Jaro 2019
6.7.2019 (sobota) - 18°° hod - Country šaráda
CW sebranka, Old-Time Country band Stará Almara, BG Alessandrovci,
Chaloupka strýčka Toma, T kvartet
Vstupné: 120,- Kč

Bysterský zpravodaj

20.7.2019 (sobota) - 19°° hod - Punk - rock
Antitalent, Nátěrová hmota, Crossroad

Vstupné: 100,- Kč

27.7.2019 (sobota) - 19°° hod - Potlach trampů z Hradce Kr.
Vstupné dobrovolné

3.8.2019 (sobota) - 19°° hod - Country večer
Tři z hor, BG Alessandrovci, Chaloupka strýčka Toma Vstupné: 100,- Kč

10.8.2019 (sobota) - 20°° hod - Retro posezení
80 – 90 léta, dobové kostýmy vítány, soutěž o nejlepší kostým
Vstupné dobrovolné

24.8.2019 (sobota) - 18°° hod - Beatový pouťový festival
Jet Beat a folkového zpěváka - Victor De Tritonus., Beergate, Bluesberry,
Mick Waitling Experience, Crossroad
Vstupné: 150,- Kč

31.8.2019 ( sobota ) - 19°° hod - Ukončení prázdnin
Legend Rock

Vstupné dobrovolné

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 30. 5. 2019 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 15. 7. 2019
******

Čtvrtletník obce
Bystré v Orlických
horách
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Územní plán obce Bystré
Informujeme spoluobčany, že proces schvalování nového Územního plánu
obce Bystré se dostal do další fáze. Byl vyhotoven návrh pro společné jednání, ke kterému mohli občané a dotčené úřady vznést své připomínky. V
současné době probíhá vypořádání připomínek podaných k tomuto návrhu.
Doporučujeme ověření Vašich požadavků do nového územního plánu.
Poslední možnost k podání námitek bude při veřejném projednání návrhu
územního plánu, které by mělo proběhnout v létě, nebo na podzim tohoto
roku. O termínu jeho konání budete včas informováni na úředních deskách
Obecního úřadu Bystré.
S návrhem územního plánu je možné se seznámit na obecním úřadě nebo
na stránkách Města Dobrušky (úřad – územní plánování – územně plánovací dokumentace – Bystré – Územní plán Bystré-návrh pro společné jednání).
Leoš Ševc, starosta obce
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Uzavřela se kniha života jednoho z nás. Nám nezbývá než na tu poslední
stránku položit symbolickou kytičku poděkování.
Poděkování za jeho život, za lásku, obětavost, kamarádství, dobrou náladu,
kterou rozdával, i za práci, kterou věnoval především své rodině, ale i Bystrému, bysterským hasičům, divadelním ochotníkům i všem ostatním.
Pepa Lukášek při posledním rozloučení citoval
spisovatele Charlese Dickense, který napsal:
„Ten kdo žil pro druhé, ten nežil nadarmo.“
Myslíme, že tato slova plně platí i pro Pepíka Macha.
Děkujeme, Pepo.
redakce

Pošta Partner v Bystrém
Od července 2019 by měla být zahájena nová služba pošty pod novým
projektem a provozovatelem Pošta Partner. V krátkosti se dá říci, že pro občany nedochází k téměř žádným podstatným změnám. Pošta bude i nadále
provozována ve stávajících prostorách a provozní doba bude obdobná, na
jakou jsme byli zvyklí. Za přepážkou by vás měla obsluhovat i nadále paní
Martínková.
Jen je potřeba upozornit, že díky této změně bude pobočka pošty na konci
června pár dní uzavřena. Více informací bude jistě k dispozici přímo na místě
pobočky v Bystrém.
Leoš Ševc, starosta obce

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v tyto středy:
červen 5. a 19.

červenec 3., 17. a 31.

srpen 14. a 28.

