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Noci s Andersenem se kromê dêtí zúçastnili i pejsci
Z pátku 23. na sobotu 24. b‡ezna probêhla Noc s Andersenem. V Bystrém a na
dal¿ích stovkách míst v Çesku, na Slovensku a v mnoha dal¿ích zemích. Nocovalo se
v¿ude tam, kde dospêlÿm záleæí na tom, aby
si dêti na¿ly cestu ke çtení. Nejvíce dêtí nocovalo v knihovnách. Ale aby ne, kdyæ jde
o akci, kterou vymyslely knihovnice! V Uherském Hradi¿ti, kde Noc s Andersenem vznikla, se nocovalo jiæ po osmnácté. V Bystrém
asi po patnácté. Není tedy divu, æe v mnoha
ohledech tento roçník p‡ipomínal roçníky
p‡ede¿lé. P‡esto byl jinÿ. Letos jsme totiæ
nocovali na hasiçárnê.
Pokud sledujete webové stránky knihovny, její facebookovÿ profil nebo çtete Bysterské noviny, víte, æe to, æe probêhne Noc
s Andersenem, dop‡edu neavizujeme. Ne,
æe by to bylo tajné, jde jen o to, æe kapacita
nocleæníkû je omezená, a o to, æe jsme názoru, æe je fér jít a pozvat nejprve ty dêti,
které jsou çtená‡i a pravidelnÿmi úçastníky
akcí knihovny. P‡edstavte si, æe jste dítê,
p‡ijde za vámi paní knihovnice a dá vám
jmenovitou pozvánku na akci, které by se
chtêl zúçastnit kaædÿ. Hezká p‡edstava, æe?
Ale teâ uæ k tomu, co jsme letos v rámci
Noci s Andersenem podnikali a jak jsme
si to uæili.
Knihou, se kterou jsme letos pracovali
a kterou jsme chtêli p‡ipomenout, byla
kniha  Povídání o pejskovi a koçiçce. Vênovali jsme jí celÿ program. P‡ipomnêli
jsme ji kapitolu po kapitole. Prost‡ednictvím toho, æe jsme je dêtem jednu po druhé
p‡evyprávêli a nechali je, aby se popraly
s tematickÿmi úkoly. U kapitoly  O pejskovi a koçiçce, jak si myli podlahu si
dêti nap‡íklad vyzkou¿ely, jak by se jim
pracovalo, kdyby místo rukou s prsty mêly
tlapiçky a paciçky. Soutêæit ve vê¿ení prádla, potaæmo (obrázkû) koçiçek a pejskû,
s palçáky na rukou nebyl æádnÿ med. Navlékání nití do jehel také nebylo nic moc,
ale vyzobávání kyselÿch æíæalek ze salátu po
vzoru slepice− dobrodêjky, která pejskovi
vyklovla æíæalu z gatí, byla sranda. Vûbec
nejlep¿í ale bylo noçní p‡ekvapení spoçívající v setkání s kynology z Poliçky a jejich
pejsky. Ukázky dog dancingu nám v¿em,

Border kolie Bobe¿ çekající na dal¿í povel a úçastníci Noci s Andersenem.

Témê‡ kompletní sestava úçastníkû leto¿ní Noci s Andersenem.

dêtem  i dospêlÿm, vykouzlily úsmêvy na
tvá‡ích, a nad ukázkami základû vÿcviku
psû jsme vyloæenê æasli. P‡i¿lo nám neuvê‡itelné, co v¿echno mûæeme pejska p‡i dobrém vedení nauçit.
Inu, bylo to, to leto¿ní nocování, hezké.
Díky dêtem, díky tomu, jak hezky se chovaly, díky jejich nad¿ení, ale také díky tomu,

æe nám pomohli studenti z VO¢ knihovnické
v Brnê, jejich uçitelka, bez které by nemohli
p‡ijet, a dal¿í dobrovolníci. Jim v¿em pat‡í
díky. Stejnê tak jako hasiçûm, kte‡í nám
poskytli azyl v prostorách ¿kolícího st‡ediska. A díky pat‡í  i pekárnê, která nás
obdarovala peçivem k snídani. Bylo dobré!
Zdislava Klodnerová, knihovnice

Lidskÿhyenismus−podvodypáchanénaseniorech:çástdruhá
Dal¿í pomêrnê çastou legendou podvod- akce. Akce, které se tvá‡í jako vÿlet za kulPodvody páchané na seniorech spojují
opakující se legendy. Jaké? V první ‡adê to
je legenda vrácení penêz çi poæadování nedoplatku za rûzné energetické sluæby − voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, æe æádná energetická spoleçnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti! Obavy
seniorû, æe by jim byla okamæitê vypnuta
elektrika, voda çi plyn pokud by na místê
v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo
vám domû æádnÿ p‡eplatek za energii
nep‡inese a nikdy za tyto sluæby neplaƒte
nikomu v hotovosti u vás doma! Nejçastêji v têchto p‡ípadech jde podvodníkûm
o to, aby vidêli, kam si jdete pro peníze (aƒ
na zaplacení údajného nedoplatku nebo na
rozmênêní penêz). Poté se vám snaæí vloudit
do domu a peníze ukrást. Do va¿eho domu
se dostanou tak, æe vy nedov‡ete dve‡e nebo
si vymyslí, æe mají æízeñ nebo pot‡ebují na
toaletu. S tím souvisí  i dal¿í podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetickÿch spoleçností nabízí p‡epsání
smlouvy s tím, æe za tento p‡epis smlouvy
musíte zaplatit. Nic neplaƒte v hotovosti a nikoho si domû nepou¿têjte! O p‡ípadnÿch
zmênách ve smlouvách se poraâte s rodinou, p‡íbuznÿmi, sousedy a podobnê. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamæitê
podepsat! Poæádejte o ças na rozmy¿lenou.
Dal¿í trik podvodníkû je, æe si jdou opsat
stav vodomêru, plynomêru apod. V têchto
p‡ípadech si ovê‡te, æe se opravdu jedná
o pracovníka energetické spoleçnosti. Nechte
si p‡es panoramatické kukátko nebo p‡es
pootev‡ené dve‡e zabezpeçené bezpeçnostním ‡etízkem p‡edloæit sluæební prûkazy
pracovníkû uvedenÿch spoleçností a p‡ípadnê si jejich totoænost ovê‡te (neæ je pustíte
do domu çi bytu) u konkrétní spoleçnosti.
Jistê máte  i moænost stav mê‡áku napsat na
lísteçek a dotyçnÿm ho p‡edat u dve‡í, následnê zatelefonovat nebo poslat mailem do
p‡íslu¿né firmy. Dal¿í moæností je, pokud
se energetici ohlásí p‡edem, poæádat nêkoho z rodiny nebo souseda, aby v dobê, kdy
má cizí osoba p‡ijít, byl s vámi doma. To,
æe má cizí osoba na sobê montérky s nêjakÿm nápisem firmy je¿tê neznamená to, æe
se nejedná o podvodníka. Va¿í povinností
není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu
cizí osobu! Jak se ‡íká vá¿ dûm je vá¿ hrad,
va¿e soukromí a nikdo nemá právo vám ho
naru¿it.
V rámci Pardubického kraje jsme v prûbêhu let zaznamenali  i dal¿í legendu, a to
vydávání se podvodníkû za zamêstnance
stavebního bytového druæstva. P‡eváænê seniorûm podvodníci nabízeli vÿmênu star¿ích
kuchyñskÿch linek nebo vÿmênu zámkû za
lep¿í, bezpeçnostní.

