ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH únor 2015
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č.1
z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém

dne 3. prosince 2014 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Vyjádření k projektové dokumentaci novostavby RD – Jiruškovi
b) Informace o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Bystré
2) Schvaluje:
a) Realizaci akce: Oprava části místní komunikace u č. p. 26 v obci Bystré a současné
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na tuto akci z Programu obnovy venkova 2015,
č. programu 15POV02, název programu: Komplexní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura
b) Kupní smlouvu o prodeji pozemku parcelní č. 627/6 a 893/7 v k. ú. Bystré v
Orlických horách paní Evě Vaverkové
c) Kupní smlouvu o prodeji pozemku parcelní č. 627/3 a 893/6 v k. ú. Bystré v
Orlických horách paní Marcele Vlasákové a panu Jaroslavu Vlasákovi
d) Návrh usnesení č. 1/2014-2018 z mimořádného zasedání dne 3. 12. 2014

Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém
dne 17. prosince 2014 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 1-2014-2018 přijatého dne 3. 12. 2014
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření a pravomoci starosty
d) Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2015
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Rozpočtový výhled na rok 2015 až 2019
b) Rozpočtové provizorium ve výši rozpočtu roku 2014 a navíc lze financovat akce
schválené zastupitelstvem v minulých obdobích
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c) Inventarizační komisi ve složení: předseda Ing.Josef Novotný, členové: David
Fellner a Jiří Jiránek a plán inventur
d) Pravomoce starosty ke schválení rozpočtových opatření do 50-ti tisíc v rámci jedné
položky ve výdajích a též do 50-ti tisíc v rámci jedné položky v příjmech
e) Dohodu se Základní školou a mateřskou školou Trivium plus o.p.s. o příspěvek na
žáky základní školy a mateřské školy ve výši 108.000,-Kč
f) Příspěvek do DSO ROH ve výši 22,-Kč na obyvatele a fixní příspěvek 6.000,-Kč
g) Návrh usnesení ze zasedání č.2-2014-2018

Usnesení ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém
dne 14. ledna 2015 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 2-2014-2018 přijatého dne 17. 12. 2014
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2015
f) Zprávu o odpadovém hospodářství
g) Zprávu o kulturních akcích v obci

1) Schvaluje:
a) Peněžní dar pro domácí hospic Rychnov nad Kněžnou ve výši 10.000 Kč
b) Záměr obce o pronájem areálu „Koupaliště“
c) Nákup dodávkového vozidla pro potřeby obce a SDH
d) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč na nákup knih do
výměnných fondů pro knihovnu Rychnov nad Kněžnou
e) Smlouvu s firmou CBL Communication by light s.r.o. Pardubice o umístění zařízení
pro příjem bezdrátového internetu na č.p. 107
f) Návrh usnesení ze zasedání č. 3-2014-2018

Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16:00 do 17:30 hodin:
únor 4. a 18.
březen 4. a 18.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky a rozšířit řadu bysterských čtenářů 
Na Vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.
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Máte problémy s dojížděním pro léky?
Z lékárny, na lékařský předpis i volně prodejné
léky pro Vás zajistí
Mgr. Marie Macháčková, Bystré 37 (bývalá Drutka).
Tel. 731 256 498 (17:30 – 20:00)

Oznámení
Pronájem areálu Na Koupališti na sezónu 2015
Obecní úřad v Bystrém oznamuje záměr pronajmout areál Na Koupališti na sezónu léto
2015. Zájemci se mohou hlásit na místním obecním úřadě.
Písemní přihlášky budou přijímány do konce měsíce února.
OÚ Bystré

