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N OVI N Y MëSTA BYSTRÉH O

prosinec 201 8

P‡edvánoçní
setkání
Komise sociální a obçanského souæití

P‡ejeme Vám  i Va¿im blízkÿm p‡íjemné proæití vánoçních svátkû
a v novém roce pevné zdraví a mnoho ¿têstí a spokojenosti.
Mêsto Bystré

Co nás çeká v p‡í¿tím roce?

Váæení spoluobçané, rok se se¿el s rokem této nároçné akce, jejíæ program se nyní ina za dve‡mi jsou ty nejkrásnêj¿í svátky v roce, tenzivnê p‡ipravuje, bude nutné zapojit spolVánoce. Spolu s nimi p‡ichází také konec ky a dal¿í organizace, ale  i dobrovolníky.
roku 201 8 a zaçátek roku 201 9. Dovolte mi, V roce 201 9 také uplyne 1 90 let od úmrtí
abych vás p‡i této p‡íleæitosti pozdravil, hudebního skladatele a bysterského rodáka
krátce se ohlédl za uplynulÿm rokem a na- Franti¿ka Mensiho. Soubor Chorus Carolistínil nejdûleæitêj¿í akce roku následujícího. nus vydá jiæ çtvrté CD s jeho hudbou a douRok 201 8 byl ve znamení p‡ipomínek fám, æe ji opêt p‡edstaví  i v Bystrém.
mnoha historickÿch událostí, z nichæ nejOhlédneme-li se za rokem 201 8, pak nejvÿznamnêj¿í bylo vÿroçí 1 00 let od konce dûleæitêj¿í investiçní akcí mêsta Bystré byla
1 . svêtové války a vzniku samostatného çes- rekonstrukce mate‡ské ¿koly. Zde nám je¿tê
koslovenského státu. Také v Bystrém jsme zbÿvá zrealizovat vÿmênu herních prvkû na
vzpomnêli na osudy na¿ich rodákû, kte‡í zahradê, coæ bude provedeno v roce 201 9.
museli narukovat do tohoto stra¿livého kon- Na tuto akci jsme poæádali o dotaci z Progfliktu.  I rok 201 9 bude rokem ‡ady vÿroçí. ramu obnovy venkova Pardubického kraje.
Pro mêsto Bystré bude tím nejvÿznamnêj¿ím Nejvêt¿í investice mêsta bude v roce 201 9
p‡ipomínka 670 let první zcela nezpochyb- smê‡ovat do základní ¿koly. P‡ipravena je
nitelné písemné zmínky o Bystrém, která je rekonstrukce st‡echy staré budovy a také
z roku 1 349 v zachovalé listinê praæského vÿmêna kotlû Základní ¿koly Bystré. Na
arcibiskupa Arno¿ta z Pardubic, v níæ se æádá opravu st‡echy se pokusíme získat propapeæ Kliment VI. o postoupení bysterské st‡edky z Ministerstva pro místní rozvoj,
farnosti litomy¿lské diecézi. K oslavám toho- ale její ¿patnÿ stav nás nutí provést opravu
to vÿroçí p‡ipravuje mêsto Bystré ‡adu akcí,  i v p‡ípadê nezískání dotace. Pokraçovat by
oslavy pak vyvrcholí 22. çervna setkáním mêly úpravy námêstí Na Podkovê, dokonrodákû a p‡átel Bystrého. Pro uspo‡ádání çena by mêla bÿt projektová dokumentace

uspo‡ádala kaædoroçní p‡edvánoçní setkání
seniorû. Se¿li jsme se 7. 1 2. 201 8 v prostorách
jídelny Základní ¿koly Bystré. Je jiæ tradicí, æe na p‡edvánoçním setkání vystoupí
dêti z Mate‡ské ¿koly Kvítek Bystré s tematickÿm p‡edstavením. Jejich vystoupení nás
jako vædy moc potê¿ilo. Dêkujeme!
V leto¿ním roce jsme ale také chtêli na¿e
setkání nêçím zatraktivnit. Proto jsme uspo‡ádali módní p‡ehlídku s názvem Móda dnes
a p‡ed sto lety. Jednotlivé modely p‡edstavily
modelky, které si oblékly obleçení zapûjçené
z Centra Bohuslava Martinû v Poliçce ale
také to, které jsme získali díky ochotê nêkterÿch na¿ich spoluobçanû.  I jejich zásluhou se p‡ehlídka vyda‡ila. Nejen, æe jsme se
zasmáli a zavzpomínali na çasy d‡ívêj¿í a jiæ
témê‡ minulé, ale díky etnografce Mgr. Stanislavê Cafourkové z Centra B. Martinû jsme
se dozvêdêli  i nêco z historie módy.
Komise sociální a obçanského souæití p‡eje v¿em obçanûm poklidné vánoçní svátky
a novÿ rok 201 9. Dêkuji çlenûm komise za
jejich dosavadní práci.
Marie ¢touraçová

