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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 21 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 10. srpna 2016 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 20-2014-2018 přijatého dne 15. 6. 2016
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 odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Veřejnoprávní smlouvu č. 02/2016 o poskytnutí dotace ZŠ Trivium Plus
Dobřany ve výši 84.000,-Kč
b) Smlouvu o výpůjčce kontejneru na plasty od firmy Marius Pedersen
c) Dodatek č. 1 č. j. UZSVM/HRK/3034/2016 ke smlouvě o nájmu majetku č. j.
UZSVM/HRK/2382/2014-HRKM
d) Zásady o poskytnutí dotace z ročního rozpočtu obce Bystré pro ZŠ a MŠ
Dobřany na rok 2016 dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 80.000,-Kč na provoz
MŠ
e) Záměr obce o prodeji pozemku st. p. č. 163 v Bystrém
3) Pověřuje:
a) Starostu obce zasláním žádosti o odkoupení pozemků st. p. č. 218 a st. p. č.
219 v katastrálním území obce Sněžné
Usnesení č. 22 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v obecním hostinci v Bystrém dne 21. září 2016 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 21-2014-2018 přijatého dne 10. 8. 2016
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření.
b) Revokaci usnesení č. 16/2d ze dne 17. 2. 2016
c) Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-Kč pro MAS Pohoda
venkova
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Usnesení č. 23 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 12. října 2016 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 22-2014-2018 přijatého dne 21. 9. 2016
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření číslo 1-16
b) Navýšení limitu pokladny na 50.000,-Kč
c) Veřejnoprávní smlouvu č. 03/2016 na dotaci pro ZŠ a MŠ Trivium plus
Dobřany na rok 2016 ve výši 80.000,-Kč na provoz MŠ

Slovo starosty
…aneb už jsem v půlce
Musím konstatovat, že největším soupeřem, kterému se nedaří konkurovat, je čas.
Vše uteklo tak rychle a již mám za sebou druhý rok v pozici starosty naší obce.
Dovolte mi tedy, abych se s Vámi podělit o pár postřehů, úspěchů i neúspěchů z
dosavadní činnost v této funkci.
Na samém začátku musím tak trochu potvrdit to, co jsem zmiňoval již před rokem, že
se jen těžko dá tato funkce vykonávat při plné práci. O to horší byl ten uplynulý rok
v tom, že působiště v mém hlavním zaměstnání bylo hodně daleko a řešit jsme museli
i řadu personálních změn. To vše se tak trochu podepsalo na vykonávání mého
„starostování“ v nedávné době. Prostě se nedá vše stihnout tak, jak by si člověk
představoval.
S vědomím toho, že se toto všechno týká i mé rodiny, a přes omezení i některých
volnočasových aktivit se společně s místostarostou a členy zastupitelstva snažíme i
nadále pracovat na tom, na čemž jsme se rozhodli buď pokračovat, nebo jsme sami
začali realizovat. Některé činnosti už děláme tak nějak jako samozřejmost, někdy
však narazíme na zcela něco nového. Letos například to byli nedávné volby, kterým
se vlastně musíte začít věnovat již více jak dva měsíce předem.
A co vše se za ten uplynulý rok událo?
Pokračujeme na zdokonalování našich webových stránek, kde ještě stále máme
několik věcí, které chybí doplnit či zaktualizovat. Chceme, aby se z našich
internetových stránek občan nebo jiný návštěvník dozvěděl co nejvíce informací.
Dnes je možné například na našich stránkách vidět Územní plán obce a mnoho
dalšího. Stále se snažíme zveřejňovat v aktualitách všechny možné události, jako
jsou různé kulturní akce, svozy odpadů apod.
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Co se zatím v obci daří držet na velmi dobré úrovni, je kulturní dění. Z mého pohledu
je to taková, nadneseně řečeno, priorita. Daří se nám tu držet tradice v podobě pouti
a posvícení, na které v době předvánoční navazuje poměrně populární vánoční
troubení. Místní spolky se aktivně zapojují do různých akcí. Myslivci a hasiči pro nás
připravují plesy. Čeho si velmi vážím, je pořádání dětských akcí, kterých je za celý
rok docela dost. Hned na začátku roku nás navštěvují Tři králové, v únoru se koná
tradiční dětský karneval, o Velikonocích pak můžeme potkávat malé koledníky. V září
se koná vždy nápaditý dětský den, aby pak vše vyvrcholilo na Vánoční besídce.
K tomu všemu, zde působí i dětské ochotnické divadlo. Za to vše patří velké
poděkování Romaně Bartošové.
Máme za sebou také další sraz obcí Bystré. Tentokráte jsme byly až na východě
Slovenska a opět jsme si přivezli mnoho nezapomenutelných vzpomínek. Zároveň si
musíme připustit skutečnost, že už za necelé dva roky se sejdeme právě tady u nás.
Zdá se to býti ještě daleko, ale dle mého názoru už za dlouhých zimních večerů
bychom měli začít vymýšlet, s čím novým přijdeme, aby se tato akce i nadále udržela
na dobré a hlavně přátelské úrovni. Začít domlouvat, kde bude možnost ubytování,
stravování a ….
Další důležitá část je udržení služeb v obci, do kterých patří hlavně obchod, pošta a
hospoda. Obchod se drží na stále výborné úrovni a už jsme si tak nějak zvykli na
fungování v letní době 7 dní v týdnu, v zimě pak 6x týdně. Možná už mnozí zapomněli
na dobu, když k nám dojížděla pojízdná prodejna.
Co se týče pošty, tak po „nájezdech a nátlaku“ zástupců České pošty, aby zde začala
fungovat jiná forma pošty tzv. Pošta Partner, se situace zatím utišila a pošta funguje
jako dříve.
A hospoda, ta se dočkala také konečně slušného nájemce, který se snaží v obci, ač
za poměrně složitých podmínek, službu značně vylepšit. Nejenom, že je možné si
poklábosit u zlatavého moku, ale poměrně často je možné i něco dobrého
zakousnout. S hospodou tak trochu souvisí i fungování areálu „Koupaliště“. Letos měl
tento areál pronajatý stejný nájemce jako hospodu a rozhodně to byl oproti loňsku
krok k lepšímu. Škoda jen, že v první polovině prázdnin nepřálo počasí.
Nyní bych se ve stručnosti zmínil o pracích v obci. Prováděli se běžné práce, ale
bohužel se nám stále snižoval počet pracovníků na VPP, kdy od dubna nám zůstal
pouze jeden a od října již nemáme nikoho. Tito pracovníci měli na práci péči o zeleň,
úklid v obci a menší opravy.
Práce na terénních úpravách hřiště letos příliš nepokročili, neboť nás zatím trápí
nedostatek vhodného materiálu - zeminy. Zatím se udržuje část, která je již
ozeleněna a pravidelně se seče. V druhé části se provedlo rozhrnutí a vyrovnání, kdy
je nyní zřejmé vidět, kolik bude ještě zapotřebí zeminy.
Velkou a hlavní akcí se stává rekonstrukce místní hospody. Na celou akci máme
platné stavební povolení a nyní se připravují první kroky pro zahájení přestavby
v příštím roce, přičemž bychom rádi využili prostředků z dotací. Jsme na samém
začátku a bude těžké tuto stavbu finančně zajistit. Proto se uvažuje realizovat dílo po
etapách, které by se prováděly v závislosti na tom, co je nejdříve potřeba, případně
na tom, kde bude možné čerpat nějakou dotaci.
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Ještě letos by se mělo dokončit vystavění prostoru pro umístění nádob na tříděný
odpad v obci. Obec má dále vyhotoven další projekt na opravu místních komunikací,
na kterou se bude připravovat stavební povolení a přes zimu bychom rádi začali
s výběrem zhotovitele. V říjnu se započalo i s postupnými opravami požární nádrže
v areálu „Koupaliště“ a z jara se v nich bude opět pokračovat. Prováděli se další práce
v rámci obnovy a údržby vodovodu a mnoho dalších drobných a pro někoho možná
neznámých činností, které ale k životu obce patří.
Venku již vládne naplno podzim, hojně opadává nádherně zbarvené listí, sluníčka je
již poskromnu a mně tak trochu přibývá vrásek, kdo to listí po obci bude uklízet. Došlo
ke změně času, tak už kolem páté se stmívá a na některé z nás možná doléhá únava
a možná i nějaká ta deprese. Nastal čas „Dušiček“, venku už je víceméně jen
sychravé počasí. Nyní už se jen těžko dá dohonit to, co jsme v létě nestihli. Nezbývá
nám, než vše řádně připravit na zimu a čekat, zda-li se letos dočkáme bílých Vánoc.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mě pomáhají a podporují ve funkci. Velké
poděkování a tolerance patří stejně jako minulý rok mé rodině, kterou jsem v poslední
době díky své vytíženosti v obou zaměstnáních dosti zanedbával. Rád bych touto
cestou poděkoval všem spoluobčanům a kamarádům, kteří nejenom kritizují, ale
umějí podat i pomocnou ruku. A obracím se na všechny, kdo chtějí pomoci při pracích
v obci, když nyní nemáme tu možnost využít pracovníků na VPP.
Všem občanům Bystrého, kamarádům, kteří se sem rádi vracejí, chalupářům a
návštěvníkům naší obce přeji hodně zdraví a síly v nadcházejících podzimních dnech
a pevně věřím, že se s většinou budu mít tu čest potkat ať už na blížících se kulturních
akcích, či u stolu v místní hospodě, nebo jen tak při procházkách naší krásnou obcí a
jejím blízkém okolí. Touto cestou bych Vám všem chtěl popřát poklidný zbytek roku
2016 a pevné zdraví do let příštích.
Leoš Ševc, starosta obce