níkû je, æe se vydávají za kamaráda nêkoho
z va¿í rodiny. Tady je jejich nejçastêj¿í  pohádkou to, æe nêkdo z rodiny mêl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil
penêæenku, zastavili ho policisté a podobnê, on u sebe nemá peníze, a tak si poslal
kamaráda za vámi, abyste mu pomohli.
Onen kamarád je v¿ak podvodník. Zde
máme nêkolik rad. Nikdy vy sami nesdêlujte nikomu cizímu jméno svého p‡íbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno
a p‡íjmení údajného p‡íbuzného, kterÿ je
v tísni. Pokud podvodník zazvoní u va¿ich
dve‡í nebo vás potká p‡ed domem, nikdy
ho nezvête dovnit‡ do domu nebo bytu.
”eknête mu, aƒ poçká venku a pokud máte tu
moænost, spojte se telefonicky s tím, komu
máte údajné peníze poslat. Pokud se mu
nedovoláte, zkuste kontaktovat nêkoho z rodiny. Pokud  i tam budete neúspê¿ní, v æádném p‡ípadê vám nedoporuçujeme cizím
osobám p‡edávat peníze! Dbejte  i na to,
abyste nenechali pootev‡ené dve‡e, aby vám
zlodêji nevnikli do domu. Podvodníci se snaæí, abyste podlehli stresu a iluzi, æe nêkdo
z rodiny nebo rodinnÿ p‡ítel je v obrovskÿch
problémech, a tlaçí vás k vydání jakékoliv
finançní hotovosti. Nedejte se, jsou to va¿e
peníze! V têchto p‡ípadech vás mûæou podvodníci kontaktovat  i telefonicky, p‡es pevnou linku. V souçasné dobê mají pevné linky
p‡edev¿ím star¿í obçané, a tak si podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby
nap‡íklad  i podle archaickÿch jmen (nap‡íklad Aneæky, Boæeny, Marie apod. ). V seznamu samoz‡ejmê zjistí  i adresu, kam za
vám následnê p‡ijdou.
V neposlední ‡adê musíme zmínit i legendy podomních prodejû a nákupû. V poslední dobê není vÿjimeçné, æe obce zakazují
podomní prodej místní vyhlá¿kou. Pokud
si nejste jisti, jak je to u vás, obraƒte se s dotazem na vá¿ obecní ú‡ad. Jestliæe u vás je
podomní prodej zakázanÿ a nêkdo se bude
snaæit vám cokoliv prodat, mûæete kontaktovat státní policii na lince 1 58 nebo  i mêstskou policii. Obê tyto sloæky mohou prodejce pokutovat, neboƒ se prodejci dopou¿tí
p‡estupku poru¿ení místní vyhlá¿ky. Podvodníci v têchto p‡ípadech nabízejí ¿irokÿ
sortiment zboæí a sluæeb jako jsou potraviny, koæe¿iny, nádobí, kosmetiku, poji¿têní,
kníæky atd. Zároveñ nabízejí  i vÿkup starého nábytku, obleçení, staroæitností apod.
Nenechte se zlákat vÿhodnÿmi nabídkami
nebo tím, æe se zbavíte starÿch nepot‡ebnÿch vêcí a je¿tê vydêláte.
Kdyæ jsme hovo‡ili o vÿhodnÿch nabídkách, musíme se dotknout je¿tê dal¿ího tématu, a to jsou hromadné vÿlety na prodejní
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turou s obêdem, veçe‡í nebo kávou a tam
vám prodejci nabízejí rûzné zboæí − deky,
nádobí a tak podobnê. Zde bychom na vás
apelovali, abyste se takovÿm akcím buâ
úplnê vyhnuli, nebo se tam potom v æádném
p‡ípadê nenechali donutit pod nátlakem
k podpisu jakÿchkoliv smluv a dokumentû.
Pokud by na vás byl na místê vyvíjen nátlak, mûæete p‡ímo z místa zavolat policii.
Têmito p‡ípady se média pomêrnê rozsáhle
zabÿvala a tyto podvodníky nazÿvala p‡íznaçnê  ¿mejdi. Prodejci jsou velmi dobrÿmi psychology, povídají si s vámi, jsou
 sladcí jako med, ale ve chvíli, kdy není
po jejich, a vy odmítnete nákup zboæí, zaçnou bÿt zlí, nep‡íjemní a zaçnou vás slovnê
napadat. Bohuæel çasto mívají velice dob‡e
právnê o¿et‡ené smlouvy, od kterÿch je velice
têæké odstoupit (pokud to je vûbec moæné).
Nemalou çást problémû si senio‡i vytvo‡í  i sami tím, æe se, aç moæná nechtênê,
zaváæou k plnêní nêjakého závazku telefonicky. V tomto p‡ípadê se nejedná o kontakt
s podvodníky, ale o to, æe senio‡i si s nêkÿm rádi popovídají, nechají se operátory
rûznÿch spoleçností p‡esvêdçit o vÿhodnosti nabídky a neuvêdomují si, æe  i ústnê
uzav‡enÿ závazek mûæe bÿt soudnê vymahatelnÿ. Na¿e rada proto zní, pokud nic nepot‡ebujete, není va¿í povinností p‡ijímat
telefonní hovory od cizích lidí. Mûæete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktnê ukonçit.
A rada pro seniory, jak se nastat obêtí
podvodníkû? Chrañte si své soukromí, nesvê‡ujte se s osobními vêcmi cizím lidem.
V æádném p‡ípadê nepou¿têjte cizí osoby
do domu çi bytu. Nedávejte se do hovoru
s cizími lidmi. Udræujte dobré sousedské
vztahy a p‡ípadnê sousedy poæádejte o pomoc. Po‡iâte si panoramatické kukátko nebo ‡etízek na dve‡e. Neotevírejte automaticky dve‡e, kdyæ nevíte, kdo je za nimi.
Nejlep¿í je peníze ukládat do penêæních
ústavû, a pokud je jiæ máte doma, uschovejte je na nêkolika rûznÿch místech. Dûleæitá
telefonní çísla mêjte viditelnê blízko telefonu, abyste mohli p‡ípadnê rychle zavolat
pomoc.
V çlánku jsme jistê neobsáhli v¿echny
moæné druhy podvodû, které mohou seniorûm ztíæit æivot, nicménê jsme se snaæili
nastínit nejçastêj¿í triky podvodníkû. Pokud byste pot‡ebovali pomoci, mûæete se
kromê policie obrátit  i na krizovou linku
pro seniory, která je v provozu 24 hodin
dennê a je pomêrnê vytíæená − její çíslo je
800 157 157 . Volání na linku je zdarma.
por. Ing. Markéta JANOVSKÅ,
tisková mluvçí policie Pardubického kraje
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Uklidili jsme si na¿e mêsto

