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převzato z webových stránek královéhradeckého kraje:

Titulem Stavba roku se pyšní ELADA v Bystrém a vrchlabský
„KRTEK“
Poslední aktualizace: 5.11.2014 11:26

Je rozhodnuto. Na dnešním slavnostním vyhlášení výsledků se veřejnost seznámila s
verdiktem odborné komise pro letošní ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého
kraje. Bylo uděleno celkem pět ocenění, přičemž titul Stavby roku 2014 si odneslo
víceúčelové centrum Církve Bratrské v Bystrém a Krkonošské centrum
environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí….
…….Nejvíce však zazářily jiné dvě stavby na území kraje. První je centrum ELADA v
Orlických horách. Vyznačuje se především svou multifunkčností. Vzniklo na místě
nevyhovující modlitebny Církve Bratrské, kterou plně nahradilo. Vedle toho v sobě
ukrývá i mateřskou školu. Budova slouží také k pořádání koncertů, výstav, přednášek a
dalších kulturních aktivit, které obohacují život v horské obci Bystré.

Volby do zastupitelstva obce Bystré 2014
Kandidát
Navrhující Politická
Povolání
poř.
příjmení,
věk strana příslušnost
číslo jméno, tituly
1
Ševc Leoš
41 NK
BEZPP
vedoucí výroby
člen rady
2
Lukášek Josef 62 NK
KSČM
Královéhradeckého kraje
3
Jiránek Jiří
37 NK
BEZPP
podnikatel
Drašnarová
4
36 NK
BEZPP
lékařka
Monika
5
Fellner David 47 NK
BEZPP
ekonom
6
Novotný Josef 42 NK
BEZPP
konstruktér
Pokorný
7
46 NK
BEZPP
státní zaměstnanec
Jaroslav
8
Tomáš Jiří
60 NK
BEZPP
dělník
9
Krpata Simon 25 NK
BEZPP
programátor

Hlasy

Bydliště

Pořadí
abs. v % zvolení

Bystré

115 12,70

1

Bystré

103 11,38

2

Bystré

92 10,16

3

Bystré

101 11,16

4

Bystré
Bystré

95 10,49
105 11,60

5
6

Bystré

101 11,16

7

Bystré
Bystré

92 10,16
101 11,16

8
9

Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 42 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém
dne 6. srpna 2014 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) Bere na vědomí:
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a) Zprávu o splnění bodů usnesení č. 41-2010-2014 přijatého dne 18. 6. 2014
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření starostou v jeho pravomoci
2) Schvaluje:
a) Program zasedání
b) Zařazení katastrálního území obce Bystré do působnosti MAS Pohoda
venkova na období 2014-2020.
c) Prodej parcely č. 627/3 v KÚ Bystré pí. Vaverkové za odhadní cenu.
d) Nákup dvou ovladačů nočního osvětlení.
e) Uzavření nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových na parcely č. 218 a 219 v KÚ Sněžné.
f) Podpis kupní smlouvy s Pozemkovým úřadem na parcelu č. 341/5.
g) Návrh Usnesení ze zasedání č. 42-2010-2014 ze dne 6. 8. 2014
3) Přijímá:
a) Informaci o stavu výjezdové jednotky a techniky místní SDH Bystré.

Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin
listopad 12. a 26.
prosinec 10.
leden 7. a 21.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky a rozšířit řadu bysterských čtenářů.
Na Vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.

Probíhající práce na vyrovnání terénu hřiště
Jak už jste byli informováni v předchozích zpravodajích a na zastupitelstvech obecního
úřadu, v loňském roce byly zahájeny práce na vyrovnání terénu hřiště „U Roboty“.
V současné době je vyrovnána a oseta vrchní část hřiště, kde se již zelená travička.
Bohužel vlastní hustota trávníku zatím nedovoluje žádné zatěžování, a tak se počítá
s tím, že v příštím roce asi nebude moci být tato plocha ještě příliš využívána.
Na druhou část plochy se postupně dováží chybějící zemina, ale s ohledem
na neukázněnost některých občanů a dopravců, kterým se povolilo navést zeminu a ti
začali sypat zcela nepochopitelně materiál doprostřed prostoru, se bude muset přistoupit
ještě k jednomu urovnání v letošním roce, aby bylo možné v případě vhodných
klimatických podmínek dovozit chybějící materiál.
Místní občané si z tohoto místa začali navíc dělat skládku doslova všeho možného, a tak
budeme muset učinit další opatření, aby se po novém vyrovnání již navážela pouze
zemina.
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Povrch hřiště by měl být travnatý, dokončení zatravňování plánujeme na příští rok.
Leoš Ševc

Sběr použitých elektrozařízení
PRAVIDLA (CO PODLÉHÁ SBĚRU)
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje
na baterie.“
Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a
logistických skupin:
a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
d) TV, monitory
Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní
velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační
zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např.
servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek.
Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro
používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory,
ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické
ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti
výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání,
sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné
zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo
šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely,
nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl
nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo
jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka, ostatní velké elektrické nástroje, kopírka bez
cartridge apod.
Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče
(elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro
čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a
jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače,
fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá
zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších
materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů,
hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné
použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných
látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní
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elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a
zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro
stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely
měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé
domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení,
klasické telefonní přístroje apod.
Do logistické skupiny TV, monitory patří:
televize a monitory
Do zpětného odběru nepatří:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.