Důležitá upozornění
Služby pro občany
Letos jsme znovu navázali na poskytnutí hromadného objednání některých služeb
v obci tak, abychom Vám pomohli tuto službu co možná nevíce zlevnit.
V první řadě se jedná o pravidelné čištění komínů včetně vyhotovení zprávy, kterou
byste měli mít každoročně obnovenou. Podařilo se celkem zajistit dva termíny
v polovině a na konci října. Pokud bude kladná odezva, rádi Vám tuto službu
zprostředkujeme i příští rok.
Další službu, kterou jsme Vám nabídli, bylo vyvezení septiků a likvidace odpadních
vod. Po pochůzce, kterou jsme letos realizovali s naším odborným zástupcem a kde
jsme mnohým doporučovali vyvezení septiku, jsem očekával mnohem větší zájem.
Bohužel si s tímto většina lidí zatím nijak „neláme hlavu“ a nechávají svá zařízení i
nadále bez jakékoliv údržby. Do budoucna však toto může být problém pro celou obec
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a náklady, které se nyní pohybují mezi 1 až 2 tisíci korun za vyvezení běžného septiku
u rodinného domu, se mohou zněkolikanásobit.
No a letos poslední službou, kterou jsme pro Vás připravili, je novinka v podobě tzv.
revizí kotlů. Dle zákona č.201/2012sb. (emisní zákon), je povinná kontrola kotlů na
pevná paliva, a to do 31. 12. 2016! Toto se týká všech spalovacích zdrojů na pevná
paliva o jmenovitém příkonu 10 – 300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Věřím, že už se Vám to někomu zdá jako „tahání peněz“ od obyčejných lidí, ale
bohužel toto nejsou naše „výmysly“. Z naší strany se pouze snažíme Vám pomoci a
snížit náklady. Pokud by kdokoliv z Vás měl jiného poskytovatele služeb, který umí
zajistit dané služby levněji a dobře, tak ho rádi přivítáme.
Leoš Ševc, starosta obce

