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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 30 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 17. května 2017 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.29-2014-2018 přijatého dne 12. 4. 2017
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 č. 3
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.03/2017 ve výši 80.000,- Kč pro
MŠ-ZŠ Dobřany
c) Firmu Regio Hradec Králové pro zpracování Územního plánu obce Bystré
d) Nájemní smlouvy dle Z03/2017 a Z04/2017 k pozemkům p.č. 821/1 k.ú. a
p.č.821/2 Bystré v Orlických horách s výši nájmu 120,-Kč/rok
e) Záměr č. Z05/2017
3) Zamítá:
a) Žádost manželů Stojkových k provedení obrubníků a dlažby vjezdu a vstupu u
objektu č.p.74 na pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Bystré v Orlických horách
Usnesení č. 31 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v obecním hostinci v Bystrém dne 21. června 2017 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.30-2014-2018 přijatého dne 17. 5. 2017
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.4. schválené starostou
b) Rozpočtové opatření č.5
c) Smlouvu o zemědělském pachtu nemovitých věcí mezi Horskou chatou s.r.o.
Deštné v Orlických horách a obcí Bystré v Orlických horách
d) Zadání Územního plánu obce Bystré v Orlických horách
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Slovo starosty
Odečet vodoměrů
Na začátku srpna bylo zahájeno každoroční odečítání vodoměrů. Letos bychom
chtěli mít většinu vodoměrů odečtenou právě v průběhu měsíce srpna, aby
vyúčtování mohlo být provedeno v měsících září až říjen.
Pro případ, že nebudete přítomni, Vám pracovníci zanechají lístek s informacemi o
dalším postupu.
Děkuji za pochopení.

Zaměření vodovodu
V srpnu až listopadu plánujeme již dříve avízované vyhledání a zaměření
vodovodních uzávěrů včetně těch domovních k jednotlivým objektům. Chceme tak
zpřesnit samotnou trasu vodovodu, ale hlavně zjistit stav a funkčnost vlastních
uzávěrů.
Také bychom rádi všechny uzávěry řádně opatřili poklopy a zajistili je proti
zarůstání betonovou deskou. Někde určitě rádi využijeme i pomoci pamětníků, kteří
v daných lokalitách výstavbu vodovodu zajišťovali. Předem děkujeme za vstřícnost a
výpomoc.

Územní plán
Obec Bystré zahájila přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu
Bystré.“, který v souladu s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci
„Územní plán sídelního útvaru Bystré“.
K novému územnímu plánu je možno podat náměty a připomínky k řešení ÚP
týkající se rozvoje obce Bystré a dále případné požadavky ze strany vlastníků
nemovitostí a pozemků na využití území.
Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s
vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější
komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo. Pro žádost je
možno využít formulář, který bude k dispozici buď přímo v kanceláři OÚ v době
úředních hodin, nebo na www stránkách obce Bystré
Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci Bystré povinnost toto
učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp.
zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006
Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.
Návrhy pro přípravné práce na ÚP budou shromažďovány do 31. 12. 2017
V letošním roce bylo projednáno a schváleno zadání ÚP a proběhnou přípravné
práce, v roce 2018 se předpokládá projednání vlastního návrhu ÚP.
K jednotlivým krokům projednání ÚP Bystré bude veřejnost přizvána v souladu
s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou
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oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace uvedené k ÚP
na úřední desce.

Průjezdnost místních komunikací
Na červnovém zasedání OZ v diskuzi, do které se zapojilo i několik občanů, bylo
připomínkováno stále větší zarůstání místních komunikací, a to převážně porosty ze
sousedících pozemků. Obecní zastupitelstvo na toto zareagovalo, provedlo jakýsi
pasport a prostřednictvím obecních pracovníků začalo s postupným prořezáváním
větví a náletů zasahujících do komunikací.
V první řadě dochází k oslovení majitelů porostů a v případě vyjádření souhlasu
pak provádí ořezání obec vlastní kapacitou včetně odvozu.
Možná se to někomu zdá zbytečné, ale tam, kde bez problémů projede osobní
vozidlo, může mít problém s průjezdem vozidlo zajišťující svoz odpadu a hrozí i jeho
poškození a zbytečné komplikace.