Elektrozařízení ke zpětnému
nedemontovaném stavu!

odebrání

musí

být

kompletní,

tzn.

v

SBĚR ORGANIZUJE SDH BYSTRÉ, ZAŘÍZENÍ JE UKLÁDÁNO VE SBĚRNÉM
DVOŘE V BYSTRÉM
KONTAKTNÍ OSOBA:
František Sozanský – tel. 777117720 (domluvíte se, kdy a kde zařízení převezme)

Poděkování obecního úřadu
Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Kratochvílovi za údržbu a
péči o zeleň u křížku na křižovatce ve vsi.
Děkujeme také občanům, že tuto plochu nevyužívají k parkování
vozidel.

Stalo se...
Sraz velorexů v Bystré(m)
Bystré nebo Bystrá – reportéři z televize si to stále pletou… Ale i tak natočila Česká
televize na začátku prázdnin krátkou reportáž o 4. podorlickém srazu velorexů, který ve
dnech 11. až 13. července 2014 přivítal areál u koupaliště v Bystrém.
V pátek probíhala již od 14 hodin registrace vozů (poplatek činil 200 Kč za stroj včetně
poplatku za ubytování ve stanech a vstup do areálu, někteří si zarezervovali také chatky
+ 100 Kč za noc), dále následovala volná zábava. V sobotu ráno se ještě mohli
zaregistrovat „opozdilci“. Po deváté hodině následovala celodenní pohodová jízda po
Čechách a Polsku. Nedělní program – po vyhlášení výsledků – zahrnoval vzpomínku u
pomníčku ke 100. výročí narození Františka Stránského, konstruktéra tříkolek známých
jako velorex. Vzpomínková akce začínala v Solnici u Velodružstva, pokračovalo se do
České Třebové, kde okolo druhé vzpomínková akce proběhla.
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Pokud máte možnost, můžete se na reportáž Přemysla Šrámka podívat na odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/280102-sraz-velorexu-v-bystre/.
Pro ostatní aspoň záznam
reportáže:
Auto,
nebo
motorka?
Od
každého trochu. Prostě velorex.
A že je to jen takové vozítko na
krátkou vzdálenost? Omyl. Jeden
z nich například přejel Spojené
státy od východu na západ: „ My
jsme nepřímo způsobili dopravní
nehodu,
kdy
protijedoucí
Američan se po nás ohlížel tak
dlouho,
až
neubrzdil
na
křižovatce.“
Velorex pana Milana Vernera je
téměř stoprocentní originál, včetně koženkového potahu. Dvacet let byl ukrytý ve stodole
a zpátky na silnice se vrátil teprve nedávno. „Nalil se benzín, vyčistila se nádrž a hned to
jelo.“
Pryč je doba, kdy šlo velorex získat za odvoz nebo za pár korun. „Pokud je tam všechno,
jak má, tak ta cena prostě přes sto tisíc jít musí,“ říká Tomáš Jaroň.
Méně známý typ velorexu je čtyřkolka, vyrobeno bylo 1380 kusů. Marie Bůžková
popisuje
svůj
stroj:
„Čtyřkolka je z roku 1971.
Koženky jsou původní,
v zimě jsme renovovali,
takže trubky už jsou
některé vyvařené, co se
dalo zachránit, to je tak,
jak to bylo.“
Tříkolku původně zvanou
Oskar zkonstruovali bratři
Stránští z České Třebové.
V Solnici
se
velorex
vyráběl až do začátku 70.
let. Celkem jich vyjelo
téměř 17 tisíc. (konec reportáže)
Sraz navštívili i někteří zájemci z řad obyvatel Bystrého. Možná se vám také vybaví, že
noví majitelé „Drutky“ stylově vystavili v době srazu před domem starý čerpací stojan
(„benzinku“).
Foto 1: záběr výstavy hadráků s reklamními panely a stanem s občerstvením
Foto 2: pohled na areál s velorexy a stany (od kapličky)
Petra Poulová, kronikářka
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Bysterská Pouť
Jako každý rok i letos byla pouť v Bystrém odstartována „pouťovou zábavou“. Bohužel
nevím, co se to letos děje a proč se již lidi nechtějí bavit, zatančit si, pobavit se a trochu
odreagovat od té uspěchané doby. Smutně musím konstatovat, že návštěvnost
navázala na předchozí akce a ikdyž organizátoři připravili poměrně slušné lákadlo při
slosování vstupenek v podobě tabletu, účast byla doslova mizerná. Obavy z toho, co
bude s kulturním děním v obci formou tanečních zábav, se začínají pesimisticky
naplňovat a budoucí organizátoři tak mají plnou hlavu starostí čím ještě lidi nalákat,
abychom se nemuseli za zábavami
plahočit do veselejších obcí. Lidé
však zpohodlněli, tak než aby se
někam vydali za zábavou, budou
hold raději doma „čumět“ do bedny.
Mnohem lepší dojem pak udělalo
„pouťové odpoledne“. Sice počasí
nás dopoledne trochu zlobilo, ale
nakonec se ukázalo i sluníčko, a
tak mohlo vše proběhnout dle
plánu organizátorů. V autobusové
zastávce a u hospody bylo
připraveno občerstvení, na děti
čekaly atrakce včetně živých
koníků, děti i dospělí se mohli zúčastnit soutěží.
Na návsi byl k vidění i nějaký stánek se
suvenýry a sladkostmi a ve škole
připravena výstava kočárků a kojeneckých
zavinovaček ze sbírky pí. Krásové. K tomu
všemu k poslechu i tanci příjemně zahrála
skupina „Elastic“.
Všem, kdo se podíleli na celé akci, patří
velké poděkování.
Leoš Ševc