V sobotu dne 7. dubna probêhla v Bystrém a Hamrech jiæ t‡etím rokem akce pod
názvem Ukliâme Çesko . Akce se zúçastnily více neæ dvê stovky dobrovolníkû vçetnê zhruba devadesáti dêtí.
Cílem akce byl úklid odpadkû v okolí
Bystrého a Hamrû. Kaædá skupina mêla za
úkol uklidit p‡idêlenÿ úsek, posbírat odpadky, vyt‡ídit plasty a zdokumentovat çerné
skládky. V souçtu v¿ech t‡ináct skupin pro¿lo a uklidilo témê‡ 65 kilometrû tras p‡i
komunikacích, polních a lesních cestách.
Nasbíralo se více neæ dvê stê pytlû odpadu
z toho 1 1 0 pytlû plastû. Z na¿ich lesû myslivci odvezli 6 vozíkû odpadkû, rybá‡i uklidili okolí dvou rybníkû a 3 km u silnice na
Hamry. Celkem se z p‡írody odvezlo na
6,5 tuny odpadu. Na¿ly se vyhozené pneumatiky, ledniçky, sporák, gauç a v¿emoænÿ
dal¿í odpad, ale  i çerná skládka.
Dobrou práci odvedli  i hasiçi Bystré,
kte‡í ve stejnou dobu sbírali æelezo a elektroodpad. Od obçanû odvezli 1 6 lednic,
71 televizorû, 27 sporákû a mrazákû. Drobnÿmi vy‡azenÿmi elektrospot‡ebiçi naplnili
20 vakû a odevzdají do kovo¿rotu více neæ
8, 5 tuny æeleza.

V Hamrech, kde odpad sbírali mladí vçela‡i a mladí hasiçi, se zúçastnilo  i zhruba
osm místních dobrovolníkû. Akce se zúçastnili çlenové Sokola, velká skupina z farní
obce, skupina Domova na zámku a mnoho
dal¿ích dobrovolníkû. Milÿm p‡ekvapením
bylo, æe nás bylo více neæ v p‡ede¿lém roce.

Momentka ze srazu dobrovolníkû

Sportovci roku 201 7Sportovní
se stali...
 kolektivy:

V klubovnê hasiçské
zbrojnice byly v pátek
1 3. dubna slavnostnê
vyhlá¿eny vÿsledky ankety  Sportovec roku
mêsta Bystré 201 7.
Celkem bylo ocenêno
çty‡icet osm sportovcû,
z ‡ad jednotlivcû  i çlenû sportovních kolektivû.
Vítêzi v jednotlivÿch kategoriích se stali:
Kategorie muæi:
1. místo − Milo¿ Æíla, atletika − bêh

− v loñském roce se stal Mistrem Çeské
republiky veteránû na dráze v Hranicích na
Moravê na 5 000 metrû, na Mistrovství ÇR
veteránû v krosu ve Studnici získal 2. místo
2. místo − Alois Kejda − za 1 . místo
na Národním turnaji Speciální Olympiády
ve stolním tenise ve Dvo‡e Králové
3. místo − Vladimír Matura − za
1 . místo na Mistrovství Çeské republiky MP
v Hradci Králové ve sk. B
Kategorie æeny:

1. místo − Lenka Vejdêlková, atletika
− bêh − za vynikající vÿsledky v seriálu

soutêæí Spartan race, kde obsazovala druhé, t‡etí a nejhû‡e çtvrté místo. Gladiátor
race Milovice vyhrála. Ve St‡edoevropské
regionální sprint sérii, která obsahovala
5 závodû ve çty‡ech zemích Evropy (Çeská
republika, Slovensko, Polsko, Maâarsko)
získala celkovê druhé místo.
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Celou akci doprovázelo p‡íjemné poçasí
a dobrá nálada ze smysluplné práce pro na¿e
mêsto a okolní p‡írodu. Po zhruba t‡íhodinovém úklidu jsme byli v¿ichni odmênêni
obçerstvením na hasiçské zahradê, které
pro nás p‡ipravili dobrovolní hasiçi.
Jménem mêsta up‡ímnê dêkuji v¿em,
kdo se zapojili.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta

1. místo − hasiçi, æáci − Baník Ond‡ej,
Eisnerová Anna, Holçáková Denisa, Janáková Linda, Kubíçek Vojtêch, Kubíçková Markéta, Luñáçková Aneta, Marek Jan, Michalçak David, Navrátilová Kristÿna, Nedêla
Radek, Nêmec David, Oravec Zdenêk, Pe¿a
Vojtêch, Pe¿ová Karolína, Pohl Dominik,
Sejkora Jan, ¢ƒastnÿ Dominik, ¢udoma Jakub, Tichÿ Ond‡ej, Zvoníçek Jan, Vaverková
Monika − za celkové umístêní v Okresní lize
v poæárním útoku mládeæe, v rámci které
mlad¿í druæstvo  A obsadilo 1 . místo, mlad¿í druæstvo  B 9. místo (z celkového poçtu
31 p‡ihlá¿enÿch druæstev) a star¿í druæstvo
4. místo (z celkového poçtu 24 p‡ihlá¿enÿch
druæstev). Mlad¿í druæstvo mimo to vyhrálo
krajskou soutêæ  Superpohár hejtmana Pardubického kraje.

2. místo − TJ
 Sokol, fotbalisti, mlad¿í
æáci − Vojtêch Navrátil, Jakub ¢udoma,

David Bure¿, Patrik Simajchl, Dan Eisner,
Ond‡ej Hanzl, Jakub ¢touraç, Petr ¢touraç,
Vít Pospí¿il, Vojtêch Pospí¿il, Prokop Martinû, trené‡i Karel Sabin, Ji‡í Jukl ml.
− mimo jiné za vÿborné vÿsledky, za 3. místo na  Okresním turnaji mlad¿ích p‡ípravek,
za 2. místo v P‡eboru ÇOS fotbalovÿch p‡ípravek r. 201 7 (skupina Vÿchod) a za 3. místo na Zimním turnaji ve Svitavách
3. místo − fotbalovÿ tÿm DNZ
 − Soukup Michal, Novák Antonín, Hladík ¢têpán, Tuláçek Jaroslav, Kejda Alois, Urban
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Pavel, Musil Ivo, Dvo‡ák Martin, Findejs
Petr, Janypka Jan − za 1 . místo na Národním turnaji Speciální olympiády v Bystrém
ve sk. B.
V¿em sportovcûm a trenérûm blahop‡ejeme. Dêkujeme za vÿbornou reprezentaci
na¿eho mêsta a p‡ejeme pevné zdraví a mnoho dal¿ích sportovních  i osobních úspêchû.
Ing. Miloslav Sejkora
starosta mêsta Bystré
Mate‡ská ¿kola Kvítek Bystré

vyhla¿uje zápis do M¢
pro ¿kolní rok 2018/2019
Zápis probêhne

ve dnech 2. a 3. kvêtna 2018

v dobê od 14 do 15.30 hodin
v p‡ízemí pavilonu Z¢
Zapsány budou dêti, které ve ¿kolním
roce 201 8/201 9 zaçnou nav¿têvovat M¢.
K zápisu p‡ineste rodnÿ list dítête
a potvrzení o oçkování dítête.

