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N OVI N Y MëSTA BYSTRÉH O

Zastupitelstvo mêsta Bystré
pro volební období 201 8−2022

Ve dnech 5. − 6. ‡íjna rozhodli obçané na t‡ech kandidátních listinách odevzdali
mêsta Bystré o sloæení mêstského zastupi- celkem 9826 hlasû. V¿em obçanûm, kte‡í
telstva na dal¿í çty‡i roky. K volbám se do- vyuæili svého práva a p‡i¿li k volbám, pat‡í
stavilo 63, 54% voliçû, kte‡í 45 kandidátûm velké podêkování.
Vÿsledky jednotlivÿch stran podle p‡idêleného volebního çísla:
 Çíslo kandidátní
 Politická
 Poçet
 Poçet hlasû
 Poçet

 listiny 
 strana
 hlasû
 v procentech
 mandátû
 1 .
 ODS
 4246
 43, 21
 6
 2.
 KSÇM
 1 306
 1 3, 29
 2
 3.
 KDU− ÇSL
 4274
 43, 5
 7
Oproti zastupitelstvu ve volebním období KDU− ÇSL a ODS na interpretaci têchto
201 4− 201 8 tak KDU− ÇSL získala o jeden vÿsledkû velmi li¿ily. To vyústilo v situaci,
mandát víc, ODS jeden mandát ztratila, KSÇM kdy na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obhájila své dva mandáty. V zastupitelstvu 30. 1 0. nebyli zvoleni noví p‡edstavitelé mêszasednou t‡i noví zastupitelé: Vêra Bure¿o- ta. Patovou situaci se poda‡ilo p‡ekonat, a tak
vá, Ing. Ji‡í Luñáçek PhD. a Petr ¢vehlák.
mohlo bÿt vedení mêsta zvoleno na dal¿ím
Têsnÿ volební vÿsledek vedl ke sloæité- jednání 1 3. 1 1 . Starostou mêsta byl zvolen
mu povolebnímu vyjednávání, kdy se názory Mgr. Jan Neudert, místostarostou Ladislav

listopad 201 8

Çásteçná uzavírka
silnice
II/362 Bystré
Krajská správa a údræba silnic Pardu-

bického kraje p‡ipravila pro tento rok
opravu silnice II/362 na vÿjezdu z Bystrého smêrem na Nyklovice. V p‡ípadê
p‡íznivÿch klimatickÿch podmínek by
tuto akci mêla provést firma SKANSKA
v termínu od 1 0. do 1 4. 1 2. Vyæádá si to
çásteçnou uzavírku ulice Moravská od
k‡iæovatky s úçelovou komunikací vedoucí
pod Sokolovnou po konec mêsta. Dojde
k uzavírce jednoho jízdního pruhu a provoz bude ‡ízen svêtelnou signalizací.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta
Báça, çleny rady Mgr. Martin Dvo‡ák, Ing.
Miloslav Sejkora a Mgr. Marie ¢touraçová.
Zastupitelstvo také zvolilo p‡edsedy vÿborû:
finançní vÿbor − Ing. Miloslav Sejkora,
kontrolní vÿbor − Ing. Ji‡í Luñáçek PhD. ,
investiçní vÿbor − Petr Kozáçek.

Inauguraçní proslov starosty mêsta

Váæení zastupitelé, milí spoluobçané,
dêkuji vám v¿em za projevenou dûvêru. Svoje
zvolení starostou mêsta vnímám s obrovskou
pokorou jako závazek, jako smlouvu uzav‡enou se v¿emi obçany mêsta. Mêsto Bystré
je na¿ím spoleçnÿm domovem a v¿ichni musíme usilovat o to, aby  i nadále vzkvétalo
a rostlo do krásy. Bÿt tak starostou na¿eho
mêsta je práce na plnÿ úvazek. Proto do
30. 1 1 . p‡edám funkci zástupce ‡editele Základní ¿koly Bystré svému nástupci. Rozhodnutí vzdát se práce uçitele, kterou mám
rád a která mê vædy naplñovala, nebylo lehké, ale nyní p‡ede mnou stojí vÿzva, kterou
jsem se rozhodl p‡ijmout s vêdomím odpovêdnosti vûçi mêstu Bystré a v¿em jeho
obçanûm. Dovolte mi, abych podêkoval za
pochopení v¿em svÿm spolupracovníkûm
ze základní ¿koly, protoæe tato situace pro
nê není lehká.
Dovolte mi také, abych z tohoto místa
vyjád‡il podêkovaní v¿em svÿm p‡edchûdkyním a p‡edchûdcûm ve funkci starostek
a starostû mêsta. Díky jejich úsilí se v Bystrém mnoho poda‡ilo a laƒku posadili hodnê
vysoko. Zejména dêkuji Ing. Miloslavu Sejkorovi, se kterÿm jsem osm let spolupracoval

jako místostarosta, a myslím, æe to byla úspê¿ná spolupráce.
Období po volbách nebylo jednoduché
a já doufám, æe p‡ípadná nedorozumêní
budou rychle zapomenuta a æe v zastupitelstvu bude pokraçovat p‡átelská pracovní
atmosféra, kde osobní spory pûjdou stranou.
V¿ichni musíme mít na pamêti spoleçnÿ
cíl: prospêch mêsta Bystré.
ùkoly, které p‡ed námi stojí, nejsou malé.
V roce 201 9 to bude nároçná rekonstrukce
st‡echy budovy základní ¿koly, v základní
¿kole je také p‡ipravena vÿmêna kotlû. Intenzivnê musíme pracovat na p‡ípravê projektové dokumentace a následné rekonstrukci
zdravotního st‡ediska. Tato akce bude o to
nároçnêj¿í, æe ji nebude moæné provést za
provozu ordinací a budeme tak muset zajistit
pro léka‡e, lékárnu a dal¿í provozy náhradní
prostory vçetnê p‡ípadné dopravy obçanû
k léka‡i. Zmínêné investiçní akce budou nároçné  i finançnê a budou klást velké nároky na rozpoçet mêsta. Ten je nutné  i nadále
udræet v dobré kondici a vyrovnanÿ. Je nutné
v maximální moæné mí‡e vyuæít vícezdrojové
financování, hledat moænosti v dotaçních titulech krajskÿch, národních  i evropskÿch.

