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Jak jsme proæili p‡edvánoçní ças aneb ze ¿kolky
Adventní ças se nesl v M¢ ve znamení
p‡íbêhû, rituálû, návratu slunce a spoleçného sdílení. Zpívali jsme, povídali si a snaæili se dêlat si navzájem radost.

Po náv¿têvê svatého Mikulá¿e s andêlem
(çerti mají do ¿koly vstup p‡ísnê zakázán)
jsme si spolu s rodiçi na¿ich dêtí uæívali tvo‡ivé vánoçní dílniçky. Na vánoçní besídce

v prostorách místního kina se p‡edvedli kap‡íci, oveçky  i pasáçci a potê¿ili písniçkami,
lidovÿmi pranostikami, taneçky  i známÿmi
koledami, které jsme si zazpívali spolu s rodiçi. Zavonêlo vánoçní cukroví a v oçích dêtí
se objevily zá‡ivé hvêzdiçky v oçekávání tajemného veçera a splnênÿch p‡ání. Vánoçní
atmosféru jsme nadechli  i p‡i náv¿têvê betlémû v MFD, zazpívali jsme si u jesliçek
v kostele a poslechli si vÿklad p. Unçovského. V Terapeutickÿch dílnách DNZ Bystré si dêti vyrobily svoji svíçku.
Pod vánoçními stromeçky ve ¿kolce dêti
na¿ly spoustu krásnÿch dárkû, od nichæ se nemohly odtrhnout. Ne kaædÿ má to ¿têstí, æe
mûæe trávit vánoçní svátky v kruhu svÿch
blízkÿch. P‡ed¿koláçci potê¿ili na¿e seniory
svÿm vánoçním pásmem v obou domovech
a stali se tak malÿmi Jeæí¿kovÿmi vnouçátky.
Rok 201 7 je za námi a stal se minulostí. Urçitê jste hodnotili, jakÿ byl. Snad jste p‡i bilancování dospêli k tomu, æe pozitivního, radostného a úspê¿ného bylo více, neæ neúspêchû
a zklamání. Krásnÿ novÿ rok p‡ejí Beru¿ky,
Medvídci, Æabiçky a v¿ichni zamêstnanci M¢.
J. V. Je‡ábková, M¢ kvítek Bystré

Mêsto je p‡ipraveno investovat 30 milionû korun
Vzhledem k vÿbornÿm finançním vÿsledkûm hospoda‡ení mêsta v minulÿch letech,
má mêsto schváleny priority projektû a investic za více neæ 30 miliónû korun.
Hned na ja‡e chceme zahájit komplexní
modernizaci interiérû budov mate‡ské
¿koly. Dojde k p‡ebudování dispoziçních
‡e¿ení interiérû budov, uçeben, novÿch hygienickÿch zázemí, kotelen a úst‡edního
vytápêní, rozvodû vody, odpadû, elektroinstalace, rekuperace vzduchu atd. (p‡edpokládané náklady cca. 1 1 mil. Kç). Mate‡ská
¿kola se bude muset po dobu rekonstrukce
p‡estêhovat do náhradních prostor. S vedením základní ¿koly jsme na¿li ‡e¿ení pro
2 oddêlení v p‡ízemí pavilonu ¿koly. Jedno
oddêlení bude po dobu rekonstrukce sídlit
v prostorách Multifunkçního domu. Pokud
v¿e pûjde hladce a poda‡í se vysoutêæit
v prvním kole zhotovitele stavby, rekonstrukce zaçne v b‡eznu.
Çeká nás kompletní rekonstrukce st‡echy
základní ¿koly (odhad nákladû cca. 5 mil. Kç).

Vzhledem k tomu, æe se na d‡evênÿch konstrukcích st‡echy staré budovy ¿koly (pûvodní krovy z r. 1 904) objevily d‡evokazné
houby, rozhodlo zastupitelstvo o nutnosti
rekonstrukce krovû vçetnê vÿmêny krytiny
na staré budovê a têlocviçny. V souçasné
dobê pracujeme na p‡ípravê projektové
dokumentace. Akci chceme realizovat bêhem letních prázdnin. V základní ¿kole je¿tê
letos provedeme modernizaci plynovÿch
kotelen (p‡edpokládané náklady jsou cca.
1 mil. Kç).
Jsme p‡ipraveni opêt vÿznamnê investovat do obnov a budování místních komunikací. Budeme pokraçovat v dobudování
infrastruktury pro vÿstavbu rodinnÿch domû
a rekonstrukci místní komunikace na Hradçanech smêrem k Robotní cestê. V plánu
je vybudování nové infrastruktury vçetnê
místní komunikace v lokalitê Smetanova.
Na Ministerstvu pro místní rozvoj má mêsto
podanou æádost o dotaci na rekonstrukci
komunikace v ulici Zlatá Voda.

