Režie: S. Acker
USA - 2009 /79 min./ Přístupné bez
omezení / 50,- Kč / V původním znění
s českými titulky/
Animovaný/Dobrodružny/Fantasy/SciFi/
Lidé jsou pryč. Kdy a jak k tomu došlo,
není příliš jasné. V troskách starého světa
přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné
doby se narodí Devítka, která je možná
předurčena vše změnit.
ČSFD – 72 %
* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 27.7.2019 21:15 hod.
3:10 VLAK DO YUMY
Režie: James Mangold
USA – 2007 / 122 min./ Nevhodné pro
děti do 12 let / 50,- Kč / V původním
znění se slovenskými titulky/
Western/Drama/Akční.
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben
Wade se svou bandou zločinců a vrahů
přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu
a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý
jednou udělá chybu.
Hrají: Russell Crowe, Christian Bale, Ben
Foster další.
ČSFD – 79 %
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 2.8.2019 16:00 – 24:00 hod.
Country Festival - STARÝ DOBRÝ
WESTERN
21. ročník. Přehlídka country, bluegrassových, folkových a trampských skupin.
Sobota 3.8.2019 13:00 – 24:00 hod.
Country Festival - STARÝ DOBRÝ
WESTERN
21. ročník. Přehlídka country, bluegrassových, folkových a trampských skupin.
Pátek 9.8.2019 21:00 hod.
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Režie: Hynek Bočan
Československo - 1984 / 91 min./
Přístupné bez omezení / 50,- Kč /
Jedna z našich nejkrásnějších pohádek,
která vypráví o jednom knížectví, kde ve
mlýně žije Petr se zlou macechou. Netuší
ale, že v temných jeskyních je pekelné
království…
Český pohádkový film na motivy pohádky Boženy Němcové Čertův švagr.
Hrají: Karel Heřmánek, Vladimír Dlouhý,
Ondřej Vetchý, Viktor Preiss a další.
ČSFD –89 % - 41 nejlepší film
Sobota 10.8. 2019 21:00 hod.
BABA NA ZABITÍ
Režie: Danny DeVito
USA, Německo - 2003 /85 min./ Nevhodné pro děti do 12 let / 50,- Kč / V původ-

ním znění s českými titulky/
Komedie
Zamilovaná dvojice konečně našla byt
svých snů. Má to však malý háček – starou ženu, která bydlí nad nimi.
Hrají: Ben Stiller, Drew Barrymore, Eleen
Essell a další.
ČSFD – 58 %
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 16.8. 2019 20:45 hod.
CESTA OKOLO SVĚTA ZA 80 DNÍ
Režie: Frank Coraci
USA, Něm., Irsko, VB - 2004 / 115 min.
/ Přístupné bez omezení / 50,- Kč / český
dabing/
Dobrodružný/ Akční/ Komedie/Romantický/
Báječná dobrodružství, veselé příhody
a neuvěřitelné nebezpečí čekají na mezinárodní hvězdné obsazení v podobě
tří neobvyklých hrdinů, kteří se pokusí
vyhrát krutou sázku, a to uskutečnit cestu
kolem světa pouze za 80 dní.
Hrají: Jackie Chan, Steve Coogan, Owen
Wilson a další.
ČSFD – 59 %
* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 17.8. 2019 20:45 hod.
ŽIVOT JE KRÁSNÝ
Režie: Roberto Benigni
Itálie – 1997 / Nevhodné pro děti do 12
let / 116 min. /50,- Kč/ V původním znění
se slovenskými titulky/
Komedie / Romantický / Drama / Válečný
Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice, překypující energií a hýřící
bláznivými nápady, přijíždí z venkova
do velkého města. Na první pohled se tu
zamiluje do půvabné učitelky Dory. Ta už
sice nápadníka má, on však udělá vše, aby
ji zachránil od sňatku s nemilovaným byrokratem …
Hrají: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi
a další.
ČSFD – 88 %
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 23.8. 2019 20:45 hod.
ŘÍŠE HRAČEK
Režie: Zach Helm
USA - 2007 / 94 min. / Přístupné bez
omezení / 50,- Kč / český dabing/
Komedie / Fantasy / Rodinný
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším
místě na světě - v Říši hraček Pana Magoria. Musíte ale přistoupit na jistá pravidla
hry a věřit všemu, co vidíte.
Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Zach Mills a další
ČSFD – 55 %
* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 24.8. 2019 20:45 hod.
TI DRUZÍ

