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Opravená M¢ Kvítek zahájila novÿ ¿kolní rok

30. srpna 201 8 se v na¿í novê zrekonstruované mate‡ské ¿kole konal Den otev‡enÿch dve‡í. Nové zázemí mate‡ské ¿koly
poskytuje dêtem p‡ed¿kolního vêku od

3. zá‡í 201 8 zajímavê çlenênÿ prostor pro
hru, vÿchovné çinnosti  i vzdêlávací projekty. Novÿ nábytek a technické vybavení plnê
odpovídá nárokûm na moderní mate‡skou

Jedna spoleçná z nauçného vÿletu do osady Bukovina.

Vÿsledky
voleb
zastupitelstva
mêsta
Pro volební období 201
8− 2022 bylido
 do zastupitelstva
 mêsta zvoleni:
Strana
 Zastupitel
ODS
 Sejkora Miloslav Ing.
ODS
 Halva Pavel
ODS
 Marek Pavel
ODS
 Báça Ladislav
ODS
 Oravec Vlastimil
ODS
 ¢vehlák Petr
KSÇM
 Luñáçek Ji‡í Ing. Ph. D.
KSÇM
 Andrle Josef
KDU− ÇSL
 Neudert Jan Mgr.
KDU− ÇSL
 Dvo‡ák Martin Mgr.
KDU− ÇSL
 ¢touraçová Marie Mgr.
KDU− ÇSL
 Dra¿ar Jan Ing.
KDU− ÇSL
 Mládek Josef Ing.
KDU− ÇSL
 Kozáçek Petr
KDU− ÇSL
 Bure¿ová Vêra
Poçet oprávnênÿch voliçû:   
Poçet vydanÿch volebních obálek: 
Poçet odevzdanÿch ú‡edních obálek:
Volební úçast:


* p‡evzato z ÇSù

 Poçet hlasû
 435
 423
 373
 361
 343
 290
 1 75
 1 51
 41 1
 393
 367
 337
 323
 31 5
 225
 1 204
 765
 763
 63, 54 %

Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteçní v úterÿ 30. ‡íjna v 1 7 hod. v Taneçním
sále v Základní umêlecké ¿kole.

¿kolu, kam dêti chodí rády, cítí se zde bezpeçnê a kde se hravou formou p‡ipravují na
¿kolní docházku.
Jiæ v zá‡í jsme pro dêti p‡ipravili zajímavÿ program. Navázali jsme na staré tradice
peçením brambor, pou¿têním drakû a p‡ípravou na podzimní zamykání lesa. Studio
Mozaika v Poliçce pro nás p‡ipravilo zábavnÿ
a nauçnÿ vÿlet do osady Bukovina v Borové.
Vÿukovÿ program záæitkové a lesní pedagogiky  O lese, uçit se v lese byl zamê‡en
na p‡írodu a na¿e æivotní prost‡edí. Dêti
si prohlédly interiér bukovinské hájovny,
urçovaly názvy stromû a lesní zvê‡e a bêhem vycházky si vyslechly zajímavé vyprávêní místních lesníkû. Dêti se rovnêæ zúçastnily akce  Pojâte s námi tvo‡it z dÿní, kterou po‡ádal Domov na zámku Bystré.
Do programu schûzky s rodiçi byla za‡azena p‡edná¿ka Mgr. Zuzany Liçenikové
pod názvem  ¢kolní zralost− vÿvoj dítête od
dvou let. Na setkáních mate‡skÿch ¿kol zapojenÿch do programu  Klokanovy ¿kolky,
která se pravidelnê konají v na¿í mate‡ské
¿kole, si vymêñují pedagogové svoje zku¿enosti z oblasti diagnostiky dítête p‡ed¿kolního vêku.
Novinkou ve vzdêlávání dêtí a osvojování
si digitální gramotnosti je moænost vyuæití
interaktivního displeje, kterÿ je umístên
v kaædé t‡ídê na¿í mate‡ské ¿koly a motivuje
dêti k hlub¿ímu poznávání v¿ech zajímavostí
lidského æivota. Krásné babí léto p‡eje hrám
a vycházkám, poznávání na¿eho mêsta a jeho
okolí.
Za M¢ Kvítek Jitka Václava Je‡ábková

Zahájení
vÿstavy
Váæení spoluobçané, v minulém vy-

dání Bysterskÿch novin jsme vás zvali na
zahájení vÿstavy vênované p‡ipomenutí
První svêtové války a osudû bysterskÿch
muæû, kte‡í do ní museli narukovat a v nejednom p‡ípadê  i padli. 2. listopadu, na
Du¿içky, samoz‡ejmê neprobêhne. Vÿstava
bude zahájena o dva dny d‡íve, ve st‡edu
31 . ‡íjna, v 1 7 hod. v Komunitním sále
MFD. Srdeçnê vás na její zahájení zveme.
Bliæ¿í informace o tom, kdy bude vÿstava (dále) k vidêní najdete v kulturním
ZK
kalendá‡i na stranê 8.