Zastavit se nesmí ani úpravy ve‡ejnÿch
prostranství, námêstí Na Podkovê musí bÿt
dûstojnÿm centrem mêsta, je t‡eba vytvo‡it
systematickÿ plán opravy a údræby místních komunikací. Nesmíme zapomínat na
seniory, ale ani na rodiny s malÿmi dêtmi.
Samoz‡ejmostí je podpora kultury, spolkû a sportu, zejména pak tam, kde se pracuje s dêtmi a mládeæí. Je t‡eba vtáhnout
tyto organizace do æivota mêsta, podpo‡it je v jejich aktivitách, to v¿e za jasnÿch
a transparentních pravidel. V roce 201 9
nás çekají oslavy vÿroçí první prokazatelné
zmínky o Bystrém, od které uplyne 670
let. Taková akce se bez zapojení obçanû
neobejde.
To v¿e je jen malÿ vÿçet úkolû, které
p‡ed námi stojí. Jak se nám je poda‡í zvládnout, záleæí jenom na nás. Æádám v¿echny
zamêstnance mêsta o zodpovêdné plnêní povinností, otev‡enÿ p‡ístup k obçanûm a vzájemnou spolupráci. Pevnê vê‡ím, æe v zastupitelstvu p‡eváæí konstruktivní postoje
a spoleçné p‡evzetí odpovêdnosti za dal¿í
rozvoj na¿eho mêsta. K tomu nám v¿em
p‡eji hodnê sil, zdraví a du¿evní pohody.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta

Slova, která bychom mêli uchovat v pamêti
V nedêli 1 1 . listopadu, v Den váleçnÿch
veteránû, v Bystrém probêhlo slavnostní
poæehnání památníku obêtí I. svêtové války
doplnêného o desky se jmény bysterskÿch
muæû, kte‡í v I. svêtové válce padli. P‡i té
p‡íleæitosti zaznêla slova, která bychom si
mêli uchovat v pamêti, proto je otiskujeme.
Jde o proslov kroniká‡e mêsta, pana Vratislava Dittricha.

První çást proslovu zaznêla p‡ed zaçátkem m¿e sv. obêtované za vojáky
z Bystrého padlé v I. svêtové válce.
Váæenÿ pane viká‡i, váæení spoluobçané a p‡átelé z okolí, váæení hosté, brat‡i
a sestry, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli p‡ed m¿í svatou p‡ipomenul vÿznamnou událost − ukonçení první
svêtové války. Milióny vojákû její prûbêh
nep‡eæilo, dal¿ích mnoho z nich se stalo
trvale invalidních.  I od nás z Bystrého na
boji¿tích poloæilo své æivoty 88 muæû,
z Hamrû 1 2 a podobné to bylo  i v okolních
obcích.
Rád bych v krátkém úvodu m¿e svaté
citoval dvê první sloky slavné básnê kanadského léka‡e a básníka, také vojáka
− dûstojníka v první svêtové válce Johna
Mc. Crae. Kdyæ vidêl tu hrûzu na boji¿tích západní fronty, vyjad‡oval v ní æal nad
zabitÿmi a têæce ranênÿmi svÿmi spolubojovníky. Napsal ji v kvêtnu roku 1 91 5.





Na polích ve Flandrech
divoké máky rostou,
tam mezi k‡íæi, ‡ada za ‡adou.
Zde leæíme.
Naho‡e mezi çervánky,
je moæné sly¿et sk‡ivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseñ ‡vou.

My uæ v¿ak nevstanem
a je to moæná zdání,
æe vçera je¿tê æili jsme a byli milováni.
Teâ
 jenom ti¿e leæíme
na polích flanderskÿch.

Druhá çást proslovu zaznêla p‡ímo
u památníku.
Váæení byster¿tí p‡átelé, váæení p‡edstavitelé na¿eho mêsta, váæenÿ pane viká‡i, milí hosté, letos na konci ‡íjna jsme
si p‡ipomínali 1 00 let od vzniku Çeskoslovenska. Po celé na¿í republice probíhalo mnoho ve‡ejnÿch shromáædêní, vÿstav, spoleçenskÿch a církevních slavností
 i koncertû, které byly vzpomínkou vzniku
samostatného státu.
Dne¿ní 1 1 . listopad je ve svêtê slaven
jako den Váleçnÿch veteránû. Toho dne
1 1 . listopadu v 1 1 hodin roku 1 91 8 bylo na
západní frontê uzav‡eno a podepsáno poslední p‡ímê‡í a tím byly ukonçeny boje
I. svêtové války. Symbolem  Dne veteránû se stal kvêt vlçího máku.
Dovolte, abych jen struçnê p‡ipomenul
historii I. svêtové války u nás v Bystrém.
Na zaçátku roku 1 91 4 æilo u nás 2 1 33 obyvatel ve 31 0 popisnÿch çíslech domû. Bêhem války v letech 1 91 4− 1 91 8 ode¿lo
z Bystrého 495 muæû na srbské boji¿tê a na
boji¿tê vÿchodní, jiæní a západní fronty. Do
války bylo celkem odvedeno 36 roçníkû narozenÿch v letech 1 865− 1 900, tedy muæû
ve vêku 1 8− 54 let. V jednat‡iceti rodinách
museli obléci vojenskÿ kabát otcové se svÿmi syny. 88 muæû nemêlo ¿têstí se domû
do Bystrého vrátit ke svÿm rodiçûm nebo
rodinám. Padli ve válce, nebo zem‡eli na
následky váænÿch nemocí a váleçnÿch zranêní. Jejich hroby jsou roztrou¿eny v nêkolika zemích Evropy a Asie.
Po válce skoro v kaædé obci, mêsteçku,
çi mêstê se utvá‡ely spolky a sdruæení, které
usilovaly o to, aby se na padlé vojáky nezapomínalo. Na návsích, v parcích, na námêstích obcí a mêst se jim stavêly pomníky.
Tak tomu bylo  i v Bystrém.
Shromáædili jsme se na vÿznamném
pietním místê na¿eho mêsta. Ná¿ bysterskÿ