Tradiční fotbalový mač – „Pouťový mač“
K bysterské pouti již tradičně patří sranda fotbal mezi týmy ženatých a svobodných. Po
dopolední zamračené obloze se nakonec počasí umoudřilo, a tak se mohl bez problémů
odehrát zápas, tentokráte na náhradní ploše „ U Povolných“. S ohledem na lepší
dostupnost od středu dění odpolední poutě, se dostavilo i hodně diváků.
Vlastní zápas byl zahájen symbolickou minutou ticha za zesnulého dlouholetého
rozhodčího těchto mačů p. Josefa Ševce. Pak už se obě družstva pustila do vlastního
mače. Ženatí si hned v úvodu vytvořili velkou šanci, která skončila na tyči. Pak se však
do svého soupeře zakousli naplno svobodní a po několika chybách v obraně týmu
ženatých navýšili skóre poločasu až na 6:0.
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V druhé půli pak ženatí výrazně
zlepšili hru a podařilo se jim 3x
skórovat. Stejný počet gólů si
připsali i svobodní, a tak zápas
skončil hokejovým výsledkem
9:3 ve prospěch svobodných.
Po konci zápasu se stárnoucí
tým ženatých musel smířit
s tím, že s přibývajícími roky a
nedostatkem nových hráčů
s menším věkovým průměrem
už fyzicky nestačí rychlému a
mladému týmu svobodných, za
který nastupují aktivní hráči. Nezbývá, než přemýšlel, jak některým svobodným rychle
najít nějakou nevěstu. ☺
Leoš Ševc

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 vyřádí malé ratolesti za dohledu maminek. Tak pokud bude přát počasí, může
se akce zúčastnit doslova celá rodina.
Termín letos vychází na neděli 9. 11. 2014 od 14 hodin, tentokráte se sejdeme na
place „ U Povolných“, kde se konal i „Pouťový mač“.
Vše podstatné bude uvedeno na plakátech.
Leoš Ševc

Setkání obcí Bystré
Letošní ročník setkání obcí se konal ve dnech 5. – 7. září v Bystrém u Poličky.
Neoficiální začátek byl jako tradičně již v pátek podvečer. Tentokrát nás místní přivítali
v nově zbudovaném areálu za hasičskou zbrojnicí, kde jsme se po dvou letech opět
setkali s kamarády bysteráky, kteří se sem sjížděli z různých koutů naší země i
Slovenska.
Sobotní dopoledne jsme zahájili krátkou návštěvou vodní nádrže Vír a pak jsme se
věnovali prohlídce městečka. Vystoupali jsme na věž kostela, odkud se naskytl úžasný
rozhled po okolí, navštívili jsme ševcovské minimuzeum v historickém domku v centru
obce a po obědě v areálu zámku byl již připraven hlavní program setkání, který byl
spojen se zahradními slavnostmi Domova na zámku v Bystrém. V podvečer jsme pak
podnikli výpravu na hrad Svojanov, kterým nás provedla zámecká paní v dobovém
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kostýmu. Nutno dodat, že
statečně čelila všetečným
dotazům a poznámkám již
mírně
společensky
upravených návštěvníků.
A tak i přes rozmary počasí
a občasná technická zdržení
v programu, který byl jinak
velmi pestrý a poutavý, se i
letošní ročník opět vydařil
v plné míře. Rádi budeme
vzpomínat na milá setkání,
přívětivé hostitele, výborné
občerstvení
a
precizní
vystoupení místních i hostů
a budeme se těšit na další
setkání. A kde že to bude příště? V Bystrém nad Topĺou v roce 2016.
Monika Drašnarová

Dětský den plný barev aneb cesta za duhou
Letošní podzimní dětský den, který se konal v neděli 14. září, byl ve znamení barev a
také rozmarů počasí, což platilo opravdu doslova. Předpověď nebyla úplně jednoznačně
příznivá, a tak jsme od rána sledovali nebe. Když se po dopolední spršce téměř
vyjasnilo, vypadalo to, že máme vyhráno. Start byl naplánován mezi druhou a třetí
hodinou odpolední na dětském hřišti. Ve tři čtvrtě na dvě se ale náhle objevil obrovský
mrak, ze kterého lilo jako z konve a už to vypadalo, že všechny naše přípravy přijdou
vniveč. Čerstvá radarová předpověď však slibovala brzký konec přeháňky, a tak jsme
v očekávání setrvali. Naštěstí radar nelhal, po půl hodince přestalo pršet a už nás za
celé odpoledne počasí nezazlobilo.
Rodiče nezaskočilo mokro a během hodinky dorazilo celkem 30 dětí. A co že to vlastně
děti měly za úkol? Musely vysvobodit Duhovou vílu ze spárů Pána hromů a blesků, aby
se zase na nebi čas od času mohla objevit duha. Takže se podle mapy vydaly plnit úkoly
u šesti rozmarů počasí – pomáhaly tak větru přenášet podzimní listí, v mlze sestavovaly
věž z kroužků, skládaly papírové sluníčko jako puzzle, ale pomocí pinzety, aby se
nepopálily, vodou jako deštěm sestřelovaly kelímky, sněhovými koulemi se trefovaly do
rampouchů a nakonec pomocí naběračky posbíraly popadané kroupy v trávě. Za každý
splněný úkol získaly kromě sladké odměny také proužek jedné barvy z duhy.
Když dorazily do cíle, který byl již tradičně na myslivecké chatě, čekal na ně ve svém
království Král barev, který jim pomohl sestavit duhový proužek z jejich nasbíraných
barevných fáborků a postupně tak vznikala krásná velká duha. Když dorazily poslední
dětičky, společně všechny přivolaly Duhovou vílu spoustou bublin z bublifuků. Duhová
víla jim poděkovala za vysvobození a všechny je obdarovala spoustou dárků.
Pro všechny pak bylo připravené občerstvení v podobě smažených hranolků, taťkové si
mohli pokecat u pivka, mamky u kafíčka, a aby toho nebylo málo, pro děti bylo ještě
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připravené malování na obličej. Takže to byl skutečně den plný barev a troufám si říci,
že se vydařil.
Závěrem bych ráda velice poděkovala všem, kteří pomáhali jak na stanovištích, tak u
občerstvení a především také bysterskému mysliveckému sdružení, že nám i letos
zapůjčilo své zázemí na myslivecké chatě.
Romana Bartošová