Sportovec
roku 201 8
Komise mêsta Bystré pro rozvoj sportu

a spolkû vyhla¿uje anketu Sportovec roku
201 8 v následujících kategoriích:
1 . Nejlep¿í individuální sportovec
2. Nejlep¿í tÿm
3. Trenér roku
4. Nejlep¿í sportovec do 1 8 let
Nominace v jednotlivÿch kategoriích
p‡edávejte p‡edsedovi sportovní komise
Vlastimilu Oravcovi nebo zasílejte na
adresu starosta@bystre. cz, p‡ípadnê písemnê na adresu mêsta. Uzávêrka nominací je 31 . ledna 201 9.
na rekonstrukci zdravotního st‡ediska. P‡ipravena je vÿmêna povrchu víceúçelového
h‡i¿tê na Sokolovnê, tato akce je v¿ak podmínêna získáním dotace z Pardubického kraje.
Váæení spoluobçané, p‡eji vám poæehnané a klidné vánoçní svátky, hodnê ¿têstí
a zdraví v novém roce 201 9.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta

Pomník obêtem 1 . svêtové války
byl doplnên o jména padlÿch

Minulé Bysterské noviny p‡inesly informaci o slavnostním æehnání pomníku
obêtem 1 . svêtové války. Z iniciativy pánû
Vratislava Dittricha a Petra Stañi, kte‡í
shromáædili jména na¿ich spoluobçanû
padlÿch v tomto stra¿livém konfliktu, se
zaçalo p‡ipravovat doplnêní památníku
o tato jména. Z ‡ady návrhû bylo vybráno
‡e¿ení navræené Ing. Arch. Otou Çernÿm,
pedagogem socha‡ské ¿koly v Ho‡icích, realizace se ujalo kamenictví Ond‡ej Vitvar
z Volanic. Samotnÿ pomník byl vytesán
v roce 1 927 socha‡em Ladislavem Koulou
z Chocnê z boháñského pískovce, kterÿ je
tvrd¿í a podstatnê trvanlivêj¿í neæ ho‡ickÿ

pískovec. Boháñskÿ lom leæí cca 5 km od
Ho‡ic. Na dostavbu pomníku byl zvolen
dubeneckÿ pískovec (lom cca 6 km od Boháñky) z dûvodu vêt¿í trvanlivosti, neæ
která je u ho‡ického pískovce. Pûvodní pískovec bohuæel nemohl bÿt zvolen, protoæe
se jiæ netêæí a lomy jsou zde zav‡ené. Dostavba pomníku byla sloæena z 25 strojnê
opracovanÿch kusû dubeneckého pískovce,
z toho nejmasivnêj¿ích 5 prûçelních desek
o síle 1 0 cm má celkovou váhu 1 , 5 tuny.
K dostavbê pomníku p‡iléhá dlaæba rovnêæ
z dubeneckého pískovce, která je sloæená
z cca z 1 1 0 kusû. Celou dostavbu doplñují dvê nerezové desky s 88 jmény padlÿch

vojákû z první války p‡íslu¿nÿch k místní
obci. Pro font písma byl zvolen Gill Sans,
kterÿ p‡i¿el na svêt v letech 1 926− 1 928, ve
stejnÿch letech jako byl postaven dostavovanÿ pomník. Zámêrem dostavby pomníku
bylo vytvo‡it ucelenÿ a dûstojnÿ památník,
jehoæ dostavba ho doplñuje takovÿm rázem, æe pûsobí opravdu jednotnê, jako by
byl takto postaven uæ celÿ v roce 1 927.
Celkové náklady na doplnêní pomníku jsou
243 529,− Kç, dotace Pardubického kraje
z dotaçního programu Obnova pietních míst
vênovanÿch událostem a obêtem 1 . svêtové
války çinila 78 000,− Kç.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta

Poslechnête, co se stalo v mêstê Betlémê...
Neæ svatá Barborka vytáhla sánê ze dvorka,
mêly dêti z na¿í mate‡ské ¿koly plno práce.
Nuda? Co to je? Toto slovo je v na¿í ¿kolce cizí.
Co takhle vÿlet autobusem na na¿i krásnou
Vysoçinu? Balíme batûæky a vyráæíme. Cílem
na¿í cesty je záchranná stanice Pasíçka. Najdeme zde zví‡átka, která by v p‡írodê uæ nep‡eæila. Zranêní vysokÿm napêtím, pod koly
automobilû, ale  i zpûsobená zlÿmi a necitelnÿmi lidmi nedovolují zví‡átkûm návrat zpêt
do volné p‡írody. Vÿlet byl krásnÿ a pouçnÿ.
Adopce veveru¿ky byla následnê pro dêti
tím nejkrásnêj¿ím mikulá¿skÿm dárkem.
Dal¿í nadílka byla p‡ímo od Mikulá¿e (mêl
ty samé boty co loni) a p‡iletêl  i andêl (byl
stejnê pûvabnÿ jako p‡ed rokem). Mikulá¿
byl zvêdavÿ, jak jde dêtem hra  od ruky, zda
si na¿ly ve ¿kolce príma kamarády, zkrátka
jak jim to ve t‡ídeçkách  klape a ¿lape. Mikulá¿skou nadílku dostali  i ti, kte‡í musí do
zazvonêní kouzelného zvoneçku je¿tê nêco
opravit, napravit a zmênit. Rozhodnê jsme
byli v¿ichni svêdky, æe to nêkte‡í Medvídci,
Æabiçky  i Beru¿ky rukoudáním Mikulá¿i
 i andílkovi slíbili.