pomník ve tvaru velkého jehlanu byl vytesán z ho‡ického pískovce socha‡em Ladislavem Koulou z Chocnê. Bylo více návrhû,
kde jej v Bystrém umístit. Nakonec bylo
rozhodnuto postavit pomník na severní stranê staré ¿koly u kostela. K uvedení jmen na
pomníku nedo¿lo pro velkÿ poçet padlÿch
na¿ich vojákû. Proto byla jejich jména napsána na pergamenu a ten v kovové schránce byl a je uloæen mezi kvádry pomníku.
3. çervence roku 1 927 byl pomník za velké
úçasti místního obçanstva, pozûstalÿch,
hostû  i lidí z okolí slavnostnê odhalen.
K uctêní jejich památky tehdá promluvil voják, legioná‡, rolník Jan Procházka
z çp. 1 6. Poté mêstskÿ tajemník pan Ignác
Peterka p‡eçetl jména v¿ech padlÿch a zem‡elÿch vojákû. Uçitelé ¿koly s dêtmi p‡ipravili recitaci a zpêv písní. Místní pêveckÿ
sbor Dalibor zpêvem hymny slavnost ukonçil. Na pomníku byl vytesán nápis Têm,
kte‡í trpêli a nedoçkali se a uvedena váleçná léta 1 91 4− 1 91 8.
Dne¿ní slavnostní nedêlní m¿e svatá celebrovaná na¿ím panem viká‡em Josefem
Matrasem byla vênována vzpomínce na
v¿echny na¿e padlé vojáky ve Velké válce, jak byla a je I. svêtová válka nazÿvána.
Je velmi dob‡e, æe zásluhou zastupitelû
Mêsta Bystré se poda‡ilo zajistit p‡ípravu
a realizovat úpravu památníku s doplnêním
jmen na¿ich padlÿch vojákû. Kaædé jméno
bysterského muæe zde má trvale zapsán svûj
váleçnÿ p‡íbêh. Památník bude za krátkou
chvíli p‡edstaviteli mêsta odhalen a panem
viká‡em posvêcen. S úctou se skláníme p‡ed
památkou na¿ich vojákû.
Na závêr mi dovolte citovat poslední sloku básnê  Na¿im hrdinûm :
Kdo kolem pomníku zde kráçí¿,
pohleâ
 k nêmu, postûj
 nakrátce,
pokloñ ty se hrdinûm têm padlÿm,
prokaæ úctu jejich památce.

Tato báseñ vystihuje krutost této války,
vlastnê v¿ech válek.
Uchovejme si v srdcích památku na na¿e
padlé vojáky.
Farnost Bystré vás zve na ekumenickÿ

Veçer
chval
kterÿ probêhne

,

v nedêli 25. listopadu

od 1 6. 45 hod.
v kostele sv. Jana K‡titele
a P. Marie Karmelské v Bystrém.
ùçinkuje Jana Vlçková.
Vstup zdarma.
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Fotoohlédnutí za událostmi leto¿ního listopadu

Ve dnech od 31 . ‡íjna do 1 8. listopadu v Bystrém probêhla ‡ada akcí k vÿroçí 1 00 let od konce I. svêtové války. Osudy bysterskÿch a hamerskÿch muæû, do jejichæ æivotû vtrhla, jsme si mohli p‡ipomenout p‡edev¿ím díky p. Dittrichovi a p. Stañovi. Jednak na vÿstavê,

jednak na besedê, která probêhla v sobotu 1 0. listopadu. Den nato probêhlo slavnostní poæehnání památníku obêtí I. svêtové války doplnêného o jména bysterskÿch padlÿch, za které byla obêtována  i m¿e sv.

P‡ed zaçátkem m¿e sv. k p‡ítomnÿm krátce promluvil kroniká‡ mêsta p. Vratislav Dittrich, na jehoæ apel, abychom si v srdcích uchovali
vzpomínku na na¿e padlé vojáky, navázal pan viká‡, kterÿ p‡i p‡ímluvách p‡eçetl jejich jména, jména v¿ech 88 padlÿch.

Po m¿i sv. jsme se v prûvodu odebrali k památníku, kde jsme vzdali çest památce v¿ech bysterskÿch muæû, kte‡í padli v I. svêtové válce.
Zaznêly zde proslovy, çeská státní hymna  i slova díkû. P‡edev¿ím ale byly odhaleny desky se jmény bysterskÿch padlÿch, o které byl
památník doplnên, a do¿lo k poæehnání památníku.
Foto: P. Staña, Popisky: Z. Klodnerová
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Dêti ve ¿kolce proæívají podzim v¿emi smysly
Men¿í ¿kolkáçci uæ se dávno nebojí, æe
pro nê rodiçe zapomenou p‡ijít, a ti star¿í se
zase bojí, æe je mámy a tátové vyzvednou
p‡íli¿ brzy a oni si nestihnou pohrát s dêtmi
z ostatních t‡íd. Za pomoci rûznorodÿch çinností a her se dêti uçí æít ve skupinê, vzájemnê si pomáhat a respektovat se. Je pro
nê dûleæité vêdêt, kde konçí  já a zaçíná
ten druhÿ! V¿e, co dêlají, dêlají proto, aby
si to p‡edev¿ím proæily a nemusely p‡itom
‡íkat  já to neumím, mnê se to nepovedlo.
Zazpívat si s námi a popovídat si o zví‡átkách p‡ijel pedagog a hudebník Ji‡í Bílÿ.
Divadelní agentura Pern¿tejn nám opêt p‡ipravila veselá (mañásková) loutková p‡edstavení  Strach má velké oçi a  Jak dva
çerti Jelito a Kopyto va‡ili vtipnou ka¿i.