ZŠ a MŠ Trivium Plus
Bystré navštívili Indiáni – usídlili se v naší školce
Možná jste v uplynulých týdnech zaslechli, jak se po Bystrém rozléhá zvuk bubínků a
dusot Indiánů tančících kolem ohně. A kdo jiný by to byl, než děti z naší školky, se
kterými jsme se vydali na čtrnáctidenní Indiánskou výpravu?!? Měli jsme mezi sebou
Spícího vlka, Osmipírko, Červenou rybu, Bystré očko a mnoho dalších malých Indiánů,
v jejichž čele stanula Bílá holubice, Divoká řeka a Veselá tvář. Po ránu jsme se sešli
v kruhu a vítali se indiánským pozdravem: „Heso lej, Indián jsem šikovnej!“ Následoval
indiánský tanec kolem totemů, rýmovačky mladých Indiánek a Indiánů a společná veselá
písnička.
Indiáni měli za úkol splnit každý den jednu z deseti zkoušek, za které dostávali orlí péra:
 Přeskok přes oheň
 Přecházení potoka
suchou nohou
 Plížení
skalní
soutěskou
 Mlčení
 Házení kamenem na
cíl
 Soutěže 2 kmenů
 Průlez liščí norou
 Poznávání zvířat
 Výdrž
 Představení
pro
náčelníka
Každý Indián si také vyrobil vlastní indiánský převlek a čelenku, aby dobře reprezentoval
na závěrečné oslavě, při které nás navštívil sám velký náčelník Velké oči. Nejen, že nás
překvapil vlastní indiánskou písní, ale navíc Indiánům prozradil, kde je ukrytý poklad.
Hned jsme pro něj vyslali našeho Hledače pokladů – a osvědčil se: Poklad byl nalezen!
Michaela Toušková, učitelka

Třikrát na stupně vítězů
se podařilo vystoupit žákům 1. stupně Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus, a to ve
východočeském ( Královéhradecký a Pardubický kraj) kole soutěže Eurorebus – junior. V roce
2012 se družstvo naší školy umístilo na 1. místě, o rok později na 3. místě a letos skončilo na
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místě 2. Vždy postoupilo do celostátního finále do Prahy. V Praze naši žáci získali 12. a 9.
místo, a to v konkurenci 30 škol. Letošní finále v Praze nás čeká 6. června, tak nám držte
palce. O co v soutěži jde? Nejlépe vám princip vědomostní soutěže přiblíží malá ochutnávka ze
soutěžních testů. V krajském kole se muselo během půl hodiny odpovědět na 35 otázek. My
jsme teď pro vás vybrali 6 testových otázek, podobných těm, jaké dostávají děti v soutěži:
1. Který z následujících okresů je spojen s těžbou uhlí?
a) Pelhřimov b) Prostějov c) Český Krumlov d) Chomutov
2. Ve kterém z následujících států mají lidé na hodinkách stejný čas jako v Česku?
a) Irsko b) Rumunsko c) Španělsko d) Turecko
3. Kterou z následujících her můžete vidět v podání souboru divadla Járy Cimrmana?
a) Lucerna b) Švestka c) Revizor d) Odcházení
4. Ve kterém městě se narodil král Karel IV.?
a) Vídeň b) Praha c) Řím d) Brusel
5. Na jakém kontinentu najdeme ve volné přírodě hyenu skvrnitou a hrocha obojživelného?
a) Afrika b) Asie c) Jižní Amerika d) Austrálie
6. Které z následujících slovních spojení je gramaticky správně?
a) krevní oběh b) rozumět anglicky c) nabité vědomosti d) žáci zpívaly
Možná si někdo z vás musel správnou odpověď ověřit v encyklopedii nebo na internetu. Děti
v soutěži takovou možnost nemají, musí se spoléhat jen na tři hlavy, které tvoří jeden tým.
Letos školu reprezentovali: Vojtěch Potoček ze 3. třídy, Benedikt Bareš ze čtvrté třídy a
Karolína Melicharová z páté třídy. Benedikt Bareš nechyběl ani u loňského
a předloňského úspěchu, kdy ho doplnili Nikola Moravcová (2x), Matěj Grulich (1x)
a Kateřina Hoňková (1x). Máme radost, že nám do školy chodí děti s takovým velkým
všeobecným přehledem, které svým zájmem o zajímavosti ze všech možných oborů nakazí
i pár ostatních spolužáků. Ti se pak předhání v tom, kdo přijde do školy se zajímavější otázkou.
Nezbývá, než popřát, aby úspěchy žáků naší školy v Eurorebusu pokračovaly ještě hodně let.
Třeba se časem zapojí i žáci ze tříd 2. stupně.
Kromě sportovních soutěží ( o těch jsme informovali v minulém vydání Dobřanského
zpravodaje) a vědomostních soutěží se žáci 1. stupně zúčastňují i soutěží v recitaci, ve zpěvu,
literárních nebo výtvarných soutěží, olympiád různých předmětů.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA! JAK SE ŽIJE V ZOO? ZA ZVÍŘATY DO AFRIKY…
Tato témata nás ve škole zaujala, proto jsme se rozhodli přihlásit se do 9. ročníku dětské
soutěže „Malá prima sezóna“. Soutěž má výtvarnou část pro žáky 1. stupně, starší žáci mohli
do soutěže přispět navíc i literárními pracemi. Nakonec jsme do boje poslali 17 výtvarných prací
a 2 literární díla. Zapojili se žáci téměř ze všech tříd. Už tento fakt je třeba ocenit. Nyní
s napětím čekáme, zda se letos někdo z naší školy dočká ocenění i od poroty nebo jestli si
škola na ceny ještě rok počká.
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RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK A DĚTSKÁ SCÉNA
je název okresních soutěží v recitaci. V přednesu nás reprezentovalo 7 dětí, mezi nimi dokonce
i 2 prvňáčci – Kuba Uždil a Elizabeth Mičková. Přednášely také Lucinka Bartošová s Emou
Hejdukovou a Janička Vrbová ze 2. třídy a čtvrťáci Vendulka Hejzlarová a Matěj Tláskal. Nikdo
z našich zástupců nezklamal, ale mezi nejlepšími se letos při vyhlašování výsledků se žádné
jméno z naší školy nevyřklo. Nevadí, příště zkusíme zase zabojovat.
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
je pěvecká soutěž, jejíž oblastní kolo letos probíhalo 18. března v ZUŠ Nové Město nad Metují.
Pro žáky základních škol byly určeny dvě kategorie. V každé se mohli zúčastnit dva soutěžící.
Cílovou odměnou bylo republikové kolo v Karlových Varech s dvoudenním pobytem, prohlídkou
města a seznámením se se spoustou dobrých zpěváčků. Soutěžící si měli připravit jednu
lidovou píseň podle vlastního výběru a jednu píseň umělou. Podmínkou bylo pouze to, aby se
jim písničky dobře zpívaly, protože kromě zpěvu se předpokládala pořádná porce odvahy,
neboť se děcka musí postavit před naprosto cizí lidi. V porotě seděly i učitelky z Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové.
Své umění předvedli v mladší kategorii Šimon Švejda (3.místo), který zpíval Já jsem z Kutné
Hory a Káča našla ptáče a Kuba Prýmus (2.místo). Ten si vybral Pod tým naším okénečkem
a V zátoce naší. V jejich kategorii bylo 12 soutěžících. Postup do Varů našim klukům unikl
o vlásek. Ve starší kategorii se mezi 6 soutěžícími představili Matyáš Chytrý s písněmi Ach
synku, synku a Morituri te salutant a Natálka Švorcová s písněmi Náchodský zámeček a Nit
beznaděje. Matyáš dostal cenu za odvahu (kluků tam bylo celkově míň) a Natálka byla 2., takže
i jí chyběl do celostátního kola jen krůček.
Naši zpěváci sice dál nepostoupili, ale jejich vystoupení bylo určitě úspěšné. Ti čtyři si soutěž
dobře užili, vyzkoušeli si, jaké to je, klepat se před neznámými lidmi a donutit se zpívat. Všichni
zpívají rádi, v naší škole opravdu všichni, a doufejme, že jim to vydrží co nejdéle
a jednou povedou ke zpěvu i své děti.