Jako správní adventní kutilové si dêti s rodiçi vyrobili ve vánoçních dílniçkách vloçky,
sobíky, rybky  i andêlíçky a je¿tê se u toho
(jako v d‡ívêj¿ích dobách p‡i draní pe‡í) staçil
probrat svêtabêh. P‡ed¿kolní dêti zase potê¿ily
svÿm vystoupením a drobnÿmi dáreçky na¿e
seniory. Spoleçnê se snaæíme, aby staré zvyky
a obyçeje neupadly v zapomnêní. Vysvêtlujeme si známé pranostiky, pou¿tíme svêtÿlka
v o‡echovÿch sko‡ápkách a povídáme si o tom,
æe není dárek jako dárek a ty nejkrásnêj¿í
 srdíçkové se za peníze nekoupí.
 A uæ je tu vánoçní besídka. Nêkte‡í
malí taneçníci a zpêváçci vystoupí na podiu
zcela poprvé. V¿echny dêti budou tançit,
p‡edná¿et a zpívat a jejich radost, odvaha,

bezprost‡ednost a nad¿ení jsou tím nejvêt¿ím dárkem, kterÿm mohou své blízké obdarovat. Potom uæ zavládne vánoçní kouzlo
u spoleçného stromeçku, kde na¿i ¿koláçci
jistê najdou spoustu krásnÿch dárkû od
 ¿kolkového Jeæí¿ka, spoleçnê si zazpíváme a rozlouçíme se se starÿm rokem.
Dêkujeme na¿im skvêlÿm kucha‡kám za
jejich dobroty  i vánoçní cukrovíçko a provozním pracovnicím za ochotu a ¿ikovnost
p‡i vÿrobê kostÿmû a rekvizit, vánoçních
vêneçkû a ozdûbek.
Mate‡ská ¿kola Kvítek p‡eje v¿em klidnÿ p‡edvánoçní ças, krásné çeské Vánoce
a ¿ƒastné vykroçení do nového roku.
J. V. Je‡ábková

Mêsto
informuje
o tom, jak se kde bude

bêhem svátkû ú‡adovat
Mêstskÿ ú‡ad, IC:
Pátek  21 . 1 2.
 zav‡eno
Pondêlí  24. 1 2.
 státní svátek
ùterÿ  25. 1 2.
 státní svátek
St‡eda  26. 1 2.
 státní svátek
 8.00 − 11.00
Çtvrtek  27.12.

 12.30− 15.00
Pokladna v IC otev‡ena do 1 4.00
Pátek  28. 1 2.
 zav‡eno
Pondêlí  31 . 1 2.
 zav‡eno
ùterÿ  1 . 1 .
 státní svátek
Knihovna: 20. − 31 . 1 2. − zav‡eno
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Vzpomínka na vÿlet do záchranné stanice Pasíçka.

Dobré
zprávy z fary
Betlémské svêtlo bude prozá‡ilo  i vá¿ domov, pak si pro nêj p‡ijâte

jako tradiçnê a pûlnoçní
zaçne opêt o hodinu d‡íve.
Milí farníci, spoluobçané,
Vánoce bez Betlémského svêtla by nebyly Vánocemi, proto
jej obstaráme  i letos. Pokud stojíte o to, aby

na faru nebo do kostela.
Kdy? Na faru v sobotu 22. 1 2. od 8: 00 do
1 4: 00 hod. , do kostela pak v nedêli ráno a na
¢têdrÿ den ráno, v dobê od 7: 30 do 9: 00 hod,
bêhem ranní m¿e sv. , nebo bêhem pûlnoçní.
Ta zaçne ve 23: 00 hod. o. Josef Matras
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Ve Speciální základní ¿kole to æije

Podzimní období se uæ sice pomalu stává
minulostí a na¿i æáci se s nad¿ením zaçali
p‡ipravovat na Vánoce. My se v¿ak za podzimem je¿tê rádi ohlédneme a p‡ipomeneme
si veselé záæitky. Spoleçnê jsme si p‡ipomnêli Den zdravé vÿæivy, v rámci kterého si
æáci p‡ipravili ke svaçinê z potravinovÿch
surovin zdravou pochoutku. Uskuteçnil se
dal¿í roçník benefiçního koncertu pro na¿i
¿kolu v çele s Vypsanou Fixou, Notorestem
Band a kapelou Dott. Spoustu legrace zaæili
æáci také p‡i dlabání dÿní a vÿrobê papírovÿch drakû, se kterÿmi následnê soutêæili
ve ¿kolní soutêæi  O nejhezçího draka. Nechybêla ani, jiæ tradiçní, soutêæ sk‡ítka
Podzimníçka, v rámci které æáci pracovali
s p‡írodním materiálem a tvo‡ili dekorace.
S prosincem za námi do ¿koly p‡i¿el Mikulá¿ v doprovodu çerta. Pro æáky mêli tentokrát p‡ipravené çertovské úkoly, jejichæ
splnêním si æáci mohli, vçetnê básniçky,
vyslouæit sladkou nadílku. Následnê nás p‡ekvapila náv¿têvou dal¿í mikulá¿ská dvojice
v podobê terapeutickÿch psû, p‡evleçenÿch
za andêla a çerta, kte‡í nám zp‡íjemnili relaxaçní çást vÿukového dne. Æáci se zapojili
 i do adventního a vánoçního tvo‡ení. Vyrábêli

