ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH listopad 2013
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení
z 31. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v Hospodě U Divočáka v Bystrém
dne 14. srpna od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Plnění úkolů daných usnesením č. 30 z 12. června 2013
b) Obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) Provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
2) Schvaluje:
a) Zadání vypracování studie a následně projektu p. Bittnerovi na rekonstrukci
pohostinství.
b) Zahájení prací na akci - vyrovnání terénu na sportovišti.

Usnesení
z 32. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v Hospodě U Divočáka v Bystrém
dne 11. září 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o provedených pracích v obci
v letním období
b) Obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) Provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
2) Schvaluje:
a) Bezúplatný převod pozemku p.č. 213 od Státního pozemkového fondu do
majetku Obce.
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Usnesení
z 33. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém
dne 9. října 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty o provedených pracích v obci
b) Obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) Provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
2) Schvaluje:
a) Přijmutí investiční dotace ve výši 250.tis. Kč na vybavení pro kulturně
společenskou činnost
b) Poskytnutí příspěvku DSO na nové dopravní značení v obci

Důležitá upozornění
Plánované práce na vyrovnání terénu hřiště
Jak už jste byli informováni v květnovém zpravodaji a na veřejných zasedáních
obecního zastupitelstva, pro letošek se uvažuje se zahájení prací na vyrovnání terénu
hřiště „U Roboty“.
Po vypracování potřebné projektové dokumentace včetně požadovaných dokladů
bylo zažádáno o povolení stavebních prací na terénní úpravy. V září pak Obec Bystré
obdržela rozhodnutí k dané stavbě, které nabylo právní moci 26. 9. 2013.
Od této doby bylo započato s přípravnými pracemi, kdy došlo k vykácení části stromů
a rozebrání hasičské základny pro požární útok. Vlastní práce na terénních úpravách
by pak měly být zahájeny koncem října až začátkem listopadu. Vše bude závislé na
dohodě s vybraným zhotovitelem.
Vlastní vyrovnání terénu by mělo být z větší části provedeno v letošním roce. Obec
původně počítala s částečnou kubaturou zeminy z jiné stavby, což však nedopadlo. Dá
se tedy předpokládat, že nějaká část může chybět.
V této části prací se uvažuje o vyrovnání terénu tak, aby mohlo vzniknout nejen hřiště
na malou kopanou, ale i prostor pro hasiče k nácviku požárního útoku a dráhy pro
jednotlivce, případně štafetu.
Zatím se bude jednat o travnatý povrch. Vize do budoucna však uvažuje i o jiných
površích. To by se týkalo případného vzniku víceúčelového kurtu na tenis, volejbal a
další sporty.
Cílem současného zastupitelstva je dokončit terénní úpravy dle vydaného rozhodnutí
a projektové dokumentace. Další etapa úprav hřiště už bude úkolem nově zvoleného
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zastupitelstva, přičemž už nyní je jakási představa o tom, jak by celý areál mohl
vypadat.
L. Ševc

Knihovna

Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
listopad 14. a 28.
leden 8. a 22.
prosinec 11.
únor 5. a 19.

Stalo se...
Bysterská pouť
Předposlední prázdninový víkend patřil bysterské pouti. Po sobotní zábavě s kapelou Elastic,
kterou letos pořádalo Myslivecké sdružení, patřila neděle opět oslavám a pouťovým atrakcím.
Letošní pouťové odpoledne se zdálo být od počátků příprav trochu prokleté. Plánované vystoupení
„mažoreťáků“ nám bylo na poslední chvíli vypovězeno a náhradní program už se nám nepodařilo
zajistit. Ani počasí se netvářilo, že by
chtělo stát při nás.
Naštěstí alespoň přes hlavní odpolední
program vydrželo bez deště a my si mohli
užít
koncert
kapely
Senior-band,
shlédnout umění kovářů, nebo projít
s dětmi pouťové atrakce a zkusit jízdu na
koních. Ani o dobré jídlo a pití nebyla
nouze a závěrečný pouťový mač jen
potvrdil, že tradice mají v naší malé
vesničce stále své místo.
Děkuji všem, kteří s pořádáním poutě
pomáhají, a věřím, že i v dalších letech
vytrváme a budeme v tomto příjemném
„sousedském“ setkávání pokračovat.
Monika Drašnarová