Komunální odpad a jeho třídění
Před lety jsme přestěhovali sběrné místo, které bylo za kostelem, ke skladové hale,
aby odpadky nebyly tolik na očích a byl ve vsi větší pořádek. O co čistší je teď prostor
za kostelem, o to větší je ale nepořádek u skladové haly. Odpadky sice jsou skryty
zrakům kolemjdoucích a neruší dojem, ale pokud jdete vynést odpad do kontejneru,
musíte dát pomalu pozor, kam šlapete, neboť někteří lidé si zřejmě zaměnily pojem
skladová hala za skládku.
Chtěla bych proto apelovat na občany i chalupáře, aby dodržovali řád ukládání
domovního odpadu, jak je stanoveno obecní vyhláškou.
Uvedu několik postřehů:
- Přístřešek je určen na odkládání pytlů s roztříděnými PET lahvemi a nápojovými
kartony. NEPATŘÍ SEM NETŘÍDĚNÝ DOMOVNÍ ODPAD ANI PAPÍR ČI
ELEKTROSPOTŘEBIČE, ANI VELKOOBJEMOVÝ ODPAD!
- PET lahve sešlapujte.
- Skleněné tabule patří do kontejneru na sklo. Pokud se nevejdou, je nutné je
rozřezat, ne je pohodit vedle kontejneru
- Keramika NENÍ sklo.
- Pokud jsou kontejnery na plast plné u haly plné (přidali jsme další kontejner a
ani to zřejmě nestačí), zkuste kontejnery u křížku ve vsi.
Bohužel soustrastný pohled je i na „hnízdo“ u křížku ve vsi, které je ve velmi
zuboženém stavu, ale tam již v brzké době bude zbudováno nové pevné stanoviště.
A závěrem ještě stručná rekapitulace:
Svoz domovního odpadu z popelnic probíhá každý sudý pátek včetně dnů státního
svátku. Pokud vám nestačí kapacita popelnice či popelnici nemáte, můžete odpad
dávat do pytlů s logem svozové firmy Marius Pedersen. Pytle jsou k dostání
v obchodě a na obecním úřadě. Tyto pytle lze v den svozu přistavit na krajnici
svozové trasy a popeláři je odvezou. Lze je odložit také u kontejnerů.
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Plasty a sklo (bílé a barevné) odkládejte do kontejnerů přistavených u skladové haly
a ve vsi u křížku.
Plastové (PET) lahve a nápojový karton shromažďujte do pytlů (k dostání
v prodejně a na obecním úřadě) a ukládejte do přístřešku u skladové haly.
Papír shromažďují hasiči v garáži u skladové haly po dohodě s panem Sozanským.
Kovový šrot se ukládá se do vleku u skladové haly, výtěžek z jeho prodeje jde na
činnost hasičů.
Elektrospotřebiče z domácností lze po dohodě s p. Sozanským uložit do garáže u
skladové haly. Odevzdáním kompletního („nevykuchaného“) elektrospotřebiče také
přispějete na činnost hasičů.
Ostatní drobné elektrozařízení (telefony, nabíječky, počítačové kompotenty apod.)
a baterie lze uložit i do označeného kontejneru před prodejnou, na baterie je krabice
i v chodbě obchodu.
Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně, termíny jsou včas zveřejňovány na
vývěsních tabulích.
Odpad ze zeleně lze odkládat do kontejneru u skladové haly
Kuchyňský odpad a odpad živočišného původu do kontejneru nepatří!
Děkujeme, že třídíte odpad. Šetříte tím nejen životní prostředí, ale i své zdraví.
Monika Drašnarová

Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to v těchto
termínech:
listopad 9. a 23.
prosinec 7. a 21.

leden 4. a 18.
únor 1. a 15.

Je pro Vás připravena nová kolekce knih z Dobrušky.
Na Vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.
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Stalo se
Bysterská Pouť a oslavy 130 let SDH Bystré
Letošní bysterská pouť byla poněkud pestřejší, co se programu týče. Vše odstartovalo
již v sobotu odpoledne oslavami 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Bystrém. Po uctění památky u památníku padlých a slavnostním průvodu na náves
již
začalo
pestré
odpoledne
navíc
obohacené nádherným až
tropickým počasím. Po
přivítání všech hostů došlo
i na udělení Čestného
uznání mladým hasičům
za pomoc při evakuaci dětí
z kempu
při
záplavě
v Jílovicích (foto titulní
strana). Také bylo možné
jít prohlédnout historickou
hasičskou techniku, která
se později předvedla i
v plném nasazení, a bylo
opravdu na co koukat.
Po celé odpoledne byl zajištěn hudební doprovod dechovým seskupením Opočenka,
děti si mohly zajít na pouťové atrakce, zajištěno bylo bohaté občerstvení a
k nahlédnutí byly i kroniky v hasičské klubovně. Vyvrcholením pak byly ukázky útoků
od nejmenších až po kategorii dospělých. Celý program byl pak zakončen pouťovou
zábavou.
V neděli program pokračoval již v klidnějším duchu. Děti mohly opět navštívit pouťové
atrakce, kdy letos po dlouhé době
byla v akci i střelnice, za
autobusovou zastávkou pro ně
byla
za
reprodukovaného
hudebního doprovodu připravena
překážková dráha, po jejímž
zdolání na každého čekala
odměna.
V budově bývalé školy bylo
možné shlédnout obrazovou
výstavu mladé bysterské slečny
Anety Prázové, která byla
doplněna nádhernými dekoracemi
Jany Krásové. Zároveň probíhala
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i výstava zpravodajů rychnovska a pokračovala výstava kronik místních hasičů.
V budově č. p. 37 na návsi byla připravena výstava, při které byl v hlavní roli benzín
a bylo k vidění mnoho krásných stojanů, ze kterých naši předkové napájeli své
plechové miláčky. Celé odpoledne pak bylo zakončeno tradičním fotbalovým mačem.
Všem, kdo se podíleli na celé akci, patří velké poděkování.
Leoš Ševc, starosta obce

