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Dêkujeme a zveme vás

Jedna karnevalová. S cukrá‡kou a rytí‡em v pop‡edí. Dal¿í fotky z karnevalu a plesu najdete na stranê 4. Autorkou fotografií je Hana Dittrichová.

b‡ezen 201 8
V únoru leto¿ního roku probêhl v bysterské sokolovnê tradiçní ¿kolní ples a dêtskÿ ma¿karní karneval. Rádi bychom touto
cestou podêkovali velkému poçtu úçastníkû, kte‡í nás p‡i¿li na tyto akce podpo‡it.
Podêkování pat‡í také uçitelûm, kucha‡kám
a æákûm ze Základní ¿koly, kte‡í se vÿznamnê podíleli na zaji¿têní této akce.
O p‡íjemné zpest‡ení plesu a karnevalu se
postarali æáci 9. t‡íd a dêti ze ZU¢, kterÿm
pat‡í dík za jejich krásná vystoupení. V neposlední ‡adê také podêkování v¿em sponzorûm, kte‡í p‡ispêli cenami do bohaté
tomboly.
Vÿtêæek z plesu bude pouæit k financování rûznÿch ¿kolních aktivit æákû Základní ¿koly. Nejvêt¿í podêkování pat‡í p‡edev¿ím rodiçûm, kte‡í jsou ochotni sdruæení
pomáhat p‡i organizaci a zaji¿ƒování rûznÿch çinností.
Zveme Vás na dal¿í akci, a to 2. 6. 201 8
na Dêtské sportovní odpoledne. Tê¿íme se,
æe nás p‡ijdete podpo‡it.
SRPZ¢ Bystré

K‡íæovka pokraçuje. S rubrikou Osudové osmiçky
Od února roku 201 5 se v Bysterskÿch
novinách témê‡ mêsíc co mêsíc objevovaly
poutavé çlánky o historii Bystrého a jeho
okolí, z nichæ jsme si pravidelnê vypûjçovali nêjaké to slovní spojení, jméno çi název,
které pak vy¿lo v tajence k‡íæovky. Auto‡i
têchto p‡íspêvkû, pan Dittrich a pan Staña,
jimi p‡ipomnêli historii vÿznamnÿch bysterskÿch budov, rybníkû a potokû, osobností,
drobnÿch sakrálních památek, stromû a alejí
a místní çásti Bystrého − Hamrû. Jistê by
se na¿la  i dal¿í témata, o kterÿch by mohli
psát, ale momentálnê se do toho pou¿têt nechtêjí. O k‡íæovku, která se k jejich p‡íspêvkûm vázala, vás ale nep‡ipravíme. Ostatnê,
slíbili jsme to.
Tentokrát v tajence vyjde vÿpûjçka z p‡íspêvku od pana Jaroslava J. Glosera, kterÿ
napsal s tím, aby nás seznámil s ne p‡íli¿
známÿmi bysterskÿmi rodáky − s muæi
z æidovské rodiny Kadischû. P‡í¿tê si tajenku vypûjçíme z prvního p‡íspêvku z nové rubriky, jíæ se pokusíme p‡ipomenout
osmiçkové roky v çeskÿch dêjinách 20. století. Rubriku bude p‡ipravovat Bc. Pavlína

Slezáková, která je  i autorkou následujících slov.
Lámali jsme si hlavu, çím nahradit vÿ¿e
zmínêné p‡íspêvky o historii mêsta, ale téma
se nabízí vlastnê samo: osudové osmiçky
na¿ich dêjin a stoleté vÿroçí republiky. Letopoçty, na jejichæ konci stála povêstná osmiçka, se totiæ témê‡ pravidelnê zapisovaly do
osudû na¿í zemê. A  i kdyæ ne úplnê kaædÿ
osmiçkovÿ rok byl tím osudovÿm, máme tendenci  osmiçkám p‡ikládat zvlá¿tní vÿznam.
Têæko ‡íct, zda je na vinê numerologie nebo
pouhá náhoda, kaædopádnê je to téma, které
si zaslouæí na¿i pozornost.
V na¿í rubrice se zamê‡íme na osmiçkové
roky 20. stol. , které açkoli byla jeho historie
relativnê krátká, staçily ho poznamenat snad
v¿echny dramatické zvraty, události  i historické etapy. Zároveñ je to doba, která má nejvêt¿í
vztah k moderním dêjinám çeskÿch zemí.
20. století ale není jediné, které za sebou
zanechalo vÿznamné osmiçkové roky. Mûæeme zajít mnohem dále do minulosti, abychom
si p‡ipomnêli  osmiçky, které se vÿznamnê
podílely na formovaní çeskÿch dêjin.

Na úvod tedy, jen ve zkratce, jmenujme ty
nejznámêj¿í z nich, které si jistê pamatujete
z hodin dêjepisu, ale za p‡ipomenutí urçitê
stojí.
1 278 − bitva na Moravském poli, ve které
padl P‡emysl Otakar II.
1 348 − zaloæení Praæské (pozdêji Karlovy)
univerzity
1 458 − volba a korunovace Ji‡ího z Podêbrad
1 61 8 − Çeské stavovské povstání a zaçátek
T‡icetileté války
1 648 − konec T‡icetileté války
1 848 − revoluçní rok
1 868 − poloæení základního kamene Národního divadla
V p‡í¿tím çísle se zamê‡íme na rok 1 91 8
a události s ním spojené.
Na odlehçení p‡ineseme na závêr  i nêkolik zajímavostí váæících se k danému roku.
Vêdêli jste ku p‡íkladu to, æe v leto¿ním
roce uplyne 1 70 let, co byla v Rynolticích
zahájena vÿroba do dnes pouæívaného mÿdla
s jelenem, a 1 30 let od vzniku Klubu çeskÿch turistû?
Redakçní rada, Bc. Pavlína Slezáková

