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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 41 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 16. května 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č. 40-2014-2018 přijatého dne 11. 4. 2018
b) zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) zprávu o prováděných pracích v obci
d) zprávu o rozpočtovém opatření č. 8., 9. a 10. schválené starostou
e) zprávu o odpadovém hospodářství
f) zprávu o kulturních akcích v obci
g) zprávu o přípravě obce na účinnost nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních
údajů
h) směrnici o ochraně osobních údajů obce Bystré
2) Schvaluje:
a) vrácení vyplacených mezd v období 02/2018 od zastupitelů p. Lukáška a p.
Novotného ve výši 680,-Kč do 31. 7. 2018, které byly vyplaceny neoprávněně
b) vyplacení odměn zastupitelům a to: za účetní období leden 2018 těmto
zastupitelům: Jiránek Jiří 12hod. 1020,- Kč - úklid chodníků, Novotný Josef
10hod. 850,-Kč - práce se sněhovou frézou, Ševc Leoš 8hod. 680,-Kč - úklid
sněhu, za účetní období únor 2018 těmto zastupitelům: Drašnarová Monika
10hod. 850,-Kč - obecní zpravodaj, za účetní období březen 2018 těmto
zastupitelům: Krpata Simon 8hod.720,-Kč - údržba webových stránek, za účetní
období duben 2018 těmto zastupitelům: Krpata Simon 10hod. 900,-Kč - oprava
PC
c) pro období 1. 6. - 31. 12. 2018 pro členy OZ stanovuje výši odměn za
provedenou práci v obci a to: Ševc Leoš 100,-Kč/hod max.100hod. - opravy
stěn požární nádrže, práce na opravách vodovodu a kanalizace, Pokorný
Jaroslav 100,-Kč/hod max.50hod. - práce s obecní mechanizací, Drašnarová
Monika 85,-Kč/hod max.100hod. - obecní zpravodaj, Novotný Josef 85,-Kč/hod
max.100hod. - úprava veřejných prostranství, Jiránek Jiří 85,-Kč/hod
max.100hod. - práce s obecní mechanizací, zimní údržba, Tomáš Jiří 95,Kč/hod max.100hod. - práce s obecní mechanizací a opravy, sečení, údržba
veřejných prostor, Lukášek Josef 85,-Kč/hod max.50hod. - práce s obecní
mechanizací, Krpata Simon 90,-Kč/hod max.100hod. - údržba webových
stránek, údržba veřejného prostranství, Fellner David 85,-Kč/hod max.50hod. příprava kulturních akcí, údržba veřejného prostranství
d) přistoupení obce Bystré do Sdružení místních samospráv České republiky na
základě §46 a§84 odst.2 písmeno e zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a čl.3 Sdružení místních samospráv ČR
3) Zamítá:
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a) žádost Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3000,-Kč na provoz Linky bezpečí v
roce 2018
Usnesení č. 42 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo v
Obecním domě v Bystrém dne 20.června 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č.41-2014-2018 přijatého dne 16. 5. 2018
b) zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) zprávu o prováděných pracích v obci
d) zprávu o rozpočtovém opatření č. 11 a 12 schváleném starostou
e) zprávu o odpadovém hospodářství
f) zprávu o kulturních akcích v obci
g) informaci o Směrnici o ochraně osobních údajů
h) informaci o přípravě srazu obcí Bystré
2) Schvaluje:
a) zhotovitele opravy veřejného osvětlení v areálu koupaliště, firmu Elektro
Moravec Val
3) Zamítá:
a) žádost o podporu Denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA
b) žádost o odprodej pozemku pod stavbou ev.č.18 v k.ú. Bystré v Orlických
horách
Usnesení č. 43 z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém dne 18. července 2018 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č.42-2014-2018 přijatého dne 20. 6. 2018
b) zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) zprávu o prováděných pracích v obci
d) zprávu o rozpočtovém opatření č. 14 a 15 schváleném starostou
e) zprávu o odpadovém hospodářství
f) zprávu o kulturních akcích v obci
g) zprávu o srazu obcí
h) informaci o zdražení vodného pro příští odečtové období
2) Schvaluje:
a) příkazní smlouvu s CEP Hradec Králové k organizaci veřejné zakázky
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b) smlouvu s firmou ČEZ č.18_305_01_4121426382 na dodávku elektrické
energie do č.p. 88
c) záměr obce pronajmout prostory bývalé školy pro potřebu ZŠ Trivium plus
Dobřany
d) rozpočtové opatření č.13
3) Ukládá:
a) starostovi obce oficiálně informovat SDH Bystré o potřebě uvolnit klubové
prostory v bývalé škole pro ZŠ Trivium plus na školní rok 2018/19
b) starostovi obce požádat Policii ČR o snížení rychlosti v obci po dobu činnosti
ZŠ Trivium plus Dobřany v obci na 30km/hod.

Důležitá upozornění
Pasport vodovodu, plánované zvýšení vodného, odečet vodoměrů
V letošním roce probíhá pasport vodovodu. Na jaře se postupně dohledávaly uzávěry
a do dnešního dne jich bylo evidováno přibližně 90%. Zbývající část bude dohledána
kvalitnějším vyhledávacím zařízením na začátku září.
Jak jste také mohli zaregistrovat ve schránkách, na vývěsce či webových stránkách
obce, od nadcházejícího odpočtového období dojde ke zdražení vodného na 28,-Kč
za 1m3. Důvodem zvýšení cen je nutnost pokrytí nákladů spojených s výrobou pitné
vody a provozem vodovodu.
Od začátku srpna také začalo pravidelné odečítání vodoměrů, které provádí
pracovníci obce, nebo jiný pověřený pracovník. Pokud vás nezastihnou, zanechají ve
schránce tiskopis, na kterém nám informaci o stavu vodoměru zašlete. Pokud by byly
nějaké nesrovnalosti, budeme vás kontaktovat. V průběhu září bychom pak rádi vše
zpracovali a rozeslali vyúčtování vodného společně s ostatními poplatky.
L. Ševc, starosta obce

Škola v Bystrém opět po čtyřech desetiletích
Možná jste již zaregistrovali informaci o rozsáhlé rekonstrukci objektu Základní školy
Trivium Plus v Dobřanech. Z důvodu přestavby školy byla naše obec požádána o
pomoc a v červenci na svém zasedání obecní zastupitelstvo schválilo záměr o
pronájmu prostor v budově bývalé školy č.p. 88 za účelem výuky. Celkem by se měly
v této budově umístit tři třídy.
Nějaké přípravy začaly už v červenci, ale to hlavní se v budově odehrává právě
v těchto dnech. Bylo doplněno elektrické vytápění ve třídách v 1. patře a proběhla
výměna svítidel, dále se pak vyklízejí prostory v budoucích třídách a kabinetu. Obec
také zažádala o dočasnou úpravu silničního provozu na komunikaci III. třídy se
snížením rychlosti a upozorněním na zvýšený pohyb dětí.
(pozn. red. více o tom v samostatném článku tohoto zpravodaje)