Bysterská pouť - Vrácený čas – atelier s vůní benzínu
Jednou z možností, kam zavítat během pouťové neděle, byla prohlídka
soukromé muzejní sbírky v budově čp. 37.
V roce 2013 tento dům od rodiny Čtvrtečkových zakoupila paní Macháčková se
svým partnerem Jiřím Červeným. Zde v Bystrém si vybudovali domov (od září 2014
tu i bydlí) a zázemí nejen pro svoji práci, ale také pro své záliby a koníčky. „Dům nás
oslovil svou původností a stavební nedotčeností, kterou jsme se i po rekonstrukci
snažili zachovat. Nebylo to nikterak jednoduché profinancovat tento objekt, i proto byl
léta prázdný,“ říká pan Červený.
Každému učaruje něco,
u Jiřího to bylo vše, co
souviselo s provozováním
motorových vozidel. Jak to
začalo? Něco člověk sbírat
musí, a tak na začátku byl
jeden ciferník z benzínové
pumpy, který pan Jiří koupil za
50 korun na burze ve Slavkově
u Brna. První pumpu si vyrobil
podle prospektů k tomuto
ciferníku.
Dnes
má
celkem
ucelenou sbírku tankovacích
stojanů, dobových cedulí a mix
konví, plechovek a spousty
reklamních předmětů a tiskovin. Protože pan Červený není „sběratel-skladník“, ale
chce mezi svou sbírkou žít, bude mít pracovnu právě v patře, kde je jeho sbírka
umístěna. Kdo něco sbírá, tak ví, že je to hlavně o hledání a o štěstí, aby se to, co
objevíte, zdárně dostalo až k Vám. Aby si přišly na své i děti a maminky, jsou zde
vystaveny také hračky z šedesátých a sedmdesátých let, telefony z období 19501980, smaltované cedule a artefakty hromadné dopravy, dopravní značení,
industriální lampy, částečné vybavení koloniálního obchodu.
Tankovací stojany jsou výhradně takové, které byly používány na našem území.
Některé jsou restaurované do původní podoby dle dochovaných materiálů, jiné na
ruce pana Červeného teprve čekají. Vidět tak můžete stojany:
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BOWSER
období 1920-25
Hamond
období 1925-30
Hefa-Hamond období 1930-35
Hejduk-Faix
období 1933-38
Hefa-C
období 1950-58
Hefa-Adast
období 1962-68
Adast Adaprim 1973
Adast Adamax 1975
Několik
dalších
stojanů
je
nekompletních, je třeba trpělivě čekat,
zda se neobjeví chybějící části. Když
začínal, nikdo se o tyto věci příliš
nezajímal, dnes už lidé sbírají prakticky
vše. Za posledních pět let byla otevřena
řada soukromých muzeí, ty největší mají i dotace z EU a jim se nedá finančně
konkurovat. Ať už máme na mysli nákup nových exemplářů nebo provozování
takového muzea (požadavek na bezbariérovost včetně WC).
V Bystrém tak budeme mít pouze soukromou sbírku, která je přístupná po dohodě.
Nesmí vybírat vstupné, nesmí inzerovat. Návštěvník ale dobrovolně přispět může a
psát o ní je naštěstí také dovoleno :-). Takže zájemci o prohlídku jsou vítáni, stejně
jako tipy na nové exponáty.
„Velkou část máme společnými silami za sebou, velké plány a spousty práce před
sebou. Skloubením našich pracovních i osobních aktivit se nám třeba podaří přispět
nějakou měrou k tomu, aby do obce zavítali nejen lidé za kulturou a bohoslužbami,
ale třeba se tu zastaví i turisté, kteří si tento kraj vyberou pro svůj výlet,“ přeje si pan
Jiří s partnerkou Marií.
Na fotografii z letošní bysterské pouti si povídá Jiří Červený s Josefem Novotným.
Na druhé fotografii je pohled na část sbírky.

Vrácený čas - atelier s vůní benzínu, Bystré čp. 37
Jedná se o soukromou sbírku, která je přístupná po dohodě.

Kontakt:
Jiří Červený, telefon 602 302 606, mail motocerveny@motocerveny.cz
www.motocerveny.cz
připravila P. Poulová
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Tradiční fotbalový mač – „Pouťový mač“
I letos byla bysterská pouť zakončena tradičně sranda fotbalem mezi týmy ženatých
a svobodných. Stejně jako loni pořadatelé začátek utkání posunuli o půl hodiny
později, a to z důvodu velkého vedra, které panovalo po celý konec srpna.
Kolem po půl páté se už obě družstva pustila do vlastního mače. Oba týmy začaly
zápas poměrně opatrně a skóre otevřel nádhernou ránou „z voleje“ Honzík Franc.
Ženatí zabrali a ještě do přestávky vyrovnali po úniku z kopačky Pepy Ševce.
Po přestávce se hrál fotbal, kde šancí bylo na obou stranách více než dost. Z dalšího
gólu se pak radovali opět svobodní, kdy po špatně sehrané standartní situaci na
straně ženatých vstřelili branku svobodní po samostatném úniku hned dvou hráčů,
kteří si s osamoceným brankařem doslova pohráli. Tím se hra poněkud otevřela a
svobodní zvýšili už na 3:1.
Zdálo se, že ženatí už
nebudou mít sílu na
zvrat,
ale
po
nakopnutém dlouhém
pasu se trefil Michal
Smola a zápas se
zase zdramatizoval.
Ten samý hráč pak
pár minut na to zařídil
srovnání stavu na
3:3, a ten se do konce
zápasu již nezměnil.
Na řadu tedy přišel
penaltový
rozstřel.
Šanci dostali všichni
hráči a lepší mušku
měli
tentokrát
svobodní, kteří ovládli
penaltový rozstřel a připsali si tak další vítězství. Po zápase pak mnozí ještě šli pomoci
s úklidem, při němž se odměnili něčím dobrým jak k jídlu, tak i k pití.
Leoš Ševc, starosta obce

Každý čtvrtek od 19:15 opět cvičíme v tělocvičně bývalé bysterské školy.
Ničeho se nebojte a přijďte mezi nás!
S sebou pouze vhodnou obuv do tělocvičny, 35 Kč a dobrou náladu!
Těšíme se na vás!
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Dětský den s podtitulem: „Čím budu až vyrostu aneb ten dělá to a
ten zas tohle“
Podzimní dětský den se stal již
nedílnou
součástí
akcí
pořádaných během roku pro
naše bysterská dítka. Letos byl
uspořádán v neděli 18. září a
tentokrát jsme se pro změnu
přesunuli s celým programem na
koupaliště. I přes skutečnost, že
nám opět počasí příliš nepřálo,
zaznamenali jsme rekordní účast
39 dětí.
A v jakém duchu to letošní
dětské odpoledne bylo? V ryze
praktickém a ze života. Na startu
děti přišly na úřad práce, kde si
vyzvedly obálku, kam pak postupně sbíraly výuční listy z devíti různých zaměstnání.
Vyzkoušely si práci dopravního policisty, hasiče či elektrikáře, roznášely pití a jídlo
jako servírka, sázely stromeček jako lesník, hrabaly seno u zemědělce, ošetřovaly
raněné v ordinaci paní doktorky a zdravotní sestry, štípaly lístky jako průvodčí ve
vlaku nebo vyráběly jednohubky u kuchařek.
Mimo praktických dovedností musely vždy zvládnout i teoretickou část každého
povolání. Nashromážděné výuční listy pak přinesly zpátky na úřad práce, kde si je
všechny ještě orazítkovaly a pak
už je čekala jenom bohatá
odměna od pana starosty. Jako
občerstvení byly ve stánku pro
všechny
připraveny
párky
v rohlíku a limča.
Ráda bych touto cestou moc
poděkovala všem rodičům i
ostatním, kteří pomáhali na
jednotlivých stanovištích a ve
většině
případů
představili
dětem opravdu své vlastní
povolání. Doufáme, že se
odpoledne dětem líbilo a že se
jim třeba nasbírané zkušenosti
budou jednou v budoucnu hodit.
Romana Bartošová
- 13 -
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Vítání občánků
Nedělní dopoledne 23. října v Bystrém bylo ve znamení vítání nových občánků. Sešla
se nám letos rovnou tři děťátka - holčička Karolina Macková a chlapci Adam Doležal
a David Tamchyna.
Slavnostní dopolední očekávání zahájil pan Josef Lukášek tím, že představil rodiče a
děti panu starostovi Leoši Ševcovi, který pak k rodičům promluvil a přivítal nové
občánky do života a do naší obce. Aby naše malé spoluobčánky nevítali jen dospělí,
přišly jim zazpívat a zaveršovat také děti pod vedením paní Romany Bartošové.
Karolinka, Adámek a Davídek měli dobrou náladu a byli po celou dobu vzorně hodní.
Dostali tradičně krásné upomínkové dárky a maminky květinu.
Obřad proběhl v příjemné atmosféře za hojné účasti příbuzných a blízkých všech tří
rodin. Veselou tečkou bylo focení se s dětmi u kolébky.
Přejeme Karolice, Adámkovi i Davídkovi úspěšný start do života a jejich rodičům
radost ze zdravých, šťastných dětí.