Slovo starosty
V samém začátku bych chtěl všem poděkovat za projevenou důvěru a podporu
v nedávných komunálních volbách. Upřímně řečeno, kdyby mně někdo před rokem říkal o
starostování, asi bych mu odvětil, jestli se nezbláznil. Přeci jenom mě mé zaměstnání
nedává tolik času věnovat se všemu, jak bych si to představoval v roli starosty. Avšak po
nově zvoleném zastupitelstvu se v podobné situaci ocitli všichni případní kandidáti. Tak
jsem si řekl, že to nechám na hlasu lidu a takto to dopadlo.
Vím, že jsem si vzal na sebe těžkou roli a možná se mně nepovede vše podle
představ. Na druhou stranu jsme menší vesnice a věřím, že se mi povede navázat na
dobré vedení předchozího starosty.
V první řadě se bude nutné zorientovat ve veškeré administrativě, která mně osobně
přijde stále obsáhlejší a složitější. Dále si celé zastupitelstvo vytyčilo cíle, které již byly
zmíněny ve volebním programu. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo většinu toho splnit.
Bude hezké, když se nám podaří v obci něco opravit, vystavět a zkrášlit, ale mým cílem
není ve vsi vybudovat jen nové věci, či opravit něco stávajícího. Více bych byl spokojený,
kdyby se povedlo udržet v naší obci kulturní a společenský život, který si dovolím říci, je
dnes na tak malou vesnici na velmi slušné úrovni. Není nad to, když si lidé dokážou vedle
sebe sednout a popovídat si ať o svých starostech, či radostech. A je jedno, jestli je to
někde na lavici u obchodu, v hospodě, v kostele nebo se jen tak potkat na ulici.
Také bych se rád pokusil získat většinu bysteráků pro aktivní účast všemožných
kulturních, společenských a v neposlední řadě i pracovních akcí, ať již budou pořádány
obcí, nebo některým z místních spolků.
Je před námi rok 2015, ve kterém nás nečeká snad žádná mimořádná událost.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů v tomto zdánlivě
klidném roce a věřím, že si s Vámi budu moci popovídat na blížících se kulturních akcích.
Leoš Ševc, starosta obce
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Stalo se...
Naše „Obecní hospůdka“ a kulturní život v ní
Po nějaké odmlce se opět vracím k tématu kulturního života v naší „Obecní
hospodě“. No a musím konstatovat, že se k této tématice vracím rád.
Sice akce z počátku roku 2014 byly svou návštěvností podprůměrné a některé až
hodně podprůměrné. Výrazné zlepšení nenastalo ani o Pouti, a to se pořadatelé snažili
nalákat na slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny. Pak se strachem čekalo na tradiční
Posvícení. No a konečně se po dlouhé době podařilo slušně zaplnit sál a téměř 130
návštěvníků posvícenské zábavy vytvořilo báječnou atmosféru. Před Vánoci pak zaplnily
sál hlavně děti při vánoční besídce, kde již tradičně bylo plno a navíc se zde sehrálo
nádherné dětské divadelní představení.
Nastalo vánoční období, kde došlo k určitému nedorozumění mezi některými hosty a
hospodskými, ale tento okamžik bych raději opustil s tím, že je lepší se podívat zase
dopředu a řešit podstatnější věci.
V roce 2015 má hospůdka za sebou již dvě akce. Valnou hromadu SDH Bystré,
která sice zaznamenala slabší účast, ale i tak se vydařila. No a asi všichni budou
vzpomínat na Myslivecký ples, který, myslím si, zaznamenal jednu z rekordních návštěv, a
to přes 160 návštěvníků. A akce proběhla zcela fantasticky bez nějakých problémů a
incidentů.
V únoru nás pak ještě čeká Hasičský ples, dětský karneval a turnaj ve stolním
tenise. Začátkem března nebude očekávaný Pyžamový ples, místo něhož letos pořadatelé
plánují klidnější posezení se zcela jinou tématikou. Chystá se i uskutečnění novodobé
verze Pomlázkové zábavy, tentokrát bude se zajímavým podtextem. K tomu pan
hospodský plánuje připravit několik víkendů s různými dobrotami.
Věřím tedy, že si najdete alespoň malou chvilku v celém roce a přijdete nejen
podpořit kulturní a společenské dění v obci, ale pochlubit se i s něčím, co se Vám
v nedávné době povedlo, či si jen tak „pokecat“.
Na samý závěr připomínám, že je zpracován projekt na rekonstrukci naší hospůdky
a probíhají přípravy k vydání stavebního povolení. To očekáváme v prvním pololetí roku,
ale pak nastane těžký úkol, a to sehnat finance na tak velkou akci.
Leoš Ševc, starosta obce

Divadelní představení
Osvětová Beseda v Bystrém připravila na sobotu 22. listopadu představení
divadelního spolku MAX Sedloňov, který uvedl dvě pohádky autora Jaroslava Koloděje
Ježibaby z Babína a Jak se Peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo.
A protože představení bylo sehráno v době těsně před Mikulášem, bylo, jak lze
z názvů pohádek vytušit, i prověřením svědomí malých diváků, kteří se na sále sešli ve
stejně hojném počtu, jako dospělí.
Věřím, že se představení líbilo a že se brzo setkáme na dalším divadle. Tentokrát
pro vás bude připravena pohádka Dva tovaryši, kterou pod vedením Romany Bartošové
secvičily bysterské děti. Premiérově sehrály toto představení již na vánoční besídce a
klobouk dolů smekám před nimi i paní režisérkou! Ztvárněním rolí i úžasnou výpravou
mohou směle konkurovat divadlu „dospěláků“. (foto na titulní straně)
A my se můžeme těšit na reprízu, která je plánována na jaro. O přesném datu konání vás
budeme informovat.
Monika Drašnarová
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Tradiční fotbalový mač – „Posvícenský mač“
Stalo se již tradicí fotbalové klání ve sranda fotbalu mezi týmy ženatých a
svobodných. Stejně jako o pouti se využilo náhradního hřiště „ U Povolných“. Počasí na
začátek listopadu bylo slušné, a tak se dostavilo poměrně dosti diváků.
Ženatí si po vysoké prohře o pouti chtěli zlepšit statistiky a tentokráte vstoupili do
zápasu
s lepší
taktikou. Ta jim po
většinu
prvního
poločasu vycházela,
ale
i
tak
se
svobodným podařilo
2x skórovat. Ženatým
se pak podařilo snížit
na rozdíl jednoho gólu
a následně nevyužili i
několik
šancí.
Zákonitě tak přišel
trest
od
rychlých
hráčů
z řad
svobodných.
V druhém
poločase hra měla
podobný charakter, ženatí se snažili, ale tentokrát jim chybělo i trochu štěstí, kdy celkem
4x orazítkovali konstrukci branky. Tým svobodných naopak skóroval a kontroloval hru a
připsal si další vítězství v poměru 6:2.
Po konci zápasu se pak uskutečnil penaltový rozstřel, ve kterém dlouho vedli
stárnoucí ženatí, avšak týmu svobodných se podařilo v posledních penaltách výsledek
otočit na konečný stav 1:2.
Pátral jsem v minulosti a hledal, kdy naposledy se podařilo ženatým vyhrát a dle
mých záznamů to bylo o Posvícení 2010, kdy
ženatí rozhodli zápas až v penaltovém rozstřelu.
Leoš Ševc, starosta obce