Dêti, které nebudou ‡ádnê p‡ihlá¿ené,
nemohou bÿt bêhem roku p‡ijaty.
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T‡eba vás potê¿í
aneb k vÿstavê v knihovnê
Krátce po Velikono- Kresby se líbily a, kdo se chtêl na tu çi ktecích, v úterÿ 3. dubna,
v knihovnê probêhla vernisáæ vÿstavy kreseb Mgr.
Jarmily Jankû  Bystré
mému srdci blízké II.
Ti, kte‡í si ji nenechali ujít, jistê nelitovali.
Probêhla zcela standardnê − hosté se doçkali
p‡ivítání, doprovodného kulturního programu, za kterÿ dêkujeme Základní umêlecké
¿kole, nêjakého toho slova z úst autorky,
o vÿstavê, potaæmo jednotlivÿch kresbách,
 i malého poho¿têní −  , tedy v milém duchu.

rou kresbu doptat, mêl moænost.
V minulém çísle Bysterskÿch novin jsme
avizovali, æe vÿstava potrvá do 30. dubna,
kterého bude co nevidêt. Pokud jste se na ni
nemohli p‡ijít podívat, neb vám to s ohledem na to, æe je k vidêní pouze ve vÿpûjçní
dobê knihovny, dosud nevy¿lo, pak vás t‡eba
potê¿í to, æe otev‡eme  i v nedêli 29. dubna
a nabídneme vám moænost p‡ijít si ji, v dobê
od pûl druhé do pûl sedmé, prohlédnout.
Vstupné se neplatí.
Knihovnice

Coçekábysterskésochyv
roce201 8?
V loñském roce opustila svoje místo jed- Schody byly jako celek propadlé a rozlámana z bysterskÿch soch, letos se k ní p‡ipojí
dal¿í. Po sv. Janu Nepomuckém a sv. Prokopovi se restaurování doçkala  i nejmlad¿í
ze soch, socha sv. Václava. Ve vÿbêrovém
‡ízení získal zakázku na její restaurování
BcA. Daniel Barto¿ a na konci dubna se
pustí do práce. Socha bude demontována,
odvezena do ateliéru, oçi¿têna od mechû,
dojde k opravê po¿kozenÿch çástí a obnovê
zlacení. Dûleæitá bude také oprava podesty,
protoæe socha se mírnê naklánêla dozadu
a doleva, smêrem k potoku. ¢lo o pohyb
dlouhodobÿ a pozvolnÿ, ale jak by se têæi¿tê
dostávalo stále více k levému zadnímu rohu,
tlaky by se v budoucnu násobily a záklon by
se zaçal urychlovat. Socha v æivotní velikosti
stojí na jednodílném podstavci, zp‡edu socha‡sky pojednaném formou reliéfu. Podstavec, bohatê zdobenÿ rostlinnÿm dekorem,
je umístên na soklu z hrub¿ího budislavského
pískovce, ten je¿tê stojí na základové desce ze
stejného materiálu. V zrcadle reliéfu tvo‡eného listy a kvêtovím je vysekán text: Nedej
zahynouti nám ni budoucím, Kriste eleison!

Figura svêtce vykazuje vertikální kompozici a oproti barokní práci z‡ejmou strnulost.
Sv. Václav p‡edkraçuje levou nohou vp‡ed,
v pravé ruce p‡idræuje velkÿ ¿tít s reliéfem
orlice, v levé korouhev, které sahá od nohou
aæ nad hlavu, kde je zakonçena vsazenÿm
kovovÿm atributem k‡íæku. Za opaskem má
figura patrona meç, jeho p‡edurçení prozrazuje také kníæecí koruna s k‡íækem na hlavê. Kolem krku má královskÿ hermelínovÿ
límec. Na soklíku pod nohama je nápis:

Zmêny

v autobusové
dopravê
Mêsto Poliçka bude provádêt opravu

ulice Zakrejsova od k‡iæovatky u evangelického kostela po konec mêsta. Tato
akce ovlivní také autobusovou dopravu
z Bystrého p‡es Nedvêzí do Poliçky a také
linky do Jimramova. Objízdné trasy budou vedeny p‡es Jedlovou kolem rybníka Peklo do Korouhve. Vÿlukové jízdní
‡ády budou v platnosti od 7. 5. 201 8 do
7. 7. 201 8. Po dobu vÿluky nebudou linky 8401 01 a 840901 obsluhovat zastávky
Poliçka − Poliçské strojírny  I a Poliçka
− Poliçské strojírny II. Bude také p‡emístêna zastávka Nedvêzí, háj na k‡iæovatku
mezi obce Jedlová, Korouhev, Nedvêzí.
Vybrané spoje linek 680035 a 680832 zde
budou navázány. Koneçná podoba vÿlukovÿch jízdních ‡ádû nebyla do uzávêrky
Bysterskÿch novin známa. Od 8. 7. 201 8
do 30. 9. 201 8 bude ve‡ejné autobusové
dopravê umoænên prûjezd stavbou. Uzavírka potrvá do konce zá‡í.
Mgr. Jan Neudert, místostarosta mêsta

né. Mnoho hran  i ploch jiæ bylo vyspravováno, t‡etí stupeñ tak byl tak‡ka betonovÿ.
Povrchy byly vymyté, kámen se drolil, byl
bobtnavÿ a náchylnÿ k rûstu nízké vegetace.
Proto bylo po poradê s památká‡i rozhodnuto, æe dojde k jejich celkové vÿmênê. Na
místo tak budou osazeny nové schody z bojanovského pískovce, které nyní restaurátor
Michal Durdis upravuje na pot‡ebnou velikost. Fragmenty pûvodních schodû pak budou umístêny pod betonovÿ základ. Jakmile
budou p‡ípravné práce hotovy, vrátí se na
místo socha svatého Prokopa, u které byl proveden rozsáhlÿ restaurátorskÿ zásah. Nároçná
byla zejména oprava po¿kozeného podstavce sochy, kterÿ byl velmi naru¿en vysokou
vlhkostí a tvo‡ily se na nêm puchÿ‡e, následkem toho odpadávaly ozdobné ornamenty.
Cena za v¿echny práce vçetnê materiálû na
novou podestu je 335 007,− Kç.
Poslední z drobnÿch památek, která bude
opravena v roce 201 8, je k‡íæ stojící u silnice
na Nedvêzí na hranici katastrû obou obcí.
”íjnová vich‡ice ho skácela, ale kromê