19. června Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
zasedací místnost OÚ od 19:30
11. a 12.
července

Vývoz septiků - přihlášky k vývozu přijímá
obecní úřad

14. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

24. srpna
sobota

Bystréfest—beatové léto
koupaliště

25. srpna
neděle

Pouťové odpoledne
od 13:30 na návsi, hudba Gradace, atrakce pro
děti, občerstvení, od 16:00 Pouťový fotbalový
mač—hřiště U Roboty

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
tělocvična bývalé školy

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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V pátek 19. dubna jsme se bohužel museli naposledy rozloučit s našim
spoluobčanem, sousedem a prima kamarádem Pepou Machem. Nechceme zde připomínat jeho život, i když bychom mohli zavzpomínat na různé
společně prožité příhody, ale to ponechme k vyprávění jeho současníkům.
Chceme jenom krátce připomenout, kde všude nám bude v Bystrém chybět.
Především nám bude chybět jako člověk, který věnoval obci spoustu svého
vlastního volného času.
Tak jako pomalu každý bysterský občan byl i Pepa aktivním členem Sboru
dobrovolných hasičů v Bystrém. Po svém otci, řidiči hasičských vozidel, tu
hasičinu podědil a stejně jako jeho táta působil i on jako strojník. Ať už při
soutěžích nebo při údržbě historické stříkačky. A když už nemohl soutěžit,
tak alespoň zajišťoval pro hasiče opékání a jiné občerstvení. Asi bychom
těžko spočítali, kolik podobných akcí bylo. Za svou dlouholetou práci pro
hasičský sbor byl oceněn medailí Za příkladnou práci a Věrnostní medailí
za 50 let členství.
Dalším velkým Pepovým koníčkem bylo ochotnické divadlo. Ne že by musel přímo na scénu,
ale osvětlovací technika to byla jeho doména. Tady nám
bude hodně chybět.
Ale nejenom na divadle, ale i v obci se po
několik let staral o
veřejné osvětlení.
Jeho velikou láskou
byla dílna. Jeho meditační síň, jak říkával. Kolikrát jste ho
hledali a kde myslíte,
že jste ho našli. Buď
v té jeho „meditační
síni“, kde oživoval
nějaké to hejblátko,
nebo kutil něco kolem domu. Pepa dokázal opravit kde co, snad všechno co se nějakým způsobem pohybovalo. Vždyť i chlapi, se kterými pracoval ještě na údržbě silnic, o něm říkali: „Jo, Pepa, to byl machr.“ Může být snad lepšího ocenění?

