síly v přátelském hudeb-
ním klání o přízeň publika, jedna báječná 
formace festival otevřela a pozdním 
večerem nás všechny provedly dvě 
opravdu výjimečné a publikem vyhledá-
vané kapely, z nichž jedna nese doslovný 
punc legendy folkové hudby. 

Atmosféru večera odstartovala sku-
pina 3M+B z Lipníku nad Bečvou. 
Pohodovou folkovou hudbou s netradič-
ně moderními texty jednoznačně nazna-
čila, že náš oblíbený žánr se stává stále 
více nadčasovým a že tato skupina 
v dalších ročnících určitě zamíchá 
zásadním způsobem pomyslnými karta-
mi soutěžících.  

Po odstartování festivalu se na sál 
kulturního domu Nadační snesla doslo-
va lavina kvalitní folk country bluegras-
sové hudby. Skupina Freďáci z Přerova 
nastartovala jako vždy pohodovou atmo-
sféru a to nejen počáteční skladbou 
a hymnou Banja - Zrádným banjem, 
kterou si opět hlasitě odzpíval nejen sál, 
ale i účinkující a pořadatelé. Tuto poho-
dovou atmosféru nastartovanou Freďá-
ky pak s naprostou profesionalitou pro-
hloubila tradičním skvělým kytarovým 
trampským country a úžasnými chlap-
sky sborovými vokály skupina Falešná 
karta z Nového města na Moravě. 
Klasický country styl byl poté vystřídán 
třetím hudebním uskupením, natolik 
očekávaným všemi příznivci kvalitního 
bluegrassu. Olomoucká skupina Soft & 
Easy pod vedením Toma Saddáma 
Pugnera své publikum jako vždy 
nezklamala. Úžasný poslech kvalitního 
bluegrassu byl doplněn humornou 
improvizací mezi členy kapely, která 
technicky kvalitní bluegrassový styl 
posunula do bezkonkurenční poslecho-
vé hladiny. Mimo již standardní skvělý 
zpěv leadera kapely Toma Saddáma 
Pugnera si sál festivalu získal přednes 
a hlas banjisty Ondry Bábka. Velmi 
příjemným uklidněním a navozením 
opětovné trampské atmosféry pak byla 
část, kterou věnovali svým poslucha-
čům hudebníci z Václavova, skupina 
Welcome Drink. Tradičně skvělá a kva-
litní folk countryová multižánrová 
hudba s převážením country-bluesové-
ho stylu vtáhla mistrně opět posluchače 
do původní atmosféry festivalu, jež na 
začátku programu nastartovali Freďáci. 
Čtvrtí v pořadí programu skupina 
Alibaba z Horky, vítěz Regi banja 
a nositelé dalších hudebních ocenění, 
doslova otevřeli pověstnou hudební 
džinovu láhev. Hudební autorská tvorba 
Mirka Vepřeka, nádherný zpěv Jarmily 
Vepřekové a virtuosní podání kytaro-
vých sól Jirky Krbečka - to vše skvěle 
sladěno v jeden hudební žánrový celek 
originálního folk bluesu, doslova přibilo 
sál do židlí. Naopak závěrečné - v pro-
gramu letošní přehlídky - seskupení 

Petra Daggyho Schäfera Kelt Grass 
Bandu ze Stránského přineslo s sebou 
jako vždy charismatický a na poslech 
poutavý keltský styl hudby, který - poně-
kud jiným, avšak jinak skvělým způso-
bem - zvedl metaforicky bystřický sál ze 
židlí. Opravdu vypracovaný styl vystou-
pení kapely a jeho bezesporu kvalitní 
podání se stupňující se rytmikou a pří-
stupem k posluchačům mistrně uzavřel 
soutěžní přehlídku a to vítězstvím 
v tomto XIV. podzimním ročníku 
Bystřického banja. 