adventní vênce, vánoçní sk‡ítky z jehliçí
a dal¿í vánoçní dekorace a dárky. Jednou
z prosincovÿch událostí je také vánoçní
besídka, která se letos uskuteçnila v têlocviçnê v na¿í ¿kole v Poliçce. Æáci se na
atmosféru besídky velice tê¿ili a stejnê jak

v p‡edchozích letech, tak i letos si se svÿmi
uçiteli p‡ipravili krátké vystoupení.
Æáci a zamêstnanci speciální mate‡ské
¿koly a základní ¿koly p‡ejí do roku 201 9
hodnê zdraví, ¿têstí, úspêchû, pohody
a elánu.
Mgr. Renata Horáçková

Æáci na¿í ¿koly s Mikulá¿em a çertem.

U kliâme svêt, ukliâme Çesko, ukliâme Bystré
V leto¿ním roce se do úklidovÿch akcí
zapojilo rekordních 1 34 854 dobrovolníkû,
kte‡í bêhem 3 295 akcí uklidili 2 1 1 3 tun
odpadû, sdêlili u p‡íleæitosti Mezinárodního dne dobrovolníkû organizáto‡i akce
Ukliâme svêt, ukliâme Çesko.
5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníkû jiæ od roku 1 986, kdy si svêt poprvé p‡ipomnêl, jak jsou dobrovolníci dûleæití pro spoleçnost. K tomuto datu vydávají
po‡adatelé na¿í nejvêt¿í dobrovolnické akce
z Çeského svazu ochráncû p‡írody a spolku
Ukliâme Çesko vÿsledky leto¿ní úklidové
sezóny. Ta byla vskutku rekordní, neboƒ

poprvé se poda‡ilo p‡ekonat magickou hranici 1 00 tisíc úçastníkû, a to jiæ bêhem jarní
etapy úklidû. K celkovÿm statistikám kladnê
p‡ispêlo  i to, æe se Çeská republika p‡ipojila
k Celosvêtovému úklidovému dni, kterÿ probêhl 1 5. zá‡í v celkem 1 55-ti zemích. Akce
tak bezezbytku naplnila odkaz, kterÿ nese ve
svém názvu − Ukliâme svêt, ukliâme Çesko!

 Na¿í nejvêt¿í radostí a sílou je nad¿ení
a nezi¿tná práce tisícû dobrovolníkû, kte‡í
neçekají na zázrak − sami jej
 vytvo‡í. P‡íklady dobré praxe pomáhají bo‡it p‡edsudky pochybovaçû − jako nap‡íklad akce paní
uçitelky Kohoutové z Bene¿ova, která se svÿmi

st‡edo¿koláky odklidila bêhem jednoho dne
9, 5 tunovou çernou skládku. Na ‡ece Jize‡e
probêhl na podzim úklid celého toku − první
roçník a hned 5000 dobrovolníkû. . . Spoleçnê
dokáæeme veliké vêci, a dokonce  i s úsmêvem na tvá‡i, ‡íká Kate‡ina Landová z Çes-

kého svazu ochráncû p‡írody.

 Není náhodou, æe nadpoloviçní vêt¿inu
úçastníkû úklidovÿch akcí tvo‡í mládeæ
do 18-ti rokû. Jedinê osvêta v této vêkové
skupinê mûæe docílit, aby úklidovÿch akcí
v budoucnu nebylo vûbec zapot‡ebí, byƒ
 je
to budoucnost zatím hodnê vzdálená, do-

plnil Miroslav Kubásek, zástupce druhého
z po‡adatelû akce, spolku Ukliâme Çesko.

 Podêkování u p‡íleæitosti Mezinárodního
dne dobrovolníkû pat‡í p‡edev¿ím organizátorûm jednotlivÿch úklidovÿch akcí. Ale
také v¿em dobrovolníkûm, kte‡í se k akci
p‡ipojili. Nezapomínáme ani na partnery
projektu, bez jejichæ finançní a materiální
podpory by se akce takového rozsahu nedala zorganizovat. Têmi hlavními byli letos
tradiçnê Ministerstvo æivotního prost‡edí
a Nadaçní fond Veolia, novê pak Komerçní
banka a. s. Dal¿ích partnerû, vçetnê mediálních, jsou v¿ak ‡ádovê stovky a dík pat‡í také jim, sdêlil za organizátory Radek

Jedna z minulého roku. Pro ilustraci toho, co nás opêt çeká.
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Janou¿ek.
P‡í¿tí rok se akce uskuteçní v tradiçním
jarním termínu, konkrétnê v sobotu 6. dubna. Mêsto Bystré se opêt p‡ipojí.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta
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Dræeli jsme Den pro dêtskou knihu. Opêt

