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Rybá‡ské závody na Jorçáku
Krásné sluneçné poçasí vylákalo 1 2. kvêtna do p‡írody mnoho p‡íznivcû Petrova cechu. A samoz‡ejmê nejen je! ”ada divákû
mohla sledovat v toto sobotní dopoledne zápolení rybá‡û v jiæ tradiçním závodê lovu ryb
na poloæenou çi plavanou.
Æe vædy je situace jiná, æe kaædá voda
má své, æe co platilo vçera, dnes uæ platit
nemusí, se letos opravdu na Jerkovê rybníce potvrdilo. A tak zatímco loni se v hojné
mí‡e chytali líni, letos, jak se mezi rybá‡i
‡íká,  ne¿li. Naopak bylo-li vzácné vidêt
v loñském roçníku na háçku amura çi pstruha, letos si jich soutêæící  i diváci uæili dost
a dost. Kap‡i a plotice byli samoz‡ejmostí.
Poda‡ilo se ulovit i candáta, krásného dravce rybí ‡í¿e.
27 závodníkû vçetnê nêkolika z ‡ad mládeæe ukonçilo svûj boj v jednu hodinu po

poledni. Cenu za nejvêt¿í ulovenou rybu si
odnesl pan Karel Bidmon, kterému se poda‡ilo ulovit kapra o délce 63 cm. Tento
muæ bodoval  i v celkovém umístêní, s 255
body skonçil na pêkném 5. místê. Vûbec
první rybu závodû z vody vytáhl pan Jakub
Sedlák,  i on se v celkovém hodnocení ve¿el
do první desítky. Nejlépe se se soupe‡i letos
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popasovali pan Pavel Cveçek na 3. místê
(298 bodû), jeho syn Dominik Cveçek na
2. místê (469 bodû) a vítêz celé soutêæe,
pan Ladislav Duba (483 bodû).
Velké díky pat‡í leto¿ním sponzorûm,
çlenûm MO ÇRS Bystré, divákûm  i samotnÿm úçastníkûm. Vê‡íme, æe se s mnohÿmi
z nich u vody potkáme  i v p‡í¿tím roce!
Petrûv zdar!
Za MO ÇRS Bystré Lenka Stejskalová

NaV informaçním
vêdomí
se dává
 centru mûæete nyní

novê zakoupit publikaci Macík dêtem
aneb bysterské povêsti oçima kocoura .
Jednotlivé p‡íbêhy o povêstech vybrané z pamêtních knih Bystrého, jsou p‡es
kocoura Macíka zajímavê a modernê p‡evyprávêné. V jednotlivÿch povêstech se
dozvíte o historii na¿eho mêsta a okolí.
Cena 79kç/ks.
IC

Buâte
obez‡etní
V minulÿch dnech do¿lo ve dvou ob-

cích na Svitavsku k podvodûm na seniorech, kdy ¿koda p‡esáhla 300 tisíc korun.
Prosíme proto v¿echny, aby si dávali pozor
na nevyæádané náv¿têvy pracovníkû rûznÿch sluæeb s takzvanê lukrativními nabídkami. Tito lidé jsou velmi nápadití − p‡icházejí s legendou rodinného p‡íslu¿níka
v tísni, kterÿ pot‡ebuje nutnê a hned finançní obnos, s vrácením p‡eplatku, s velmi vÿhodnou smlouvou na sluæby apod.
 Chrañte sami sebe a své finance. Na¿e
rada zní: Nepou¿têjte si nikoho cizího za
dve‡e svého domu çi bytu. Pokud Vás
nêkdo neznámÿ s takovou çi obdobnou
nabídkou osloví, neváhejte ihned zavolat
na linku 158.
Policie ÇR

Vítêzové závodû, zleva Dominik Cveçek, Ladislav Duba a Pavel Cveçek.

Zpráviçky ze ZU¢ky
neskonçily
Martinû. V−
tétosoutêæe
soutêæi se umístily na je¿tê
p‡ed- V soutêæi
  Mé toulky za zvê‡í 201 8, které

Taneçnice se rozjely do Skutçe, kde se
konalo krajské kolo soutêæe taneçních oborû, a zde se na¿e t‡i choreografie umístily
ve st‡íbrném pásmu, tedy na druhém místê.
Taneçní den to byl opravdu nároçnÿ a konkurence velká, ale  i tak jsou na¿e umístêní
velkÿm úspêchem.
Zpêvaçky si je¿tê neodpoçinuly po zu¿kové krajské soutêæi a hned se zapojily do celorepublikové p‡ehlídky Mládí a Bohuslav

Pepa uspêl s li¿kou a zajíçkem.

ních místech: Renáta Zítková a Katrin Skalníková obdræely bronzové pásmo, Tereza Soukeníková st‡íbrné pásmo, Eli¿ka Tesa‡ová
a Michaela ¢udomová zlaté pásmo. A hned
dvê ceny zlaté pásmo a úçast na koncertê vítêzû získala Emma Raaschová a je¿tê zvlá¿tní
ocenêní pro nejmlad¿ího úçastníka p‡ehlídky.
A nejen hudebníci a taneçnice soutêæí,
také ve vÿtvarce máme krásná umístêní.

se letos zúçastnilo 1 662 dêtí, se ve vÿtvarné
çásti umístil Josef Zbytovskÿ na 3. místê ve
II. kategorii a Karolína Kr¿ková na 4. místê
ve III. kategorii. Jejich obrázky jsou opravdu vÿstiæné a æivê zachycující æivot v lese.
Velká gratulace pat‡í v¿em æákûm a také
jejich pedagogûm. Dêkujeme za reprezentaci na¿í ¿koly.
Bc. Romana Musilová

Kája zabodovala s prasátkem.