Drakiáda
Společně s posvícenským fotbalovým
mačem se i letos konala bysterská drakiáda.
Dorazila asi necelá dvacítka dětí s nejrůznějšími
létajícími stvořeními.
Vítr foukal jako o závod, ale bohužel
vzhledem k ne příliš vhodnému místu pro tolik
draků najednou byla dost vysoká jejich
ztrátovost. Během chvilky tak na drátech a
stromech viseli hned čtyři najednou. Ten
nejodolnější z nich dokonce plápolá na kaštanu u
Hartmanů ještě dodnes.
Doufáme však, že se to dětem líbilo a že
dorazí za rok zase.
Romana Bartošová
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Vánoční besídka
Tradiční vánoční besídka pro děti se konala v neděli 7. prosince a tentokrát byla plná
dárků. Hned při příchodu dostal každý dětský host malý dáreček se sladkým překvapením,
následovaly trochu neobvyklé dárky v podobě kulturních zážitků a nakonec si samozřejmě
každé dítko rozbalilo i svůj dáreček pod stromečkem. Celým odpolednem zkušeně
provázeli tři moderátoři – Aneta Prázová, Jakub Mencl a Karolína Marešová. Na úvod jsme
si společně s Romanem Touškem a jeho kytarou zazpívali pár vánočních koled pro
navození té správné vánoční atmosféry a pak už jsme se mohli směle vrhnout do
rozbalování všech již zmiňovaných dárků.
A co že to bylo za
kulturní zážitky? Nejprve
nás potěšila bysterská
drobotina
vánočním
pásmem, kdy postupně
svou básničku bezchybně
přednesli Radek Maršík,
Karolínka
Toušková,
Terezka Machová, Vašík
Drašnar, Beátka Novotná
a Benjamín Hejzlar.
Hlavním
bodem
programu
pak
bylo
divadelní
představení
pohádky Dva tovaryši.
V hlavní roli se zde
představili Matěj Tláskal a Ríša Poul, kteří se svých těžkých rolí zhostili skutečně skvěle.
Dále se v rolích čarodějnic předvedly Jana a Lucka Bartošovy, nezbedné čerty zahráli
Ignác Bareš, Dan Vašíček a David Smolík a královskou rodinu pak Benedikt Bareš, Eliška
Toušková a Anna Sozanská. Chtěla bych zde všechny moc pochválit, protože své role
zvládli perfektně. Nacvičovali jsme
už od října a děti se do hraní vrhly
skutečně s vervou. I když to na
zkouškách často vypadalo dost
divoce, myslím, že je hraní bavilo a
bylo to znát i na výsledku. Když se
totiž jejich herecké výkony doplnily
krásnými,
téměř
historickými
kulisami a opravdovým divadelním
osvětlením, mohli jsme si připadat
jako ve skutečném divadle. A
protože se nám představení
vydařilo a neradi bychom se s ním
jen tak rozloučili, zahrajeme naši
pohádku
i
ostatním
našim
spoluobčanům
pravděpodobně
někdy ke konci dubna, o čemž
budeme ještě včas informovat.
Ale abychom se vrátili k naší vánoční besídce - ta pohádkou ještě zdaleka nekončila.
Sice to chvíli vypadalo, že už se děti budou moci vrhnout na své dárky pod stromečkem,
ale kde se vzal, tu se vzal, najednou se na sále objevil klaun, kterému se ztratil cirkus a
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zabloudil až k nám. Velmi se mu mezi dětmi líbilo a tak nám předvedl i něco ze svého
čísla. Nakonec s námi zůstal až do konce besídky a děti se s ním mohly i vyfotit. Troufám
si odhadnout, že málo kdo pod skutečně dokonalou a do detailu vypracovanou maskou
poznal paní Janu Krásovou, které patří velký dík za její ochotu a spolupráci.
Na závěr jsme si všichni společně za blýskání prskavek zazpívali
Vánoce vánoce přicházejí, čímž jsme radostně zakončili, doufám, že pro
všechny, příjemně strávené odpoledne. Krom již zmiňovaných účinkujících
patří velký dík všem, kdo pomáhali při výzdobě sálu a také maminkám,
které upekly spoustu dobrot na stoly. V neposlední řadě bych ráda
poděkovala obecnímu úřadu za bohatou finanční podporu celé akce.
Budeme se těšit už brzy na shledanou při maškarním karnevale.
Romana Bartošová

Tříkrálová sbírka 2015
V sobotu 10. ledna 2015 již devátým rokem (na Bystersku – na
Dobrušsku již po čtrnácté, v rámci celé ČR po patnácté) patřil dopolední čas
tříkrálovému koledování. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím vybírali
finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem
a obdarovávali dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky byl vybaven
průkazem koledníka.
V roce 2000 uspořádali poprvé dobročinnou sbírku spojenou s tradičním
koledováním v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností s podporou, jaké se akci
dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé
České republiky. V roce 2007 jsme se přidali i zde na Bystersku.
Podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a v Rakousku. Sbírku
doprovází od roku 2008 také Tříkrálový koncert, pořádaný v Městském divadle Brno, který
v přímém přenosu vysílá Česká televize.
Je to zajímavé – ale již třetí rok nezažili
koledníci pořádnou zimní atmosféru. Na rozdíl od
loňska přece jen bylo dětem dopřáno alespoň
trochu sněhu, ale teploty často stoupají dost nad
nulu, což pro leden nebývalo typické.
V pátek při mši v kostele sv. Bartoloměje
obdrželi koledníci požehnání, které v sobotu
roznášeli po domech v Bystrém i okolí.
Kdo letos v Bystrém koledoval?
První skupinku (Jana a Lucka Bartošovy a Anička
Sozanská) vedla Romana Bartošová. Jejich úsek
začínal u návsi a koledníci pokračovali směrem
k náměstí, dále k Janovu a ke Krahulci.
„Myslím, že za všechny tři bysterské skupinky mohu
říci, že i přes nepřízeň počasí, kdy téměř celé
dopoledne pršelo a bylo nevlídně, atmosféra u
všech lidí, které jsme navštívili a otevřeli nám, byla
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příjemná a velice vlídná. Všude nás vítali s úsměvem a nadšením a kromě finančních darů
do pokladničky měli téměř všude připraveno i něco dobrého pro malé zpěváčky. Za vše
toto patří Vám, našim spoluobčanům, velký dík. Je to skutečně velmi milé, se takto
každoročně potkávat a vzájemně si popřát vše dobré do následujícího roku.“
Romana Bartošová

Druhá skupinka (Dan
Vašíček,
Miriam,
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 skupinka (Matěj Tláskal, Vašík
Drašnar, Míša a Beatka Novotní – na
fotce s paní Krásovou) pod vedením
Martiny Novotné obcházela tradičně
Bysterské Doly a „kopec“.