V první polovinê leto¿ního roku má ÇEZ
v plánu p‡eloæení nadzemního elektrického
vedení na námêstí Na Podkovê do zemê. P‡itom mêsto provede rekonstrukci a obnovu
ve‡ejného osvêtlení v nêkterÿch çástech
námêstí (cca. 1 mil. Kç) vçetnê uloæení
elektrickÿch kabelû pro osvêtlení a rozhlasu
do zemê.
V plánu máme pokraçovat v rekonstrukci hráze rybníka Panskÿ a opravu vÿpusti
rybníka Ka¿párek . Pracujeme na projektové dokumentaci k realizaci rekonstrukce
budovy zdravotního st‡ediska.
V souçasné dobê máme potvrzeno od
Ministerstva æivotního prost‡edí, æe jsme
byli úspê¿ní p‡i podání æádosti o dotaci na
obnovu stromové a ke‡ové zelenê v 11 vybranÿch lokalitách mêsta . Podrobnosti
k realizaci projektu obnovy zelenê v intravilánu mêsta a dal¿ích plánech vám sdêlím
v p‡í¿tím çísle novin.
Ing. Miloslav Sejkora
starosta mêsta

N ominace na sportovce roku

Mêsto Bystré ve spolupráci s Komisí pro
rozvoj sportu a spolkû vyhla¿uje anketu
o nejlep¿ího sportovce roku 201 7. Nominace
mûæe p‡edkládat TJ Sokol, sportovní kluby,
obçanská sdruæení, základní ¿kola, sportovní osobnosti  i obçané.
Kategorie:
1 . Jednotlivci (muæi, æeny)
2. Jednotlivci (æáci, æákynê, dorost)
3. Kolektivy (æákovské, dorostenecké)

NVáæení
ovoroçní
slovo
 a milí, çtená‡i
 Bysterskÿch

novin, tak jak skonçil starÿ rok, skonçilo
 i mnoho jiného. V p‡ípadê Bysterskÿch
novin s koncem roku  skonçila rubrika
vênovaná historii mêsta a jeho okolí.
Byli bychom rádi, kdyby se poda‡ila çasem znovuzavést, ale nejsme jejími autory,
tak to nemûæeme slibovat. Co ale slíbit
mûæeme je, æe se pokusíme vymyslet, jak
to udêlat, abyste nep‡i¿li o k‡íæovku. Z p‡íspêvkû z vÿ¿e zmínêné rubriky si tajenku
uæ nevypûjçíme, tak to musíme vymyslet
jinak. Pro tentokrát ale k‡íæovka padá. DêRedakçní rada
kujeme za pochopení.

Návrhy musí obsahovat: jméno, rok narození, místo trvalého pobytu, druh sportu,
vÿçet sportovních vÿsledkû v roce 201 7 a kontakt na nominovanou osobu. Zároveñ, prosím, p‡ipojte nêkolik fotografií ze závodû.
Své návrhy posílejte e− mailem na adresu
bystre@bystre. cz nebo na sekretariát starosty s oznaçením  Sportovec mêsta Bystré"
v termínu do 28. 2. 201 8.
V¿echny návrhy budou za‡azeny do hodnocení, vyhodnocení provede Komise pro rozvoj
sportu a spolkû mêsta Bystrého a v b‡eznu
probêhne slavnostní p‡edání ocenêní.
Vlastimil Oravec, p‡edseda
Komise pro rozvoj sportu a spolkû

SDH Bystré p‡íjme do krouæku
Mladÿch hasiçû nové çleny

Mlad¿í kategorie , roçníky narození:
2007, 2008, 2009, 201 0, 201 1
Star¿í kategorie , roçníky narození:
2004, 2005, 2006
Dal¿í informace na telefonu 731 253 868
Splatnost místního poplatku za odpady
a psy je od 1 . 3. do 30. 4. 201 8.
Více informací v p‡í¿tím vydání BN.

Rozpis
zubní pohotovosti − únor461 61 9 670
 zubní léka‡ Natalia Vaskiv, Litomy¿l, Nerudova 207

3.− 4. 2.
10.− 11. 2.
17.− 18. 2.
24.− 25. 2.

