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Hasiçská pouƒ se vyda‡ila

V sobotu dopoledne 25. srpna zaçala
 Hasiçská pouƒ spoleçnÿm nástupem p‡ítomnÿch sborû a hostû p‡ed zbrojnicí. V çele
prûvodu hasiçû do kostela vlajkono¿i nesli
pêt hasiçskÿch praporû. V kostele svatého
Jana K‡titele slavnostní m¿i svatou celebroval ná¿ pan viká‡ Josef Matras.

Hasiçskÿ prûvod z kostela doplnili hartman¿tí poutníci a na¿i spoluobçané. Za zbrojnicí byl p‡ednesen krátkÿ vzpomínkovÿ projev a p‡ítomné se zdravicí pozdravil starosta
mêsta Ing. Miloslav Sejkora. Následovaly
ukázky: Hasiçi z Trpína v dobovÿch uniformách p‡edvedli zásah s ruçní çty‡kolovou

zá‡í 201 8
st‡íkaçkou. Pokraçovali mladí hasiçi z Bystrého s ukázkou zásahu s historickÿm vozidlem
Phänomen. Vystavena byla  i ruçní çty‡kolová
st‡íkaçka z P‡edmêstí.
Odpolední program doplñovala reprodukovaná hudba, mluvenÿ doprovod Pavla Marka
k hasiçské çinnosti a k prohlídce byla otev‡ena
hasiçská zbrojnice. Celÿ program doplnila vÿstava a ukázky motocyklovÿch veteránû a dvou
historickÿch osobních automobilû. Hasiçi p‡ipravili pro v¿echny bohaté obçerstvení.
Hasiçská pouƒ se tak za‡adila k vÿznamnÿm spoleçenskÿm a církevním událostem letního období v Bystrém.
D. + S.

Jak upravit
volební lístek
Upozorñujeme, æe p‡i volbách do

Prûvod hasiçû v çele s vlajkono¿i.

Foto: P. Staña

Peçovatelskásluæbamánovÿautomobil
Domov Bystré o. p. s. získal pro svoji
peçovatelskou sluæbu nové osobní auto.
Auto bude slouæit k p‡evozu osob se sníæenou schopností pohybu, vçetnê osob na
vozíku.
Peçovatelská sluæba poskytuje pomoc
seniorû, osobám s chronickÿm onemocnêním çi zdravotním postiæením od 1 8 let
vêku, kte‡í se ocitli v nep‡íznivé sociální
situaci. Souçástí péçe o nê je také doprava
a doprovod na ú‡ady, k léka‡i çi do ve‡ejnÿch sluæeb.
Domov Bystré o. p. s. najel za rok 201 7
p‡i poskytování péçe celkem 58 881 km.
Díky novému autu budeme nyní schopni
zajistit také p‡evoz uæivatele sluæby, kterÿ
je upoutanÿ na vozík.

obecního zastupitelstva, které se konají
5. a 6. ‡íjna, své hlasy odevzdáte pouze
tak, æe zak‡íækujete p‡íslu¿né okénko:
 p‡ed názvem volební strany, pokud
budete volit pouze jednu z kandidujících stran
 p‡ed jménem kaædého vybraného kandidáta, pokud budete volit jednotlivé
kandidáty (nap‡íç kandidátkami)
Nebo tak, æe tyto dvê moænosti zkombinujete, v p‡ípadê, æe budete volit jednu
z kandidujících stran a zároveñ kandidáty
z ostatních kandidátek.
Pokud okénko nezak‡íækujete, ale zakrouækujete, bude Vá¿ hlas neplatnÿ.
Podrobnêj¿í informace p‡ípadnê najdete na https: //1 url. cz/CMrOu.

Srdeçnê vás zveme na

,
Den
otev‡enÿch
dve‡í
kterÿ po‡ádá Svazek obcí AZASS
Renault Kangoo se speciální úpravou byl
zakoupen díky finançní podpo‡e Vÿboru
dobré vûle− Nadace Olgy Havlové, Ministerstvu práce a sociálních vêcí (program
Rozvoj a obnova materiálnê technické základny sociálních sluæeb) a finançním darûm
získanÿm v prûbêhu p‡echozích dvou let.
Mgr. Marie ¢touraçová, vedoucí

a Poliçská nemocnice, s. r. o.
u p‡íleæitosti 20 let zaloæení

3.1 0. 201 8 od 1 3 do 1 7 hodin
ve svÿch za‡ízeních
sociální a zdravotní péçe.


Domov dûchodcû Poliçka
Domov pro seniory v Bystrém
Poliçská nemocnice, s. r.o.

Komentované prohlídky 1 3: 00, 1 4: 00
Tê¿íme se na Vás.

CoVáæeníse
(ne)poda‡ilo
volebního
201 pot‡eby
4-201
Byly vybudovány nová
 schodi¿tê pod koste- období
 spoluobçané,
 ças neúprosnê bêæí bêhem
koncipována aktuální
 vêt¿iny 8
obcí
a po çty‡ech letech se opêt blíæí komunální
volby. Ve dnech 5. a 6. ‡íjna budete mít
opêt p‡íleæitost demokraticky rozhodovat
svÿmi hlasy o novém zastupitelstvu na¿eho
mêsta . Je ças ohlédnout se zpêt a p‡istoupit k hodnocení volebního období, p‡ipomenout, co jsme slibovali, co se nám poda‡ilo
splnit  i jaké sliby jsme naplnit nedokázali.
Na¿í prioritou bylo udræet zdravÿ a vyrovnanÿ rozpoçet a pokraçovat v rozvoji
mêsta a vÿznamnê investovat do investic
a oprav. Kaædÿ rok mêsto Bystré hospoda‡ilo s p‡ebytkem , tedy p‡íjmy byly vy¿¿í
neæ vÿdaje. V loñském roce jsme skonçili
rozpoçet p‡ebytkovÿm hospoda‡ením témê‡
¿est milionû korun a na úçtech mêsta byl
zûstatek p‡es dvacet sedm milionû korun.
V loñském roce jsme uzav‡eli úvêrovÿ
rámec s Çeskou spo‡itelnou na dofinancování
stavby hasiçské zbrojnice, infrastruktury na
Hradçanech, chodníku v ulici ¢kolní a parkovi¿tê u mate‡ské ¿koly. Çeská spo‡itelna
vyhodnotila finançní zdraví na¿eho mêsta
v loñském roce mezi nejvy¿¿ím ratingem
ze v¿ech obcí a mêst v rámci okresu Svitavy.  I z tohoto dûvodu jsme získali úvêrovÿ
rámec za historicky nejlep¿ích podmínek,
tedy s roçní úrokovou mírou 0,75% p. a.
Co se tÿçe vlastního rozvoje a investic
mêsta za poslední çty‡i roky, byl by to
vÿçet opravdu dlouhÿ. Dûleæité je, æe jsme
investovali vyváæenê do v¿ech rûznÿch oblastí rozvoje na¿eho mêsta. Celkem jsme
do oprav a investic mêsta dali témê‡ padesát dva milionû korun.
Dovolte mi p‡ipomenout ty nejvêt¿í investice a rekonstrukce od roku 201 5 do
souçasnosti. Zásadním zpûsobem jsme zrekonstruovali dvê budovy v majetku mêsta.
V loñském roce hasiçskou zbrojnici vçetnê novÿch garáæí pro poæární techniku
(celkové náklady 1 3,7 mil. Kç). V leto¿ním
roce jsme komplexnê modernizovali budovy a opravili ve¿keré interiéry Mate‡ské
¿koly Kvítek (celkové náklady 1 5 mil. Kç).
Obê budovy pat‡í v souçasnosti k nejmodernêj¿ím v Pardubickém kraji. Velkou opravu
jsme provedli  i na Domê s peçovatelskou
sluæbou, kde jsme komplet vymênili ve¿kerá okna vçetnê novÿch prosklenÿch lodæií,
vçetnê nového hygienického zázemí pro
klienty peçovatelské sluæby.
V roce 201 6 jsme revitalizovali a kompletnê jsme p‡estavêli nádvo‡í základní
¿koly , vçetnê dovybavení venkovní uçebnou a herními prvky dêtského h‡i¿tê. Obdobnê jsme upravili zahrady mate‡ské
¿koly vçetnê vybudování novÿch chodníkû
v areálu ¿kolky.
V oblasti infrastruktury byla ve spolupráci se Státním pozemkovÿm ú‡adem vybudována nová polní cesta k Panskému lesu.

