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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 24 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 16. listopadu 2016
od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.23-2014-2018 přijatého dne 12. 10. 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) Rozpočtová opatření
3) Pověřuje:
a) Starostu p.Ševce jednáním s Centrem Evropského Projektování za účelem
možnosti na získání dotace pro rekonstrukci obecního hostince
b) Starostu p.Ševce k zadání vypracování odhadu ceny parcely S-163 za účelem
prodeje
c) Starostu p.Ševce k jednání se společností O2 k provedení nápravy při údržbě
pozemku kolem telefonní ústředny
Usnesení č. 25 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v obecním hostinci v Bystrém dne 14. prosince 2016 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.25-2014-2018 přijatého dne 16. 11. 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) Provedené rozpočtové opatření č 20-22
b) Předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2016 bez uvedené konkrétní
výše pro tyto rozpočtové změny: pro technické změny rozpočtu. Provedené
rozpočtové změny v uvedeném případě budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na zasedáních zastupitelstva v roce 2017
c) Rozpočtový výhled na roky 2017-2021
d) Rozpočtové provizorium na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů dle schváleného
rozpočtu roku 2016, navíc lze financovat akce schválené zastupitelstvem v
minulém období
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e) Změnu smlouvy s firmou Marius Pedersen o výši poplatku za svoz odpadu
f) Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb a
servisních služeb geoportálu mezi obcí Bystré a firmou Itersoft s.r.o.
g) Zadání nového územního plánu obce Bystré
Usnesení č. 26 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 18. ledna 2017 od
19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.25-2014-2018 přijatého dne 14. 12. 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
f) Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2017
g) Zprávu o průběhu a provedení inventur
2) Schvaluje:
a) Rozpočtová opatření č. 23 z roku 2016 – technické změny rozpočtu
b) Uvolnění částky 59.239,-Kč z běžného účtu z důvodu rozpočtového provizoria
na nákup sněhové frézy
c) Odprodej sněhové frézy Honda typ MS 622 K1ET za 10.000,-Kč
d) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bystré a vzor smlouvy pro ZŠ
Trivium plus o.p.s. Dobřany ve výši 104.000,-Kč
e) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bystré a vzor smlouvy k
zajištění funkčnosti výjezdové jednotky v obci Bystré a podpoře činnosti SDH
Bystré ve výši 40.000,-Kč
f) Pořízení Územního plánu obce Bystré podle § 6 odst. 5 písm. a)zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
g) Zástupcem obce starostu pana Leoše Ševce pro spolupráci s pořizovatelem při
pořízení Územního plánu obce Bystré
h) Zaslání žádosti obce Bystré dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona o
pořízení Územního plánu obce Bystré na Městský úřad Dobruška, odbor
rozvoje města, úřad územního plánování
i) Uvolnění částky 6.638,- Kč z běžného účtu z důvodu rozpočtového provizoria
na nákup nádoby na posyp
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Slovo starosty
Zima se po dlouhé době vrátila
Už jsme si tak nějak
zvykli, že místo nadílky sněhu
a zamrzlých rybníků nás
v lednu spíše trápí bláto a
sychravé počasí. Letos nám
ale paní zima hned od
počátku ledna ukázala, jaká
umí ve skutečnosti být.
Nejdříve nás několik dní
zasypával sníh, hned na to
začalo pořádně mrznout a
teploty pod nulou i přes den
vydržely téměř celý leden.
Pro někoho krásná idylická
zima, pro jiného spousta
starostí.
Hodně práce bylo s úklidem sněhu na obecních komunikacích, na chodnících a
ostatních prostranstvích. S ohledem na velký příval sněhu byla obec nucena zakoupit
novou frézu na sníh, protože původní již zcela nevyhovovala potřebám obce a byla
proto prodána.
Možná se mnou někteří nebudou souhlasit, ale jsem toho názoru, že se nám se
sněhovou nadílkou podařilo vypořádat celkem dobře a většina místních cest byla
dobře sjízdná. Jak jsem psal na
začátku, mnozí jsme si zvykli, že
v zimě tolik sněhu nebývá a silnice
jsou holé. Proto tato situace mohla
v někom vyvolávat dojem, že se po
obci jezdí hůře. Nezapomínejme ale
na to, co v bylo v dřívějších zimách
běžné. Že občani z hůře dostupných
částí nechali auto zaparkované na
návsi a museli se smířit s tím, že
domů půjdou prostě „po svých“.
Více
problému
nastává
v případě, kdy obcí jezdí popelářské
nákladní auto, které se ne všude
odváží zajet. Ale i toto má řešení, popelnici je možné přiblížit do lépe přístupné části.
A pokud by vám popeláři popelnici nevyvezli, vyzvedněte si na obecním úřadě pytle
na odpad a vyčkejte na příští svoz.
Leoš Ševc, starosta obce
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Důležitá upozornění
Odpadové hospodářství – pytle s potiskem na Tetrapak opět máme!
Před lety jsme používali na třídění PET a nápojových kartonů pytle s potiskem,
které poskytovala svozová firma. Protože nám je přestali dodávat, rozdávali jsme
občanům pytle bez potisku (žluté nebo oranžové, na OÚ nebo v obchodě). Nyní se
nám opět podařilo sehnat pytle s potiskem na TETRAPAK (nápojový karton).
Proto vás prosíme – do ORANŽOVÝCH PYTLŮ S POTISKEM DÁVEJTE
POUZE NÁPOJOVÉ KARTONY. ŽLUTÉ/ORANŽOVÉ PYTLE BEZ POTISKU
POUŽÍVEJTE NA PET LAHVE. Bohužel někteří občané, nebo asi spíš rekreanti, nám
stále do těchto pytlů dávají netříděný domovní odpad a házejí do skládku mezi
vytříděné PET a TETRApak. Věřte, že přebírat páchnoucí pytle a vybírat ty správné
– vytříděné je někdy velmi nechutné. Proto prosím o dodržování pravidel třídění a
ukládání domovního odpadu tak, jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji. Informace
budou dostupné i na webových stránkách a obecní vývěsce.
Závěrem ještě mám připomínku ke svozu popelnic. Někteří občané jsou
rozčarováni nad tím, že se popelářské auto po zasněžené silnici nedostane až k jejich
domu. Chci proto všem připomenout, že když jsme se svozem z popelnic před lety
začínali, na tuto situaci jsme upozorňovali a informovali jsme vás, že potom bude
potřeba popelnice přiblížit k hlavní trase. Myslím, že to není zase až taková námaha
ve srovnání s tím, kdy jsme popelnice neměli a odpadky jsme vozili přes půl vesnice
do velkého kontejneru.
Monika Drašnarová