Ve Speciálnízákladní ¿koleto æije

Na¿e vÿtvory − k podzimu neodmyslitelnê pat‡ící jeæci.

N utriçní poradna

 Je nutno jíst, abys æil, ne v¿ak æít, abys jedl. Jules Laforgue

Odborné poradenství v oblasti vÿæivy a zdravého æivotního stylu
Redukce hmotnosti pod odbornÿm dozorem
Vytvá‡ení jídelních lístkû na míru

Nutriçní (vÿæivové) poradenství není urçeno pouze lidem zdravÿm bojujícím
s nadváhou çi naopak podváhou, ale  i lidem nemocnÿm se specifickÿmi poæadavky
na vÿæivu v dûsledku jejich konkrétního onemocnêní.
Markéta Bedna‡íková, DiS. , registrovaná nutriçní terapeutka
Tel. : 776 246 874 • Email: bednarikova. marketa@gmail. com
Web: www. detskeolesnice. cz
Poradna bÿvá otev‡ená v odpoledních çi veçerních hodinách (po domluvê)
ve zdravotním st‡edisku v Ole¿nici.

Rozjel se novÿ ¿kolní rok 201 8/201 9 a æáci, jako vædy s nad¿ením, zasedli do lavic.
V leto¿ním ¿kolním roce se v Bystrém vzdêlává 9 æákû, z toho 4 æáci na Multifunkçním
domê. ¢kolu v Poliçce nav¿têvuje 48 æákû.
Novinkou je otev‡ení mate‡ské ¿kolky, která
sídlí v Poliçce a nav¿têvuje ji 6 dêtí. Do¿lo
také ke zmênê v názvu a sídla ¿koly, od zá‡í
vystupujeme pod novÿm názvem: Speciální
mate‡ská ¿kola a základní ¿kola Poliçka.
 I leto¿ní ¿kolní rok budou provázet nejrûznêj¿í akce. Æáci budou mít kromê ¿kolních akcí také moænost nav¿tívit kulturní akce
a zúçastnit se rûznÿch soutêæí. Souçástí vÿuky
bude u æákû oblíbená canisterapie s terapeutickÿmi psy Bimbem a Blackem. Vÿuku
æákûm zpest‡í také muzikoterapie, pobyt
ve snoezelenu, relaxaçní bloky a dal¿í vÿchovnê− vzdêlávací aktivity.
První ¿kolní akcí byla zá‡ijová náv¿têva
dopravního h‡i¿tê v Poliçce, kam æáci velmi
rádi jezdí, aby si zopakovali jízdu po simulované silnici s rozmanitÿmi prvky, jako jsou
znaçky, p‡echody, zatáçky, vlakovÿ p‡ejezd,
kruhovÿ objezd a novê také svêtelná signalizace çili semafory. Tato novinka nám zpest‡ila vÿuku a pomohla æákûm orientovat se
v pravidlech silniçního provozu. Nad dodræováním pravidel dohlíæeli páni instrukto‡i
a v závêru vÿuky p‡edali æákûm odmêny.
Podzim je opêt tady a nabízí spoustu p‡íleæitostí k aktivitám. P‡evládající sluneçní
poçasí a p‡íroda mênící se do pestrÿch barev
nás vytáhla k pobytu na çerstvém vzduchu.
Bêhem vycházek jsme nejen sledovali p‡írodu
a v¿ímali si podzimních charakteristickÿch
prvkû, ale také sbírali p‡írodniny. Záæitky
z vycházek jsme poté p‡ená¿eli na vÿkresy
nebo jsme plnili strukturované úkoly spojené
s podzimem.
Mgr. Renata Horáçková

TyfloCentrum oslavilo
patnáct
existence
kde p‡ibliæujeme æivot
 lidí s têækÿm zrako- let
ZTP/P
 çi ZTP. Poskytované sluæby také
vÿm postiæením, spolupracujeme s oçními zahrnují aktivity zamê‡ené na rozvoj a udr-