A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Oproti loňsku bylo na Bystersku
o jednu skupinku více. Tady jsou výsledky z Bysterska:
Bystré
Janov a Tis
Sněžné
Dobřany
Ohnišov
Bohdašín
Sedloňov
Celkem

12 321
7 345
4 890
7 531
14 379
6 788
6 992
60 246
9

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

2015 3

12 321 11

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.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín (2 skup.), Sněžné, Ohnišov (2
skup.)

Bystré a
okolí
vybráno
celkem
8 633
17 011
21 480
39 491

52 776
53 406
48 504
59 097
60 246

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 na Dobrušsku
Při letošní sbírce koledovalo v sobotu 10. ledna celkem 104 skupinek, do 104 úředně
zapečetěných pokladniček. Celkem i s obslužným personálem ji zajišťovalo přes 450 lidí.
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic,

Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin,
Dolů

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce,

163 497 Kč

JANOV A TIS

7 345 Kč

60 702 Kč

OHNIŠOV

14 379 Kč

VAL, CHLÍSTOV
POHOŘÍ
SEMECHNICE
TRNOV
HOUDKOVICE
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY, Záhornice
KOUNOV
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné,

10 929 Kč
15 654 Kč
11 563 Kč
6 310 Kč
5 560 Kč
18 688 Kč
27 973 Kč
8 061 Kč
11 217 Kč

SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška
BAČETÍN
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
TÝNIŠTĚ N. O.

4 890 Kč
6 992 Kč
7 531 Kč
6 788 Kč
16 022 Kč
6 443 Kč
9 287 Kč
8 141 Kč
16 269 Kč

27 517 Kč

LÍPA N. O.

10 827 Kč

BYSTRÉ V O.H.

12 321 Kč

CELKEM

Mokrého

Spáleniště, Chmeliště

494 906 Kč

Petra Poulová, kronikářka obce
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Myslivecký ples
Mezi stálice akcí v bysterské hospůdce už bezesporu patří myslivecký ples,
pořádaný zdejším mysliveckým sdružením. Letošní již osmý ročník se konal v sobotu 17.
ledna a celkově se velmi vydařil. Zaplesat si přišlo rekordních 166 lidí, a tak byla hospoda
plná téměř do posledního místa.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Trop a na úvod jsme mohli shlédnout
předtančení latinskoamerických tanců v podání taneční skupiny Akcent. K zakousnutí byla
pestrá nabídka výborných mysliveckých specialit a kolem jedenácté hodiny proběhlo
vylosování letos skutečně bohaté tomboly. Tímto patří ještě jednou dík všem, kteří do
tomboly přispěli.
Doufáme, že takto plná hospoda nebyla naposledy a že i dalších akcí se bude
účastnit čím dál tím více našich spoluobčanů.
Romana Bartošová

ZŠ a MŠ Trivium Plus
Nečekaná návštěva
Začátkem ledna byl v okolí
Bystrého
spatřen
mohutný
sudokopytník, který se v našich
lesích
běžně
nevyskytuje.
Několikrát se dokonce odvážil
přijít až do vesnice. Občané i
místní myslivci vedli spory, o jaký
druh jelena by mohlo jít. Záhadu
nakonec odhalil Fanda Haufer,