Šimon Švejda – druhý zleva, Jakub Prýmus – čtvrtý zprava
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Natálie Švorcová a Matyáš Chytrý - uprostřed
SOUTĚŽÍME I V MATEMATICE
a v jiných předmětech. V matematice je nejúspěšnější Miloš Zahradník z 9. třídy, který
v krajském kole Matematické olympiády získal 6. místo. Milošovi moc gratulujeme a přejeme
další úspěchy. Dobře jsme si jako škola vedli v celosvětové matematické soutěži Matematický
Klokan. V této soutěži nejvíce bodů z celé školy získal čtvrťák Benedikt Bareš, jehož 102 bodů
ze 120 možných je vynikající výsledek. V okresním kole Matematické olympiády se kromě
úspěšného Miloše Zahradníka zúčastnili v kategorii 5. tříd Karolína Melicharová ( 9. místo),
Ondřej Marek ( 12. místo) a Markéta Sovinová ( 16. místo), v kategorii 6. tříd Samuel Kiszka
( 5. místo) a v kategorii sedmáků Pavel Zahradník ( 6. místo) a Martina Dyntarová ( 9. místo).
Do Biologické olympiády se zapojili osmáci Štěpán Melichar a Vojta Palenčár. Ti v okresním
kole obsadili 11. a 12. místo, což je v těžké konkurenci velmi dobré umístění.
A CO ZAJÍMAVÉHO NÁS VE ŠKOLE JEŠTĚ ČEKÁ?
Docela rychle se blíží konec školního roku a nás čeká ještě spousta akcí. Zde je výčet
některých z nich:
- Den Země, který se uskuteční někdy v dubnu ( termín závisí na počasí)
- Čarodějnice budeme pálit 30. dubna na koupališti v Bystrém
- Krajské kolo školních běžeckých štafet žáků 1. – 5. ročníku se na
atletickém stadionu v Novém Městě uskuteční 14. května
- Školní akademie je naplánována na 23. květen
- Na šestidenní poznávací zájezd do Švýcarska odjíždíme 3. 6.
- Školní soutěž ve znalostech z dopravní výchovy a dovednostech v jízdě na
koloběžce proběhne 24. června
… a spousta dalších akcí, jako jsou oblíbené školní výlety nebo různé školní projekty ( např.
Finanční gramotnost, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Čím budu). Pak ještě rozdat
vysvědčení a ???