L. Ševc, starosta obce
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Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Naplno se již rozběhly přípravy k dalším volbám v tomto roce. Tentokrát se budou
volit zastupitelé místních samospráv.
Již 14. července byla zveřejněna informace k volebním obvodům, počet členů
zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích ke kandidátním listinám. Do
konce července se pak podávaly kandidátní listiny registračním úřadům.
Další informace k těmto volbám budou zveřejňovány postupně, a to zvláště
v souvislosti s okrskovou volební komisí a místem, kde budou volby probíhat.
L. Ševc, starosta obce

Nátěr střechy kostela sv. Bartoloměje v Bystrém
Koncem července začaly práce na věžích místního kostela. Cílem celé akce je
kompletní nátěr střechy. Práce zatím komplikuje úmorné vedro a také opravy závad
v konstrukci na samém vrchu věže, kde byl vyrovnán kříž a provedeny další opravy
spojené se zatékáním.
Obec Bystré je s Římskokatolickou církví v jednání o možné podpoře při těchto
opravách.
L. Ševc, starosta obce

Místní knihovna

je otevřena 16:00-18:00

v těchto termínech:
29. srpna

10. a 24. října

12. a 26. září

7. a 21. listopadu

Informace o provozní době najdete nově také na okně vedle
vchodu do budovy bývalé školy.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Stalo se
Setkání seniorů
17. května ve 13 hodin se rozjel autobus s bysterskými seniory na výlet do nedalekých
Třebechovic, abychom navštívili slavný betlém. Ten prošel před nedávnem rozsáhlou
rekonstrukcí, a tak jsme jej mohli obdivovat ve vší parádě. Jak jsme se na místě
dozvěděli, někteří účastníci zde byli úplně poprvé.
Poté nás autobus převezl do nedalekých Krňovic, kde jsme navštívili vcelku nově
zbudovaný skanzen. Mnozí si zde zavzpomínali, s čím pracovali za svého mládí.
Cestu ze skanzenu nám pak znepříjemnil déšť, ale to nakonec příliš nevadilo, neboť
jsme se mohli pohodlně usadit v hospůdce v Bělči. Tam pro nás byla připravena
výborná večeře, kterou někteří zapili domácím pivním mokem. Plni nových dojmů
jsme v podvečer vrátili do svých domovů a věřím, že se tento výlet všem účastníkům
líbil.

Leoš Ševc

Výstava obrazů Josefa Kejvala
V pátek 25. května se Elada zapojila do
akce Noc kostelů nejen koncertem, ale také
vernisáží
výstavy
nazvané
TISÍC
KOSTELŮ POD JEDNOU STŘECHOU.
Sám autor Josef Kejval velice zajímavě o
kolekci svých obrazů s náměty kostelů
vyprávěl a svolil, že můžeme fotky obrazů
v našem zpravodaji využít. Poznáte na
fotografiích, které kostely jsou na
obrazech?
Výstava byla přístupná potom ještě
v následujícím týdnu každý podvečer. Vybrané obrazy bylo možno zhlédnout také
v sobotu 7. července během dopolední akce POZNÁVÁME BYSTRÉ v rámci setkání
obcí Bystré.
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Josef Kejval s kostelem sv. Jana Křtitele ve
Slavoňově (www.elada.cz) a Elada v Bystrém
(foto B. Vašíček)

Petra Poulová

Pekař Bárta naposledy v Bystrém
V neděli 3. června 2018 od půl šesté se opět
zaplnil sál místního pohostinství bezmála
osmdesáti diváky, kteří přišli shlédnout poslední
představení pohádky „Jak pekaři nepekla pec“
bysterského ochotnického souboru Viktor.
Představení bylo speciální nejenom tím, že bylo
již poslední, ale také dvojrolí dřevaře Jíry, ve které
se najednou představili Vojta Hejzlar a Ondra
Smola (Ondra nám pomohl zaskočit za Vojtu
v Dobřanech, proto jsme se pro derniéru rozhodli,
že „to dají“ oba najednou). Zvládli to na výbornou nejen oni, ale i všichni ostatní herci,
a tak byli zaslouženě odměněni bouřlivým potleskem. Odměněni byli však vzápětí i
diváci, každý totiž dostal ochutnat koláček přímo od pekaře Bárty.
A jelikož o tomto našem představení se zde zmiňuji už naposledy, nedá mi to, a i když
se budu opakovat, musím ještě jednou poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Můj
dík tak patří osvětlovačům panu Zámečníkovi a panu Machovi, zvukaři Leošovi
Ševcovi, kulisákům panu Drašnarovi, Honzovi Bartošovi a Vaškovi Drašnarovi. Za
pomoc při dekoraci scény a kostýmů a za nápovědu a celkovou podporu moc díky
Janě Krásové. A samozřejmě velký dík patří Pepovi Lukáškovi, který nám poskytl
scénář pohádky a sám nás často na našich představeních doprovázel a přidal i pár
slov o princezně Kačence úvodem. Nesmím však ani zapomenout poděkovat paní
Jarmile Haldové za vytvoření krásného loga s koněm Viktorem, podle kterého je náš
soubor pojmenován.
No a závěrem chci hlavně moc a moc poděkovat všem skvělým hercům, kterými byli
kromě již dvou jmenovaných Ríša Poul, Jáňa Bartošová, Kuba Mencl, Áňa Sozanská,
Matěj Tláskal, Lucka Bartošová, Dan Vašíček, David Smolík a Vašík Drašnar. Je
opravdu skvělé vidět, jak je hraní baví a mají radost ze společného úspěchu na jevišti.
A když pak od nich slyšíte otázku: „A co budeme hrát příště?“, potěší to dvojnásob.
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Takže se do toho snad brzy opět vrhneme a vy se tak určitě můžete těšit na další
divadelní počin divadelního souboru Viktor :)
Romana Bartošová

Obecní kronikáři se letos sešli ve Vrbici
Každoroční setkání kronikářů našeho okresu uspořádal Státní okresní archiv
Rychnov nad Kněžnou v úterý 12. června 2018 v prostorách penzionu Pod
Rozhlednou ve Vrbici. Kromě metodických informací zaujalo nadšení starostky
Drahomíry Kuběnkové, která přiblížila mj. zkušenosti z účasti v soutěži Vesnice roku.
Obdivovali jsme nejen rozhlednu, ale i Obecní dům se společenským sálem, výčepem
a malým obchůdkem. Obec s necelými 150 obyvateli je pěkně udržovaná a stále se
tu něco děje (Pohádková Vrbice, Otevírání vrbické studánky, Čtení pod rozhlednou či
Setkání sousedů, nově i Vrbická lávka).