Tradiční fotbalový mač – „Pouťový mač“
Jak se již stalo tradicí bysterské pouti, je pouťové odpoledne završeno tradičním kláním ve fotbale
mezi týmy ženatých a svobodných. Po nádherném a horkém létě se sice počasí na pouť trochu
pokazilo, ale déšť naštěstí vyčkal až do podvečera.
Ženatí po prohře o posvícení již chtěli prolomit dlouhou šňůru bez výhry, a tak se do zápasu pustili
s maximálním nasazením. Z počátku zápasu si vytvořili menší tlak, ale koncovka byla podobná jako
u naší repre. Po několika nevydařených střelách přišel obrat ve hře a ženatí po nejistých zákrocích
v obraně a bohužel i brankáře rázem prohrávali 4:0.
Tento stav vydržel do poločasu. Zmražení ženatí se po změně stran opět pustili do útočení, ale
z velké snahy vytěžili pouze jeden gól. Svobodní pak z rychlých protiútoků ještě dvakrát skórovali, a
tak utržili ženatí další krutou porážku 6:1.
Po konci zápasu se stárnoucí tým ženatých musel sklonit před rychlostí a přesností týmu
svobodných a poněkud pesimisticky přemýšlel nad taktikou do dalších zápasů.
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Pozvánka - Posvícenský fotbalový mač a „Drakiáda“
Letos se opět plánuje spojení dvou akcí do jednoho termínu. Jedná se o tradiční fotbalový mač,
kde se vyřádí hlavně „taťkové“, a podzimní pouštění draků – „Drakiáda“, kde se vyřadí malé
ratolesti za dohledu maminek. Tak pokud bude přát počasí, může se akce zúčastnit doslova celá
rodina.
Termín tentokráte vychází na neděli 10. 11. 2013 od 14 hodin opět na hřišti U Roboty.
Ševc L.

Vítejte v Eladě!
Milí Bysteráci, zapamatujte si toto slovo dobře, protože od této chvíle už to nebude „sbor“,
„jednota“, „kazatelna“, „modlitebna“, nebo něco podobného, jak se tomu doposud mezi lidmi říkalo,
ale jednoduše ELADA. Pokud by to někomu nestačilo, pak s podtitulem „víceúčelové centrum Církve
bratrské“.
Dobré dílo se podařilo, Elada stojí a začala sloužit svému účelu. Mnozí z vás jistě vnímají, jaký
humbuk se v celém regionu díky Eladě strhl. Školka se rozjela z nuly na sto neuvěřitelnou rychlostí,
o Bystré je zájem v médiích (v listopadu přijede opět ČT), není téměř dne, abychom Eladu
neukazovali „náhodným“ kolemjdoucím. Během dne otevřených dveří 2. září prošlo budovou
odhadem 1200 lidí a přítomní politici jen kroutili hlavou, čeho jsou ti vesničané schopni.
Ať se na to díváme z kterékoli strany, faktem je, že touto nestandardní víceúčelovou budovou
získává náš vesnicko-horský region významnou příležitost k rozvoji životní úrovně. Nakolik této
příležitosti lidé z Bystrého a okolí využijí, už je věc jiná. Před námi všemi stojí velká výzva s touto
příležitostí se poprat.
Roman Toušek

Školka děkuje mladým
hasičům
Malý hrdina dráček Soptík přišel spolu
s mladými hasiči navštívit naši mateřskou
školu, aby děti uvedl do tajů hasičského
povolání.
Jsme moc rádi, že historicky 1. akci naší
školky dětem zajistil právě náš místní
Spolek dobrovolných hasičů. Děti ocenily
nejen promítnutí pohádky, jak se Soptík
chtěl stát požárníkem, ale především
možnost nasednout si do hasičského auta,