Terénní úpravy hřiště
Terénní úpravy
na hřišti už jsou na
samém konci, tedy co
se travnatých ploch
týká. Poté, co konečně
bylo
možné
vjet
technikou a provést
osetí,
bylo
ještě
zapotřebí
vysbírat
kameny, kterých se po
deštích objevilo více
než dost.
Ve dvou fázích se tak provedlo vysbírání, kdy
nejdříve pomohli žáci ZŠ Trivium Plus Dobřany a
následně pak i občané Bystrého. Z ploch cca 70 x 30
m se vysbíralo přibližně šest „multikár“ kamení. Při
vlastním osetí navíc došlo ještě k poškození
kontrolní šachty odvodnění, která se opravila až
v červenci. Nyní už se plocha pomalu zelená, ale do
plného provozu bude moci vstoupit nejdříve v příštím
roce.
Všem, co nám přišli pomoci, patří velký dík.
Leoš Ševc, starosta obce
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Důležitá upozornění
Odpadové hospodářství
V červnu bylo dokončeno sběrné místo ve vsi u Štěpánových. Je sestaveno ze
dvou částí: přední část je stání kontejnerů (zatím pouze na plasty, původní zvonové
kontejnery na sklo zde již nebylo možné umístit a nové menších rozměrů jsou
v jednání). Zadní část je zastřešená a opatřená dvířky proti vniknutí zvířat – prostor
slouží na ukládání pytlů na směsný komunální odpad - pytle s logem Marius Pedersen
(k dostání v obchodě a na obecním úřadě).
Monika Drašnarová
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Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-18:00, a to v těchto
termínech:
srpen 2., 16. a 30.

září 13. a 27.

říjen 11. a 25.

listopad 8. a 22.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.