strana 4

Pravidelnÿmi náv¿têvami v knihovnê
podporujeme dêtské çtená‡ství, které rozvíjí fantazii, roz¿i‡uje slovní zásobu a podporuje my¿lení. Tentokrát nás na¿e knihovnice
Z. Klodnerová seznámila se Strá¿ou − bojácnÿm stra¿idÿlkem a dêti si zatím nejsou
jisty, zda mít jako Strá¿a za maminku Bílou
paní a tátu Bezhlavého rytí‡e je vÿhodou
anebo ne. Kdo ví?
Nedávno jsme si s paní Janeçkovou z Ekosk‡ítka z Poliçky vyrobili ruçní papír a moæná si na nêj dêti uæ brzy napí¿í svá p‡ání
Jeæí¿kovi.
Radostnê se pou¿tíme do nácviku vánoçní besídky, ale p‡ed tím, jako kaædÿ rok,
vyvêsíme na ¿kolkové dve‡e ceduli  Çertûm
vstup zakázán! 

Tê¿te se s námi na adventní ças a strachy a nervozitu hoâte za hlavu anebo t‡eba
s bramborovÿmi slupkami do kompostéru
tak, jak to dêláme s dêtmi v na¿í ¿koliçce,
potom t‡eba na¿e planeta bude zase o nêco
mod‡ej¿í.
Za M¢ Kvítek Bystré
Václava Jitka Je‡ábová
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Knihovna
oznamuje
V rámci Dne pro

dêtskou knihu, o kterém vám poreferujeme
p‡í¿tê, jsme v knihovnê
zahájili p‡edvánoçní
prodej dêtskÿch knih.
V nabídce jsou tituly pro malé  i vêt¿í
dêti, beletrie  i populárnê nauçná literatura, kníæky pro holky  i pro kluky. Nechybí ale ani leporela, omalovánky çi
pexesa. Na své si p‡ijdou milovníci pohádek, p‡íbêhû i ti, kte‡í mají rádi knihy
o dinosaurech, lidském têle apod. Nabídka je pestrá, tak se p‡ijâte podívat.
T‡eba objevíte kníæku, která bude právê
pro toho va¿eho rará¿ka.
Knihy jsme vybrali v poliçském Knihkupectví U kruhového objezdu neboli
u Pillmayerovÿch. Nejde o knihy se samolepkou  levné, ale o knihy, jejichæ
cena odpovídá jejich kvalitê. Knihy jsme
vybírali s vêdomím toho, komu by mohly
nakonec doputovat do rukou, a s láskou,
proto vê‡íme, æe si z nich vybere kaædÿ.
Prodej potrvá do st‡edy 1 9. prosince.
Knihovnice

Díky, ZU¢! Za O (ne)svobodê

V nedêli 28. ‡íjna, v Den vzniku samo- hodinách ve Velkém sále Tylova domu. Sál p‡ipravila na¿e ZU¢ka. Název projektu,
statného çeskoslovenského státu, v Poliçce se brzy po otev‡ení zaplnil bysterskÿmi, ale  i jeho podnázev −  národní leporelo − byl
probêhlo poslední p‡edstavení 8. roçníku Zá-  i mimo bysterskÿmi, kte‡í se p‡ijeli po- vskutku p‡iléhavÿ. ¢lo o taneçnê− hudební
krejsovy Poliçky. Stalo se tak v podveçerních dívat na projekt  O (NE)SVOBODë, kterÿ vystoupení, které ZU¢ p‡ipravila ke 1 00. vÿroçí zaloæení Çeskoslovenska. Ne, ¿lo o víc.
¢lo o projekt. Velkÿ, na p‡ípravu nároçnÿ
a ve vÿsledku víc neæ vyda‡enÿ projekt. Na
p‡ípravê a realizaci se totiæ podílela celá
ZU¢ − vedením poçínaje, jednotlivÿmi
obory, stávajícími a bÿvalÿmi æáky pokraçujíc aæ po mimo ZU¢ stojící, ale ZU¢ce
naklonêné dospêlé. Pokud jste vystoupení
vidêli, pochopíte, proç nemûæu jinak neæ jít
a napsat − dêkuji. Dêkuji za sebe  i za ty,
kterÿm se vystoupení rovnêæ líbilo, které
rovnêæ oslovilo a dojalo. Odvedli jste dobrou práci. Druzí by se do takového projektu
t‡eba ani nepustili, neb by se takové vÿzvy
zalekli. P‡ipravit a realizovat takovÿto program, uchopit takovéto téma, srozumitelnê
a dûstojnê ho ztvárnit nemûæe bÿt a jistê
nebylo jednoduché, takæe je¿tê jednou −
Zdislava Klodnerová
dêkujeme!