nêkolika men¿ích odlomkû a z‡ejmê  i drobnÿch ¿krábancû na povr¿ích p‡eçkal situaci
bez úhony. Nyní je pot‡eba k‡íæ instalovat
zpêt na místo, vyçistit povrchy a zvÿraznit
písmo. K tomu budou je¿tê plasticky doplnêny a retu¿ovány odlomky hran, bude
vyspravena spodní çást z terasa (drobné
kamenné drtê na povrchu, uvnit‡ beton çi
malta), která se zaçíná drolit, coæ by mohlo
ovlivnit statiku k‡íæe do budoucna. Loæná
plocha, kde do¿lo k odklonu a pádu k‡íæe,
bude stabilizována prûchozími çepy. Náklady na tuto akci budou 29 325,− Kç.
Mgr. Jan Neudert, místostarosta mêsta

Rozebírání podstavce sochy sv. Prokopa.

Socha sv. Václava p‡ed demontáæí.

Sv. Václave vojvodo çeské zemê pros za nás.

P‡edpokládané náklady jsou vyçísleny na
1 03 1 55, − Kç a 50% na opravu p‡ispêje
Pardubickÿ kraj z Programu obnovy venkova.
4. dubna 201 7 byla do restaurátorské
dílny Michala Durdise odvezena barokní
socha sv. Prokopa. Její plánovanÿ návrat do
konce roku 201 7 v¿ak zastavil vÿraznê hor¿í
stav podesty. Projekt p‡edpokládal, æe na místê zûstanou pûvodní schodové stupnê, které
budou oçi¿têny a zakonzervovány. Po jejich
odkrytí se v¿ak ukázalo, æe to nebude moæné.
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ùspêchy na¿í ZU¢ aneb Jak se nám da‡ilo v soutêæích
V leto¿ním ¿kolním roce se æáci ze ZU¢
Bystré zapojili do soutêæí základních umêleckÿch ¿kol v nêkolika oborech.
Nejprve jsme zavítali do Litomy¿le na
okresní kolo soutêæe v sólovém a komorním
zpêvu. Nominovali jsme 5 zpêvaçek a vÿsledek byl následující: 1 . místo s postupem
Terezka Soukeníková, 1 . místo s postupem
Michaela ¢udomová, 1 . místo s postupem
Eli¿ka Tesa‡ová, 1 . místo duo: Ema Lançová
a Eli¿ka Tesa‡ová, 2. místo Renátka Zítková. Postup znamená, æe æákynê jely na krajské kolo do Pardubic. Vÿsledky krajského
kola: 1 . místo Eli¿ka Tesa‡ová, 2. místo
Terezka Soukeníková, 2. místo Michaela
¢udomová. Zpêvaçky p‡ipravily paní uçitelky Martina Hrnçí‡ová, Barbora Tomá¿ková a Klára Zemanová. Korepetici zajistili
Franti¿ek Soukal a Ivana Klímová. V¿em
dêkujeme za skvêlou reprezentaci ¿koly.
Dal¿ím oborem v soutêæi, do kterého jsme
se zapojili, byla hra na dechové æesƒové nástroje. Okresní soutêæ probíhala v Jevíçku
a my jsme do ní nominovali t‡i æáky. Vÿsledky jsou následující: 1 . místo s postupem Tomá¿ Pospí¿il, 1 . místo Jakub Ji‡inec, 2. místo
Lucie ¢toudková. Tomá¿ Pospí¿il ve h‡e na
tubu tedy postoupil do krajského kola, které
probíhalo ve Vysokém Mÿtê, a zde získal opêt
krásné 1 . místo. Velká gratulace. Decha‡e
p‡ipravil pan uçitel Tomá¿ Hrnçí‡ a hudební
doprovod zajistili nejen uçitelé, ale také æák
Ji‡í Mládek. Dêkujeme æákûm i pedagogûm.
Taneçní obor se úçastní soutêæí pravidelnê. V leto¿ním roce jsme do okresní
soutêæe ve Svitavách vyslali pêt taneçních
skupin− choreografií. A jak jsme tançili?
Choreografie  Schovávaná s jablíçkem
(zlaté pásmo s postupem) a dále speciální
ocenêní za dramatickou vÿstavbu a propojení hudby, slova a tance. Choreografie
 Pampeli¿ková obdræela bronzové pásmo.

Statistika

Poçet obyvatel k 31 . 1 2. 201 7
1 565
Narození
1 6
ùmrtí
22
P‡istêhování
36
Odstêhování
29
Sñatky
35
z toho církevní
4
P‡ehled poçtu obyvatel za posledních
20 let, stav k 31 . 1 2. kalendá‡ního roku:
r. 1 998:
1 671
r. 2008:
1 634
r. 1 999:
1 681
r. 2009:
1 61 0
r. 2000:
1 687
r. 201 0:
1 604
r. 2001 :
1 683
r. 201 1 :
1 61 8
r. 2002:
1 681
r. 201 2:
1 598
r. 2003:
1 668
r. 201 3:
1 583
r. 2004:
1 669
r. 201 4:
1 578
r. 2005:
1 658
r. 201 5:
1 579
r. 2006:
1 669
r. 201 6:
1 564
r. 2007:
1 658
r. 201 7:
1 565
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 H‡ejivÿ dotek (zlaté pásmo s postupem)
a dále speciální ocenêní za vytvo‡ení h‡ejivé atmosféry. Choreografie  Air (st‡íbrné
pásmo) a speciální ocenêní za práci s pohybovÿmi motivy. Choreografie  Duna
obdræela zlaté pásmo s postupem do krajského kola, dále dva diplomy: speciální
ocenêní za vnit‡ní proæitek a speciální

ocenêní za choreografické zpracování.
V¿echny na¿e taneçnice získaly umístêní
a æákynê z postupujících choreografií se
tê¿í, æe si zatançí v krajském kole, které se
koná 30. 4. ve Skutçi. Gratulujeme v¿em,
kte‡í reprezentovali na¿i ¿kolu, a taneçnicím dræíme palce.
Bc. Romana Musilová, ‡editelka ZU¢

Zpêvaçky na soutêæi v Pardubicích

P‡ijímaçky
ZU¢ky
ZU¢ Bystré oznamu- do
zkou¿ky ve skupinê stejnê starÿch æákû.

je, æe ve dnech 21.−
23. kvêtna probêhnou
p‡ijímací zkou¿ky pro
¿kolní rok 2018/19.
P‡ijímaçky na hudební obor a zpêv probêhnou 21. a 22. 5.
v uçebnê hudebna I.
P‡ijímaçky na taneçní obor probêhnou
22. 5. pro dêti, které jiæ chodí, a 23. 5.
pro nové zájemce, a to v taneçním sále.
Zájemci si s sebou p‡inesou cviçební úbor.
Star¿í æáci se dohodnou s vyuçující na termínu