nahlédnout do hasičské zbrojnice a
především stříkat vodu ze stříkačky!
Radost jim udělaly i diplomy a dárky,
které všichni na závěr akce dostali.
Děkujeme panu Dusílkovi i všem
mladým hasičům a věříme, že přibudou
do hasičského kroužku noví adepti, kteří
se po vzoru Soptíka rozhodnou: „Budu
požárníkem!“.
Michaela Toušková,
učitelka MŠ Trivium Bystré
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Hledej tečky pro Berušku aneb ze života hmyzu
Pod tímto názvem se v neděli 22. září konal letošní
podzimní dětský
den v Bystrém.
Oproti
předchozím dvěma ročníkům nám počasí sice tolik
nepřálo, ale nakonec nepršelo a dokonce se na
chvilku ukázalo i sluníčko. Účast byla také trochu
menší, dorazilo celkem 29 dětí, ale i tak se vše,
troufám si tvrdit, vydařilo.
A jak sám název napovídá, tentokrát bylo celé
odpoledne ve znamení hmyzí drobotiny. Na startu
pod Bučinou totiž děti potkaly Ferdu mravence
s uplakanou Beruškou, která naříkala, protože
poztrácela všechny tečky na krovkách. A že prý je
musela ztratit někde v lese, ale že tam bydlí jejich
hmyzí kamarádi, kteří by je určitě uměli najít, a tak
prosila děti, jestli by jí ty tečky nepřinesly. Naštěstí
všechny děti přislíbily pomoc a vydaly se na cestu.
Od Berušky a Ferdy dostaly papírovou berušku, na
kterou jednotlivé tečky sbíraly a ještě malá
barevná tykadélka, aby také vypadaly jako malí
broučci. Cestou je čekalo sedm hmyzích kamarádů,
ale aby tečku nedostaly jen tak zadarmo, musely u
každého splnit nějaký úkol.
Stonožce musely obout různé botky na její různě
velké nožky. Včelce pomáhaly najít pyl a přinést ho
do úlu. Zazpívaly si a zahrály na všelijaké hudební
nástroje se cvrčkem a pily sladkou šťávičku
s motýlem. Pomáhaly stavět komín na mraveništi u
chudáka mravence, kterého pokousala vzteklá mšice. Pak namalovaly zakuklené housence, jaký
motýl se z ní asi vylíhne, a nakonec pomohly hovniválovi koulet jeho drahocennou kuličku. Za
všechny úkoly pak dostaly nejenom tečku pro
Berušku, ale také nějakou dobrůtku a obrázek
s hmyzím kamarádem.
Když pak Beruška s Ferdou přišli na kopec,
všechny děti už měly tečky posbírané, a tak se
mohla Beruška konečně zaradovat, protože se jí
objevily i na jejich krovkách. Děti dostaly ještě
další odměnu, a pak už mohly řádit s Ferdou na
jeho diskotéce. A aby toho nebylo málo,
zasoutěžily si ještě v přetahování lanem.
Na myslivecké chatě pak mohly společně s rodiči
posedět a dát si něco dobrého na zub. Tentokrát
byly jako občerstvení připravené párky v rohlíku,
což především děti velice uvítaly.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří
nám pomohli na jednotlivých stanovištích,
s přípravou občerstvení a v neposlední řadě také
našim bysterským myslivcům, kteří nám již
třetím rokem ochotně propůjčují zázemí jejich
myslivecké chaty.
R. Bartošová
(foto z titulní strany je také z „Berušky“ pozn. red.)
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Co možná nevíte…
Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém
Za 18 let kronikaření v Bystrém jsem zpracovávala historii ledasčeho. Výsledky byly
prezentovány na několika výstavách:
1996
Z historie obce (u příležitosti oslav 110 let hasičů a setkání rodáků)
2002
Naše obec se představuje (u příležitosti setkání Bystrých v naší obci)
2006
Z historie obce (u příležitosti svěcení praporu a znaku obce)
duben 2010
Občanská sdružení obce – trvalá výstava na panelech v budově bývalé školy
červenec 2010
Setkání obcí Bystré
srpen 2012
140 let ochotnického divadla a 150 let bysterské hudby.
Průběžně byla většina prací otiskována i v Bysterském zpravodaji. Tak jste si mohli přečíst články
věnované lípě u čp. 1, knihovně, bysterským křížům, koupališti, kříži v předsíni kostela, památníku
padlým v 1. sv. válce, historii naší pošty, houslistu Josefu Herzigovi, rozhledně na Bučině,
samotnému bysterskému zpravodaji, tříkrálovým sbírkám i historii římskokatolické farnosti,
Zlatému potoku, historii Červeného kříže i jiných bysterských spolků, např. myslivců, divadla a
hudby.
Nějak jsem se ale vyhýbala
zkompletování
historie
bysterské
dominanty – kostela sv. Bartoloměje. V létě
2012 toto téma „nakousl“ Josef Lukášek
v příspěvku
věnovaném
Jaroslavu
Moštěkovi (Jak byly objeveny fresky
v bysterském kostele). Ráda bych téma
doplnila dalšími příspěvky z kronik i jiných
zdrojů – třeba i od Vás. Případné příspěvky
předejte osobně do čp. 4, popř. zašlete na
adresu poulova.petra@centrum.cz.