Zlatým hřebem festivalu jsou vždy 
hostující kapely. Prvním vystupujícím 
hostem byla v letošním ročníku skupina 
trampské hudby olomoučtí Přátelé. Jako 
obvykle skvělé vystoupení tohoto kvar-
teta přineslo radost všem zúčastněným. 
Charakteristický hlas Pepy Palce Kad-
lece a opět nástrojové sólové vstupy, 
především však kytary a banja Mirka 
Šimona Hampla nás pozvaly zpět 
k táborovým ohňům a posléze i hlasem 
Šimona ke vzdáleným touláním až té-
měř do Kordilér. Mnozí z nás se poté již 
viděli na palubě zaoceánské lodi, zane-
chávající brázdu v pověstném Atlantiku 
na cestě k jihoamerickým břehům.  

Závěr večera tentokrát patřil česko-
budějovickým folkovým Nezmarům. 
Vynikající profesionální vystoupení jak 
s novými skladbami, tak se skladbami 
již patřícími do české folkové klasické 
tvorby, připomenulo všem nostalgický 
čas let minulých i chvíle současné 
a vskutku nadchlo všechny přítomné. 
Úžasným zpestřením se pak stalo uve-
dení tzv. retro okénka se skladbou 
Milana Chladila a Yvety Simonové, 
kterou všichni známe pod názvem 
Sladké hlouposti neboli v originále 
Something Stupid Carlsona Parkse 
často prezentované nezaměnitelným 
způsobem Frankem Sinatrou. V této 
chvíli nezůstalo tak říkajíc téměř jediné 
oko suché. Takže díky!!!!

Večerem nás profesionálně a s nad-
hledem provedla Blanka Tornádo 
Prudilová ze skupiny 3M+B. Jako lea-
der předkapely od nás dostala důvěru, 
prosbu a mikrofon a ten už jí pak zůstal 
jako pomyslné královské žezlo. Pře-
hlídka byla jako vždy precizně nazvuče-
na Františkem Petříkem, za což mu patří 
velké díky.

Věřte, že vyhodnocení hlasování 
letošního XIV. ročníku Banja nebylo 
vůbec jednoduché. Kapely byly velmi 
vyrovnané a i hlasování sálu toto potvr-
dilo. Leader pořádající skupiny MS 
Band a šéf hlasovací a rozhodčí jury (čti 
žiri čili poroty) Martin Seidler několi-
krát navrhoval zrušit výsledky hlasová-
ní a za vítěze označit všechny zúčastně-
né. Hráli jste skvěle, kamarádi a stejně 
skvělé bylo i publikum a atmosféra 
v sále, ale pravidla jsou holt pravidla. 
Takže závěrem je třeba uvést první tři 
pomyslné příčky vítězů. Třetí místo 
zaujala Falešná karta, druhou příčku  
obsadila skvělá Alibaba a metu nejvyšší 
Kelt Grass Band ze Stránského. 
Blahopřejeme tedy a všem děkujeme za 
účast a skvělou zábavu i následný coun-
try sejšn, který snad trval až do ranních 
nedělních hodin. 

Závěrem i pár slov od zakladatele 
Banja – J. Jerryho Koše:

Bystřické banjo zní dál – a skvěle!
Tuto dobrou zprávu mohu jako otec 

(děd?) zakladatel této akce potvrdit 
v plném rozsahu. Bystřický MS Band 
přípravou čtrnáctého ročníku Bystřické-
ho banja dokázal, že o nástupnictví je 
dobře postaráno, neboť přehlídka se 
vydařila po všech stránkách. 

Výběr kapel, časový program, občer-
stvení, tradiční pohostinnost a atmosfé-
ra přátelství, vyvrcholená jako vždy 
skvělým závěrečným sejšnem – to vše 
pořadatelé zvládli k naprosté spokoje-
nosti vystupujících skupin i téměř dvou 
set věrných diváků. 

Ti přišli i navzdory letnímu počasí, 
které mnohé zájemce pochopitelně 
zlákalo spíš do prosluněné přírody – 
mohou však litovat, protože výkony 
všech osmi vystupujících kapel byly na 
špičkové úrovni a spokojenost diváků 
naprostá.