lem, novÿ chodník ke ¿kole, novÿ chodník na  i malÿch mêst.
Velkÿm dluhem mêsta je slibované nové
hrázi rybníka Ka¿párek, parkovi¿tê u mate‡ské ¿koly, çást nového chodníku p‡ed kinem. koupali¿tê . Máme zpracované variantní
V loñském a leto¿ním roce jsme vybudovali studie pro koupací biotop. Bohuæel na kounovou infrastrukturu pro vÿstavbu ro- pali¿tê jsme zatím nemohli uvolnit peníze,
dinnÿch domû vçetnê novÿch komunikací prozatím se vædy ukázala p‡ednêj¿í pov lokalitê Hradçany . Je novê vybudována t‡eba investovat do jinÿch akcí . Ale vêçást infrastruktury pro vÿstavbu v lokali- ‡ím, æe se poda‡í najít cesta, jak tento letitÿ
slib naplnit.
tê Smetanova.
V péçi o æivotní prost‡edí TS sluæby reaMêsto Bystré má velmi dobrÿ kredit.
lizovaly rekultivaci skládky TKO, rekonst- V rámci mezinárodního projektu Kultura
ruovali jsme nêkteré çásti kanalizace. Byla evropského venkova o na¿em mêstê mají
vybudována nová çást kanalizace na Hradça- povêdomí v mnoha zemích v Evropê, v Brunech a Smetanova. Zametací vozy TS mêsta selu  i ve ¢trasburku. Dûleæité je v¿ak, jak
pravidelnê zametají ulice a místní komunika- se nám zde æije, jaké máme mezilidské
ce. Byla provedena rekonstrukce celé hráze vztahy, jaké máme zázemí pro na¿e dêti,
vçetnê stavidla rybníka Rebeka a oprava seniory, sociálnê a zdravotnê postiæené, pro
stavidla rybníka Panskÿ . V roce 201 5 jsme na¿e obçany.
dokonçili vÿsadbu zelenê podél polních cest.
Velmi dûleæitá je p‡edev¿ím bezpeçV souçasné dobê se realizuje projekt revitali- nost pro na¿e obçany, dêti, nás v¿echny.
zace zelenê ve vybranÿch lokalitách mêsta. Klid a krása na¿eho mêsteçka, kterou doDo konce roku bude dokonçen tento pro- tvá‡íte svojí pracovitostí a péçí o své domy
jekt vçetnê vÿsadby stromû , ke‡û a umístê- a zahrady. Velmi si váæíme dobrovolné spolní laviçek a ko¿û. Máme uzav‡enou smlou- kové çinností a práce s dêtmi a mládeæí.
vu na dodávku kontejnerû na likvidaci olejû Mêsto podporuje çinnost dobrovolnÿch
a tukû z domácností. Kontejnery by mêly spolkû a obçanskÿch aktivit kaædoroçnê
bÿt dodány v nejbliæ¿ích dnech, o umístêní v ‡ádu nêkolik set tisíc korun. V souçasné
dobê nemáme témê‡ æádnou nezamêstnavás budeme informovat.
Kaædoroçnê jsme investovali vÿznamné nost. Dêkujeme zamêstnavatelûm, firmám,
prost‡edky do obnovy a doplnêní ve‡ej- poskytovatelûm sociálních sluæeb, æivnostníného osvêtlení . Z vÿçtu nap‡íklad ul. Sme- kûm a zemêdêlcûm v Bystrém za vytvá‡ení
tanova-Vy¿ehrad, Hradçany, ul. ¢kolní atd. pracovních p‡íleæitostí. Ano, chybí nám praV leto¿ním roce jsme v¿ichni zaæívali celé covní p‡íleæitosti pro mladé lidi s vy¿¿ím
léto nep‡íjemnosti s budováním nového ve- a vysoko¿kolskÿm vzdêláním, kte‡í nám od‡ejného osvêtlení na námêstí, které bylo cházejí do velkÿch mêst, to je problém.
Vê‡ím, æe se vedení mêsta, zastupitelprovádêno souçasnê s uloæením elektrického vedení do zemê . V souçasné dobê se stvu a díky vám obçanûm a spolkûm,
dokonçují práce na odstranêní starého nad- ¿kolám, da‡í to, æe na¿e krásné mêsto
zemního vedení, coæ p‡ispêje ke kráse na- Bystré je dobré místo pro æivot . Za to
pat‡í mé podêkování radê mêsta, zastupite¿eho mêsteçka.
Nezapomínali jsme ani na památkové lûm a, a to p‡edev¿ím, vám spoluobçanûm.
a sakrální objekty . Z dotací kraje kaædoroç- Dêkuji v¿em spolupracovníkûm a têm zastunê provádíme opravu alespoñ jedné sochy nebo pitelûm, kte‡í mê a na¿e návrhy podporovali,
k‡íæe. V loñském roce to byla oprava sochy abychom mohli naplnit na¿e spoleçné vize.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta
sv. Václava, v leto¿ním roce sv. Prokopa.
V rámci aktivního çlenství na¿eho mêsta ve svazku obcí Areálu zdravotních a soSvoz plastû v ‡íjnu
Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
ciálních sluæeb, kterÿ má v Bystrém Dotÿden v úterÿ, tj. 9. a 23. ‡íjna.
mov pro seniory, Domova s peçovatelskou
sluæbou v Bystrém, regionálních sdruæení
obcí Kraje Smetany a Martinû, MikroreZákladní ¿kola Bystré oznamuje ,
gionu Poliçsko, Místní akçní skupiny pro
æe ve dnech 15 a 16. ‡íjna probêhne
rozvoj Poliçska se nám poda‡ilo realizovat
sbêr starého papíru .
celou ‡adu dotaçnê podpo‡enÿch projektû.
Papír je moæné odevzdat
Mêsto je také aktivní ve Sdruæení historicod 7.00 do 17.00 hod. v têlocviçnê ¿koly.
kÿch sídel Çech, Moravy a Slezska. Jsme
aktivním çlenem Svazu mêst a obcí.
Snaha o vyuæití a získání krajskÿch,
SHÅN ïM
národních  i evropskÿch dotací byla jedSTARÉ
 PIVNï LAHVE
nou z priorit vedení mêsta. Za çty‡i roky
Z

B¥VAL¥CH
 PIVOVARª.
jsme podali celou ‡adu æádostí o dotace.
SBëRATEL.

TEL.732170454
Bohuæel, vêt¿ina dotaçních titulû není

strana 2

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

zá‡í 201 8

¢ACHY ze ZU¢ oslavily své desáté narozeniny

Spoleçná fotografie dêvçátek, dívek a (mladÿch) æen, které se podílely na vystoupení.

