ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH únor 2014
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení
z 34. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 13. listopadu 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) zprávu starosty o provedených pracích v obci
b) obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
2) Schvaluje:
a) vyhlášku obce č.1/2013 o místních poplatcích
b) jmenování inventarizační komise

Usnesení
z 35. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově místního Pohostinství U Divočáka
dne 11. prosince 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) zprávu starosty o provedených pracích v obci za r. 2013
b) obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
2) Schvaluje:
a) rozpočtový výhled do r. 2023
b) směrnice o veřejných zakázkách

Usnesení
z 36. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 15. ledna 2014 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) zprávu starosty o jednání s p. Bittnerem
b) obsah došlé a vyřízené poštovní korespondence
c) provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
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2) Schvaluje:
a) návrh rozpočtu na r. 2014
b) výši odměny pro p. Ing. Bareše za obsluhu a údržbu kostelních hodin
c) příspěvek na žáky pro ZŠ Trivium plus ve výši 88.000,-Kč

Důležitá upozornění
Knihovna

Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
únor 5. a 19.
březen 5.
duben 2., 16. a 30.
květen 14. a 28.
V lednu byl z dobrušské knihovny zapůjčen nový soubor knih – 70 titulů různých
žánrů - pro děti, naučné, beletrie, detektivky…
Celkem je pro čtenáře připraveno 800 knih „našich“ a asi 160 knih z dobrušského
výměnného fondu.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky a rozšířit řadu bysterských čtenářů 
Na Vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.

Stalo se...
Vánoční besídka pro děti
Vánoční besídka nechybí v kalendáři společenských událostí už hezkou řádku let a ani loňský rok
nebyl výjimkou. V neděli 15. prosince se sešly děti z Bystrého i okolí na sále naší hospody, aby se
společně s rodiči naladily na vánoční notu.
A nebyla to ledajaká událost! Tentokrát byli diváci, kterých byl plný sál, vtaženi rovnou do
televizního vysílání v přímém přenosu. Pod vedením Romany Bartošové a Kamily Ševcové si děti
nacvičily pestrý program, kterým mohly směle konkurovat opravdovému vysílání. Od chvilky
poezie, přes pohádky, živé reportáže až po taneční show ve stylu Star dance, to vše dokázaly děti
předvést s obdivuhodným nasazením. A malé i velké publikum se po celou dobu skvěle bavilo.
Zkrátka, jak pan starosta ve svém „vstupu“ trefně poznamenal, o novou generaci divadelních
ochotníků
se
opravdu
nemusíme obávat. Na závěr si,
jak je již krásnou tradicí,
všichni společně zapěli několik
koled
za
kytarového
doprovodu
pana
kazatele
Romana Touška. A co by to
bylo za besídku, kdyby se na ní
nerozdávaly dárečky! Ani na ně
pořadatelé nezapomněli.
A já využiji „svého“ prostoru
tady,
abych
všem
organizátorům v čele s manžely
Bartošovými a
Ševcovými
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poděkovala za přípravu tak náročného programu a popřála hodně sil do dalších akcí. Nemohu
samozřejmě vynechat ani děti, které věnovaly svůj čas a píli k nacvičení scének a tanečků. A
vzpomenu s díky i na maminky, které upekly cukroví, a na pana hospodského, obecní úřad a
sponzory za podporu dětských akcí.
Je pěkné, že se na podobných akcích scházíme v tak vysokém počtu, a už se těším na další, tedy na
dětský karneval, který nás zanedlouho čeká.
Monika Drašnarová