 MUDr. Tomá¿ Cacek, Trstênice 1 84
 MUDr. Franti¿ek Zeman, Litomy¿l, Smetanovo nám. 1 32
 MUDr. Markéta Adamcová, Poliçka, Hegerova 373

461 634 1 57
461 61 3 827
461 725 987

Podêkování

Domovu
Bystré o.p.s.
V dne¿ní dobê povaæujeme kvalitní

péçi o lidské têlo témê‡ za samoz‡ejmost.
Ona to vlastnê není æádná velká vêda.
Peçovat ale tak, aby se çlovêk p‡ed námi
nepromênil v  nêco, o co se staráme,
ale aby byl stále  nêkÿm, to uæ je mnohem sloæitêj¿í disciplína. Protoæe se
peçovatelská sluæba Bystré starala o mé
prarodiçe, ráda bych jim touto cestou
podêkovala.
Jsem vdêçná za to, æe jste dokázali sestavit tÿm, ve kterém není ani jedna jediná, která by to kazila. Vdêçná za v¿echny
úsmêvy, které jste dali mÿm prarodiçûm.
Za trpêlivost. Za to, æe jste se do toho
domu vædycky vrátili a peçovali, æe jste
se chtêli obêma p‡iblíæit. Za to, æe jste
nezneuæívali moc, ale pouæívali lásku.
Za to, æe jste stáli vædy za svÿmi klienty.
Za to, æe mohli æít nejdéle jak to jen ¿lo
dûstojnÿm æivotem u sebe doma, coæ bylo
vædycky jejich p‡áním. Za to, æe jste mnohokrát udêlali mnohem více, neæ bylo
va¿í povinností, ale stra¿nê to pomohlo.
Za to, æe se çlovêk teâ ménê bojí bezmoci stá‡í, kdyæ ví, æe péçe o nêj mûæe
vypadat  i takhle. Stá‡í je sice o‡í¿ek, ale
 i ve stá‡í lze z‡ejmê najít poklad.
Iva K‡oustková Moravcová

Speciálnízákladní¿kolaBystréotvíráSpeciálníM¢v
Poliçce
Speciální mate‡ská ¿kola v Poliçce za- dovozem jídel z M¢ Poliçka za dodræe-  spolupráce se základními ¿kolami pro
hájí svûj provoz 1 . 9. 201 8. P‡ijímáme dêti
od 3− 8 let.
Jedná se o p‡ed¿kolní za‡ízení, které poskytuje kvalitní vzdêlávání dêtem se speciálními vzdêlávacími pot‡ebami. Zabÿvá se
vÿchovou a vzdêláváním dêtí s více vadami, mentálním postiæením, têlesnÿm postiæením, autismem, vadami ‡eçi, poruchami
chování a dal¿ím zdravotním postiæením.
Sídlo mate‡ské ¿koly bude v ulici Jiráskova 825, Poliçka (budova Speciální základní
¿koly Bystré). Od data 1 . 9. 201 8 bude vy‡e¿en i novÿ název ¿koly − Speciální mate‡ská
¿kola a základní ¿kola Poliçka.
Do celodenního provozu ¿koly se mûæe
p‡ihlásit pouze 1 0 dêtí, coæ odpovídá kapacitê na¿eho p‡ed¿kolního za‡ízení. Dal¿í
prostory ¿koly budou  i nadále urçeny pro
æáky základní ¿koly speciální.
Prostory pro Speciální mate‡skou ¿kolu
jsou plnê vyhovující a splñují materiální
a hygienické poæadavky. T‡ída se nachází
v pravém k‡ídle ¿koly, je propojena s velkou ¿kolní zahradou a terasou. Je vybavena
odpovídajícím nábytkem a hraçkami, didaktickÿmi  i kompenzaçními pomûckami.
Dêtem bude poskytována plnohodnotná
a vyváæená strava − zaji¿ƒujeme stravování
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ní hygienickÿch podmínek. Budeme klást
dûraz na pitnÿ reæim − st‡ídání tekutin.
V letních mêsících bude dêtem zaji¿têno
podávání tekutin bêhem pobytu na ¿kolní
zahradê.
Vÿchova a vzdêlávání se ‡ídí ¿kolním
vzdêlávacím programem pro p‡ed¿kolní
vzdêlávání s ohledem na individuální pot‡eby kaædého dítête.
Vycházíme z toho, æe dêti se speciálními pot‡ebami mají tytéæ pot‡eby jako
ostatní dêti, av¿ak je pro nê specifickÿ zpûsob proæívání a uspokojování. Z tohoto
dûvodu je koncepce M¢ zamê‡ena mimo
jiné na:
 podporu psychického a fyzického zdraví
 individuální p‡ístup, malÿ poçet dêtí ve
t‡ídê
 rozvoj æádoucí komunikace mezi vrstevníky  i vûçi okolnímu svêtu
 rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
 intenzivní logopedická péçe
 strukturované uçení pro æáky s PAS
 rozvoj individuálních dovedností dle pot‡eb dítête
 u p‡ed¿kolních dêtí p‡íprava na ¿kolní
docházku