Oznamujeme, že v r. 2017 končí nájemní smlouvy hrobových míst na místním
hřbitově. Nové smlouvy lze uzavřít na Obecním úřadě v Bystrém od ledna do května
2017, případně nás můžete kontaktovat písemně.
Leoš Ševc, starosta obce

Pronájem areálu „Koupaliště“ v Bystrém
Obecní zastupitelstvo v Bystrém
bude
na
únorovém
zasedání
projednávat a schvalovat záměr
k pronájmu nebytových prostor ve
sportovním areálu „U Koupaliště“
v Bystrém za účelem provozování
pohostinských služeb, a to v termínu
od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017.
Zájemci pak budou moci zasílat žádosti
písemně poštou, emailem, případně
doručit osobně na obecní úřad
v Bystrém v termínu do 5. 4. 2017.
Leoš Ševc, starosta obce
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Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to v těchto
termínech:
únor 1. a 15.

duben 12. a 26.

březen 1., 15. a 29.

Na Vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.

Stalo se
Soutěž zpravodajů Rychnovska
Dne 3. listopadu proběhlo vyhlášení
soutěže zpravodajů našeho regionu a
Bysterský zpravodaj opět bodoval.
1. místo jsme získali v kategorii hlasování
veřejnosti.
Jsme rádi, že se náš zpravodaj líbí, a těšíme
se z přízně, které se mu dostává.
–md-

Posvícenský fotbalový mač a výstava draků
Tradice fotbalových mačů mezi svobodnými a ženatými stále pokračuje, tak se
opět uskutečnil posvícenský mač. Panovalo opravdu podzimní počasí, ale s ohledem
na to, že počasí nepřálo létajícím drakům, tak se draci schovali do bývalé školy, kde
se uskutečnila výstava draků vyrobených dětmi z Bystrého a okolí.
A zatímco draci byli pěkně schovaní, pár „sportovců“ se honilo za kulatým
nesmyslem zvaným míč a snažilo se hrát něco jako „srandafotbal“ na poměrně hodně
rozmočeném terénu. Tentokráte bylo vidět, že to většina hráčů opravdu brala
s humorem, a i když ženatí nenavázali na dobrý výkon o pouti, nedala se jim upřít
velká snaha, která tentokráte nepřinesla jedinou radost ze vstřeleného gólu.
-7-
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Po
opravdu
náročném výkonu se
z výhry 5:0 radovali
svobodní,
kterým
náročný terén zřejmě
více vyhovoval.
Leoš Ševc
Foto: archiv autora

Podzimní výstava draků
Výstava se konala o posvícenském nedělním odpoledni v místnosti SPOZu v
bývalé škole a ještě jednou byla otevřena po skončení divadelního představení o
týden později. Zatímco posvícenské počasí nám nepřálo a do deště se lidem příliš
nechtělo, po divadle se sem navalila lavina lidí.
Celkem výstavu
navštívilo něco málo
přes
100
lidí.
Vystaveno bylo 34
draků
(16
od
bysterských dětí, 1
drak od dětí ze školky
a 17 ze školní družiny
v Dobřanech). Každý
návštěvník
mohl
hlasovat pro 5 draků,
kteří se mu nejvíce
líbili. Nutno dodat, že
to byl úkol dosti
náročný, protože se
sešly opravdu krásné
výtvory. Výstava byla
doplněná o tradiční
podzimní suroviny a zkrátka o vše, co k podzimu patří. Ráda bych poděkovala všem
dětem, které nelenily a draka do soutěže vyrobily, a paní Janě Krásové za přípravu
celé výstavy.
Výsledky hlasování: 1. Tereza Machová (drak jako kočička s myškami na
ocásku), 2. Jana Bartošová (drak s mozaikovým obličejem), 3. Martin Ševc (drak ze
sena), 4. Lucie Bartošová (drak jako růžový mufin), 5. Lukáš Jiránek (jeden ze dvou
největších draků výstavy).
Romana Bartošová
-8-
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Koncert
Hogo Race Fatalists
5. listopadu, Elada
Sál
nabitý
k prasknutí,
atmosféra
úžasná. Na takový zážitek
se jen tak nezapomene…
-md-

Koncert
Jaroslav Svěcený
11. listopadu, Elada
Na Vánoční recitál to bylo trochu brzy, přesto bylo
opět vyprodáno. Třetí koncert světoznámého virtuosa
v Bystrém i tentokrát přilákal příznivce z širokého okolí.
–md-

Lotrando a Habiba

13. listopadu
Derniéru divadelního představení
Lotrando a Habiba v podání našich
ochotníků juniorů shlédl opět plný sál

lidí. Mladí herci ze sebe znovu vydali to
nejlepší, za což byli náležitě odměněni
bouřlivým aplausem.
Romana Bartošová
-9-
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Lego městečko
19. listopadu
Slavnostního odhalení LEGO
městečka ve víceúčelovém centru
ELADA v Bystrém se účastnil i
starosta obce. Celé městečko
vyrostlo za několik dní a na jeho
stavbě se podílelo více než čtyřicet
malých stavitelů.
Leoš Ševc