Režie: Alejandro Amenábar
USA / Španělsko / Francie / Itálie, 2001,
100 min. / 50,- Kč / V původním znění se
slovenskými titulky/ Nepřístupné pro děti
a mladistvé do 18 let/
Horor / Mysteriózní / Thriller / Drama
Je konec druhé světové války a Grace
(Nicol Kidmanová) s dvěma dětmi čeká
v Jersey na manželův návrat z bojů. Děti
trpí alergií na sluneční světlo - jejich
rozlehlý dům je proto celý potemnělý
a v jeho zšeřelých zákoutí se kromě Grace,
dětí a služebnictva skrývá cosi dalšího
Hrají: Nicole Kidman, F. Flanagan, J.
Bentley a další.
ČSFD – 83 %
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 30.8. 2019 20:45 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCZNA
Režie: Bořivoj Zeman
Československo, 1968, 89 min. / Přístupné
bez omezení / 50,- Kč /
Česká filmová pohádka vypráví prostý příběh dvou mladičkých královských
dětí, které jejich otcové již před lety zasnoubili, avšak které chtějí o svém osudu
a životních partnerech rozhodovat ze své
vlastní vůle.
Hrají: Helena Vondráčková, Václav
Neckář, Jaroslav Marvan a další
ČSFD – 83 %
Sobota 31.8. 2019 20:45 hod.
TŘI DNY KE SVOBODĚ
Režie: Paul Haggis
USA / Francie, 2010, 128 min. / Nevhodné pro děti do 12 let / 50,- Kč / V původním znění s českými titulky/
Krimi / Drama / Romantický / Thriller
Život se zdá být pro Johna Brennana
perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena
Lara zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Po zamítnutí posledního
odvolání začne mít Lara sebevražedné
sklony a John se rozhodne pro jediné
možné řešení: pomoci své ženě uprchnout z vězení.
Hrají Russell Crowe , Elizabeth Banksová
a další.
ČSFD – 81 %
* RETRO-Festival Bystřička

Informace k promítání
Promítáme z filmových kopií 35 mm.
Změna programu vyhrazena.
Programová nabídka – Svatopluk Janiš
– OÚ Bystřička.
Program kina naleznete na internetové
adrese: www.bystricka.cz
*Filmové tituly promítány k vyhlášení
„RETRO-Festivalu Bystřička“. Usnesení
zastupitelstva obce Bystřička 2019.
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svozovým dnem v roce 2018 je pondělí 8. 1. 2018
Za nedlouho se budeme veselit a radovat. Děti už netr‑
pělivě čekají co najdou pod stromečkem a dospělé bude
PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Rozloučení s prázdninami
hřát u srdce jejich radost.
Místní knihovna bude 27. 12. 2017 uzavřena.

Co nás čeká v létě

Myslivecké sdružení Přehrada Bystřička Vás zve na kulturní
akci – Rozloučení sZpravodaj
prázdninami,
která sekkoná
sobotu
17. 8.Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
4/2017 (aktuální
17. 12.v2017)
připravili:
2019 od 13.00 hodin. Pro děti
budouOÚpřipraveny
soutěže
a atÚstředna
– Jitka Smilková
tel.: 571
443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
rakce, na své si přijdou i gastronomičtí gurmáni, kdy budou
moci ochutnat zvěřinový guláš, pečeného kance a svíčkovou,
bohatá tombola, hudba. Ve večerních hodinách proběhne
taneční zábava.
Zpravodaj 2/2019 (aktuální k 24. 6. 2019) připravili: Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

Zájezd do partnerské obce Bystrička
Obec Bystřička pořádá v sobotu 13. 7. 2019 autobusový zájezd
do partnerské obce Bystrička. Cena zájezdu je 100 Kč na osobu
(platba předem). Odjezd autobusem od obecního úřadu Bystřička 9.00 hodin. Návrat zpět 23.00 hodin z obce Bystrička. Zájem-

ci se mohou hlásit na tel číslo 571 443 258. Na Bystričke bude
připraveno pohoštění a sportovní odpoledne včetně turistického
výšlapu na Martinské Hole. Zájezd je vhodný pro všechny věkové
skupiny.