Dræet nêco neznamená jen dræet nêco
v rukou. Dræet se dají  i tradice. Nap‡íklad
ty, které máme spojené s Vánocemi, ale
 i jiné. T‡eba Den pro dêtskou knihu.  I ten
uæ má svoji tradici. Minimálnê u nás. Po‡ádali jsme ho jiæ popáté.
Kdy? V sobotu 24. listopadu, tÿden p‡ed
rozsvêcením vánoçního stromu. Zkrátka,
jako obvykle. Co se v¿ak zvyklostem vymykalo bylo téma, kterému jsme leto¿ní
roçník vênovali. Dali jsme vale klasickÿm
pohádkám, veçerníçkovÿm postavám a v¿em
vdêçnÿm tématûm a pustili se na tenkÿ led
− do p‡ípravy programu, kterÿm bychom
dêtem v rámci oslav 1 00. vÿroçí republiky
p‡ipomnêli státní symboly a události uplynulÿch 1 00 let.
Programy jsme mêli p‡ipravené dva. Jeden pro mlad¿í dêti, jeden pro star¿í. Pro
mlad¿í dêti jsme mêli p‡ipravené vÿ¿e zmínêné, hravé p‡ipomenutí státních symbolû,
pro star¿í  interaktivní vÿstavu Dobrÿch
sto, kterou jsme p‡ipravili s laskavÿm svolením paní Renáty Fuçíkové, autorky a editorky stejnojmenné knihy vytvo‡ené studenty
Fakulty designu a umêní Ladislava Sutnara
v Plzni. Slovo interaktivní moæná není tím
nejvÿstiænêj¿ím, moæná vzbuzuje dojem, æe
¿lo o vÿstavu, v rámci které bylo moæno pracovat se supermoderními technologiemi, ale
to nevadí. Zapojení dêtí spoçívalo v tom, æe
v rámci vÿstavy musely vypracovat stejnojmennÿ pracovní list, najít odpovêdi na 1 8
otázek typu, co se stalo v roce xy apod.
Moæná si ‡eknete  to musela bÿt nuda,
ale opak je pravdou. Kniha Dobrÿch 1 00
p‡iná¿í ohlédnutí za 1 00 dobrÿch vêcí a událostí, k nimæ u nás, v na¿í republice, za
posledních 1 00 let do¿lo, a zaujme témê‡
kaædého − milovníky historie, fandy retra,
dêti  i mládeæ. P‡iná¿í vÿbêr toho nejlep¿ího
a co je je¿tê lep¿í je, æe ji máme k vypûjçení
v knihovnê.
Ale zpêt k programu. Kdo p‡i¿el, neprohloupil. V¿ichni zúçastnêní, dêti  i dospêlí,
byli za‡azeni do vstupenkové loterie neboli
do slosování o kniæní ceny, kaædÿ dostal
nêco dobrého na zub a sly¿el neslÿchané
− píseñ Století repu(bliky), píseñ z dílny
knihovnice a spol. K autorství textu se p‡iznávám a za zhudebnêní a následné zahrání a zazpívání dêkuji ¿vagrové − Aneæce
Klodnerové, její sest‡e Maru¿ce a Ivance
Holçíkové. A stejnê tak jim dêkuji za to, æe
mi celé odpoledne pomáhaly. Za pomoc
dále dêkuji paní Neudertové, která se ujala
prodeje knih, a panu Stañovi za fotografie.
Zúçastnênÿm, které jsem si nechala snad
z pochopitelnÿch dûvodû nakonec, dêkuji
za úçast. Bylo to milé setkání.
Zdislava Klodnerová, knihovnice
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Na Den pro dêtskou knihu tradiçnê zahajujeme p‡edvánoçní prodej
 dêtskÿch knih.

P‡ipomínáme si státní symboly Çeské republiky. Spoleçnê a hravê, neb tak nás to baví.

A jeden úsmêv p‡ímo do objektivu.
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Foto: Petr Staña
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T‡íkrálová sbírka je opêt p‡ipravena pomáhat
Na¿ím mêstem Bystré budou koledníci
procházet v sobotu 5. ledna 2019 .
V roce 2018 jsme v Bystrém vybrali
51 841,− Kç , z toho 65 % zûstalo pro pot‡eby Oblastní charity Poliçka.
P‡íspêvkem do pokladniçky koledníkû
v roce 201 9 pomûæete:
 s úhradou spoluúçasti nákladû spojenÿch s rekonstrukcí domu ç. IV, (Vrchlického
çp. 1 0 v Poliçce), v nêmæ poskytujeme sluæby sociálnê terapeutickÿch dílen a sociální
rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,

 s çásteçnÿm pokrytím provozních nákladû vynakládanÿch na çinnost Charitní
o¿et‡ovatelské sluæby a Domácího hospice
sv. Michaela, zdravotní sluæby poskytované pacientûm v obcích podle rajonizace
zdravotních poji¿ƒoven v konkrétních obcích
kolem mêsta Poliçky; p‡esné vymezení pûsobnosti najdete na: https: //1 url. cz/hMoPE
 s poskytováním p‡ímé pomoci pot‡ebnÿm, sociálnê slabÿm lidem v místê pûsobnosti t‡íkrálové sbírky Oblastní charity
Poliçka, p‡ípadnê s humanitární pomocí,