Zpráviçkyze¿kolkyanebProbudilsemalÿbrouçeknastráni...
Kdepak jeden, hned 75 brouçkû z M¢ nêkolikrát potkali dokonce Majku fialovou. nad vodou  i pod vodou p‡i lovení p‡edmêtû
Kvítek se má çile k svêtu. A dal¿ích 20 Kde je dvorek, jsou i vrata, kde je máma, je
se dostavilo k zápisu a v¿ichni byli p‡ijati.  i táta. . . S láskou si o druhé kvêtnové nedêli
Spolu s povídáním o starÿch zvycích a tra- p‡ipomínáme svátek maminek a babiçek.
dicích jsme jako jiæ kaædoroçnê vystoupili Tentokrát se v¿echny t‡i t‡ídy vypravily
na hasiçské zahradê s veselÿm programem opêt do Poliçky do studia Mozaika a dêti
na¿ich p‡ed¿koláçkû a veselo bylo  i kdyæ zde vyrobily pro maminky krásná kera Draka bolel zub, jak se zpívá v oné po- mická srdíçka. V têlocviçnê gymnázia jsme
hádkové písniçce, která zde rovnêæ zaznê- si s trenérkou Blankou zacviçili s hudbou
la. Na vycházkách se sem tam koukneme, na trampolínách. A to jsme je¿tê stihli zajak se mêní na¿e ¿kolka, a potom s pam- tleskat na námêstí polykaçi ohnê a maæopeli¿kovÿmi vêneçky na hlavê opravdu po- retkám, kte‡í zde vystupovali na Majálesu.
zdravíme kaædého brouçka, kterého potká- Nyní nám zaçal plaveckÿ vÿcvik. V bazénu
me − zlatohlávky, plo¿tice a taky jsme jiæ se slanou mo‡skou vodou se cítíme bájeçnê

ze dna bazénu. Shlédli jsme divadelní p‡edstavení Lakomá my¿ka, p‡ivítali jsme na
na¿í radnici nové obçánky a vyfotili jsme
se s kamarády  i na tablo na ¿kolním dvo‡e.
P‡ed¿kolní dêti vystoupily v Domovê pro
seniory s programem ke Dni matek a potê¿ily tak nejen babiçky, ale v¿echny obyvatele domova. Co by nám ‡ekla zví‡átka,
kdyby umêla mluvit? To je název tématu,
o kterém si s dêtmi ve ¿kolce právê teâ povídáme, a co se dozvídáme, to vám v p‡í¿tím
çlánku urçitê nezatajíme.
S p‡áním krásnê proæitÿch letnic (‡ádnê
zalitÿch) v¿em p‡átelûm ¿koliçky Kvítek
za M¢ J. V. Je‡ábková

¢achová
zastavení
V uplynulém období se p‡átelé králov-

ské hry se¿li hned ke dvêma turnajûm, p‡i
kterÿch zmê‡ili své síly jak mladí hráçi, tak
ti d‡íve narození.
24. února v p‡íjemném prost‡edí restaurace U Hanusû nastoupili jiæ po¿esté ti star¿í,
aby se utkali O pohár starosty mêsta Bystré. Celá ‡ada utkání nakonec urçila vítêze,
ale nejvêt¿í radost p‡ineslo krásnê proæité
odpoledne. Novinkou leto¿ního turnaje bylo
to, æe souçasnê mohli sehrát své partie  i ti
nejmlad¿í. Také pro nê to byl jistê p‡íjemnÿ
program na sobotní odpoledne.
Pokraçování na str. 3

Medvídci vyrábêjící srdíçka pro maminky.
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¢achová zastavení

Pokraçování ze str. 2

27. dubna se pak v zasedací místnosti
bysterské radnice konal ¿kolní p‡ebor v ¿achu.
Stejnê jako v uplynulÿch letech se hrálo
pod patronací starosty mêsta Ing. Miloslava Sejkory. Kladem celého tohoto klání bylo
to, æe se o tituly utkalo hned 1 7 hráçû, coæ
svêdçí o zájmu o tuto hru z ‡ad æákû ¿koly.
A tak jsme byli svêdky tolika partií, kolik je
na ¿achovnici polí. Tyto partie urçily po‡adí, ve kterém pat‡í sláva vítêzûm, ale  i uznání têm ostatním.

Nezbÿvá neæ uvést jména vítêzû a tê¿it
se na p‡í¿tí roçníky.
O pohár starosty:
1 . Miloslav Sejkora // 2. Michal Nehoda
// 3. Bohuslav ¢íla
P‡ebor ¿koly:
Mlad¿í æáci: 1 . Jakub ¢touraç // 2. Jakub
¢udoma // 3. Vojtêch Dvo‡ák
Star¿í æáci: 1 . Radek Veçe‡e // 2. Vojtêch
Just // 3. Tomá¿ Hudskÿ
Bohuslav ¢íla

¢kolní zvon

− souçást historie
bysterské
¿koly
V základní ¿kole Bystré je dochovanÿ

2. 6. − Litomy¿lská muzejní noc, 1 6−
23 hod.
9. 6. − Orion moto show 201 8 − Smetanovo námêstí, 1 4 hod. − p‡edstavení sportovních tÿmû, trialové p‡edstavení, dakarskÿ
tÿm, Veterán klub Pardubice, vystoupení hudebních skupin Xilt, Markant, Hamleti.
1 6. − 1 7. 6. − Tvarûækové variace − Restaurace veselka, 1 1 hod. − Dobroty z olomouckÿch tvarûækû − slané  i sladké variace.
23. 6. − Starodávnÿ jarmark − Smetanovo
námêstí, 8− 1 7 hod. − Tradiçní ‡emeslné trhy

2. 6. − Setkání tesa‡û − workshop ruçního
tesání trámû − Trstênice ç. p. 56, 9− 1 7 hod.
3. 6. − 2. ve‡ejné medobraní − od 1 0 do
1 7 hod. u ç. p. 1 08 − Çeká Vás vybrání
plástû ze vçel, odvçelení, odvíçkování
a vytoçení medovÿch plástû. V¿e si mûæe
kaædÿ sám vyzkou¿et. Obçerstvení zaji¿têno. Po‡ádá vçela‡skÿ krouæek Sebranice.
Za nep‡íznivého poçasí se akce nekoná.
1 3. 6. − Kurz ruçního zpracování lnu −
ç. p. 8, 1 5− 1 9 hod. , p‡ihlá¿ky 604 590 474.
22. 6. − Kurz plstêní suchou cestou −
Trstênice ç. p. 56, 1 5− 1 9 hod. , p‡ihlá¿ky
604 590 474.