Usnesení č. 7 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo na obecním úřadě v Bystrém dne 13. března 2019 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 6 ze dne 20. 2. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření 03/2019
d) zprávu o auditu – přezkoumání hospodaření obce Bystré za rok 2018
e) informaci o dalším postupu výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení společenského domu v Bystrém“
f) informaci o realizaci akce „Úprava vystrojení čerpací stanice VDJ Bystré“
g) zprávu o prováděných pracích v obci h) zprávu o připravovaných kultur
ních akcích
i) zprávu o odpadovém hospodářství
2. Schvaluje
a) Zastupitelstvo obce Bystré schvaluje závěrečný účet obce Bystré sestavený k 31. 12. 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
bez výhrad
b) Zastupitelstvo obce Bystré schvaluje účetní uzávěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018 ke dni 31. 12. 2018.
c) nabídku od fy CEP HK na řízení procesu akce „Zateplení společenského
domu v obci Bystré“ ve výši 87.725,- Kč včetně DPH včetně přiložené příkazní smlouvy
d) pověření starosty obce výběrem dodavatele akce „Zateplení společenského domu v obci Bystré“, dle provedeného výběru hodnotící komise
e) zhotovitele stavebního dozoru akce „Zateplení společenského domu v obci
Bystré“ dle porovnaných cenových nabídek – vybrán zhotovitel Ing. Tomáš Vondráček s nabídkovou cenou 297.846,-Kč
f) pověření starosty k podpisu SOD s vybraným dodavatelem k akci
„Zateplení společenského domu v obci Bystré“.
g) nájemce pronájmu nebytových prostor v areálu „Koupaliště“ dle záměru Č.
j. Z01/2019 pana Michala Macka
h) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.01/2019 ve výši 112.000,-Kč
pro ZŠ Trivium plus o.p.s. (ZŠ) dle schválených zásad pro poskytnutí dotace Č. j. DP01/2019
i) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.02/2019 ve výši 80.000,-Kč
pro ZŠ Trivium plus o.p.s. (MŠ) dle schválených zásad pro poskytnutí dotace Č. j. DP02/2019.
j) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory ve výši 10.000,-Kč na
rok 2019 pro Domácí hospic Setkání o.p.s.
k) koordinátora BOZP akce „Zateplení společenského domu v obci Bystré“
dle porovnaných cenových nabídek – vybrán zhotovitel Fa S.E.Q spol.
s.r.o. s nabídkovou cenou 46.585,- Kč vč. DPH
l) provedení dodatečných oprav na elektroinstalacích čerpací stanice VDJ
Bystré a vyhotovení nové revizní zprávy, dle cenové nabídky ve výši
15.200,- Kč bez DPH.
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m) vyhlášení výběrového řízení na pozici samostatná účetní, správce rozpočtu obce Bystré
n) rozpočtové opatření č. 4/2019
o) Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2019
Č.j.DP04/2019 na podporu místní Prodejny potravin a smíšeného zboží
3. Ukládá
a) starostovi obce uzavření příkazní smlouvy fy CEP HK na řízení procesu
akce „Zateplení společenského domu v obci Bystré“
b) starostovi obce uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavebního dozoru akce „Zateplení společenského domu v obci Bystré“
c) starostovi obce uzavření smlouvy - objednávky s vybraným zhotovitelem
koordinátora BOZP akce „Zateplení společenského domu v obci Bystré“
d) starostovi obce uzavření smlouvy s vybraným nájemcem pronájmu nebytových prostor v areálu „Koupaliště“ dle záměru Č. j. Z01/2019
Usnesení č. 8 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo na obecním úřadě v Bystrém dne 17. dubna 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 7 ze dne 13. 3. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 05/2019 a 07/2019, schválená starostou
d) informaci o postupu realizace projektu „Zateplení společenského domu v
Bystrém“
e) informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu
f) informaci o zajištění poštovní služby v Bystrém
g) zprávu o prováděných pracích v obci
h) zprávu o odpadovém hospodářství
2. Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 06/2019
b) smlouvu o podpoře provozu prodejny v obci Bystré v celkové výši
110.000,- Kč, přičemž 30.000,- Kč za vytápění tuhými palivy bude obec
hradit přímo dodavateli paliv a 80.000,- Kč bude hrazeno provozovateli
prodejny
c) záměr č. Z 02/2019 o pronájmu nebytových prostor v čp. 110 za účelem
provozování poštovních služeb
d) navýšení nájemného v obecních bytech o 20 %
e) výši odměn pro členy OZ pro období 18. 4. - 31. 12. 2019 stanovuje odměny za provedenou práci v obci a to: Ševc Leoš 100,-Kč/hod
max.100hod. - opravy stěn požární nádrže, práce na opravách vodovodu
a kanalizace, práce s obecní mechanizací. Pokorný Jaroslav 100,-Kč/hod
max. 50 hod. - práce s obecní mechanizací. Drašnarová Monika 100,- Kč/
hod max.100hod. - obecní zpravodaj a údržba zeleně. Tamchyna Ondřej
100,-Kč/hod max. 50 hod. - úprava veřejných prostranství, opravy
obecní mechanizace. Bartoš Jan 100,-Kč/hod max.100hod. - práce s
obecní mechanizací, údržba zeleně. Dědková Světlana 100,-Kč/hod
4
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Prodejna v Bystrém je nadále v provozu
Rozhovor s paní Thuy Phan Thi
Prodejna v naší obci byla postavena v akci Z a od roku 1975 ji provozovala
Jednota. Dalšími majiteli byli firma Horal (1992), Štainerovi (1994), Bartošovi
(1997). V roce 2015 si prodejnu pronajal pan Thuc Quyen, který nájem
ukončil na konci roku 2018. Od února 2019 má bysterský obchod nového
provozovatele, kterým je paní Thuy Phan Thi. Obchod se prezentuje pod
hlavičkou řetězce Bala.

Paní Thuy Phan Thi hned říká, že umí málo česky. Zdá se ale, že rozumí
velice dobře. Snad to nějak půjde – naše povídání nebude úplně snadné.
Jak dlouho jste už v České republice?
Vietnam jsem opustila už více
než před dvaceti lety. Kdy to
bylo přesně, to bych se musela
podívat do občanky ☺. Po celou
dobu
jsem
bydlela
v Kostelci nad Orlicí a pracovala v obchodě.
A jak jste se dostala do Bystrého?
Žiji s přítelem, který má obchod
v Kostelci. V Bystrém se uvolnila prodejna, tak jsme to zkusili. Od února 2019 máme otevřeno v týdnu od 7
do 17 hodin, v sobotu od 7 do 12, v neděli je zavřeno.
Jak jdou obchody, jste spokojená?
Vzhledem k tomu, že má Bystré okolo 250 obyvatel, by lidé mohli nakupovat víc ☺. V nabídce máme i plyn a na chodbě je
automat na kávu (espresso, čokoláda, bílá káva,
cappuccino).
Nabídka v obchodě je opravdu pestrá – najdete tu
základní potraviny za rozumné ceny, ale i bábovku,
nanuky a výborné bonbóny – třeba banánky. Nechybí ani věci pro domácnost. A podle Jana France
z bytovky je to tu pivní ráj – mají výběr piva, jako
tady v Bystrém ještě nikdy nebyl ☺.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať si lidé najdou
cestu do Vašeho obchodu.
Petra Poulová
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Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?
1