Petra Poulová
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Volejbal v Bystrém
Už 4. sezónu se schází nadšenci obíjené na koupališti si „plácnout“ amatérský
volejbal. Tedy pokud by někdo měl zájem, má možnost přijít a zahrát si. Hraje se za
příznivého počasí každé úterý a pátek od půl šesté.
V sobotu 16. června se dokonce
uskutečnil takový menší turnaj, kterého
se účastnila dvě družstva z Náchoda a
dvě družstva místních. Boje byly velice
vyrovnané a pořadí na bedně hodně
těsné. Tři družstva měla dokonce shodný
počet bodů, a tak rozhodovala vzájemná
utkání a vyhrané sety.
Vítězství si nakonec odnesl náchodský
tým s trefným názvem „Hopíci“, na
druhém a třetím místě byly oba domácí
týmy v pořadí „Rybičky“ a „Bouráci“ a
bramborové místo zbylo na „Drsoně“ z Náchoda.
Hlavní ale bylo, že se vydařilo počasí, vše se obešlo bez vážnějšího úrazu a panovala
dobrá nálada.

Leoš Ševc

Gumo nohejbal
I letos se několik „sportovců“ účastnilo jakési sranda akce, kde hlavním vybavením
byly holínky nebo chcete-li „gumáky“. Na antukovém kurtu se v areálu „Koupaliště“
v sobotu 30. června odpoledne utkalo celkem šest párů nadšenců ustrojených do
různých ne zrovna sportovních kostýmů. V celém turnaji nešlo ani tak o vítězství, jako
o to vnést do sportování dobrou náladu.
Vyhlášení výsledků včetně předání putovní trofeje pak sklouzlo až k večerním
hodinám, kdy už bylo nutno areál přeladit na další akci.
Leoš Ševc
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Hudební slunovrat
Na samém začátku prázdnin, 30. 6. od 20 hodin, se v areálu „Koupaliště“ konala jedna
z celkem tří hudebních produkcí, které se letos rozhodl v tomto areálu uspořádat p.
Netík z Kounova se svými přáteli.
Počasí sice na první pohled vypadalo dobře, ale areál je tak trochu proslulý tím, že
večer zde bývá chladno, což se naplno potvrdilo i při této akci. Možná i kvůli tomu
nebyla návštěvnost příliš velká.
Leoš Ševc

XI. Setkání obcí Bystré 6. - 8. 7. 2018
Na začátku prázdnin se naše obec rozrostla
přibližně o 150 dalších bysteráků, a to u
příležitosti již jedenáctého setkání obcí
s názvem Bystré. Tato tradice trvá
úctyhodných 22 let. Ale vraťme se krátce na
samotný začátek tohoto setkání, kdy se vše
začalo připravovat.
Organizační tým se začal scházet už v
listopadu 2017 a v té době byla dána kostra
celého setkání. Brzy na to byla zajištěna
spousta věcí spojených s vlastním
srazem a postupně se vše dotvářelo dle
nových
skutečností.
V březnu
se
uskutečnila pracovní schůzka zástupců
zúčastněných obcí v Bystrém u Poličky.
Velice nás potěšilo, že byl o chystané
setkání veliký zájem a této schůzky se
zúčastnili zástupci všech obcí, které
přislíbily účast.
Před vlastní akcí se už jen dotahovaly
„drobné“ detaily (kolik musí být jídla, kam
všechny uložíme apod.), protože jsme už
věděli, kolik hostujících bysteráků přijede. Pečlivě se nacvičovala vystoupení, která
měla být překvapením pro všechny. Den před srazem přípravy dosáhly svého vrcholu:
stavěly se stany, připravilo se pódium, dokončovaly se poslední úklidy, a tak byla
nervozita na nejvyšším stupni.
A byl tu pátek podvečer. Díky dnešním moderním technologiím jsme věděli, jak budou
jednotlivá Bystrá přijíždět. V odpoledních hodinách nás několikrát skropil déšť, ale to
už vlastní přípravy nijak neohrozilo. Jako první jsme přivítali Bystré – Janovice a v tu
chvíli se rozzářily nejen tváře všech bysteráků, bystřanů a bystrančanů (jak je komu
libo), ale i sluníčka, které nám tak dalo vědět, že ke srazu patří. Následně v těsném
sledu po sobě přijelo Bystré u Poličky a Bystré u Vranova nad Topľou. Samozřejmě
- 11 -

Bysterský zpravodaj

Léto 2018

nemohl chybět nějaký ten panáček na
přivítání, pro všechny byl připraven
bohatý a krásně „načančaný“ raut.
Poté, co se všichni drobně občerstvili,
byly poskytnuty nezbytné informace,
přiděleni delegáti a předány taštičky,
které obsahovaly vše důležité. V tu
chvíli opadla ze všech nervozita,
účastníci srazu se rozjeli ubytovat a
vrcholily přípravy na večerní zábavu
v areálu „Koupaliště“. Tam již byla pro
všechny připravena večeře. K tanci nám zahrála místní skupina Antitalent a
neplánovaným vrcholem večera bylo vystoupení starostů společně s několika
dobrovolníky, kteří zazpívali hymnu srazu „Bystré je ráj“. S dobrou náladou a s
menším či větším posilněním se postupně odcházelo či odjíždělo do hajan.
V sobotu jsme se probudili do krásného dne a po snídani se Bystré v Orlických horách
stalo jakousi „turistickou atrakcí“, kdy se několik skupin rozešlo po obci a zdárně se
účastnily úvodního bodu programu „Cesta za poznáním Bystrého“. Navštívily Ateliér
s vůní benzínu, výstavu SDH Bystré, víceúčelové zařízení Elada, výstavu o mateřství
paní Krásové. Téměř všichni vyšplhali k myslivecké chatě s výstavou trofejí, zastavit
se mohli u kostela Svatého Bartoloměje, u památníku padlých, u křížku na návsi,
pokochat se vyhlídkou do kraje z kopce Bučina. Na všech těchto místech jim byl
podán zasvěcený výklad nebo si mohli vše zajímavé přečíst na informačních
panelech. Pochopitelně nechybělo i přátelské zastavení u několika místních stavení,
kde jim byl podán nějaký ten lahodný mok. Po tomto výkonu všem vyhládlo, bylo tedy
nutné se posilnit obědem v obecní hospodě „U divočáka“. Následná siesta se krapet
protáhla, a tak se zahájení odpoledního programu lehce posunulo.
Jakmile všichni dorazili do areálu „Koupaliště“, mohlo se začít s oficiálním přivítáním,
jemuž předcházelo vystoupení mažoretek z Bystrého u Poličky. Starostové přijeli na
slavnostní zahájení originálně - na koloběžkách v doprovodu vlajkonošek - a tím byl
hlavní sobotní program odstartován. Představitelé obcí pak pozdravili všechny
přítomné a zároveň jsme měli tu čest přivítat i zástupce Královéhradeckého kraje
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Ing. Otakara Rumla, předsedu výboru pro zemědělství a životní prostředí. Celé
„Setkání obcí Bystré“ se pak konalo pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., a také za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Po úvodním ceremoniálu se představily jednotlivé obce se svými vystoupeními, kdy
Bystré u Poličky odtančilo nádhernou šachovou partii, přátelé ze Slovenska se opět
předvedli s vystoupením omlazeného Folklórního souboru Bystrančan a nechybělo
ani vystoupení místních mladých děvčat.
Následovala přestávka na občerstvení a po ní bylo již vše připraveno na soutěž
v koloběžkovém trojboji, do které každé Bystré nasadilo čtyřčlenný tým. Koloběžky se
tak zapojily do třech disciplín, jako byl slalom vpřed i vzad, jakési psí spřežení a ve
finále byl koloběžkový biatlon. Nakonec se celá soutěž zpestřila střelbou starostů.
Vítězové byli všichni, neboť to byla velká zábava a hlavně nikomu se nic vážného
nestalo, snad jen někoho mohly bolet nohy.
Výsledky soutěže pak byly vyhlášeny, předány odměny a na podium se již chystala
skupina MOP Rock z Náchoda, kterou trefně přivítaly tanečnice v podání místních
žen, vybavených mopy a kbelíky jako jedno z překvapení v podání pořádajícího
Bystrého. Zábava pak pokračovala na zaplněném tanečního parketu a hlavně
doplňováním tekutin.