Mateřská škola Trivium včera, dnes a zítra…
Nový rok nás obvykle vybízí k rekapitulaci toho, co se událo v uplynulém roce, a k předsevzetím do
dalšího období. V tomto smyslu přinášíme několik vzpomínek ze života mateřské školy Trivium v
Bystrém a malé nahlédnutí do našich plánů a „předsevzetí“ do nadcházejících měsíců.
28 čiperných předškolních dětí stihlo za uplynulé 4 měsíce naplno ozkoušet funkčnost nové budovy
Elada i přilehlého okolí, zvláště pak všemi oblíbeného obecního hřiště pro děti, a spolu s manželi
Hauferovými jsme také prozkoumali zdejší les – pěkně z výšky mysliveckého posedu.
Maňásci Kačenka a Vítek nás každý týden provázejí novou výpravou za poznáním: takto jsme s
dětmi už absolvovali např. Výpravu za kamarády, za počasím, za ovocem a zeleninou, za podzimní
přírodou, za zdravím, za kouzlem Vánoc…; pravidelně také probíhá předškolní příprava.
Program jsme si zpestřili i některými mimořádnými akcemi: krom již dříve zmíněné Hasičské
školičky jsme se jako školka připojili k akci Legoprojekt – stavbě velkého městečka z Lega;
uspořádali jsme Pekařský den, jehož výsledkem byly 4 voňavé jablečné štrůdly vlastnoručně
připravené dětmi; využili jsme nečekané návštěvy z Ugandy a zažili multikulturní setkání s
Afričanem Tomem; na
Čertovský den za námi
dorazil
Mikuláš
s
nadílkou a čert čekal za
dveřmi, najde-li se
odvážlivec, který se za
ním vydá na stezku
odvahy pro podpis;
rodiče potěšila Vánoční
besídka:
kromě
dětského představení
jsme jim nadělili také
video z budování a
života
školky
(http://youtu.be/5Iny1
mK3ypU) a děti zase
čekalo překvapení v
podobě
veliké
molitanové hrací sestavy věnované firmou Jech.
V novém roce se chystáme obohatit nabídku pro děti o Angličtinu pro nejmenší a Flétničky pro
hudební dětičky. Máme také v plánu uspořádat nějaké akce ve spolupráci se základní školou
Trivium, kterou odstartuje návštěva našich předškoláků v 1. třídě. A samozřejmě nás také čeká
zápis na další školní rok, o němž vás budeme zavčas informovat.
Za MŠ Trivium Mgr. Michaela Toušková
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Tříkrálová sbírka 2014
V sobotu 4. ledna 2014 vyrazily do terénu již osmým rokem skupinky tříkrálových koledníků.
Počasí se podobalo tomu loňskému – na sníh čekaly děti celé Vánoce i celý leden marně, teploty
byly také spíše jarní. V pátek při mši v kostele sv. Bartoloměje obdrželi koledníci požehnání, které v
sobotu roznášeli po domech v Bystrém i okolí. Na Dobrušsku potom sbírka probíhala až o týden
později.
Kdo letos v Bystrém koledoval?
První skupinku (Jana a Lucka Bartošovy s nejmladší sestřičkou a
bratrancem V. Šáfrem) vedla Romana Bartošová. Jejich úsek začínal u
návsi a pokračovali směrem k náměstí, dále k Janovu a ke Krahulci.

Druhá skupinka (Dan Vašíček, Benedikt a Ignác Barešovi)
v doprovodu Marie Barešové začínala u „kravína“ a postupovala
západní částí obce kolem hlavní silnice od Bačetína až ke kostelu.

Třetí skupina (Matěj Tláskal, Ríša Poul a Beatka Novotná)
pod vedením Martiny Novotné obcházela tradičně Bysterské
Doly a „kopec“.

-5-

A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Oproti loňsku bylo na Bystersku o
dvě skupinky více, stejně jako přede dvěma lety. Tady jsou výsledky z Dobrušska a
Bysterska:
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan,

151 468 Kč

VAL, CHLÍSTOV
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce, Mokrého
POHOŘÍ
SEMECHNICE
TRNOV
HOUDKOVICE
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY, Záhornice
KOUNOV
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště,

10 088 Kč
63 434 Kč
15 485 Kč
9 754 Kč
5 906 Kč
4 910 Kč
17 843 Kč
24 737 Kč
7 861 Kč
11 925 Kč
25 320 Kč