Autor: kolektiv učitelů
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Gratulace
V tomto období oslavila své významné životní jubileum
mimo jiné také
pan Dobromil Hejzlar,
paní Marie Hartmanová
a pan Pavel Matyska.
Přejeme jim
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

Co možná nevíte …
Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém
5. díl – opravy v posledních letech
V prvním díle povídání o historii našeho kostela jsme se věnovali stavbě kostela v letech
1716-1721 a jeho dvěma velkým opravám v 19. století. Další velká oprava jak vně, tak
uvnitř se prováděla v létech 1969 – 1973. Druhý díl popisoval první etapu těchto úprav –
opravu střechy a omítky v letech 1969 a 1970, třetí připomněl objevování nástěnných
maleb uvnitř kostela v letech 1971-72. Čtvrté pokračování se zaměřilo na mobiliář
kostela.
V pátém pokračování dokončíme opravy kostela.
Opravy hřbitovní zdi v roce 1903, 1977
Podle záznamu v kronice roku 1977 byla hřbitovní zeď v roce 1903, za faráře Erlebacha,
opravena omítnutím poškozených míst a v příštím roce obílená. Kamenné plotny na celé
hřbitovní zdi byly přeloženy a připevněny. U nynějšího hlavního vchodu byla veliká
klenutá brána a před ní byly postaveny dva pranýře. Na těch stávaly dívky na cti padlé a
odprošovaly občany jdoucí ke službám Božím. Kaštany u vchodu zmohutnivše, kořeny
svými podrůstaly a rozrušovaly hřbitovní zeď a brána se naklonila šikmo k silnici, až to
bylo nebezpečné. Proto byla v r. 1903 zbouraná a vchod upraven tak, jak jej dnes
vidíme. Byla pořízena nová kovová vrata. Jeden pranýř se zachoval. Druhý, původně
hlavní vchod od Ryšavých čp. 95, nechal farář opatřit také železnými vraty, vchod ten
však byl proti jeho vůli zúžen. Ke třetímu vchodu směrem k Janovu byly pořízeny
dřevěné dveře. Tolik výpis z farní kroniky.
V roce 1977 už byla zeď opět v nevyhovujícím stavu: část zdi, kterou podrůstaly kořeny
kaštanů, se nakláněla dovnitř. 17. září 1977 se uskutečnila brigáda, při které byla tato
část zdi odstraněna, a 25. října začala oprava části zdi a pilířů u vchodu do kostela.
Opravu prováděli zedníci – důchodci z Janova: Josef Švorc, Josef Hradecký, Karel
Dyntar a přidavač Jar. Roubal. Pomáhala též Anežka Preclíková a Adolf Hartman. 2.
listopadu nahazovali zepředu hřbitovní zeď.
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Z původních čtyř lip kolem křížku, který stával minimálně do roku 1975 u kostela
(podrobněji psáno v BZ v roce 2009), zbyly podle záznamu v obecní kronice z roku 1970
jen tři. V roce 1994 zůstala již jen jedna a byla obezděna zídkou do současného stavu.
Vybudovány byly i schůdky, které by mohly někdy v budoucnu vést k obnovenému
křížku, dnes se spíše používají jako přístup na „přírodní podium“, tj. vyvýšené místo,
během různých akcí (koncert o pouti, probíhalo tu i svěcení obecních symbolů).
Oprava fasády kostela v roce 1998
V 90.
letech
docházelo
postupně
k opravám
fasád
kostelů
nejen
v Bystrém, ale i v okolních obcích. V roce
1995 byla společně se střechou hasičské
zbrojnice natřena i střecha kostela.
Protože vzhled našeho kostela již v té
době vůbec nepřipomínal doby, kdy se
Bystrému podle barvy kostela říkalo
„Červené Bystré“, iniciovala obec ve
spolupráci s farním úřadem za finanční
podpory referátu kultury okresního úřadu
opravu fasády kostela. Církev se na
opravě finančně podílela veřejnou sbírkou farního úřadu.
V dubnu bylo v rámci vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci kostela obesláno pět
firem. V květnu již byla započata oprava fasády kostela firmou HANUŠ Opočno, která
slíbila v konkurzním řízení práci provést za cirka 450 tisíc Kč. Práce měly být ukončeny
do října 1998. V souvislosti s prováděním prací na kostele bylo provedeno obednění
nejbližších hrobů u zdi kostela. V září práce na opravě vnějších omítek kostela teprve
vstupovaly do druhé části, přesto se vše stihlo a v listopadu byl přes mrazivé počasí
dokončen ve vhodnou dobu nátěr východní strany kostela, takže svou výraznou
barevností místní dominanta padla do oka každému projíždějícímu. Od této poslední
opravy uběhlo již 16 let, takže výrazné červené barvy si dnes už musíme pouze
domýšlet.
Opravu kaple u koupaliště, která je v majetku církve, provedla na jaře 1999 firma
provádějící opravu fasády kostela. Od této doby je
funkční také slavnostní nasvícení kostela.
Další úpravy
V roce 2003 se i kostel chystal na setkání Bystrých
počátkem července. Darem byl získán nový běhoun,
koberec okolo oltáře i do předsíně. V tomto roce byla
také dokončena na faře nová místnost – klubovna,
která sloužila pro setkávání maminek s dětmi, pro
společná setkání při různých příležitostech (po svatém
přijímání, po koncertech, při biblických hodinách, při
návštěvách, při akcích jako tříkrálová sbírka, pro
posezení po společných bohoslužbách apod.).
Mimochodem – kaplička na faře, která vznikla z bytu J.
Andrše, byla dokončena v roce 1996 a díky
elektrickému vytápění byla v zimním období využívána
jednak k bohoslužbám, kterých se účastní méně lidí
(středa), jednak k výuce náboženství.
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Dominik Duka v Bystrém
Vraťme se ještě na chvíli k využití klubovny na faře. Jednou z největších návštěv
v Bystrém byla určitě generální vizitace farnosti ve středu 20. června 2007, kdy obec
navštívil tehdy ještě diecézní biskup mons. Dominik Duka. Prohlédl si faru v Bystrém,
uvedl potřebu její opravy (na tu čeká fara dodnes…). Navštívil kostel v Bystrém i další
kostely spravované z Bystrého. V poledne při obědě se setkal se starosty všech obcí,
které patřily do obvodu (Bystré, Janov, Ohnišov, Bačetín, Kounov, Dobřany a Sedloňov),
jen paní starostka Olešnice se omluvila. Odpoledne navštívil duchovní centrum Církve
bratrské v Bystrém a osobně se setkal s rodinou místního kazatele Romana Touška. Od
17.00 sloužil mši v kostele sv. Bartoloměje, po ní bylo posezení s farníky na bysterské
faře.
Petra Poulová, kronikářka