Mêsto Bystré vypisuje vÿbêrová ‡ízení na pracovní pozice
Sekretá‡ka

Platová t‡ída: 8 (v souladu s na‡ízením vlády ç. 564/2006 Sb. , o platovÿch pomêrech
zamêstnancû ve ve‡ejnÿch sluæbách a správê, ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû)
Pracovní pomêr: po dobu zástupu za mate‡skou a rodiçovskou dovolenou s moæností
prodlouæení.
Pracovní náplñ:
 administrativní práce, vedení podatelny
 p‡íprava podkladû pro jednání rady a zastupitelstva
 zástup za pokladnu a Informaçní centrum
Poæadavky na uchazeçe:
 minimálnê st‡edo¿kolské vzdêlání ekonomického smêru ukonçené maturitou
 velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, internet)
 znalost anglického jazyka vÿhodou
 ‡idiçskÿ prûkaz skupiny B
 bezúhonnost, p‡íjemné vystupování, loajálnost
P‡ílohy p‡ihlá¿ky:
 strukturovanÿ æivotopis
 kopie dokladu o nejvy¿¿ím dosaæeném vzdêlání
 vÿpis z rejst‡íku trestû ne star¿í 1 mêsíc (moæné doloæit dodateçnê)
 P‡ihlá¿ku vçetnê vÿ¿e uvedenÿch p‡íloh za¿lete v zalepené obálce oznaçené Vÿbêrové
‡ízení − sekretariát na adresu: Mêsto Bystré, nám. Na podkovê 2, 569 92 Bystré,
nejpozdêji do 5. 4. 201 8.
P‡edpokládanÿ termín nástupu 2.5. 2018
Bliæ¿í informace je moæné získat na tel. : 461 741 241 , 468 008 1 81 ,
e− mailem: sekretariat@bystre. cz

Pracovník/pracovnice Informaçního centra
Platová t‡ída: 8 (v souladu s na‡ízením vlády ç. 564/2006 Sb. , o platovÿch pomêrech
zamêstnancû ve ve‡ejnÿch sluæbách a správê, ve znêní pozdêj¿ích p‡edpisû)
Pracovní pomêr: na dobu neurçitou
Pracovní náplñ:
 aktivní komunikace s náv¿têvníky // zprost‡edkování informací
 prodej vstupenek, zájezdû, sluæeb a zboæí
 pokladna mêsta
 p‡íprava podkladû pro propagaci a tiskovÿch materiálû
 administrativa spojená s vedením IC
 zaji¿têní kulturních akcí, aktivní úçast na projektu  Kultura evropského venkova
Poæadavky na vzdêlání uchazeçe:
minimálnê st‡edo¿kolské vzdêlání ukonçené maturitou, p‡ípadnê vy¿¿í odborné,
vysoko¿kolské zamê‡ené na humanitní obory, cizí jazyky, cestovní ruch, ekonomii
Dal¿í poæadavky:
 aktivní znalost AJ slovem  i písmem, dal¿í znalost cizího jazyka vÿhodou
 orientace v turistickém a cestovním ruchu
 vÿborná znalost historie, kultury, památek mêsta a okolního regionu
 komunikaçní dovednosti a schopnosti
 velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, grafika)
 ‡idiçskÿ prûkaz skupiny B
P‡ílohy p‡ihlá¿ky:
 strukturovanÿ æivotopis
 kopie dokladu o nejvy¿¿ím dosaæeném vzdêlání
 vÿpis z rejst‡íku trestû ne star¿í 1 mêsíc (moæné doloæit dodateçnê)
 P‡ihlá¿ku vçetnê vÿ¿e uvedenÿch p‡íloh za¿lete v zalepené obálce oznaçené Vÿbêrové
‡ízení − infocentrum na adresu: Mêsto Bystré, nám. Na podkovê 2, 569 92 Bystré,
nejpozdêji do 5. 4. 201 8.
P‡edpokládanÿ termín nástupu 2.5. 2018.
Bliæ¿í informace je moæné získat na tel. : 461 741 241 , 776 238 071 nebo na sekretaIng. Miloslav Sejkora, starosta mêsta
riátu mêsta.

Vyhlá¿ení sportovce
roku 201 7
které se uskuteçní v klubovnê Hasiçské

 Mêsto Bystré ve spolupráci s Komisí pro rozvoj sportu a spolkû srdeçnê
zve v¿echny nominované sportovce a p‡íznivce sportu na slavnostní vyhlá¿ení
a p‡edání ocenêní  Sportovce roku 201 7,

strana 2

zbrojnice v pátek 13. dubna od 17 ho din.
Vlastimil Oravec, p‡edseda
Komise pro rozvoj sportu a spolkû
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Ukliâme Bystré