1 . zá‡í 201 8 jsme spoleçnê oslavili vÿroçí
deseti let od premiéry taneçní choreografie
¢ACHY. Je to vÿtvarnê− taneçní projekt uçitelû a æákû ZU¢ Bystré. Autorkou projektu
je Mgr. Marta Köhlerová a autorkou taneçní
choreografie MgA. Hanka Malíková. Rádi
jsme se vrátili na místo, kde mêl tento projekt svou premiéru v roce 2008. Oslava vÿroçí se uskuteçnila v zámeckém parku, kde
se na ¿achovnici p‡edstavilo 58 taneçnic.
V prvním tanci jste mohli vidêt pûvodní
taneçnice, které si s radostí zavzpomínaly
na na¿e spoleçné taneçní akce a spolupráci
se ZU¢. Ve spoleçné exhibici nastoupily
v¿echny dívky, které se zapojily a p‡edstavily se v nêkolika rolích. Probêhlo také p‡edání æezla, kdy jsme se rozlouçili s bílou
královnou Jitkou Vosmekovou. V posledním
taneçním vystoupení jsme jiæ vidêli souçasné obsazení novÿch taneçnic a novou bílou

královnu Æanetu Musilovou. Akce to byla
velkolepá, poçasí se také umoud‡ilo, takæe
v¿e probêhlo podle plánu. Na¿e pozvání
p‡ijali také hosté z Wijk ann Zee, ze Ströbecku a z Kunína.  I v têchto mêstech si na¿e taneçní p‡edstavení na¿lo ‡adu p‡íznivcû
a jejich nad¿ení nám p‡iná¿elo nová pozvání, nap‡. do Dráæâan a Amsterdamu.
Souçástí na¿ich oslav byl také mezinárodní ¿achovÿ turnaj, kterého se zúçastnilo 21
hráçû ze t‡í zemí. P‡ípravy a organizace celé
akce byla velmi nároçná, proto bych ráda
podêkovala v¿em, kte‡í se podíleli na p‡ípravê a realizaci.
Dêkujeme vedení Domova na zámku, panu
Ivo Musilovi a paní Vlastê Machatové, za
moænost uspo‡ádání oslav jako souçásti jiæ
tradiçních zámeckÿch slavností. Zamêstnancûm Domova na zámku, panu starostovi a vedení mêsta Bystrého, zahraniçní komisi v çele

Linka dûvêry ùstí nad Orlicí
dêkuje
a informuje
Jménem KONTAKT
 ùstí
o provozu çi akcích, kterÿch

nad Orlicí o. p. s. , která z‡izuje krajskou Linku dûvêry ùstí
nad Orlicí, bychom chtêli
podêkovat mêstu Bystré za
finançní podporu, kterou
nám v roce 201 8 poskytlo.
Této kaædoroçní podpory si velmi váæíme.
Bez podpory mêst a obcí a Pardubického
kraje bychom nemohli poskytovat sluæby
v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, jiæ 22 let.
Dále bychom chtêli informovat, æe jsme
vytvo‡ili novÿ a moderní vzhled pro internetové stránky které jsou dostupné na adrese
www. linkaduveryuo. cz. Na uvedenÿch stránkách informujeme nejen o nabízenÿch sluæbách, ale také o dal¿ích aktuálních informacích

zá‡í 201 8

jsme se úçastnili. Doménu
têchto stránek nám financuje
od roku 2007 firma Media
Factory Czech Republic a. s.
Zájemci o vyuæití na¿í
sluæby nás mûæou kontaktovat neomezenê na pevné lince 465 52 42 52,
ale také prost‡ednictvím Skype linky, kde
nás mohou kontaktovat kaædÿ den od 9: 00
− 21 : 00 a naleznou nás pod uæivatelskÿm
jménem linka. duvery. uo. Dal¿í variantou je
kontakt písemnÿ, a to na e− mail napis@
linkaduveryuo. cz. Víc informací na vÿ¿e
uvedenÿch internetovÿch stránkách.
P‡ejeme vedení mêsta a obçanûm p‡íjemné proæití nadcházejících podzimních dnû.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky dûvêry
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Foto: ZU¢ Bystré
s panem Ladislavem Báçou, panu Milo¿i
Çermákovi za uspo‡ádání ¿achového turnaje
a ¿achovÿm hráçûm z Roveçného a okolí.
Dêkuji rodinám, které ubytovaly a postaraly
se o na¿e hosty ze Ströbecku. A v neposlední ‡adê dêkuji vystupujícím æákûm a v¿em
uçitelûm ze ZU¢ Bystré, jmenovitê Hance
Malíkové, Martê Köhlerové, Martinê Hrnçí‡ové, Hance Smolkové, Tomá¿i Hrnçí‡ovi
a Ale¿i Sionovi za mimo‡ádnou reprezentaci ¿koly, nasazení v¿ech sil p‡i zaji¿têní
programu a optimistickÿ postoj p‡i ‡e¿ení
neçekanÿch problémû.

Bc. Romana Musilová, ‡editelka ZU¢

KRÅSN É A ÇISTÉ FASÅDY
www. baumit.cz

”e¿íte zateplení va¿eho domu?
ZATEPLENï, KTERÉ D¥CHÅ
A NEUZAV”E VÅ¢ DªM?
”e¿íte renovaci va¿í staré fasády?
Chcete mít opêt krásnou a çistou fasádu?

Nechte si poradit od jedniçky
ve stavebních materiálech
nejen na çeském trhu
S omítkou Baumit NanoporTop
a barvou NanoporColor budete mít
krásnou a çistou fasádu na celÿ æivot.

Nabízíme:

Cenová kalkulace ZDARMA
Moænost vizualizace ZDARMA
Poradenská çinnost ZDARMA

Kontaktujte nás:

tel. 604 222 056, p. kozacek@baumit. cz
P‡esvêdçte se, æe kvalitní vÿrobky
nejsou drahé.
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¢kolní rok 201 8/201
9 D.v¢ílová),
základní
¿kole
(M. Dvo‡áková,

Vÿtah
 nêkterÿch informací

¢kolní rok v Základní ¿kole Bystré zahájilo 232 æákû (1 1 7 chlapcû, 1 1 5 dívek)
v 10 t‡ídách . V porovnání s minulÿm ¿kolním rokem do¿lo ke sníæení o 1 t‡ídu a 1 7
æákû. V kaædém roçníku máme po jedné
t‡ídê, pouze v 8. roçníku po dvou t‡ídách.
P‡epoçtenÿ prûmêr æákû na t‡ídu je 23, 2.
Poçet æákû dle místa bydli¿tê: Bystré 1 26,
p‡espolní 1 06
 (Hartmanice 21 , Jedlová 35,
Manova Lhota 3, Nedvêzí 1 1 , Nyklovice
25, Poliçka 1 , Polom 1 , Sulkovec 1 , Svojanov 5, Trpín 3).