Jana Krásová
Foto: D. Tamchyna
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Brigáda na koupališti
První víkend v říjnu se uskutečnila brigáda na koupališti se zaměřením na opravy stěn
a chodníků kolem požární nádrže a další opravy v areálu. Načasování této brigády se
podařilo dokonale, jelikož bylo nádherné a teplé počasí. Pracovníků se nakonec sešlo
poměrně dost, ale i tak se nepovedlo udělat vše, co bylo v plánu.
Při této brigádě se podařilo opravit narušené a odpadlé části podlouhlé stěny od
schůdků do dětské části, přeložili se některé dlaždice, provedl se úklid chatek a část
z nich se natřela. Provedl se úklid v celém areálu a zadali se do výroby nové žebříky
do bazénu, jelikož na těch starých se již řádně podepsal zub času. Bohužel to samé
se dá říci i o celém bazénu.
V dalších brigádách se bude pokračovat i na jaře. A nebude to pouze tradiční čištění
nádrže, aby se před další sezónou povedlo alespoň trochu vylepšit současný špatný
stav a nalákat více návštěvníků.
Těm, kteří se na brigádě podíleli, bych chtěl ještě jednou poděkovat a budu se těšit,
že se na jaře opět uvidíme.
Leoš Ševc, starosta obce

Soutěž zpravodajů rychnovska 2016
Možná jste někteří zaregistrovali, že o pouti v Bystrém proběhla výstava zpravodajů
rychnovska, kdy bylo možné dát hlas v papírové podobě. O několik týdnů později jste
se mohli zapojit do hlasování na internetu, které skončilo 28. 10. 2016. Jak bylo vidět,
tak se nás do hlasování pustilo hodně a v kategorii zpravodajů vydávaných obcemi
jsme dokázali s velkým náskokem zvítězit a vyrovnat se i vítězi kategorie měst a
městysů Častolovicím.
Náš zpravodaj, který se pro Vás snažíme stále vylepšovat, tak získal jakousi odměnu
za dlouholetou práci. Dokonce máme avizované i ocenění odborné poroty.
Vyhodnocení a předání ocenění proběhne 3. listopadu v Mokrém a o podrobnějších
výsledcích vás tedy budeme informovat v příštím vydání zpravodaje.
Leoš Ševc, starosta obce

ZŠ a MŠ Trivium Plus
Zprávičky ze školky
Dobré ráno kapitáne, na výpravu vyplouváme. Prima partu máme, do práce se dáme.
Poplujeme tam a sem, uvidíme celou Zem. Novým školním rokem jsme se s naší
školkou vydali na námořnickou plavbu, díky které s dětmi proplouváme různými
výpravami a poznáváme nové věci.
S dětmi jsme jako první vypluli na kamarádskou a školkovou výpravu, abychom
seznámili především nové dětičky se školkou, s ostatními dětmi i s pravidly školky.
S novým školním rokem se k nám přidalo 9 nových dětí. Mezi nimi jsou i ti nejmladší,
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kteří ještě nedosáhli věku 3 let, a tak jsme do našeho školkového týmu přijali Lydii
Grulichovou jako chůvu.
Celkový počet dětí je tedy
28 a mezi nimi se pyšní 11
šikovných předškoláků.
Jak šikovné dětičky máme
ve školce, jsme se mohli
přesvědčit již po pár
týdnech, kdy se naše
školka ocitla v pravěku. Po
celé
školce
pobíhaly
pravěké děti, co se snažily
ke svačince ulovit rybu.
Pravěké holky vařily a
uklízely
v jeskyních.
Pravěcí lovci se snažili
ulovit mamuta na jídlo pro
celý kmen. Každý den jsme tančili pravěký tanec kolem ohně. Celou tuto výpravu
jsme zakončili pravěkou kavárnou pro rodiče, kterou jsme si všichni moc užili.
S dětmi si i nadále chceme užívat mnoho legrace a stále máme chuť objevovat nové
a zajímavé věci, které jsou všude kolem nás.
Za MŠ Trivium Plus
Michaela Hejzlarová