Mêsto Bystré se jiæ pot‡etí p‡ipojilo k celostátní akci pod názvem Ukliâme Çesko,
které se v na¿em mêstê bude konat v sobotu 7. dubna.
 Cílem této akce je za pomocí dobrovolníkû uklidit çerné skládky, nepo‡ádek, odpadky
zkrátka v¿echno, co do p‡írody nepat‡í. Pojâme se k ní p‡ipojit a uklidit si na¿e mêsto.
V loñském roce se nás k tomuto jarnímu
úklidu se¿lo a ruku k dílu p‡iloæilo více neæ
sto padesát dobrovolníkû, vçetnê dêtí. Vê‡ím,
æe  i letos se nás akce zúçastní velké mnoæství lidí a aktivnê se opêt zapojí na¿e spolky. Tak jako vloni plánujeme úklid p‡írody
v okolí na¿eho mêsta a v Hamrech.
Akce zaçne srazem dobrovolníkû ve
14 hodin na hasiçské zahradê, v Hamrech
na parkovi¿ti p‡ed hostincem U Tu¿lû.
S sebou si prosím vezmête bezpeçnostní reflexní vesty, p‡ípadnê zapûjçíme. Mêsto zajistí pytle a ochranné rukavice.
Rozhodnete-li se zúçastnit, tak se prosím, nahlaste v Informaçním centru, zejména poçty dêtí çi skupin. Po skonçení úklidu
se opêt sejdeme na hasiçské zahradê, kde
akci vyhodnotíme, a za odmênu nás bude
çekat obçerstvení.
Podrobné informace vám rádi poskytneme a dotazy zodpovíme v Informaçním centru (tel. : 468 008 1 61 , email: infocentrum@
bystre. cz).
P‡edem dêkujeme za va¿i úçast.
Ing. Miloslav Sejkora
starosta mêsta Bystré

Setkání
obcí Bystré
Ve dnech 6.− 8. 7. 2018 probêhne v Bys-

trém v Orlickÿch horách setkání obcí Bystré. Jsme na nêj zváni, takæe . . . jste zváni.
Program setkání najdete na webu mêsta
(www. bystre. cz). Chcete-li se zúçastnit,
starosta
p‡ihlaste se v IC.

¢kolka hlásí aneb
k tomu, co ve ¿kolce
bylo,
a k tomu, co bude
Milí çtená‡i p‡íspêvkû ze æivota na¿ich

nejmen¿ích obçánkû v M¢ Kvítek v Bystrém, chtêli bychom se s vámi podêlit o zprávy
z krásného zaçátku nového kalendá‡ního roku.
S velikou radostí jsme p‡ivítali hromady
snêhu, ledové klouzaçky  i zamrzlé rybníçky.
Zimní Olympijské hry jsme sledovali nejen
na televizních obrazovkách, ale p‡edev¿ím
prost‡ednictvím vlastních proæitkû poté, co byl
na na¿í zahradê zapálen  olympijskÿ oheñ
a dêti si na rûznÿch stanovi¿tích zazávodily
v disciplínách jako byl slalom v bobování,
Pokraçování na str. 3
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¢kolka
hlásí aneb k tomu,
co ve ¿kolce bylo, a k tomu, co bude
Masopustní veselici jsme si uæili hned s brusliçkami to uæ dalo po‡ádnou práci.
Pokraçování ze str. 2
st‡ílení pukem na hokejovou branku, bêh na
lyæiçkách nebo st‡ílení z dêtské ku¿e. Medaile s olympijskÿm znakem jsme získali v¿ichni.
Dêti se seznámily s na¿í hymnou i zástavou
a vytvo‡ily si spoleçnê vlajky se symboly podle názvû jednotlivÿch t‡íd. Vítêzi se tedy
stali Medvídci, Beru¿ky  i Æabiçky.

dvakrát a navázali jsme tak na staré zvyky
a tradice. Na taneçní diskotéce a karnevalu
s divadlem Zlatÿ klíç si dêti zazpívaly a zatancovaly ve vlastnoruçnê vyrobenÿch maskách.
S nejstar¿ími dêtmi jsme absolvovali vÿcvik
bruslení na krytém zimním stadionu v Poliçce. Zavázat tkaniçky na padesáti botiçkách

O to vêt¿í jsme v¿ak mêli radost z prvního
zatoçení  i bezpeçného zastavení (ne jako na
zaçátku − totiæ nosánkem o mantinel).
V keramickém studiu Mozaika v Poliçce
jsme rozvíjeli svoje estetické cítêní a dozvídali se více z oblasti dopravní vÿchovy. Za
mrazivÿch zimních dnû jsme se vydávali ke

Olympijskÿ tÿm M¢ Kvítek. V plném sloæení, s vlajkami a v dobré náladê.

krmelcûm. S jablíçky, mrkvemi, ka¿tánky
a senem tak, aby zví‡átka netrpêla hlady.
V rámci environmetálních çinností jsme peçlivê t‡ídili odpad a starali se o na¿e æivotní
prost‡edí, ale to dêláme po‡ád.
A kam na¿e kroky mí‡ily v mokrém snêhu
a mrazech? No, p‡ece do knihovny! Na¿e milá
knihovnice Zdislava Klodnerová nám ochotnê
pomáhala s rozvíjením çtená‡ské pregramotnosti. P‡edçítala nám, o tom, co nám p‡eçetla, si s námi povídala, dávala nám hádanky
a  trápila nás v¿elijakÿmi úkoly a hrami.
O jarních prázdninách byla M¢ pro dêti
uzav‡ena z dûvodu stêhování do novÿch
prostor v rámci rekonstrukce interiéru budovy. Æabiçky a Beru¿ky se zabydlely v p‡ízemí pavilonu Z¢, Medvídci v Komunitním
sále MFD. Vÿchovnÿ vzdêlávací program
nebude naru¿en. Za kaædÿm rohem na
nás bude çíhat nêjaké dobrodruæství a my
budeme mít blizouçko bazén, p‡ímo pod
nosem zámeckou zahradu, coby kamenem
dohodil fotbalové h‡i¿tê a taky bezvadnÿ
p‡ehled, jakou mají zrovna zmrzlinu. . .
Dræte nám paleçky a p‡ejte nám ¿têstí.
V¿echnu námahu a práci dêláme pro to nejdraæ¿í co máme − pro na¿e dêti a ty si to
opravdu zaslouæí.
Za M¢ Kvítek Jitka Václava Je‡ábková