Dne 1 6. zá‡í 201 8 oslavilo TyfloCentrum Pardubice patnáct let své existence,
patnáct let, kdy poskytuje sociální sluæby
a æije svêtem nevidomÿch a jinak zrakovê
postiæenÿch lidí. Cílem poskytovanÿch sluæeb je motivovat lidi se zrakovÿm postiæením k aktivnímu æivotu a napomáhat jim
k dosaæení co nejvêt¿í míry samostatnosti.
Za patnáct let existence se toho událo
opravdu hodnê. Za tuto spolupráci a podporu pat‡í dík v¿em pracovníkûm, uæivatelûm sluæeb, dobrovolníkûm, partnerûm
a dárcûm. Spoleçnê jsme podnikli mnoho
zajímavÿch aktivit. Pravidelnê se vênujeme
sportovním aktivitám, kaædoroçnê najezdíme okolo 600−700 kilometrû na dvojkole,
podnikáme vÿlety, vênujeme se turistice,
vystoupali jsme na nejvy¿¿í horu Çeské
republiky Snêæku, jezdíme na rekondiçní
pobyty çi hrajeme kuæelky. Vênujeme se
také spoleçenskÿm aktivitám, pravidelnê
se scházíme, máme spoleçnÿ p‡edvánoçní
obêd, v únoru 201 9 se jiæ po desáté sejdeme na plese TyfloCentra Pardubice. Po‡ádáme dny otev‡enÿch dve‡í pro ve‡ejnost,
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léka‡i, ú‡ady, ¿kolami, poskytovateli sociálních sluæeb. Mohli jste nás potkat na
rûznÿch prezentaçních aktivitách v celém
Pardubickém kraji. A mohli bychom jmenovat je¿tê mnoho dal¿ích událostí a aktivit.
Ptáte se, komu a v jakÿch situacích TyfloCentrum Pardubice pomáhá? V rámci çty‡
registrovanÿch sociálních sluæeb pracovníci
poskytují sluæby lidem se zrakovÿm postiæením v Pardubickém kraji ve vêku od
1 6 let, a to ambulantní  i terénní formou
(nap‡. v místê bydli¿tê uæivatele). Pracovníci radí lidem se zrakovÿm postiæením
v oblasti kompenzaçních pomûcek, nap‡.
v p‡ípadech, kdy çlovêk nep‡eçte bêænÿ
text, p‡estává vidêt na televizi, nevidí na
hodinky a dêlají mu potíæe bêæné denní
çinnosti (orientace v prostoru, nalévaní
tekutin, bêænÿ úklid apod. ). TyfloCentrum
Pardubice také pomáhá s vy‡izováním záleæitostí na ú‡adech − nap‡. v oblasti invalidních dûchodû, p‡íspêvku na péçi, prûkazek
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æení dovedností v oblasti péçe o vlastní
osobu a domácnost, aktivity zamê‡ené na
nácvik a trénink obsluhy kompenzaçních
pomûcek (hmatové çi ozvuçené hodinky,
PC, mobilní telefony, pomûcky do domácnosti apod. ) çi vzdêlávaní v oblasti komunikace. Pracovníci TyfloCentra Pardubice
v rámci sluæeb také doprovází lidi s têækÿm
zrakovÿm postiæením na místa, kam sami
nedojdou, p‡ípadnê jim mohou p‡eçíst text.
Potÿkáte se s obtíæemi se zrakem Vy sami
nebo nêkdo ve Va¿em okolí? Znáte nêkoho,
kdo má problémy s vidêním a brÿle uæ mu
nestaçí? Chtêli byste mu pomoci? Právê pro
Vás je zde TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. Více informací najdete na internetovÿch
stránkách www. tcpce. cz a na pracovi¿tích
v Pardubicích, Chrudimi a ve Vysokém
Mÿtê. Kontaktujte nás telefonicky, na çísle
466 500 61 5 nebo 774 41 5 1 73.
Mgr. Dana Stoklasová,
‡editelka TyfloCentra Pardubice, o. p.s.
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Jakÿ byl ‡íjen v knihovnê?