bezproblémovÿ p‡echod na bêænou základní ¿kolu
 spolupráce s rodiçi p‡i kaædodenním æivotê ¿koly
V mate‡ské ¿kole budou pracovat kvalifikovaní vysoko¿kolsky vzdêlaní speciální
pedagogové s praxí v oboru a asistenti pedagoga. Logopedickou péçi bude zaji¿ƒovat
kvalifikovanÿ ¿kolní logoped pod supervizí
krajského koordinátora logopedické péçe.
Vÿchova a vzdêlávání dêtí bude konzultována s pracovníky Speciálnê pedagogického centra, nebo Pedagogicko− psychologické poradny ve spolupráci se zákonnÿmi
zástupci dêtí.
Dle pot‡eb dêtí je zaji¿têna supervize s odbornicí na psychomotorickÿ vÿvoj dítête.
Nabízíme plnê kvalifikovanÿ a individuální p‡ístup ke kaædému dítêti, mnoho
¿kolních  i mimo¿kolních aktivit (nap‡. canisterapie, muzikoterapie).
P‡ijâte si prohlédnout prostory ¿koly,
rádi vám v¿e ukáæeme a odpovíme na va¿e
dotazy. Nejlépe po telefonické domluvê na
tel. çísle 602 1 91 229, nebo e− mailem
szsbystre@szsbystre. cz. Informace o ¿kole:
www. szsbystre. cz.
Mgr. Dita Bomberová, ‡editelka ¿koly
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Fotoohlédnutí za adventem a Vánocemi

Bêhem adventu a Vánoc rok co rok probíhá ‡ada tradiçních akcí. S vÿjimkou vÿstavy betlémû. Ta se koná jen jednou za dva roky. Vædy je ale
milá a stojí za zhlédnutí. Vánoce bez betlémû by nebyly Vánocemi a vÿstava by nebyla vÿstavou, kdyby nebyla zahájena slavností vernisáæí.
A to ta poslední, jak vidíte, byla. Podrobnêj¿í ohlédnutí za vÿstavou, vç. fotografií najdete na webu mêsta (www. bystre. cz). Foto: P. Staña

Vêcí a akcí, které dêlají Vánoce Vánocemi, by se ale na¿lo více. Bezesporu k nim pat‡í  i koncerty. Fotky, které vidíte, byly po‡ízeny
bêhem Vánoçního koncertu ZU¢, kterÿ se konal 14. prosince, a do novin byly dodány s dou¿kou aby se kluci (Pospí¿ilovi) nehádali .
Milé, æe!?
Foto: ZU¢ Bystré

Dal¿í, neménê tradiçní vánoçní akcí je vánoçní program základní ¿koly, v rámci kterého ¿koláci zpívají a hrají, recitují a hrají. Æe se
opakuji? Ale ne! Jednou hrají na hudební nástroje, podruhé hrají divadelní scénky. Ale aby ne! Vædyƒ
 jde o akci konanou v divadelním
sále Sokolovny, o akci konanou na prknech, jenæ znamenají svêt.
Foto: Z¢ Bystré



To æivÿ betlém, kterÿ se koná na Boæí hod vánoçní, se hraje pod otev‡enÿm nebem. Obvykle. Nebo je¿tê jinak, kdyæ je p‡ijatelnê. A to
 letos bylo. Nevêdêt, æe se konal 25. prosince, jeden by si skoro myslel, jestli to nebylo zjara. Jedinou akcí, která nemêla oporu v tradici,
byl Novoroçní koncert po‡ádanÿ farností. Rozhodnê ale stál za to. Vystoupili bêhem nêj
 Chrámovÿ sbor a Dechovÿ soubor a uçitelé ZU¢.

 Foto: P. Staña Popisky: Zdislava Klodnerová
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T‡íkrálová sbírkaopêtp‡ekonala
magickou
hranici
Je t‡eba podêkovat
 v¿em velkÿm  i ma¿têd‡í. Kdyæ v¿ak byly otev‡eny
 a spo-