Sbêr
starého æeleza
SDH Bystré po‡ádá ve spolupráci

s Mêstem Bystré p‡i akci  Ukliâme svêt,
ukliâme Çesko dne 7. dubna od 1 3.00 hodin sbêr æelezného ¿rotu a elektroodpadu.
Tímto vás æádáme, abyste zmínênÿ materiál p‡ed domy p‡ipravili aæ v den svozu.
Dêkujeme p‡edem.
Hasiçi Bystré
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Fotoohlédnutí za ¿kolním plesem a karnevalem
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Je¿tê jedna vzpomínka na paní Halvovou

V lednu to bylo p‡esnê rok, co paní Halvová nazula boty a zmizela. Navædy. Její
dal¿í vÿlet za poznáním. S tím rozdílem,
æe z této cesty se za námi jiæ nemûæe vrátit. A p‡eci je s námi víc, neæ kdy d‡ív. Je
s námi jako je se mnou mûj otec. Nejde jenom o vdêk, jsou zde je¿tê pouçení, která
çlovêku plnê dochází, aæ kdyæ nám dotyçnÿ
navêky zmizí.
Na jedné z prvních vÿprav jsme p‡i cestê
z Æákovy hory odboçili k pramenûm Svratky. Paní Halvová mêla s sebou text Bure¿ova
Otvírání studánek. U pramene − studánky

Æádosti

o individuální
dotace
Mêsto Bystré oznamuje obçanûm a or-

ganizacím, æe p‡ijímá æádosti k poskytnutí  individuální dotace z rozpoçtu
mêsta Bystré pro rok 2018 . Jedná se o finançní podporu sportovních, kulturních,
spoleçenskÿch, sociálních a spolkovÿch
aktivit vçetnê práce s mládeæí. Æadatelem
mûæe bÿt spolek, sportovní klub, nezisková organizace, obecnê prospê¿ná organizace  i obçan.
O tuto dotaci lze æádat v prûbêhu celého
roku do vyçerpání alokovanÿch finançních
prost‡edkû.
Æádosti o poskytnutí dotací jsou zve‡ejnêny v elektronické podobê na webovÿch
stránkách www. bystre.cz , nebo v ti¿têné
podobê v kancelá‡i sekretariátu mêsta
Bystré a v informaçním centru.
V æádosti musí bÿt jasnê stanoven
úçel pro poskytnutí individuální dotace.
Na p‡iznání individuální dotace není
právní nárok. O poskytnutí individuální
dotace bude rozhodovat Rada mêsta Bystré, v çástce nad 50.000 Kç Zastupitelstvo
mêsta Bystré. Doruçené æádosti do konce
mêsíce dubna, budou posuzovány na nejbliæ¿ím zasedání rady, nebo zastupitelstva mêsta, dal¿í po doruçení v prûbêhu
leto¿ního roku.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta

− jej otev‡ela a zaçala p‡edçítat. Malí kluci, plní sígrovin, pobíhali, posmívali se
a ru¿ili. Já stál na rozpacích mezi pobíháním a studánkou Rubínkou. Vnímal jsem
zklamání paní Halvové. Chtêla nás vychovávat, vést cestou lásky k vlasti  i ve vyçpêlém úhoru komunistického Çeskoslovenska
osmdesátÿch let. Ale tahle poetická cesta,
zdálo se, nefungovala.
Nezanev‡ela. A uæ dal¿í prázdniny nám
vædy po té, co jsme se vrátili z túry, na pokraçování p‡edçítala ¿estákovou detektivku
z temného Londÿna. Ti samí síg‡i nyní sedêli
jako za‡ezaní a poslouchali p‡íbêh o zloduchovi s encefalickou hlavou, kterÿ ovládal
podzemí mlæného mêsta. Jindy vzala paní
Halvová klacek a zapojila se do  meçovaçky

dvou znep‡átelenÿch klanû. Na jiném  puƒáku, ve Starém mêstê, v den odpoçinku
po p‡edcházející témê‡ çty‡icetikilometrové tú‡e, se stala jednou z obráncû základny
napadenou vet‡elci, jejichæ útok bylo nutné
odrazit. Boj trval celé odpoledne.
Tato cesta se ukázala bÿt schûdná. ¢li
jsme za paní Halvovou a vlastnê za ní jdeme
dál. P‡inejmen¿ím v tom smyslu, æe se stále
uçíme vnímat, co v æivotê stojí skuteçnê za
to. A pouçení? Jestliæe chcete pomoci druhÿm, musíte se k nim sníæit. Teoretik by to
odbyl suchou frází:  p‡irozenÿ pedagogickÿ
talent. Ale já si paní Halvovou radêji p‡edstavuju, jak se ohání klackem, aby zahnala
vet‡elce, mrká na nás a usmívá se.
Radim ¢íp

Vzpomínka na Krkono¿e 1988

Rozpis
zubní pohotovosti − duben
1.4.  MDDr. Ivana Bidmonová, Dolní ùjezd 383
461 631 1 26

2.4.
7.− 8.4.
14.− 15.4.
21.− 22.4.
28.− 29.4.