ruçní, p‡enosnÿ ¿kolní zvon (zvonek),
kterÿ oznamoval dêtem zaçátek a konec
vyuçovacích hodin. Snaæili jsme se zjistit, zda byl zvon souçástí mê¿ƒanské ¿koly, tj. od vÿstavby ¿koly (1 902− 1 904),
nebo zda se ve ¿kole objevuje aæ pozdêji.
Ve ¿kolní kronice jsme zmínku o ¿kolním zvonu nena¿li. Oslovili jsme pana
uçitele Vratislava Dittricha. Jeho rodiçe
v letech 1 931 aæ 1 945 ve ¿kole bydleli,
matka vykonávala ¿kolnickou práci. Ze
vzpomínek na vyprávêní jeho rodiçû vyplÿvá, æe ¿kolní zvon byl ve ¿kole uæ
v roce 1 932. Paní Pavlína Findejsová má
¿kolní zvon spojenÿ s docházkou do ¿koly v 2. polovinê 20. let minulého století.
Zvon má pêknÿ zvuk, je samostatnÿ
bez jakÿchkoliv dal¿ích souçástí (závêsné
konzoly, sk‡íñky), které bÿvaly u pevnê
instalovanÿch ¿kolních zvonkû. Prûmêr
zvonu je 1 6 cm, vÿ¿ka zvonu 1 4 cm, d‡evêná rukojeƒ 1 4 x 1 2 cm. V nedávné minulosti, kdy p‡icházeli do ¿koly p‡i jubilejních ¿kolních setkáních bÿvalí æáci,
star¿í roçníky, které jsme zvonêním zvonu
vítali, jsme slÿchali, æe ve ¿kole zazníval
zvon v 50. a je¿tê na poçátku 60. let minulého století. Pak bylo instalováno elektrické zvonêní.
Zvony mají duchovní charakter, pod
pojmem zvonêní se okamæitê kaædému
vybaví hlahol kostelních zvonû oznamujících m¿i nebo modlitbu, zvony mají
rovnêæ svou hodnotu kulturní, historickou a tradiçní. Byly odjakæiva souçástí
kaædodenního vesnického  i mêstského
æivota a jejich posláním bylo nejen oznamovat, ale  i svolávat, upozorñovat nebo
varovat. Pozdêji se jejich pouæívání roz¿í‡ilo  i na oznamování çasu. Zvony mají
svá vlastní jména, mají svûj hlas a také
srdce. ”íká se, æe mají  i du¿i. Zkrátka
− lidé si zvony  polid¿tili. A jistê i proto
dali nejdûleæitêj¿í çásti zvonu název srdce,
mêlo by tlouci v pravidelnÿch intervalech,
ale bez nêj je zvon bez æivota. . .
Bysterskÿ ¿kolní zvon je milá vzácná
památka, kterou vedení ¿koly chrání
a p‡edává dál jako symbol ducha ¿koly
s p‡áním, aby práce ve ¿kole, vzájemné
ovlivñování probíhající mezi uçitelem
a æákem, se dêlala s láskou a vzájemnÿm porozumêním.
Rádi bychom Vás, bysterské spoluobçany, touto cestou poprosili a vyzvali,
ozvête se nám, prosím, pokud máte ke
¿kolnímu zvonu (zvonku) nêjaké informace. Dêkuji.
Zdenêk Mrkos, ‡editel ¿koly
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Vítêz v kategorii mlad¿í æáci.

 Vítêz v kategorii star¿í æáci.

ZvemeVásdoKrajeSmetanyaMartinû-çerven201
8
a hudební doprovodnÿ program na pódiu
Old‡i¿

3. 6. − Den dêtí − sportovní odpoledne
v Old‡i¿i − Od 1 4 hod. za Orlovnou. −
Dêti si s sebou vezmou t‡íkolky, kola, kolobêæky k soutêæení. Bude  i skákací hrad
a st‡íkaná pêna.
1 6. 6. − 3. Den Myslivosti, lesnictví
a ochrany p‡írody − St‡elnice, 1 1 hod. −
Tê¿it se mimo jiné mûæete na d‡evorubeckou show, Eurojack show, ukázky dravcû,
lesní techniky, st‡elby a dal¿í.
23. 6. − Oslava a setkání rodákû obce
Old‡i¿ k p‡íleæitosti 1 30 let od zaloæení SDH
a otev‡ení ¿koly v Old‡i¿i − Od 1 3 hod. vítání
sborû u hasiçské zbrojnice, æehnání novému
praporu sboru a rekonstruované budovê zbrojnice, prûvod obcí za Orlovnu, kde bude hrát
Poliçanka a od 1 8 hod. vystoupení Petry Çernocké, od 20 hod. taneçní zábava se skupinou
Rytmik. Základní ¿kola a hasiçská zbrojnice
otev‡ena k prohlídce, vÿstava hasiçské techniky. Více informací na www. oldris. cz.

Litomy¿l

p‡ed morovÿm sloupem.

Poliçka

2. 6. − Ças pro neobyçejné záæitky −
Tradiçní noçní putování Poliçkou s bohatÿm programem a ‡adou p‡ekvapení.
1 7. 6. − Táta frçí − 1 3: 30− 1 5 hod. − Nafouknête pneumatiky u kol a koçárkû, namaæte brzdy, nasaâte helmy a p‡ijeâte na jedineçnÿ závod. Start je z parkovi¿tê u Divadelního
klubu a kaædÿ závodník bude v cíli odmênên!
V cíli bude spousta zábavy: trampolína,
malování na obliçej, motokáry, jízda na koni, st‡elba z luku, tvo‡ivá dílniçka − dáreçky pro tatínky, slañování a mnoho dal¿ího.
do 22. 9. − Království panenek − Vÿstavní
sály Centra Bohuslava Martinû − vÿstava
p‡edstavuje krásnou sbírku historickÿch panenek sbêratelky paní Evy Procházkové. . .