Stručná historie zdejšího kostela podle Boženy Čtvrtečkové
(částečně použito také na internetových stránkách obce)
Dne 9. května 1716 byla v Opočně sepsána smlouva s chrudimským stavitelem Jiřím
Quadronim na stavbu nového kostela, který měl nahradit zašlou svatyni Na Kostelišti. Kostely v té
době stavěly vrchnosti. Dle farní kroniky stavba začala v r. 1721 a trvala 5 let, tedy do roku 1726.
Tento zápis je ale chybný, neboť dle vrchnostenského archivu stavba začala hned v roce 1716 a byla
skončena 1720. Na pilastru vlevo od oltáře je svrchu vysekán letopočet 1718.
V místech, co stojí kostel, bývala březina. Kostel byl pěkný, měl původně vysokou věž
s cibulovou bání. Obrázek této věže se nalézá na farní pečeti.
Dle historika a děkana novoměstského J. K. Rojka vyšel z pazderny od čp. 20 oheň a za
velikého větru vyhořely dva statky, 10 chalup, škola a kostel. To se stalo na den sv. Jiří (24. 4.) 1750.
Zvony se rozlily, že sotva jeden se z nich nechal znovu odlít. Kostelníci zachránili jen dvě sochy od
hlavního oltáře a farář Kuneš si v kronice stěžuje: „Kdyby Bůh dal, aby kostelníci věci lépe rozuměli
a s oltáře obraz sv. Bartoloměje, který byl v Miláně malován, snesli a zachránili.“ Varhany shořely na
prach a popel. Sochy se dochovaly až do dnešní doby, jsou prací Téniho, žáka Matyáše Brauna.
Ještě téhož roku byl kostel pokryt a v následujících letech opravován. Nový obraz sv.
Bartoloměje, který tam je dodnes, namaloval v r. 1869 akademický malíř Adolf Russe z Hradce
Králové. (Tento malíř vyučoval i Aloise Jiráska na hradeckém gymnáziu). Nový oltář byl pořízen r.
1881 a stál 938 zl. 80 kr. Zaplacen byl ze zádušní pokladny. Tento oltář, dle vyprávění Jana
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Novotného z čp. 15, vezli z Prahy tři sedláci na vozech. Za shořelé varhany byly opatřeny malé staré
varhany, nové se pořizovaly teprve r. 1836.
V letech 1833 – 1840 se dělaly velké opravy kostela. Věž byla snížena, odstraněna báň,
postavila se boční předsíň. Velký původní zvon byl prasklý již roku 1785 a pak už vůbec nezněl. Byl
přelit a zavěšen. V této době byl také kostel vně i uvnitř obílen a dány dva postranní oltáře. I křížová
cesta se pořídila ze sbírek kolátorníků. Stála 480 zl. V roce 1850 měla kolátora 2 500 duší. (Pozn.
kolátorství = patronát, kolatura = „farní obvod“, kolaturní, kolaturník, kolaturnice = příslušník,
příslušnice kolatury). Tvary kolátora, kolátorní, kolátorník, kolátornice jsou jen lidové.)
Hlavní vchod do kostela býval ze strany od čp. 95 (dnes Ryšavých). Bývalo tam
neobdělávané pole, takže dost místa při pohřbech. Když pak začal hospodařit majitel Antonín
Dyntar, vchod se zúžil a tím se začal používat vchod postranní, nyní ze silnice. Byla tam ve hřbitovní
zdi veliká klenutá brána a po stranách dva pranýře. Dle farní kroniky se dělala oprava zdi a brány
v roce 1903 a tehdy byl zřejmě jeden poškozený pranýř odstraněn. Lavice a dubové dveře jsou
původní.
V roce 1892 se prováděla další oprava a výmalba kostela. Kříž v předsíni zhotovil Josef
Marek, řezbář, rodák z Dolů z Markova mlýna čp. 51. Byl zhotoven r. 1893 a stál 70 zlatých. Na
podzim roku 2006 byl kříž odcizen. Při středeční podvečerní mši 20. září byl ještě na místě. O
několik dní později (26. září) byly zbytky kříže bez sošky Ježíše, kterou zloději doslova vysekali ze
dřeva kříže, nalezeny v prostoru hřiště. Josef Vymetálek s Josefem Balcarem kříž vyspravili, natřeli
a ten byl vrácen s původní cedulkou INRI do předsíňky kostela.
Až do roku 1786 byl kostel filiální k Dobrušce (66 let). Tohoto roku sem přišel první lokalista
Martin Kaiser. V roce 1802 byl kostel povýšen na farní. Farář byl odměňován 400 zlatými
z náboženského fondu – později byl pod patronátem vrchnosti.
Velká oprava jak vně, tak uvnitř se prováděla v létech 1969 – 1973. Byla odkryta původní
malba z roku 1764 na vítězném oblouku od Štěpána Fickera z Dobrušky a rokoková malba na
stropě a piastrech. Byly odstraněny empírové oltáře a dány oltáře barokní z devastovaného kostela
z Vrchní Orlice u Rokytnice v O. h. - o těchto i dalších úpravách bude řeč příště.
Fotografie:
Zimní pohled na kostel (od západu)
Opravený kříž v předsíni kostela (2007)
Hlavní vstup od silnice – vedle brány se kdysi nacházely dva pranýře
Petra Poulová, kronikářka
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Napsali jste nám…
Za českými tradicemi
Určitě si také říkáte, jak ten rok rychle utekl. Už je tu zase adventní čas a za chvíli budou Vánoce. Ve
slavnostní a tajuplné atmosféře adventu ožívají i v naší zemi staré zvyky a tradice po staletí
neodmyslitelně spojené s očekáváním nejkrásnějších svátků roku….
K adventu patří různé dekorace, nejčastěji věnec nebo výzdoba, jejíž součástí jsou svíčky. Ty nám
mají prozářit nejtmavší dny v roce. Zvyk vázat adventní věnce je starý více než 150 let. Původně to
byl velký dřevěný kruh, na kterém se zapalovaly svíčky, kterých bylo dvacet čtyři. Tento věnec se
dával na stůl nebo pod strop uprostřed místnosti, někdy se bez svíček věšel na vchodové dveře.
Tvar věnce má pohanský původ a vyjadřuje sounáležitost a společenství, v němž člověk žije. Zelené
věnce měly přinášet štěstí a úrodu a odvracet zlo a bídu. Z dvaceti čtyř svíček zůstaly nakonec čtyři,
pro každou adventní neděli jedna.
Původní barvou adventu byla fialová - barva pokory a půstu. S postupem času se používaly různé
barvy podle symboliky. Kromě čtyř fialových nebo červených svíček se používá další klasický vzor –
tři fialové svíčky a jedna růžová. Ta se zapaluje na třetí adventní neděli, tzv. radostnou. Někdy je
adventní věnec se svíčkami ve čtyřech barvách – fialové, červené, růžové a bílé. V tomto pořadí se
zapalují. První neděli se zapálí pouze jedna svíce, druhou neděli dvě a třetí tři. Až čtvrtou neděli
hoří všechny.
Při aranžovaní věnce se nejčastěji používají různé stálozelené větvičky dozdobené kořením,
sušeným ovocem, semínky stuhami, hvězdičkami apod. Adventní dekorace nemusí být kruhová,
důležité jsou svíce, které odpočítávají čas do Vánoc.
Přejeme všem klidný adventní čas.
Z archivu: ŠuBy