MUDr. , MBA Eva Kopecká, Bystré, nám. Na Podkovê 25
MUDr. Pavla Kopecká, Litomy¿l, Mariánská 1 1 37
MUDr. Pavel Kossler, Poliçka, Ha¿kova 445
MUDr. Zdena Králová, Litomy¿l, Druæstevní 69
MUDr. Patrik Krpçiar, Litomy¿l, Nerudova 207

606 1 82 71 5
461 61 4 61 4
461 724 369
461 1 00 497
461 61 9 670

Kadich von Pferd − rodák bysterskÿ

Bystré neoplÿvá v historii mnoha vÿznamnÿmi rodáky, moæná si vzpomeneme na generála Kunsta, socha‡e Pru¿ku. Zmínku si
v¿ak urçitê zaslouæí muæi, kte‡í vy¿li z bysterské æidovské rodiny Kadischû.
Jméno Kadich zná jistê kaædÿ, kdo se zajímá o dêjiny moravské ¿lechty a heraldiku.
Autorem moravského tzv. Siebmacheru je
totiæ spolu s Conradem Blaækem právê Heinrich Kadich.
Otcem pozdêj¿ího heraldika byl Heinrich
Kadisch (26. 5. 1 820− 24.7. 1 894/7), kterÿ se
narodil v æidovské rodinê Bernarda Kadische v domê ç. 1 91 (palírna) v Bystrém. Roku
1 834 konvertoval ke katolictví a v roce 1 850
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si zmênil jméno z æidovsky znêjícího Kadisch
na Kadich.
V roce 1 838 vstoupil jako dobrovolník do
armády, slouæil u hulánû, láska ke koním ho
provázela po celÿ æivot. Postupnê se stal podporuçíkem, poruçíkem, jako plukovní adjutant
prodêlal v letech 1 848  a 1 849 taæení v Uhrách.
V letech 1 850− 1 851 slouæil v panovníkovê
osobní gardê, byl povÿ¿en na rytmistra II. t‡ídy. Jako uznávanÿ odborník na chov koní byl
roku 1 857 v hodnosti majora p‡evelen do c.  a k.
vojenského h‡ebçince a v çervnu 1 867 jmenován podplukovníkem a velitelem h‡ebçince a vojenskÿch stájí v Louce u Znojma. Æil
v Brnê, kde si zakoupil dûm.

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

Poçátkem roku 1 871 poæádal Kadich o povÿ¿ení do ¿lechtického stavu na základê t‡icetileté sluæby. Nobilitace neprobêhla bez
potíæí, ale protoæe æádost podpo‡ilo jak ‡í¿ské
ministerstvo války, tak ministr vnitra hrabê
Taafe, nakonec jej císa‡ Franti¿ek Josef I.
nejvy¿¿ím rozhodnutím z 1 0. února 1 871 do
¿lechtického stavu povÿ¿il. Heinrich Kadich
následnê poæádal o udêlení çestného titulu
 ¿lechtic a jednoho z neobvyklÿch predikátû
− von Pferd (z Konê), von Huf (z Podkovy)
a von Fohlengarten (ze Zahrady h‡íbat). Listinou ze 1 4. b‡ezna 1 871 získal podplukovník Kadich predikát Kadich ¿lechtic z Pferdu

Pokraçování na str. 6
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Kadich von Pferd − rodák
bysterskÿ
Nejstar¿í Heinrichûv syn Hans (1 864−
Pokraçování ze str. 5

¿tolby a pracoval . . . (viz tajenka). Roku 1 893
vstoupil do státní sluæby a stal se kopistou
na ‡editelství lesû a velkostatkû v Innsbrucku. Od roku 1 896 pûsobil na c. a k. ministerstvu zemêdêlství, zde byl jmenován radou, povê‡en vedením odboru, roku 1 91 2
získal titul a charakter dvorního rady. V roce
1 91 8 mu byl udêlen je¿tê titul sekçního
¿éfa. Pat‡il mezi vÿznamné zemêdêlské odborníky, nap‡íklad v roce 1 908 zastupoval
monarchii ve Washingtonu na svêtovém kongresu o rybolovu.
Zároveñ byl ale známÿ jako odborník na
heraldiku a genealogii moravské ¿lechty
a roku 1 899 vydal s Conradem Blaækem
tzv. moravskÿ Siebmacher (katalogu rodovÿch
erbû s vyobrazením a popisem, pojmenovanÿ po Johannu Siebmacherovi, nêmeckém
malí‡i erbû, heraldikovi a vydavateli katalogu rodovÿch erbû). Za své zásluhy byl odmênên rytí‡skÿm k‡íæem Leopoldova ‡ádu.
Jaroslav J. Gloser

(Kadich Edler von Pferd) a erb, kterÿ také
odkazoval na jeho nejvêt¿í lásku − konê.
Kadich byl penzionován jako titulární generálmajor (povÿ¿en na generála 1 . 1 1 . 1 877)
a zem‡el roku 1 894 ve Vídni.