O půl desáté se na place objevily
roztleskávačky „Zlatohlávky“, oděny do bílých
šatiček a vybaveny zlatými třásněmi vystoupily
se svým zlatým hřebem večera. Neskutečnou srandu tak předvedli dobrovolníci –
šestice místních mužů, kteří v závěru písmeny na svých pozadích sestavili nápis
BYSTRÉ. Parket se pak opět zaplnil, zábava pokračovala a kolem desáté, kdy už se
dostatečně setmělo, všichni obdivně hleděli na ohňovou show. Přesně o půl jedenácté
pak večer vyvrcholil nádherným více jak pět minut trvajícím ohňostrojem podpořeným
perfektní hudbou. Ale i po něm zábava ještě dlouho pokračovala snad ke spokojenosti
všech přítomných.
Do nedělního rána nás opět přivítalo sluníčko a po snídani většina hostů zavítala na
mši v kostele svatého Bartoloměje. Po ní pak na náměstí nastalo to nejsmutnější
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z celého srazu, a tím je loučení, které ale zpestřily představitelky šachových figurek,
které doslova zulíbaly starostu místního pořádajícího Bystrého.
Po odjezdu všech hostů se početná skupina místních vrhla na úklid hlavně v areálu
„Koupaliště“, kde se pak při tzv. „dopitné“ hodnotilo, jak se co vydařilo. Zároveň jsme

se informovali, jak ostatní bysteráci zvládají cestu do svých domovů. Poslední zpráva
o úspěšném návratu domů nám přišla z Bystrého na Slovensku večer o půl desáté.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravami, organizací,
s občerstvením, s ubytováním, s úklidem a vším ostatním, co ke srazu bylo zapotřebí.
Rád bych všechny vyjmenoval, ale byl by to jednak velmi dlouhý seznam, a pak bych
také nerad na někoho zapomněl.
Za sebe mohu říci, že sraz se velice vydařil díky všem, kteří ho organizovali nebo
jinak přiložili ruku k dílu. Děkuji i těm, co nás přišli podpořit svou návštěvou. A že nás
tam bylo v sobotu odpoledne opravdu hodně!
V letošním roce se určitě k této největší akci posledních let vrátíme, abychom si
s odstupem času mohli připomenout ty krásné chvíle a také abychom odměnili
všechny, co se na zdaru setkání obcí podíleli. Připomínat nám to budou i upomínkové
předměty, na kterých je jednoduchý text „JSEM BYSTERÁK“.
Domnívám se, že na průběh i zvládnutí celé akce můžeme být právem hrdi.
Všichni se těšíme na další setkání obcí Bystré, kdy nás za dva roky budou hostit
v Bystrém pod Lysou horou.
Leoš Ševc
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Rybářské závody na Panském rybníku 14. 7. 2018
Letos se opět na rybníku Panský konala soutěž v rybolovu o pohár starosty obce
Bystré, na kterou dorazilo kolem 40 soutěžících. Za krásného a horkého počasí se
tentokrát rybářům příliš nedařilo, ale to nic nezměnilo na dobré náladě. Vyhlášení
výsledků a předání trofejí a hodnotných cen se pak účastnil i starosta obce Bystré.
Leoš Ševc

Velorexy v Bystrém
Ve dnech 13. - 15. července se v areálu „Koupaliště“ v Bystrém opět po roce setkali
stroje nesoucí označení Velorex na svém už 8. Podorlickém srazu. Dnes jsou tato
moto auta, pro něž vznikly přezdívky jako např. „hadrák“, „chroust“ a mnoho dalších,
poměrně vzácným kouskem a je vidět, jak si je jejich majitelé doslova šlechtí. Do
Bystrého jich letos dorazilo více jak 70 a vlastní soutěže, kdy se stroje rozjely do okolí,
se pak účastnilo 66 Velorexů.
V sobotu navečer proběhlo vyhlášení výsledků a za dobré nálady a občerstvení se
pak vše probíralo až do pozdních hodin.
Leoš Ševc

Disco v areálu „Koupaliště“
V pátek 13. 7. od 21 hodin se několik mladých nadšenců s menší materiálovou
podporou od OB Bystré pustilo do pořádání diskotéky. Akce byla určena zvláště pro
mládež, kde mimo hlasité hudby nechybělo několik světelných i kouřových efektů.
Bohužel ten večer zrovna venkovní teplota v areálu nedosahovala k tropickým
teplotám, jak tomu bylo koncem července, ale i tak si pořadatelé účast na této akci
vcelku pochvalovali a věří, že akce tohoto typu nebude poslední. Jen bude třeba najít
vhodnější termín, neboť se to zrovna potkalo s prvním dnem srazu Velorexů. Na
druhou stranu se letos v tomto areálu v průběhu celé první poloviny prázdnin stále
něco dělo, a tak najít volný termín nebylo zrovna jednoduché.