Dušičky
„Druhý listopadový den se slaví Památka všech zemřelých, spojená se vzpomínkou na
mrtvé. Tak, jak se slaví dnes, jsou Dušičky známy od roku 998, kdy je zavedl
francouzský opat Odillo na základě stále přetrvávajících pohanských obřadů, kterých se
lidé nechtěli vzdát. Dušičky pocházejí z keltské tradice, ze svátku Samhain, který se
slavil v den keltského nového roku - v
den, kdy podle keltské víry prolíná
náš svět se světem mrtvých. Keltové
zapalovali ohně, aby se duše
pozůstalých mohla ohřát a strávit s
nimi noc. Svíčky, které dnes
zapalujeme na hrobech, se staly
pozměněnou formou právě tohoto
zvyku. Podle křesťanské tradice jsou
Dušičky vzpomínkou na zesnulé, kteří
ještě nedosáhli věčné blaženosti a
procházejí zatím fází očišťování;
podle katolické tradice pobývají
dosud v očistci.
Lidé vždycky věřili, že duše zemřelých se mohou v některých dnech vracet na zem. A
právě "na dušičky" vystupují údajně duše zemřelých na jednu noc z očistce, aby si
jednou za rok odpočinuly od svého trápení. Rodina se v minulosti sešla a naplnila lampu
máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny, večer se pilo studené mléko nebo se jím
pozůstalí postříkali, aby se duše ochladily. Dodržoval se také zvyk házet večer do ohně
nejrůznější pokrmy, čímž se mělo přicházejícím duším přilepšit. Připravovalo se také
pečivo ve tvaru lidských kostí nebo zvláštní čtverhranné buchty zadělávané mlékem a
plněné povidly nebo mákem. Těmi bývali obdarováváni žebráci a chudí lidé, kteří se
ráno shromažďovali u kostelů nebo u hřbitova.“
(Podle www.kudyznudy.cz)
Většina lidí v období před Dušičkami objede a uklidí hroby, aby na svátky byly čisté,
nazdobené a se zapálenou svíčkou. Dušičkové počasí bývá často nevlídné, mlhavé a
s poprcháváním, ale pokud vyjde slunce, mohou se z návštěv hřbitovů stát pěkné
podzimní výlety.
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Někdo dává Dušičky do souvislosti s jinými symbolickými duchovními prožitky –
vzpomeňte na nikým neorganizované a nepodněcované pietní události, ke kterým
dochází opakovaně v posledních dvaceti letech. Příkladem mohou být akce po smrti
Václava Havla, po smrti sportovců - hokejistů, nebo po tragických událostech, jakou byla
třeba nedávná smrt chlapce ve Žďáru nad Sázavou. Hned vznikají pietní místa, kam lidé
přinášejí svíčky, květiny – podobně jako o Dušičkách. Tím se vlastně dušičková tradice
šíří i během celého roku. Přestože mají dušičky křesťanské základy, připojují se
k tomuto obyčeji i mnozí nevěřící, nejde jen o záležitost „starší“ generace.
Zajímavé je, že v obchodech najdeme dostatek zboží souvisejícího s jiným svátkem,
spadajícím do tohoto období, s halloweenem. Je pravda, že děti ve školách dlabou
dýně, občas se nějaká objeví v okně či před domem se zapálenou svíčkou uvnitř, ale že
by se u nás objevoval cizí zvyk převlékat se do kostýmů a
chodit koledovat, s tím se zatím nesetkáváme. U nás jsme
prostě věrni dušičkám a tento svátek – na rozdíl třeba od
Vánoc – se příliš „zkomerčnit“ nedá.
Na druhou stranu – ceny svíček a výzdoby hrobů, zvláště
pokud jich máte na starosti více, se mohou pohybovat i
v řádu několika stokorun (běžně prý lidé vydají zhruba 500
až 1000 Kč). Pokud se projdete bysterským hřbitovem,
zjistíte, že na hrobech bývá hned několik svíček různé
velikosti, hroby jsou ozdobeny věnci ze stříbrného smrku či
menšími věnečky, vazbami a poměrně hojně se vyskytují
živé chryzantémy. Řada lidí stále vyrábí dušičkovou
výzdobu doma – jsou tu truhlíky či květináče ozdobené tújemi, chvojím a větvičkami
spolu s umělými dušičkovými květy.
V souvislosti s Dušičkami jsou zajímavá i čísla, která uvádějí, že v České republice roste
podíl kremací. Zatímco v roce 1909 to bylo jen 0,3%, v roce 1935 4%, v roce 1955
30,5%, v roce 1984 již 75% a letos se podíl odhaduje až na 82% (přičemž v Praze se
uvádí až 98% ze všech pohřbů). V počtu kremací
jsme druzí na světě, ono i při procházce po
bysterském hřbitově zaznamenáte stále více
„menších“ hrobů, ve kterých je uložena urna,
popř. klasických hrobů či hrobek, na kterých je
umístěna kamenná skříňka s prosklenou čelní
stěnou, do které lze také vystavit i několik uren.
Ze zveřejňovaných čísel také vyplývá, že 78% lidí
by si přálo zemřít doma, ale ve skutečnosti jich
60% umírá v nemocnicích… Bohužel i my
v Bystrém jsme se letos rozloučili s – na naše
poměry - velkým množstvím známých a přátel,
bysterských občanů. Věnujme i jim naši „pozdně
dušičkovou“ vzpomínku.
Petra Poulová, kronikářka
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Oznámení
Poděkování
Rodina Ševcova chce tímto všem
poděkovat
za
projevenou
soustrast a květinové dary při
posledním rozloučení s panem
Josefem Ševcem dne 12. srpna
2014.
Eva Ševcová