Jestliæe v loñském roce mrzlo, aæ pra¿têlo, koledníci se brodili snêhem, tak leto¿ní T‡íkrálovou sbírku provázelo poçasí
tak‡ka jarní. Po dlouhé dobê vy¿lo konání
sbírky p‡ímo na 6. ledna, na T‡i krále. Tradiçní poæehnání koledníkûm se tak uskuteçnilo namísto na fa‡e v chrámu sv. Jana
K‡titele. Pak uæ se 37 koledníkû rozdêlenÿch do devíti skupin spolu se svÿmi
vedoucími vydalo jiæ po osmnácté do bysterskÿch ulic, aby poprosili obyvatele Bystrého o p‡íspêvek.
T‡íkrálovou sbírku organizuje Oblastní charita v Poliçce, která poskytuje sociální sluæby v ¿irokém regionu Poliçska,
spolu s mêstem Bystré, ”ímskokatolickou
farností Bystré a Základní ¿kolou Bystré.
  O 65% vÿnosu rozhoduje Oblastní
charita Poliçka, která vÿtêæek sbírky pouæije pro pot‡eby celého regionu Poliçska.
V leto¿ním roce vybrané peníze poslouæí na zakoupení auta urçeného k zaji¿ƒování terénní sluæby Otev‡ené dve‡e. Tato
sociální sluæba pro lidi s du¿evním onemocnêním je jediná svého druhu v regionu,
dlouhodobê zaznamenává nárûst pot‡eby
ze stran klientû  i odborníkû. Dále vÿtêæek sbírky putuje na auto pro roz¿i‡ující
se Charitní peçovatelskou sluæbu. Sbírka také poslouæí na çásteçné pokrytí nákladû domácí hospicové péçe (materiální
vybavení a dal¿í náklady, které nelze hradit z plateb zdravotních poji¿ƒoven), na
vybavení nízkoprahového denního centra
v Poliçce a na p‡ímou pomoc pot‡ebnÿm
na Poliçsku. Çást sbírky smê‡uje na zahraniçní projekty Charity, nap‡. na vzdêlávací
projekty v Indii, o jejichæ p‡ínosu má vedení Oblastní charity Poliçka p‡ímé informace.
Uæ p‡i návratu jednotlivÿch skupin na
faru, kde pro nê bylo p‡ipraveno obçerstvení, bylo patrné, æe obyvatelé Bystrého byli

çítány v¿echny pokladniçky, vÿsledná çást- lÿm koledníkûm, vedoucím jednotlivÿch
skupin, dal¿ím organizátorûm, ale zejména
ka p‡ekonala v¿echna oçekávání.
Celková vybraná çástka çiní 51 841,− Kç, v¿em, kte‡í koledníky s otev‡enÿm srdcem
v roce 201 7 to bylo 45 959,− Kç , pro zají- p‡ijali a naplnili jejich kasiçky.
Mgr. Jan Neudert, místostarosta mêsta
mavost v roce 201 0 to bylo 34 541,− Kç.
Vÿsledky sbírky v jednotlivÿch úsecích:
  Vedoucí skupiny
 Ulice
Çástka
64 Vladimíra Svobodová  Na B‡ezích, Druæstevní (bytové domy)
5 930
65 Jana Kubíçková
 Sulkovská, Sokolovská, çást ulice Druæstevní,
 
 Obráncû míru
4 268
66 Aneta Koneçná
 nám. Na Podkovê, ulice Moravská
7 440
67 Pavla Weisová
 Na P‡íkopech, Nad Ka¿párekm,

 Tkalcovská, çást ulice Druæstevní
6 202
68 Monika Findejsová  ¢kolní, çást ulice Vrchlického
6 801
69 Martin Dvo‡ák
 Na Kopeçkách, Nerudova, Na Drahách
5 1 08
70 Hana Havlátová
 Smetanova, T. Novákové
8 01 2
71 Markéta Mládková  Hradçany, Zámecká, Zlatá voda
4 333
72 Pavlína Mládková
 Pod Po¿tou, Ved‡elova,

 çást ulice Vrchlického, Dukelská
3 747

Opra¿te masky,
za dve‡mi
je masopust
Prodej vep‡ovÿch
pochoutek bude zahájen
p‡ijdete v masce, nebo se budete ustrojovat

Rok a nêjakÿ ten mêsíc zpátky jsme se
pustili do nejistého podniku. Dali jsme se
do plánování masopustu. To, co jsme si vymysleli, jsme realizovali, a . . . svête div se,
masopust probêhl a dokonce se  i vyvedl.
Proto bychom ho chtêli a budeme dræet
 i letos.
Ne v¿ak p‡i úterku p‡ed Popeleçní st‡edou, tak jak tomu bylo zvykem d‡íve, ale
uæ v sobotu, tj. v sobotu 10. února . A pojmeme ho skuteçnê tradiçnê. Se v¿ím, co
k nêmu pat‡í. S jídlem a pitím, hudbou
a tancem a s masopustním prûvodem.
První jmenované zajistí místní ‡ezníci,
kte‡í p‡ed Sokolovnou p‡ipraví, stejnê jako
vloni, vep‡ové hody, a spolky − myslivci
nabídnou zvê‡inovou kuchyni a hasiçi se
postarají o to, abychom mêli co pít.