Leoš Ševc
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Country šaráda, country camp
Další akce v areálu „Koupaliště“ byla
připravena hlavně pro vyznavače country
hudby. V sobotu 21. července od 20
hodin se postupně vystřídala čtyři různá
country seskupení a vytvořila tak
pohodový večer, který organizoval p.
Netík z Kounova.
Hned v dalším týdnu se areál začal
zaplňovat opět vyznavači tohoto stylu
hudby, kteří se do tohoto areálu vrací
více jak deset let a ve svých stanech,
karavanech, nebo místních chatkách tráví téměř týden, kdy dle chuti a sil si jen tak
hrají a brnkají country písničky. Přitom plně využívají vodní nádrž k různým aktivitám,
a to i pro pobavení ostatních návštěvníků areálu. A jak zaznělo, za rok přijedou znovu.
Leoš Ševc

Retro posezení
První srpnovou akcí v areálu koupaliště bylo „Retro posezení“ konané dne 3.8. od 20
hodin. Zatímco několik předchozích dní zaznívala v údolí country hudba, v tento den
si mnozí zavzpomínali na diskotéky 80. - 90. let minulého století. Tropická noc
nechala vyniknout dobovým ustrojením zvláště u dam, zatímco pánové byli poněkud
nesmělí.
Ocenění za nejlepší kostýmy byla nakonec udělena dvěma dámám, neboť se hodnotil
i tanec. Škoda jen, že z řad místních byla tak slabá účast.
Leoš Ševc

V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Jarmila Balcarová
Eva Macková
Zdeněk Štěpán
Květoslava Čtvrtečková
Světlana Hejzlarová
Marta Světlíková
Hana Světlíková
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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ZŠ a MŠ Trivium plus o. p. s.
Jak to bude – nebo jak to mělo vypadat?
Když jsem chodil do dobřanské školy, asi to poslední, co by mohlo mou (jinak ale
bujnou) fantazii napadnout, že za pár let budu sedět v ředitelně a přemýšlet, jak tuto
školu rozšířit. Ne že bych v tu dobu v ředitelně již nevysedával, ale bylo to většinou z
úplně jiných důvodů. Dokonce si myslím, že ani pan ředitel Škalda v tu dobu nevěděl,
že uděluje důtku budoucímu kolegovi ☺ A tak se mnohdy sám přistihnu, když uděluju
ředitelskou důtku já, že přemýšlím, jestli mne ten darebák jednou nevystřídá
v ředitelně.
O své kariéře jsem po škole měl jasno. Naučím se jazyky a půjdu do světa. Do toho
světa jsem to vzal přes Dobřany. A nějak se můj původní půlroční plán práce
v Dobřanech protáhl na skoro 20 let. A místo toho, abych byl ve světě, snažíme se
v Dobřanech udělat světovou školu ☺
Protože každým rokem přibývá papírování, je třeba čas od času udělat pořádek ve
skříních, staré papíry vyhodit, aby se vešly nové. Nejdříve jsem tedy skartoval
nepotřebné dokumenty, např. záznamy z pedagogických rad, kdy jsem školu
navštěvoval (mimochodem velmi zajímavé čtení ☺), ale některé dokumenty mne
opravdu velmi překvapily. Skoro by se dalo říci, že každý pořádný ředitel dobřanské
školy chtěl něco vybudovat. Našel jsem projekty pro první přístavby, pro další
přístavby, a také projekt ředitele Škaldy z roku 1992, stavbu půdních tříd, ke které
nedošlo. A někdy v té své bujné fantazii přemýšlím o tom, jak těm ředitelům bylo.
Jestli se se stavbou „stresovali“, kde sháněli finance, jestli už předem věděli, že se
stavba zaplatí….

S pokorou musím přiznat, že díky jejich odvaze a vizím dobřanská škola, která byla
založena již v roce 1742, stále funguje. V okolních větších vesnicích vidíme zavřené
školy, někdy chátrající budovy původních škol, ale v té nejmenší (Dobřaňáci snad
odpustí), v Dobřanech, funguje škola již 276 let. Pokud by neměli odvahu, pokud by
školu nepřestavovali, pokud by neměli podporu místních obyvatel a často, pokud by
se místní obyvatelé sami na přístavbách školy nepodíleli, četli bychom o škole
v Dobřanech jen v kronice.
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A teď jsem ředitelem školy já, bývalý žák, jako jeden další z řady ředitelů a ptám se
sám sebe, mám odvahu se pustit do další přístavby? Zařadím se mezi ředitele, kteří
dokázali školu rozšířit? Přispěji tím k dalšímu období fungování školy v Dobřanech?
Nebo někdo po mně, až si bude uklízet ve skříních, najde nezrealizovaný projekt? A
chtějí i v dnešní době dobřanští obyvatelé a patrioti přispět k této opravdu až zázračné
vzdělávací tradici ve své vesnici?
Otázek je mnoho, odpovědí méně, realita je však jen jedna. Budova, kterou jsem
navštěvoval jako žák, měla jen šest tříd, a když jsem začal školu vést, navštěvovalo
ji 72 žáků. Dnes školu navštěvuje 172 žáků, příští rok 178. Více než 40 žáků jsme za
poslední dva roky odmítli. Hodně velkými kompromisy jsme ve škole vytvořili tříd
devět a dokonce učebnu informatiky. Změnily se však předpisy, hygienické normy,
pravidla, změnila se výuka. V moderní škole nesmí chybět odborné učebny, učebny
pro dělenou výuku jazyků, vyhovující jídelna, šatna, bezbariérovost, atd. atd. A to
naše budova již dávno nesplňuje. A pokud má být i nadále světová, pokud má být
nadále naplněná dalších 276 let, je nejvyšší čas k další modernizaci. A kdo ví, třeba
tato nová přestavba přispěje k tomu, že i za dalších 276 let bude škola v Dobřanech
stále fungovat.
Myšlenka nástavby školy vznikla již před deseti lety. Nejdříve jsme si nechali udělat
studii plnohodnotného patra, statik však tuto variantu zamítl, jelikož by se budova
příliš zatížila. Jedinou další možnou variantou byla menší a lehčí dřevostavba
s ocelovou konstrukcí. V roce 2010 ve spolupráci s architektem ing. arch. Tomášem
Cahelem jsme získali stavební povolení a poprvé jsme zažádali o dotace na stavbu.
Kvůli nízké alokaci jsme však přes obrovské úsilí dotace nezískali. Každé dva roky
jsme však žádali o prodloužení stavebního povolení, mezitím jsme projektovou
dokumentaci i částečně využívali, vystavěli čističku, budovou zateplili, vyměnili jsme
otopnou soustavu, systém vytápění, kolem školy se položil nový asfalt a mnohé další
malé úpravy.
V roce 2016 se nám otevřela další možnost získání dotací na nástavbu. Bohužel, jak
to tak bývá, zadání výzvy se zcela lišilo od předchozí. Celý projekt jsme s velkým
úsilím a minimem času předělali, získali jsme opětovné stavební povolení, zadali jsme
studii proveditelnosti a v lednu 2017 jsme zažádali o dotaci. Nejpozději v dubnu měl
být znám výsledek. Výsledek o schválení dotace byl však oficiálně zveřejněn až
v únoru 2018, více než rok po podání žádosti.
Po oznámení o výsledku jsme co nejrychleji zhotovili prováděcí projekt a trvalo opět
několik týdnů, než nám IROP (zprostředkovatel dotace) odsouhlasil všechny formality
a konečně jsme mohli vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. 24. května 2018,
deset let od prvních plánů, měla být konečně známa stavební firma, která se pustí do
rekonstrukce. Schválená dotace na stavební část byla 19,7 mil Kč. Symbolicky to měl
být den, kdy bychom slavnostně ukončili několik let příprav a otevřeli novou etapu –
realizaci.
Když jsme se starostou Michalem Moravcem seděli v místnosti a čekali na zástupce
firem a jejich nabídky, trochu nervózně jsme se dívali na „pouze“ dvě obálky, které
ležely na stole. Ve stanovený čas již žádný jiný zástupce nepřišel, obálky se otevřely,
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první nabídka zněla 23,9 mil Kč, druhá 23,6 mil Kč. Tedy nabídky, které byly o 4
miliony dražší, než schválená dotace. V tu chvíli to byl pro nás opravdu šok a vůbec
jsme nechápali, co se vlastně stalo. Teprve po několika dnech jsme zjistili, že se
vlastně nestalo vůbec nic. Jen jsme se seznámili s realitou. Zatímco v roce 2016, kdy
jsme žádali o dotaci, se stavební boom teprve rozjížděl, nyní je v plném proudu.
Stavební firmy nestíhají, nemají zedníky, nehlásí se do výběrových řízení, firmy se
stavebním materiálem nestíhají vyrábět, materiál chybí, zdražuje se, chybí řemeslníci
a další profese, ceny za poslední 2 roky vystoupaly o 30% výše. Výběrové řízení jsme
z důvodu vysoké ceny zrušili, vypsali nové, oslovili jsme 11 stavebních firem a
požádali jsme je, aby se řízení zúčastnily. Čtyři firmy se omluvily, čtyři se ani
neomluvily, 15. 6. 2018 na stole ležely obálky tři. Nejlevnější firma podala nabídku
opět o mnoho vyšší, než byla schválená dotace.
Co tedy dál? Byly vlastně jen dvě možnosti.
1) Hodíme projekt do skříně. Tím však „hodíme do koše“ cca. 1 mil Kč, který jsme již
za ty roky do projektu investovali, stovky hodin práce, 500 tis odměna
administrativní firmě, která připravovala žádost, studii proveditelnosti, výběrová
řízení, 500 tis. schválené dotace kraje, ale hlavně, nezměníme nevyhovující stav
školy, zabrzdíme rozvoj, přijímání nových žáků, modernizaci.
2) Začneme stavět. Ale z původního plánu sehnat finanční spoluúčast 3 mil Kč
budeme muset hledat 6 mil Kč. Což se pro malou obec s nízkým rozpočtem a pro
školu může zdát jako nereálná částka.
Bohužel, nemohli jsme čekat, zda nějaký finanční obnos seženeme, museli jsme se
rozhodnout dnes, jelikož bychom jinak o dotace přišli. Rozhodli jsme se tedy jít do
rizika a budoucnosti to patro vystavět ☺