Jeæí¿kova vnouçata
se stala  i místní Základní umê-

Jeæí¿kova vnouçata jsou projekt
Çeského rozhlasu, kterÿ propojuje osamocené lidi v domovech
a dal¿ích státních  i nestátních za‡ízeních
pro seniory s dárci, kte‡í se rozhodnou jim na
vlastní náklady splnit p‡ání nebo poskytnout
vêcnÿ dar. Domov pro seniory v Bystrém
se zapojil do projektu Jeæí¿kova vnouçata
v roce 201 7, bêhem pár okamæikû bylo rozebráno 58 p‡ání, která byla do posledního
splnêna. Na zaçátku to byla pro klienty nepochopitelná vêc, proç by nêkdo cizí chtêl
splnit jejich p‡ání? Kdyæ po pár tÿdnech doopravdy dárek p‡i¿el, nevê‡ili vlastním oçím,
jedna paní dokonce ‡ekla:  Jé, on snad váænê
existuje. : ) Jedním z Jeæí¿kovÿch vnouçat
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lecká ¿kola. Splnila p‡ání v podobê dechového koncertu. Pokud
se  i vy chcete stát Jeæí¿kovÿm vnouçetem,
na stránkách www. jeziskovavnoucata. cz si
mûæete p‡ání seniorû rezervovat. Vyberte si
podle domova ve svém okolí, podle ceny
dárku nebo t‡eba podle toho, jestli chcete
balit vánoçní dárek, çi p‡inést nezapomenutelnÿ záæitek. V tabulce staçí p‡ání vybrat, rezervovat, poslat nebo p‡inést dárek
osobnê a tê¿it se na Vánoce. Radost, kterou
v ten den nêkomu pod vánoçním stromkem
udêláte, totiæ budete proæívat  i Vy sami.
Za Domov pro seniory Bystré
Lenka Cupalová

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

Zveme vás

Zveme v¿echny malé  i velké do Domova pro seniory (nad Ka¿párkem) na
vánoçní dílny . P‡ijâte s námi strávit
p‡edvánoçní sobotu vÿrobou dekorací,
poslechem koled a ozdobou vánoçního
stromku. Dílny probêhnou 15. 12. 2018
od 14 do 17 hodin ve spoleçenské místnosti Domova. Tê¿íme se na shledání
s vámi.
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Co
nevidêt
Doba adventní
 tento rok zaçínánám
2. prosin- zaçne
O Vánocích p‡icházíadvent
jako novorozenê, maliçké,

ce. Je to doba radostného oçekávání p‡íchodu
Spasitele, duchovní p‡ípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobroçinnosti, zklidnêní, postu.
Matka Tereza v knize  My¿lenky na kaædÿ
den popisuje advent jako jaro v p‡írodê,
kdy se v¿e obnovuje, v¿e je svêæí a zdravé.
Tak má advent pûsobit také v nás. Obnovit nás
a uzdravit, abychom byli schopni p‡ijmout
Krista, aƒ k nám p‡ijde v jakékoli podobê.

k‡ehké a bezmocné, odkázané na svou matku a na v¿e, co mûæe mate‡ská láska dát.
Nêkte‡í lidé ‡íkají, æe nemají rádi Vánoce. Není to právê tím, æe nedovedeme proæít
dobu p‡íprav a oçekávání tak, jak bychom
mohli a mêli? Tak se nad tím zamÿ¿lím a p‡eji
nám v¿em, abychom se dokázali zklidnit,
prosit, p‡ijímat, dêkovat. . . vædyƒ k tomu máme
tolik dûvodû.
Hana Havlátová

SDH Bystré vás srdeçnê zve na tradiçní

mikulá¿skou
nadílku
která probêhne ve st‡edu 5. prosince .

Akce, které oblékneme novÿ kabát,
zaçne v 1 7 hod. p‡ed hasiçskou zbrojnicí
p‡íjezdem Mikulá¿e, andêla a Lucifera
na pekelném povozu.

Domov na zámku zve
k p‡edvánoçnímu
Srdeçnê
vás zveme na tradiçní Adventní a o‡í¿kû,setkávání
 na zdobení perníçkû a na punç −

oslavy a trhy , které se uskuteçní v prostorách zámku v sobotu 8. prosince . Dopolední program nazvanÿ Vánoçní kavárna zaçíná
v têlocviçnê domova v 1 0. 30 hod. V 1 3 hodin
bude zahájen odpolední program. V nêm
nebude chybêt vystoupení obyvatel domova a æákû Základní umêlecké ¿koly Bystré. Náv¿têvníky çekají tradiçní vánoçní trhy
vÿrobkû z terapeutickÿch dílen a vánoçního zboæí od dal¿ích prodejcû. Chybêt nebudou ani pochoutky z domácí zabíjaçky, medovina a dal¿í. Hosty vánoçních oslav domova snad potê¿í moænost jízdy na koních
v parku çi ukázky vÿcviku dravÿch ptákû
a sov, lamaterapie, canisterapie. V terapeutickÿch dílnách zámku budou po celé odpoledne probíhat ukázky vánoçních zvyklostí. Chybêt nebude ani ble¿í trh.
Dále vás zveme na Vánoçní dílny pro
¿ikovné dêti a dospêlé . Naç se mûæete tê¿it? Na spoleçné tvo‡ení ze slámy, pedigu

Naç se mûæete tê¿it?
k ochutnání bude vánoçní alko  i nealko punç.
Na nové kulisy pekla, çertovskÿ fotoDílniçky se uskuteçní v Komunitním sále
koutek a âábelsky pálivé obçerstvení.
Multifunkçního domu v nedêli 9. prosince
Pro dêti bude p‡ipravena nadílka.
od 9 do cca 1 2 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Rodiçe, kte‡í si p‡ejí, aby Mikulá¿ p‡eA závêrem vás zveme na Vánoçní konçetl vzkaz p‡ímo pro jejich dítê, mûæou
cert Rytmické skupiny domova a zpêváka
takovÿ vzkaz napsat a vhodit jej do po¿¿ansonu a svêtovÿch melodií Nathaniela
tovní schránky na hasiçské zbrojnici.
Filipa , kterého bude na klavír doprovázet
dr. Alexandr Döme. Slavnostní koncert se
uskuteçní v taneçním sále ZU¢ Bystré v sobotu 1 5. prosince od 1 7 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Koncert se koná ve spolupráci se
Komise sociální a obçanského souæití
Základní umêleckou ¿kolou Bystré a je hrazen po‡ádá v pátek 7. prosince od 1 5 hod. v jíz Operaçního programu Zamêstnanost v rám- delnê Základní ¿koly Bystré tradiçní p‡edci projektu:  DNZ Bystré − transformace vánoçní setkání pro seniory.
pobytovÿch sluæeb. Ze stejného programu
Program:
jsou hrazeny  i vÿ¿e zmínêné Vánoçní dílny.  vystoupení M¢ Kvítek
P‡ijâte si s námi uæít p‡íjemnou adventní  módní p‡ehlídka MòDA DNES A P”ED
atmosféru!
   STO LETY
Obyvatelé a zamêstnanci
P‡ijâte se potê¿it vystoupením malÿch
Domova na zámku Bystré dêtí a podívat se, jak jsme se oblékali my,
na¿e babiçky  i na¿e prababiçky.
Tê¿íme se na Vás.