Malé oznámení
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na nově vytvořené internetové stránky
https://www.kojenecke-retro.estranky.cz,
kde postupně najdete vše o mé sbírce historických kojeneckých a mateřských zajímavostí, potřeb a
vybavení, jejíž část byla vystavena vloni u nás v Bystrém v rámci srpnové pouti.
Stránky mají hlavně informační
charakter. Cílem je upozornit na
připravované nebo již zahájené
výstavy.
Zároveň bych chtěla touto cestou
poděkovat paní Marii Komůrkové,
paní Zlatě Bartošové a manželům
Čtvrtečkovým, kteří darovali do mé
sbírky něco ze svých letitých
rodinných pokladů, za což jsem jim
velice vděčná, neboť každá získaná
věc i docela drobná maličkost
potěší.
Webové stránky jsou zatím na
začátku, v průběhu jejich dotváření
budou přibývat další informace i
fotografie.
Pevně doufám, že si mé snažení najde i mezi Vámi příznivce, kteří si rádi prohlédnou starý svět
mateřství a kojeneckého věku.
Jana Krásová, Bystré č. 48
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Gratulace
V tomto období slaví své významné životní
jubileum mimo jiné také
pan Václav Šubrt
a paní Věra Vašíčková.
Oslavencům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
pozn. redakce: uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.