Sebranice

^

Fotoohlédnutí za uplynulÿmi akcemi



V nedêli 6. kvêtna probêhl dvanáctÿ roçník P‡ehlídky vodních mlÿnkû. Poçasí mu p‡álo a mlÿnkû se také pár se¿lo. Hezkého poçasí si uæili
 i æáci druhého stupnê, kte‡í se 10. kvêtna vypravili na vlastivêdnou exkurzi do pevnosti Josefov a Vojenskohistorického muzea M. Frosta.

Foto: Mgr. Jan Neudert

Sluneçno bylo  i 9. kvêtna, kdy probêhla P‡ehlídka maæoretek. Ti, kdo se na ni p‡i¿li podívat, mohli obdivovat nejen nacviçené sestavy,
ale  i pestrobarevné uniformy v¿ech zúçastnênÿch maæoretek.
Foto: ZU¢, Petra Peterková

Zpívání v máji, tradiçní kvêtnovÿ program Základní ¿koly, nabídlo vystoupení pêveckého sboru Notiçka, p‡edstavení dramatického
krouæku 1. stupnê,



Cimmrmana v podání dramatického souboru 2. stupnê i jednu z posledních p‡íleæitostí vidêt pohromadê v¿echny leto¿ní deváƒáky.

Foto: Z¢ Bystré, Popisky: Zdislava Klodnerová
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Noc
s Andersenem
star¿í
První svêtovou
Z parku
 jsme pak dêtem
zamí‡ili zpêt do p‡iblíæila
knihovZ pondêlí
7. na úterÿ 8. kvêtna v Bystrém pro
probêhla dal¿í Noc s Andersenem. Rozhodnê ale ne¿lo o reprízu nocování, které zde probêhlo v b‡eznu. Tato akce totiæ
byla urçena náctiletÿm. P‡esnêji ‡eçeno
náctiletÿm, kterÿm bylo líto, æe z Noci
s Andersenem jiæ − vêkem − odrostli. Ne,
æe by Noc s Andersenem byla jen pro
mlad¿í dêti, ale p‡ipravit program, kterÿ by
byl zajímavÿ jak pro druháçky, tak pro sedmáky, zkrátka nejde. Proto jsme letos nocovali nadvakrát.
Druhého turnusu nocování se zúçastnilo
dvakrát sedm stateçnÿch a jeden k tomu.
Nejmlad¿ímu úçastníkovi, potaæmo úçastnici bylo teprve jedenáct, nejstar¿ím úçastníkûm, potaæmo úçastnicím bylo o pêt let
více. P‡esto spolu v¿ichni dokázali najít
− mlad¿í se star¿ími, dívky s chlapci −
spoleçnou ‡eç a spolupracovat. Pánbûh zaplaƒ za to! Kdyby to byli nedokázali, byli
bychom to mohli celé odpískat. Podstatnou
çást veçera totiæ pracovali ve skupinách.
Ale vezmême to hezky popo‡adê.
Program, prost‡ednictvím kterého jsme
chtêli na¿í omladinê p‡iblíæit První svêtovou válku a vzpomenout na bysterské
muæe, kte‡í do ní museli narukovat a v nejednom p‡ípadê  i padnout, jsme zahájili
tím, æe jsme se zúçastnili kladení vêncû
k památníkûm obêtí I. a II. svêtové války.

ny, kde se k nám p‡ipojil pan Petr Staña
s  krátkou nesouvislou ‡eçí o tom, jak
se to tak stalo, æe se pustil do mapování
osudû Bysterákû, kte‡í museli narukovat,
a o tom, co to obná¿elo. Na p‡et‡es p‡i¿ly
çetné náv¿têvy archivû a desítky a desítky
hodin strávené procházením (nejenom) zdigitalizovanÿch dokumentû. Z ruky do ruky
putovaly váleçnÿ deník i bodák. Po zdûraznêní skuteçnosti, æe jde o zbrañ, kterou se
skuteçnê zabíjelo, nejedna tvá‡ zbledla,
a to nejen v ‡adách náctiletÿch. Poté jsme
si vyslechli krátké shrnutí skuteçností,
které je dobré a æádoucí o První svêtové
vêdêt. Ale to uæ nehovo‡il pan Staña, ale
jeden z pomocníkû, kterého jsme p‡izvali
coby znalce historie. Pro to, co nás çekalo
dál, jsme znalost fakt aæ tak moc nepot‡ebovali, ale nêjakÿ informaçní rámec jsme
p‡eci jen pot‡ebovali. Následnê jsme se
totiæ vydali na cestu po Bystrém, bêhem
které jsme se mêli postupnê zastavit u deseti çp. a seznámit se s osudy têch, kte‡í
z têchto çp. narukovali. P‡esnêji ‡eçeno, to
mládeæ se s nimi mêla seznámit. Hledáním odpovêdí na otázky, které nás napadli
a které jsme sepsali, kdyæ jsme se s jejich
osudy seznamovali sami. Zde je na místê
podotknout, æe ve¿keré materiály, s nimiæ
jsme pracovali, nám poskytl pan Staña,

Jedna ze skupin p‡i plnêní úkolû u çp. 279.

Rozpis
zubní pohotovosti − çerven
 MUDr. Stanislav ¢evçík, Poliçka, 1 . máje 607
461 724 423

2.− 3.6.
9.− 10.6.
16.− 17.6.
23.− 24.6.
30.6.− 1.7.
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MUDr. Dagmar ¢vecová, Litomy¿l, ¢milovského 1 1 22
zubní léka‡ Natalia Vaskiv, Litomy¿l, Nerudova 207
MDDr. Barbora Vlçková, Litomy¿l, J. E. Purkynê 1 1 50
MUDr. Markéta Adamcová, Poliçka, Hegerova 373

461
461
641
461

61 3 663
61 9 670
61 5 402
725 987
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¢li jsme po vlçích mácích. Symbolicky.