− 1 909) vystudoval prestiæní Tereziánskou
akademii ve Vídni a pak na vídeñské univerzitê léka‡ství a filozofii, roku 1 884 získal
z filozofie doktorát. Vênoval se v¿ak p‡eváænê zoologii, od roku 1 884 pûsobil v zoologickém dvorním kabinetu. Absolvoval
‡adu vÿzkumnÿch cest po Balkámu, v USA,
Asii, na Kavkaze. V letech 1 903− 1 904 byl
hlavním dvorním lovçím prince Alexandera
Oldenburského. Jméno získal také jako spisovatel pod pseudonymem Hans Waldlieb.
Roku 1 909 uskuteçnil loveckou vÿpravu na
Alja¿ku, na zpáteçní cestê zem‡el v Hamburku.
Nejvêt¿ího vêhlasu dosáhl druhorozenÿ
Heinrich (1 865− 1 91 8). Zdêdil otcovu lásku ke koním, ale vystudoval práva na vídeñské univerzitê, kde dosáhl doktorátu.
Od roku 1 890 pûsobil v ú‡adu nejvy¿¿ího

Titulní strana heraldického díla Heinricha
von Kadich

Zápis narození Heinricha Kadische z ‡ímskokatolické matriky Farního ú‡adu Bystré, kde jsou
vzadu vloæeny æidovské zápisy.
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Lidskÿ
hyenismus − podvody
páchané na seniorech: çást první
V minulém çlánku jsme vás seznámili
Podvody páchané na seniorech jsou po-  i do jejich obydlí, kde je následnê p‡ipraví
s tísñovÿmi linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes se zamê‡íme na rady pro
pomêrnê ohroæenou skupinu obyvatel, a to
seniory. Senio‡i jsou pro podvodníky snadnou ko‡istí, a proto se çasto stávají obêtmi
p‡edev¿ím majetkové trestné çinnosti. Vÿjimkou v dne¿ní dobê bohuæel není ani domácí
násilí páchané na seniorech, o kterém v¿ak
budeme psát aæ nêkdy p‡í¿tê. Tento p‡íspêvek je vênován jak seniorûm, tak i jejich rodinám, protoæe z na¿ich zku¿eností víme, æe
právê dêti, vnouçata a ¿iroká rodina mûæe seniorûm pomoci nestát se obêtí podvodníkû.

Program besed Domova
pro seniory Bystré
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem
Petrem a s Mgr. Annou Dufkovou:
4. dubna −  Doba pobêlohorská. Protireformace a násilná rekatolizace. Osudy
nekatolíkû v dobê t‡icetileté války. Na¿e
zemê v druhé polovinê 1 7. století.
11. dubna −  Povêry a çarodêjnické
procesy v Evropê a u nás. Soudy a upalování na ¢umpersku. Boblig z Edelstadtu ve Velkÿch Losinách.
18. dubna −  Pragmatická sankce
a nástup Marie Terezie na rakouskÿ trûn.
Vnitropolitické zmêny. Utuæení centralizace a germanizace, ale  i pozitivní zmêny (m. j. konec çarodêjnickÿch procesû,
zmêny ve ¿kolství, tereziánskÿ katastr. )
Války s nimi spojené územní rakouské
ztráty.
25. dubna −  Ideály blíæící se buræoasní francouzské revoluce. Vláda Josefa II. a nêkteré z jeho na‡ízení: tolerançní patent a zru¿ení nevolnictví. Ohlas
Josefovÿch reforem u nás v Çechách.
Vædy od 1 5 hod. ve Velkém sálu Domova pro seniory.
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mêrnê latentní trestnou çinností. Okradení  i o celoæivotní úspory. My jako policie se
se stydí a radêji to nikomu ne‡eknou, a to snaæíme této trestné çinnosti p‡edcházet,
ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou v¿ak çím vytvá‡íme preventivní programy, po‡ádáme
dál sofistikovanêj¿í, nezanechávají za se- besedy a p‡edná¿ky, distribuujeme letáky,
bou æádné stopy a pro kriminalisty je têæké cílíme na tuto ohroæenou skupinu lidí, nicje dopadnout. Hlavním dûvodem. proç si ménê bohuæel trestnÿch çinû páchanÿch na
pachatelé vybírají star¿í osoby, je ten, æe seniorech nijak vÿraznê neubÿvá.
senio‡i jsou osamêlí, dûvê‡iví, rádi a poCo se tÿká pachatelû této trestné çinzornê naslouchají, mají minimum kontak- nosti − jiæ v názvu çlánku jsem se nazvala
tû s okolím, jsou ménê ostraæití, têlesnê lidskÿmi hyenami, protoæe parazitují na
slab¿í, a proto se  i hû‡e brání jakémukoliv dobrosrdeçnosti, vst‡ícnosti a obças  i çásútoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, æe teçné nemohoucnosti star¿ích lidí. Podvodse nejen dostávají do blízkosti seniorû, ale níci jsou velice vÿ‡eçní, na první pohled
pûsobí sympaticky, mile, jsou schopni bez
problémû navazovat kontakty. Své podvody mají velice dob‡e p‡ipravené, ne z‡ídka pracují ve skupince alespoñ dvou lidí,
pachatelkami bÿvají  i æeny. Nelze ‡íci,
æe by se jednalo o nevzdêlané jedince,
pachatelé mají intelektuální schopnosti,
snaæí se pûsobit vzdêlanê, pouæívají slova,
kterÿm senio‡i nerozumí. Tito pachatelé
jsou schopni rychlé improvizace, p‡izpûsobí se okamæitê situaci, dokáæí odhadnout svoji obêƒ a snadno si získávají dûvêru. Co mají pachatelé spoleçného, jsou
opakující se legendy, se kterÿmi bÿvají stále úspê¿ní.
O jaké legendy se jedná a na co si máte
dát velkÿ pozor? O tom se rozepí¿eme p‡í¿tê.
por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvçí policie Pardubického kraje

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinû -  duben 201
8
Sebranice
Poliçka

1 . 4. − Velikonoçní zábava − sál kulturního domu, 20: 00 hod. − hraje Rytmik
Jedlová, vstupné 60 Kç. Po‡ádá TJ Sebranice.
7. 4. − Turnaj ve h‡e Çlovêçe, nezlob se!
− p‡ísálí kulturního domu, 1 4: 00 hod. − První
cena: dort. Obçerstvení za drobnÿ peníz p‡ipraveno stejnê tak jako odmêny v¿em hráçûm.