Knihovna uæ dávno není místem, které
by bylo vÿsostnÿm územím çtená‡û. Slouæí
v¿em, kte‡í si vyberou z její nabídky sluæeb.
Rodiçe ¿kolou povinnÿch dêtí, ale  i têch,
kterÿch se jiæ povinná ¿kolní docházka netÿká, v uplynulÿch mêsících hojnê vyuæívali
sluæby obalování uçebnic. Od srpna do poloviny ‡íjna jsme jich v knihovnê obalili více
neæ pêt set.
Dêti p‡ed¿kolního a mlad¿ího ¿kolního
vêku mohly zaçátkem ‡íjna p‡ijít na první
vÿpravu za pohádkou konanou v rámci dal¿ího roçníku PohádkoTour, dospêlí mêli
moænost zúçastnit se besed. První beseda
− O spolcích a spolkovém æivotê v Bystrém − oslovila zejména ty, kte‡í se zajímají
o místní historii, druhá − Sportovní události r. 201 8 oçima Petra Kubáska − ty,
kte‡í se zajímají o sport. Obê besedy byly
vskutku zajímavé. Beseda pana Dittricha
a pana Stañi jistê nejednoho z p‡ítomnÿch

Momentka vyfocená bêhem besedy pro æáky 8. − 9. t‡.

Ilustraçní foto ze setkání s æáky 6. t‡.

 donutila k zamy¿lení nad tím, co v¿echno
kdysi −  i bez dne¿ních vymoæeností − ¿lo,
a pan Kubásek nám osvêtlil, proç na tom
çeskÿ fotbal, respektive 1 . çeská fotbalová
liga je tak, jak na tom je.
Nicménê, vûbec nejzajímavêj¿ími ‡íjnovÿmi akcemi v knihovnê byly programy
pro ¿kolní kolektivy. Ve çtvrtek 4. ‡íjna do
knihovny poprvé v leto¿ním ¿kolním roce
zavítali druháçci, se kterÿmi se budeme
v prûbêhu roku vídat kaædÿ první çtvrtek
v mêsíci. Ani ne tÿden nato si do knihovny
cestu na¿li paƒáci, se kterÿmi jsme se snaæili p‡ijít na kloub záhadê rûæového puntíku.
Abyste tomu rozumêli, absolvovali program,
v rámci kterého jsme se jim snaæili p‡iblíæit
projekt Çtení pomáhá. Knihy, které si v rámci tohoto projektu mûæou p‡eçíst, máme
oznaçené rûæovÿm puntíkem. ¢esƒáci, se
kterÿmi jsme se se¿li ve çtvrtek 1 8. ‡íjna
nadvakrát, absolvovali program  Smy¿lenÿ

Foto: paní uçitelka Müllerová
p‡íbêh, skuteçnÿ problém, program, prost‡ednictvím kterého si osvojili znalost recenze coby æánru literární kritiky a prost‡edku, o kterÿ se mûæeme opírat p‡i vÿbêru
knih, seznámili se s kniæní sérii  Alea, dívka
mo‡e a získali nové poznatky tÿkající se
problematiky zneçi¿ƒování oceánû plasty.
Nutno podotknout, æe úspê¿nê. S úkoly, které jsme si pro nê p‡ipravili, si poradili a co
víc, asi si to  i uæili. Kdyæ konçilo setkání
s první polovinou t‡ídy, nêkte‡í z æákû ani
nevê‡ili, jak rychle ta hodina v knihovnê
utekla. A paní uçitelka? Ta se rovnou uji¿ƒovala, zda by mohli p‡ijít  i v druhém pololetí. Inu, takovÿ byl ‡íjen v knihovnê.

Zdislava Klodnerová, knihovnice

ùçastníci
zájezdu dêkují
za skvêlou organizaci lázeñského
pobytu ve Velkÿch Losinách
panu Janu Divokému st.

Vánoçní vÿstava
v Jedlové
Zveme v¿echny na tradiçní vánoçní pro-

dejní vÿstavu do sokolovny v Jedlové. Koná
se 24. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin .
P‡ijâte se podívat a vyuæijte moænosti nákupu prvních vánoçních dárkû. Chybêt nebude
ani malé obçerstvení.
Prodejci prosím hlaste se na tel. çíslo
605 432 433.

I. GARÅÆOV¥
V¥PRODEJ
Poklady z pûdy, sklepa  i atelieru,
malé, drobné  i vêt¿í vêci
mohou je¿tê slouæit  i potê¿it.
ceny od 5,− Kç a smluvní

1 4. 1 1 . − 1 7. 1 1 . 201 8
9.00−1 1 .00, 1 4.00−1 7.00

T. Uherková, Druæstevní 353, Bystré
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Poda‡ila se dobrá
vêc
s na¿imi nejmen¿ími
 − p‡i¿el, se na nás