a podêkovat mu za to, protoæe nebÿt têchto
materiálû, nebylo by æádného programu
atd. atd. Ale zpêt k na¿í cestê. Aby to mladí nemêli tak jednoduché, na to, kam jejich
kroky budou smê‡ovat dál, si museli p‡ijít
sami. Po celou dobu pracovali ve skupinách a teprve ve chvíli, kdy skonçila  i poslední skupina, dostali instrukce, kam se
vydat dál, a mapu, podle které mêli jít.
Instrukce, kam dál, mêly v devadesáti devíti procentech p‡ípadû podobu matematického p‡íkladu a pojmy jako souçet, souçin,
çinitel çi rozdíl jen lítaly. Problém to ale
nebyl. Dêti si s tím poradily bravurnê.
P‡esto jsme se ale vrátili aæ za tmy. Ale ani
to niçemu nevadilo. Dal¿ím a více ménê
pro veçer jiæ posledním bodem programu
bylo posezení u táboráku, kterému tma jen
a jen svêdçila. V¿ichni, kterÿm cestou vyhládlo, takæe v¿ichni, si opekli ¿pekáçek,
zazpívali jsme si nêjakou tu písniçku a odebrali jsme se do knihovny. Tentokrát jsme
totiæ nocovali p‡ímo v knihovnê, mezi regály. K pûlnoci jsme zalehli do spacákû
a postupnê jsme usínali. Nêkte‡í si dlouho
do noci ¿pitali a ráno by byli vyspávali. Na
to ale nebylo kdy. Budíçek, rozcviçka, snídanê a uæ jsme skoro konçili. Neæ se tak
stalo, v¿e jsme zhodnotili, rozdali pamêtní listy a zahráli si Kompot. Naznali jsme
totiæ, æe  i program vênovanÿ neveselému
tématu je t‡eba zakonçit v dobrém (rozpoloæení).
Je¿tê jednou dêkuji panu Stañovi. Za pomoc s vytvo‡ením itinerá‡e cesty, za materiály, které nám poskytl, za ças, kterÿ
nám vênoval, a, a to p‡edev¿ím, za to, æe
nás v tomto zámêru − p‡iblíæit dêtem První
svêtovou válku a seznámit je s osudy místních muæû, kte‡í do ní museli narukovat
− podpo‡il. Zrovna tak a stejnou mêrou
dêkuji v¿em dal¿ím, kte‡í p‡iloæili ruce
k dílu a s akcí pomohli. Bez va¿i pomoci
by to také ne¿lo.
Zdislava Klodnerová, knihovnice
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Aktuálnê z MAS POLIÇSKO z.s.
Místní akçní skupina (MAS POLIÇSKO z. s. ) je spolkem zaloæenÿm
na základê iniciativy çlenskÿch obcí Mikroregionu Poliçsko v b‡eznu
roku 2006. Çleny spolku jsou v souçasné dobê 2 svazky obcí, 21 obcí na území
Poliçska, podnikatelské subjekty a neziskové
organizace se sídlem çi pûsobením na Poliçsku. V souçasné dobê má MAS 48 çlenû.
 Stêæejní çinností spolku je mapovat
pot‡eby obcí, podnikatelû a neziskovÿch
organizací na svém území prost‡ednictvím
vlastní vypracované rozvojové strategie.
Souçástí této strategie je  i navázání pot‡eb
místních subjektû na evropské dotaçní programy. V minulÿch letech se MAS poda‡ilo vyjednat podporu pro místní subjekty
z Integrovaného regionálního operaçního
programu, Programu rozvoje venkova a Operaçního programu Zamêstnanost.
V minulém roce 201 7 se poda‡ilo vyhlásit
vÿzvy k podávání æádostí ze v¿ech schválenÿch operaçních programû.
Do kvêtnové vÿzvy Programu rozvoje
venkova bylo podáno 1 0 æádostí o dotaci.
Na základê hodnocení byly vybrány k podpo‡e 4 æádosti. P‡edmêtem æádostí byla
zemêdêlská a lesnická technika. Celková
vÿ¿e dotace pro vybrané podpo‡ené æádosti
je 3. 91 4 750 Kç.
V rámci 4 vyhlá¿enÿch vÿzev Integrovaného regionálního programu bylo podáno 1 0 æádostí o dotaci, z nichæ 5 bylo
podpo‡eno. Podpo‡ena bude vÿstavba chodníku v obci Pomezí, vybudování zázemí
pro peçovatelskou sluæbu v Dolní Lhotê,
podpo‡en bude sociální podnik v Kvêtné
a v obcích Svojanov a Pomezí bude po‡ízen automobil pro zásobování a evakuaci
obyvatel. Celková vÿ¿e dotace pro v¿echny
podpo‡ené projekty IROP byla v tomto roce
6 362 1 93 Kç.
Do 2 vÿzev operaçního programu Zamêstnanost byly podány dvê æádosti o dotaci. Obê byly vybrány k podpo‡e. Jedním
ze schválenÿch projektû je provozování
sociální poradny v Bystrém Oblastní charitou Poliçka. Druhÿm projektem je prostupné zamêstnávání osob znevÿhodnênÿch na
V sobotu 23. çervna
v Bystrém probêhne
jiæ 4. roçník
fotbalového turnaje
mlad¿ích a star¿ích
p‡ípravek

O pohár starosty
mêsta Bystré

Srdeçnê vás na nêj zveme a tê¿íme se, æe
p‡ijdete podpo‡it domácí a podívat se na
hezkÿ fotbal.
TJ Sokol Bystré a starosta mêsta
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trhu práce realizovanÿ Kvêtnou
Zahradou, z. ú. Celková vÿ¿e podpory pro oba podpo‡ené projekty je
6 1 68 750 Kç.
V roce 201 8 jiæ byla vyhlá¿ena
vÿzva Programu rozvoje venkova pro oblast
zemêdêlského a nezemêdêlského podnikání
a lesnické infrastruktury. Celková vÿ¿e podpory pro vybrané æádosti je 7 993 867 Kç.
Hodnocení a vÿbêr æádostí k podpo‡e probêhne v letních mêsících.
V leto¿ním roce MAS POLIÇSKO z. s.
dále plánuje vyhlásit vÿzvy z Integrovaného
regionálního operaçního programu v oblasti
bezpeçnosti pê¿í dopravy, infrastruktury základních ¿kol a organizací zájmového a neformálního vzdêlávání, infrastruktury sociálních sluæeb a sociálních podnikû a v oblasti
podpory sloæek Integrovaného záchranného
systému. Vybrané æadatele MAS plánuje podpo‡it celkovou çástkou 1 0 786 636 Kç.