Zájemci o vÿtvarnÿ obor se dostaví
22. 5. do vÿtvarny v podkroví a s sebou si
p‡inesou 2− 3 obrázky. Zájemci o studium
literárnê− dramatického oboru pak 23. 5.
do taneçního sálu.
P‡ijímací zkou¿ky probíhají vædy
v dobê od 16 do 17 hod.
Podrobnêj¿í informace, zejména pak
o tom, jaké p‡edmêty nabízí ten çi kterÿ
obor, najdete na http: //www. zusbystre. cz
/clanky/o− skole/studijni− obory/.
Bc. Romana Musilová, ‡editelka ZU¢
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Do ¿kolky zavítalo jaro

S poslední namalovanou kraslicí jako bychom obmêkçili jaro. Kam oko dohlédne,
poloæilo sasankové a petrklíçové koberce.
U nás ve ¿kolce je veselo.
Mnohé dêti se na ¿kolním dvo‡e potkávají se star¿ími sourozenci a p‡ed¿koláçci
si zaçínají dob‡e uvêdomovat, æe za pár
mêsícû vymêní ply¿áçky, které si nosí do
¿kolky, za ¿kolní bra¿nu. První krok k tomu
jiæ uçinili − vydali se k zápisu do Z¢. Na
vycházkách objevujeme nová, krásná místa,
která vybízejí ke zkoumání rostlin, brouçkû  i æivota kolem rybníkû.
Nedávno nás nav¿tívil kouzelník Ji‡íçek,
kterého dêti milují a hlavnê − dovede na
jejich tvá‡ích vykouzlit úsmêv a up‡ímnÿ
smích. Star¿í dêti nacviçují program na Çarodêjnice, Vítání obçánkû a vystoupení pro
seniory. Krásnÿ program o stra¿idÿlkách
Pûâácích nám p‡ipravila na¿e knihovnice
− sleçna Zdislava Klodnerová. Zkrátka, máme
plné ruce práce. Çeká nás také plaveckÿ
vÿcvik, tvo‡ení ve studiu Mozaika v Poliçce
spojené s cviçením na trampolínách, hlavnê
ale jarní vÿlety, hry v p‡írodê spojené s ekologickÿmi podtématy a p‡íprava na letní slavnost spojenou s pasováním p‡ed¿koláçkû.

Zamêstnanci M¢ a Z¢ se se¿li na oslavê
Dne uçitelû. M¢ nav¿tívila Mgr. Bedná‡ová, autorka knihy Diagnostika pro p‡ed¿kolní vêk. Naçerpali jsme od ní spoustu novÿch informací, nauçili se novÿm aktivitám

a získali podnêty ze v¿ech oblastí na¿ich
çinností. Tê¿íme se, æe jarní sluníçko zaæene
bacila Cecila  i s jeho rÿmeçkou a ka¿líkem
a my proæijeme v na¿em mêsteçku a jeho
okolí krásné, voñavé jaro.
Za M¢ Kvítek
Jitka Václava Je‡ábková

Momentka Beru¿ek po‡ízená bêhem programu o stra¿idÿlkách Pûâácích.

ZvemeBorová
Vás do Krajepáskou.
Smetany
a Martinû -  kvêten
201 8
 Vstupné: 230 Kç  / dêti 1 70 Kç
Poliçka
1 1 . 5. − Májové posezení s æivou hudbou − od 1 7 hod. v místní sokolovnê.
27. 5. − Borovskÿ mírovÿ pochod −
v 1 4: 30 hod. u vÿbuchû, kde vzpomeneme na události, které zde probêhly v roce
1 945.

Dolní ùjezd

24. 5. − ZU¢ OPEN: celostátní happening základních umêleckÿch ¿kol, celodenní program ve ¿kole  i mimo ¿kolu.

Litomy¿l

1 3. 5. − Michal k snídani: dêtské
p‡edstavení Michala Nesvadby − Smetanûv dûm, 1 4 hod. − Velká zábava,
aktivní úçast dêtí, hra se samolepící

(p‡edprodej v IC Litomy¿l a na www.
smetanuvdum. cz.
1 9. a 20. 5. − Gastronomické slavnosti
M. D. Rettigové − více informací na www.
gastroslavnosti. cz.
26. 5. − Opera pod májovÿm nebem:
koncert na podporu vycházejících hvêzd
a hudební veçer plnÿ krásnÿch operních
melodií − Smetanovo námêstí, 1 8: 30 hod. ,
v p‡ípadê nep‡íznivého poçasí bude koncert p‡esunut do Smetanova domu. Vstup
volnÿ.

Old‡i¿

1 8. 5. − Beseda s poslancem Markem
Vÿbornÿm − Orlovna, 1 8 hod. − vstupné
dobrovolné.

5. − 6. 5. − Hradní jarmark na Svojanovê
− více informací na www. svojanov. cz
6. − 27. 5. − Martinû fest: tradiçní festival
klasické hudby vênovanÿ odkazu Bohuslava
Martinû − Koncerty probíhají kaædou kvêtnovou nedêli (6. , 1 3. , 20. , 27. 5. ) ve velkém sále
Tylova domu. Více informací na www.
tyluvdum. cz
25. − 26. 5. − Poliçské Rockoupání: oblíbenÿ rockovÿ festival na poliçském koupali¿ti − Garage and Tony Ducháçek,
DOTT, Poletíme?, Uæ jsme doma, Ji‡í Schmitzer, Fast Food Orchestra a dal¿í.

Sebranice

1 6. 5. − Kurz drátování − Svêtnice ç. p. 8,
1 5− 1 9 hod. − objednávky na tel. 604 590 474.

Osudové osmiçky − rok 1 91 8

Rok 1 91 8 p‡edstavuje pro çeskou historii
vznik samostatného çeskoslovenského státu. Jeho vyhlá¿ení ale p‡edcházely snahy
o osvobození z pod‡ízeného postavení v rámci Rakousko− Uherské monarchie a vÿvoj
a vÿsledky 1 . svêtové války. Vyvrcholením
pak byly úspêchy exilové  i domácí reprezentace. Çeská spoleçnost, která nep‡ijala
rakouskÿ stát za svûj ani d‡íve, to têæko
mohla udêlat v období války. Zásluhu na
tom mêlo také nep‡átelské chování rakouskÿch ú‡adû a likvidace çeskÿch státních práv.
P‡irozenê se tedy objevila otázka, zda nadále podporovat monarchii v çele s císa‡em
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nebo vsadit na jeho protivníky. Pro druhou
moænost se jednoznaçnê rozhodl T. G. Masaryk, kterÿ jiæ v roce 1 91 4 nêkolikrát odjel
do neutrálních zemí, kde tajnê vyjednával
o moænosti obnovy samostatného çeského
státu. Pozdêji kvûli hrozícímu nebezpeçí
v cizinê zûstal a zaloæil protirakouskÿ odboj, kterÿ se brzy rozho‡el  i v çeskÿch zemích, kde fungovala organizace Maffie, jejíæ spojení se zahraniçím zaji¿ƒoval Edvard
Bene¿, a to aæ do zá‡í 1 91 5, kdy byl nucen
taktéæ emigrovat. Pozdêji navázal s Masarykem spolupráci  i slovenskÿ astrofyzik,
æijící del¿í dobu ve Francii, Milan Rastislav