Organizátorům z MS Bandu se poda-
řilo navázat i na tradici dobré spoluprá-
ce s bystřickou radnicí, odborem kultury 
a informací zejména. Tím hlavním hna-
cím motorem celé akce byli manželé 
Luděk a Alena Kafkovi, kterým patří 
uznání a dík za kompetentnost a nasaze-
ní, s jakým se do přípravy svého prvního 
Banja opřeli – věřme, že nadšení úspěš-
ného týmu pořadatelů vydrží a tato 
svým obsahem ojedinělá přehlídka 
potvrdí pověst Velké Bystřice, která je 
již dávno nazývána svými sympatizanty 
hanáckým Nashvillem ...

Jerry

Díky za takové chvíle a ahoj všem na 
jaře 2013 na XI. ročníku regionální 
přehlídky Regi banjo ve Velké Bystřici. 

Za pořádající MS Band 
a Odbor kultury města Velká Bystřice 

Luděk a Alena Kafkovi
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Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012
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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

Ordinační hodiny – ČSA 80:
Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace
MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
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Srdečně Vás zveme načerpat 
předvánoční náladu ve velkoměstě 

a v malebném uměleckém městečku

Adventní BUDAPEŠŤ
SZENTENDRE

Hlavní atrakci Budapešťských Vánoc, Budapešťský 
adventní trh na Vörösmartyho náměstí, zařadil americký 
magazín Travel and Leisure mezi 10 nejlepších na světě.

Díky bohaté programové nabídce a zboží lidově umělec-
kých výrobků z přírodních materiálů, které prověřuje 
porota členů Sdružení lidově uměleckých spolků, považu-
jí budapešťský vánoční trh už dávno za jeden z nejlepších 
v Evropě. K vánoční atmosféře trhu přispívá i vůně medo-
vých koláčů, trdelníků, svařeného vína, klobás a velké 
množství dalších lákadel.
Městečko Szentendre nabízí díky své malebné poloze 
v údolí Dunajského ohybu a své umělecké komunitě zcela 
jiný, ale přesto vynikající zážitek.

Termín: 8.12.2012 (sobota)  
Cena: 37,- EUR (cca 962 Kč)

KOMPLETNÍ CENA!
Cena zahrnuje: dopravu autokarem z Velké Bystřice (odj. 
3.00 hod), Olomouce (odj. 3.15 hod) a dalších nástupních 
míst dle domluvy – časy odjezdů jsou pouze orientační, 
služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Zájezd pořádá: Cestovní kancelář AG Z – Travel, 
Hlavná 3, 927 01  Šaľa, Slovensko

Další informace podá:
 p. Hroščaník Tomáš (tel. 604 863 279)

Divadelní soubor 
Osvětové besedy Velká Bystřice

 si vás dovoluje pozvat 

 

na

 

 
který se uskuteční v

 

divadelním sále 

 

KD Velká Bystřice tradičně 31.12.2012

 

netradičně 

v poledne !!! 
Program: 

10:00 – 12:00 divadelní představení

„Mátový nebo citrón“

12:00 silvestrovský polední přípitek

12:10 – 14:00 bohatý silvestrovský raut

Vstupenky v hodnotě 150,-Kč (50,- Kč za divadlo, 100;- Kč 
za pohoštění) budou pouze v předprodeji od 1.11.2012 do 
20.12.2012 v Kulturním a informačním centru, Zámecké náměstí 
775, Velká Bystřice, ve dnech út - pá: 8:30 - 17:00 hod., so-ne: 
13:00 - 17:00 hod. Rezervace je možná na tel; č; 724 236 506 nebo 
na e-mailové adrese: kic@muvb.cz.
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 
do 20.12.2012.

SILVESTR 2012 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V říjnu jsme se ptali na knihu 

Skřítek Racochejl 
Odpovídalo 45 dětí a ze 38 správných odpovědí 

jsme vylosovali Lindu Škodovou
Otázky na listopad najdete jako obvykle v knihovně.