V roce 201 8 bude MAS moci podpo‡it
 i místní neziskové organizace prost‡ednictvím nového dotaçního titulu tzv. Malÿ Leader (poskytovatelem je Pardubickÿ kraj).
Vybrané neziskové organizace a obce budou
moci çerpat finançní p‡íspêvky na realizaci
drobnÿch oprav majetku.
Kromê realizace strategie, která spoçívá
ve vÿ¿e popsanÿch çinnostech, MAS POLIÇSKO realizuje dal¿í aktivity. Pokraçuje
metodická pomoc ¿kolám s podáváním
æádostí o dotace a administrování jejich
individuálních neinvestiçních projektû,
tzv. ¿ablon. V b‡eznu 201 8 byla ukonçena
realizace projektu Místní akçní plán vzdêlávání na území MAS POLIÇSKO z. s.
(MAP). Na základê zji¿têného zájmu ¿kol
v území bude v kvêtnu 201 8 podána æádost
o dotaci na projekt MAP II, jehoæ náplní
budou p‡edev¿ím aktivity pro zvÿ¿ení kvality vzdêlávání a spolupráce mezi vzdêlávacími institucemi na území Poliçska.
MAS POLIÇSKO z. s.

Nabídka letních kurzû anglického jazyka v Bystrém
Mgr. Veronika Mládková, M.Sc.Ed.

angliçtina na dovolenou − intenzivní kurz pro mírnê a st‡ednê pokroçilé (A2, B1 ) se
zamê‡ením na konverzaci − 3. − 1 2.7. 201 8, úterÿ + çtvrtek 1 5. 30− 1 7.00 hod.
letní kurz v¿eobecné angliçtiny pro vêçné zaçáteçníky a mírnê pokroçilé (A2)
s moæností p‡ípravy na CAMBRIDGE zkou¿ku PET − 1 7.7. − 30.8. 201 8, úterÿ + çtvrtek 1 5. 30− 1 7.00 hod.
letní kurz v¿eobecné angliçtiny pro st‡ednê pokroçilé (B1 ) s moæností p‡ípravy na
CAMBRIDGE zkou¿ku PET − 1 7.7. − 30.8. 201 8, úterÿ + çtvrtek 1 3.00− 1 4. 30 hod.
letní p‡íprava na reparát/maturitu z angliçtiny − 4.7.− 29.8. 201 8, st‡eda 1 6.00− 1 7. 30 hod.
angliçtina − opakování uçiva 3. t‡ídy − pondêlí 1 3. , 20. 27.8. , 1 1 .00− 1 1 . 45 hod.
angliçtina − opakování uçiva 4. t‡ídy − pondêlí 1 3. , 20. 27.8. , 1 2. 30− 1 3. 1 5 hod.
angliçtina − opakování uçiva 5. t‡ídy − pondêlí 1 3. , 20. 27.8. , 1 3. 30− 1 5.00 hod.
angliçtina − opakování uçiva 6. t‡ídy − pondêlí 1 3. , 20. 27.8. , 1 5. 1 5− 1 6. 45 hod.
angliçtina − opakování uçiva 7. t‡ídy − pátky 1 0. , 1 7. , 24. a 31 .8. , 1 2. 30− 1 4.00 hod.
angliçtina − opakování uçiva 8. t‡ídy − pátky 1 0. , 1 7. , 24. a 31 .8. , 1 4. 1 5− 1 5. 45 hod.
opakování uçiva základní ¿koly − p‡íprava na studium aj na st‡ední ¿kole, pátky 1 0. ,
1 7. , 24. a 31 .8. , 1 6. 1 5− 1 7. 45 hod.
2− 6 úçastníkû ve skupinê, 1 vyuçovací hodina/100 Kç
Dal¿í informace: www. anglickysveronikou.webnode. cz,
P‡ihlásit se mûæete do naplnêní kurzû emailem nebo telefonicky:
email: anglickysveronikou@centrum. cz, tel. : 737 837 505

Osudové osmiçky − rok 1 938

Zatímco rok 1 91 8 byl rokem zlomovÿm
v tom pozitivním slova smyslu, rok 1 938
mûæeme ve vÿvoji první republiky nazvat
rokem kritickÿm.
Çeskoslovenská republika se prakticky
od roku 1 933 nalézala ve stavu bezprost‡edního ohroæení nacistickÿm Nêmeckem
a zá‡ijové události roku 1 938 byly vyvrcholením vÿvoje, kterÿ od poçátku 30. let
zcela zmênil vojensko− politickou situaci
ve st‡ední Evropê a tím  i strategické postavení Çeskoslovenské republiky.

P‡íçinou událostí roku 1 938 byl politickÿ vÿvoj v sousedním Nêmecku, kde se
v lednu 1 933 dostala k moci Nacionálnê
socialistická dêlnická strana vedená A.
Hitlerem. Ta od zaçátku jasnê deklarovala
jako jeden ze svÿch hlavních cílû obnovení
vojenské síly Nêmecka a revizi versailleského uspo‡ádání st‡ední Evropy, coæ p‡edstavovalo p‡ímou hrozbu pro suverenitu
Çeskoslovenska. Situace se zhor¿ila po nêmecké okupaci Rakouska 1 2. b‡ezna 1 938,
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Pokraçování na str. 7