Personální zmêny v pracovních pozicích, poçet pedagogickÿch pracovníkû:
K 31 . 3. 201 8 ode¿la na pracovní neschopnost p‡ed mate‡skou dovolenou Mgr.
Petra Divoká, t‡ídní uçitelka V. t‡ídy. T‡ídnictvím v V. t‡ídê byla povê‡ena Mgr. Jana
Müllerová. Mgr. Jitka ¢afrová, v té dobê
na mate‡ské dovolené, vyhovêla poæadavku
vedení ¿koly a od 3. 4. 201 8 nastoupila na
zkrácenÿ úvazek, od 1 . 9. 201 8 na plnÿ úvazek. K 1 . 9. 201 8 nastoupila po mate‡ské dovolené Mgr. Lenka Chybíková (1 . t‡ída).
Ve ¿kole pûsobí 1 5 uçitelû (vçetnê vedení
¿koly), p‡epoçteno: 1 5, 45 úvazku. Z operaçního programu Vÿzkum, vêda a vzdêlávání, peníze EU, tzv. ¿ablony  I a II, je financována 1 uçitelka. Ve ¿kolní druæinê
pûsobí 3 vychovatelky a 1 vychovatelka ve
¿kolním klubu, p‡epoçet: 2, 52 úvazku. Se
dvêma æáky 1 . stupnê a jedním æákem 2.
stupnê s p‡iznanÿmi podpûrnÿmi opat‡eními pracují 4 asistentky pedagoga, p‡epoçet: 2, 5 úvazku.
Zapojení do dotovanÿch programû
Mléko (1 .-9. r. ), Ovoce do ¿kol (1 .-9.
r. ). Æádost na úhradu dopravy æákû 3. a 4.
roçníku na plavání byla schválena, vyuæijeme finançní dotaci M¢MT. Vÿuka a provozní náklady plavání budou hrazeny z ve‡ejnÿch prost‡edkû.
Operaçní program Vÿzkum, vÿvoj
a vzdêlávání
V minulém období jsme v rámci uvedeného programu vykonávali rûzné aktivity
pro æáky, kte‡í projevili zájem: douçování
v Çj, M, Cj, p‡íprava na vyuçování, Klub
deskovÿch her (¢ablony I). Z vÿ¿e uvedeného programu jsme çerpali také mzdové prost‡edky na speciálního pedagoga
a vzdêlávání pedagogického sboru. Obdobné aktivity nabízíme æákûm od 1 . 9. 201 8
v rámci stejného programu pod názvem
¢ablony II.
Nabídka zájmovÿch krouækû ( 2018/19)
organizovanÿch ¿kolou, pro æáky jsou nabízené krouæky zdarma . Dramatickÿ krouæek
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Angliç2. -5. r.
tina hrou 1. -2. r. (L. Sedláková), Míçové
hry 1. -2. r. (L. Filipová), Míçové hry 3. -4. r.
(F. Grundloch). Míçové hry 6. -7. r. (J. Muæík), Míçové hry 8. -9. r. (M. Dvo‡ák), Volejbal 6. -9. r. (J. Muæík), ¢achovÿ krouæek
 5. -7. r.
1. -9. r. (B. ¢íla), Konverzace v Aj
 8. -9. r.
(H. Havlátová), Konverzace v Aj
(H. Havlátová), Vÿtvarnÿ krouæek 6. -9. r.
(J. ¢afrová), P‡íprava na p‡ijímací ‡ízení
Çj, M 9. r. (I. Justová, I. Leinweberová),
Dramatickÿ krouæek 6. -9. r. (J. Müllerová),
Klub deskovÿch her 6. -9. r. (M. Dvo‡ák, T.
Varga), Sborovÿ zpêv 2. -9. r. (M. Baro¿o-

vá, T. Varga). Náboæenství nav¿têvují dêti
v rámci nepovinného p‡edmêtu . Krouæky
ve spolupráci s rodiçi a spoleçenskÿmi
organizacemi : Vçela‡skÿ krouæek 1. a 2.
st. (V. ¢auer). Rybá‡skÿ krouæek 1. a 2. st.
(M. Bém).

Organizaçní informace
Speciální pedagog je k dispozici æákûm
a jejich rodiçûm ve çtvrtek od 1 3. 30 do
1 4. 30 hod. , vÿchovná poradkynê ve çtvrtek od 1 3. 30 do 1 4. 30 hod. , obê pracovnice
kdykoliv po dohodê s rodiçi.
Sbêr starého papíru : podzimní termín:
15. a 16.10.18 , jarní termín: 8. a 9.4.19.
Zápis do 1. roçníku se koná ve st‡edu
3. dubna 2019 . Formulá‡e: P‡ihlá¿ka k základnímu vzdêlávání a Æádost o odklad ¿kolní docházky jsou ke staæení na www.
zakladniskola. bystre. cz. Æádost o odklad
se dokládá dvêma doporuçeními odborníkû
(nap‡. dêtskÿ léka‡, pedagogicko-psychologická poradna). Æádost je t‡eba podat ¿kole
nejpozdêji v den zápisu. Mezi objednáním
a vy¿et‡ením dítête odborníkem mûæe uplynout doba aæ 3 mêsícû.
 Reforma financování regionálního
¿kolství je odloæena o 1 rok , naplno bude
spu¿têna od 1 . 1 . 2020. Nêkteré zmêny ve
financování ¿kol jiæ byly uskuteçnêny, nêkteré se projeví uæ v roce 201 9. V rámci
zmêny financování ¿kol by ¿koly uæ nemêly
dostávat peníze podle poçtu æákû, ale podle
rozsahu vÿuky a oduçenÿch hodin. ¢koly
dostanou peníze na dêlení vyuçovacích
hodin. Od zá‡í leto¿ního roku ovê‡ujeme
dêlení hodin v 5. , 6. a 7. roçníku v poçetnÿch t‡ídách. Kromê bêæného dêlení t‡íd
garantovaného vyhlá¿kou dêlíme navíc 2 h
Çj, 2 h M ve t‡ídách zmínênÿch roçníkû a
3 h AJ ve 4. roçníku. V uvedenÿch roçnících, p‡edmêtech a hodinách probíhá
vÿuka v poçtu 1 4-1 5 æákû. Je to urçité
nakroçení ke zkvalitnêní vÿuky a k individuální péçi poskytované æákûm. Jiæ nyní
se v¿ak objevují rozdílné názory na reformu.
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z uplynulého ¿kolního roku
Uskuteçnêné celo¿kolní projekty: K‡íæem kráæem Vysoçinou (zá‡í 201 7), Vánoçní program (pro ve‡ejnost, prosinec 201 7),
Ekologickÿ den (kvêten 201 8), Zpíváme
v máji (pro ve‡ejnost, kvêten 201 8), Poznej
svou vlast  – ¿kolní vÿlety a exkurze (kvêten, çerven 201 8), Olympijskÿ den (çerven
201 8), Závêreçné práce æákû 9. roçníku
(çerven 201 8), Projekt Rozumíme penêzûm
(prûbêænê projektové dny), V¿ichni dob‡í
rodáci (çerven 201 8).
Prevence rizikového chování æákû:
V prûbêhu ¿kol. roku bylo ‡e¿eno v 2.
a 5. roçníku nevhodné chování nêkterÿch
æákû p‡esahující bêænÿ rámec chování.
V 8. roçníku se uskuteçñoval prûbêænê preventivní program zamê‡enÿ na vztahy mezi
æáky, které byly monitorovány a vyhodnocovány, do¿lo ke zklidnêní situace.
5. t‡ída vyæadovala celoroçnê zvÿ¿enou
péçi. Ve ¿kolním roce 201 6/1 7 se t‡ídou
pracovala psycholoæka z Centra Podané
ruce Brno. Ve ¿kol. roce 201 7/1 8 probêhl
ve t‡ídê dal¿í preventivní program nazvanÿ
P‡ed tabulí, za tabulí, také zamê‡enÿ na
vztahy ve t‡ídê, provádênÿ Pedagogickopsychologickou poradnou ùstí nad Orlicí.
 I tato zpráva potvrdila, æe práce se t‡ídním
kolektivem je velmi nároçná, proto jsme
p‡ijali dal¿í opat‡ení, kterÿmi se budou
vyuçující v dané t‡ídê ‡ídit. ¢kola pracuje
nejen s chlapci s rizikovÿm chováním, ale
 i s jejich rodiçi, aby se p‡edcházelo neæádoucím projevûm chování nêkterÿch chlapcû.
Náv¿têva Ç¢I ve ¿kole
Ve dnech 23.-26. 1 . a 29. 1 . 201 8 vykonala
Çeská ¿kolní inspekce (Ç¢I) kontrolní a inspekçní çinnost zamê‡enou na vzdêlávání
v na¿í ¿kole. Kontrolní çinností nebylo zji¿têno poru¿ení právních p‡edpisû. Inspekçní çinnost . Hodnocení vÿvoje , citace:  Od
poslední inspekçní çinnosti se zlep¿ilo prostorové a materiální vybavení ¿koly (vÿmêna oken hlavní budovy a têlocviçny, vybudování h‡i¿tê s herními prvky, doskoçi¿tê,
nová kanalizace a dlaæba na ¿kolním dvo‡e.
Aktuální pedagogickÿ sbor je plnê kvalifikovanÿ. Zlep¿ilo se za‡azování sebehodnocení a vzájemného hodnocení æákû jako
pravidelná souçást vÿuky. Jako Silné stránky ¿koly Ç¢I uvedla:  Zapojování vêt¿iny
æákû do projektû, ¿kolních kol olympiád
a po‡ádanÿch soutêæí pozitivnê pûsobí na
jejich motivaci k uçení. ¢iroká nabídka
bezplatnÿch zájmovÿch krouækû a velké zapojení æákû úçinnê prospívá k rozvoji jejich
nadání a talentû  i prevenci rizikového chování. Jako P‡íklad inspirativní praxe pro
jiné ¿koly Ç¢I oznaçila: Ve‡ejnou prezentaci
Pokraçování na str. 5
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¢kolní
rok 201 8/201 9...
Pokraçování ze str. 4