Chtěla bych tímto všem moc
poděkovat
za
doručené
kondolence
a
projevy
soustrasti nad úmrtím mého
manžela Pavla Macka.
S vděčností velký dík všem,
a není jich málo, kteří
nabídli jakoukoliv pomoc.
Eva Macková a děti

Čest jejich památce!
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Pozvánky
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Oznámení
v případě zájmu se bude pořádat Silvestr
v Hospodě U Divočáka v lokále.
Zájemci hlaste se do konce listopadu.
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Osvětová Beseda v Bystrém Vás srdečně zve na
představení divadelního spolku MAX Sedloňov,
který uvede dvě pohádky:

Ježibaby z Babína
Jak se Peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo
V sobotu 22. 11. 2014 od 17:00
na sále Hospody U Divočáka
Adventní koncerty v Bystrém:
neděle 30. listopadu od 16:00 v Eladě
zpívá: pěvecký sbor Církve bratrské
varhany: Jiří Tymel

sobota 13. prosince od 17:00 v kostele Sv. Bartoloměje
zpívají: Zdeněk a Gabriela Svědíkovi
směs populárních i vánočních melodií našich i zahraničních skladatelů
vstupné dobrovolné

Vánoční troubení
hudebníků Bysteranky na návsi před čekárnou, kde bude opět
připraveno i něco na zahřátí.

dne 23. 12. 2014 od 17:00
srdečně zve Obecní úřad Bystré


Půlnoční mše 24. 12. 2014 ve 24hodin.
hostinec bude otevřen od 22 hodin
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JEDEN SVĚT V BYSTRÉM
Černé peníze v politice, přistěhovalectví do Evropy, nesvoboda na ostrově
svobody, nedokončená dálnice a poslední sny. 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 5. lednem 2015. Před filmem bude úvodní slovo o tématu filmu,
po filmu je vítána diskuse.
Zve Vás promítač David Fellner

Člověk v tísni o.p.s. a Církev bratrská v Bystrém
Vás zvou na promítání filmů z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

JEDEN SVĚT
Kdy? Vždy v pondělí od 19:00 hod.
Kde? ELADA (víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém).

5.1.2015

Prachy v prachu
Estonsko / 2013 / 98 min.

Politické strany financují své kampaně z nepřiznaných peněz, politici slibují nesplnitelné, roste
korupce a klientelismus. To je reálná situace na estonské politické scéně, která nápadně
připomíná situaci v řadě dalších zemí, včetně Česka. Tamní divadlo NO99 se rozhodlo čelit
celospolečenskému znechucení z panujících praktik v politice provokativním způsobem.

19.1.2015

Přestupní stanice
Francie / 2013 / 100 min.

Řecko, jedna z hlavních přestupních stanic pro přistěhovalce do Evropy. Snímek přináší intimní
pohled do života migrantů, kteří jsou kvůli svým snům ochotni riskovat vše.

2.2.2015

Dál nic
Česká republika / 2013 / 75 min.)

Ani po sedmi letech se stavařům nedaří uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8
vedoucí chráněnou oblastí Českého středohoří. Film vypovídající o nefunkčnosti státu je
rámován vizuálně působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří.

16.2.2015

Viva Cuba Libre
Kuba / 2013 / 60 min.)
Odvrácená stránku života na ostrově svobody, kterou v katalozích cestovních kanceláří
nenalezneme. S myšlenkou hrozby vězení sleduje raperskou partu, která propůjčuje svůj hlas
všem státem šikanovaným, neprávem stíhaným a týraným Kubáncům. Ideu svobody, kterou
hudebníci šíří, však represe zastavit nedokáže.

2.3.2015

Poslední sny
Dánsko / 2013 / 60 min.)

Intimní portrét tří žen během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici otevírá téma,
které je v Česku stále silně tabuizované. Jakkoli je odchod našich blízkých ze života složitý, film
ukazuje, že díky empatické péči ošetřujícího personálu, psychologů či kněží se na něj lze
připravit. Dojemný film natočený s velkou citlivostí dokáže přesvědčit o tom, že naši poslední
cestu může provázet důstojnost.

22 VSTUP- VOLNÝ

Kulturní a společenské akce – přehled:
8. – 10.
listopadu

Bysterské posvícení
V so taneční zábava, hudba: Proradost, pořádá Osvětová beseda
V pondělí Zlatá hodinka od 11 hodin

16. listopadu Zabíjačkové posezení
Hala za kostelem, od 10 hodin, pořádají Vag-i-noviny
neděle
30. listopadu Adventní koncert v Eladě od 16:00
neděle
5. prosince
čtvrtek

Mikuláš

7. prosince
neděle

Vánoční besídka pro děti od 15:30

Zájemci se mohou nahlásit do 1. 12.
Hospoda - sál

13. prosince Adventní koncert v kostele 17:00
sobota
23. prosince Vánoční trobení od 17:00
Na návsi, pořádá OÚ Bystré, drobné občerstvení…
pondělí
začátek
ledna

Tříkrálová sbírka
Datum bude upřesněn

5. ledna –
2. března

Jeden svět v Bystrém - promítání

10. ledna
sobota

Výroční schůze SDH

17. ledna
sobota

Myslivecký plse

7. února
Sobota

Hasičský bál

Čtvrtky

Cvičení žen od 19:15

Elada, od 19:00

Hudba: Trop

Tělocvična bývalé školy
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 5. 11. 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. 1. 2015
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