Co možná nevíte
Znak a prapor obce Bystré
Letos uplynulo již 11 let od zřízení znaku a praporu, v létě 2006 byly oba symboly
vysvěceny. Je vhodné si připomenout některé postřehy z prací na návrzích a jejich
konečné podobě. Byla to doba, kdy obce usilovaly o své postavení a vyjádření svojí
historie. K tomu také slouží znaky a prapory obcí.
Zastupitelstvo obce požádalo o návrh znaku a praporu heraldika Mgr. Jana Tejkala.
Mezi obyvateli bylo i mnoho nápadů, co by znak a prapor mohly znázorňovat.
S napětím se pak očekával návrh odborníků – heraldiků. Jednoho dne konečně
dorazil dopis na obecní úřad. Jaké však bylo po jeho otevření rozčarování! Návrh
představoval na stranách znaku dva smrky a uprostřed dvě zkřížené turecké dýky.
Nikdo (ani pan farář) tehdy nevěděl, co to má představovat. A to pomyšlení, že kdo
zhlédne znak, bude si myslet, že Bystré je obcí „mordýřů“! Později se vysvětlilo, že
návrh byl pojat z obrazu v kostele – nůž je znakem svatého Bartoloměje.
Návrh byl zastupitelstvem zamítnut a uvažovalo se dále, co na prapor umístit. Byly
návrhy dle staré pečetě věže kostela s cibulovitou bání před jeho vyhořením,
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znázornění kaple původní obce Zákraví nebo i poustevníka, který dle pověsti pod
jménem Bystrý v Zákraví bydlel. Všechny návrhy byly ale z heraldických důvodů
zamítnuty a vznikl tedy nový návrh s boční siluetou kostela. Čelní strana kostela
z jihozápadní strany bývala hlavním vchodem do kostela, před ní byly jen širé lány
polí a žádná zástavba.
Vrchní část znaku a praporu je barvy zelené představující podhorskou krajinu, louky
a lesy. Spodní část je žlutá (zlatá) a představuje vodní toky – dělící dvojitě zvlněná
osa značí, že katastr obce ohraničují dva vodní toky, Zlatý potok a Janovský potok
(Brodek). Do spodní části je potom právem vsazen tkalcovský člunek, obec Bystré
byla totiž obcí tkalců. Dle záznamů v kronikách se tkalcovalo v minulých dobách
v každé chalupě mimo největších zemědělských usedlostí. Rozvoj tohoto oboru
vyvrcholil v polovině 19. století, kdy bysterský podnikatel Ferdinand Přibyl
zaměstnával v Bystrém a okolí více než 500 tkalců.
Znak i prapor byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
a tam byly také obci slavnostně předány.
Znak a prapor obce představují obecní symboliku, a proto prapor vlaje při svátcích
před obecním úřadem nebo při setkáních obcí Bystré. Zavlál však již na mnoha
místech okresu i kraje a nejméně v třinácti městech celé České republiky, ve kterých
se bysterští hasiči účastnili nejvyšších kol mistrovství republiky v požárním sportu.
Vlál i v zahraničí (třeba vloni při soutěži hasičské mládeže v Rakousku). Znak je
potom i nedílnou součástí hasičských rukávových znaků a vystrojení.

Josef Dusílek, starosta obce v letech 1994 až 2006, starosta SDH Bystré

O počtu obyvatel v Bystrém
Ohlédněme se za vývojem počtu obyvatel naší obce. Nejstarší údaje uvádí
bysterská kronikářka Božena Čtvrtečková ve své práci Příloha ke kronice: v roce 1791
tu mělo žít 418 lidí, maxima dosáhlo Bystré zřejmě v roce 1890 – to je zde uváděno
557 obyvatel.
V dalších letech stav klesá (v roce 1910 zde žije ještě úctyhodných 494 lidí, v roce
1930 pak 433 obyvatel). V roce 1950 už je to „jen“ 399 obyvatel, na začátku
sedmdesátých let pak počty klesají pod 300: 1970 ještě 313, 1973 už 292. V první
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polovině osmdesátých let minulého
století stav kolísal kolem 250, v druhé
polovině 80. let pak kolem 240. O stavu
od roku 1986 se mi podařilo sestavit
podrobnější
tabulku
i
s počty
narozených, zemřelých, přistěhovaných
a odstěhovaných občanů.
K největšímu propadu (minus 11
obyvatel) došlo v roce 1992. Spolu
s roky 1990 a 1998 (pokaždé minus 8
lidí) se tak počet obyvatel dostal na
přelomu tisíciletí na svá historická
minima. Smutné byly roky 1995 a 2014,
to jsme se loučili s 11, resp. 10
zemřelými spoluobčany. Rok 2000 byl
opravdu
přelomový
–
v roce
předchozím i následujícím (1999 a
2001)
Bystré
dosáhlo
svého
historického minima v počtu obyvatel – 211 lidí. Oba tyto roky jsou také obdobím,
kdy se v naší obci nenarodily žádné nové děti. K podobné situaci došlo i v roce 2013.
1791
1846
1863
1890
1900
1910
1930
1950
1961
1970
1973