a obhajobu závêreçnÿch prací æákû 9. roç. ,
které pozitivnê podporují zodpovêdnost
æákû za své vzdêlávací vÿsledky. Ç¢I
pochválila celou ‡adu dob‡e a kvalitnê vykonávanÿch çinností, na druhé stranê byla
 i kritická, v komplexním a hloubkovém
zji¿ƒování a hodnocení prûbêhu a vÿsledkû
vzdêlávání navrhla drobná doporuçení pro
zlep¿ení çinnosti ¿koly.
Obhajoba absolventskÿch prací æákû
9. roçníku: Práce s çestnÿm uznáním a kniæ-

ní odmênou: Videodokument o Z¢ Bystré
(M. Mrkos), stránky ¿koly: www. zakladni
skola. bystre. cz, Kalendá‡ 2018 (K. Musil),
Herbá‡ (E. Tesa‡ová), Vÿrobek  – Spinner
( V. Tichÿ), Svojanov a okolí ( L. Svobodová). Práce s çestnÿm uznáním: Bou‡ková
skleniçka (Z. Baro¿), Mysliveckÿ spolek
v Jedlové (T. Cacek), Der Schulsystem in
der BRD (D. Dostálová), Pohádky pro malé
çtená‡e (B. Jurá¿ová), Matematické rozcviçky pro 7. roçník (V. Just), 3D model budovy radnice v Bystrém v programu Sketch
Up
 (K. Mitá¿ová), Pracovní listy do hodin
nêmçiny (K. Pavli¿ová), Zemêdêlská technika ( J. ¢auer), Oprava motocyklu Jawa 50
(A. ¢vehlák).

Testování æákû 9. roçníku spoleçností
SCIO: (Çj, M, osobní studijní p‡edpoklady
201 7/1 8). V Çj máme lep¿í vÿsledky neæ
80% zúçastnênÿch ¿kol, v M máme lep¿í
vÿsledky neæ 70 % zúçastnênÿch ¿kol,
v osobních studijních p‡edpokladech pat‡ili
æáci na¿í ¿koly k prûmêru.
Testování æákû 6. roç. spoleçností SCIO:
(Çj, M, osobní studijní p‡edpoklady 201 7/1 8).
V Çj máme lep¿í vÿsledky neæ 60 % zúçastnênÿch ¿kol, vÿsledky na¿í ¿koly v M jsou
prûmêrné, také vÿsledek testu osobních
studijních p‡edpokladû je prûmêrnÿ. Vÿsledky testování se budou zabÿvat p‡edmêtové komise.
Pochvala ‡editele ¿koly byla udêlena æákyním a æákûm za 1 .- 3. místo v okresním
kole (OK), reprezentaci v krajském kole
(KK) a vy¿¿ím kole soutêæe a za jiné p‡íkladné jednání. Celkem bylo udêleno 24
pochval ‡editele ¿koly. Ve ¿kolním roce
201 7/1 8 reprezentoval na¿i ¿kolu Michal
Mrkos, 9. A, v soutêæích: Olympiáda v çeském jazyce (2. m. OK, 7. m. KK), Dêjepisná olympiáda (3. m. OK, 1 5. m. KK), Zemêpisná olympiáda (2. m. OK, 3. m. KK),
Fyzikální olympiáda (1 . m OK, 3. m. KK),
Matematická olympiáda (1 . m. OK, 2. m.
KK), Chemická olympiáda (2. m. OK, 1 . m
KK), Logická olympiáda (po‡adatel Mensa
ÇR): 9. m. KK. ùspê¿ní byli také dal¿í æáci: E. Lançová, 9. A  – Dêjepisná olympiáda, 2. m. OK, 9. m. KK, A. ¢vehlák, 9. A,
K. Musil, 9. B – Soutêæ v praktickÿch
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dovednostech , 1 . m. OK, Zlatá vçela (st.
ktg. ): K. Musil, 9. B , 1 . m. KK, úçast v celostát. kole , D. Musilová, 7. B , 3. m. KK,
úçast v celostát. kole , Poæární ochrana oçima dêtí  – literární práce: B. Jurá¿ová, 9. A
– 1 . m. OK, 1 . m. KK , postup do celostát.

kola, D. Nemêc, 7. B – 1 . m. OK, T. Ocásková, 7. B – 2. m. OK , M. Ka¿çák, 7. B – 3. m.
OK , Poæární ochrana oçima dêtí  – vÿtvar né práce: A. Krejçí, 6. t‡. – 1 . m. OK, A.
Kr¿ková, 6. t‡. – 2. m. OK , J. Marek, 5. t‡.
– 3. m. OK. Dal¿í pochvaly ”¢ byly udêleny za çestné jednání, nález penêæní hotovosti, ohlá¿ení, odevzdání (V. Dostálová,
6. t‡. , K. ¢auerová, 7. B, D. Musilová, 7. B,
D. Dostálová, 9. B) .
Program M¢MT Excelence základních
¿kol 2017 umoæñuje odmênit uçitele (od-

(O. Chalupník, 7. A, J. ¢touraç, 9. B) , 2. m.
ktg. d, 6. -7. r.  , 8. -9 r. (K. Pe¿ová, 7. A,
D. Dostálová, 9. B), 3. m. ktg. ch, 6.-7. r. ,
8. -9. r. (R. Hanus, 7. A, T. Svoboda, 9. A),
3. m. ktg. d, 6.-7. r. , 8.-9. r. , (K. ¢auero-

vá, 7. B, P. Findejsová, 9. B). Sbêr starého
papíru  – celo¿kolní soutêæ: 1) ‡íjen 17 –
1 . m. v kaædé t‡ídê 1 .-9. r: 1 . t‡. : M. Zvoníçková , 2. t‡. : E. Fricová, 3. t‡. : J. Luñáçková, 4. t‡. : V. Pospí¿il, 5. t‡. : V. Navrátil,
6. t‡. : V. Sabin , 7. A: K. Navrátilová, 7. B:
P. Lefler, 8. t‡. : V. Tichÿ, 9. A: D. Pu¿ová,
9. B: T. Lefler. 2) duben 18: 1 . t‡. : A. Halvová , 2. t‡. : E. Fricová, 3. t‡. : J. Luñáçková,
4. t‡. : V. Pospí¿il , 5. t‡. : J. ¢udoma , 6. t‡. :
V. Sabin , 7. A: O. Chalupník , 7. B: P. Lefler, 8. t‡. : V. Tichÿ , 9. A: T. Dittrich , 9. B:

L. Svobodová. Podêkování a blahop‡ání
mêny poskytuje M¢MT), jejichæ æák se pat‡í v¿em æákûm, kte‡í se zapojili do
umístí v krajském kole za‡azenÿch soutêæí soutêæí ve ¿kolních, obvodních çi vy¿¿ích
kolech soutêæí.
na 1 .- 6. místê (dle poçtu dosaæenÿch bodû).
 Dal¿í umístêní v soutêæích: (OK=
Æáci 2. st. , kte‡í prospêli ve 2. pololetí
okresní kolo, KK= krajské kolo, ¢K= ¿kol- se samÿmi jedniçkami na vysvêdçení:
ní kolo u mezinár. soutêæí a vÿzn. soutêæí): 6. t‡ .  – A. Kr¿ková , T. Soukeníková , 7. A –
Olympiáda v anglickém jazyce: 7. m. nikdo , 7. B – J. Pru¿ka, K. ¢auerová , 8. t‡.
OK (M. Mrkos, 9. A) , Matematická olym-  – M. Krçil, B. Lidmilová, K. Poláková,
piáda: 6. m. OK (A. Uherka, 7. A). Pyt- 9. A .  – M. Mrkos, 9. B – L. Svobodová. Celhagoriáda: úspê¿ní ‡e¿itelé, úçast v OK kem: 9 æákû.
(D. Eisner, 5. t‡. , A. Uherka, 7. A, J. Ocáùdaje o rozmísƒovacím ‡ízení: Z¢ ukonsek, 7. B). Klokan (matemat. mezinár. çilo ve ¿k. r. 201 7/201 8 44 æákû 9. roçníku,
soutêæ): ktg. Kadet, 3. m. OK (M. Mrkos, 1 æákynê 8. roçníku. Do çty‡letého gymnázia
9. A). P‡írodovêdnÿ klokan: 1 . m. ¢K (M. bylo p‡ijato 8 æákû, na st‡ední odborné ¿koMrkos, 9. A), 2. m. ¢K (K. Musil, 9. B), ly s maturitou 28 æákû, do st‡edního odbor3. m. ¢K (D. Dostálová, 9. B). Biologická ného uçili¿tê bez maturity 9 æákû. Jeden æák
olympiáda: 7. m. OK (A. U herka, 7. A), 5. roçníku ode¿el do osmiletého gymnázia.
9 . m. OK (A. Kr¿ková, 6. t‡. ), 1 7. m. OK
(B. Lidmilová, 8. t‡. ), 1 9. m. OK (H. JedPodêkování
Dêkuji z‡izovateli ¿koly, tj. mêstu Bystliçková, 9. t‡. ). Recitace: úçast v OK (P. Findejsová, E. Tesa‡ová, 9. B) . ¢achov ÿ ré, za velmi dobrou spolupráci. Hlavní bup‡ebor ¿koly 1) ktg. mlad¿í æáci: 1 . m. (J. dova ¿koly nutnê pot‡ebuje celkovou rekon¢touraç, 5. t‡. ), 2. m. (J. ¢udoma, 5. t‡. ), strukci, nevyhovující jsou ¿atny pro æáky
3. m. (V. Dvo‡ák, 5. t‡. ), 2) ktg. star¿í æáci: 2. stupnê ¿koly, rovnêæ st‡echa je na nêkte1 . m. (R. Veçe‡e, 6. t‡. ), 2. m. (V. Just, rÿch místech ve velmi ¿patném stavu.
9. B), 3. m. (T. Hudskÿ, 9. B). Halová kopaZa velmi dobrou spolupráci a finançní
ná: 3. m. OK, 8.-9. t‡ . (T. Dittrich, A. Stei- podporu ¿koly dêkuji Spolku rodiçû a p‡áner, T. Svoboda, M. Holçák, T. Hudskÿ, tel (SRP¢) p‡i Z¢ Bystré. Dêkuji sponzoJ. Luñáçek, J. ¢touraç). ¢kolní olympijské rûm za finançní dary v roce 201 7 a 201 8.
hry : 1 . m. ktg. ch, 6.-7. r. , 8.-9. r. , (V. Lan- Za zodpovêdnou práci a za kvalitní pracovça, 6. t‡. , M. Holçák, 9. B. ), 1 . m. ktg. d, ní vÿsledky dêkuji pedagogickÿm i nepeda6.-7. r. , 8.- 9. r. (E. Sumová, 6. t‡. , H. Jed- gogickÿm pracovníkûm ¿koly.
liçková, 8. t‡. ), 2. m. ktg. ch, 6.-7. r. , 8.-9. r.
PaedDr. Zdenêk Mrkos, ‡editel ¿koly

Socha
sv. Prokopa je na svém místê
Nároçné restaurování je u konce a socha schody z bojanovského pískovce, fragmenty
sv. Prokopa se tak mohla v srpnu vrátit na
své místo. 23. zá‡í pak opravené so¿e poæehnal duchovní správce na¿í farnosti Josef
Matras.
Opravu sochy protáhla nutná vÿmêna
kamennÿch schodû, jejichæ stav byl vÿraznê
hor¿í, neæ p‡edpokládal restaurátorskÿ
prûzkum. Proto bylo po poradê s památká‡i rozhodnuto, æe dojde k jejich celkové vÿmênê. Na místo tak byly osazeny nové
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pûvodních schodû byly umístêny pod betonovÿ základ. U sochy 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. Socha je
oçi¿têna od mechû a li¿ejníkû, do¿lo k jejímu odsolení, byly opraveny a minerálním

Pokraçování na str. 6
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Socha sv. Prokopa je
na svém místê
plnê hradilo mêsto Bystré a restaurování
Pokraçování ze str. 5

tmelem zaplnêny drobné trhliny, byla p‡ezlacena datace a ‡etêz, vyrobena replika
chybêjícího k‡íæku a provedeno jeho zlacení. Cena za v¿echny práce vçetnê materiálû
na novou podestu je 335 007,− Kç, náklady

provedl MgA. Michal Durdis.
Podrobnÿ prûzkum v¿ak p‡inesl zajímavÿ objev. Socha je datována k roku 1 71 4
a je ‡azena do souboru çty‡ barokních soch
na území mêsta. Kromê sv. Prokopa je to

je¿tê Panna Marie Sedmibolestná, sv. ¢ebestián a sv. Jan Nepomuckÿ. Zakladatel
a opat Sázavského klá¿tera Prokop je spodobnên v odpovídajícím o¿acení, s rukavicemi a s mitrou na hlavê. V pravé ruce dræí
k‡íæ, v levé ‡etêz, kterÿ má âábel u jeho
nohou kolem krku. Podle restaurátora Michala Durdise je v¿ak barokní pouze podstavec sochy, kde je  i datum 1 71 4, samotná
socha by v¿ak mohla bÿt novêj¿í kopií barokní sochy. Napovídá tomu rozdílnÿ stav
obou çástí, rûzná degradace a po¿kození
kamene. Tuto domnênku by mohly potvrdit
testy, které jsou provádêny v rámci zpracování závêreçné restaurátorské zprávy. Pokud v¿ak bude potvrzena, jedná se o zajímavÿ p‡íspêvek k dêjinám mêsta Bystré.
Mgr. Jan Neudert, místostarosta mêsta

Pozvánky
knihovny
naNovÿakce
 ¿kolní rok uæ zaçal, dêti uæ ví,
Z
 demontáæe sochy.

Ze slavnostního poæehnání. Foto: P. Staña

Komise sociální a obçanského souæití po‡ádá

charitativní sbírku pro Diakonii Broumov

Vêci, které chcete podle následujících pokynû darovat, mûæete odevzdat

v sobotu 20.10. 2018 v dobê od 9 do 13 hod. v budovê kina v Bystrém.