Stalo se
Čarodějnice
V předvečer pálení čarodějnic (sobota 29. dubna) se konala zábava v místním
hostinci za hudebního doprodovu skupiny Zeus, kde nechyběli ani stylově maskovaní
návštěvníci.
Neděle se pak odehrávala v tradičním duchu – v podvečer ustrojily děti pod
vedením Romany Bartošové čarodějnici a od autobusové zastávky se šlo průvodem
na Bučinu. Každý, kdo přišel v převleku nebo s lampiónem, dostal drobnou sladkost.
Na kopci pak bylo připraveno občerstvení ve stanu i v myslivecké chatě. Díky
krásnému počasí se sešlo spousta lidí a zejména ti nejmenší si pálení užívali při
řádění kolem hranice.
Monika Drašnarová
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Divadlo Jak pekaři nepekla pec
Tak jako v pohádkách Josefa Lukáška ožívají Orlické hory tajmenými
postavami, ožila jedna z jeho pohádek na Bysterském pódiu při premiéře v neděli 11.
června. To náš dětský ochotnický soubor měl premiéru pohádky Jak pekaři nepekla
pec, kterou autor pohádky sám také zdramatizoval.
Říká se: do třetice
všeho dobrého, a to platí i pro
Romanu Bartošovou, jejíž to
byl v pořadí právě třetí
režisérský počin. A musím
říct, že si opravdu s každým
rokem laťku posouvá o hodný
kus výš. Určitě i díky tomu, že
se
jí
podařilo
vytvořit
základnu dnes již zkušených
dětských herců. Většina
z nich totiž vystupovala i
v předchozích představeních
a nyní je už na jevišti jako
doma a jen tak něco je
nezaskočí. A pokud se přihodí něco neočekávaného, jsou schopni hbitě reagovat a
skvěle zaimprovizovat. Jejich odhodlání a statečnost na jevišti je obdivuhodná,
nejeden dospělý by raději utekl, než by vstoupil na pódium před plný sál lidí.
A o kom že je to řeč? V hlavních rolích jsme mohli vidět Janu Bartošovou a
Richarda Poula jako Kačenku a Krakonoše, kteří příběhem provázeli, Jakuba Mencla
a Annu Sozanskou v rolích pekaře a pekařky Bártových, Matěje Tláskala a Lucii
Bartošovou jako Honzu a Zdeničku, Dana Vašíčka coby rozverného Ohniváčka,
Vojtěcha Hejzlara jako dřevaře Jíru, David Smolík si zahrál pekařského tovaryše a
Václav Drašnar kominíka.
Od čtených zkoušek, přes nácvik dialogů,
hudebních čísel a choreografie až k samotné premiéře
vede dlouhá cesta, za kterou stojí spousta času a
trpělivosti. Ale to není všechno, co takové představení
potřebuje. Je tu i postavení scény, výběr hudby, výroba
kostýmů a rekvizit a další organizační věci, které
Romana zvládá i s pomocí dalších divedelních
nadšenců, kteří jsou jí k ruce, jako Jana Krásová, Leoš
Ševc a Václav Drašnar st.
Odměnou a uspokojením všem jistě bylo, že
premiérové představení navštívilo přes 200 diváků! Sál
doslova praskal ve švech, dvě desítky diváků dokonce
pro nedostatek židlí postávaly na okraji sálu a vzduch
by se v parném červnovém dnu dal krájet. Úspěch byl
obrovský a hercům se dostalo zaslouženého aplausu.
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Představení potěšilo nejen
dětské, ale i dospělé diváky a
nebyl
jediný,
kdo
by
neodcházel
s úsměvem.
Aktéři představení si zase
odnesli pamětní list od Josefa
Lukáška a Jarmily Haldové.
Další představení pak
děti
sehrály
v přírodním
divadle ve Skuhrově o dva
týdny později. I tam se hra
moc líbila. A protože v období
prázdnin mají i herci volno,
k dalším reprízám se vrátí
opět na podzim, kdy chystají představení pro školy a i někde v okolí.
Než svůj příspěvek ukončím, musím ještě zmínit slova režisérky: „Představení
jsme věnovali Pepovi k jeho kulatinám jako poděkování za všechny jeho krásné
pohádky.“
Pepovy pohádky jsou opravdu nádherné a baví děti i dospělé. Díky prolínání
pohádky se skutečnou historií a místopisem se z nich člověk dozví i leccos o Orlických
horách. Dosud vyšly tři knihy pohádek a u nás už jsou několikrát přelouskané, a přesto
se k nim stále vracíme při večerním čtení dětem. Proto se už moc těším na
připravovaný čtvrtý díl, který by se měl objevit co nevidět.
Monika Drašnarová
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Turnaj ve volejbale
Již čtvrtou sezónu se
dvakrát
týdně
schází
několik rekreačních hráčů
volejbalu
v areálu
„Koupaliště“ k tréninkům.
Od května do září se každé
úterý a pátek může zapojit
v podstatě téměř každý,
kdo má chuť si zahrát
volejbal, a tak i věková
hranice je velmi pestrá - od
náctiletých
až
po
sedmdesátníky.
V sobotu 17. června jsme poměřili síly v malém amatérském turnaji, na kterém
se utkali hráči z Bystrého a okolí a z Náchoda. Přestože k nám počasí nebylo nijak
přívětivé, sešlo se přes 20 hráčů. Hrálo se celý
den, hlavně pro radost z pohybu a ze hry. Také
se sešla dobrá parta lidí, kteří se při utkání
výborně bavili.
A protože měl turnaj velký ohlas mezi
hráči, rozhodli jsme se uspořádat další podobné
klání opět v příštím roce.
Leoš Ševc
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Co možná nevíte
Historie osady Zákraví a kapličky Na
Kostelišti
Historie Bystrého je úzce spjata
s osadou dříve zvanou Zákraví, která se
rozkládala na severním okraji dnešní obce
směrem k Janovu. Dnes v těchto místech
narazíte na kapličku. Kdysi tu stával dřevěný
kostelík sv. Bartoloměje a kolem něj byl
hřbitov. Před kostelíkem se nacházela
zvonice, která byla průchozí a měla kamenný
spodek.
Kdy byla osada Zákraví založena, se
neví. Ale jistě to bylo už na začátku kolonizace
zdejšího podhůří a obec byla postavena na
staré zemské stezce, jak se tenkrát osady
stavěly.
Jelikož se v této době především
pastevničilo, vyhledávali kolonizátoři místa k
osídlení také podél potůčků a hledali pastviny.
Uvádí se, že osadu pojmenovali Zákraví, protože se tam páslo větší množství krav,
dle jiného výkladu je to po sousedním území, které se jmenovalo Kraví podle chovu
krav. Ze začátku se osada jmenovala Krawary. V létech 1344 – 1350, kdy se prováděl
soupis far, je zapsána i fara Zákraví. Nesmíme ale zaměňovat s dnešním Zákravím
u Nového Města, neboť toto Zákraví nikdy nemělo ani faru, ani kostel. Ve Sborníku
českých měst a vesnic z dob husitských se uvádí, že „v Zákraví kostel jest, při něm
14 stavení a 76 lidí.“ Fara byla asi chudá, protože se faráři (plebáni) často střídali.
Když Zákraví zaniklo (zřejmě v 15. století), zůstal jen kostel a říkalo se tam Na
Kostelišti, stejně jako se říkávalo i jiným kostelům na samotě. Při soupisu vesnic na
panství frymburském v roce 1363 je zapsáno Zákraví, ale při prodeji panství Trčkům
roku 1537 je už jmenováno jenom Bystré. V době husitské tu byla správa
protestantská a dle dokladů se tady v roce 1598 a 1618 konaly bohoslužby s večeří
Páně podobojí. U kostela stála mimo fary také škola. Na dobřanské faře se zachovala
knížka ohlášek, v níž je lístek, na kterém je podepsán „Matěj Hendrich Jaroměřský,
toho času kantor na Dobřanech a na Kostelišti - roku 1672.“ Dle farní kroniky
dobrušské „kostelík na Kostelišti sšel v letech 1710, jen kamenný spodek zvonice
zůstal“. Důvodem „přesunu“ obyvatel mohly být opakované povodně či vyhoření
původní obce Zákraví, kdy si sedláci postavili nová stavení ne na původních místech,
ale blíže ke svým pozemkům na území dnešního Bystrého.
V roce 1893 díky zdejšímu faráři Janu Barvířovi (působil v Bystrém v letech
1888 až 1896) byly zbytky zvonice přestavěny na kapličku, která je zasvěcena sv.
Janu Nepomuckému. Poslední opravy se dělaly spolu s rekonstrukcí kostela na jaře
- 11 -
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1999 (viz foto krátce po opravě). A tak název obce, který je odvozován od potoka,
„bystřiny“ (viz pojednání O názvu obce ve zpravodaji ze srpna 2016), spojuje naši
obec se Zákravím dodnes.
Podle kroniky připravila Petra Poulová