První akce v novém roce probêhne první çtvrtek v mêsíci. Ano, tu¿íte správnê,
‡eç je o PohádkoTour . Tentokrát si p‡eçteme jednu o çertech a ochutnáme nápoj
pravdomluvnosti. Máte-li odvahu bÿt u toho, pak 3. ledna o pûl çtvrté v knihovnê
navidênou.
Dospêlé a mládeæ, studenty a spol. , zveme na p‡edná¿ku Gruzie: víno, hory a Stalin . Rodák z Bystrého Filip Tesa‡ a jeho
parƒák Michal Kohlert navazují na úspê¿né

povídání o Izraeli a tentokrát p‡ijíædêjí s historkami z Gruzie. Tê¿it se mûæete na vyprávêní o zdolávání tamních çty‡tisícovek
bez nejzákladnêj¿ího vybavení, p‡espávání
na gauçích obyçejnÿch Gruzíncû, náv¿têvê
Stalinova mêsta çi jízdê pravdêpodobnê
nejnebezpeçnêj¿í lanovkou svêta. Neformální p‡edná¿ka dvou nízkorozpoçtovÿch
cestovatelû probêhne v sobotu 19. ledna od
1 7 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné
20 Kç.
Knihovnice

 s podporou humanitárních projektû
v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore po‡ádány kvalifikaçní kurzy pro nevyuçené a nezamêstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na
dêtské veçerní vzdêlávání a podporu nemajetnÿch ¿kolákû a vysoko¿kolskÿch studentû,
 s krytím nákladû vzniklÿch p‡i odstrañování následkû mimo‡ádnÿch událostí
− povodní, poæárû apod.
Mgr. Jan Neudert, starosta mêsta

Pozvánky na akce knihovny

”ímskokatolická farnost Bystré
srdeçnê zve v¿echny lidi dobré vûle
na vánoçní p‡edstavení
.
Koná se na Boæí hod vánoçní
v úterÿ 25. prosince od 1 4. 30 hod.
v kostele sv. Jana K‡titele
a Panny Marie Karmelské.
Koledy a vánoçní skladby zahrají
a zazpívají bysterská a jedlovská schola.

Æivÿ betlém

Vstup volnÿ.
Kdo p‡ijde na p‡edná¿ku o Gruzii neprohloupí. Souçásti bude  i promítání fotek.

Podêkování

V leto¿ním roce oslaví oddíl Kopané FC 1 953
65 let trvání. P‡ejeme mnoho dal¿ích úspêchû
ve vÿchovê novÿch hráçû a jejich çinnosti. P‡i
této p‡íleæitosti bych chtêl podêkovat dlouholetému funkcioná‡i TJ a FC Bystré, kterÿ
letos oslaví æivotní jubileum 70 let. Vím, æe
by nechtêl, aby byl jmenován, tak alespoñ
struçnê o jeho práci. Po skonçení své aktivní
çinnosti jako vÿbornÿ hráç, vykonával funkci
hlavního trenéra  A muæstva. Dlouhá léta
byl çlenem vÿboru TJ Sokol. V dobê normalizace, kdyæ jsme shánêli peníze, jak to ¿lo,
mnohokrát poskytl finançní prost‡edky, které
mu TJ Sokol postupnê splácela. Proto mu
p‡ejeme do dal¿ích let hodnê ¿têstí, zdraví
a v práci pro FC Bystré hodnê úspêchû.
Za oddíl kopané Tvûj kamarád, spoluhráç
a bÿvalÿ asistent
Ale¿ Soukeník st.
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Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinû -  leden
201 9
Lucky Band z Hradce Králové, p‡edtançeDolní ùjezd

5. 1 . − T‡íkrálovÿ farní ples − v sokolovnê − hraje COMBO 2, vstupné 80 Kç.
1 2. 1 . − Sokolskÿ ples − v sokolovnê od
1 9: 30 hod. − hraje VEP”O − KNEDLO
− ZELO, vstupné 1 00 Kç.

Litomy¿l

1 7. 1  . − Na stojáka live − Hostinec
U Çerného orla, od 20 hod. − úçinkují Jakub Æáçek, Petr  Nasty Cerha, Dominik
He‡man Lev, vstupné 230 Kç (p‡edprodej
v IC Litomy¿l).
1 8. 1 . − Vojta Violinist − koncert − El
lamíno café, od 20 hod. − magická fúze hudebních nástrojû ze t‡í kontinentû, vstupné
1 80 Kç (p‡edprodej v IC Litomy¿l).
26. 1 . − 5. ples Akademie çeského veteránismu − Smetanûv dûm, od 1 9 hod. − hraje

ní, módní p‡ehlídky a pûlnoçní vystoupení,
tombola − vstupné 300 Kç (p‡edprodej na
www.veteranklublitomysl. cz).

Lubná

1 9. 1 . − ples KDU− ÇSL − hraje COMBO 2, myslivecká kuchynê.
26. 1 . − ples TJ Sebranice.