418
484
443
557
492
494
433
399
367
313
292

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

279
270
270
266
267
258
251
248
256
256
247
243

Na začátku třetího tisíciletí se situace otočila k lepšímu a díky přírůstkům v letech
2002 (+14), 2008 (+12) a rekordnímu roku 2009 (+16), se počet obyvatel v Bystrém
vrátil na hodnoty z přelomu 70. a 80. let. Mimochodem – tyto „silné“ ročníky
absolvovaly v posledních letech zápisy do prvních tříd, takže v současnosti se již ani
tak neřeší problém přeplněných školek, ale plných prvních tříd a přeplněných školních
družin.
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rok naroz úmrtí přistěh odstěh změny počet
1986
2
1
4
0
-5
240
1987
2
2
4
5
-3
237
1988
2
3
9
6
+2
239
1989
2
2
8
5
+3
242
1990
4
4
3
11
-8
234
1991
3
4
15
9
+5
239
1992
1
4
7
15
-11 228
1993
7
5
2
7
-3
225
1994
2
3
11
13
-3
222
1995
2
11
14
6
-1
221
1996
1
4
2
1
-2
219
1997
2
1
5
1
+5
224
1998
1
0
2
11
-8
216
1999
0
3
1
3
-5
211
2000
3
3
4
2
+2
213
2001
0
5
7
4
-2
211
2002
6
2
11
1
+14 225
2003
2
3
9
5
+3
228
2004
1
4
11
9
-1
227
2005
2
1
4+7*
6
+6
233
2006
4
2
9
4
+7
240
2007
1
5
7
9
-6
234
2008
4
3
13
2
+12 246
2009
9
2
12
3
+16 262
2010
4
0
4
5
+3
265
2011
3
2
2
9
-6
259
2012
3
1
2
3
+1
260
2013
0
3
5
2
0
260
2014
2
10
6
6
-8
252
2015
2
3
13
11
+1
253
2016
1
1
5
2
+3
256
Údaje o celkovém počtu obyvatel jsou vždy k 1. 1. následujícího roku, za rok 2016
k 24. 10. V roce 2005 bylo do evidence přihlášeno 7 cizích státních příslušníků, kteří
se do té doby evidovali odděleně.
Petra Poulová, kronikářka
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Rozhovor s…
Atelier s vůní benzínu aneb Ohlédnutí za podnikáním v Čechách
ROZHOVOR S PANEM JIŘÍM ČERVENÝM A JEHO PARTNERKOU MARIÍ
MACHÁČKOVOU (1. část)
Jak jste se dostali do Bystrého?
M.: Od listopadu 2012 jsme hledali
nějaký vhodný objekt k podnikání i
bydlení. Protože máme rádi velké
prostory, dům čp. 37 nám učaroval.
Přestože to nebylo jednoduché,
v červnu 2013 jsme jej koupili a od září
2014 tu bydlíme (zkraje to bylo spíš jen
přespávání ). Je tu s námi také můj
syn a dcera Elinka, která nyní chodí do
3. třídy.
Provozovnu máte také v Litomyšli,
pocházíte odtamtud?
J.: Partnerka je z Lukavice, já jsem rodákem z Litomyšle. Deset let jsem byl
zaměstnancem Karosy ve Vysokém Mýtě.
Podnikáte již 21 let. Jak jste se k tomu dostal?
V roce 1993 jsem dokončil přestavbu domu a měl jsem opět čas věnovat se nějaké
volnočasové aktivitě. Kamarád, který už provozoval autoservis, mě oslovil, zda bych
nechtěl po práci chodit k němu do servisu opravovat motocykly. Jak se české podniky
měnily, jednotlivé závody Karosy se osamostatňovaly. Vznikl problém s opravou
jednoúčelových strojů, které jsme v technologické dílně vyráběli pro celý podnik
Karosa včetně pobočných závodů. Mohl jsem po dohodě se zaměstnavatelem ve
svém volnu jezdit servisovat naše stroje po pobočných závodech. Začal jsem
přemýšlet o tom, že bych dělal sám na sebe.
Neminula Vás také zkušenost s výjezdy do Německa, že?
Bylo rozhodnuto, že nové stroje se budou nakupovat ze zahraničí a my naopak
budeme vyrábět stroje do Německa. Postavili jsme kompletní výrobní linku pro
sklárnu. Jednu část jsme na zkoušku sestavili zde v Čechách (oni nám zase ti Němci
tak moc asi nevěřili). Když bylo vše odzkoušeno, schváleno a naloženo, najednou se
našli zasloužilí pracovníci, kteří ač výrobu a montáž neviděli, byli vysláni na
kompletaci do Německa místo nás. Proč? Přece to bylo placeno v markách! Podle
toho to také dopadlo, po čtrnácti dnech jsem tam musel odjet, aby to někdo dal vůbec
dohromady. Byla to zkušenost nejen o charakteru lidí, ale obrovské poznání
technologie západní Evropy. Dva roky se vyrábělo v Čechách a jezdilo montovat do
Německa.
Pak jste dal v Karose výpověď. Proč?
Vzhledem ke změnám, které nastaly v podniku, byla naše činnost utlumována a já
jsem se dostal na pozici dělníka, kterému jsem se jako učedník posmíval. Byla to
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výroba a oprava palet. A hlavně - já jsem od přírody jednokusový, maximálně
dvojkusový dělník a série 100 a více kusů práce nalinkovaná na rok dopředu, to pro
mne nebylo. Tak jsem se rozhodl se slovy: „Na takovouhle práci mám čas, až budu
v důchodu!“ a dal jsem výpověď. S tím, že se budu živit sám. Doma se mnou skoro
nemluvili, v práci mi říkali, že jsem blázen, a podnik mě také pustit nechtěl.
Takže jste odešel, nebo neodešel?
V tu dobu už jsem měl živnostenský list. Dodělal jsem pracovní zakázky, co jsem měl,
a po dohodě s vedoucím jsem začal podnikat 2- 3 dny v týdnu a ty zbylé jsem chodil
do fabriky. A čekal, až mě vyhodí. Místo toho jsem dělal práce pro vedení podniku
(brány, regály - kdo co potřeboval domů nebo na chatu). Ne že bych to nedělal už
dříve, ale věděli, že končím, tak honem ještě abych to všem udělal. Nakonec jsem
skončil po 3 měsících na osobním oddělení s poměrem více „áček“ než docházky. Byl
se mnou rozvázán pracovní poměr. Paradoxně mi „áčka“ převedli do neplaceného
volna. Dostal jsem nabídku na vyšší plat. Odmítl jsem a trval na svém odchodu, tak
jsem dostal doživotní zákaz práce v Karose.
Tak začala v roce 1995 Vaše živnost. Byl jste na 100% soukromník a vrátit se
nebylo kam. Co jste vlastně dělal?
Práce bylo spousty, třeba servis našich strojů /závod Zámrsk, Karosa Hořice, Karsit
Jaroměř, Karosa Brandýs nad Orlicí/. Vznikaly také soukromé firmy a kupovaly levné
stroje ze zaniklých fabrik a ty stroje potřebovaly servis. Také jsem se zaháčkoval ve
Východočeských cihelnách - sice jako lepší údržba zařízení, ale tam jsem poznal také
něco jiného než měřit na setiny milimetru. Zde bylo kolikrát zapotřebí
vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu k manipulaci s jednotlivými součástkami,
popřípadě holínky a stát skoro po kolena v cihlářské hlíně a opravovat korečková
rypadla vyrobená těsně po 2. světové válce.
Za těch 21 let podnikání jste už
dělal leccos…
Abych nezanevřel na svou
profesi, pustil jsem se do výroby
jednoúčelových
strojů.
V
Čechách se v té době začaly
stavět obří supermarkety a
skladové prostory, kde bylo
zapotřebí stabilního hasicího
zařízení. Na jeho montáž bylo
zapotřebí speciálního zakončení
obrovských, ale i malých trubek a v ČR byl tou dobou jen jeden stroj, který to dokázal.
A dokumentace žádná. Podařilo se nám 4 takové vyrobit. Později jsme vyrobili ještě
2 větší, které v tu dobu u nás nikdo neměl. I nadále se opravovaly motocykly, přes
zimu jsem se věnoval motocyklům historickým. Začal jsem spolupracovat se stavební
firmou, pro kterou jsem dělal brány, ploty, schodiště, zábradlí. Souběžně s touto
činností jsem dělal dealera výrobků olejářské fy Wynn´s a později dekarbonizace
motoru jejich technologií. Na konci 90. let se najednou přestávaly platit faktury,
proplácely se pozdě. Takže jsem musel přejít na jinou činnost. V podnikání musí
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člověk odvádět precizní práci a přizpůsobovat se tomu, co v danou chvíli je třeba.
Nejde dělat jednu činnost donekonečna. To by mne asi ani nebavilo…
Vraťme se ještě k renovaci starých motocyklů. Jak to vlastně začalo?
Začalo to vyplněním zimního období. Zákazníci přibývali. Pustil jsem se do renovace
motocyklu Jawa 350 přezdívaného nanuk. Majitel měl jenom torzo a ani pořádně
nevěděl, jak motocykl vypadal. Byl to speciál postavený pro veřejnou bezpečnost v
šedesátých letech. V té době jsme dohledali dvě dobové fotografie. Začal jsem
sháněním dochovaných dílů, abych mohl udělat formy a přípravky. Trvalo to skoro 2
roky, než byl motocykl hotov.
Renovaci motocyklů se věnujete
i ve své dílně v Bystrém.
Jak šel čas, klientela byla větší a
větší, a z této práce se stala hlavní
činnost. Dnes provádím v průměru
6 ks renovací nebo restaurování
ročně. Po dokončení provozovny v
Bystrém zde bude soustředěna
zámečnická dílna a opravy,
renovace a restaurování motocyklů
a historických předmětů.
Vámi renovované motorky jsou i
v některých muzeích, kde
například?
Muzeum Policie ČR, Jawa muzeum Rabakov, motocyklové muzeum na Konopišti,
Muzeum historických vozidel Šurany u Nových Zámků na Slovensku. Také jsou
v mnohých soukromých sbírkách. Tyto motocykly získávají ocenění na mnoha
srazech historických vozidel.
Váš atelier má v názvu vůni benzínu. Neříkejte, že všechny Vaše koníčky jsou
„motorové“…
Ne, v Litomyšli jsem orlojníkem a starám se po technické stránce o údržbu a chod
orloje. Patří mezi 5 nejznámějších českých orlojů. Znázorňuje denní čas, fáze Měsíce
a Slunce včetně souhvězdí zvířetníku.
Jeho konstrukce je jedinečná tím, že
pohon je přenášen od hodinového stroje
věžních hodin. Byl postaven v roce
1907.
Děkujeme za zajímavé povídání, které
dokončíme v příštím čísle.
Petra Poulová
- 22 -