Pozvánka
na spoleçné setkání

Klopy kabátû
rozkvetly vlçími máky.
I v Bystrém
Od 1 . do 1 1 . listopadu mêli lidé v Çeské

Rozpis zubní pohotovosti − od zaçátku prosince do Vánoc 201 8
1.− 2.12.  MUDr. Leona Ka¿parová, Poliçka, Rûæová 1 95
8.− 9.12.  MDDr. Ivana Bidmonová, Dolní ùjezd 383
15.− 16.12.  MUDr. , MBA Eva Feltlová, Bystré, nám. Na Podkovê 25
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775 724 524
461 631 1 26
606 1 82 71 5
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republice moænost p‡ispêt ve ve‡ejné sbírce
na dal¿í natáçení rozhovorû s váleçnÿmi
veterány pro archiv Pamêƒ národa. Sbírku
uspo‡ádala spoleçnost Post Bellum ve spolupráci s dobrovolníky, firmami, ¿kolami,
knihovnami a dal¿ími ve‡ejnÿmi institucemi.
Sbírkové místo bylo  i v Bystrém. Po osmdesáti kusech vlçích mákû se jen zaprá¿ilo.
Dêkujeme vám, æe jste p‡ispêli a byli ¿têd‡í.
Kasiçku, která za têch pár dní neuvê‡itelnê
ztêækla, jsme ihned po skonçení sbírky poslali zpêt do Prahy, na Mù Praha 1 , kde bude
koncem listopadu otev‡ena a spoçítána. Jakmile nám dají z Post Bella vêdêt, kolik jsme
vybrali a jakÿ byl celkovÿ vÿtêæek sbírky,
budeme vás o tom informovat. Tê¿í nás, æe
 i u nás, v Bystrém, klopy kabátû rozkvetly
vlçími máky a æe jsme mohli v rámci moæností podpo‡it dobrou vêc.
Za Mêsto Bystré
Zdislava Klodnerová
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Zveme Vás do Kraje Smetany
aSvojanov
Martinû -  prosinecDolní
201ùjezd
8

1 5. 1 2. − Adventní koncert − ve 1 4
hod. v kostele sv. Mikulá¿e, vystoupí æáci
ZU¢ Bystré.
22. 1 2. − Svojanovské Vánoce − v 1 6 hod.
na námêstí ve Svojanovê − Na oblíbenÿ vánoçní stûl prosíme o p‡ispêní cukrovím
z va¿í kuchynê. Vánoçní pochoutky mûæete
donést do M¢ nebo na ú‡ad mêstyse aæ do
soboty 22. 1 2.

Litomy¿l

5. 1 2. − Schola Gregoriana Pragensis
− Piaristickÿ chrám Nalezení sv. K‡íæe,
1 8 hod. − Regnum et impérium − Çeské
zemê uprost‡ed Evropy. Schola Gregoriana
Pragensis je muæskÿ pêveckÿ sbor, kterÿ
byl zaloæen Davidem Ebenem v roce 1 987.
Sbor se vênuje st‡edovêké hudbê se zamê‡ením na interpretaci gregoriánského chorálu.
8. 1 2. − Ilona Csáková a dêtskÿ sbor
Lilium: adventní benefiçní koncert − Piaristickÿ chrám Nalezení sv. K‡íæe, 1 6 hod.
1 6. 1 2. − Jaroslav Uhlí‡: Hodina zpívání ve zvê‡inci − Smetanûv dûm, 1 5 hod.
− Písniçkovÿ po‡ad pro dêti  i dospêlé. Za
klavírního doprovodu autora hudby Jaroslava Uhlí‡e v ní zazní nejen písnê ze známÿch pohádek, ale  i písnê nové z TV po‡adu
Hodina zpêvu.
1 9. 1 2. − Michal Prokop & Framus Five
− Music Club Kotelna, 1 9 hod.

Pomezí

1 . 1 2. − Vánoçní inspirace − od 1 3 hod.
v kulturním domê.
5. 1 2. − Peklo v hasiçárnê − od 1 7 hod.
v hasiçské zbrojnici.
22. 1 2. − Zpívání u vánoçního stromu
ve sportovním areálu u Z¢ Horní.

2. 1 2. − Rozsvêcení vánoçního stromu
− od 1 6 hod. p‡ed základní ¿kolou.
8. 1 2. − Mikulá¿ská zábava − od 20 hod.
v sokolovnê.
1 2. 1 2. − Çesko zpívá koledy − po‡ádá
ZU¢ Dolní ùjezd p‡ed ¿kolou od 1 8 hod.
1 5. − 1 6. 1 2. − Vÿstava Od Adventu do
T‡í králû − otev‡eno v sobotu 1 3− 1 7 hod.
a v nedêli 9− 1 2 a 1 3− 1 7 hod. , v Muzeu
po‡ádá vesnice Klub oæivení historie.

Lubná

8. 1 2. − Vánoçní vÿstava − Skalka Lubná, zaçátek v 1 0 hod. , kulturní program od
1 4 hod. − vystoupení dêtí z mate‡ské ¿koly, Mirka a Matú¿ Travníçkovi, Saframentská kapela Vysoké Mÿto, Rangers− Plavci
− oblíbená çeská country skupina.