2
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max. 50 hod. - příprava kulturních akcí, údržba veřejných prostor. Lukášek Josef 100,- Kč/hod max. 100 hod. - práce s obecní mechanizací.
Hejzlar Samuel 100, Kč/hod max.100hod. - údržba webových stránek,
údržba veřejného prostranství. Fellner David 100,-Kč/hod max.50hod.příprava kulturních akcí, údržba veřejného prostranství.
3. Zamítá
a) poskytnutí finanční podpory na provoz Linky bezpečí z. s., Praha
4. Pověřuje
a) předsedu finančního výboru Ing. Davida Fellnera přípravou oznámení o
zvýšení nájmu

3

Nápověda:
1) K tomuto obrazu se autorovi váže vzpomínka na Oldu Hulce, který zde ministroval. „A protože je to stoupenec fotbalu, tak jsem mu tady
udělal míč, sladil jsem to s kohoutem, bez něj
by to nebylo ono.“
2) Pokud si pozorně prohlédnete věž zvonice,
najdete tam sekyrku…
3) Pohled na bývalý klášter s kostelem Narození Panny Marie. Když bylo Bedřichu Smetanovi
16 let, hrál zde při mši svaté o pouti 1840 sólo
na housle. Jeho sestřenice jej doprovázela
zpěvem. A protože Louisa byla jeho první velká
láska, složil pro ni ve stejném roce známou
Louisinu polku.
4) Kostel svatého Vavřince na náměstí okresního města, ve kterém je také zámek a hraniční
přechod do Polska.

4

Řešení: 1 – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ohnišově, 2 – kostel Proměnění Páně v Bílém Újezdě,
3 – Nové Město nad Metují, 4 – Náchod.