Chábor, Běstvin, Dolů

Chmeliště

BYSTRÉ V O.H.
JANOV A TIS
OHNIŠOV
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška
BAČETÍN
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
TÝNIŠTĚ N. O.
LÍPA N. O.
CELKEM

12 889 Kč
5 863 Kč
13 221 Kč
6 505 Kč
7 703 Kč
7 638 Kč
5 278 Kč
16 981 Kč
5 973 Kč
8 675 Kč
5 830 Kč
7 236 Kč
4 216 Kč
456 739 Kč

Bystré
12 889 Kč
Janov a Tis
5 863 Kč
Ohnišov
13 221 Kč
Sedloňov
7 703 Kč
Dobřany a Nedvězí 7 638 Kč
Sněžné
6 505 Kč
Bohdašín
5 278 Kč
----------------------------------------Celkem
59 097 Kč
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným
především v regionech, kde se sbírka koná.
Děkujeme ještě jednou všem dárcům a také všem
koledníkům, vedoucím skupinek, panu starostovi,
panu faráři i ostatním, kteří umožnili uspořádání
této akce v naší obci a pomáhali s její organizací.
Poděkování si zaslouží i Helena Zahradníková
z Janova, která zajišťuje vybavení pro skupinky a je
ve spojení s dobrušskou charitou.
Za odměnu koledníci dostali stejně jako loni i
lístek na promítání 3D filmu v dobrušském
kině. Koledníků bylo nakonec tolik, že se
v úterý 28. ledna muselo promítat hned
dvakrát.

Přehledná tabulka dosavadních sbírek v Bystrém a okolí
rok pokladniček vybráno Bystersko okolní obce
v Bystrém
v
skupinek
Bystrém celkem
2007
2008
2009
2010

1
2
3
3

4 960
9 554
12 400
13 422

2
4
5
8

2011 3

12 147 10

2012 3

11 929 10

2013 3

12 768 8

2014 3

12 889 10

Janov + Tis
Janov+Tis, Dobřany
Janov + Tis, Dobřany (sam. skupina)
Bystré + příspěvek od 7 rodin z obce Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov, sam. skupiny: Dobřany +
Nedvězí, Ohnišov, Bohdašín
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Sněžné, Ohnišov (1 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
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Bystré a
okolí
vybráno
celkem
8 633
17 011
21 480
39 491
52 776
53 406
48 504
59 097