který mu jako první odvážně
vyšel vstříc.
Před dveřmi domu ho
čekalo překvapení: dvouhrbý
velbloud vedený třemi králi a
doprovázený skupinkou dětí
z naší
mateřské
školy.
Záhada byla objasněna: „Na
tři krále za vesnicí chodí
sněhem kolednicí… vedou
krásnou
velbloudici“.
S říkankou a písničkou takto
děti
obešly
několik
bysterských domů a u každého si pověděly něco málo z tříkrálové tradice.
Michaela Toušková, ZŠ a MŠ Trivium Plus
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Co možná nevíte…
Historie modlitebny Církve bratrské v Bystrém
Od listopadu 2013 připravuji jako kronikářka obce pro Bysterský zpravodaj na pokračování
povídání o historii i současnosti bysterského kostela sv. Bartoloměje. Další významnou
stavbou v naší obci je modlitebna Církve bratrské. původní stavba byla v roce 2012
„srovnána se zemí“, aby na jejím místě hned v roce následujícím začala sloužit Elada.
Nabízíme čtenářům zpravodaje ohlédnutí za historií původní modlitebny, jak ji ve své práci
zpracovala Tereza Pavlíčková. Materiál je rozdělen do tří dílů a je doplněn dobovými
fotografiemi.
Nejstarší modlitebna Církve bratrské
Bystré v Orlických horách
1880-2012
Zpracovala Tereza Pavlíčková
Díl první: Stavba modlitebny
Původně se shromáždění sboru konala po chalupách, především na Rzech a na
Bysterských Dolech. Do světnic se ale už nemohli všichni vejít, a tak se rozhodlo o stavbě
modlitebny. Podle knihy Vl. Mičana Na vlnách duchovního života chtěl Jan Balcar a někteří
členové, aby stála na dnešním místě. Jiní ale chtěli, aby stála na Dolech. Tam bydlelo
několik rodin ze sboru (víc než v Bystrém), ale vedly tam jen strmé špatně schůdné cesty
(dnešní silnice z Bystrého na Doly byla vybudována až na začátku 20. let 20. století, silnice
do Kounova ještě později). Podle Mičana dokonce Jan Hejzlar z Bačetína pro nesouhlas
s místem v Bystrém přestoupil do reformované církve.
Pozemek na stavbu byl podle Mičana zakoupen v roce 1876. Podle Josefa Ježka ho
daroval bratr Josef Štěpán. Tehdy se nakoupil i stavební materiál, ale další tři roky trvalo,
než okresní zastupitelstvo povolilo stavbu. Oficiálně se stavělo na Balcarovo jméno,
protože sbor jako státem neuznaný pro úřady de facto neexistoval.
Na stavbu modlitebny byly použity mj. peníze, které byly původně určeny na koupi
pozemku pro hřbitov (pohřbívání na katolických hřbitovech se často setkávalo se značným
odporem katolíků).
Značnou finanční pomoc 400 tolarů poskytl sbor ochranovské Jednoty bratrské v
Čermné u Letohradu. Zakladatel tamní práce, Vilém Hartwig, který byl Balcarovým blízkým
přítelem, sehnal i další peníze: "Vilém Hartwig (...) vyprosil v Nizozemí asi 600 zl. na
zakoupení vlastních evangelických hřbitovů, jednak na Dolech, jednak na Rzech (pro okolí
Nového Hrádku). Ani na prvém, ani na druhém místě se vhodného pozemku nenalezlo. Se
zřízením hřbitovů se otálelo několik roků. Zatím nastala roztržka a v ní převzal správu
peněz Balcar. Když se hřbitov ani na Dolech, ani na Rzech nestavěl, žádali evangelíci
reformovaní rozdělení peněz, ale Balcar nechtěl tomu ani rozuměti, ani k tomu svoliti, a
zužitkoval je, asi se svolením Hartwigovým, který Balcara miloval, při stavbě modlitebny
církve evangelické svobodné v Bystrém."1
Největší finanční pomoc přišla v roce 1879 ze svobodné církve skotské. Šlo o 700
zlatých od přátel kazatele svobodné církve ve Vratislavi Edwarda (ten ze Skotska
pocházel).
Zahájení stavby modlitebny vyvolalo ostřejší pronásledování ze strany úřadů.
V srpnu 1879 dostalo 67 lidí z 25 vesnic (tak širokou měl sbor diasporu!) pokutu v celkové
výši závratných 1170 zlatých. Z toho Balcar měl zaplatit 210 zl. Okresní hejtmanství
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v Novém Městě mu přísně zakázalo křtít a zakázáno bylo také scházení k pobožnostem.
Členové sboru se však scházeli dál, a tak byla shromáždění rozháněna četníky.
V této situaci přišla opět pomoc ze zahraničí. Evangelická aliance vyslala z Basileje
delegaci přímo k císaři Františku Josefovi. Delegace uspěla, z 1170 zl. pokut zůstalo
pouze 5 zl., které musel zaplatit Balcar. Shromáždění už nebyla zakazována, ale musela
se tři dny předem nahlásit na okresní hejtmanství.
Na stavbě se osobně podílel i Balcar, který byl tkadlec a zedník. Přes léto 1879 byla
postavena hrubá stavba. Kvůli zlevnění stavby se částečně zdilo ze svépomocí
vyráběných cihel. Hlína se kopala na Štěpánově pozemku před "robotou" a tam se cihly
také vypalovaly. Rozměry původní budovy byly 22x10 m. Střecha byla šindelová, bratr
Dyntar z Osečnice si prý při pokrývání zpíval píseň o Sáronské růži.
Rohová místnost byla připravena k obývání a přes zimu v ní bydlel, tkalcoval a "před
nepřáteli hlídal" Josef Hejzlar "hrobecký" z Dolů s rodinou. Jeho tehdy osmiletá sestra
Amálie Vachová roz. Hejzlarová na to později vzpomínala:
"..., tak ujednali, aby tam bratr Josef s Kačenkou na zimu se usídlili a pohlídali, to už
jsem chodila do školy. Naši rodiče mě nechali, abych mohla s našimi bydlet v modlitebně,
to už měli také Jeníčka (Oldy z Čihadla tatínek), asi půl roku starý teprv. Za sukařku tam
jim byla Anna Hejzlarová, co si jí vzal Kaněra hauzírník ze Dřevíče. Bylo nám tam veselo,
přicházíval tam br. kazatel. Pepíček Jaroslav si stavěl ze špalíčků domečky, kazatel
schválně mu o ně klopýtl, všechno rozházeno, ale zase mu pomohl vystavět jiné, ještě
lepší." Ve druhé místnosti přes zimu vyráběl člen sboru, truhlář Josef Smola z Hlinného,
lavice, kazatelnu a další vybavení. Stavba byla dokončena v roce 1880 a přistěhoval se
sem ze Rzů Jan Balcar se svou početnou rodinou.
pokračování příště…