Podle povídání s J. Kejvalem a wikipedie připravila P. Poulová,
foto B. Vašíček a P. Poulová.
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Hospoda – „Zateplení společenského domu
v obci Bystré“
Po několika letech zdlouhavých příprav byly zahájeny práce na rekonstrukci.
Po včasném zajištění stavebního povolení proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, technický dozor a koordinátora BOZP, byly podepsány potřebné
smlouvy, proběhly přípravné práce a od konce dubna se již na stavbě pracuje. Obec ještě před vlastními pracemi zajistila vyklizení budovy a demontáže
části zařízení, a to zejména v rámci prvotních úspor. Proběhlo i jakési symbolické rozloučení se „starou
hospodou“.
Cena díla se pro vysoké ceny ve stavebnictví vyšplhala
na 16,5 mil Kč včetně DPH.
Obec disponuje nějakými
vlastními prostředky, počítá
s úvěrem, přislíbena je i dotace na zateplení v již zmiňované výši cca 1,5 mil. Kč.
Stále hledáme další možnosti úspor a zdroje finanční
podpory vč. dotačních titulů.
Dá se ale také očekávat, že
při rekonstrukci se objeví i
něco, s čím projekt původně nepočítal.
Dokončení je naplánováno na začátek října 2020. Pokud nenastanou nějaké
neočekávané komplikace, nebo třeba neudeří krutá zima, je možné, že se
podaří práce ukončit ještě v časnějším termínu. I tak budeme muset naše
tradiční akce pro nastávající rok a půl přesunout jinam. Věřme, že se vše
podaří dovést do úspěšného konce a kulturní život v obci bude opět bohatý.
Leoš Ševc
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V roce 1982 slavilo koupaliště 10 let provozu. Co se změnilo?
Při květnovém úklidu byly přeloženy dlaždice, brigádníci zrušili taneční parket
pro jeho zchátralost. 6. července byly namontovány sprchy u koupaliště. Vybralo se celkem 22.976 Kčs, konečně bylo dokončeno plánované volejbalové
hřiště.
Jak to bylo s kvalitou vody?
Také v dalším roce počasí koupání přálo, a tak bylo koupaliště hojně využíváno. Voda byla však brzy znečištěná, nepomohla ani úprava pomocí modré
skalice a chlorového vápna, a tak bylo v prvním srpnovém týdnu 1983 koupaliště vypuštěno, aby se voda vyměnila. Té ale přitékalo velmi málo a koupaliště už se nenaplnilo. Vybráno bylo 26.300 Kčs.
V osmdesátých letech několikrát do koupaliště natekla voda s hlínou.
Při prudkém lijáku 5. května 1984 natekla do vyčištěného koupaliště voda s
hlínou a porušila dno. Bagrem se vybralo přes 60 nákladních aut bahna. Na
opravách se pracovalo ještě v červnu. Pro nepříznivé počasí se vybralo ten
rok jen asi 9 tisíc Kčs. V dalším roce se kvůli opakujícím se dešťům čistilo asi
čtyřikrát. Vybráno bylo 15 tisíc Kčs.
Ještě horší to bylo v roce 1987.
Po příznivém roce 1986 (21 tisíc Kčs) bylo už 8. června 1987 vyčištěné koupaliště opět zaneseno hlínou z polí. Pod tlakem promáčené zeminy došlo k
vychýlení severní stěny nádrže. Podél této stěny byl vyhlouben výkop a ocelovými lany a traktorovými navijáky byla stěna vyrovnána do původní polohy.
Poté byla zpevněna 24 kubickými metry betonu nasypaného do výkopu. Než
stačil beton zatvrdnout, postihla náš kraj další průtrž mračen (26. 6.), trvající
téměř 5 hodin. Koupaliště se znovu zaneslo bahnem, kterého se při brigádách vybralo na 68 vleků. Začalo se jednat se Státními statky, aby byla z jejich strany učiněna opatření zamezující opakovaným záplavám koupaliště.
Léto bylo studené, vybráno bylo jen 4.023 Kčs.
Kdy se u koupaliště objevily chatky? A kdy koupaliště přestalo být koupalištěm? To se dozvíte příště. Dostaneme do let devadesátých, kdy začal být
stánek pronajímán soukromým provozovatelům.

Foto:
Pohled na koupaliště, vlevo
volejbalové hřiště (2014)
Čištění koupaliště v roce
2011

Podle kroniky připravila
Petra Poulová
6
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Vzpomínky na budování koupaliště - 3. část
Minule jsme naše vzpomínání skončili v roce 1971, kdy bylo koupaliště poprvé napuštěno. Co ještě píše bysterská kronika?
V roce 1971 se bylo možno koupat po celé prázdniny. V mělké části byla instalována skluzavka pro děti. V září pokračovaly terénní úpravy. Odkupovaly
se pozemky v okolí koupaliště, zakoupen byl i stánek na potraviny. V zimě
bylo koupaliště využito pro bruslení a hokej.
Kdy vlastně bylo koupaliště zkolaudováno?
V dubnu 1972 se začalo pracovat na adaptaci drůbežárny, kde se budovaly
kabiny a sociální zařízení. Vyrovnáván byl terén pro parkoviště. Podle kroniky
bývalo v neděli na koupališti až 500 lidí a začalo se vybírat dobrovolné vstupné. 1. prosince proběhla kolaudace s připomínkami, definitivně byla stavba
zkolaudována 25. července 1973.
Zpravodaj v červnu 1972 píše: „Uznání za pochopení si zaslouží ti starší, kteří
využijí prostoru koupaliště asi jen k opláchnutí rukou po pracovní brigádě nebo k posezení o nedělním odpoledni. I mladí se zapojili do budování koupaliště, i když snad ne ani tou měrou, jak by se očekávalo, a i když ne všichni, kteří by mohli.“
Jak to bylo s návštěvností koupaliště?
V kronice se píše, že 12. 8. 1973 bylo na koupališti 105 aut (700 až 800 lidí) a
vybralo se 1150 Kčs (dospělí 2,- a děti 1,-). Jen pro srovnání: brigády na koupališti se platily 8 Kčs/h. Společenská místnost byla propůjčena SSM. V roce
1974 se měla konat slavnost OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ, ale pro špatné počasí byla akce zrušena. V červenci bylo pouhých 15 až 17 stupňů, po ránu dokonce kolem 4 stupňů. Zato 4. srpna
1974 se vybralo
1400 Kč a rekord byl
17. srpna, kdy bylo
na koupališti 160 aut
(1800 Kč). V letech
nepříznivého počasí
se pohybovaly tržby
kolem 10 tisíc za
rok, pokud sluníčko
přálo koupání, vybralo se za rok i přes
20 tisíc Kčs.
Koupaliště však sloužilo nejen ke koupání…
Od roku 1976 se na koupališti se konaly taneční zábavy, příležitostně se zde
opékal i beran. V roce 1978 uvádí kronika, že na stráni nad koupalištěm se
konají letní tábory. V roce 1979 je zmiňován dlouholetý správce koupaliště
pan Adolf Dušek.
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Maškarní karneval
Jednou z posledních větších společenských akcí, pořádaných v bysterské hospodě před její rekonstrukcí byl
dětský maškarní karneval v neděli 24. února od půl třetí
odpoledne. Přestože i letos byla účast dětí menší, pěkně jsme si to společně užili.
Opět se tancovalo, blblo a soutěžilo. Tentokrát vše
v duchu večerníčků. Děti si prošly večerníčkovu dráhu,
naučily se skládat večerníčkovu čepici, poznávaly písničky ze známých večerníčků a nechyběla ani speciální
večerníčková židličkovaná pro děti i pro dospělé. Také
letos si děti mohly odnést spoustu sladkých odměn a
cen z bohaté tomboly.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě i úklidu sálu, všem, kteří nám dodali
něco dobrého na tácky a všem, kteří přispěli do tomboly.
Romana Bartošová