Od ‡íjna tohoto roku v Bystrém probíhá
cviçení pro dêti od dvou do çty‡ let. Honza Muæík, kterÿ s tímto nápadem − cviçit

obrátil s tím, zda by nebylo moæné po‡ídit
vybavení a cviçební pomûcky, které by to

umoænily. ”ekli jsme si v¿echno jde, kdyæ
se chce a podali jsme æádost na Mêsto
o individuální dotaci. Mêsto nám ji p‡idêlilo, nakoupilo se, co bylo t‡eba, a zaçalo se
cviçit. Dêti, jejich rodiçe a Honza, kterÿ
cviçení vede, se scházejí ve st‡edu odpoledne v têlocviçnê Základní ¿koly. Têlocviçna
se tak pravidelnê stává svêdkem çehosi, co
je v dne¿ní dobê témê‡ nevídané − nefal¿ované dêtské radosti z pohybu. Dêti se uçí
jednoduché cviky, p‡ekonávají v¿elijaké
(ne)nároçné opiçí dráhy a baví se, rodiçe
z toho mají radost a my − Rodinné centrum Bysteráçek − máme radost, æe jsme
k tomu mohli alespoñ malÿm dílem p‡ispêt. P‡ed Honzou, kterému vdêçíme za to,
æe tady toto cviçení probíhá, smekáme.
Za ças a nad¿ení, které do této bohulibé
RC Bysteráçek
aktivity investuje.

N abídka vÿuky

anglického jazyka v Bystrém

Æínênky, gymnastické kruhy, kuæely − to v¿e dêti pot‡ebují a vyuæijí.

Mgr. Veronika Mládková, M. Sc. Ed.

P‡íprava na státní maturitu
z angliçtiny (1) − intenzivní kurz
pro studenty st‡edních ¿kol

Kaædou sobotu v termínu
3.11.2018 − 26.1.2019 od 1 1 .00 − 1 2. 30 hod.
26 vyuçovacích hodin,
2− 5 úçastníkû ve skupinê
Cena kurzu: 2.600,− Kç

P‡íprava na státní maturitu
z angliçtiny (2) − intenzivní kurz
pro studenty st‡edních ¿kol

Rozpis
zubní pohotovosti − listopad461201
8
3.− 4. 11.  MUDr. Stanislav Adamec, Poliçka, Hegerova 373
 725 987
10.− 11. 11.  MUDr. Ivana Bure¿ová, Litomy¿l, Smetanovo nám. 97
17.− 18. 11.  MUDr. Tomá¿ Cacek, Trstênice 1 84
24.− 25. 11.  MDDr. Irena Elçknerová, Poliçka 1 . máje 606

461 61 4 569
461 634 1 57
733 1 52 435

Kaædou sobotu v termínu
2. 2. − 4.5. 2019 od 1 1 .00 − 1 2. 30 hod.
28 vyuçovacích hodin,
2− 5 úçastníkû ve skupinê
Cena kurzu: 2.800,− Kç
Tel. 737 837 505
email: anglickysveronikou@centrum. cz
www.wnglickysveronikou.webnode. com

Svoz
plastû v listopadu
Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
tÿden v úterÿ, tj. 6. a 20. listopadu.

ZvemePoliçka
Vás do KrajehostySmetany
a Martinû1 6.- 1 1listopad
201 8
 v CBM. Auto‡i p‡edstaví knihu vêno . − Michal Ambroæ & Hudba Praha:
vanou historii, restaurátorskému prûzkumu
a p‡ípravám oprav poliçského morového
sloupu. Od 1 8 hod. sál rozezní barokní
skladby v podání Dua Spes.

koncert − Music Club Kotelna, 20 hod.
1 8. 1 1 . − Çert a Káça: p‡edstavení pro
dêti uvádí Divadlo Evy Hru¿kové a Jana
P‡euçila − Smetanûv dûm, 1 5 hod.

3. 1 1 . − Prague Cello Quartet pro poliçskou Charitu − kostel sv. Michala, 1 7 hod.
− Çtve‡ice mladÿch cellistû p‡edvede posluchaçûm, jak se bourají hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Originální úpravy
nejznámêj¿ích klasickÿch skladeb, ale také
jazzovÿch, filmovÿch a rockovÿch melodií.
1 0. 1 1 . − Jazzové setkání− LUCKY JOKE
− Divadelní klub, 20 hod.
1 5. 1 1 . − Svêcení mariánského sloupu
− V 1 6 hod. bude znovu vysvêcen mariánskÿ
sloup na Palackého námêstí. Od 1 7 hod. beseda s restaurátory, zástupci mêsta a dal¿ími

1 5. 1 1  . − Léçivé divadlo: Anastasia
− Smetanûv dûm, 1 8 hod. − P‡edstavení,
které je vytvo‡eno podle stejnojmenného
bestselleru Vladimíra Megreho. Jedná se
o p‡íbêh æeny, která æije uprost‡ed divoké
p‡írody a má schopnost uzdravovat du¿i
a têlo çlovêka.