Bysterskej rej
19. listopadu
Průvod strašidelných masek, soutěž o
nejchutnější marmeládu a ovocnou kořalku, tradiční
podzimní pochoutky. Zábavu v podzimním duchu
pořádaly Vaginoviny. Škoda slabé účasti.
-md-

Hon
3. prosince
Slavností nástup před začátkem honu, který pořádalo v místní honitbě MS
Bystré-Dobřany. Zúčastnilo se rekordních 42 střelců a 13 honců. MS Bystré - Dobřany
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Vánoční besídka
V neděli 11. prosince se opět po roce naplnil sál bysterské hospody do
posledního místečka. Konala se tu tradiční vánoční besídka pro děti. Program zahájilo
taneční vystoupení v podání Anny Sozanské a Jany a Lucie Bartošových.
Následovalo úvodní slovo pana starosty a vyhlášení soutěže o nejhezčího draka
z podzimní
výstavy
draků.
O hlavní program
se tentokrát postaral
Profesor
Zlomtužka,
který mezi nás zavítal
až z daleké matičky
Prahy a svými kouzly,
karikaturami
a
srandičkami příjemně
pobavil
ve
svém
třičtvrtěhodinovém
programu
s názvem
„Dopis Ježiškovi“ malé i
dospělé diváky. Po
vystoupení jsme dětem
rozdali dárky a všichni
společně
jsme
si
zazpívali pár vánočních koled za kytarového doprovodu Jenky a Míši Hejzlarových.
Kdo chtěl, mohl ještě v klidu posedět a popovídat s ostatními.
Díky všem, kteří se podíleli na chystání či úklidu sálu nebo na programu besídky
a všem maminkách za výborné cukroví na stoly.
Romana Bartošová

Vánoční troubení
23. prosince
Troubení
je
u
nás
v Bystrém už tak nějak spjato
s podvečerem Štědrého dne. A
letos i s krásnou zimní náladou.
–md-
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 se v Bystrém již po jedenácté konala
Tříkrálová sbírka. V naší obci vyrazily do terénu celkem tři skupiny tří
králů, aby vybíraly finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky a
aby si případně vykoledovali i nějakou tu drobnost pro sebe .
Jako každý rok - v pátek při mši v kostele sv. Bartoloměje obdrželi
koledníci požehnání, které v sobotu roznášeli po domech v Bystrém i
okolí.
Letošní sbírka byla pro Farní charitu v Dobrušce jubilejním patnáctým ročníkem.
Tříkráloví koledníci vyšli do Dobrušky a okolních obcí se 117 zapečetěnými
pokladničkami a vybrali dohromady 571 998 korun.
Všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme.
Kdo letos v Bystrém koledoval?

První skupinku (Jana a Lucka Bartošovy a Anička Sozanská) vedla Petra Poulová

Druhá skupinka měla dvě varianty: nejdříve chodila ve složení Dan Vašíček,
Miriam a Ignác Barešovi, poté koledovali Miriam, Klement a Benedikt Barešovi
v doprovodu Marie Barešové
- 12 -

Bysterský zpravodaj

únor 2017

Třetí skupina: Matěj Tláskal, Michal a Beata Novotných pod vedením Martiny
Novotné
A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Oproti loňsku si musela každá
obec zajišťovat pokladničky sama. V předchozích letech naše farnost pomáhala se
sbírkou i v okolních obcích, letos jsme v Bystrém sčítali pouze naše tři pokladničky.
Z výsledků na Dobrušsku jsme ale doplnili každoroční přehled. Díky štědrosti dárců
jsou částky skoro ve všech obcích stejné či vyšší než loni (viz údaj v závorce):
Bystré
14 540 Kč (13 194 Kč)
Janov a Tis
8 480 Kč (7 995 Kč)
Sněžné
6 846 Kč (6 452 Kč)
Dobřany
8 670 Kč (9 120 Kč)
Ohnišov
20 051 Kč (19 084 Kč)
Bohdašín
6 764 Kč (6 712 Kč)
Šediviny-Končiny
3 076 Kč (2 065 Kč)
Sedloňov
7 624 Kč (11 124 Kč)
Celkem
76 051 Kč (75 746 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

Bystré a
okolí
vybráno
celkem
Janov + Tis
8 633
Janov+Tis, Dobřany
17 011
Janov + Tis, Dobřany
21 480
Bystré + příspěvek od 7 39 491
rodin z obce Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov,
Dobřany
+
Nedvězí,
Ohnišov, Bohdašín
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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

2016 3

13 194

14

2017 3

14 540

Janov+Tis,
Sedloňov, 52 776
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov
(2 skup.)
Janov+Tis,
Sedloňov, 53 406
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov
(2 skup.)
Janov+Tis,
Sedloňov, 48 504
Dobřany+Nedvězí,
Sněžné, Ohnišov (1 skup.)
Janov+Tis,
Sedloňov, 59 097
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov
(2 skup.)
Janov+Tis,
Sedloňov, 60 246
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín (2 skup.), Sněžné,
Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis,
Sedloňov (2 75 746
skup.),
Dobřany+Nedvězí,
Šediviny+Končiny,
Bohdašín (2 skup.), Sněžné,
Ohnišov (3 skup.)
-//76 051
Petra Poulová, kronikářka obce

Myslivecký ples
9. ročník mysliveckého plesu v Bystrém se
uskutečnil v sobotu 14. ledna. O hudební doprovod se
postarala skupina TROP, na úvod zatančily Bysterské
Bludičky a o půl desáté se představil taneční klub Akcent
z Dobrušky se svým latinsko-americkým vystoupením pod
názvem Madagaskar. Samozřejmě nechyběla bohatá
tombola a skvělé myslivecké speciality.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou návštěvou
na plese a všem, kteří přispěli do naší tomboly.
MS Bystré-Dobřany
- 14 -
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ZŠ a MŠ Trivium Plus
Zprávičky ze školky
Letos je opravdu vydařená zima, a tak jsme se vydali s dětmi na SNĚHOVOU
VÝPRAVU. Zkoumali jsme sníh, vyprávěli jsme si, jaká nebezpečí nám může připravit
zima a jaké aktivity se díky zimě uskutečňují. Vyráběli jsme sněhové mraky,
sněhuláky, vločky, navrhovali zimní čepice. Především jsme si užívali sněhu venku.