Gratulujeme oslavencům k jejich významným životním
jubileím, přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví.
Naděžda Jiránková

Marta Smrčková

Jiří Tomáš

Jan Janeba

Jan Hejzlar

Zdeňka Bohuslavská

Jana Komůrková
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Turnaj amatérů ve stolním tenise o „Putovní pohár Vítězného února“
Už 16. ročník se konal v sobotu 9. března od 13:30 a zároveň to byl poslední
turnaj pořádaný ve staré „Obecní hospodě“.
Po letech hojné návštěvnosti se letos zúčastnilo
velmi málo hráčů, v mužích
bojovalo 12 hráčů a ženy
se sešly pouze tři, a to ve
stejném složení jako na
minulém turnaji.
V kategorii mužů se vše
rozehrálo pouze ve dvou
skupinách, z nichž postupovali ti nejlepší mezi osm
posledních. Ti se pak potkali v tzv. “pavouku“, kde
už rozhodoval doslova každý míček. Zatímco první
čtveřice se probojovala do
finále poměrně jednoznačně, boj o třetí místo přinesl velký obrat, kdy nakonec bronz bral Škoda M. (Mezilesí) před domácím Ševcem J. vítězstvím 3:2.
Ve finále pak nestačil domácí Hejzlar V. na loňského vítěze finále Vilímka B.
(České Meziříčí), poměrem
0:3.
Ženy si opět zahrály systém „každý s každým“ a
s ohledem na menší počet
hráček bylo vše poměrně
rychle odehráno. Vítězkou
se stala loni druhá Šubrtová Kateřina z Žernova před
Dyntarovou
Kateřinou
(Janov). Třetí místo patří
domácí Kamile Ševcové.
Na závěr zbývá již jen konstatovat, že příští ročník se
zřejmě nepodaří uskutečnit
s ohledem na probíhající rekonstrukci Obecní hospody, protože uspořádat
turnaj v jiných prostorách by nebylo jednoduché. No necháme se překvapit…
Leoš Ševc
8
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Pravý čarodějnický den ve školce
30. dubna se školka proměnila v čarodějnické doupě. Již od ranního rozbřesku se slétávali malé čarodějnice a čarodějové a předávali si své zkušenosti.
Chlubili se svými zvířecími miláčky (žábami, pavouky, hady…).
Aby dokázali, že jsou opravdoví čarodějové, čekala je čarodějná stezka. Nebylo to jednoduché. Museli letět s netopýrem Pepíkem nad propastí, v pravých čarodějnických botách hledali kouzelný ořech, zvládli slalom na koštěti a
nohama namasírovali čarodějného hada. Nechybělo míchání tajemných lektvarů z žabího slizu, z hadích slz, z živé vody a z měsíčního prachu.
Stezku všichni zvládli s nadhledem a rozlétli se do svých čarodějnických domovů.
Za MŠ čarodějnice Zdenimůra
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Pálení čarodějnic