1 1 . 1 1 . − Zádu¿ní m¿e za v¿echny obêti
1 . svêtové války − kostele sv. Mikulá¿e,
9: 45 hod. , 1 4 hod. pietní komponované odpoledne v kulturním domê.
1 8. 1 1 . − Cesta do pekla a zpátky: divadelní pohádka− sál kulturního domu, 1 6 hod.
Vstupné dobrovolné.
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Litomy¿l

Sebranice

Osudové (nejen)
− roky
1 988 Palachovÿm
a 1 989
do¿lo osmiçky
k hroucení komunistickÿch
reæimû takzvanÿm
 tÿdnem, kdy se na

 I kdyæ dal¿í vÿznamnÿ osudovÿ moment
se do na¿ich dêjin zapsal jako rok 1 989, dûleæitou p‡edehrou událostí mu byl rok 1 988
a proto bychom i tento rok mêli za‡adit mezi
ty osudové a vênovat mu trochu pozornosti.
Od tohoto roku totiæ sílil projev otev‡eného
nesouhlasu s komunistickÿm reæimem v Çeskoslovensku a mnoho lidí zaçalo vê‡it, æe
p‡ijde dlouho oçekávanÿ zvrat.
V roce 1 988 byli komunisté u moci rovnÿch 40 let a bylo stále jasnêj¿í, æe reæim se
dostal do dal¿í hospodá‡ské a politické krize.
¢patná hospodá‡ská politika p‡edchozích
let se projevila na æivotní úrovni obyvatel,
Çeskoslovenskÿ reæim oslaboval a pohromadê ho dræel více ménê uæ jen strach.
K postupnému rozpadu Sovêtského svazu
vÿznamnou mêrou p‡ispêl svÿmi reformami
Michail Gorbaçov, kterÿ byl od roku 1 985
v çele Komunistické strany Sovêtského
svazu. Jeho nástupem do¿lo k postupnému
uvolñování reæimu. V roce 1 988 oznámil,
æe Sovêtskÿ svaz opou¿tí tzv. Breænêvovu
doktrínu, coæ znamenalo, æe zemê si nyní
mohly samy rozhodovat o vnit‡ních otázkách a deklaroval právo v¿ech národû na
sebeurçení. Tyto zmêny v¿ak rozpoutaly
je¿tê vêt¿í touhu po samostatnosti a postupnê

v Evropê.
A jaké byly dal¿í události p‡edposledního
roku vlády komunistické strany v Çeskoslovensku? Stále více zde sílil vÿznam a vliv
Charty 77, postupnê se ale zaçaly objevovat
dal¿í opoziçní skupiny, zejména z ‡ad mladé generace, které zaçaly spoluorganizovat
demonstrace. Ta nejvêt¿í a nepovolená se
konala v ‡íjnu 1 988, kdy si republika p‡ipomínala 70. vÿroçí svého vzniku. Protikomunistické bou‡livé demonstrace se úçastnilo
nêkolik tisíc lidí a po‡ádkové síly tehdy
tvrdê zasáhly. Odpor proti tehdej¿ímu reæimu
vrcholil a ve‡ejnost se od demonstrací odradit nenechala. Závêrem roku svitla nadêje,
æe reæim ustoupil od politiky tvrdé perzekuce
a v prosinci dokonce povolil uspo‡ádat p‡i
p‡íleæitosti Dne lidskÿch práv ve‡ejné shromáædêní na praæském ¢kroupovê námêstí,
kde mimo jiné vystoupil  zakázanÿ . . . (viz.
tajenka). Povolení demonstrace napomohla
p‡edchozí náv¿têva francouzského prezidenta
Franoise Mitterranda, kterÿ 9. prosince
pozval na snídani na velvyslanectví osm
protikomunistickÿch aktivistû.
Poçet a síla protestû proti reæimu vzrostly
a p‡elomovÿ rok 1 989 pak zaçal v lednu
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praæském Václavském námêstí se¿li lidé, aby
uctili památku Jana Palacha. Nespokojenost
s komunistickÿm reæimem vyvrcholila v petici Nêkolik vêt, která byla zve‡ejnêna v çervnu
1 989. Petice opakovala mnohé poæadavky,
které se objevovaly jiæ d‡íve p‡i rûznÿch p‡íleæitostech. Obsahovala v¿ak i poæadavky nové.
Do listopadu stejného roku ji podepsalo na
40 tisíc lidí. Na Den lidskÿch práv 1 0. prosince 1 989 se chystala Charta 77 uspo‡ádat
shromáædêní signatá‡û Nêkolika vêt. P‡edbêhli ji v¿ak vysoko¿koláci, kte‡í 1 7. listopadu
uspo‡ádali vlastní demonstraci, jejíæ brutální
potlaçení bezpeçnostními sloækami vedlo
k pádu komunistického reæimu v tehdej¿í
Çeskoslovenské socialistické republice.