Rozhovor s…
Josef Lukášek, spisovatel a občan
(dokončení z minulého čísla)
V květnovém zpravodaji jsme Josefa Lukáška představili jako divadelníka a
pohádkáře. Stále však zůstala řada jeho aktivit nezmíněna. Pokusme se to
v dnešním povídání napravit.
O úspěšných Pohádkách z Orlických hor byla řeč už minule. Mimochodem – je
něco nového?
Znovu vyšel první díl, čtvrtý díl už jsem předal do příprav k tisku, měl by vyjít ještě do
Vánoc. O tom, jak dopadla premiéra našeho místního spolku ochotníků – juniorů se
zmiňovat snad ani nemusím, většina Bysteráků tam asi byla, protože takhle narvaný
sál už jsme dlouho nezažili. A kdo hru Jak pekaři nepekla pec ještě neviděl, určitě by
to měl v říjnu napravit. Atmosféra byla nepopsatelná .

Fotografie z úspěšné premiéry 11. června 2017: společná fotka s autorem Josefem Lukáškem a
režisérkou Romanou Bartošovou. Vpravo Josef Lukášek s pamětním listem, který mladí herci
dostali jako poděkování od ilustrátorky Jarmily Haldové a autora literární předlohy

Pohádky ale nejsou to jediné, čemu se jako autor věnuješ…
Moje první knížky souvisí s jiným koníčkem – turistikou. V roce 1994 vyšel jednak
průvodce, který jsem chystal pro Bedřichovku a který se jmenuje Průvodce Orlickými
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horami a Podorlickem. Knížka je stále dostupná, neboť Oftis v roce 2013 vydal její
druhé, rozšířené vydání s podtitulem Pozvání do Kačenčiny pohádkové říše. Ve
stejném roce se objevila knížečka Rampušák vypravuje aneb Příběhy mužů a hor,
později ji Oftis vydal ještě v roce 2009. Knížka vypráví o Orlických horách, o lidech,
kteří tu žijí, zvláště o členech Horské služby.

