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Jarcová 160, 756 24 BYSTŘIČKA
čistírně odpadních vod. Vybudovány jsou hlavní kalové
IČO: 48394882, DIČ: CZ48394882
monobloky a další práce budou probíhat v časovém plánu.
Tel. +420 571 443 377. Tel./Fax.+420 571 443 378
Myslím, že žádná stavba se nedá realizovat bez
E-mail: firma@ceskuv-mlyn.cz
sebemenších problémů. Rovněž i na výstavbě inveswww.ceskuv-mlyn.cz , www.ceskova-palenice.cz
tiční akce „Bystřička – kanalizace a ČOV“ dochází ke
kolizím a především k různým přeložkám, kdy jiné
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
sítě jako plynovod či vodovod nesouhlasí s projektovou dokumentací a hlavně z důvodu povodní z roku
Od 1. 7. 2011 pro Vás otevíráme
1997, kdy došlo k obnažení těchto sítí a nebyly uloženy
novou moderní pěstitelskou pálenici,
zpět na původní místo. Opět to jsou záležitosti, kteobjem kotle 300 l, ve které můžete zhodnotit Vaše
ré mírně protahují stavbu, nicméně na jiných, méně
vypěstované ovoce.
problémových úsecích se časová ztráta dá dohnat.
Jsem rád, že i Vy občané vnímáte stavbu tak, že nedoNabízíme:
chází ke stížnostem na hlučnost, prašnost a jiné aspekty,
• změření obsahu cukru v kvasu refraktometrem
které s sebou výstavba splaškové kanalizace nese. Věřím,
•nasávání kvasu pomocí vývěvy
že všichni tyto útrapy přečkáme a budeme se těšit, že
• možnost umytí prázdných sudů teplou vodou
se dílo podaří.
• ředění destilátu demineralizovanou vodou
Zbyněk Fojtíček, starosta
• možnost odplynění a zestaření destilátu ultrazvukem
• možnost uskladnění kvasu s kontrolou kvašení
Valašská 24
• možnost dopravy Vašeho kvasu
Již 7. roční cyklistického vytrvalostního závodu horských kol proběhne o víkendu 25.–26. 6. 2011 v areálu
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám spokojenost s našimi
„U Lukášů“. V neděli 26. 6. 2011 proběhne i tradiční
službami. Přihlášky a termíny je možno domluvit na:
Dvacetičtyřminutovka pro nejmenší cyklisty. Sobotní
tel. 775 557 844, 571 443 378, e-mail: firma@ceskuv-mlyn.cz
den bude provázet doprovodný program a ve večerních
Zpravodaj 2/2011 (aktuální k 13. 6. 2011) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Letní širokoúhlé kino BYSTŘIČKA – PŘEHRADA
program na červen – červenec 2011, začátky představení ve 21.15 hodin
hraje se za každého počasí, část kina je zastřešena
ČERVEN
Pátek 17. 6.
LETOPISY NARNIE 2
Režie: Ryan Murphy
USA/ 140 min./ titulky / příst. neomezena /
80.‑Kč / Film založený na pamětech Elizabeth
Gilbert, které se staly bestsellerem. Hrají: Julia
Roberts, James Franco, Billy Krudup a další.
Sobota 18. 6.
NEVINNOST
Režie: Jan Hřebejk
ČR / 98 min. / přístupný / 80,‑ Kč / Lásky se
nikdy nezbavíš. Hrají: Anna Geislerová, Ondřej
Vetchý a další.

Čtvrtek 7. 7.
OBŘAD
Režie: Mikael Hafstrom
USA / přístupný / 80 Kč / Thriller. Film Obřad
je inspirovaný skutečnými událostmi.
Pátek 8. 7.
VŠEMOCNÝ
Režie: Neil Burger
USA / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč /
Akční triller s Bredley Cooperem, Robertem
De Nirem a Annou Friel v hl. roli.
Sobota 9. 7.
ČERTOVA NEVĚSTA
Režie: Zdeněk Troška / ČR / přístupno / 80 Kč
/ Nová pohádka Zdeňka Trošky

Pátek 24. 6.
JÍST? MEDITOVAT – MILOVAT
Režie: Ryan Murphy
USA / 140 min. / titulky /ml. přístupný / 80 Kč /
Film založený na pamětech Elizabeth Gilbert,
které se staly bestsellerem. Hrají: Julia Ro‑
berts, James Franco a další.

Neděle 10. 7.
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Režie: Roger Michell
USA / 107 min. / titulky / od 12 let / 80 Kč /
K vysněné práci dostala dvě noční můry. Sexy
komedie.

Sobota 25. 6.
ZELENÝ SRŠEŇ
Režie: Michel Gondry
USA / 119 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč /
Aby se zločincům dostali na kůži vymyslí
dokonalou lež.

Pondělí 11. 7.
SUCKER PUNCH
Režie: Zack Snyder
USA / / od 12 let / titulky / 80 Kč / Zavřete
oči. Otevřete mysl. Budete nepřipraveni.
Akční film.