Litomy¿l

9. 4. − Tomá¿ Klus: #prostekoncertvklubu
− Music Club Kotelna, 20: 00 hod. − vstupné: 550 Kç
21 . 4. − ¢ansony Chantal Poullain − Smetanûv dûm, 1 9: 00 hod. − ¢ansony Chantal
Poullain to je hluboko posazenÿ sexy hlas,
lahodná francouz¿tina, jazzovê ladêná kapela
pod vedením ¢têpána Markoviçe a atmosféra
sladké Francie, vstupné: 290− 390 Kç.
26. 4. − Buty − koncert − Smetanûv
dûm, 1 9: 00 hod. − vstupné: 320− 380 Kç
29. 4. − Ji‡í Suchÿ a Jitka Molavcová:
Nezapomenutelné písnê (na které se zapomnêlo) − Smetanûv dûm, 1 7: 00 hod.
− Orchestr divadla Semafor ‡ídí Ji‡í Svoboda. Hostem veçera bude Michal Malátnÿ, zpêvák kapely Chinaski a çlen Divadla
Semafor, vstupné: 340− 390 Kç.

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

6. − 1 2. 4. − Jeden svêt Poliçka: Aktualizace systému − Mezinárodní festival dokumentárních filmû o lidskÿch právech
Poliçka Jazz 201 8
1 8. 4. − Proç nemohu spát − Orchestr
Jeækovy stopy p‡iveze p‡edstavení nabité hudbou  i divadlem − Tylûv dûm, 20: 00 hod.
20. 4. − MARTIN BRUNNER TRIO
& EPOQUE QUARTET  / PRIME TIME
VOICE  / LUBO¢ ANDR¢T GROUP −
Tylûv dûm, 1 9: 30 hod.
21 . 4. − NAJPONK TRIO  / CONCEPT
ART ORCHESTRA  / ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ − Tylûv dûm,
1 9: 30 hod.
23. 4. − Staré dámy: divadelní p‡edstavení v podání ¢tudia L&S Bratislava, hrají:
Kamila Magálová a Zdena Studenková − Tylûv dûm, 1 9: 00 hod.

Dolní ùjezd

28. 4. − Stavêní Máje − ve 1 4: 00 hod.
vychází prûvod od hostince Koruna, v parku
na Rovince vystoupí od 1 5: 00 hod. ZU¢ Dù,
v 1 6: 1 5 hod. Duo Klusoñová− Tmêjová, od
1 7: 00 hod. slavnostní stavêní Máje, v 1 8: 00
hod. Pokáç, v 1 9: 30 hod. Machos Burritos.
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
80 rokû  Margita Nemcová (*10. 3.1938)
76 rokû  Bohuslav Hanus (*13. 3.1942)
74 rokû  Jaroslav Hanus (*09. 3.1944)
73 rokû  Jana Vajsová (*11. 3.1945)
70 rokû  Vlasta Sabinová (*7. 3.1948)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



DUBEN  201 8

Pátek 6. dubna, 20 hod.
MILADA

Písemnÿ souhlas
  s uve‡ejnêním gratulace získáte v IC a na matrice.


Kulturní kalendá‡ve ¢kolícím
duben
8  zbrojni st‡edisku201
na Hasiçské

Na duben jsou v Bystrém plánovány následující akce:
3. dubna − Vernisáæ vÿstavy Bystré
mému srdci blízké II − Mêstská knihovna
vás zve na vernisáæ vÿstavy kreseb Mgr.
Jarmily Jankû, jejíæ souçástí bude krátkÿ
kulturní program, bêhem kterého vystoupí
její vnuk Daniel Havel, flétnista Orchestru
Národního divadla, a æáci ZU¢. Vernisáæ
probêhne v 1 8: 00 hod. v knihovnê. Vÿstava, která bude k vidêní ve vÿpûjçní dobê
knihovny, tj. v pondêlí, ve st‡edu a v pátek
od 8: 00 do 1 6. 30 hod. , potrvá do 30. dubna.
5. dubna − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny zvídavé dêti p‡ed¿kolního a mlad¿ího ¿kolního vêku na dal¿í vÿpravu za pohádkou. Pohádka, povídání si o p‡eçteném, hry a úkoly − to v¿e
bude jako obvykle, jen to bude veselej¿í.
Bude se objevovat objevené a na p‡et‡es p‡ijdou  i ob‡i. Chcete-li, aby va¿e dítka byla
u toho, pak si zapi¿te, æe zaçíná(me) o pûl
çtvrté.
6. dubna − Izraelem a Palestinou za
pár kaçek − Mêstská knihovna vás zve na
besedu s Filipem Tesa‡em, Bysterákem,
studentem, pedagogem a náruæivÿm cestovatelem v jedné osobê, kterému se po¿têstilo
vydat se do Izraele a Palestiny, a to tak‡íkajíc za hubiçku. Záæitky z cest p‡iblíæí
slovem  i prost‡ednictvím fotek a podêlí se
s námi o tipy, kam v têchto zemích zamí‡it,
které památky nav¿tívit, kde se ubytovat
a podobnê. Pokud se do Izraele çi Palestiny
zrovna nechystáte, nezoufejte si. Není to
podmínkou. Nepûjde o besedu pro cestovatele, ale o cestovatelskou besedu, která
probêhne v pátek 6. dubna od 1 7: 00 hod.