Jaké vêci je moæné darovat:
 letní a zimní obleçení /dámské, pánské, dêtské/
 lûækoviny, prostêradla,2 ruçníky, utêrky, záclony,
 látky (minimálnê 1 m  , prosíme, nedávejte nám od‡ezky a zbytky látek)
 obuv − ve¿kerou nepo¿kozenou
 domácí pot‡eby /nádobí bílé  i çerné, skleniçky/ − v¿e nepo¿kozené
 pe‡í, pé‡ové a vatované p‡ikrÿvky, pol¿tá‡e a deky
Vêci, které vzít nemûæeme:
 ledniçky, televize, poçítaçe a jinou elektroniku, matrace, koberce − z ekologickÿch dûvodû
 nábytek, jízdní kola a dêtské koçárky − ty se transportem znehodnotí
 zneçi¿tênÿ a vlhkÿ textil
Vêci, prosím, zabalte do igelitovÿch pytlû çi krabic tak, aby se transportem nepo¿kodily.
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kdy budou mít kterÿ krouæek, takæe mûæe
zaçít  i PohádkoTour . Pokud tuto akci znáte
a víte, æe by se jí va¿e dêti chtêly úçastnit,
pak vám bude staçit informace, æe  i letos
bude probíhat kaædÿ první çtvrtek v mêsíci
od pûl çtvrté v knihovnê. Pokud ji neznáte,
jde o akci, v rámci které se s dêtmi mêsíc
co mêsíc scházíme tak, abychom si p‡eçetli
nêjakou tu pohádku, popovídali si o ní
a následnê se (za)bavili plnêním tematickÿch úkolû. Dêti neçtou, ale poslouchají
a . . . çtení nezaæívají jako povinnost, ale jako
zábavu. Program je vhodnÿ p‡edev¿ím pro
dêti mlad¿ího ¿kolního vêku. A je¿tê jedna
dûleæitá informace . . . v ‡íjnu PohádkoTour
neprobêhne první çtvrtek v mêsíci, ale první
úterÿ, tj. v úterÿ 2. ‡íjna .
Ve çtvrtek 4. ‡íjna totiæ probêhne beseda
o spolcích a spolkovém æivotê v Bystrém.
Historii místních spolkû, téma, které jde
ruku v ruce jak se stÿm vÿroçím zaloæení
republiky, tak i s Tÿdnem knihoven vênovanÿm regionální historii, bêhem kterého beseda probêhne, nastudovali a p‡iblíæí pan
V. Dittrich a pan P. Staña. O nêkterÿch
spolcích, nap‡. o divadelním, sokolském,
orelském, o hasiçích, muzikantech nebo
o rybá‡ích, toho t‡eba ‡eknou více, ale nezapomenou ani na ostatní spolky. Beseda
se koná od 17 hod. v kinê.
Tÿden nato, tj. ve çtvrtek 11. ‡íjna , probêhne beseda Sportovní události r. 2018
oçima Petra Kubáska , v rámci které nám
Petr Kubásek, sportovní redaktor a komentátor ÇT p‡iblíæí Zimní olympijské hry
v Pchjonçchjangu, Mistrovství svêta ve fotbale, které se letos konalo v Rusku, a mnoho
dal¿ích sportovních akcí, u kterÿch tak‡íkajíc byl. Na p‡et‡es p‡ijde  i FED CUP nebo
Velká pardubická, tak si besedu nenechte
ujít. Koná se od 1 7 hod. v Komunitním sále
MFD. Vstupné 20 Kç.
Srdeçnê vás na v¿echny tyto akce zveme.
Knihovnice
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Osudové osmiçky − rok 1 968

Dobu útlaku 50. let postupnê vyst‡ídala trochu uvolnênêj¿í léta 60. Lidé se
zaçali pomalu vyjad‡ovat ke ¿patnému stavu spoleçnosti. Lidé bojovali s nedostatkem
uhlí a elektrické energie, objevily se potíæe se zásobováním a  i na vêci bêæné pot‡eby museli stát stále çastêji fronty. Otev‡enêji se zaçalo hovo‡it  i o váænÿch problémech, jako byly procesy a jejich obêti z 50.
let. Tuto vlnu kritiky nemohlo p‡ehlíæet ani
vedení KSÇ, bylo p‡ezkoumáno mnoho p‡ípadû soudního stíhání, ‡ada postiæenÿch
osob byla osvobozena nebo jim byl trest
zmírnên. Uvolñování pomêrû se promítlo
 i do kaædodenního æivota, aƒ uæ v moænosti
studovat na vysokÿch ¿kolách se ¿patnÿm
kádrovÿm profilem nebo (i kdyæ ojedinêle)
v moænosti vyjet do kapitalistické ciziny.
Do¿lo také ke zmírnêní cenzury, na pultech
knihkupectví se objevila díla dosud zakazovanÿch západních autorû, vznikaly nové
filmy a divadelní hry. V¿e vyvrcholilo
v prosinci 1 967 a v lednu 1 968 na zasedání
ùV KSÇ, kde byl odvolán I. tajemník ùV
KSÇ a prezident republiky Antonín Novotnÿ ze svÿch stranickÿch funkcí. Místo nêho

zá‡í 201 8

byl zvolen Alexander Dubçek, kterÿ se stal
symbolem úsilí o dosaæení . . . (viz tajenka).
Tímto v Çeskoslovensku propuklo tzv. Praæské jaro, kterÿm je oznaçováno období politického uvolnêní. Do¿lo  i k vÿmênê funkcioná‡û na v¿ech úrovních a ve spoleçnosti
probíhaly demokratizaçní zmêny. Jedním
z nejvÿznamnêj¿ích reformních poçinû
Praæského jara bylo postupné úplné zru¿ení
cenzury. Tlak spoleçnosti na dal¿í zmêny
postupnê stále sílil, coæ se nesetkalo s pochopením na sovêtské stranê a u vedení zemí
Var¿avské smlouvy, kde se obávali oslabení
vÿchodního bloku. Vedení Sovêtského svazu
se zpoçátku pokou¿elo zastavit nebo omezit
zmêny v Çeskoslovensku sérií upozornêní,
brzy v¿ak prohlásilo celé reformní hnutí za
kontrarevoluçní, a aby zabránilo dal¿ímu
pokraçování Praæského jara a jeho eventuálnímu roz¿í‡ení do okolních socialistickÿch
státû, rozhodlo se pouæít vojenskou sílu. Do¿lo k tomu v noci z 20. na 21 . srpna 1 968.
Armády zemí Var¿avské smlouvy vstoupily
p‡es hranice do Çeskoslovenska, funkcioná‡i
KSÇ v çele s Dubçekem byli zatçeni a odvleçeni do Sovêtského svazu. V následujících
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dnech ot‡ásaly ulicemi mêst bou‡livé demonstrace, docházelo k potyçkám s okupanty,
bylo zabito 72 obçanû a mnozí byli zranêni. Obyvatelé Çeskoslovenska se okupantûm zoufale stavêli na odpor. P‡es v¿echnu
snahu v¿ak Çeskoslovensko utrpêlo váænou
poráæku.
Okupací Çeskoslovenska v podstatê skonçil proces Praæského jara. Následovalo období, ve kterém se postupnê dostali k moci
politici, kte‡í poté zahájili tzv. normalizaci
pomêrû ve spoleçnosti. Tím byly jakékoli
pokusy o zmênu politického systému v republice na dlouhÿch 21 let potlaçeny.