Závěrem ještě několik zajímavostí z internetu o svátku Tří králů:
Šestý den nového roku se správně nazývá Svátek Zjevení Páně, většina ho však zná jako
svátek Tří králů. Tehdy se narozenému Ježíškovi přišli poklonit tři mudrcové a přinesli mu dary.
Tento den - 6. leden - je také považován za přijetí nebo uznání Krista.
Proč byli tři?
Zajímavým faktem je to, proč byli mudrci, ze kterých se v legendě časem bez zjevného důvodu stali
králové, právě tři? Podle odborníků tento počet znamená tři fáze lidského života, proto je jeden z
králů mladý, druhý ve středním věku a třetí představuje starce. Symboly jdou dokonce i dál, a tak
tmavá tvář nejstaršího z mužů může představovat i stín smrti. Stejně tak by mohli představovat
také budoucnost, přítomnost a minulost. Symbolické jsou i tři dary, které Ježíškovi přinášejí.
Zastupují všechna skupenství, která se na planetě vyskytují. Zlato jako kov je symbolem pevného
skupenství, kadidlo plynného a kapaliny zastupuje myrha - mast užívaná při pohřbech. Proto ji
nese černý král.
Bůh žehnej tomuto domu anebo K + M + B
V současnosti si lidé spojují svátek Tří králů hlavně se slavnostními pochody, humanitárními
sbírkami a také třemi písmeny K+M+B. Vysvětlení, že jde o iniciály jmen Tří králů - Kašpara,
Melichara a Baltazara, je však špatné. Písmena znamenají Pán (nebo Kristus) žehnej tomuto domu. K
zastupuje Krista nebo také řeckou podobu pána Kurios, M je obydlí - latinsky mansionem a B ať
žehná = benedicet.
Mnozí také považují svátek Tří králů za konec vánočních svátků. V domácnostech se proto
odstrojují stromečky a schovávají adventní věnce. Tvrdí se, že kdo to neudělá právě 6. ledna, měl by
vydržet až do 2. února, kdy se slaví Hromnice.
Věděli jste, že:
Vánoce se v pravoslavném Rusku slaví až 7. ledna, protože církev stále používá juliánský kalendář,
který je oproti našemu gregoriánskému o 13 dní opožděn? Náš 7. leden tedy odpovídá jejich 25.
prosinci.
Petra Poulová, kronikářka obce
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Co možná nevíte…
Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém
2. díl – vnější opravy kostela v letech 1969 až 1970
V prvním díle povídání o historii našeho kostela jsme se věnovali stavbě kostela v letech 1816-1721 a
jeho dvěma velkým opravám v 19. století. Další velká oprava jak vně, tak uvnitř se prováděla v létech
1969 – 1973. Druhý díl se věnuje první etapě těchto úprav – opravě střechy a omítky v letech 1969 a
1970.
1969
Střecha kostela byla po odchodu faráře Mimry v takovém desolátním stavu, že hrozilo spadnutí
stropu a dokonce se mluvilo, že kostel bude uzavřen. Administrátor Stanislav Marek ze Sedloňova,
který se po smrti faráře Mimry stal správcem kostela v Bystrém, se snažil pro bysterský kostel
udělat, co bylo v jeho silách. Opadané části stropu dal opravit a dal provésti nejnutnější opravu
střechy. Břidlicová střecha se však při opravě více poškodila, než opravila, neboť stará zvětralá
břidlice se drobila a situace se stala kritickou. V tu dobu (na konci roku 1968) nastupuje za
Stanislava Marka Jaroslav Moštěk a stává se zároveň správcem farnosti v Bystrém. Mladší,
průbojný, pokrokový kněz hned v prvním roce provedl v přifařených obcích sbírku a za přispění
státních fondů bylo přikročeno k opravě střechy. Bylo rozhodnuto dát krytinu plechovou, zatím na
jižní stranu kostela, protože na víc nebylo peněz. Později byla docílena úhrada i na druhou stranu,
severní. Práce provedl Okresní stavební podnik z Dobrušky asi za 100 000 Kč. Na práci se podílelo
asi 6 klempířů pod vedením zdejšího občana klempíře Josefa Netíka. Pomocných prací se účastnili
hlavně manželé Šintákovi z čp. 63, Antonín Práza z čp. 123 a jiní. Jelikož práce měly být hotovy
v roce 1969, pracovali klempíři až 12 hodin denně. Protože zdejší pohostinství nebylo ochotno jim
poskytovat stravování, uvolila se paní Valášková, bývalá hostinská, zdarma vařit obědy a podávat
svačiny, vše bylo připravováno ze zakoupených potravin v kuchyni na zdejší faře. Oprava střechy
kostela byla na konci roku 1969 téměř hotová, malé nedodělky se nechaly na jaro 1970. Nesplnilo
se očekávání, že při opravě báně malé věže kostela se najdou nějaké písemné nebo věcné doklady
z dřívější doby...
1970
Vladimír Sedláček sepsal pro Bysterský zpravodaj povídání, které do kroniky zapsala Božena