Bysterský zpravodaj

Pozvánky

listopad 2016

Sbor dobrovolných hasičů Bystré srdečně
zve

na

Začátek ve 20 hodin
Vstupné: 70,-

Hudba: Gradace
Hostinec v Bystrém

pořádá kulturní komise a OÚ Bystré

Posvícenký sranda - fotbalový mač
SVOBODNÍ X ŽENATÍ
Posvícenská drakiáda
od 14:00 hod. na hřišti „U roboty“

Podzimní výstava draků vyrobených dětmi z Bystrého a
okolí.

mezi 14:00 – 17:00 hodin v budově bývalé školy.
Nejenom že se potěšíte krásnými výtvory našich malých spoluobčanů, ale také budete
moci dát svůj hlas drakovi, který se vám nejvíce líbil.

pořádá hostinec „U Divočáka“

Zlatou hodinku.
Začátek v 11 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Prastrejci.
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Hugo Race, legenda nejen australské nezávislé
scény, se s doprovodnou kapelou Fatalists vrací do
Česka. Hugo Race je mužem mnoha tváří.
Svého času byl pevněspjat s kapelou Nicka Cavea
The Bad Sees, díky kterému získal mezinárodní
kredit. S doprovodnou kapelou Fatalists natočil svá
nejoceňovanější alba hodnocená v mnoha
recenzích jako jeho vrcholná díla. Písničkářství
všestranného kytaristy a zpěváka Hugo Race lze jen
těžko vměstnat do žánrových škatulek. Svoji vlastní
uměleckou vizi syrového blues začal Race
uskutečňovat hned první deskou se skupinou The
True Spirit Rue Morgue Blues (1990), která mísí
blues, elektronické smyčky a samply.
Dnes je Hugo Race jednou z nejvýraznějších postav
nezávislé scény, impulsy k tvorbě hledá v popkultuře postmoderního věku, blues mississippské
delty i avantgardní elektronické hudbě. Se svým
moderním psychedelickým industriálním blues
vystupoval v České republice již několikrát.

David Fellner
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Délka představení 30 min., vstupné dobrovolné.

Kdo máte zájem,
aby Vaše dítka navštívil
Mikuláš se svou družinou,
oznamte to, prosím,
nejpozději do nedělě 4. 12. 2016
Romaně Bartošové
(Tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz)
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Kulturní a společenské akce - přehled:
5.-7. listopadu Bysterské posvícení
sobota-pondělí Sobota: Taneční zábava, hudba: Gradace, pořádá SDH od 20 hodin
Neděle: Posvícenský mač a drakiáda od 14:00 na hřišti U Roboty
Podzimní výstava draků 14-17 hodin ve škole
Pondělí: Zlatá hodinka od 11 hodin, hudba: Prastrejci
5. listopadu
HUGO RACE FATALISTS
sobota
Koncert od 19 hodin v Eladě
11. listopadu
pátek

Adventní koncert Jaroslava Svěceného
Elada od 19 hodin

13. listopadu
neděle

Divadelní představení – Lotrando a Habiba – derniéra
Sál hospody v Bystrém od 17 hodin

16. listopadu
středa

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

17.-19.
listopadu
čtvrtek-sobota
19. listopadu
sobota
11. prosince
neděle

Stavba legového městečka
Elada 14:30 – 18:00
Slavnostní otevření legoměstečka v sobotu v 18:15
Bysterskej rej
V 17:00 sraz v hospodě
Vánoční besídka
Od 15:30 v hospodě
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14. prosince
středa

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

? prosince
termín bude
upřesněn
23. prosince
pátek

Adventní koncert
Elada

7. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

14. ledna
sobota

Myslivecký ples

20. ledna
pátek

Koncert Tortharry
hospoda – bude upřesněno na plakátech

Vánoční troubení od 17:00
Na návsi, pořádá OÚ Bystré, drobné občerstvení…

ledna – března Jeden svět v Bystrém – promítání
Elada, od 19:00
? ledna
termín bude
upřesněn
4. února
sobota
9. února
čvrtek
? února
termín bude
upřesněn
25. února
sobota
čtvrtky

Výroční schůze SDH
Hasičský bál
Koncert
Elada – bude upřesněno
Dětský maškarní karneval
Hospoda – bude upřesněno
Turnaj ve stolním tenise
Hospoda – bude upřesněno
Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

******
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 02. 11. 2016.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo na monika.drasnarova@seznam.cz do 25. 1. 2017
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