Old‡i¿

23. 1 2. − od 1 8 hod. zpívání koled u stromeçku v Old‡i¿i (u obecního ú‡adu) − Teplé
nápoje pro dêti  i dospêlé budou p‡ipraveny
a na závêr zapálíme a vytvo‡íme dlouhÿ ‡etêz z prskavek, které si nezapomeñte p‡inést s sebou.
29. 1 2. − Tradiçní p‡edsilvestrovskÿ
ples v Old‡i¿i − od 20 hod. v Orlovnê −
K poslechu a k tanci bude hrát taneçní
orchestr COMBO 2 z Litomy¿le. Mûæete se
opêt tê¿it na tombolu, zajímavÿ program
a obçerstvení.

Sebranice

2. 1 2. − Slavnostní rozsvícení vánoçního stromu − od 1 6 hod. u kapliçky na Poho‡e. P‡ipraven bude kulturní program.
1 6. 1 2. − Adventní koncert − v kostele
sv. Mikulá¿e od 1 7 hod. Pásmo koled zazpívají æáci ZU¢ Dolní ùjezd.

1 6. 1 2. − Vánoce ve svêtnici ç. p. 8 −
Mikulá¿i na Litomy¿lsku − P‡ijâte nasát atmosféru vánoçního staroçeského
interiéru. Otev‡eno od 1 2 do 1 7 hod. Od
1 5 hod. p‡edná¿ka Hany Klime¿ové z Regionálního muzea v Litomy¿li Mikulá¿ské
pochûzky na Litomy¿lsku. Souçástí programu bude ochutnávka tradiçních vánoçních
pokrmû.
28. 1 2. − P‡edsilvestrovské posezení −
od 1 8 hod. na sále kulturního domu. K tanci a poslechu zahraje kapela Vep‡o knedlo
zelo. Tê¿it se mûæete na taneçní vystoupení. Obçerstvení zaji¿têno.
31  . 1 2. − Silvestrovskÿ ohñostroj −
v 1 9 hod. u kapliçky na Poho‡e. Obçerstvení zaji¿têno.

Poliçka

1  . 1 2. − Slavnostní rozsvícení vánoçního stromu na Palackého námêstí − od 1 5
hodin kulturní program, rozsvícení stromu
v 1 7 hodin.
5. 1 2. − Mikulá¿ a pekelné dovádêní −
Palackého námêstí − Hry, soutêæe a çertovská diskotéka, opékání bu‡tû, po¿ta pro
jeæí¿ka.
1 4. 1 2. − Vánoçní koncert − Nerez
& Lucia − od 20 hod. v Divadelním klubu
− koncert k p‡íleæitosti oslavy 1 70. vÿroçí
zaloæení knihovny.
Do 1 3. 1 . 201 9 − D‡evêné a mechanické
betlémy − vánoçní vÿstava v Centru Bohuslava Martinû.
Luñáçkovi od kostela oznamují, æe

prodej vánoçních stromkû
bude zahájen 6. prosince .
V nabídce budou borovice, smrky,
okrasné jehliçnany  i jedle.
Tê¿íme se na Vás!

Prodej
vánoçních
kaprû
Místní organizace Çeského rybá‡ského

svazu Bystré bude 22. prosince prodávat
vánoçní æivé kapry. Kapry si mûæete objednat dva tÿdny p‡edem, a to jako obvykle
v potravinách Anna Kuklová, v prodejnê
Enpeka nebo v HP plastu u pana Halvy.
Kapry vám na poæádání p‡ed autodílnou
zabijeme  i vykucháme.
Ças prodeje up‡esníme.
Marek Fric
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
83 rokû  Libu¿e Tu¿lová (*18.11.1935)
80 rokû  Marie Petrová (*5.11.1938)
77 rokû  Marie Kynclová (* 9.11.1941)
76 rokû  Vêra Drahokoupilová (*4.11.1942)
74 rokû  Zdenêk Vondra (*23.11.1944)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



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


Kulturní kalendá‡ punç.
prosinec
8  do Od 9− 1 2 hod. v 201
Multifunkçním

Na prosinec jsou v Bystrém plánovány
následující akce:
1  . prosince − Rozsvícení vánoçního
stromu − Kulturní komise Mêsta Bystré
Vás zve na tradiçní rozsvícení vánoçního
stromu, které se uskuteçní od 1 7 hod. p‡ed
IC. Stánkovÿ prodej letos zaçne jiæ v 1 6 hod.
Tê¿it se mûæete na hudební vystoupení ZU¢
Bystré a Jeæí¿kovu po¿tu.
4. prosince − P‡ehrávky a zpívánky
æákû ZU¢ Bystré − ZU¢ Bystré zve na
p‡ehrávky a zpívánky æákû t‡íd p. uç. Soukala a p. uç. Hrnçí‡ové. Od 1 7 hod. v taneçním sále ZU¢.
5. prosince − Mikulá¿ská nadílka − SDH
Bystré srdeçnê zve na Mikulá¿skou nadílku,
která oblékne zbrusu novÿ kabát. Akce zaçne
v 1 7 hod. p‡íjezdem Mikulá¿e, andêla a Lucifera na pekelném povozu p‡ed hasiçskou
zbrojnicí. Pro dêti bude p‡ipravena nadílka.
6. prosince − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny dêti, které si rády poslechnou nêjakou tu pohádku, na dal¿í spoleçné çtení v knihovnê. Tentokrát se za pohádkou vyprávíme jen kousek za humna.
Kam? To zjistíte, kdyæ p‡ijdete. Zaçínáme
o pûl çtvrté.
7. prosince − Setkání seniorû − Komise sociální a obçanského souæití po‡ádá od
1 5 hod. v jídelnê Základní ¿koly tradiçní setkání pro seniory. V rámci programu vystoupí
dêti z Mate‡ské ¿koly KVïTEK Bystré. Obçerstvení je zaji¿têno. V¿ichni jste srdeçnê zváni.
8. prosince − Adventní oslavy a trhy −
DNZ Bystré Vás zve na tradiçní adventní
oslavy a trhy. Tê¿it se mûæete na program
obyvatel domova vçetnê zpêvu koled, jejich
taneçní vystoupení, vystoupení æákû a pedagogû ZU¢ Bystré. Dopolední program
zaçne v 1 0: 30 hod. v têlocviçnê. Odpolední
program bude zahájen ve 1 3 hod. na nádvo‡í.
9. prosince − Vánoçní dílny − DNZ
Bystré zve v¿echny ¿ikovné dêti a jejich rodiçe do vánoçních dílen. Spoleçnê se budou tvo‡it vÿrobky ze slámy, pedigu a o‡í¿kû. Budou se zdobit perníçky a budete mít
moænost ochutnat vánoçní alko  i nealko
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Pátek 7. prosince, 1 7 hod.
H OTEL TRAN SYLVÅN IE 3