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

Bystřičtí Zahrádkáři 
vystavovali...

Tradiční výstava ovoce a zeleniny se letos konala ve 
dnech 6. až 8. října - byla opět umístěna ve spolkové míst-
nosti přízemí radnice, kde jsou pro tuto akci velmi dobré 
podmínky a snadný přístup všem zájemcům o zhlédnutí 
podzimní krásy našich zahrad.

Na výstavě se prezentovalo celkem osmnáct vystavovate-
lů, z toho bylo dvanáct členů naší organizace a šest dalších 
pak byli naši spoluobčané. Celkem bylo vystaveno 126 vzor-
ků ovoce, 6 druhů vína a 32 vzorků zeleniny. K zajímavos-
tem výstavy patřily výpěstky kiwi Petra Součka, který je 
úspěšně pěstuje doma. Tomáš Hradil vystavoval velmi pěk-
nou kolekci kaktusů, z nichž část byla zájemcům i na prodej 
- největší zájem o ty malé měli děti ze školy.

Pořadatelé vyhodnotili tři nejlepší kolekce. Na prvním 
místě byla sestava od Ivo Kropáče, druhé místo obsadil 
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Matonoha Josef a jako třetí se v hodnocení umístil Kubíček 
Josef.

Výstava se těšila i přes špatné počasí v neděli velkému 
zájmu našich spoluobčanů, kterých přišlo celkem 156. 
V pondělí výstavu navštívilo 5 tříd mateřské školy a žáci 
z prvních až pátých tříd Masarykovy základní školy.

Aranžování výstavy provádí každý rok naše členka paní 
Marie Šperková, které za její práci patří velké poděkování. 
Naše organizace děkuje i vedení města, které nám každoroč-
ně vychází všestranně vstříc a poskytuje nám výstavní 
prostory zdarma.

Na závěr děkujeme všem vystavovatelům za jejich aktivi-
tu, bystřickým občanům pak za zájem o vystavované vzorky 
- se všemi se těšíme na spolupráci i v příštím roce.

Miroslav Zedník
jednatel ČSZ Velká Bystřice

Výstava obrazů 
malíře a grafika 

Davida Dvorského 

David Dvorský, absolvent studií na 
Střední polygrafické škole v Olomouci 
s více jak 16ti letými zkušenostmi 
v grafickém designu, vizuální konzul-
tant projektů po celém světě, zakladatel 
společnosti „IMBASSY – ministry of 
creation“, tvůrce kompletního vizuální-
ho stylu pro český celovečerní film 
„RO(C)K PODVRAŤÁKŮ“ a zakláda-
jící člen reklamních agentur SIGNUM 
a Clearex Group. David Dvorský vysta-
vuje svá díla v různých evropských 
státech kolektivně od r. 2003, sólově 

vystavuje od r. 2005 zejména v České 
republice a v Egyptě. Je členem růz-
ných uměleckých skupin a spolků. 
V oblasti grafického designu dlouhodo-
bě spolupracoval s dánskou společností 
GRUNDFOS a rakouským STRABAG. 

Vernisáž výstavy obrazů Davida 
Dvorského proběhla v sobotu 22. 9. 
2012 v prostorách galeriezet ve Velké 
Bystřici. Návštěvníkům se představily 
jeho výtvarné produkce, tentokrát obra-
zy. 

Malíře Davida Dvorského a jeho 
tvorbu přítomným představil jeho dlou-
holetý přítel Rudolf Paseka, který 
o autorovi řekl: „David Dvorský je 
mnohostranně nadaný, kreativní, kos-
mopolitní, přátelský, s neotřelými myš-
lenkami a smyslem pro humor. Je hlu-

boce duchovně založenou osobností, 
bytostí hledající na cestě vnitřním svě-
tem vodítka pro zodpovězení nových 
spirituálních otázek.“ Dále hovořil 
o jeho alternativních cestách, které 
putují pomyslnými stezkami mimo 
cesty běžného vnímání světa. „Jeho 
tvorba a obrazy jsou na této cestě 
poznáváním skutečného vztahu věcí, 
vyjádřením pravé podstaty reality, která 
je pro všechny velmi umělecky inspira-
tivní“, doplnil Paseka a všem přítom-
ným popřál příjemný umělecký zážitek.