v pravé poledne. Zvê‡inová kuchynê se otev‡e
o hodinu pozdêji. Jídelny budou dvê. Jedna
bude venku, ve stanu, kde se budou çinit ‡ezníci. Druhá bude uvnit‡, naho‡e v sále neboli
v teple. Zabijaçkové talí‡e se budou vydávat
oproti dop‡edu zakoupenÿm stravenkám. Zakoupení stravenek je zárukou toho, æe se na
vás dostane. To, co si zaplatíte, to dostanete.
Tak se dvakrát nerozmÿ¿lejte a této moænosti
vyuæijte. Prodej stravenek bude probíhat v IC,
a to do 2. února. Cena stravenky je 80 Kç. Kdo
stravenku/ky mít nebude nebo nebude stát
o zabijaçkovÿ talí‡, musí poçítat s tím, æe platí staré dobré  kdo d‡ív p‡ijde, ten d‡ív mele.
Hudba a tanec se budou pojit s masopustním prûvodem a my budeme rádi, kdyæ se
k nêmu p‡ipojíte. Ideálnê coby masky. Aƒ uæ

na místê, mêjte na mysli, æe v 1 3: 45 hod. se
odebereme k radnici, kde probêhne tradiçní æádání o povolení masopustního veselí
a p‡edávání masopustního práva. Poté se za
doprovodu Dechového souboru ZU¢ a bubeníkû z Korouhve vydáme do ulic mêsta,
tak abychom mu dali najevo, æe je masopust.
Poté, co se vrátíme, bude následovat volnÿ program. Bude moænost posedêt, popovídat, dát si (je¿tê) nêco dobrého, poslechnout si harmoniky . . . zkrátka pobavit se.
V 20: 00 hod. pak probêhne je¿tê tzv. poh‡bívání basy, které bude vyvrcholením celého
masopustu a které se neobejde bez va¿i
úçasti. Proto vás prosíme, abyste se s námi
pokusili do té doby vydræet.
Kulturní komise mêsta Bystré
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Zveme
Vás do Kraje Smetany
a Martinû - únor
201 8
Old‡i¿
Litomy¿l
Poliçka

1 0. 2. − Hasiçskÿ ples − Orlovna,
20: 00 hod. , hraje Rytmik.
1 1  . 2. − Dêtskÿ ma¿karní karneval −
Orlovna, 1 4: 00 hod.

Dolní ùjezd

1 0. 2. − Hasiçskÿ ples − sokolovna,
20: 00 hod. − hraje ROPOTED, vstupné
60 Kç, pûlnoçní p‡ekvapení.
1 1 . 2. − Masopust − prûvod masek vychází ve 1 4: 00 hod. od hospody U Koruny
a od 1 4: 30 hod. zaçíná masopustní program v sokolovnê.

9. 2. − Horkÿæe Slíæe − Music Club
Kotelna, 20: 00 hod. − vstupné: 300 Kç
v p‡edprodeji a 350 Kç na místê.
1 1 . 2. − Zpíváme a tançíme s Mí¿ou −
Smetanûv dûm, 1 5: 00 hod. − písniçková
show pro nejmen¿í, vstupné 1 30 Kç.
1 3. 2. − Pjér La ¢éź: vztahy jako umêní
− p‡edná¿ka − Zámeckÿ pivovar, 1 8: 00 hod.
− vstupné 290 Kç.
21 . 2. − Chanson Trio Coucou: francouzské ¿ansony a hudba první poloviny
20. století − Smetanûv dûm, 1 9: 30 hod. −
vstupné 1 50 Kç.

3. 2. − Jazzové setkání v Divadelním
klubu: koncert jazzového kytarového mága
a jeho kapely. Nigel Price (UK) − kytara,
Jakub Zomer − klávesy, Tomas Hobzek −
bicí. Vstupné: 80 Kç/1 30 Kç.
3. 2. − Vernisáæ vÿstavy: ZBY¢EK SION
− obrazy ze studentskÿch let − vÿstavní
sály Centra Bohuslava Martinû, 1 4: 00 hod. ,
v rámci vernisáæe probêhne koncert litomy¿lské jazzové kapely Lucky Joke.
8. 2. − Lenka Filipová & hosté − velkÿ
sál Tylova domu, 1 9: 00 hod.
1 9. 2. − Talk show Zbigniewa Czendlika − velkÿ sál Tylova domu, 1 9: 00 hod.


Sebranice

3. 2. − Hasiçskÿ ples − sál kulturního
domu, 20: 00 hod. − hudba Vep‡o knedlo
zelo, ve 21 : 00 hod. se mûæete tê¿it na vystoupení na¿í hasiçské mládeæe.
4. 2. − Karneval M¢ Sebranice na téma
cirkus − sál kulturního domu, 1 4: 00 hod.
− na dêti çeká veselé p‡ekvapení.
1 0. 2. − Masopustní hody − od 1 1 : 00
hod. zabijaçkové dobroty, od 1 3: 30 hod.
ma¿karní rej. Zahraje venkovská kapela pod
vedením Jana Pohorského.