Naši předškoláci absolvovali lyžařský výcvik. Věnovali se jim instruktoři z
lyžařské školy Snowbear. Po celý týden vozil autobus naše předškoláčky s paní
učitelkou Míšou do Olešnice v Orlických horách. Kolem oběda se vraceli celí unavení,
ale s úsměvem na tváři. Efekt lyžařského výcviku byl splněn. Děti, které nikdy
nelyžovaly, se nadchly pro lyžování a ostatní se zdokonalily.

V poslední den lyžařského výcviku se konaly závody. Rozhodli jsme se, že
předškoláky a paní učitelku Míšu překvapíme a přijedeme s mladšími dětmi fandit.
Tajná akce se povedla. Nacvičili jsme pokřik a přijeli školními auty, jako velká podpora
našich předškoláků. Závody dopadly pro všechny na jedničku.
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A

co dělaly
malé děti v době
lyžařského výcviku?
Objevovaly
ve
školce svět bez
starších dětí. Učily
se spolupracovat ve
skupinkách a moc
jim to šlo.
Přejeme
všem krásné dny ze
školky 
za MŠ paní učitelka
Zdena Moravcová

Sbor pro občanské záležitosti
Od letošního roku opět budeme mít ve zpravodaji rubriku jubilantů. V každém
čísle uveřejníme jména našich občanů, kteří oslaví kulatá či půlkulatá výročí narození,
a to počínaje 50. rokem.
Členky SPOZu docházejí s gratulací za oslavenci vždy jeden den před datem
narozenin. Pokud si oslavenec přeje jiný termín či si návštěvu nepřeje vůbec, lze toto
oznámit předem na tel. 723 940 956 (p. Jana Krásová, vedoucí SPOZ). Každý jubilant
obdrží dárkový balíček v hodnotě 300,- Kč.
Za SPOZ Jana Krásová

V tomto období oslaví svá významná životní
jubilea
Josef Lukášek
Miroslava Čejpová
Riszard Grembocki
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Rozloučení
Byl to Bysterák
„A tehdy se objevil v Bystrém nedaleko
Dobrušky chalupník Pábl. Víte, těch Páblovic žilo
po horách kolik rodin, a zrovna tenhle, jmenoval
se Bohouš, byl takový šikula. Na co koukl, to
hned uměl…“
Ukázkou z pohádky „Viktor z Bystrého“
(Pohádky z Orlických hor II) jsme chtěli našim
čtenářům připomenout, že těsně před Vánocemi,
22. prosince 2016, v pouhých 62 letech odešel
z řad Bysteráků pan Bohumil Pabel.
Někdo možná namítne, že Bohouš nebyl
Bysterák, že se narodil v Rychnově nad
Kněžnou a do Bystrého se přistěhoval až v roce
1979. To je sice pravda, ale Bysterák to byl.
Nechceme zde připomínat jeho životní
osudy, ale rádi bychom vzpomněli, proč můžeme tvrdit, že to byl Bysterák. A vy,
vážení čtenáři, vzpomínejte s námi, kde všude jste se s Bohoušem potkávali.
Nejdříve v kravíně, pak při jeho povoznictví a práci v lese, při instalatérství a
spolupráci s Jendou Přibylem alias Fitinkou nebo na pile u pana Kleina. Ale to ještě
není všechno, a tak vzpomínejme dál. Kolik z vás nebo vašich dětí se svezlo na
hřbetě kobylky Šárky nebo valacha Viktora? Kolikrát jste si pohladili Viktora, když táhl
vůz nebo sáně s bysterskou kapelou při masopustním veselí? Jen si vzpomeňte na
slavnou fotografii, která proslavila Bystré, bratr Žižka - Jarda Duška na hřbetě Viktora.
Kolik prasátek Bohouš v Bystrém nebo okolí zpracoval, ať již to bylo na zabíjačce
soukromé nebo společné, chystanou Vag-i-novinami. Mělo-li se někde opékat,
chystat ryby nebo udit, kdo
pomohl? Bohouš. Mohli
bychom připomenout i jeho
šikovnost při zedničině nebo
si někdo jiný vzpomene, jak
mu Bohouš vytáhl traktorem
auto někde z příkopu nebo
ze
závějí.
Nesmíme
zapomenout
ani
na
hasičinu, jeho účast na
hasičských závodech i na
spolupráci
s místními
myslivci. Asi bychom těch
společně prožitých historek
- 17 -