Poliçka

5. 1 . − Æivÿ betlém − Palackého námêstí, 9 hod. − Pojâte s námi do Betléma
a s pastÿ‡i, darovníky  i mudrci se v æivém
betlému pokloñme právê narozenému dítêti
poloæenému do jeslí. Æivÿ betlém p‡ipravili
lidé z poliçské ‡ímskokatolické farnosti
spolu s Oblastní charitou Poliçka a pêknou
‡ádkou dal¿ích dobrovolníkû.

1 6. 1 . − Jakub Smolík & kapela − Tylûv dûm, 1 9 hod.
1 9. 1 . − Jazzové setkání Martin Brunner
/flétny/ a Jaroslav ¢indler /kytara/ − Divadelní klub, 20 hod.

Sebranice

1 1 . 1  . − Farní ples − kulturní dûm,
20 hod. − hudba: MIX mini, tradiçní
p‡edtançení.
26. 1 . − Dêtskÿ ples v cirkuse − kulturní dûm, 1 6− 1 9 hod. − akce je po‡ádána
SKM Sebranice. Dêti se mohou tê¿it na bohatou tombolu, zábavné hry a soutêæe
v prûbêhu plesu, malování na obliçej, obçerstvení, taneçní vystoupeni a mnoho dal¿ího.

Fotoohlédnutí za rozsvêcením vánoçního stromu a za trhy

Rozsvêcení vánoçního stromu jde ruku v ruce s vánoçními trhy a ty by nemohly probêhnout bez nêçeho na zah‡átí a bez nêçeho dobrého na zub.

Pro dêti se musí zajistit úçast andêla, lépe dvou, a tradiçní Jeæí¿kova po¿ta. Kdyæ toto v¿echno je, dojde  i k rozsvícení stromeçku tak, jak
Foto: P. Staña, IC, Popisky: ZK
se tomu stalo 1 . prosince.
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Fotoohlédnutí za mikulá¿skou nadílkou

5. prosince v Bystrém probêhla tradiçní mikulá¿ská nadílka. Hasiçská zbrojnice, ze které se v podveçer stalo na chvíli peklo, praskala ve
¿vech. S p‡ípravou a realizací pomohl kdo mohl a dêtí a jejich blízkÿch se také pár se¿lo.

Çertûm, kte‡í se nebáli ukázat svoji tvá‡, dêti bez vêt¿ího ostychu zarecitovaly, têm, co mêli masky, se dêti snaæily spí¿e vyhnout. Alespoñ
ty mlad¿í.

Nêkteré dêti çerty prosily, aby je u¿et‡ili, jiné se pokou¿ely, jak se zdá, smlouvat. Ukazovat prstem se sice nemá, ale . .  . úçel svêtí
prost‡edky, æe! ?

Nadílku do ruçky, potom nêjakou tu foteçku a zvolat  Hip, hip, hûrá!  I letos jsme to ustáli. Fotky z akce jsou ke staæení na
https: //1 url. cz/WMNSL.
Foto: Hana Dittrichová, Popisky: ZK
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
87 rokû  Blaæena ¢vecová (*22.12.1931)
86 rokû  Miroslava Blaæková (*15.12.1932)
80 rokû  Jan ¢udoma (*18. 12. 1938)
71 rokû  Jana Fuçíková (*16.12.1947)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



LEDEN  201 9

Pátek 4. ledna, 1 7 hod.
ùÆASÑ ÅKOVI 2

Ve filmu ùæasñákovi 2 se vrací oblíbená
rodina superhrdinû. Av¿ak tentokrát je hlavní
hvêzdou Helen, zatímco Bob zûstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat
kaædodenní nástrahy  normálního æivota.
Pro v¿echny je to têæká zmêna, a têæ¿í je
o to víc, æe si nikdo z rodiny neuvêdomuje
superschopnosti malého Jack− Jacka. Kdyæ
se objeví novÿ padouch, kterÿ se chystá
uskuteçnit âábelsky geniální plán, tak rodina a Mraæoun musí najít zpûsob, jak se dát
zase dohromady a spojit síly − coæ se lehko ‡ekne a têæko udêlá.
Animovanÿ  / Akçní  / Dobrodruænÿ, USA,
201 8, 1 1 8 min, P‡ístupnÿ

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


To, æe ças rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 1 4. 1 2. 201 8 uplynulo 1 0 let
od úmrtí pana Miloslava Slavíka.
Za tichou vzpomínku dêkuje
dcera Marie s rodinou

”ímskokatolická farnost Bystré u Poliçky
vás srdeçnê zve na
,
kterÿ probêhne v úterÿ 1. ledna 201 9
v 1 6 hod. v kostele sv. Jana K‡titele
a Panny Marie Karmelské.
Zazní autorská hudba Jany Vlçkové,
která vystoupí spoleçnê se svÿmi p‡áteli.

novoroçní koncert

Kulturní kalendá‡v 1 9leden
201
9  sohod. v divadelním
 sále (bysterské)