Sokoli na Bystřičce slavili 100 výročí založení

Přípravy k akci byly zahájeny zhruba s půlročním předstihem,
termín akce byl stanoven na sobotu 8. června.
Ze sáhodlouhého popisu příprav lze vyzdvihnout práci na přípravě
knížky k výročí. Byl stanoven předběžný rozsah, náklad a cenové
relace, protože finance na vydání knížky byly slíbeny z rozpočtu
obce Bystřička. Byli oslovení pamětníci z posledních cca šedesáti
let, aby přispěli vzpomínkami do textové i fotografické části knihy.
Vše se podařilo kolektivu autorů (Karel Hurta, Miroslav Smilek
a Pavel Kotrla ml.) připravit k tisku do konce března 2019.Intenzita příprav vrcholila měsíc před termínem. Minimálně jednou týdně se scházel přípravný výbor k upřesňování a kontrole úkolů pro
akci. Hlavní přípravné práce byly provedeny v pátek 7. 6. a v ráno
v den pořádání. Atrakce pro děti byly rovněž jak z vlastních zdrojů,
tak zapůjčené.
Po sobotním poledni 8.června se na hřiště U Lukášů začali scházet
první hosté a účastníci slavnostní schůze. Ta byla zahájena ve
12.40 hodin. Kromě výkonného výboru TJ Sokol a nejaktivnějších členů byli přítomni ti bývalí členové spolku, kteří se mohli
dostavit. Schůze se dále účastnili členové obecního zastupitelstva v čele se starostou Zbyňkem Fojtíčkem, místostarosta Ing Josef Bartoň, předseda Mysliveckého sdružení Lubomír Švéda a šéf
Sboru dobrovolných hasičů Petr Rudolecký. Dalšími hosty byli
zástupci družební obce Bystričky u Martina, paní starostka Zdena
Maršálová a její kolegové, za Českou unii sportu nás přišla pozdravit členka VV okresního sdružení paní Alena Holubová, za Asociaci sportu pro všechny paní Kantorková Jana starší a mladší. Schůzi
řídil předseda VV Sokola Ivan Výmola. Po zahájení a uvítání hostů
přednesl referát k výročí Karel Hurta. Všem včetně ostatních hostů
byly předány upomínkové předměty k výročí (knížka a sklenička
s logem TJ Sokol a připomínkou stoletého výročí). Po krátkých diskuzních příspěvcích, vesměs zdravice k výročí, byl pronesen slavnostní přípitek. Oběd pro hosty připravili členové Mysliveckého
sdružení v Bystřičce. Ve 14.00 hodin byl již docela slušně zaplněn
venkovní areál a na podiu začala hrát cimbálová muzika QaS.
Moderátorka Daniela Wallová uvedla připravený program, kterým
nás pak celou dobu provázela.
Na podium byli ke křtu přizváni autoři knihy k výročí 100 let,
starosta obce Zbyněk Fojtíček a kmotr, kterým nebyl nikdo jiný