Jestli dobře počítám, u Horské služby jsi začínal někdy před 40 lety.
Ano, tuším, že to bylo v roce 1977, když jsem jako elév nastoupil k dobrovolníkům
v Deštném. V roce 1979 jsem absolvoval základní výcvik. Teď už tam ale aktivně
nepůsobím, vydržel jsem až do roku 2012. Ale nadále vypomáhám spolu s ostatními
„horskými důchodci“, s čím je potřeba (lyže, občerstvení, technika). Jako členové
sdružení Velká Deštná pomáháme při údržbě tyčového značení na hřebenu a
provádíme úklid kolem Jiráskovy
cesty od Šerlichu k nám na srub.
Dětský den na bysterském koupališti
16. června 2007 – program připravili
členové HS Deštné. Vpředu ukázka
převozního vaku, vzadu je vidět
„vystřelování“ na laně.

Vytvořil jsi nespočet propagačních materiálů o našem regionu, ale jako autor či
spoluautor jsi uveden také u několika výpravných publikací.
V roce 2008 jsem psal texty k fotografiím Horsta Bauera do jeho fotografické
publikace Broumovsko. Několikrát jsem spolupracoval s novoměstským fotografem
Lubomírem Imlaufem na knížce Orlické hory a Podorlicko – Souznění člověka s
přírodou (2010), první vydání s podtitulem Krajina protkaná barokem z roku 2007 je
již vyprodané. Zatím poslední naší společnou takovou výpravnou knihou je Kladské
pomezí - Krajem podél Metuje (2016). Tato obrazová publikace představuje
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prostřednictvím 342 fotografií region na česko-kladském pomezí, vymezený řekou
Metují a jejími přítoky, ale prezentuje i města, obce, zámky a církevní památky.

Nemůžeme opomenout ani tvoje občanské aktivity. V letech 1994 až 2006 jsi byl
v zastupitelstvu Dobrušky, dokonce jako uvolněný místostarosta, od roku 2006
jsi zastupitelem v Bystrém.
Většinou se věnuji záležitostem kultury, i v Bystrém jsem členem kulturní komise. Od
roku 2008 jsem také zastupitelem Královéhradeckého kraje za KSČM, v období 2012
až 2016 jsem pracoval dokonce přímo v radě Královéhradeckého kraje.

Setkání důchodců v Bystrém 21. dubna 2007. Hostem byl J. Lukášek.

Všechno v životě má svůj rub i líc, Vím,
že jsi sice vyrůstal v Borohrádku ve
mlýně, což může být pro autora
pohádek inspirující, ale zároveň ses
tam setkal i s tou druhou stranou
života, se smrtí – voda vzala život
tvému bratrovi. V životě se s takovými
situacemi musíme vyrovnávat všichni,
ale v poslední době jsem zaznamenala,
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že patříš k lidem, kteří se dokáží důstojně s našimi zemřelými rozloučit. Mám na
mysli nejen sepsat pěkné povídání, ale i jej na pohřbu přednést. Než v roce 2014
zemřel pan Josef Ševc, býval u nás smutečním řečníkem právě on.
Musím říci, že pokud se na mne pozůstalí obrátí, neodmítnu.
Zakončeme naše povídání Kačenčinou pohádkovou říší.
Dnes je v naší republice okolo 16 pohádkových zemí, pamatuji, jak se v roce 1998
konal na Potštejně jejich sraz. Jsem spoluzakladatelem říše spolu s výtvarnicí
Jarmilou Haldovou a bývalou starostkou Deštného Václavou Domšovou. To je ale
zase hodně dlouhé povídání – lepší bude, když o pouťové neděli přijdete do bývalé
školy...