Na leden jsou v Bystrém plánovány následující akce:
3. ledna − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny dêti, které si rády
poslechnou nêjakou tu pohádku, na dal¿í
spoleçné çtení v knihovnê. Tentokrát si p‡eçteme jednu o çertech a ochutnáme nápoj
pravdomluvnosti. Máte-li odvahu bÿt u toho, pak p‡ijâte. Zaçínáme o pûl çtvrté.
1 9. ledna − Gruzie: víno, hory a Stalin
− Mêstská knihovna vás zve na neformální
p‡edná¿ku nízkonákladovÿch cestovatelû
Filipa Tesa‡e a Michala Kohlerta. Akce se
koná v sobotu 1 9. ledna od 1 7 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kç.
25. ledna − Hasiçskÿ ples − SDH Bystré
Vás zve na tradiçní hasiçskÿ ples, kterÿ se
bude konat od 20 hod. v Sokolovnê. K tanci
a poslechu zahraje skupina Prorock, zaji¿têno je obçerstvení a bohatá tombola.
26. ledna − Ruce vzhûru − Divadelní
spolek Blaæeny z Horního Po‡íçí vás zve na
komedii Ruce vzhûru. P‡edstavení zaçíná

Pátek 1 1 . ledna, 20. hod.
AN T−MAN  A WASP

kolovny. Vstupné dobrovolné.

Program besed
Domova pro seniory Bystré

Filmovÿ svêt studia Marvel se rozrûstá
o snímek Ant− Man a Wasp, kterÿ je novou
kapitolou o superhrdinech, kte‡í se umêjí
zmen¿ovat. Po událostech filmu Captain
America: Obçanská válka musí Scott Lang
çelit následkûm svÿch rozhodnutí nejen jako
superhrdina, ale  i otec. Sotva se mu poda‡í
najít rovnováhu mezi osobním æivotem a povinnostmi, které má jako Ant− Man, objeví
se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci
zmen¿ovací oblek, nauçit se bojovat po boku
Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
Akçní  / Sci− Fi  / Dobrodruænÿ  / Komedie,
USA, 201 8, 1 1 8 min, P‡ístupnÿ od 1 2 let

Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem Petrem a Mgr. Annou Dufkovou:
2. ledna − Narození Jeæí¿e a p‡íchod
t‡í králû
9. ledna − Betlémy a betlemá‡i
1 6. ledna − Çty‡i roçní období, poçasí
a my
23. ledna − Báje a povêsti o vzniku svêta
30. ledna − Artróza a stá‡í
Vædy v 1 5 hod. ve Velkém sále Domova
pro seniory.
Informaçní centrum

Svoz odpadû

Jelikoæ na úterky 25. 1 2. a 1 . 1 . p‡ipadají
svátky, popelnice budou vyvezeny
v sobotu 22. 12. a ve st‡edu 2. 1.
Svoz plastû probêhne 2. 1. a pak dal¿í
kaædÿ lichÿ tÿden v úterÿ, tj. 15. a 29. 1.

Pátek 1 8. ledna, 20. hod.
JSEM BOÆSKÅ

Rozpis zubní pohotovosti − bêhem Vánoc a zaçátku ledna
22.− 23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.− 30.12.
31.12.
1.1.
5.− 6.1.
12.− 13.1.













MUDr. Pavla Kopecká, Litomy¿l, Mariánská 1 1 37
MUDr. Pavel Kossler, Poliçka, Ha¿kova 445
MUDr. Zdena Králová, Litomy¿l, Druæstevní 69
MUDr. Patrik Krpçiar, Litomy¿l, Nerudova 207
MDDr. Karolína Kuçerová, Poliçka, Smetanova 55
MUDr. Marta Kuçerová, Poliçka, Smetanova 55
MDDr. Vojtêch Martinec, Litomy¿l, J. E. Purkynê 1 1 50
MUDr. Jitka Sejkorová, Poliçka, Husova 25
MUDr. Stanislav ¢evçík, Poliçka, 1 . máje 607
MUDr. Dagmar ¢vecová, Litomy¿l, ¢milovského 1 1 22
zubní léka‡ Natlia Vaskiv, Litomy¿l, Nerudova 207

461 61 4 61 4
461 724 369
461 1 00 497
461 61 9 670
731 262 633
461 724 635
461 61 5 402
606 202 501
461 724 423
461 61 3 663
461 61 9 670



Renee je bêæná æena s lehkou kolísavou
nadváhou a s têæce kolísavÿm sebevêdomím.
Má kámo¿ky, má práci, obças  i kluka, ale
kdyæ se podívá do zrcadla, vidí jenom to
nejhor¿í. Znáte to asi taky. P‡i jedné z jízd
ve fitku, spadne a pra¿tí se do hlavy. Pro
jistotu hned dvakrát. Kdyæ se pak probere,
zjistí, æe kouzla a spravedlnost p‡eci jen
existují. Stala se z ní totiæ neodolatelná
krasavice. Celÿ æivot se od základu zmêní.
Má to jen jeden háçek. Ve skuteçnosti se
nic nezmênilo. Je jediná, kdo se jako luxusní kost vidí.
Komedie, USA, 201 8, 1 1 0 min, P‡ístupnÿ
od 1 2 let
Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
Zmêna programu vyhrazena.
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