Základní ¿kola Bystré oznamuje,
æe ve dnech 16. a 17. dubna probêhne
sbêr starého papíru .
Papír je moæné odevzdat
od 7.00 do 17.00 hod. v têlocviçnê ¿koly.

ci. Vstupné 20 Kç.
1 4. dubna − Natêraç − Kulturní komise
Vás srdeçnê zve na svêæí konverzaçní komedii slavného britského autora Donalda
Churchilla, které se chopili mladí herci DS
Vicena z ùstí nad Orlicí. U dve‡í hlavní
hrdinky zazvoní hysterická æena, která ji
obviñuje z nevêry a vyhroæuje, æe v¿e poví
jejímu manæelovi. Záletnice se ocitá ve zdánlivê ne‡e¿itelné pikantní situaci, dokud jí
pomoc nenabídne náhodnê p‡ítomnÿ natêraç,
nad¿enÿ, aç nedocenênÿ herec. Secviçit
s ním vêrohodnou scénku za pár hodin v¿ak
není tak snadné, jak se nejprve zdálo. . . Zaçátek v 1 9: 00 hodin. P‡edprodej lístkû v IC.
1 9. dubna − Vodnická pohádka − Mêstská knihovna zve v¿echny dêti, malé  i ty
vêt¿í, a jejich rodiçe a prarodiçe na staroçeskou pohádku o vodnících. Pohádku zahraje Loutkové divadlo Kozlík, které není
t‡eba p‡edstavovat. Proto uæ jen krátce.
P‡edstavení, které zaçne v 1 6: 00 hod. , probêhne ve ¢kolícím st‡edisku na hasiçské
zbrojnici. Vstupné 20 Kç.
27. dubna − O dávném æivotê a starÿch
‡emeslech v Bystrém − Mêstská knihovna vás zve na p‡edná¿ku pana Dittricha
a pana Stani, která probêhne jako tradiçnê v kinê. Zaçátek v 1 7: 00 hod. P‡edpokládaná doba trvání − maximálnê hodina
a pûl.
30. dubna − Pálení çarodêjnic − SDH
Bystré Vás srdeçnê zve na tradiçní pálení
çarodêjnic, které se uskuteçní za hasiçskou
zbrojnicí od 1 7 hodin. Bude p‡ipraveno vystoupení mate‡ské ¿koly Kvítek a soutêæe
pro dêti. Veçer bude zpest‡en malÿm ohñostrojem. ùçast v maskách je vítána. Obçerstvení zaji¿têno.
Informaçní centrum

Svoz plastû v dubnu

Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
tÿden v úterÿ, tj. 10. a 24. dubna.



Film inspirovanÿ æivotem JUDr. Milady
Horákové, jedné z exemplárních obêtí zvûle
komunistického reæimu, sleduje p‡íbêh odváæné æeny, která bojovala za pravdu a demokracii vædy v souladu se svÿm svêdomím
a p‡esvêdçením, aniæ by podléhala konformismu çi strachu z ohroæení. Po vykonstruovaném soudním procesu byla odsouzena za
údajné spiknutí a vlastizradu k trestu smrti.
Æivotopisnÿ  / Drama  / Historickÿ, Çesko,
201 7, 1 30 min, P‡ístupnÿ

Pátek 1 3. dubna, 1 7 hod.
ESA Z PRALESA

Maurice sice vypadá jako obyçejnÿ tuçñák, ale uvnit‡ hrudi mu bije stateçné srdce
tygra. V¿ak byl také vychován hrdou tyg‡icí a touæí stát nejlep¿ím kung− fu mistrem
na svêtê! A protoæe si na prales brousí zuby
âábelsky proradná koala Igor se svou armádou hloupÿch paviánû, bude se Maurice skuteçnê muset vydat do boje.
Animovanÿ  / Dobrodruænÿ  / Rodinnÿ, Francie, 201 7, 97 min, P‡ístupnÿ

 Pátek 20. dubna, 20 hod.

VRAÆDA V ORIEN T EXPRESU



Co zaçalo jako velkolepá jízda vlakem nap‡íç Evropou, se rázem mêní v jednu z nejelegantnêj¿ích, nejnapínavêj¿ích a nejvíce
strhujících záhad v¿ech dob. Vraæda v Orient
expresu vypráví p‡íbêh t‡inácti cizincû, kte‡í kvûli snêhové závêji uvíznou ve vlaku,
kde je kaædÿ z nich podez‡elÿ ze záhadné
vraædy. Na¿têstí je jedním z pasaæérû také
slavnÿ belgickÿ detektiv. . .
Drama  / Krimi  / Mysteriózní  / Thriller, USA
 / Malta  / Velká Británie  / Francie  / Kanada
 / Novÿ Zéland, 201 7, 1 1 4 min, P‡ístupnÿ
od 1 2 let

Pátek 27. dubna, 20 hod.
THOR: RAGN AROK

Thor je uvêznên na opaçném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen
pustit se do závodu s çasem, aby se vrátil
vças do Asgardu a zastavil Ragnarok, zkázu
svého domova a konec asgardské civilizace,
kterÿ se snaæí rozpoutat mocnÿ novÿ nep‡ítel, nemilosrdná Hela. P‡edtím ale musí p‡eæít smrtící gladiátorskou soutêæ, v níæ se
ocitá tvá‡í v tvá‡ svému bÿvalému spojenci
z ‡ad Avengers, neuvê‡itelnému Hulkovi.
Akçní  / Dobrodruænÿ  / Fantasy  / Sci− Fi
 / Komedie, USA, 201 7, 1 30 min, P‡ístupnÿ
 Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
Zmêna programu vyhrazena.
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