Velikonoce v obci

V sedm u zastávky byl sraz pro ty, kteří chtěli pomáhat při výrobě baby Jagy
pro letošní pálení čarodějnic. Pár dětí a rodičů se sešlo a tak se společnými
silami podařilo babici vyparádit a o půl osmé tak mohl vyrazit, letos trochu
menší, lampionový průvod směrem k Bučině. Tam se postupně scházeli i
ostatní bysteráci i přespolní. O občerstvení v podobě lahodného pivka, buřtíků na oheň, gulášku a dršťkové polévky se opět postarali Vag-I-Noviny a
myslivci.
Romana Bartošová

Tradiční velikonoční pomlázky se účastní děvčata 14 dní před samotnými
Velikonocemi. Letos jich opět po obci cestovalo celkem dost, a to i díky příznivému počasí.
Pánové vyrazili na Velikonoční pondělí, také v celkem hojném počtu, i když
oproti děvčatům měli nepatrně chladněji.
Letos již nedošlo na Velikonoční posezení se starostou kvůli rekonstrukci
Obecní hospody.
Leoš Ševc

Uklízíme Česko 2018
Letos po se opět v obci Bystré za přispění hlavně mládeže SDH Bystré uklízelo v rámci celorepublikové akce „Uklízíme Česko“. Tentokráte se tato akce
potkala s brigádou v areálu „Koupaliště“, a tak se této akce účastnila část dětí
z kategorie starších žáků. Opět bylo co uklízet, zvlášť pak kolem silnic, kudy
míří lidé za prací do nedaleké automobilky.
Leoš Ševc
12
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Čištění požární nádrže v areálu Koupaliště a brigáda
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Hasiči 3x v Bystrém

Další brigáda se plánuje na podzimní období, termín bude včas zveřejněn.
Leoš Ševc

Letos se už uskutečnila jedna soutěž v naší obci, a to v sobotu 27. dubna,
kdy se ve štafetě a útoku CTIF utkaly mladší a starší družstva dětí v soutěži
O pohár starosty SDH Bystré v O. h. Soutěž byla jako vždy zahájena nástupem a štafetou CTIF v aleji směr bysterské Doly a kolem poledne se přesunula do areálu Koupaliště, kde proběhl útok CTIF a vyhlášení soutěže. Letos
příliš nepřálo počasí, tedy moc nepršelo, ale bylo chladno, přesto se soutěže
zúčastnilo celkem 28 družstev a dvě k nám zavítala i z Bystrého ze Slovenska. Bohužel se to díky silné účasti a trochu horší organizaci poněkud protáhlo, a tak se vyhlášení účastnilo už jen několik málo vytrvalců. V kategorii mladších zvítězilo domácí Bystré, v kategorii starších pak Bystré ze Slovenska.
Další dvě soutěže se konaly v sobotu 18. května. Dopoledne se rozběhly útoky o Pohár starosty obce Bystré v rámci seriálu Podorlické ligy v požárním
útoku v kategorii muži a ženy, odpoledne pak proběhla Okrsková soutěž. Obě
soutěže se uskutečnily v areálu Koupaliště a kromě zajímavých bojů bylo pro
všechny připraveno občerstvení a dobrá zábava.
Leoš Ševc
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11

Protože je letos opět naplánováno více prací, aby se podařilo areál udržet v
dobrém stavu, proběhla první brigáda už 6. dubna. A musím říct, že účast
byla hojná, celkem cca 20 dospělých a 20 dětí. Udělala se spousta práce a
hned celý areál prokoukl. Počasí nám také přálo a kdo nespěchal domů,
mohl večer posedět v klubovně. Všem, co pomáhali, patří velké poděkování.
Termín čištění nádrže se přizpůsobil bohatému programu našich hasičů, a
tak se letos setkaly v jednom víkendu dvě akce – v sobotu 18. května se konaly dokonce dvě soutěže dospělých a v neděli pak čištění nádrže a práce
v areálu.
Obec pro zúčastněné připravila občerstvení a volné vstupenky na sezonu
2019. Více o tomto v příštím zpravodaji.