Srdečně zveme
v neděli o bysterské pouti do bývalé školy,
kde bude na téma Kačenčina pohádková říše
připravena malá výstava.
Petra Poulová, kronikářka

Vážení spoluobčané a milé děti!
Blíží se každoroční pouť, na kterou se jistě těšíte.
A my pro vás připravujeme malou barevnou výstavu o naší
pohádkové postavičce Kačence. Proto bychom byli rádi,
kdybyste i vy přispěli svými šikovnými nápady a výtvory.
Každý z vás, ať malý či velký, kdo má chuť se zapojit,
nakreslete, vyfoťte, udělejte koláž, vytvořte na počítači
obrázek, vyšijte, ušijte, vymodelujte a tak dále tuto
pohádkovou Kačenku z Orlických hor, a to tak, jak ji
vidíte a jak si ji představujete právě vy, nebo jak
byste si přáli, aby vypadala. Fantazii se meze
nekladou, každý máme své představy a je jen na vás,
jak je zrealizujete.
Výtvory můžete nosit až do středy 23. srpna k paní
Romaně Bartošové nebo Janě Krásové. Uvítáme, když
se kromě dětí zapojí také dospělí.
Svá díla můžete podepsat, nebo mohou být vystavena anonymně.
Pokud máte doma předměty, na kterých jsou vyobrazeny postavičky z orlických
pohádek, zvláště pak Kačenka (nádobí, hračky, loutky, staré pohádky a jiné), budeme
rádi, když nám je na výstavu zapůjčíte.
Tak vzhůru do toho a půl je hotovo!
Jana Krásová
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V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Dana Lukášková
Stanislav Zámečník
Václav Šinták
Věra Kaválková
Jiří Andrš
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Pozvánky
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Pouťový koloběžkový biatlon v Bystrém
Přijďte si vyzkoušet, co to je přesně zastřílet se zrychleným tepem.
U příležitosti pouti v Bystrém v Orlických horách 27.8.2017 vás BN Aktivity zvou na
koloběžkový biatlon – sprint štafetu tříčlenných týmů.
Start závodu je v 14:30.
Propozice:
Soutěží tříčlenné týmy – muži, ženy, případně smíšené týmy, maximálně může soutěžit
osm týmů. Každý tým si vylosuje od pořadatelů koloběžku značky Kostka, vzduchovku
Slavia, ochranné brýle a sklopný terč. Závodníci musí během závodu použít ochrannou
přilbu.
Startovné je 150,-Kč na tým. Závodníci před startem podepíší prohlášení o tom, že startují
na vlastní nebezpečí. Minimální věk pro účast v závodě je 15 let. První tři týmy obdrží věcné
ceny.
Před startem závodu mají závodníci možnost si vyzkoušet střelbu na terče. Při střelbě jsou
povinni použít ochranné brýle (riziko zásahu odraženou diabolkou)
Závod:
První závodníci jednotlivých týmů se seřadí na startu. Po odstartování projedou vyznačený
okruh a dojedou na střelnici. Po příjezdu na ní musí závodník koloběžku opřít o stojánek,
poté si nasadí brýle a odstřílí tři rány vleže (vzduchovka je před střelbou nenatažená,
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nenabitá). Po odstřílení položky vleže sundá brýle a zajistí stojánek koloběžky. V případě,
že některý z terčů minul, absolovuje závodník trestná kola v počtu odpovídajícímu
nesestřeleným terčům. Poté projede podruhé vyznačený okruh a absolovuje střelbu
vstoje. Potom (případně po absolování trestných kol) předává závodník štafetu
(okamžikem předání koloběžky) dalšímu závodníku, který po obou střelbách a případných
trestných kolech předá poslednímu závodníkovi. Ten absolovuje opět obě střelecké
položky (s případnými trestnými koly) a projede vyznačeným cílem. Zvítězí tým, jehož
závodník projede cílem jako první.
Pravidla jsou zveřejněna na Facebooku BN Aktivity.
Přihlášky týmů: v termínu 11.8.-20.8. na tel. čísle 739 924 772, jinak tel. 606 817 998
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JAMES HARRIES
pátek 6. října 2017 v 19:00 hodin,
centrum ELADA, BYSTRÉ
v Orlických horách, vstupné 150,Písničkář James Harries je původem z Velké
Británie, více než patnáct let však již žije v
Česku a zde rozvíjí svoji pozoruhodnou
hudební kariéru. Kromě sólových alb se
prosadil také jako autor filmové hudby, v
Česku a stejně i v zahraničí však nejvíce
proslul svými koncerty. Každé Jamesovo
vystoupení, ať už na ulici, kde si čas od času
rád zahraje, nebo v klubovém zázemí, má
výjimečnou atmosféru, která pramení z dech
beroucí síly hlasu talentovaného zpěváka a
skladatele.
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Kulturní a společenské akce - přehled:
16. srpna
středa