A tím se vracím na začátek článku. Přemýšlím o pocitech dobřanských ředitelů,
přemýšlím o jejich odvaze, o tom, jestli oni věděli, kde sehnat peníze na stavbu nebo
přestavbu. Přemýšlím o obyvatelích z Dobřan a okolí, jestli se stále chtějí podílet na
budování školství a vzdělávání v našem regionu, jako naši předci.
Demografická situace se v našich horách změnila. A tak, i když já „sedloňovák“ píšu
o škole dobřanské, již dávno to není škola dobřanská. Nejvíce dětí je tradičně
z Bačetína, z Bystrého a ze Sedloňova, žáci dojíždějí z Olešnice, Deštného,
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Kounova, Janova, Ohnišova, Orlického Záhoří, Liberku, Valu, Dobrušky, Nového
Města, Bohdašína, Slavoňova, Mezilesí, Slavětína… O to více obdivuji dobřanské
zastupitele a obyvatele, že neustále vynakládají vysoké finanční částky, aby naše
orlickohorská škola dobře fungovala, děkuji i všem obcím, které na provoz přispívají
a děkuji i obci Bystré, které přispívá na provoz mateřské školy.
Teď nám však trošku teče do bot. Pro Dobřany s ročním rozpočtem 2 mil. Kč je 6 mil.
Kč na dofinancování nereálná částka. Ale přes to vše jsme se rozhodli, že to patro
další budoucnosti vystavíme. A tak vyzýváme všechny, komu není vzdělávání
v našich horách lhostejné, a může nějakou tu kačku postrádat, aby přispěl ve veřejné
sbírce na stavbu školy. Uvidíte, je to investice, která se nám všem vrátí.
Číslo transparentního účtu školy – veřejná sbírka od 15. 8. 2018
115-6705290287/0100
Číslo účtu školy: 8212150277/0100
22. 6. 2018, Jan Grulich, ředitel školy

Napsali jste nám…
Ujeli byste na kole tisíc mil?
Tisíc mil je přibližně 1668 km. Tuto vzdálenost musí
svými silami zvládnout účastníci závodu 1000 Miles
Adventure. Jedná se o extrémní non-stop ultramaraton,
který jeho organizátor označuje za nejtěžší ultramaraton
v Evropě. Závod je otevřen pro bikery, běžce, chodce,
zkrátka pro všechny pohybující se vlastní silou.
Stanoven je start, cíl a trasa přírodou napříč Českem a
Slovenskem, kterou musí závodníci dodržet. Kdy a kde spí, kdy jedou, co jedí, je jen
na nich. Cílená podpora je zakázána. Musí dodržovat zákazy noční jízdy v předem
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daných oblastech – hlavně na Slovensku
kvůli medvědům. Každý den v určenou
dobu odesílají závodníci organizátorům
sms, ve které sdělí svoji polohu dle
navigace, svůj fyzický a psychický stav a
stav vybavení. Mohou připojit vzkaz s tím,
co prožili nebo viděli.
Délka závodu je stanovena na 1000 mil
(přibližně 1 668 km s převýšením 42 500
m), variantou je i kratší verze dlouhá 500
mil, která končí na území ČR. První ročník závodu 1000 Miles Adventure startoval
v roce 2011. Letošní již osmý ročník odstartoval v neděli 1. července 2018 v 15 hodin
z Hranic v Čechách, nejzápadnějšího města České republiky.
Závodníci jedou podle GPS navigace, ve které mají nahranou přesnou trasu a která
zaznamenává jejich cestu. Vše je kontrolováno: zda opravdu jeli tam, kde měli,
dodržovali zákazy noční jízdy, dodržovali úseky, kde je povolen pouze pěší pohyb,
např. koruna hráze Dlouhé stráně (viz foto).