Foto č. 1 – původní podoba modlitebny
Foto č. 2 – 20. léta 20. století – ve štítě nápis
SBOR JEDNOTY ČESKOBRATRSKÉ
Foto č. 3 – kazatel Melichar na své milované
zahradě - 1924, v pozadí vlevo je
rozpoznatelná silueta kostela, uprostřed dům
čp. 108. Památník padlým ve světové válce tu
ještě není , ten byl odhalen až 7. října 1928
Materiály jsou dostupné na internetových
stránkách sboru. Se svolením CB k tisku
připravila Petra Poulová, kronikářka
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Bysterský zpravodaj
Občané Bystrého si už docela zvykli na to, že několikrát do roka dostanou do rukou
Bysterský zpravodaj (BZ). Pojďme se ohlédnout za jeho historií.
1964 – 1973
V těchto letech vydávala BZ jako měsíčník Osvětová beseda, redaktorem byl
Vladimír Sedláček.
1. číslo 1. ročníku vyšlo 1. 1. 1964. Za deset let vyšlo 116 pravidelných čísel, dvě
dvojčísla a několik mimořádných čísel. Některá čísla vyšla s přílohami. Občanům se
dostalo na tisíc osm set zpráv a sdělení. Bysterský zpravodaj byl pravděpodobně
nejstarším místním zpravodajem v okrese.
O vydávání Bysterského zpravodaje rozhodla rada Osvětové besedy v Bystrém na
podzim 1963. Zpočátku byl zpravodaj psán a kreslen na kovolisty v Bystrém a
rozmnožován v Osvětovém domě v Rychnově nad Kněžnou. Později se podařilo získat
cyklostyl v místě. Tisk hlavičky však vždy zajišťoval Osvětový dům v Rychnově nad
Kněžnou.
Zpravodaj vycházel na začátku každého měsíce v nákladu 120 výtisků. Doručován
byl do rodin zdarma, zpočátku pionýry, později poštovním doručovatelem Josefem
Tomášem. Náklady na vydávání nesla zčásti OB, zčásti MNV. Za prvních deset let
poskytlo příspěvky na 80 občanů.
Bysterský zpravodaj připravoval Vladimír Sedláček. Zajišťoval materiální potřeby,
tisk hlavičky, udržování rozmnožovacího stroje, připravoval plány jednotlivých čísel,
sháněl, urgoval jednotlivé příspěvky, připravoval zrcadlo každého čísla, přepisoval na
rozmnožovací blány a rozmnožoval. Příprava jednoho čísla trvala asi 12 až 15 hodin.
Po deseti letech bylo vydávání zpravodaje ukončeno, protože „je stále obtížnější
získat zprávy a informace tak, aby naplnily alespoň dvě strany vydání na začátku každého
měsíce. 3. prosince 1973 vyšlo poslední číslo „starého“ zpravodaje.
1997 – 2001
Po 23 letech a 6 měsících se v sobotu 10. května 1997 objevilo nulté číslo
měsíčníku Bysterský zpravodaj. Nulté číslo neslo ještě označení „nový“. Řádná čísla nesla
jen označení Bysterský zpravodaj. Vydávaly jej Vag-i-noviny ve spolupráci s obecním
úřadem, vycházel každou poslední sobotu v měsíci. Redaktory byli Jaroslav Duška a Petra
Poulová. Na tradici „starého“ zpravodaje navázal i vzhledové – papír velikosti A4, podobná
hlavička.
Od března 1998 vycházel zpravodaj jako „nezávislý“, což se u několika čísel objevilo
i na titulní straně. Obecní úřad si přál zdůraznit, že není vydavatelem Bysterského
zpravodaje, přestože byl již od nultého čísla v tiráži uváděn. Důvodem tohoto kroku byla
skutečnost, že by „obecní úřad kritizoval sám sebe“. Zpravodaj byl rozmnožován na
kopírce OÚ, ta však často stávkovala, a tak v době, kdy kopírka OÚ odmítala pracovat
(provozuschopná byla v měsících březen až červen, tj. pro čísla 3-7), pomáhali s
rozmnožováním paní Povolná a firma Gestra (p. Vašíček). Zvolením do starostovské
funkce na podzim 1998 přestal v redakci pracovat J. Duška (107), BZ tak nadále
připravovala Petra Poulová sama.
Od roku 1999 došlo ke změně formátu – z A4 na A5. Od srpna 1999 byla
vydavatelem Osvětová beseda a od července se čísla začala označovat podle měsíců (na
konci června vyšel zpravodaj ČERVENEC).
V roce 2000 vycházel zpravodaj jako dvouměsíčník s obrázkem Ireny Maisnerové na
titulní stránce. Od tohoto roku je v tiráži uváděna redakční rada (Z. Dušková, J. Ševc a M.
Šubrtová). Na konci roku Petra Poulová ukončila činnost na BZ.
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V letech 2001-2002 připravoval BZ Jaroslav Duška, vydal celkem 5 čísel (4 v roce
2001 a 1 v roce 2002).
Náklad původního zpravodaje byl 120 kusů, nový zpravodaj začal vycházet
v nákladu 80, postupně vzrostl na 130 výtisků.
V tomto období bylo vydáno celkem 42 řádných čísel a jedno číslo nulté.
Prosinec 2002 – 2006
Nově zvolené zastupitelstvo se rozhodlo pokračovat v měsíčním vydávání BZ,
redaktory byli Michal Dusílek, Dana Francová a Marie Martinková. Zpravodaj vycházel
opět každý měsíc v nákladu 150 výtisků. Celkem bylo vydáno 37 čísel měsíčníků a 5
dvojčísel (většinou prázdninových).
Od ledna 2003 je zpravodaj zveřejňován i v internetové podobě na stránkách obce:
www.obecbystre.cz - záložka Bysterský zpravodaj.
Prosinec 2006 - dodnes
Držíte v rukou třicátý čtvrtý zpravodaj, jehož přípravu má na starosti Monika
Drašnarová. Ta se totiž ujala po podzimních volbách 2006 redaktorské práce spolu s celou
kulturní komisí. BZ vydává Obecní úřad Bystré v nákladu 130 ks jako čtvrtletník v březnu,
červnu, září a prosinci, v průběhu roku 2008 bylo vydávání o měsíc posunuto na únor,
květen, srpen a listopad – tak je tomu dodnes. Čtyřikrát do roka se daří uspořádat číslo,
které obsahuje nejen zprávy z jednání zastupitelstva, ale informuje i o kulturním a
sportovním dění v obci. Nechybí příspěvky z historie, pozvánky do knihovny i na jednotlivé
akce, na předposlední straně najdeme pravidelně přehled nejbližších akcí.
Ocenění v soutěži
Přestože
je
zpravodaj
rozmnožován „pouze“ na kopírce a
těžko se může kvalitou tisku rovnat
zpravodajům okolních obcí, jeho
obsahová stránka je na velice slušné
úrovni. Záslužná práce byla mimo
jiné
vyzdvižena
i
v soutěži
Zpravodaje Rychnovska 2012. Při
vyhodnocení na podzim roku 2013
byl
ten
náš
oceněn
Cenou
novinářky Lenky Tomsové, která
v hodnocení uvádí:
„Velkou
pozornost
věnuji
především
zpravodajům,
které
vydává malá obec. Sama jako
novinářka vím, co to dá za práci,
když se zpravodaj píše na obci, kde
k tomu
není
vyčleněn
jeden
kvalifikovaný pracovník. Přesto jsou
obecní zpravodaje velmi čtivé a
zajímavé. Podporuji proto obec
BYSTRÉ!“
Petra Poulová, kronikářka
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Napsali jste nám
Ohlédnutí a poděkování…
Ve středu 5. listopadu se konalo v Hospodě U Divočáka ustanovující zasedání nově