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

26. srpna
sobota

Pouťová zábava
Začátek 21:00, Hospoda U Divočáka, hudba: Zeus

27. srpna
neděle

20. září
středa

Pouťové odpoledne
Začátek 13:30 na návsi, hudba Gradace,
Atrakce pro děti, občerstvení
Závod v biatlonu na koloběžkách
Výstavy – Kačenčina pohádková říše – bývalá škola,
Vrácený čas - Ateliér s vůní benzínu – čp 37,
Den otevřených dveří Mateřské školy v Bystrém 15-17 hod.
Pouťový fotbalový mač od 16 hodin – hřiště U Roboty
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hospoda U Divočáka, začátek v 19:30

22. září
pátek

Podzimní dětský den
Myslivecká chata v Bystrém od 17 hodin

6. října
pátek

Koncert – James Harries
Centrum Elada Bystré od 19 hodin

11. října
středa

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

4. listopadu
sobota

Posvícenská zábava
Hostinec U Divočáka, hudba: Proradost

15. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
17. listopadu Koncert – Hugo Race
pátek
Centrum Elada Bystré
13. prosince Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Hospoda U Divočáka, začátek v 19:30
čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy
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Komunální odpad a jeho třídění
SMĚSNÝ DOMOVNÍ ODPAD - vlastní popelnice nebo bílé pytle
s logem firmy Marius Pedersen (pytle jsou k dostání v obchodě či na OÚ).
Pytle lze přistavit na krajnici svozové trasy v den svozu, jinak se ukládají do přístřešku
ve vsi (u Štěpánových) nebo do přístřešku u skladové haly.
Svoz dle rozpisu svozové firmy – sudý pátek

SKLO - zelené a bílé nádoby. Patří sem: lahve od nápojů, skleněné nádoby a
střepy.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla. To vhoďte do směsného odpadu.
V nádobách nesmí být zbytky potravin (kompoty apod.)
Kontejnery jsou u skladové haly a ve vsi.

PLAST - žluté kontejnery. Patří sem: kelímky, fólie a sáčky, výrobky a obaly
z plastů, polystyren, PET lahve.
Nepatří sem novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek (chemikálií, barev
apod.)
Kontejnery jsou u skladové haly a ve vsi.

PET LAHVE A KRABICE OD NÁPOJŮ (TETRAPAK) – pytlový sběr (PET
- žluté pytle, nápojové kartony - oranžové pytle s potiskem).
Pytle jsou k dostání v obchodě či na OÚ.
OBALY SEŠLAPUJTE!
Naplněné pytle se shromažďují v přístřešku u skladové haly.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ZE ZAHRAD – hnědý kontejner u
skladové haly.
Nepatří sem jakýkoliv jiný odpad včetně odpadu živočišného původu a kuchyňského
odpadu

KOV – odkládá se na vlek u skladové haly.
Nepatří sem obaly od sprejů a nebezpečných látek (chemikálií, barev apod.)

PAPÍR – svázaný papír se ukládá do přístřešku u skladové haly.
Patří sem: pouze papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Sbírají se
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky (stejně ani nehoří), knihy, sešity
a krabice, kartón a papírové obaly.
Nesbírá se papír uhlový a voskovaný, nepatří sem ani hygienické potřeby a použité
plenky.

TEXTIL - kontejner u obchodu
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BATERIE - krabice v obchodě nebo kontejner před obchodem
NEBEZPEČNÝ ODPAD - odvoz zajišťuje firma Marius-Pedersen 2x ročně
(většinou červen a listopad), termín je vždy předem oznámen – sledujte vývěsky a
obecní web.

ELEKTROZAŘÍZENÍ - sběr organizuje SDH Bystré, zařízení je ukládáno ve
sběrném dvoře v Bystrém.
Kontaktní osoba:
František Sozanský – tel. 777117720 (domluvíte se, kdy a kde zařízení převezme)
Patří sem: malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky,
nebo funguje na baterie.“
Do zpětného odběru nepatří:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.
Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí být kompletní v nedemontovaném
stavu!

Chcete dostávat informace Obecního úřadu Bystré
do svého e-mailu?
Zašlete zprávu na ou@obecbystre.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 15. 8. 2017 nákladem 150 výtisků.
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. 10. 2017
******
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