Vêdêli jste, æe. . .
v roce 1988:
V praæské Sportovní hale vystoupila kultovní kapela Depeche Mode. Jednalo se o jednu z nejvêt¿ích hudebních událostí 80. let
v socialistickém Çeskoslovensku. Vstupenka
stála 1 50,− Kçs.
v roce 1989:
Se konalo první kolo soutêæe krásy Miss
Çeskoslovensko.
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V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
88 rokû  Bohumil Findejs (*3.10.1930)
79 rokû  Jan Pru¿ka (*10.10.1939)
Srdeçnê blahop‡ejeme a vítáme nového obçánka
Josefa Kuklu, narozeného 28. 8. 2018.



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


Kulturní kalendá‡republiky.
listopad
201 plnêní
8  tema Program nabídne

Na konec ‡íjna a na listopad jsou v Bystrém plánovány následující akce:
31 . ‡íjna − 1 8. listopadu − Bystré v První
svêtové válce − Srdeçnê vás zveme na vÿstavu vênovanou p‡ipomenutí První svêtové
války a osudû bysterskÿch muæû, kte‡í do
ní narukovali a v nejednom p‡ípadê  i padli.
Slavnostní zahájení vÿstavy probêhne ve
st‡edu 31 . ‡íjna v 1 7 hod. v Komunitním sále
MFD za úçastí autorû vÿstavy − p. Vratislava Dittricha a p. Petra Stani. V následujících dnech, a to aæ do nedêle 1 8. listopadu, bude vÿstava k vidêní ve v¿ední dny od
1 4 do 1 7 hod. a o víkendech od 9 do 1 1 hod.
a od 1 4 do 1 7 hod. .
3. listopadu − Manæelské vraædêní −
Kulturní komise mêsta Bystré Vás zve na divadelní p‡edstavení DS Brnênec. Jde o p‡edstavení s komickÿmi momenty  i dramatickÿmi
zvraty, které probêhne od 1 9 hod. v Sokolovnê. P‡edprodej v IC 60 Kç, na místê 70 Kç.
6. listopadu − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny dêti, které si rády poslechnou pohádku, k úçasti na dal¿ím spoleçném çtení v knihovnê. Listopadová vÿprava
za pohádkou nás zavede do T‡ebíçe, seznámí nás s jedním tamním nej a . . . bude mít
o koleçko víc. Zajímá-li vás, potaæmo va¿e
dêti, co to znamená, nenechte si ji ujít. Zaçíná(me) o pûl çtvrté. V úterÿ 6. listopadu.
1 1 . listopadu − Slavnostní poæehnání
památníku obêtí První svêtové války doplnêného o desku se jmény padlÿch −
Mêsto Bystré a ”ímskokatolická farnost Bystré vás zvou na slavnostní poæehnání památníku obêtí První svêtové války doplnêného
o desku se jmény bysterskÿch muæû, kte‡í
v této válce padli. Poæehnání památníku
probêhne v nedêli 1 1 . listopadu, v Den váleçnÿch veteránû, po m¿i sv. , která zaçne
v 8 hod. a po které se od kostela k památníku vydáme v prûvodu.
24. listopadu − Stoletá dáma jménem
republika − Mêstská knihovna zve v¿echny malé (5+  )  i o trochu vêt¿í dêti, které se
nebojí vÿzev a legrace, a jejich rodiçe, sourozence a jiné rodinné p‡íslu¿níky na hravÿ,
odpolední program v knihovnê konanÿ u p‡íleæitosti Dne pro dêtskou knihu a 1 00. vÿroçí
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Pátek 9. listopadu, 1 7 hod.
KRÅLïÇEK PETR