Čtvrtečková: „Bysterský kostel se odívá pomalu do nového hávu. Po šedavé ponuré omítce se
objevují najednou jásavější barvy – teple žlutá, bílá a červená. Nový nátěr omítky působí najednou
nezvyklým dojmem a možná, že se některým občanům bude zdát snad moderním, přehnaným.
Bysterský kostel byl stavěn ve slohu vrcholného baroka v letech 1716 až 1721 podle plánu stavitele
Quadroniho. V témže slohu byly stavěny kostely v okolí (Sedloňov1702, Deštné 1720, Olešnice
1703 – 05, Dobruška 1712, Nový Hrádek 1723, Dobřany do r. 1738, v Dobrém byla pořízena
barokní přestavba kostela na gotické dispozici roku 1739).
Bysterský kostel mezi jmenovanými kostely rozhodně stavebně nevyniká, i když byl zčásti
přestavěn po velkém požáru roku 1750 a věž upravena roku 1845. Původní barokní sloh si kostel
zachoval. Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. století do sklonku 18. století.
Výzdoba barokní plastikou na našem kostele chybí, i když s ní bylo počítáno. Malby barokní jsou
patrně podle farní kroniky zachovány pod současnou malbou, zejména nad portálem. Vnitřní malba
kostela pochází asi z roku 1892, kdy byla prováděna oprava. (Toto jsou důležité informace, které
vedly V. Sedláčka až k objevení nástěnných fresek v roce 1971). U některých barokních staveb se
používalo barevných omítek, z nichž zejména červená byla v oblibě. Červenou malbou bylo
opatřeno i základní zdivo. Pilastry byly bílé, snad i žlutavé. Červená barva omítky kostela v Bystrém
dala obci dokonce i zpřesňující název „Červený Bystré“, kterého se používalo i v úředních spisech. I
obec užívala úřední pečetě s názvem Červený Bystré. (Úvodní stránky kroniky uvádějí toto označení
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ve tvaru „Červený Bystrý“.) Nátěr omítky, jak se nyní provádí, odpovídá původnímu zbarvení stěn.
Poslední velká oprava kostela, při které byla položena šifrová krytina za šindelovou, vyměněny
některé trámy ve věži a pořídila se nová výmalba vnitřku kostela, se prováděla v letech 1891 až
1893.
Je jistě záslužné, že tak výrazná památka v obci, jakou kostel je, je uváděna do pořádku a že je tu
šetřeno i stavebního slohu i obecní tradice. I když kostel nechala stavět vrchnost, pracovali na něm
jistě i místní občané, kteří tu zřejmě plnili robotní povinnosti.“
Kronikářka doplňuje v roce 1970 tyto informace ještě takto: Na škrabání omítky kostela a natírání zdí
se většinou podílely starší ženy, tak i na úpravě hřbitova. Okopaly trávník na chodnících a kolem
hrobů. Škoda že se nezamezilo růstu další trávy nějakým opatřením, třebas igelitovými pásy
posypanými pískem apod. Byla to asi zbytečná práce. Byla také nabílena márnice, udělán kolem
chodník a zavedena elektrika. Hodiny na věži jednou týdně řídí a potahuje Fr. Kopecký z čp. 108.
V 10. čísle Bysterského zpravodaje z roku 1970 je otištěn děkovný dopis administrátora zdejšího
kostela J. Mošťka ze Sedloňova, v němž oceňuje skutečnost, „že se památné stavební a výtvarné
hodnoty zachraňují a opravují. I zdejší kostel má zásluhou občanů nový a důstojný vzhled, stal se
ozdobou uspořádané obce a okrasou půvabné krajiny.“ Pan farář děkuje všem občanům místním i
z okolí za ochotnou a nezištnou pomoc při restauraci chrámu, Místnímu nár. výboru za morální
podporu a propagaci, zaměstnancům Státních statků za povozy, lesní správě a JZD v Ohnišově a
přeje všem, aby žili ve zdraví a pokoji.
1971
Podrobně zaznamenává kronika události v roce 1971:
24. dubna postavili brigádníci lešení na malou věž, která se opravovala. Uvnitř kostela oškrabávají
omítku, hledají staré malby.
18. května přišli klempíři z Okresního stavebního
podniku s mistrem Jos. Netíkem z čp. 107 a bourali
malou věž. Se vzrušenými pocity jsme se dívali, jak
kotouče staletého prachu nesly se k Farám. Z věže
vynesli dva koše roští, které tam nanosily kavky na
hnízda. Věž ze strany od severovýchodu (tam, co
byla hnízda) byla shnilá, takže se i trámy musely
vyměňovat. Plech už byl také špatný.
15. června byli s opravou hotovi a dávali do této
malé věže zprávy o životě naší obce. Báň na věžičce
je několikrát natřená miniem (jasně červená),
dolejší část (sloupky) je barvy bordové.
Jelikož se stále nedařilo najít při škrabání omítky
malby, pokusil se o tuto práci ředitel zdejší školy Vladimír Sedláček. A malby našel!
Pokračování příště.
Petra Poulová, kronikářka