Na závěr vernisáže kurátor výstavy 
Dr. Jaroslaw Pastuszak poděkoval 
společnosti Laser-tech, s.r.o. za pomoc 
při realizaci této logisticky náročné 
výstavy. Hudební kulisu na vernisáži 
vytvořil svým vystoupením na barokní 

Dopravní den na 
naší škole

27. 9. 2012 se na nás slunce 
neusmívalo, naopak nás chvílemi zlobil 
podzimní deštík. I přes nepřízeň počasí 
se nám Dopravní den vydařil a stal se 
nadlouho nezapomenutelným. Náram-
ně jsme si ho užili. My žáci, spíše 
teenageři z druhého stupně zdejší 
základní školy, jsme na tento den 
připravovali program pro naše děti 
z prvního stupně. Snažili jsme se. S po-
mocí učitelů jsme vymýšleli a sestavo-
vali co nejzábavnější a nejatraktivnější 
náplň tohoto dne. Samozřejmě vše 
zaměřeno na dopravu a bezpečnost. To 
bylo nějakých her a aktivit dopro-
vázených spoustou zábavy, barev 
a smíchu. 

Prvňáčci jezdili na koloběžkách, 
poznávali značky, semafory, skládali 
pexesa. Ze všech vyzařovalo nadšení 
z úspěchu, málokdy vystřídané smut-
kem při neúspěchu. Na výbornou 
zvládali vědomostní otázky. Můžeme 
se chlubit, jak máme šikovné, chytré, 
milé a okouzlující děti v prvních 
třídách. 

Po skončení programu jsme se 
usadili na lavičky na amfiteátru, paní 
učitelky jmenovitě vyvolávaly prv-
ňáčky doprostřed pódia, předaly jim 
diplomy a sladkosti. Každý si držel 
i svou ručně vyrobenou dopravní 
značku. Dojetí se nedalo skrýt a nás 
hřál u srdíčka pocit, že jsme Dopravní 
den skvěle připravili. A kdyby ožil 

semaforový panáček na přechodech, 
určitě by chválou nešetřil. Moc děku-
jeme za akce tohoto typu.

Tereza Navrátilová, 9. A třída

Další články o této akci autorů Davida 
Frýby, Valérie Frajmonové a Anety 
Neckařové najdete na stránkách 
Masarykovy ZŠ www.mzs-vb.cz 
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Stalo se již tradicí, že naše organizace T.J. Sokol Velká 
Bystřice pořádá koncem září branný závod pro děti předškol-
ního i školního věku. V letošním roce jsme využili volného 
pátku, jímž byl státní svátek Svatého Václava, k uspořádání 
tohoto závodu. 

Příprava na tento závod proběhla v režii výboru naší orga-
nizace, s realizací pak kromě členů Sokola se na ní podíleli i 
nečlenové. Největší obavy panovaly z počasí, které nám již 
jednou zhatilo plán a závod pro trvalý déšť byl tehdy odvolá-
n. Naštěstí ranní sluníčko rozpustilo oblačnost a závod se 
konal za pěkného počasí babího léta.

Tradice je tradice a tak jak kategorie jednotlivých závod-

níků, tak trať nedoznaly změn, hlídky byly dvoučlenné, 
rozlišené na chlapecké a dívčí. Pouze kategorie nejmladších, 
to je předškoláci a žáci 1. a 2. třídy, se nedělila na chlapecké 
a dívčí, jejich trať byla přizpůsobena jejich věku a ti nejmen-
ší mohli absolvovat závod v doprovodu rodiče. Na trati plnili 
na čtyřech stanovištích disciplíny v plížení, znalosti večer-
níčků, házení míčkem na cíl a skládání obrázků.