Bysterský zpravodaj

únor 2017

snesli pěknou kupu a
navrch bychom mohli
přidat
nějakou
štamprličku navíc, kterou
jsme spolu vypili. I to
Bohouš uměl, a co by ne.
Vždyť přece i to patří
k drobným
radostem
všedního života.
Za všechnu tu práci
a lidské porozumění si
zaslouží naše poděkování
a tichou vzpomínku.
Na závěr bych chtěl
ještě jednou připomenout
Viktora. V pohádce o
Viktorovi, kterou jsem
Bohoušovi četl poprvé k jeho pětačtyřicetinám a žádal ho o svolení ji vydat, se vypráví
o pádu Viktora ze stráně. Tenhle pád je popsán podle skutečné události, tak jak se
stala a jak mi ji tenkrát Bohouš, ještě z toho celý vyděšený, vyprávěl. V pohádce se
zázračný kůň rychle zotavil, ale skutečnému Viktorovi léčba trvala několik měsíců a
pak už stejně neměl tu sílu jako předtím. Jak říkají koňáci, v koni to přešlo. Viktor už
věděl, co utáhne a pokud se mu do zápřahu navázalo víc klád, než na kolik cítil, prostě
nezabral. Bohouš se kolikrát snažil Viktora nějak oblafnout, ale ten se nedal. Když už
to někdy koně přestalo bavit a milý Viktorek se naštval, vykašlal se na práci, a Bohouš
nebohouš odešel si domů. Postraňky i brdíčko táhl za sebou, kolikrát zadrhl někde
za kořen. Škubl, urval oko a brdíčko tak zůstalo viset jen na jednom řemenu pobočáku
a Viktor si v klidu vykračoval dál, až došel do stáje. A Bohouše nechal v lese i s vozem
samotného. Jen vyprávění o těchto jejich „soubojích“ by vydalo na samostatnou
povídku. Přesto to byli nerozluční kamarádi a ten obrovský valach se hrozně
rád přitulil k Bohoušově tváři a nechal si hladit svou krásnou hlavu. Možná si někdo
ze čtenářů vzpomene, jak velice těžko nesl Bohouš Viktorův odchod.
Tak snad mu někde v dáli mezi hvězdami Viktor na uvítanou vesele zařehtal.
za redakci Josef Lukášek
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
dne 28. 12. 2016 s Bohumilem Pabelem.
Také děkuji Sboru dobrovolných hasičů
v Bystrém.
Edita Krpálková
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Co možná nevíte
Hřiště U Roboty (Několik vzpomínek na sportoviště v Bystrém)
Při výjezdu z Bystrého směrem na Ohnišov narazíte na hranici obou katastrů na
křížek U Roboty (vpravo od silnice, podrobněji bylo o něm psáno v listopadovém
zpravodaji v roce 2008). Na druhé straně silnice je prostor, který vždy sloužil
sportovnímu vyžití. Hřiště bývalo šikmé, ale hlavně že bylo kde sportovat. O postupu
prací při úpravách hřiště psal v minulém čísle starosta Leoš Ševc (udržuje se horní
upravená část, dolní část byla rozhrnuta a řeší se nedostatek zeminy na vyrovnání).
Josef Dusílek, starosta obce v letech 1994 až 2006, vzpomíná na to, jak to s hřištěm
vlastně bylo.
Původní hřiště odkoupili bysterští Sokolové ve 40. letech minulého století od
rodiny Štěpánových (nyní dům Ryšavých) a byly to pozemky ústící až k parcele
Benešových (dnes Skrbkových).
Druhá část hřiště byla propůjčována nebo najímána od Andršových (dnes Čápovi).
Po ukončení činnosti JZD v Bystrém přešel pozemek do správy Státních statků
v Sedloňově. Někteří bysterští občané chtěli pozemek rozorat a využívat jako pole,
ale ti rozumní (tehdejší starosta Julius Hell a mladí členové Sokola) to uhájili.
Po zabrání pozemků panu Hartmanovi, bydlícímu ve spodní části Ohnišova, mu
potom byla přidělena výměrou a „na truc“ polovina hřiště, aby jeho dosažitelnost byla
pro něj co nejvzdálenější. Tehdejší Sokol potom dojednával nájemné s panem
Hartmanem.
Někdy v letech
1960 až 1962 byly
vysázeny
kolem
hřiště topoly.
Během
času
ukončil Sokol svoji
činnost a pozemky a
malý finanční obnos
přešly na TJ Start
Ohnišov. Po roce
1989
nastaly
restituce,
a
tak
polovina hřiště byla
vrácena
Čápovým.
Bývalá
sokolská
polovina, jelikož se o
restituci neměl kdo
přihlásit, přešla na ministerstvo sportu a tělovýchovy.
Foto z pouti 2008
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Obec potom tento pozemek po složitých jednáních a pod podmínkou, že bude
po dobu deseti let sloužit sportovní činnosti, odkoupila za 85 000 Kč. Odkoupena byla
i druhá polovina od Čápových za 34 000 Kč.
Zpracováním urbanistického plánu obce byly tyto pozemky určeny k výstavbě
sportovního hřiště. V připravované studii výstavby, konzultované s dnes již zesnulým
Ing. Vladimírem Zimou, který zaměstnával i sportovní architekty, byl terén zmapován
a bylo navrženo vyrovnání hřiště. Původní sklon činil při šíři hřiště 5 až 6 metrů!
Tenkrát bylo navrhováno hřiště dvouterasové: vrchní část by sloužila pro požární
sporty, malý fotbal a sporty rovinové, spodní bylo plánováno pro odbíjenou, tenisový
kurt a pro dětské hřiště.
Věřme, že po probíhajících pracích na vyrovnání terénu hřiště se podaří
bysterské sportoviště dobudovat tak, aby plně sloužilo obzvláště mladé generaci.
Josef Dusílek, bývalý starosta Bystrého