Foto:
Jeden z nápisů v kostele (foto z r. 2007)
Severní pohled na kostel od fary z léta 2009
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Gratulace
V tomto období slaví své
významné životní jubileum mimo jiné také

Vlastimil Hartman,
Danuše Hrochová,
Vilma Hrubešová,
Blanka Hejzlarová,
Dagmar Valůšková,
Gerlinda Povolná,
Anna Dušková
a Danuška Netíková.
Oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
pozn. redakce: uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
Pokud máte zájem o zveřejnění jubilea svého nebo Vašich blízkých, kontaktujte redakci.

Pozvánky
Zveme všechny příznivce

stolního tenisu na 11. ročník turnaje

O putovní pohár
„Vítězného února“,

který se koná v sobotu 22. 2. 2014 od 13:30
prezentace 13:00 až 13:30

v sále hostince U Divočáka v Bystrém
Kategorie muži neregistrovaní hráči,
v případě zájmu bude i kategorie žen.
Startovné: 50,-Kč
Srdečně zvou pořadatelé.

Přihlášky: p. Ševc L. tel. 603 567 714
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Zveme všechny děti z Bystrého a okolí na tradiční

který se uskuteční

v neděli 23. února 2014 od 15:00
v hospodě U Divočáka v Bystrém.
Stejně jako vloni se na vás těší Lojza s Lízou,
se kterými si budete moci zařádit, zatancovat a zasoutěžit!
Také je pro vás připravená bohatá tombola!
Těšíme se na vás!
Jak se již stalo milým zvykem, i letos budeme prodávat tácky plné dobrot
z domácích dílen našich maminek a babiček.
Své výrobky můžete přinést v den karnevalu mezi 10:00 a 11:00 do hospody.
Výtěžek z prodeje bude věnován na další akce pro děti v Bystrém.
Již předem všem velice d ě k u j e m e !!!

Zveme srdečně všechny na

aneb jak se připravit na koledu

Hospoda U Divočáka

Bystré v Orlických horách
Neděle 20. 4. 2014 od 20.30 hod.
Hudba, tanec, zábava
vlez 30,- (slosování vstupenek)
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Kulturní a společenské akce - přehled:
19. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

22. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise

23. února
neděle

Maškarní karneval

8. března
sobota

Pyžamový ples

12. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

16. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

20. dubna
neděle

Pomlázkové posezení

30. dubna
středa

Pálení čarodějnic na Bučině

14. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

18. května
neděle

Setkání důchodců

Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Hospoda U Divočáka, prezentace 13:00-13:30,
Hospoda U Divočáka od 15:00
Hospoda U Divočáka od 20:00, hraje Proradost, pořádají Vag-i-noviny
Hospoda u Divočáka, začátek v 19:30
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Hospoda U Divočáka od 20:30
Lampionový průvod vyráží v 19:30 od čekárny
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Program bude upřesněn

Stále probíhá cvičení s dětmi
a budeme rádi, když se k nám přidáte i vy!
Setkáváme se každý čtvrtek od 16:00 hod. v tělocvičně v Bystrém,
kde si pokaždé společně protáhneme tělíčka, zatančíme na dětské písničky a
zacvičíme si s různými pomůckami.
S sebou by měly mít děti nějakého dospěláka, boty do tělocvičny a 20 Kč (příspěvek za rodinu na nové cvičební pomůcky).

Těší se na vás Romana Bartošová :o)
***********************************************************************************************************************************
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 14. 2. 2014.
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. 4. 2014
»»»»»•«««««

- 12 -

- 13 -