Kategorie mladších žáků (3. až 5. třída) a starších žáků 
(6. až 9. třída) již byly rozděleny na hochy a dívky, měli delší 
trať kolem přehrady, na níž je čekalo 8 stanovišť s úkoly. 

Celkem se Sokolského závodu zdatnosti účastnilo 50 dětí 
s tímto výsledkem:

VI. ROČNÍK SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI

kytaru Ondřej Jalůvka, skladatel alter-
nativní hudby působící nejčastěji ve 
střední Evropě.

Více informací o tvorbě Davida 
Dvorského získáte rovněž na: 
http://www.dvorsky.net/ 

Více informací o galeriizet naleznete 
na: http://www.galeriezet.cz/

-mzb-

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo

Nikola Korandová Anna Zapletalová Vendula Petrová

Matyáš Belay Naďa Spálená Eliška Cvrčková

Michael Rella Filip Buršík Viktor Palucha

Filip Mikisek Bohumil Možíš Tomáš Jüngling

Eliška Hühnelová Michaela Maráčková Markéta Konečná

Linda Škodová Klára Adlerová Michaela Navrátilová

Tomáš Buršík Daniel Horák

Michal Roušal

Pavlína Čajková Martina Srovnalová Anna Kremplová

Barbora Zapletalová Jan Srovnal Monika Korandová

Nejmladší

Mladší žáci

Mladší žákyně

Starší žáci

Starší žákyně
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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

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

Ordinační hodiny – ČSA 80:
Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace
MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445
(v ordinační dobu)
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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

2. 11. pátek KAMARÁDI Z TV 5 Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2. 11. pátek LÁSKA JE LÁSKA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie se skvělým Vstupné Kč 50,-
109 minut hereckým obsazením. Stašová, Nárožný,

Balzerová. Přístupný 

9. 11. pátek SNĚHURKA A LOVEC Produkce: USA
18:00 hod. Pohádka skončila. Zapomeňte na křehkou Vstupné Kč 50,- 
126 minut Sněhurku. Dobrodružný, fantasy. Český dabing. Přístupný

16. 11. pátek SIGNÁL Produkce: ČR
18:00 hod. Komedie s V. Dykem a K. Hádkem Vstupné Kč 50,-
115 minut v hlavní roli. Přístupný 

23. 11. pátek BASTARDI 3 Produkce: ČR
18:00 hod. Drama, které ukazuje realitu dnešní doby. Vstupné Kč 50,-
97 minut Ukazuje, kam může vše dojít, budeme-li Přístupný od 14 let

jen nečinně přihlížet….

30.11. pátek SVATÁ ČTVEŘICE Produkce: ČR
19:30 hod. Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete Vstupné Kč 50,-
 78 minut čerpat v novém filmu J. Hřebejka. Přístupný od 15 let

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 PROSINCI uvidíte: Méďa, Bourneův odkaz,  
96 hodin-odplata...

Kuličkiáda

Velký Týnec - LISTOPAD

Všem umístěným blahopřejeme, byli odměněni věcnou 
cenou a diplomem, všichni účastníci pak dostali malé 
ocenění.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci tohoto závodu, sponzorům za přispění 
pro ocenění účastníků, základní škole za zapůjčení startov-
ních čísel a pomůcek, SK Velká Bystřice za poskytnutí 
prostor pro start a cíl, zkrátka všem, kteří se podíleli na krás-
né a soutěživé atmosféře tohoto dne. Závěrem tedy se sokol-
ským pozdravem „Nazdar“ dalšímu závodu. 

Jaromír Šubert

Ordinační hodiny – ČSA 80:

Ortopedická ordinace
MUDr. Josef Bělík
St 15.30 – 17.00
585 310 445 (v ordinační dobu)
581 679 258
mobil: 732 104 149

Gynekologická ordinace

MUDr. Horymír Podhorný
Út 15.00 – 19.00
585 310 445 (v ordinační dobu)
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