Zajímavosti z historie domu čp. 37
Bysterské náměstí (opravdu zde prostranství u kostela nazýváme náměstím, náves
se vždycky nacházela u křížku cestou na Doly) je tvořeno patrovými domy, chalupy
zde nenajdete… Jedním z domů je číslo popisné 37. Dnes je novými obyvateli
označováno ATELIER S VŮNÍ BENZINU, i když většina Bysteráků mu neřekne jinak
než DRUTKA, popř. KALTEX. V našich pamětích zůstává činnost textilních družstev,
která působila po roce 1949 nejprve v pronajatých prostorech, od roku 1960 byl celý
dům i se zahradou vyvlastněn. Co ale bylo ještě před rokem 1949? Začněme od
začátku:
První majitelé – o houslistovi Hercíkovi
Na místě dnešního čp. 37 stávala rozlehlá jednopatrová dřevěná hospoda,
stavěná do úhlu, postavená asi v druhé polovině 18. století. Jejím majitelem byl v 80.
letech 18. století František Hercík. Roku 1838 předal hospodu svému synu Janovi.
Kromě Jana měl zřejmě dvě dcery a pět dalších synů. Jeden z nich byl Josef,
narozený 15. srpna 1807, vynikající houslista.
Už ve svých 13 letech šel studovat konzervatoř do Vídně a velmi se svou
hudbou proslavil jak doma, tak v zahraničí. Psaly se o něm pochvalné články
v časopisech. Svoje skladby věnoval pruskému králi, hraběnce Černínové, rozené
Colloredo-Mansfeldové, dceři majitele opočenského panství, a knížeti Rudolfu,
kardinálu olomouckému. Zemřel 10. března 1862 v Moravanech.
Linhartovi, Šintákovi. Kolik hospod bylo v Bystrém?
V roce 1853 byl hostinským František Linhart. V Bystrém byly v té době tři
hospody – kromě čp. 37 se jednalo o hostince Emanuela Hartmana z čp. 1 (chaloupka
pod lípou) a Antonína Šintáka z čp. 38 (soused, dnes Vaňkovi, dříve hrabák).
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Tuto starou dřevěnou hospodu koupil v 60. letech 19. století Jan Šinták, řezník,
soused z čp. 38. Zřejmě ji nejdříve pronajal Josefu Joštovi, v roce 1869 žádá o
povolení k opravě hospodářského stavení a tkalcovny čp. 37.

Výřez z pohlednice obce z roku 1910
Stavba nové hospody z vlastních cihel
Jan Šinták tuto starou hospodu zboural a postavil novou z cihel, které si vyráběl
ve vlastní cihelně na ohnišovském katastru. Ze svých cihel postavil také domek čp.
38 (po vyhoření), domek čp. 81 (Dusílkovi), z větší části byly tyto cihly použity i pro
stavbu poslední školy, stavělo se z nich v Deštném, Kamenici i jinde. Ze zbořené
dřevěné hospody využil lepší dříví na výstavbu chalupy čp. 84 (pod Dusílkovými),
která později sloužila jako obecní chudobinec.
V roce 1874 žádá Jan Šinták o povolení k odbývání hudby (tedy tanečních
zábav). Spolu s ním žádají také Josef Dyntar, hostinský v čp. 30 (dnešní obecní
hospoda, postavena v roce 1870), a Josef Hartman čp. 76 (dnes Engedi, postaveno
začátkem 70. let 19. století).
Jednou jsi nahoře, jednou dole…
Jan Šinták byl člověk velmi podnikavý, měl živnost hostinskou, řeznickou,
tkalcovskou. Byl vydavačem a měl v Olešnici malou tkalcovnu s osmi mechanickými
stavy. Měl také hospodářství, jezdil s textilním zbožím na trhy až do Brna.
Byl to člověk důvěřivý a starosvětský. Musel mít sjednáno mnoho lidí, kteří
nebyli vždy spolehliví. Obchody začaly váznout a i Šintákovým se začalo vést špatně.
Roku 1897 měla být na dům čp. 37 provedena exekuční dražba, ta se ale nekonala,
neboť dům koupila Marie Horáková, manželka zdejšího učitele, která byla největší
věřitelkou.
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Šintákovi velmi zchudli a odstěhovali se. Nějaký čas byli na Dobrošově, pak na
Olešnici, ve Sněžném. Tam Šinták chodil skupovávat kozy, maso pak prodával.
Nakonec se vrátili do Bystrého, do svého bývalého domu a žili v něm až do smrti jako
nájemníci. Karolína Šintáková prodávala kameninové hrnky a zeleninu. Byli to dobří
lidé, nechávali ve svém bytě přespávat různé podomní obchodníky, sklenkaře,
dráteníky a jiné pocestné. Jan Šinták zemřel roku 1924. Karolína ho o několik let
přežila.
Po odchodu Šintákových se v hospodě vystřídalo několik hostinských,
nájemníků a obchodníků (Václav Macek, Adolf Efenberk, 1899 – 1903 Richard Samek
– vydával pohlednice, František Janko, Zdeněk Řípa, Václav Macek). Žili tu také
sedlář Stanislav Dašek, obuvník Josef Hedvičák, vdova Marie Přibylová, pekař Josef
Fiala.
V roce 1909 koupil čp. 37 Jan Balcar, ale o tom se dočtete na jiném místě tohoto
čísla.

Hostinec čp. 37 na začátku století. Vpředu je podjížděcí kolna, vzadu obchod J.
Goldšmída. Naproti je zájezdní hostinec Josefa Hartmana. Na patníku sedí Samkův
syn. U kolny jsou muzikanti a vlevo jsou bysterská děvčata. První zprava je M.
Hofmanová, rozená Hartmanová, z čp. 54. Sedmá zprava je B. Marková, roz.
Francová, z čp. 54.
Petra Poulová, podle archivních materiálů B. Čtvrtečkové
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Rozhovor s…
Vrácený čas - atelier s vůní benzínu
aneb O historii domu čp. 37 v Bystrém
ROZHOVOR S PANÍ MARIÍ MACHÁČKOVOU A PANEM JIŘÍM ČERVENÝM (dokončení)