Osudové osmiçky
rok k1dal¿ím
938
efektní−
 záminku
 útokûm. Vojen-

Pokraçování ze str. 6

kdy zaçalo bÿt jasné, æe dal¿ím Hitlerovÿm
cílem se stane právê Çeskoslovensko. Záminkou pro stupñování poæadavkû vûçi çeskoslovenské vládê se stalo údajné utiskování
nêmecké men¿iny, která æila zejména v pohraniçních oblastech Çech a Moravy. V této
souvislosti se zaçal pro území s p‡evaæujícím nêmeckÿm obyvatelstvem pouæívat termín Sudety. Okupace Rakouska znamenala
pro na¿i republiku vÿrazné prodlouæení hranice s Nêmeckem a tím  i hrozbu obklíçení
vojsk bránících Çechy, a tak do¿lo k urychlené vÿstavbê opevnêní a p‡ípravê obrany
republiky, která vyvrcholila v zá‡í 1 938.
P‡edstavitelem nêmecké politiky v Çeskoslovensku se jiæ od poloviny 30. let stala
Sudetonêmecká strana vedená Konradem
Henleinem. Ta se postupnê stala nejsilnêj¿í
nêmeckou stranou u nás. V dubnu 1 938
Henlein vyhlásil na karlovarském sjezdu
poæadavky, jejichæ cílem bylo rozbití Çeskoslovenské republiky a následné p‡ipojení
pohraniçních oblastí k Velkonêmecké ‡í¿i.
Hitler v kvêtnu 1 938 vyslal k na¿im hranicím çást své armády. Odpovêdí na¿í vlády bylo vyhlá¿ení çásteçné mobilizace,
çímæ v¿ak nêmecká propaganda získala

skou akci v pohraniçí totiæ oznaçila jako
dal¿í útok na nêmeckou men¿inu a Çeskoslovensko vykreslila jako agresora a zdroj
napêtí a moæného váleçného konfliktu.
Oznaçení Çeskoslovenska za pûvodce váleçného konfliktu bylo pro tehdej¿ího prezidenta Edvarda Bene¿e nemyslitelné, a tak
do¿lo ze strany vlády k dal¿ím ústupkûm
a k p‡ijetí Henleinovÿch poæadavkû.
Nêmecká propaganda, strach z války
a hospodá‡ské problémy spojeneckÿch státû Anglie a Francie zpûsobily, æe se  i tyto
velmoci çásteçnê obrátily proti Çeskoslovensku a vyvíjely na nêj stále vêt¿í nátlak na
splnêní nêmeckÿch poæadavkû. Pod tímto
tlakem çeskoslovenská vláda kapitulovala.
Získané ústupky v¿ak Nêmecku opêt nestaçily. Za nové situace Anglie vzkázala do
Prahy, aby prezident jednal, jak uzná za
vhodné. Ten 23. zá‡í 1 938 vyhlásil v¿eobecnou mobilizaci a chvilku se zaçalo zdát, æe
Çeskoslovensko a Evropa se bude proti
Hitlerovi bránit. Strach evropskÿch velmocí
z války, na kterou nebyly p‡ipraveni, byl ale
silnêj¿í, a tak se jejich p‡edstavitelé 29. zá‡í
se¿li se zástupci Nêmecka a Itálie na Mnichovské konferenci, kde se  o nás, bez nás
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dohodli na podstoupení na¿ich pohraniçních území Nêmecku. Vzhledem k tomu,
æe nebyl nikdo, kdo by nám pomohl, Çeskoslovenská vláda tzv. Mnichovskÿ diktát
30. zá‡í p‡ijala, pohraniçní pevnosti byly
opu¿têny, armáda dostala rozkaz svou vlast
nebránit. Do roka vypukla krvavá válka,
která byla dosud nejvêt¿ím ozbrojenÿm
konfliktem, kterÿ zasáhl prakticky celÿ svêt.

Vêdêli jste, æe. . .
V prosinci roku 1 938 vy¿el na stránkách
dêtského çasopisu Mladÿ hlasatel 1  . díl
kresleného seriálu Rychlé ¿ípy spisovatele
Jaroslava Foglara?
Otakar Machálek zaloæil v roce 1 938
v Ma‡aticích v Uherském Hradi¿ti továrnu
na vÿrobu ovocnÿch a zeleninovÿch konzerv do dnes známou pod názvem OTMA.
Navázal tak na tradici podomácké vÿroby
ovocnÿch ¿ƒáv, marmelád, nakládaní kysaného zelí a okurek?
Byla zavedena povinnost oznaçit silnice
dopravními znaçkami a zavedeny byly nové
druhy dopravních znaçek − vÿstraæné,
znaçky vyjad‡ující zákazy a p‡íkazy, zavedena byla jednobarevná, dvoubarevná a t‡íbarevná svêtelná soustava nebo znaçkování
silnic barvou, çísly nebo písmeny?
Bc. Pavlína Slezáková
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
75 rokû  Libu¿e Dittrichová (*13. 5.1943)
74 rokû  Kvêtoslava Boudová (*2. 5.1944)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



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


Kulturní kalendá‡ çerven
201
 kino −8
22. çervna − Letní
 promítání

Na çerven jsou v Bystrém plánovány následující akce:
2. çervna − Dêtskÿ den − Spolek rodiçû a p‡átel Základní ¿koly Bystré po‡ádá od
1 3: 30 hod. v areálu hasiçské zahrady dêtskÿ den. Pro dêti jsou p‡ipraveny soutêæe.
Od 21 : 30 hod. se bude promítat film Çertoviny. Dêti do 1 5 let mají vstup zdarma.
8. çervna − Letní kino − promítání filmu Alibi na klíç ve spolupráci s Rybá‡skÿm svazem Bystré od 21 : 30 hod. v areálu
hasiçské zahrady. Obçerstvení zaji¿têno.
9. çervna − Taneçní zábava − Rybá‡i
Bystré zvou v¿echny na taneçní zábavu, která se bude konat na zahradê za Hasiçskou
zbrojnicí od 20 hod. Hraje skupina DoDna.
1 2. çervna − Vernisáæ vÿstavy prací
æákû vÿtvarného oboru − Vernisáæ bude
probíhat od 1 7 hod v sále ZU¢ Bystré. Otev‡ena bude do 24. çervna.
1 3. − 1 4. çervna − Turnaj p‡átelství −
Domov na zámku Bystré.
1 9. çervna − Taneçnê divadelní p‡edstavení Putování chameleona Leona −
Vystupují æáci taneçního a dramatického
oboru ZU¢ Bystré. P‡edstavení bude probíhat od 1 7 hod. v divadelním sále sokolovny.
20. çervna − Taneçní akademie Rok
byl krátkÿ, o krok zpátky − ZU¢ Bystré
Vás zve na taneçní akademii, kde vystoupí
æáci taneçního oboru ZU¢ Bystré. Zaçátek
akademie je v 1 7 hod. v divadelním sále
sokolovny.