než legendární trenér šestinásobného mistra ČR v ledním hokeji
pan Horst Valášek. S viditelným potěšením se zhostil slavnostního
aktu a mimo jiné kvitoval (bohužel již odcházející) tradici ledního
hokeje na Bystřičce.
Kniha byla vydávána návštěvníkům přímo v areálu. Ostatní zájemci (občané obce Bystřička) si ji mohou zdarma vyzvednout
na Obecním úřadě v Bystřičce. V následujícím čase se návštěvníci oslav mohli věnovat setkávání se současnými sousedy z obce,
návštěvníky ze sousedních obcí a samozřejmě s přítomnými
bývalými sousedy a přáteli, kteří přijeli ze svých vzdálenějších domovů.
Pro děti v průběhu akce byly připravené sladké palačinky a párky
v rohlíku.
V bohatém programu se velmi dobře se prezentovaly děti
z tanečního kroužku Mateřské školky v Bystřičce se svým pásmem.
Ukázku svých dovedností předvedli členové (z Bystřičky) kroužku
karate z Valašského Meziříčí a členové folklorního Valašského kroužku ze ZŠ Růžďka. Zlatým hřebem vystoupení byla retroskladba
„Poupata“, skvěle nacvičená a předvedená členkami oddílu cvičení
žen z Bystřičky pod vedením Lenky Fialové a Lucie Vaňkové.
Zasloužený potlesk nebral konce.
Pro děti byla připravena řada atrakcí na travnaté ploše pod lesem (skákací hrady, střelba ze vzduchovky, malování na obličej,
výtvarná dílna, dětská tombola), na multifunkčním hřišti si děti
měly možnost vyzkoušet hod na koš a zahrát si florbal. Součásti
programu byla instalace zahradních šachů. Proběhl zde miniturnaj
za účasti čtyř mladých členů kroužku šachu. Po tuhém boji vybojovala první místo Nicola Březovjáková před Matyášem Kotrlou.
Třetí místo obsadil Ondra Macho a bramborová medaile zbyla
na Emu Kotrlovou. V prostorách sálu byla instalována výstavka
fotografií z činnosti Sokola, historických knih a trofejí získaných
našimi sportovci. Na televizní obrazovce mohli hosté sledovat videopásmo z fotografiíí a i „pohyblivých“ záznamů (autor Miroslav
Smilek). Oslavy stoletého výročí pak zakončila taneční zábava,
hudba Duo Cadillac.
Na přípravě a samotném provedení akce se podílelo téměř sto
procent členů TJ Sokol Bystřička a nemalá řada dalších příznivců.
Všem patří obrovské poděkování za odvedenou práci a pomoc.

Ing. Karel Hurta

Sběrný dvůr
Od 18. 5. 2019 byl pro občany obce Bystřička otevřen Sběrný dvůr, kde mohou uložit jimi vyprodukovaný odpad. Provozní
doba: středa 14.00–18.00, sobota 08.00–12.00. Areál u vlakového a autobusového nádraží, vjezd od závor.
Provozovatel: Obec Bystřička. Odpovědný pracovník: Jitka Podešvová, tel.: 732 185 002 e-mail: sbernydvur@bystricka.cz.
Více informací můžete získat zde: www.bystricka.cz/sberny-dvur.

Dopravní terminál
Jak jste byli v minulém zpravodaji informováni, investiční
akce Dopravní terminál by podpořen dotací. Počátkem
měsíce proběhlo výběrové řízení, kde bylo podáno 7 nabídek.
V současné době probíhá pečlivé hodnocení nabídek, aby
byly splněny veškeré podmínky zadávací dokumentace. Předpokládáme, že počátkem měsíce července bude podepsána

smlouva o dílo s vítězem soutěže a bude započata samotná realizace. Vzhledem k tomu, že stavba bude muset probíhat za
běžného provozu vlakového i autobusového nádraží, žádáme
občany, aby byli při pohybu v prostorech staveniště opatrní
a trpěliví. Děkujeme.