Cestou projíždí třemi kontrolními stanovišti, tzv. „cépéčky“. To první bylo v Jizerských
horách, druhé, které zároveň slouží jako cíl kratší varianty závodu, je umístěné ve
sportovním areálu X-park Františkov, přibližně 100 km od Bystrého. Třetí cépéčko je
již na Slovensku u Trenčína, těsně před ním je třeba přebrodit Váh (případně dojet
k nejbližšímu mostu☺) a pak již následuje cesta do cíle – Nové Sedlice,
nejvýchodnějšího místa Slovenské republiky, kde není radno po setmění vcházet do
lesů. Chodci a běžci mají předem stanovených pouze 23 bodů, kterými musí projít,
zbytek trasy si volí sami.
Letos se na start postavilo celkem 173 závodníků, mezi nimi poprvé i Jan Kopka,
organizátor celého závodu a extrémní biker, a se startovním číslem 100 stál na startu
také Martin Dědek z Bystrého v Orlických horách.
Nejrychlejší závodník na kole celou trasu zdolal za neuvěřitelných 8 dnů 5 hodin 5
minut. Martin celou trasu dokončil za 14 dní 4 hodiny a 53 minut na 50. místě z 86
závodníků, kteří závod dokončili v cíli 1000 mil. Poslední závodnice dojela do cíle po
necelých 27 dnech. Téměř polovina závodníků svůj závod ukončila předčasně kvůli
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zdravotním nebo technickým problémům, popř. skončili v cíli 500 mil. Martinův
tachometr na kole v cíli ukazoval něco kolem 1800 najetých kilometrů.

Celý závod dokumentovali fotografové,
vzniklo i nemálo videí – vše je možné
prohlédnout a zhlédnout na oficiálních
stránkách závodu www.1000miles.cz.
Fotografie:
www.1000miles.cz/fotogalerie-zavodu
- trasa závodu
- Dlouhé stráně (2x)
- start závodu
- na trati
Světlana Dědková

Rozhovor s…
Martin Dědek z Bystrého zdolal tisíc mil
Základní informace o neobyčejném závodu 1000
Miles Adventure se dočtete na jiném místě
zpravodaje. Těžké je na tomto závodě snad vše –
nejen absolvovat jej, ale už jen se do něj přihlásit.
Nešlo se Martina nezeptat na nějaké další
podrobnosti.
Jak se na takový závod přihlašuje?
Přihlášení do závodu bylo spuštěno 1. ledna 2018
v 0:00:00 hodin a během asi 3 minut byla startovní
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listina plná. Počet startujících je omezen na 150, letos bylo nakonec puštěno na start
173 závodníků. Toto omezení je kvůli tomu, že se projíždí řadou národních parků,
proto je nutné počet závodníků regulovat.
Co to vlastně znamená „bez zabezpečení“?
To znamená, že se každý závodník musí postarat sám o sebe, sehnat si jídlo, pití,
nocleh, zabezpečit si případnou opravu kola apod.
Mohl ti na trase někdo pomáhat?
Cíleně mi nikdo pomáhat nemohl, mohu přijmout pouze náhodnou pomoc od cizích
lidí nebo od organizátorů v rámci „cépéček“. Mimo tato kontrolní stanoviště nemohou
pomáhat ani samotní organizátoři. V Trenčíně je cépéčko hned za brodem řeky Váh
a ani v případě, že bych se topil, mi organizátor nesmí pomoci, leda bych zvednutím
ruky o pomoc požádal, což se rovná automatické diskvalifikaci ze závodu.
Jak probíhaly přípravy?
Od zimy jsem měl v tréninku najeto
asi 4 000 km, probíhala i další fyzická
příprava.
Co všechno sis sbalil na cestu?
Na cestu jsem si do dvou brašen a
cyklobatohu musel zabalit povinnou
výbavu (GPS navigaci, spacák,
píšťalku, pepřový sprej, zrcátko, lano,
mechanický kompas…), náhradní díly
na kolo, základní nářadí, lékárničku,
spoustu
baterií
do
navigace,
energetické tyčinky, bundu, oblečení
na spaní, karimatku…
Mohl jsi během závodu opustit trasu?
Trasu jsem opustit mohl, třeba za účelem spánku, nákupu potravin, servisu kola
apod. Po takovém opuštění trasy je ale nutné se na ni napojit zpět v místě, kde jsem
trasu opustil.
Mohla tě rodina a přátelé někde
sledovat?
Letošní novinkou závodu bylo
povinné užití trackerů, což je malá
krabička, která sama zaznamenává
pohyb
účastníka
a
vysílá
organizátorům signály, které jsou
zveřejňovány online. Takže rodina mohla sledovat, kde jsem, zda právě jedu, nebo
stojím, jakou jedu rychlostí a v jakých teplotách ☺.
Vedla cesta někde blízko nás?
Vedla z Polska přes Číhalku na Šerlišský mlýn dále na Haničku a České Petrovice.
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Kudy vede cesta? Po silnici?
Cesta vede především terénem, pokud možno tím nejhorším. Když mílař jede po
silnici, jede asi špatně ☺.
Jak to vypadalo na startu?
Do místa startu v Hranicích se musí každý účastník dopravit sám. Při prezenci na
startu probíhá převážení závodníků, měření tuku, fotografování. Každý dostane své
startovní číslo, kartičku s důležitými kontakty, tracker a nezbytnou výbavu na
Slovensko – rolničky proti medvědům. Těsně před startem závodu byli všichni
upozorněni na nebezpečí výskytu medvědů a romských ghett na východě Slovenska.
Před startem se ještě všichni vyfotili pod startovním obloukem a úderem 15. hodiny
byl závod oficiálně odstartován.
Kudy jsi jel - trasu asi znáš
důkladně zpaměti?
Trasa
až
ke
Kralickému
Sněžníku kopíruje hranice na
severu republiky s občasným
přejezdem do Německa nebo
Polska. Z CP2 ve Františkově se
pokračuje na Dlouhé stráně, dále
na Vizovické a Hostýnské vrchy
až na Slovensko. Slovenská část
trasy kopíruje Nízké Tatry a končí
v nejvýchodnější vesnici Nová
Sedlica. Cestu z cíle domů si
opět musí zajistit každý sám. Vzdálenost cíle od Bystrého je přibližně 650 km.
Kterými dalšími zajímavými místy jsi projížděl?
Nejzápadnější bod České republiky – Trojmezí, Boží dar, Klínovec, Hora sv.
Šebestiána, Český Jiřetín, Moldava, vrchol Děčínského Sněžníku, Hřensko,
nejsevernější bod České republiky v obci Lobendava, tzv. Nordkap, okolí Šluknova,
Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Dolní Morava, Jeseníky, Dlouhé
stráně, Hostýnské a Vizovické vrchy.
Nejzajímavější ze Slovenska byly vrchy Velká a Malá Magura, vrchol Krížna (1574m),
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Kozí kameň, přečerpávací vodní elektrárna Čierny Váh, vodní nádrž Zemplínská
šírava, nejvýchodnější vesnice Slovenska – Nová Sedlica.
Kde všude jsi spal?
Většinou jsem spal pod širákem, občas v nějakém přístřešku při cestě. Asi dvakrát
jsem nocoval v posteli u úplně cizích lidí, co mě vzali pod svou střechu.
Jel jsi celou dobu sám?
Ne, většinu cesty jsem jel s dalšími dvěma závodníky, se kterými jsme si sedli
tempem a výdrží. Poslední dva dny jsem se od skupiny trhnul, abych byl v cíli co
nejdříve.
Jaké bylo počasí?
Potýkali jsme se s teplotami od -3 °C až po tropických 36 °C. V Čechách bylo hlavně
slunečno, na Slovensku nám převážně pršelo, což průjezd terénem ještě zhoršovalo.