¢tefánik. V prûbêhu roku 1 91 6 sestavili
v¿ichni t‡i muæi Çeskou, pozdêji Çeskoslovenskou národní radu jako hlavní orgán . . .
(viz tajenka).
1 . svêtová válka, bêhem níæ byly çeské
zemê souçástí Rakousko− Uherska, s sebou
p‡inesla nespokojenost, bídu a hlad vznikající v dûsledku p‡ednostního odesílaní potravin na frontu. To v¿e p‡ispívalo k tomu, æe
se situace v monarchii stávala stále neutê¿enêj¿í, lidé se bou‡ili, çeské ve‡ejné mínêní
se vÿraznê radikalizovalo. Masaryk postupnê
prosadil ideu samostatného çeskoslovenského
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Pokraçování na str. 7

Osudové osmiçky
− rok
8  çes- P‡ímêstskÿ tábor
bude!
slovenského
 národa1 a91
ke spoleçnému
P‡ímêstskÿ tábor

Pokraçování ze str. 6

státu, opírajícího se o západní demokracie,
a 1 8. ‡íjna 1 91 8 p‡edloæil americkému prezidentu Wilsonovi tzv. Washingtonskou deklaraci, ve které p‡edstavoval nezávislé Çeskoslovensko jako demokratickou republiku
v çele s prozatímní vládou.
Samotná událost vzniku Çeskoslovenska
se do historie zapsala 28. ‡íjna 1 91 8. V dobê,
kdy Çeská národní rada projednávala v Æenevê konkrétní postup ustavení státu s delegací
praæského Národního vÿboru, vedenou Karlem Kramá‡em, do¿lo v Praze ke spontánní
proklamaci republiky. Podnêt k této akci,
která probêhla jako lidová slavnost, dalo zve‡ejnêní nóty rakousko− uherského ministra
zahraniçí Andrássyho o p‡ijetí Wilsonovÿch
podmínek míru Rakouskem− Uherskem. Text
nóty se rovnal kapitulaci habsburské monarchie. Rakousko− uherské císa‡ství se rozpadlo na Rakousko, Maâarsko a novê zaloæené
národní státy − Çeskoslovensko a Jugoslávii
(Království Srbû, Chorvatû a Slovincû), zbÿvající çásti se p‡ipojily k obnovenému Polsku
a Rumunsku.
Nezávisle na událostech v Praze a çeskÿch zemích se 30. ‡íjna 1 91 8 p‡ihlásila
slovenská reprezentace Martinskou deklarací k neomezenému právu na sebeurçení

koslovenskému státu. Tak se zformoval nezávislÿ çeskoslovenskÿ stát, do jehoæ çela
byl 1 4. listopadu 1 91 8 jednohlasnê zvolen
T. G. Masaryk. Novê vzniklé Çeskoslovensko mêlo zpoçátku provizorní vládu, muselo
se potÿkat s dûsledky a têækostmi války, nezamêstnaností  i chudobou. Postupnê se ale
Çeskoslovensko stalo na dvacet let prosperujícím státem, a to aæ do nuceného ukonçení
první republiky Mnichovskou dohodou.
Den vzniku samostatného Çeskoslovenského státu pat‡í k nejvÿznamnêj¿ím státním svátkûm.
Vêdêli jste, æe. . .
V roce 1 91 8 byla zaloæena prostêjovská
firma Wikov, která postupnê vyrábêla jedny
z nejluxusnêj¿ích aut, jaké v období první
republiky byly v Çeskoslovensku k mání.
P‡esto v¿ak byla po dvanácti letech vÿroba
zastavena.
V souvislosti s automobily byl v roce
1 91 8 v Praze ustaven Klub ‡idiçû osobních
a nákladních vozû a bylo na‡ízeno troubit
p‡ed kaædou k‡iæovatkou.
V prosinci 1 91 8 byly vydané první çeskoslovenské po¿tovní známky s obrazem
Hradçan, jejichæ autorem byl známÿ malí‡
Bc. Pavlína Slezáková
Alfons Mucha.

se uskuteçní prvních
çtrnáct dní v srpnu,
první turnus v tÿdnu
od 30. 7. do 3. 8. ,
druhÿ pak v tÿdnu následujícím, tj. od 6. do 1 0. 8.
První tÿden se ponese v kouzelnickém
duchu a dêti se p‡enesou do kouzelnÿch
Bradavic spolu s Harry Potterem. V druhém tÿdnu si zavzpomínáme na probêhlou
olympiádu a vyzkou¿íme si olympijské
disciplíny.
Tábor je urçen pro dêti od 4 do 9 let.
Pro p‡ihlá¿ené dêti bude zaji¿tên osmihodinovÿ program. V cenê tábora, která je
1 200 Kç za dítê na tÿden, je zahrnuto
stravování (obêd a svaçina), pitnÿ reæim,
poji¿têní, zdravotnickÿ a pedagogickÿ dozor a náklady na nákup materiálu, pomûcek apod. P‡ihlá¿ky budou k vyzvednutí
v Informaçním centru.
Vyplnêné p‡ihlá¿ky zasílejte na e− mail
taborbystre@seznam.cz, nejpozdêji do 30. 6.
Kapacita turnuse je 25 dêtí. Dêti budou
p‡ijaty dle data odevzdání p‡ihlá¿ky. Pro
bliæ¿í informace volejte na telefonní çíslo 723 582 875.
Lenka Cupalová

duben 201 8
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
88 rokû  Anna ¢udomová (*10.4.1930)

 Jarmila Librová (*14.4.1930)

 Jaroslav Cihlá‡ (*15.4.1930)
83 rokû  Danu¿ka Pavlíková (*27.4.1935)
74 rokû  Hana Sejkorová (*8.4.1944)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