V minulém čísle jsme věnovali hodně prostoru podnikání pana Jiřího, o paní
Marii víme zatím jen to, že pochází z Lukavice…
M.: Ano, dětství, jsem strávila v Lukavici. Pak jsem absolvovala zdrávku v Hradci
Králové a vystudovala jsem farmacii v Bratislavě.
Na Slovensku jste nezůstala?
Ne, místo jsem našla v západních Čechách. Za svůj život jsem se nesčetněkrát
stěhovala, souviselo to s mojí prací v různých lékárnách. Takto jsem poznala Plzeň,
Rokycany, Dobrušku, Voděrady, Častolovice, Moravskou Třebovou, Olomouc,
Lanškroun, Břidličnou, Kostelec n. O., Rychnov nad Kněžnou. Zcela nové lékárny
jsem „rozjížděla“ v Olomouci, Břidličné a v Rychnově, kde působím dodnes.
Čemu byste se chtěla věnovat, kdybyste nebyla lékárnicí?
Baví mne zahrádka, hlavně floristika, takže bych asi měla takové středně velké
květinářství. A určitě
bych
pěstovala
květiny a bylinky.
To
vlastně
s farmacií
také
souvisí – lékárny
prodávají i přírodní
produkty…
Vždycky mě sice
bavila chemie, ale
zajímám se také o
homeopatii.
Nyní
tento obor studuji
(certifikát již mám),
prohlubuji si znalosti a
ty uplatňuji v léčbě
své i svých pacientů.
Co Vás přivedlo do Bystrého?
Nové lékárny byly pro mne vždy takovou novou výzvou, ale v určitém věku už člověk
zatouží po jistém klidu. Po dlouhé cestě jsem nalezla to hledané „domů“, jež
představuje náš dům, zahrada i nádherný výhled do kraje.
Dům jste koupili v červnu 2013. A protože toto číslo popisné má bohatou
historii, dovolíme si připomenout něco z materiálů bývalé bysterské kronikářky
paní Boženy Čtvrtečkové, která v č. p. 37 také žila.
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Jak vypadala hospoda v čp. 37 okolo roku 1900?
V obci byly stále tři hospody. Taneční sál byl jenom v této hospodě, vlevo nahoře, ve
zbývajících dvou hospodách se tančilo v lokálech. Staří tanečníci vzpomínali, jak se
při slavných bysterských poutích při bujarém tanci houpala podlaha. Této hospodě se
říkalo Na sále a U Sálouských.
V sále se stavělo jeviště a hrála se divadla, často i velmi náročné kusy jako Prodaná
nevěsta, Zvoník u Matky Boží, Modlitba na hřbitově, Svatojánský dvůr, Paličova dcera
aj., vždy s hudbou.
Před hospodou směrem k silnici byla veliká podjížděcí kolna pro formany, vzadu
v suterénu byla maštale pro koně.
Na jiném místě zpravodaje se píše o historii do roku 1909. Co se stalo pak?
Roku 1909 koupil dům Jan Balcar, vydavač a textilní obchodník, syn zakladatele
zdejší Církve bratrské. Byl mimo jiné zástupcem motocyklové firmy Harley Davidson
a také dlouholetým kronikářem - možná se vám vybavuje, že se o něm psalo v
dubnovém zpravodaji 2015.
Ze sálu byly zřízeny místnosti. Balcarovi zaměstnávali také několik žen, které u nich
šily prádlo, hlavně pánské košile.
V domě byla v letech 1921 až 1928 četnická stanice, která pak byla přemístěna do
nového domu čp. 110 (dnes obecní úřad).
Ve 30. letech v době hospodářské krize, kdy obchody vázly, nadělal si dluhy i Jan
Balcar, takže nakonec dům převzala Občanská záložna v Novém Městě nad Metují.
Takže dnešní ATELIER vlastně navazuje na podnikání pana Balcara?
Nejen na pana Balcara. Inspiruje nás i styl podnikání dalšího majitele, jehož iniciály
byly také JČ. V roce 1940 koupil dům Josef Čtvrtečka, tkalcovský mistr z čp. 53 na
Dolech. Dům postupně adaptovali a v prosinci 1941 se nastěhovali. V tkalcovské
dílně vlevo dole se pracovalo
na 10 mechanických stavech,
nad dílnou byla přípravna.
V roce 1949 opravili fasádu.
V tomto roce ale byly
zrušeny živnosti a dolejší
dílnu spolu s částí dolejšího
bytu si pronajalo janovské
textilní družstvo Jantex.
Zakrátko převzalo všechny
místnosti ve spodní části
družstvo Drutex Praha a v roce
1952 Drutka Hradec Králové.
V roce 1960 byla celá budova i
se zahradou vyvlastněna, bývalí majitelé Josef a Božena Čtvrtečkovi žili v horním bytě
jako nájemníci a platili nájem z bytu, z garáže i z dílny. Paní Božena měla v kuchyni
domácí tkalcovnu. V roce 1961 byla vystěhována hořejší dílna, stavy odvezli do šrotu.
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Paní Božena Čtvrtečková v domě topila a ve svých 60 letech odešla do důchodu.
V letech 1970 až 1990 se věnovala psaní bysterské kroniky.
V roce 1991 byl dům vrácen v restitucích synovi původních majitelů, panu
Luboši Čtvrtečkovi.
Ano, podle rodinné kroniky Čtvrtečkových uzavřeli 15. ledna 1991 nájemní smlouvu
s Drutkou (Kaltexem) a ta byla ukončena až 31. prosince 2008.
Z kroniky víme, že družstvo plánovalo činnost ukončit už kolem roku 2002. Paní
Čtvrtečková zemřela 23. února 1997, to už ale pobývala u syna v Hronově.
Dům byl zhruba 10 let neobydlen. Bohužel byl v roce 1991 zapsán jako objekt
občanské vybavenosti, což komplikuje jednání s bankovními institucemi.
Od roku 2013 má tedy nové obyvatele. Soukromou sbírku VRÁCENÝ ČAS –
ATELIER S VŮNÍ BENZINU mohou lidé po předchozí dohodě navštívit, plánujete
i různé akce. Na co se můžeme ještě těšit?
Vstupní halu bychom chtěli vybavit dobovými fotografiemi z meziválečného období.
Mohou to být pohledy na dům, na náměstí, prostranství před domem… Pokud na
takové záběry někde narazíte, dejte určitě vědět :-)!
Děkujeme za povídání a jsme zvědavi, čím tato dvojice ještě překvapí…
Foto z archivu kroniky (1909 a 1968)