A za rok? Pojedeš znovu?
Bylo to vyčerpávajících, ale nádherných 14 dní plných nezapomenutelných zážitků.
Závod je neuvěřitelně náročný na fyzickou i psychickou kondici, a i když jsem si
během něj sliboval, že nikdy více, nyní přemýšlím o tom, že pojedu příští rok znovu.
10Trasa závodu bude tentokrát ze Slovenska do Čech.
Co bys řekl na závěr?
Chtěl bych tímto poděkovat Jiřímu
Tomášovi za dopravu na start a
Radkovi a Petře Poulovým za
dopravu z Nové Sedlice domů.
Dále musím poděkovat manželce a
dětem za trpělivost a podporu při
přípravě na závod, za psychickou
podporu na trase, za fyzickou
podporu na CP2, kam mě přijeli
navštívit. A samozřejmě i všem
ostatním, co mě během závodu
sledovali a podporovali.
Připravily: Světlana Vaněčková a Petra Poulová
Foto: www.1000miles.cz/fotogalerie-zavodu
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Pozvánky
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DALŠÍ KONCERTY V ELADĚ:
Paul Batto a Ondra Kříž duo
pátek 19. října 19.00 hodin
Paul Batto, světoběžník a jazz-bluesový zpěvák, skladatel a kytarista vystupuje v ČR za
doprovodu klavíristy Ondry Kříže se sbírkou tradiční nadčasové klasiky – především blues,
gospelu a spirituálu. Autentická interpretace, svérázné pojetí, velký zážitek!
NORTH MISSISSIPPI BLUES PROJECT
FEAT. RL BOYCE, KENNY BROWN, AND ROBERT KIMBROUGH (USA)
sobota 17. listopadu 19.00 hodin
North Mississippi Blues Project feat. RL Boyce, Kenny Brown, and Robert Kimbrough, formace
složená ze tří hudebníků, pocházejících z poslední americké oblasti, kde ještě blues žije
v původním autentickém a syrovém stylu. RL Boyce letos nominován na Grammy i na Blues
Music Awards, Kenny Brown místní kytarová hvězda, hrál se všemi dnes už nežijícími klasiky
této oblasti v čele s RL Burnsidem, a Robert Kimbrough je syn legendárního Juniora
Kimbrougha.

VÝZVA

V rámci pátrání po kulturních zajímavostech naší obce prosím občany, kteří mají doma staré fotografie, zápisky apod. s vyobrazením
lidí v kroji, co se nosil v Bystrém,
nebo mají-li popřípadě ještě i nějaké
části místního kroje, či si pamatují,
jak kroj vypadal, aby se mi ozvali
na mobil 723 940 956 nebo osobně.
Ráda bych se pokusila zkompletovat obraz kroje naší obce z doby
jeho aktuální módy.
Za jakoukoliv informaci děkuji.
Jana Krásová
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BLIŽŠÍ INFORMACE
u paní Dany Francové,
e-mail:
Francova@andelnadrate.cz
nebo
danafranc69@seznam.cz

DOSÁHNOUT A BÝT NA DOSAH
Prodlužte seniorům samostatný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí – v pohodlí domova!
Trápíte se tím, že je Váš blízký sám a nemůžete s ním trávit (vzhledem ke svému povolání a
vytíženosti) mnohem více času? Říkáte si: „Co když se něco stane a já tam nebudu?“ Věřte, že Vaše
obavy a úzkost plně chápeme!
Rozhodli jsme se proto
vybudovat unikátní komplexní
asistenční a tísňovou službu pro
ty, co potřebují mít pomoc stále
na blízku! Anděl na drátě
pomáhá rodičům, prarodičům,
samostatně žijícím seniorům či
komukoliv jinému, jehož stav
vyžaduje dohledovou službu 24
hodin denně!

ANDĚL NA DRÁTĚ ZABEZPEČUJE A NABÍZÍ
Dohledovou a tísňovou péči pro seniory a další potřebné
Linku důvěry pomáhající seniorům vystoupit
z bludného kruhu osamění
Poradnu chránící seniory před podvodnými a
nekalými praktikami dodavatelů
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Dne 8. 9. 2018 se konají

a do této akce je zapojena i naše obec.
V tento den bude jezdit autobus z Nového Města n. Met.
přes Ohnišov, Bystré, Sedloňov do Deštného.
U nás by mělo být možné navštívit:
Centrum Elada, kostel sv. Bartoloměje, výstava Mateřství a
čas a Ateliér s vůní benzínu.
Akce bude plakátována.

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 21. 8. 2018 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 20. 10. 2018
******
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Kulturní a společenské akce – přehled:
26. srpna
sobota

Bystréfest – beatové léto
16:00 – 02:00 na koupališti

27. srpna
neděle

8. září
sobota

Pouťové odpoledne
Začátek 13:30 na návsi, hudba Bysteranka,
Atrakce pro děti, občerstvení
Výstavy – Mateřství a čas – budova Obecního úřadu 1. patro,
Vrácený čas - Ateliér s vůní benzínu – čp. 37,
Pouťový fotbalový mač od 16 hodin – hřiště U Roboty
Dny kulturního dědictví
Více na plakátech

9. září
neděle

Podzimní dětský den – Indiánské babí léto
Myslivecká chata v Bystrém od 14 hodin

19. září
středa

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

22. září
sobota

Ivan Král – Czech tour 2018
Centrum Elada Bystré od 19 hodin

5. - 6. října
pá+so

Volby do zastupitelstva obce
Škola

7. října
neděle

Vítání občánků
Škola od 10:30

10. října
středa

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

19. října
pátek

Paul Batto a Ondra Kříž duo
Centrum Elada Bystré od 19 hodin

20. října
sobota

Stanislav Kubín – literární večer
Centrum Elada Bystré

28. října
neděle

100. výročí založení republiky
Od 15:30 slavnostní položení věnce k pomníku padlým, sázení lípy
míru
Od 17:00 koncert v kostele – Polyfonní sdružení
Posvícení

4. listopadu

14. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
17. listopadu North mississippi blues project
sobota
Centrum Elada Bystré od 19 hodin
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