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


Kulturní kalendá‡OPEN.
kvêten
8 1 8: 30 hod
 Akce probêhne201
 od 1 7 do

Na kvêten jsou v Bystrém plánovány následující akce:
3. kvêtna − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny zvídavé dêti k úçasti
na dal¿í a pro tento ¿kolní rok jiæ poslední
vÿpravê za pohádkou. Zaçne jako obvykle
o pûl çtvrté.
6. kvêtna − P‡ehlídka vodních mlÿnkû
− První jarní dny a vodní mlÿnky pat‡í jiæ
tradiçnê k sobê. Dvanáctÿ roçník P‡ehlídky vodních mlÿnkû se uskuteçní v nedêli
6. kvêtna od 1 4 hod. Kromê mlÿnkû, opékání bu‡tû a dal¿ích atrakcí jsou p‡ipraveny
soutêæe pro dêti. KDU− ÇSL zve v¿echny
malé  i velké kutily, aby oæivili potok pod
Sokolovnou svÿmi vÿrobky. Instalace mlÿnkû zaçne jiæ ve 1 3 hod.
7. kvêtna − Poloæení vêncû k pomníku
padlÿch v 1. a 2. svêtové válce u p‡íleæitosti Dne vítêzství − poloæení vêncû se
koná v 1 7 hod.
9. kvêtna − P‡ehlídka maæoretek a dechové hudby ZU¢ − P‡ehlídka se uskuteçní v 1 7 hod. za doprovodu dechové hudby
ZU¢ v zámeckém parku.
1 1 . kvêtna − Setkání seniorû − Komise sociální a obçanského souæití po‡ádá
v pátek 1 1 . kvêtna od 1 5 hod. ve ¿kolní jídelnê Základní ¿koly Bystré tradiçní setkání pro seniory. Je zaji¿tên kulturní program
 i obçerstvení. V¿ichni jste srdeçnê zváni.
1 2. kvêtna − Rybá‡ské závody na Jerkovê rybníce − Rybá‡skÿ spolek Bystré Vás
zve na rybá‡ské závody. Zaçátek prezentace
v 6 hod. Vyhodnocení závodu v 1 3 hod.
1 7. kvêtna − Zpívání v máji − Základní
¿kola Bystré zve v¿echny obçany na tradiçní program Zpíváme v máji, kterÿ se koná
ve çtvrtek 1 7. kvêtna od 1 7 hod. v divadelním sále Sokolovny. Kromê pêveckého sboru Notiçka se mûæete tê¿it také na divadelní
p‡edstavení æákû 1 . stupnê a 2. stupnê.
24. kvêtna − Vÿtvarnÿ grafickÿ workshop ZU¢ pro ve‡ejnost − ZU¢ zve na
vÿtvarnÿ a grafickÿ workshop pro ve‡ejnost, kterÿ organizuje v rámci akce ZU¢

KVëTEN  201 8

Pátek 4. kvêtna, 20 hod.
DUN KERK

Filmovÿ p‡íbêh, kterÿ se postupnê rozvíjí na zemi, na mo‡i a ve vzduchu, sleduje
osudy nêkolika stovek tisíc britskÿch a spojeneckÿch vojákû v nep‡átelském obklíçení
na pláæích u Dunkerku.
Akçní  / Drama  / Historickÿ  / Váleçnÿ, Velká Británie  / Nizozemsko  / Francie  / USA,
201 7, 1 06 min, P‡ístupnÿ od 1 2 let

a je vhodná pro rodiçe a dêti od 9 let  i pro
rodinné p‡íslu¿níky. Zájemci se mohou hlásit v ZU¢. Poçet míst je omezen.
Pátek 1 1 . kvêtna, 1 7 hod.
26. kvêtna − XII. roçník turnaje Bys- CESTA ZA KRÅLEM TROLLª
terskÿ petanque − Jako kaædoroçnê se
Kaædá zemê má svého pohádkového hrdiposlední májovou sobotu uskuteçní od 1 0 hod. nu a v Norsku je to Espen. Podobnê jako
v zámeckém parku v Bystrém turnaj Byster- ná¿ Honza je  i Espen chudÿ chlapec, kterÿ
skÿ pétanque. Startovné çiní 1 50 Kç.
se vydá do svêta. Cestou ho çeká mnoho
p‡ekáæek a na konci moæná princezna a pûl
Program besed Domova
království.
pro seniory Bystré
Rodinnÿ  / Fantasy  / Dobrodruænÿ  / PohádBesední krouæky s PhDr. Jaroslavem Pet- ka, Norsko, 201 7, 1 04 min, P‡ístupnÿ
rem a s Mgr. Annou Dufkovou:
2. kvêtna −  Blíæí se konec druhé svêto- Pátek 1 8. kvêtna, 20 hod.
vé války. Na její poslední dny a na cestu domû H ASTRMAN
z trestaneckého pracovního tábora v Griebo
Hastrman alias baron de Caus se vrací
v Sasku− Anhatsku vzpomíná PhDr. Jaro- se svÿm sluhou z cest po svêtê, aby obnovil
slav Petr.
rybníky na svém panství. Jakoæto moderní
9. kvêtna −  Poçátky na¿eho národního a osvícenÿ çlovêk se æivotu místních vymyobrození. Romantismus. Doba Dobrovského ká. St‡edem jeho zájmu se stane nespoutaná
a Jungmanova Slovanské vêdomí.
a vÿjimeçná rychtá‡ova dcera Katynka re16. kvêtna −  Dal¿í vÿznamné osob- voltující proti autoritám. Inteligentní a krásnosti této doby v oblasti literární, vêdecké, nou dívkou jsou ale okouzleni v¿ichni a baspoleçenské. Franti¿ek Palackÿ a jeho prog- ron má problém. Çím více se mu Katynka
ram.
p‡ibliæuje, tím více v nêm rostou pochyb23. kvêtna −  Rok 1 848. Se svÿmi po- nosti, zda jako çlovêk ve zví‡eti a zví‡e
æadavky vystoupili jako první Maâa‡i. B‡ez- v çlovêku tentokrát obstojí.
nové bou‡e ve Vídni. Parlament zasedá v Kro- Romantickÿ  / Thriller, Çesko, 201 8, 98 min,
mê‡íæi. Samostatnost Uher. Çeské poæa- P‡ístupnÿ od 1 2 let
davky. Koncem kvêtna sjezd rakouskÿch
Slovanû v Praze. Svatodu¿ní bou‡e, boje na Pátek 25. kvêtna, 20 hod.
barikádách. Povstání potlaçil Windischgratz. STAR WARS: POSLEDN ï Z JEDIª
Robota zru¿ena, çeské nadêje nesplnêny.
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediû od
30. kvêtna −  Na trûn nastoupil 2. pro- studia Lucasfilm pokraçuje sága rodu Skysince 1 848 Franti¿ek Josef I.
walkerû. Postavy p‡edchozího filmu Star
Vædy od 1 5 hod. ve Velkém sálu Domo- Wars: Síla se probouzí spolu s legendárva pro seniory.
ními hrdiny galaxie proæívají strhující dobInformaçní centrum rodruæství, bêhem kterÿch odhalí prastará
tajemství Síly a ¿okující události z minuUpozorñujeme, æe splatnost poplatku za
losti.
provoz systému shromaæâování, sbêru,
Akçní
  / Dobrodruænÿ  / Fantasy  / Sci− Fi,
p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání a odstrañováUSA,

201 7, 1 50 min, P‡ístupnÿ
ní komunálních odpadû je do 30. 4. 201 8.
Po tomto datu nebudou svozové nádoby
Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50
bez známky na rok 201 8 vyváæeny.
Kç. Zmêna programu vyhrazena.
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