ČERVENEC

Úterý 12. 7.
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Režie: Justin Lin
USA / / od 12 let / titulky / 80 Kč / Silniční
běsnění se odehrává v rozpálených ulicích
brazilského Ria.

Pátek 1. 7.
TRON LEGACY
Režie: Joseph Kosinski
USA / 126 min. / titulky / přístupný / 80 Kč /
Dobrodružství zasazené do digitálního světa,
který je úplně odlišný od čehokoli, co jste již
na plátně viděli.
Sobota 2. 7.
NA VLÁSKU
Režie: Nathan Greno, Byron Howard
USA / 100 min. / český dabing / přístupný /
80 Kč / Animovaná hudební komedie plná
efektů a dobrodružství. tato komedie je pře‑
vyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů.
Neděle 3. 7.
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Režie: Joe Goen, Ethan Goen
USA / 109 min. / přístupno / titulky / 80 Kč /
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka
aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí
nejúspěšnější hollywoodští bratři Coenovi
v temném westernu Opravdová kuráž.
Pondělí 4. 7.
HON NA ČARODĚJNICE
Režie: Dominic Sena
USA / 98 min./ od 12 let / titulky / 80 Kč /
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ro‑
nem Perlmanem v hl. roli.
Úterý 5. 7., středa 6. 7.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Režie Ondřej Trojan
ČR / od 12 let / 137 min./ 80 Kč / Hořká kome‑
die na motivy knihy Petra Šabacha

Středa 13. 7.
RIO
Režie: Carlos Saldantha
USA / 96 min. / přístupný / české znění / 80
Kč / Animovaná komedie – více než důstojný
nástupce „Doby ledové“
Čtvrtek 14. 7.
VARIETÉ
Režie: Steve Antin / USA / 116 min. / titulky
/ přístupný / 80 Kč / Film Varieté získal Zlatý
globus 2010 za nejlepší píseň.
Pátek 15. 7.
CIZINEC
Režie: Florian Heckel von Donnersmarck
USA / 105 min. / přístupný / titulky / 80 Kč /
Romantická smršť se rychle odvíjí na dech
beroucím pozadí Paříže a Benátek. Hrají:
Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton,
Paul Bettany
Sobota 16. 7., neděle 17. 7.
DILEMA
Režie: Ron Howard
USA / 111 min. / přístupno / titulky / 80 Kč /
Pravda občas bolí. Komedie
Pondělí 18. 7.
TVŮJ SNOUBENEC–MŮJ MILENEC
Režie: Luke Greenfield
USA / titulky / od 12 let / 80 Kč / Romantická
komedie.

Úterý 19. 7.
NEZNÁNÝ
Režie: Jaume Collet‑Serra
USA / od 12 let / 80 Kč / akční /
Středa 20. 7.
RANGO
Režie: Gore Verbinski
USA / 107 min. / přístupný / české znění / 80
Kč / Možná vypadá divně, nikoho jiného ale
nemají. Animovaná rodinná komedie.
Čtvrtek 21. 7.
SPRÁVCI OSUDU
Režie: George Nolfi
USA / 106 min. / přístupno / titulky / 80 Kč /
Ukradli mu budoucnost, teť si ji bere zpátky.
Thriller
Pátek 22. 7.
ČERNÁ LABUŤ
Režie: Darren Aronofsky
USA / 108 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč /
Co všechno by jste obětovali pro sen?
Sobota 23. 7.
RATATA‑SHOW
Neděle 24. 7., pondělí 25. 7.
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Režie: Rob Marshall
USA / 141 min./ titulky / přístupný /80.‑Kč /
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli
kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu
plném pravdy, zrady, mládí a odchodu.
Úterý 26. 7.
V PEŘINĚ
Režie: F.A Brabec
ČR / přístupný / 80 Kč / V každé peřině se
ukrývají dobré i zlé sny. hudební komedie.
Středa 27. 7.
TÝDEN BEZ ZÁVAZKU
Režie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly
USA / 105 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč /
„Týden bez závazků“, udělí svým manželům –
dvěma nejlepším kamarádům týden naprosté
svobody. Komedie.
Čtvrtek 28. 7.
SVĚTOVÁ INVAZE
Režie: Jonathan Liebesman
USA / 112 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč /
Akční sci‑fi film
Pátek 29. 7.
MEDVÍDEK PÚ
Režie: Stehen J. Anderson
USA / 70 min. / český dabing / přístupný / 80
Kč / Medvídek Pú se vrací do Stokorcového
lesa Tento nový snímek oživuje nadčasové
kouzlo, vtip a žertovnou atmosféru původ‑
ních filmů.
Sobota 30. 7., neděle 31. 7.
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Režie: Ivan Rejtman
USA / 112 min. / přístupný / titulky / 80 Kč /
Patří kamarádství do postele? Kam se ten svět
řítí? Velmi originální romantická komedie.