¢achovÿ turnaj
OTermín:
pohár
starosty
 sobota 24. února 201 8

Místo: Hostinec u Hanusû, neku‡áckÿ
salonek I. patro
Hráç nesmí bÿt registrovanÿ v ¢SÇR
Startovné: 50 Kç, vÿtêæek bude vênován æákovskému ¿achovému krouæku p‡i
Z¢ Bystré
Kategorie: jedna − muæi, æeny bez rozdílu vêku
Herní plán: bez çasového omezení kaædÿ
s kaædÿm, po 2 hodinách hry mûæe bÿt
partie ukonçena − rozhoduje souçet hodnoty kamenû
Program:
1 3. 30 hod. − registrace hráçû
1 3. 40 hod. − zahájení hry
20.00 hod. − p‡edpokládané ukonçení
Hlavní hrací rozhodçí: Mgr. Bohuslav
¢íla
Vêcné ceny, poháry pro vítêze prvních
t‡í míst, diplomy pro v¿echny úçastníky
zaji¿têny.
Potvrzení úçasti, vç. p‡ípadnÿch dotazû
zasílejte na email: starosta@bystre.cz

Na setkání a královskou hru se tê¿í
Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta Bystré
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
95 rokû  Ludvík Elçkner (*29. 1. 1923)
84 rokû  Vlastimil Svoboda (*15. 1. 1934)
78 rokû  Antonie Pru¿ková (*1. 1. 1940)
76 rokû  Jaroslava Mitá¿ová (*5. 1. 1942)
72 rokû  Lumír Jankû (*19. 1. 1946)
Srdeçnê blahop‡ejeme.
 Písemnÿ souhlas s uve‡ejnêním získáte na IC, matrice.


Kulturní kalendá‡
knêze únor
a církevního 201
historika,8docenta Tomá-

Na únor jsou v Bystrém plánovány následující akce:
1 . února − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny zvídavé dêti p‡ed¿kolního a mlad¿ího ¿kolního vêku na dal¿í
vÿpravu za pohádkou. Çernobílÿ neformální outfit vítán. Budeme si hrát na tuçñáky.
Chcete-li bÿt u toho, pak p‡ijâte na pûl
çtvrtou do knihovny.
3. února − Madam Colombová zasahuje
aneb kam zmizel diamant − Bláznivá,
konverzaçní krimikomedie toçící se okolo
ukradeného diamantu. Dêj se odehrává jako
klasická detektivka, kdy madam Colombová pátrá, kde se dá, vyslÿchá v¿echny
podez‡elé a vyhodnocuje jednotlivé dûkazy.
Závêreçné odhalení pachatele za p‡ítomnosti v¿ech podez‡elÿch v jedné místnosti je
klasika anglickÿch detektivek. Hraje Spolek divadelních ochotníkû J. K. Tyl Sezemice. Zaçátek v 1 9: 00 hod v divadelním sále
Sokolovny. Vstupné 70, − Kç (p‡edprodej
v IC Bystré 60,− Kç).
1 0. února − Masopustní veselí − Kulturní komise mêsta Bystré Vás srdeçnê zve
na masopustní rej spojenÿ s vep‡ovÿmi hody a mysliveckou kuchyní. Od 1 2: 00 hod.
zaçne vÿdej vep‡ovÿch specialit p‡ed Sokolovnou, od 1 3: 00 hod. bude p‡ipravena myslivecká kuchynê v Sokolovnê a ve
1 4: 00 hod. vyjde masopustní prûvod. Hudební doprovod zajistí Dechovÿ soubor
ZU¢ Bystré a bubeníci z Korouhve. Tê¿íme se na Vás a . . . pro více informací odkazujeme na samostatnou pozvánku na str. 4.
1 5. února − Ochromené k‡esƒanství −
Mêstská knihovna vás zve na p‡edná¿ku

Nabídka zamêstnání
Penzion na Vysoçinê
Hartmanice

p‡ijme pracovnici na pozici kucha‡ka
 plat 1 7.000,− Kç çistého + bonusy
 nástup od 1 . února nebo 1 . b‡ezna 201 8
Více informací na tel. 604 1 37 644
nebo prost‡ednictvím e− mailu info@
penzionnavysocine. eu

ùN OR 201 8

Pátek 2. února, 1 7 hod.
AUTA 3

Legendární závoâák Blesk McQueen
z niçeho nic zjistí, æe ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu,
kterou nade v¿e miluje. Zpátky do hry mu
mûæe pomoci pouze mladá automechaniçka
Cruz Ramirezová, která v¿ak sama pomÿ¿lí
na vítêzství, a inspirace od Doktora Hudsona
Horneta. Slavnÿ závoâák s çíslem 95 musí
ve Zlatém pístu v¿em dokázat, æe nepat‡í
do starého æeleza.
Animovanÿ  / Dobrodruænÿ  / Komedie  / Rodinnÿ, USA, 201 7, 1 00 min, p‡ístupnÿ