zvoleného obecního zastupitelstva obce v řádných říjnových komunálních volbách. Nám,
původním zastupitelům, volbami zanikl mandát. Rozloučili jsme se spolu při akci v areálu
Na koupališti. Tam jsme také předali, dnes už exstarostovi, Václavu Drašnarovi dárek za
jeho službu obci.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva se původní zastupitelé rozloučili a
rukou Václava Drašnara jsem byl obdarován velice hezkým dárkem – knihou Orlické hory
a Podorlicko. Jejím spoluautorem je náš spoluobčan, krajský a obecní zastupitel, pan
Josef Lukášek. Při předání mi pan Václav Drašnar děkoval za dosavadní práci nejen
v obecním zastupitelstvu, ale také ve společenských organizacích obce za celou dobu
mého působení ve vsi. Musím přiznat, že při jeho slovech nejen pro mne, ale i pro mou
rodinu, to je pro nás krásné…
Na zasedání bylo sice plno spoluobčanů i přespolních, ale nebyli jste tam všichni,
proto se mi vloudila myšlenka k napsání tohoto článku do Bysterského zpravodaje.
V tu středu na zasedání zastupitelstva jsme podali na zasedání výpověď z bytu,
protože už více jak rok a půl bydlíme v mém „otcovském domě“ v Čánce, kam jsme se
přestěhovali kvůli péči o moji tělesně postiženou maminku, která zůstala po smrti mého
tatínka sama a není schopna se o sebe a o dům starat. Byl to obrovský zásah do našeho
dosavadního života a našeho života v Bystrém. V Bystrém, ve kterém se nám narodily obě
děti, kde jsme je vychovali do dospělosti, v Bystrém, které mi tolik přirostlo k srdci.
Ačkoliv jsem se do bytovky (čp. 124) v Bystrém přistěhoval do rodiny Zuzky
Sozanské v roce 1992, po narození syna Marka jsme se na necelý rok přestěhovali do
služební garsonky v Opočně a v roce 1994 jsem se oficiálně stal občanem Bystrého, kdy
tehdejší obecní zastupitelé moji rodinu poctili přidělením bytu v „obecňáku“ (čp. 107).
Už předtím jsem poznal v Bystrém řadu dobrých kamarádů a přátel, jako manžele
Miloše a Danu Francovi, Vráťu a Hanu Světlíkovi, Jirku a Zdenu Tomášovi, Zdeňka a
Blanku Štěpánovi, jako například Ševcovi, Zámečníkovi, Šubrtovi, Hejzlarovi, Povolní,
Zdenek a Marie Martinkovi, Bohouš Pábel a mnoho a mnoho dalších, takže ve skutečnosti
celou vesnici. Řekl bych, že jsem díky své manželce, rodilé bysteračce, zapadl do party
lidí, která tu jako domácí k sobě přijmula přespolního. A bylo to milé… byla doba po
„sametové revoluci“ a tenkrát jsme vycítili, že společnost se jaksi neraduje tak, jak bylo
zvykem.
Takže jednoho krásného dne jsme při zpěvu Vráťovy kytary v hospodě za kamny
společně s tehdejšími manžely Jirkou a Jitkou Frelichovými dali dohromady spolek VAG-Inoviny Bystré. Pod touto hlavičkou jsme se snažili všemožně netradičním způsobem
upozornit na život v Bystrém. Začalo to vzkříšením Bysterského zpravodaje, recesistickými
oslavami 1. Máje, následujíc Osvobozováním Janova v Bystrém, pak pořádání obecní
zabíjačky, znovuprobuzení českého obyčeje Masopustního průvodu, Pyžamové plesy,
znovunastartování činnosti divadelního ochotnického spolku atd. Při tom všem jsem byl. A
při tom všem jsem poznal další schopné lidi, nejen ty mladé, ale i starší, kteří se nebáli ty
„ptákoviny“ s námi pořádat, spolupodílet se na nich a dělat ze sebe „kašpary“.
Jakým příjemným překvapením bylo, když v komunálních volbách jsem byl v roce
1998 zvolen zastupitelem obce a následně na to jsem se stal starostou. Byl jsem
překvapen, jak jsem veřejností pozitivně vnímán. Jejich náklonnost jsem nechtěl nijak
zradit. Byl jsem na to dostatečně hrdý. Pracoval jsem v této funkci jako policista při své
práci. Chodil jsem z obecního úřadu pozdě v noci, úřadoval jsem i o sobotách a nedělích.
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To vše na úkor svého volného času a hlavně na úkor vlastní rodiny a kamarádství.
Podstupoval a obětoval jsem to ale pro pozitivní výsledky. Ale rodina i kamarádi mne v tom
podpořili a dodávali mi sílu. V té době za přispění přátel jsem docílil z dotačních prostředků
udělat rekonstrukci elektrických rozvodů „v divadelním jevišti i hledišti“, rekonstruovat
sociální zařízení v bývalé škole, předjednat vybudování bytové nadstavby v čp. 107
(obecňák), předpřipravit budování bytů v čp. 110 (pošta).
Pak z organizačních důvodů byla moje práce převedena na referát dopravy a
silničního hospodářství tehdejšího okresního úřadu. A to byl nový mezník v mém životě.
Protože jsem se stal úředníkem úřadu okresu, v jehož působnosti byla obce Bystré, ze
zákona mi zanikl mandát být nadále členem voleného orgánu místní samosprávy.
Leč tato situace trvala pouze dva roky, protože okresy za dva roky zanikly. A pak
jsem měl jiné zaměstnání a opět jsem se spolupodílel na práci zastupitelstva obce. Nic z
toho však nezabrzdilo další aktivity u hasičů, nadále ve VAG-I-novinách, v divadelním
spolku, při aktivitě s Polskem k hraničnímu přechodu v Kutlu, prohlubování myšlenky
Kačenčiny pohádkové říše a činnosti dobrovolného svazku Region Orlické hory ve
spolupráci s deštenskou starostkou Vendulou Domšovou, olešnickým starostou Oldou
Škodou a jeho manželkou Jiřkou atd.
Ale ač už mimo funkce, nestihl jsem už prosadit svůj projekt Procházky a vyhlídky
v Bystrém, jehož součástí je i dlouholetá myšlenka znovu postavit rozhlednu v Bystrém.
Sice ne na Bučině, ale na Šintákově kopci, ale to se snad povede těm dalším po mě.
Jsem hrdý na to, že jsem při těch všech aktivitách mohl spolupracovat s prima lidmi,
s příjemnými i někdy osobitými přáteli, kteří se stávali mými kamarády. Rád zavzpomínám
i na ty, kteří nejsou mezi námi a bez nichž by můj život nebyl tak bohatý. Zvlášť si vážím
těch „starších“, kteří mne brali a berou mezi sebe jako rovného a budou mne dozajista brát
jako přímého i nadále.
Dvacet let uteklo jako voda a já se svou rodinou se z Bystrého stěhuji „do kraje“ na
Opočensko. Do Bystrého se budu i nadále rád vracet já i moje rodina. Nebylo a není to
jednoduché, opustit hezké bydlení, spokojený život a přátele a odstěhovat se. Vždyť tu
máme nadále příbuzné a kamarády…
Děkuji za sebe, mou manželku a děti, že jste se k nám vždy chovali hezky a doufám, že se
při návštěvě v Bystrém rádi uvidíme.
Na shledanou
Jarda Duška