Rebelskÿ králíçek Petr æije veselÿ bezstarostnÿ æivot spolu s ostatními zví‡átky na farmê. Novÿ majitel statku se v¿ak
o svûj æivotní prostor dêlit nemíní − a uæ
vûbec ne se zví‡aty. A tak zaçíná bizarní
válka o teritorium − mezi ním a obyvateli
zahrady.
Rodinnÿ  / Animovanÿ  / Komedie  / Dobrodruænÿ  / Fantasy, USA, 201 8, 95 min, P‡ístupnÿ

tickÿch úkolû, tradiçní p‡edvánoçní prodej
dêtskÿch knih a, vyjde-li to,  i nêjaké to
p‡ekvápko, tak si ho nenechte ujít. Bliæ¿í
informace, o dobê konání apod. zve‡ejníme
zaçátkem listopadu na webovÿch stránkách
knihovny a na Facebooku. Akce probêhne Pátek 1 6. listopadu, 20. hod.
v rámci projektu Nezapomeñte (se) vrátit.
27. listopadu − T‡ídní p‡ehrávky − ZTRACEN  V DÆUN GLI
Mladÿ muæ chce na cestách po svêtê
ZU¢ Bystré zve v¿echny na t‡ídní p‡ehrávuniknout
 rutinê a nudê západoevropského
ky æákû p. uç. Hrnçí‡e a Pávka. V 1 7 hod.
æivota.

V bolívijské metropoli La Paz potv taneçním sále ZU¢.
kává

nové
 parƒáky z rûznÿch koutû svêta
P‡edesíláme, æe v sobotu 1. prosince

a
tajuplného
 prûvodce. Ten je vezme na exprobêhnou tradiçní vánoçní trhy a rozsvêpedici

do

neprobádanÿch
 míst amazonskécení vánoçního stromu. Trhy zaçnou jiæ
ho

pralesa


s
tím,

æe

mohou
 nalézt neznámÿ
v 1 6 hod. , strom bude rozsvícen v 1 7 hod.
indiánskÿ

kmen,

zcela

nedotçenou
 p‡írodu
Bliæ¿í informace o programu zve‡ejníme na

a
moæná


i
nalezi¿tê

zlata.

Mohou,
 ale newebu mêsta a Facebooku.
musí. Jsou totiæ v dæungli.
Akçní  / Dobrodruænÿ  / Drama  / Thriller,
Program besed Domova
Austrálie  / Kolumbie, 201 7, 1 1 5 min, P‡ípro seniory Bystré
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem stupnÿ
Petrem a Mgr. Annou Dufkovou:
7. listopadu − Den váleçnÿch veteránû Pátek 23. listopadu, 20 hod.
1 4. listopadu − Den boje za svobodu CH ATA N A PRODEJ
Rodiçe se rozhodnou prodat starou rodina demokracii
nou

chatu, pro kterou uæ nemají vyuæití.
21 . listopadu − Vÿznamné osobnosti
Têsnê

p‡ed podpisem smlouvy si ale matka
(Co jsme dali svêtu − první garnitura)
28. listopadu − Vÿznamné osobnosti usmyslí, æe se tu v¿ichni musí je¿tê jednou
naposledy potkat. Zaçíná víkend, na kterÿ
(druhá garnitura)
Vædy ve st‡edu v 1 5 hodin ve Velkém sále nikdo z nich nezapomene.
Komedie  / Drama, Çesko, 201 8, 77 min,
Domova pro seniory.
Informaçní centrum P‡ístupnÿ

Vánoçní trhy

V rámci tradiçního rozsvêcování vánoçního stromu, které se letos uskuteçní
v sobotu 1. prosince od 17: 00 hod. vyzÿváme kaædého, kdo má zájem prodávat na vánoçních trzích, aby se p‡ihlásil
v Informaçním centru.
Jednat by se mêlo o vÿrobky s vánoçní tématikou,
ruçnê vyrábêné
vÿrobky, p‡írodní produkty a produkty z regionu.

Pátek 30. listopadu, 20 hod.
MÅ”ï MAGDALÉN A

Film Má‡í Magdaléna je autentickÿm
a lidskÿm portrétem jedné z nejosudovêj¿ích æen v dêjinách lidstva. Biblickÿ p‡íbêh líçí osudy Má‡í, mladé æeny hledající
novÿ zpûsob æivota. Má‡í natolik svazují
kaædodenní rituály, æe zavrhne svou rodinu
a p‡idá se k novému spoleçenskému proudu,
kterÿ vede charismatickÿ Jeæí¿ Nazaretskÿ.
Drama  / Historickÿ, Velká Británie  / USA
 / Austrálie, 201 8, 1 20 min, P‡ístupnÿ od 1 2 let
Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
Zmêna programu vyhrazena.
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