Zbyněk Fojtíček

Letní širokoúhlé RETRO kino
BYSTŘIČKA
PŘEHRADA
Program na červen / červenec / srpen
2019
Pátek 28.6.2019 21:15 hod.
VŠEMOCNÝ
Režie: Neil Burger
USA – 2011 / Nevhodné pro děti do 12 let
/ 105 min, /50,- Kč/ V původním znění
s českými titulky/
Akční thriller s Bradley Cooperem a Robertem De Nirem o zrádných
účincích utajované drogy, která umožňuje využívat lidskou mysl na 100 %. Nezaměstnaný redaktor Eddie (Cooper) se
nechává drogou zlákat a stává se dokonalou verzí sebe sama. Jeho úspěch a nadlidské schopnosti ale odhalí nebezpečné
vedlejší účinky drogy. Podaří se mu uniknout nájemným vrahům, nebo doplatí
na zrádnou představu, že ho droga učiní
všemocným?
ČSFD – 81 % - 105. nejoblíbenější film
* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 29.6.2019 21:15 hod.
IRON SKY
Režie: Timo Vuorensura
Finsko, Německo, Austrálie - 2012 /93
min./ Nevhodné pro děti do 12 let / 50,Kč / V původním znění s českými titulky/
Když byla druhá světová válka ztracená,
nacisté se stáhli na odvrácenou stranu
Měsíce. Teď se vrací.
Hrají: Julia Dietze, Christopher Kirby,
Udo Kier: a další.
ČSFD – 60 %
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 5.7.2019 21:15 hod.
PRINC A VEČERNICE
Režie: Václav Vorlíček

Československo – 1978 / 79 min./
Přístupné bez omezení. / 50,-Kč /
Klasická česká pohádka. Hrdinou je princ
Velen, který během jediné noci, kdy mu
starý král svěří péči o království, provdá
své tři sestry a sám se zamiluje do krásné
Večernice, sestry svých švagrů Větrníka,
Měsíčníka a Slunečníka.
Hrají: Vladimír Menšík, Libuše Šafránková, Radoslav Brzobohatý a další.
ČSFD – 76 %
Sobota 6.7.2019 21:15 hod.
Andělská Bystřička
3. ročník festiválku WORLD MUSIC
17:00 – CRIKUS LÁSKOHRAD šestičlenná formace ze Lohoty, veselé písničky
k tanci v originálním hávu
18:00 – HONZA HLUCHÁŇ a Redek
Gerla kytara a housle v písničkářském
podání z VM
19:00 – JARDA SVOBODA a PŘÁTELÉ
ČLOVĚKA harmonium a kapela, osobité
skladby Andělem
dvojnásobně oceněného autora a zhpěváka
20:00 – DOCUKU a hosté folklorbeat
z Valmezu
Pátek 12.7.2019 21:15 hod.
PLANETA 51
Režie: J. Blanco, M. Martinéz, J. Abad
VB, Španělsko – 2009 , 87 min. / Přístupné
bez omezení, / 50,- Kč / český dabing/
Animovaná komedie o velkém galaktickém dobrodružství amerického
astronauta, kapitána Charlese "Chucka" Bakera, který přistál na Planetě 51
v domění, že je prvním člověkem, který
na ni kdy vkročil. K jeho překvapení je
však planeta obydlena malými zelenými
lidmi, kteří šťastně žijí ve světě připomínajícím Ameriku padesátých let.
ČSFD – 65 %

* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 13.8.2019 21:15 hod.
VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
Režie: Jiří Menzel
Československo – 1985 , 98 min,/
Přístupné bez omezení / 50,- Kč/
Nejlepší česká komedie podle scénáře
Zdeňka Svěráka.
Hrají János Bán, Marián Labuda, Milena
Dvorská, Rudolf Hrušínský a další
ČSFD – 88 % - 51 nejlepší film
Pátek 19.7.2019 21:15 hod.
KOUZELNÝ KOLOTOČ
Režie: Frank Passingham
VB, Francie - 2005, 85 min. / Přístupné
bez omezení / min. /50,- Kč/ český
dabing/
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný
Animovaná britská pohádka na motivy
populárního televizního seriálu. Malá
Florence si bezstarostně hraje v krásné
zahradě s kolotočem, znenadání se však
vinou zlého kouzla ocitne uvězněná v tajemném ledovém vězení.
* RETRO-Festival Bystřička
Sobota 20.7.2019 21:15 hod.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Režie: Zdeněk Troška
ČR– 2010 , 102 min, / Nevhodné pro děti
do 12 let / 50,- Kč/
Česká filmová komedie natočená podle
stejnojmenné knihy Miroslava Švandrlíka.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Jiří Langmajer, Eva
Holubová, Oldřich Navrátil a další.
* RETRO-Festival Bystřička
Pátek 26.7.2019 21:15 hod.
ČÍSLO 9