Pozvánky
Hospoda U Divočáka v Bystrém pořádá:

Bysterské posvícení 9. - 11. 11.
Otevřeno bude v sobotu, neděli i v pondělí od12:00,
posvícenská kuchyně.
V pondělí Zlatá hodinka s živou hudbou od 13:00.
******************

Pečené makrely a pstruzi 22. – 24. 11.
Otevřeno bude v pátek od 18:00, v sobotu a neděli od 13:00
Těšíme se na Vaši návštěvu!
********************

I letos bude probíhat

předvánoční prodej kaprů.
Objednávky přijímáme v hospodě.
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pro vás připravili

Zabíjačkové posezení
V sobotu 16. listopadu 2013 od 10.00 hodin
v „hale“- za kostelem v Bystrém
Nabídka z čerstvé zabíjačky :
polévka prdelačka, ovar, tlačenka, jitrnice, kroupy,
točené pivo, svařák, hudba atd., to vše ve
VYHŘÍVANÉM STANU!!
„přijďte se pobavit i vzájemně se poznat.“
!!!LETOS OPĚT PRODEJ I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!!!
Prodej na masenky bysterským důchodcům 10:00 - 14:00

Od září se opět cvičí!
pravidelné čtvrteční cvičení pro ženy
vede Eva Suchánková z Ohnišova.
Informace jako vždy u Moniky Marešové.
Těšíme se na Vás!

Mikuláš
Kdo máte zájem, aby vaše děti
navštívil ve čtvrtek 5. prosince
Mikuláš se svou družinou, nahlaste to,
prosím, nejpozději do pondělí
2. prosince
u Romany Bartošové.
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Letošní vánoční besídka
se uskuteční

v neděli 15. prosince od 15:30
v hospodě u Divočáka
Jste všichni srdečně zváni!
Bude připraven bohatý program a děti
tradičně dostanou dárečky.
Přihlaste své děti, prosím,
nejpozději do 15. listopadu u Romany Bartošové,
(tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).
Bysterským dětem přispívá Obec Bystré 100 Kč, rodiče platí tradičně 50 Kč, přespolní platí celých 150 Kč.