Zahajuje(me) sezónu letního kina
Sobota 2. çervna
ÇERTOVIN Y

Kdyæ se v pekle jednou uklízelo, dva neposední çerti naschvál zlobili a p‡ekáæeli.
Omylem tak povalili kotel s h‡í¿nou du¿í,
která vyuæila zmatku a utekla. Zlobiví pekelníci prosí Lucifera za opu¿têní. Ten má ale
jasnou podmínku − çerti se musí vydat na
lidskÿ svêt a p‡ivést odtamtud novou h‡í¿nou du¿i.
Pohádka, Çesko, 201 7, 1 01 min. , P‡ístupnÿ

filmu Kvarteto ve spolupráci s TJ Sokol
Bystré od 21 : 30 hod. v areálu hasiçské
zahrady. Obçerstvení zaji¿têno.
23. çervna − Pouƒová zábava − TJ Sokol Bystré po‡ádá tradiçní pouƒovou zábavu,
která se bude konat na zahradê za Hasiçskou zbrojnicí od 20 hod. Zahraje skupina  Pátek 8. çervna
Rock Faktor.
ALIBI N A KLïÇ
26. çervna − Závêreçnÿ koncert æákû
Bÿt provozovatelem kancelá‡e, která pohudebního oboru ZU¢ Bystré − Koncert skytuje alibi na klíç, mûæe bÿt a je dost cool.
zaçíná v 1 7 hod. v divadelním sále Soko- Jen se nesmíte zamilovat do æeny, která
lovny.
nesná¿í læi. To pak totiæ musíte bÿt buâ
skuteçnê dobrÿ lhá‡, nebo s lhaním p‡estat.
Program besed domova
Komedie, Francie, 201 7, 90 min, P‡ístupnÿ
pro seniory Bystré
od 1 2 let
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem Pet- 
Pátek 22. çervna
rem a s Mgr. Annou Dufkovou:
5. çervna − Hospodá‡ské pomêry. Rozvoj KVARTETO
prûmyslové vÿroby. Zdroj energie − pára.
Nesourodá çtve‡ice olomouckÿch huPrvotní kapitalismus a rozvoj dêlnického debníkû v çele se sucharem Robertem, jeho
hnutí. Oæivení politického hnutí v Çechách atraktivní partnerkou Simonou, extrovert13. çervna − Univerzita 1 882 rozdêlena ním svûdníkem Tomá¿em a samotá‡skÿm
na çeskou a nêmeckou. P‡íchod T. G. Ma- historikem Funésem nacviçuje na koncert.
saryka do Prahy a jeho vliv na çeskou spo- S tím jak se koncert blíæí, p‡ibÿvá bizarleçnost p‡ed 1 . svêtovou válkou
ních situací, tahû noçním mêstem a zdánlivê
20. çervna − Nevÿznamnêj¿í çe¿tí umêl- stabilní vztahy dostávají neçekané trhliny.
ci v druhé polovinê 1 9. století
Komedie, Çesko, 201 7, 93 min, P‡ístupnÿ
27. çervna − Miloslav Bure¿− básník, od 1 2 let
Bohuslav Martinû− hudební skladatel
 Chcete-li ten çi kterÿ film, nebo dokonce
Vædy od 1 5 hod. ve Velkém sálu Domo- v¿echny
 vidêt, pak se v p‡íslu¿nÿ den vyva pro seniory.
dejte

na

21 . 30 hod. za hasiçskou zbrojnici.
Informaçní centrum Areál bude
 pokaædé otev‡en uæ od 1 9 hod.
K sezení zde budou skládací lavice. Mûæete
si ale p‡inést vlastní skládací k‡esílka, pokud máte. Urçitê je bude kam dát. Obçerstvení zajistí vædy nêkterÿ ze spolkû. Vstupné je
kraji. Rádi jsme mezi sportovci p‡ivítali také 50 Kç stejnê tak, jako kdyæ se promítá v kinê.
nejmlad¿í úçastníky turnaje, dêti z BysterV p‡ípadê nep‡íznivého poçasí promítání
ské základní ¿koly.
p‡esuneme do kina a na 20. hod. Pokud by
Sportovat se bude tradiçnê na víceúçelo- k tomu mêlo dojít, vças vás na to, na webu
vém h‡i¿ti u Hájenky, kde se uskuteçní zá- kina a místním rozhlasem, upozorníme.
Program tradiçního filmového tÿdne, kterÿ
pasy v p‡ehazované, v zámeckém parku pak
p‡izpûsobené sporty a pétanque. V têlocviç- probêhne od 9. do 1 3. 7. , uvedeme v p‡í¿tím çísle BN. Rovnêæ ale bude avizován
nê domova se utkají o medaile stolní tenisté.
prost‡ednictvím
 letákû ve vÿvêskách kina.
Turnaj p‡átelství je jednou z nejvÿznamnêj¿ích sportovních aktivit domova. SkuteçSvoz plastû v çervnu
nost, æe se letos p‡ipravuje uæ osmÿ roçník,
Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
dokazuje jeho oblibu mezi obyvateli domova
tÿden v úterÿ, tj. 5. a 19. çervna.
 i jejími p‡áteli.
Domov na zámku Bystré

Turnaj p‡átelství
Domova
na zámku Bystré letos poosmé!
Domov na zámku Bystré p‡ipravuje na
1 3. a 1 4. çervna uæ 8. roçník Turnaje p‡átelství, na kterém by rád p‡ivítal nejen domácí sportovce, ale  i dal¿í milovníky sportu
a zdravého pohybu.
V uplynulÿch roçnících jsme mohli na
sportovi¿tích domova i v parku sledovat sportovní vÿkony p‡átel z domovû poskytujících
sociální sluæby nejen v Pardubickém, ale také
Královéhradeckém, Jihomoravském  i Zlínském kraji. Nejdel¿í cestu váæili do Bystrého
hosté z partnerského Domova sociálnych
sluæieb Záti¿ie v Osadném v Pre¿ovském
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