Ve filmu od Sony Animation Pictures
Hotel Transylvánie 3: P‡í¿erózní dovolená
se s na¿í oblíbenou rodinkou stra¿idel vydáme na vÿletní parník, kde si má Drákula
zaslouæenê oddechnout od práce v hotelu.
Drákulûv doprovod si uæívá klidnou plavbu
a s radostí vyuæívá v¿e, co mûæe luxusní
plavidlo nabídnout, od stra¿idelného volejbalu po exotické exkurze a opalování p‡i
Mêsíçku. Kdyæ v¿ak Mavis zjistí, æe se
Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi
Eriky, která skrÿvá stra¿livé tajemství, jeæ
by mohlo zniçit stra¿idla po celém svêtê,
stane se z dovolené snû noçní mûra.
Animovanÿ  / Komedie  / Rodinnÿ, USA, 201 8,
97 min, P‡ístupnÿ

mê Bystré.
1 5. prosince − Vánoçní dílny − Domov
pro seniory (nad Ka¿párkem) vás zve na vánoçní dílny. P‡ijâte si vyrobit vánoçní dekorace, poslechnout koledy a pomoct s ozdobením
vánoçního stromeçku. Akce se koná od 1 0
do 1 7 hod. ve spoleçenské místnosti Domova.
1 5. prosince − Adventní vystoupení
æákû ZU¢ Bystré − ZU¢ Bystré zve na
adventní vystoupení æákû, které se uskuteçní od 1 4 hod. v kostele sv. Mikulá¿e ve Pátek 1 4. prosince, 20. hod.
Starém Svojanovê.
JURSK¥ SVëT: ZÅN IK ”ï¢E
1 5. prosince − Vánoçní koncert −
P‡ed çty‡mi lety nás dinosau‡i porazili.
DNZ Bystré a ZU¢ Bystré Vás zve na Vá- Alespoñ na Isla Nublar, exotickém ostrovê,
noçní koncert, kde vystoupí rytmická sku- kde prosperoval unikátní zábavní park Jurpina DNZ Bystré a Rathaniel Filip, zpêvák skÿ svêt, neæ se jeho exponátûm poda‡ilo
¿ansonu a svêtovÿch melodií. Od 1 7 hod. utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspê¿v ZU¢ Bystré.
nêj¿ích filmû v¿ech dob opustili ostrov
1 8. prosince − Vystoupení æákû Z¢ − poslední lidé a nechali ostrov napospas
Æáci Základní ¿koly Bystré vystoupí v Domo- prehistorickÿm tvorûm. Jenæe teâ se za
vê pro seniory s vánoçní poezií, recitaçním nimi musí vrátit. Proç? Protoæe na ostrovê
pásmem a koledami. Od 9: 30 hod. v Do- se probudila tamní sopka a dinosaurûm uæ
movê pro seniory Bystré (nad Ka¿párkem). podruhé v dêjinách hrozí vyhynutí. Claire
1 8. prosince − Vánoçní koncert ZU¢ − se z upjaté manaæerky parku promênila
ZU¢ Bystré Vás zve na vánoçní koncert v aktivistku, která je chce za kaædou cenu
æákû, kterÿ se bude konat od 1 7 hod. v Di- zachránit. A Owena na ostrov æene touha
vadelním sále Sokolovny.
 a spasit Blue, inteligentního je¿têra,
25. prosince − Æivÿ betlém − ”ímsko- najít
jehoæ
dokázal vychovat a çásteçnê vycviçit,
katolická farnost Bystré Vás zve na Æivÿ a po nêmæ
 se po zániku parku slehla zem.
betlém. Scénického ztvárnêní betlémskÿch Na Isla Nublar
 jim v¿ak nehrozí jenom
událostí se jako tradiçnê ujmou místní ro- seærání, za¿lápnutí
 çi spálení tekoucí ládiny. Od 1 4: 30 hod. p‡ed kostelem.
vou. Hned po p‡íjezdu se stanou oçitÿmi
svêdky a nedobrovolnÿmi aktéry fale¿né
Program Domova
hry, která v koneçném dûsledku mûæe zmêpro seniory Bystré
 æivot na celé planetê a vrátit ho o pár
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem Pet- nit
miliónû
 let zpátky.
rem a Mgr. Annou Dufkovou:
Akçní


/ Dobrodruænÿ  / Sci− Fi, USA  / ¢pa5. prosince − Vánoce, Vánoce p‡ichánêlsko,

201 8, 1 30 min, P‡ístupnÿ od 1 2 let
zejí. . .
1 2. prosince − Vánoçní svátky a k‡es- Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
ƒanství.
Zmêna programu vyhrazena.
1 9. prosince − Vánoce v çeské poezii.
26. prosince − Louçíme se se starÿm
Svoz
plastû v prosinci
rokem.
Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
Vædy v 1 5 hod. ve Velkém sále Domova
tÿden v úterÿ, tj. 4. a 18. prosince.
pro seniory.
 Informaçní centrum
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