Pozvánky
POZVÁNKA NA KONCERT

Sarah & The Adams
7. 2. 2015 v 19.00 hodin.
Víceúčelové centrum ELADA
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Kulturní komise v Bystrém zve srdečně všechny děti na tradiční

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 použit na další akce pro děti v Bystrém.

Předem velice děkujeme a těšíme se na vás!
Zveme všechny příznivce

stolního tenisu na 12. ročník turnaje

O putovní pohár
„Vítězného února“,

který se koná v sobotu 28. 2. 2014 od 13:30
prezentace 13:00 až 13:30
kategorie muži a ženy

v sále hostince U Divočáka v Bystrém
občerstvení zajištěno – rybí hody
Srdečně zvou pořadatelé.

Přihlášky: p. Ševc L. tel. 603 567 714
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Opět jsme po vánocích začali cvičit s dětmi
a budeme rádi, když se k nám přidáte!

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)
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Kulturní a společenské akce - přehled:
7. února
sobota

Hasičský ples
Hospoda U Divočáka od 20:00, hraje Styl, pořádá SDH

7. února
sobota

Koncert Sarah Sarah & The Adams
Elada od 19:00

14. února
sobota

Maškarní karneval
Hospoda U Divočáka od 15:00

16. února pondělí

Jeden svět – Viva Cuba Libre
Elada od 19:00, pořádá Člověk v tísni a Církev bratrská v Bystrém

18. února středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

28. února sobota

Turnaj ve stolním tenise
Hospoda U Divočáka, prezentace 13:00-13:30,

2. března pondělí

Poslední sny
Elada od 19:00, pořádá Člověk v tísni a Církev bratrská v Bystrém

7. března sobota

Bitva o život vzpomínání na události kolem natáčení dokumentu
Hospoda U Divočáka od 19:30, pořádají Vag-i-noviny

18. března středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hospoda u Divočáka, začátek v 19:30

duben

Divadelní představení bysterských dětí Dva tovaryši
Termín bude upřesněn

5. dubna neděle

Pomlázkové posezení
Bude upřesněno

15. dubna středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

30. dubna čtvrtek

Pálení čarodějnic na Bučině
Lampionový průvod vyráží v 19:30 od čekárny

13. května středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

24. května neděle

Setkání důchodců
Program bude upřesněn

čtvrtky

Cvičení dětí od 16:00
Tělocvična bývalé školy

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 04. 2. 2015.
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. 2015
»»»»»•««««
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