Petra Poulová, kronikářka

Pozvánky
Turnaj amatérů ve stolním tenise o putovní pohár Vítězného února
Koncem února nás čeká v pořadí již 14. ročník turnaje ve stolním tenise o „Putovní
pohár Vítězného února“. Konání tohoto turnaje připadne na sobotu 25. 2. 2017 od
13:30 v naší „Obecní hospodě“. Prezentace pak bude probíhat od 13:00 hodin. Opět
jako již po několik let
zpět
se
pořadatelé
chystají pozvat všechna
děvčata,
ženy,
manželky a maminky do
kategorie
žen.
V průběhu turnaje pak
bude připraveno drobné
občerstvení
a
pro
nejlepší
budou
připraveny i nějaké ty
hodnotné ceny. Více
informací na plakátech.
Leoš Ševc
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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

Vždy v pondělí od 19:00 hod. ELADA Bystré v Orlických horách

27.2.2017
10 miliard - co máte na talíři? Německo / 2015 / 102 min.
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě?
Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož
úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce
2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného
průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení
na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé pohledy ze všech koutů světa,
finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami
vybereme?

13.3.2017
Sedm písní pro dlouhý život Velká Británie / 2015 / 83 min.
Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na
vyléčení, přitom však netuší, zda je moderní medicína udrží při životě týdny,
měsíce, nebo roky. Sedmou postavou filmu je sestra Mandy, která dokáže
pacientům velmi pozorně naslouchat a zároveň je nakazit svým nadšením pro
hudbu a zpěv tak, že jim přináší terapeutické účinky. Všichni se setkávají ve
skotském hospici poskytujícím širokou škálu paliativní péče. Snímek je
nesentimentální a přitom velmi citlivý – jde o muzikál, který ač pojednává o
smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři.
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Pozvánka na lidové misie – pozvánka na Cestu Smíření
Slovo má obrovskou moc, protože dokáže budovat ale i ničit. Má moc,
protože za každým slovem se ukrývá nějaká náplň - obsah. Když vyslovíme
slovo matka, tak se v nás vynoří postava ženy, která nám dala život, ženy,
která stála u nás, starala se a dokázala nás pohladit.
Co v nás ale vyvolá slovo misie??? Když vyslovíme slovo misie, vybaví se
nám nějaký necivilizovaný svět někde v Africe či v pralesích jižní Ameriky,
který potřebuje, aby tam přišli poslové – misionáři a naučili je, že žít se
může i jiným způsobem.
Ale úkolem misionářů není jenom stavět nemocnice, školy či budovat
cesty. Úkolem misionářů je ukázat, že je tady možnost dát svému život,
rozměr který ho přesahuje. Otevřít oči a podívat se na svůj život a životy
lidí, s kterými sdílím svůj život, pohledem Božím. K tomu, aby se člověk
stal tvůrcem pokoje, potřebuje nejprve najít pokoj sám v sobě.
Čas misií je časem, kdy chceme hledat ten vnitřní pokoj, který přichází
skrze odpuštění a smíření. Momentem života, kdy chceme zažít dotek
odpouštějící Boží lásky a uvědomit si, že Bůh je vždy připraven nám
odpustit a dát nám nový začátek. Člověk potřebuje pro svůj život slyšet, že
je přijatý. Tento fakt přichází skrze smíření se s Bohem, s lidmi ve svém
okolí, ale i sám se sebou.
Chceme vás co nejsrdečněji pozvat na lidové misie, které budou probíhat
v Bystrém a v okolí od 26. 3. – 9. 4. 2017.
Takovým výrazným krokem během misií bude Cesta Smíření ekumenická bohoslužba cestami Bystrého v pátek večer (7. 4. 2017 v
18:00), na kterou vás srdečně zveme (Církev bratrská v Bystrém a
Římskokatolická farnost Bystré).
Během této Cesty Smíření chceme odprosit za všechny křivdy, které se
staly v Orlických horách v průběhu dějin a zároveň prosit Boha.
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Kulturní a společenské akce - přehled:
22. února
středa

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

25. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise o putovní pohár Vítězného února
Hospoda U Divočáka, prezentace 13:00-13:30, začátek 13:30

25. února
sobota

Koncert Lenka Dusilová sólo
Elada od 19:00

27. února
pondělí

Jeden svět v Bystrém: 10 miliard – co máte na talíři?
Elada od 19:00

5. března
neděle

Dětský maškarní karneval
Hospoda U Divočáka, bližší info na plakátech

13. března
pondělí

Jeden svět v Bystrém: Sedm písní pro dlouhý život
Elada od 19:00

15. března
středa

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

17. března
pátek

Divadelní představení Charleyova teta – Divadlo Kodym Opočno
Hospoda U Divočáka od 19:30

31. března
pátek

Prague Cello Quartet
Elada, bude upřesněno na plakátech

7. dubna
pátek

Cesta Smíření – ekumenická bohoslužba
Od 18 hodin

12. dubna
středa

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

16. dubna
neděle

Velikonoční posezení se starostou
Hospoda U Divočáka od 20:30

22. dubna
sobota

Cestujeme veteránem po cestách F. L. Věka – zastávka veteránské soutěže,
pořádá Podorlický Veterán Car klub 11-13hodin, bližší info na plakátech

23. dubna
neděle

Setkání důchodců
bude upřesněno

29. dubna
sobota

Čarodějnický rej s taneční zábavou, aneb rozloučení se starou hospodou
Hospoda U Divočáka od 20:00, hudba ZEUS – bližší info na plakátech

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy
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Chcete dostávat informace
Obecního úřadu Bystré
do svého e-mailu?
Zašlete zprávu na ou@bystre.cz,
do předmětu napište: informace
Hromadným e-mailem budeme zájemcům
rozesílat důležité informace z obce.

******
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 14. 2. 2017.
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. 4. 2017

******
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