Vêdêli jste, æe v roce 1968. . .
Çeskoslovensko na letních olympijskÿch
hrách v Mexiku reprezentovalo 1 22 sportovcû, kte‡í vybojovali 1 3 medailí, z toho
Vêra Çáslavská získala 4 zlaté a 2 st‡íbrné.
Zaçala se vyrábêt kultovní ¢koda 1 203,
která se nejvíce pouæívala jako sanitka
a koneçnou podobu dostala Tatra 603.
Vznikl legendární film reæiséra Vojtêcha
Jasného V¿ichni dob‡í rodáci. Kina ho sice
uvádêla pouhé çty‡i mêsíce, neæ byl zakázán, p‡esto ho vidêlo na 900 tisíc lidí.
Bc. Pavlína Slezáková
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
94 rokû  Ludmila Dittrichová (*9. 9.1924)
91 rokû  Karel Müller (*18. 9.1927)
77 rokû  Ji‡ina Králová (*6. 9.1941)
76 rokû  Marie ¢têpa‡ová (*12. 9.1942)
71 rokû  Beáta Záhorská (*12. 9.1947)
Srdeçnê blahop‡ejeme.
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Pátek 5. ‡íjna, 1 7 hod.
PRAÇLOVëK

Animovanÿ film o neohroæeném jeskynním muæi Dugovi, jeho çty‡nohém p‡íteli
a o tom, kterak se musí spoleçnê s dal¿ími
deseti nemotory nauçit hrát fotbal tak, aby
vyhráli nad Realem Bronzio a tím pádem
uchránili svûj domov a kmen p‡ed pokrokovás zve na besedu se sportovním redakto- vÿmi lidmi, kte‡í p‡icházejí z doby bronzové.
rem a komentátorem ÇT Petrem Kubáskem, Animovanÿ / Dobrodruænÿ  / Komedie
kterého pracovní povinnosti zavedly do jiho-  / Rodinnÿ, Velká Británie, 201 8, 88 min,
korejského Pchjongçchangu, kde se konaly P‡ístupnÿ
Zimní olympijské hry, do Ruska, kde se
poprvé v historii konalo mistrovství svêta Pátek 1 2. ‡íjna, 20. hod.
ve fotbale atd. atd. Na p‡et‡es p‡ijde  i FED ùSMëVY SMUTN ¥CH MUÆª
Josef, Honza, Milan a dal¿í. Byli úspê¿ní,
CUP nebo Velká pardubická, tak si besedu
nenechte ujít. Probêhne od 1 7 hod. v Ko- ale chlastali první ligu. Teâ jsou v protialkoholické léçebnê a dochází jim, æe tak snadno,
munitním sále MFD. Vstupné 20 Kç.
jak s pitím zaçali, s ním neskonçí. Z jejich
závislosti uæ cesta ven nevede, zbÿvá jim
Program besed Domova
jediné − nahradit alkohol nêçím jinÿm. Ale
pro seniory Bystré
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem çím? Co takhle ubêhnout maraton?
Drama  / Komedie, Çesko, 201 8, 92 min,
Petrem a Mgr. Annou Dufkovou:
3. ‡íjna − První svêtová válka a na¿i P‡ístupnÿ od 1 5 let
politici
1 0. ‡íjna − Vyhlá¿ení války Rakous - Pátek 1 9. ‡íjna, 20 hod.
AVEN GERS: IN FIN ITY WAR
ku− Uhersku
Snímek Avengers: Infinity War zavr¿uje
1 7. ‡íjna − Ná¿ zahraniçní odboj.
neuvê‡itelnou
 desetiletou cestu filmovÿm
Masaryk, Bene¿ a ¢tefánik
svêtem

studia
 Marvel a p‡iná¿í na st‡íbrná
24. ‡íjna − Domácí odboj a vyhlá¿e - plátna nejsmrtonosnêj¿í
 a nejultimátnêj¿í vální republiky
ku

v¿ech

dob.

Avengers
 a jejich superhrdin¿tí
31 . ‡íjna − První dny svobody
spojenci musí riskovat úplnê v¿e a pokusit
Vædy ve st‡edu v 1 5 hodin ve Velkém sá- se porazit mocného Thanose d‡ív, neæ jeho
le Domova pro seniory.
bleskovÿ útok, provázenÿ niçením a zkázou,
Informaçní centrum zniçí vesmír jednou provædy.
Akçní  / Dobrodruænÿ  / Fantasy  / Sci− Fi,
USA, 201 8, 1 49 min, P‡ístupnÿ
V nedêli 1 1 . listopadu, v Den váleçnÿch
veteránû, probêhne slavnostní poæehnání Pátek 26. ‡íjna, 20 hod.
památníku obêtí První svêtové války, tou JAN  PALACH
1 6. ledna 1 969 se na protest proti sovêtdobou jiæ doplnêného o desku se jmény
ské

okupaci Çeskoslovenska polil ho‡lavibysterskÿch muæû, kte‡í v této válce padli.
nou


a
 O t‡i dny pozdêji têækÿm zraPoæehnání probêhne po m¿i sv. , která zaçne nênímzapálil.
podlehl.
 Chtêl vyburcovat poko‡enÿ
v 8 hod. a po které se od kostela k památ- národ, probudit
 ho z letargie. Stal se ale
níku vydáme v prûvodu. Máte-li moænost,  jen jeho çernÿm svêdomím. Tragickÿ
p‡ipojte se k nám a p‡ijâte spoleçnê s námi p‡íbêh citlivého mladíka oçima Roberta
vzdát holt památce têchto muæû. Srdeçnê Sedláçka.
Za mêsto Bystré Drama  / Æivotopisnÿ  / Historickÿ, Çesko
vás zveme.

Zdislava Klodnerová  / Slovensko, 201 8, 1 24 min, P‡ístupnÿ od
1 2 let

Písemnÿ souhlas
  s uve‡ejnêním gratulace získáte v IC a na matrice.
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Na ‡íjen jsou v Bystrém plánovány následující akce:
2. ‡íjna − PohádkoTour − Mêstská knihovna zve v¿echny dêti, které si rády poslechnou
pohádku, na PohádkoTour, na program,
v rámci kterého jim p‡eçteme pohádku, popovídáme si s nimi o ní a v rámci kterého je
 potrápíme plnêním tematickÿch úkolû.
Program je vhodnÿ zejména pro dêti mlad¿ího ¿kolního vêku, ale vítaní jsou  i p‡ed¿koláçci  i dêti, které uæ jsou odrostlej¿í.
Program, kterÿ zaçne v 1 5: 30 hod. , skonçí
kolem 1 6: 45 hod. A je¿tê jedna dûleæitá
informace . .  . tentokrát se v rámci PohádkoTour vydáme na vandr po Çechách.
3. ‡íjna − Taneçní vystoupení æákû
ZU¢ − ZU¢ Bystré vás zve na taneçní vystoupení, které probêhne v rámci Dne otev‡enÿch dve‡í v Domovê pro seniory od
1 5. 30 hod.
4. ‡íjna − O spolcích a spolkovém æivotê v Bystrém − Mêstská knihovna vás
zve na besedu o spolcích a spolkovém æivotê
v Bystrém. P‡edná¿í Vratislav Dittrich a Petr
Staña. V kinê od 1 7 hod. Vstup zdarma.
1 1 . ‡íjna − Sportovní události r. 2018
oçima Petra Kubáska − Mêstská knihovna

P‡edesíláme
a s p‡edstihem vás zveme
Váæení spoluobçané, p‡ipomínáme-li si
sto let od vzniku republiky, pojâme si p‡ipomenout  i První svêtovou válku a muæe,
kte‡í v ní padli.
Pan Dittrich a pan Staña p‡ipravují vÿstavu, která nám to umoæní, a my vás na ni
srdeçnê zveme. Vÿstava, která nám kromê
základních fakt o První svêtové válce p‡iblíæí osudy místních muæû, kte‡í do ní narukovali a v nejednom p‡ípadnê v ní  i padli,
bude zahájena v pátek 2. listopadu v 1 7 hod.
v Komunitním sále MFD. V následujících
dnech, a to aæ do 1 8. listopadu, bude k vidêní od 1 4 do 1 7 hod. ve v¿ední dny a od
9 do 1 1 hod. a od 1 4 do 1 7 hod. o víkendech.

Hledáme pronájem bytu çi domku
(2+ 1 nebo vêt¿í) v Bystrém a okolí.

Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
Zmêna programu vyhrazena.
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