¿e Petráçka, v rámci které pohovo‡í o Reformaci a o tom, jakÿm zpûsobem ovlivnila
vÿvoj novodobÿch evropskÿch dêjin. P‡edná¿ka se koná od 1 7: 00 hod. v Komunitním
sále MFD. Vstupné 20 Kç.
1 6. února − ¢kolní ples − SRPZ¢ Vás
srdeçnê zve na tradiçní ples, kterÿ se koná
od 20: 00 hod. v Sokolovnê. Tê¿it se mûæe- Pátek 9. února, 20 hod.
te na bohatou tombolu a p‡edtançení æákû ZAH RADN ICTVï: DEZERTÉR
a æákyñ 9. roçníkû Z¢ a ZU¢ Bystré. Hraje
Dezertér se vrací k hrdinûm Rodinného
kapela NONUS, obçerstvení zaji¿têno.
p‡ítele, jen místo zesnulého Ji‡ího (Ond‡eje
1 7. února − Dêtskÿ karneval − SRPZ¢ Sokola) se do pop‡edí dostává Otto Block
zve dêti  i rodiçe na dêtskÿ karneval, kterÿ (Ji‡í Macháçek), jenæ se na konci p‡edchose koná od 1 3: 30 hod. v Sokolovnê. P‡ipra- zího filmu vrátil z vêzení. Doufá v to, æe
ven je bohatÿ program pro dêti.
spoleçnê s rodinou obnoví svûj úspê¿nÿ ho24. února − ¢achovÿ turnaj o pohár liçskÿ salon Valentino, ale zasazení p‡íbêstarosty − ¿achovÿ turnaj probêhne jako hu do let 1 947− 1 953 napovídá, æe to s jeho
jiæ tradiçnê v Hostinci u Hanusû, bude bez podnikáním nebude rûæové. P‡ichází zlom
çasového omezení, hraje kaædÿ s kaædÿm, po únorovém komunistickém puçi, Ottova
zaçátek turnaje ve 1 3: 30 hod. , p‡edpoklá- firma je vyvlastnêna státem a jemu se podané ukonçení v 20: 00 hod. Startovné druhé v æivotê rozpadá svêt. Tentokrát jsou
50,− Kç.
v¿ak dûsledky fatální. . .

Drama  / Komedie, Çesko  / Slovensko  / PolProgram besed Domova
sko, 201 7, 1 1 5 min, p‡ístupnÿ
pro seniory Bystré
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem Pet- Çtvrtek 23. února, 20 hod.
rem a s Mgr. Annou Dufkovou:
7. února − Protestantské hnutí. Mistr SPIDER−MAN : HOMECOMIN G
Mladÿ Peter Parker  / Spider− Man, kterÿ
Jan Hus v Praze a v jiæních Çechách.
velkolepÿm
 zpûsobem debutoval ve filmu
Kostnice. Çechy protestují. Václav IV.
Captain America: Obçanská válka, se ve
− neurotickÿ král v têæké dobê.
1 4. února − Husitské hnutí. Jan Æiæ- snímku Spider− Man: Homecoming zaçíná
ka z Trocnova a Prokop Holÿ. Alois Jirá- více sbliæovat se svou novê získanou identitou pavouçího superhrdiny. Peter, nad¿enÿ ze
sek: Proti v¿em.
svÿch
 záæitkû s Avengers, se vrací domû, kde
21 . února − Nástup protireformace
æije se svou tetou May pod bedlivÿm dohlea náboæenské pomêry u nás
28. února − Ji‡í z Podêbrad a jeho dem svého nového uçitele Tonyho Starka. Pespory s papeæem. ùsilí o vytvo‡ení jakési ter se snaæí vrátit ke svému bêænému æivotu,
spoleçnosti národû. Alois Jirásek: Z Çech coæ mu komplikuje touha dokázat, æe by Spider− Man mohl konat mnohem vêt¿í skutky,
aæ na konec svêta.
Vædy od 1 5 hod. ve Velkém sálu Domo- neæ kterÿch se zatím odváæil, ale kdyæ se objevuje novÿ padouch Vulture, ocitá se v ohrova pro seniory.
æení
 v¿e, co je pro Petera skuteçnê dûleæité.
Informaçní centrum
Akçní  / Dobrodruænÿ  / Sci− Fi, USA,
201 7, 1 33 min, p‡ístupnÿ
Svoz plastû v únoru
Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
tÿden v úterÿ, tj. 13. a 27. února.
Zmêna programu vyhrazena.
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