Elada je hezčí, když se tam něco děje. Tak přijďte!


neděle 17. listopadu od 16h - Koncert skupiny OBOROH



25. – 30. listopadu - LEGOprojekt – děti staví město z Lega



sobota
7. prosince
od 16h
- Adventní
Vlasta, CB Bystré, Náchod, Česká Skalice, Trutnov



6. – 8. prosince - Vánoční jarmark
Za malý peníz nakoupíte drobnosti z domácí dílny.



neděle 15. prosince od 9:30 v Kině 70 – Bohoslužba s dětským vánočním divadlem (v
Eladě tuto neděli bohoslužba není!)



středa 25. prosince od 10h – vánoční bohoslužba

koncert

pěveckých

sborů

Po Novém roce se těšte na odborné přednášky z oboru dětské a rodinné psychologie, výstavu
keramiky s pracovní dílnou, prezentaci 3D animace studia Anomalia (www.anomaila.eu), komorní
koncerty, promítání cyklu Jeden svět, koncert sboru Effatha atd.
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Dětičky, přijďte si zacvičit!
Setkáme se každý čtvrtek od 16:00 v tělocvičně
v Bystrém.
Společně si protáhneme tělíčka, zatančíme na dětské písničky a zacvičíme
si s různými pomůckami.
S sebou si vezměte nějakého dospěláka, boty do tělocvičny a hlavně
dobrou náladu.
Těší se na vás Romana Bartošová :o)


23. prosince nám čekání na Ježíška letos opět zpříjemní

Vánoční troubení
hudebníků Bysteranky na návsi před čekárnou, kde bude opět
připraveno i něco na zahřátí. Čas koncertu bude upřesněn.
pořádá Obecní úřad Bystré



JEDEN SVĚT V BYSTRÉM
Surfaři v severním moři, handicapovaní punkeři, manželka za 50 ovcí, vzdělávání
děti bez rozdílu věku, rasy a handicapu nebo krev v mobilech. To jsou témata
úspěšných filmů z festivalu dokumentárních filmů JEDEN SVĚT, které budou
promítány na volně přístupné projekci v ELADĚ, a to každé druhé pondělí
počínaje 6. lednem 2014. Před filmem bude úvodní slovo o tématu filmu, po filmu
je vítána diskuse.

Zve Vás promítač David Fellner
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Kulturní a společenské akce - přehled:
9. – 11.
listopadu

Bysterské posvícení
So, Ne, Po hospoda otevřena od 12hod.
V so taneční zábava, hudba: Combi, pořádá Myslivecké sdružení
V pondělí Zlatá hodinka, živá hudba od 13hod.

13. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
středa
16. listopadu Zabíjačkové posezení
Hala za kostelem, od 10 hodin, pořádají Vag-i-noviny
sobota
16. listopadu Poslední leč
Hospoda v Kounově, hraje Styl, pořádá Myslivecké sdružení
sobota
17. listopadu Koncert Oboroh
Elada, od 16hod.
neděle
22. – 24.
listopadu

Pečené makrely a pstruzi

25. – 30.
listopadu

LEGOprojekt – děti staví město z lega

Hospoda U Divočáka, v pátek od 18, so a ne od 12hod.
Elada

5. prosince
čtvrtek

Mikuláš

7. prosince
sobota

Adventní koncert pěveckých sborů

6. - 8.
prosince

Zájemci se mohou nahlásit do 2. 12.
Elada od 16:00, pořádá CB v Bystrém

Vánoční jarmark
Elada

11. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. prosince
neděle

Vánoční besídka

23. prosince
pondělí

Vánoční trobení

začátek
ledna

Hospoda u Divočáka, začátek v 19:30
Od 15:30 na sále místního hostince, pořádají bysterské maminky
Účast hlaste do 15. 11.!!
Na návsi, čas bude upřesněn, pořádá OÚ Bystré, drobné občerstvení…

Tříkrálová sbírka
Datum bude upřesněn

6. ledna
20. ledna
3. února
11. ledna
sobota

Jeden svět v Bystrém - promítání

15. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Elada, od 19:00

Výroční schůze SDH

Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
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18. ledna
sobota

Myslivecký ples

8. února
sobota

Hasičský bál

Hospoda u Divočáka, hudba: Trop, pořádá Myslivecké sdružení
Hospoda u Divočáka, hudba: Elastic, pořádá Sbor dobrovolných hasičů

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 6. 11. 2013.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 20. 1. 2014
»»»»»•«««««
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