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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 9 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
na obecním úřadě v Bystrém dne 15. května 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č. 8 ze dne 17. 4. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 08/2019 a 09/2019 schválená starostou
d) informaci o postupu prací na realizaci projektu „Zateplení společenského domu v
Bystrém“
e) informaci o projednání úvěrové smlouvy na akci „Zateplení společenského domu v
Bystrém“
f) informaci o zajištění voleb do Evropského parlamentu
g) informaci o zajištění poštovní služby v Bystrém
h) zprávu o prováděných pracích v obci
i) zprávu o odpadovém hospodářství
2. schvaluje:
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 03/2019 ve výši 40 000,- Kč pro SDH
Bystré podle schválených zásad pro poskytnutí dotace č. j. DP 03/2019
b) aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystré na období 2020 - 2023
c) přijetí úvěru ve výši 6 mil. Kč se splatností na 17 let, dle nabídky KB ze dne
1. 3. 2019, na akci „Zateplení společenského domu v Bystrém“
d) dohodu o ukončení účinnosti nájemní smlouvy uzavřené s Českou poštou dne
2. 3. 1994 dohodou ke dni 30. 6. 2019
e) pověření starosty obce Leoše Ševce k podpisu smlouvy o úvěru s vybraným
poskytovatelem dle bodu 2c) tohoto usnesení
f) nájemní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o nájmu
pozemků č. k. 218, 3689 a 3705 v k. ú. Sněžné (u vodárenské čerpací stanice obce
Bystré)
g) záměr obce Bystré Č.j.Z03/2019 pronajmout nebytové prostory v budově bývalé
školy včetně sociálního zařízení (vyjma třídy č. 2 – klubovna SDH) v termínu
1.7. – 31. 8. 2019
Usnesení č. 10 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v areálu U koupaliště v Bystrém dne 19. června 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č. 9 ze dne 15. 5. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 10/2019 a 11/2019 schválená starostou 12. a 19. 6. 2019
d) zprávu o prováděných pracích v obci
e) zprávu o kulturních akcích v obci
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2. schvaluje:
a) nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově bývalé školy dle
schváleného záměru č. j. Z 03/2019 v období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 pro ZŠ
Trivium Plus o.p.s.
b) smlouvu o nájmu dle schváleného záměru č. j. Z 02/2019 o pronájmu nebytových
prostor v budově č. p. 110 pro Poštu Partner
c) veřejnoprávní smlouvu č. 04/2019 dle schválených zásad o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Bystré č. j. DO 04/2019
d) změnu parametrů úvěrové smlouvy k zajištění realizace akce ZSDVOB
e) přípravu záměru dlouhodobého pronájmu pozemků p.č.396/3 a 399/1 v k. ú. Bystré
v Orlických horách na základě obdržené žádosti

Důležitá upozornění
Hospoda - zateplení společenského domu v obci Bystré
Koncem dubna byla zahájena přestavba hospody, která by se do budoucna měla stát
i jakýmsi kulturním stánkem obce. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci části
hospody, kde vznikne nová kuchyň s potřebným zázemím, nové sociální zařízení,
prostor pro menší obchůdek a v podkroví pak nové místnosti pro spolkové
organizace. V sále se zatím počítá s minimem úprav. Pokud se podaří zajistit
finančně, bude provedeno zateplení s výměnou části elektroinstalace a vyrovnána
parketová podlaha. Ale to je zatím ještě hodně
daleko.
Nyní jsou téměř dokončeny bourací práce.
Jsou vybourány podlahy, provedeny stropní
konstrukce, zhotovena izolace zdiva, je
položena nová ležatá kanalizace, provádí se
podkladní betony a probíhá příprava na
montáž ocelové konstrukce nového krovu.
Díky tomu, že jde o rekonstrukci, jsou s tím
spojené časté nesrovnalosti v projektové
dokumentaci, které se ale daří řešit průběžně.
Zhotovitel stavby zatím dobře spolupracuje při jejich řešení. Bohužel to samé se nedá
říct na stranu projektanta. Termínově se stavba zatím drží v předloženém
harmonogramu a vše nyní závisí na realizaci střešní konstrukce.
Leoš Ševc, starosta obce

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v tyto středy:
srpen 14. a 28.

září 11. a 25.

říjen 9. a 23.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Škola v Bystrém
Zdá se to být nedávno, co naše škola ožila, když se do ní po více než čtyřiceti letech
vrátila načas výuka. Rok utekl jako voda a s koncem školního roku v obci opět nastal
klid. Zmizelo dočasné dopravní značení, děti si užívají prázdnin a jistě už se těší na
návrat do nových prostor ZŠ Dobřany.
Na základě požadavku vedení
školy prodloužila obec Bystré
pronájem prostor v budově bývalé
školy č.p. 88 za účelem uskladnění nábytku a jiného zařízení,
neboť dokončení rekonstruované
školy v Dobřanech se posunulo na
31. 7. 2019.
Tedy těm, kterým toto dočasné
využití bývalé školy v Bystrém
nebylo zrovna příjemné, můžeme
oznámit radostnou zprávu, že se
vracíme zpět do starých kolejí.
Leoš Ševc, starosta obce

Nová účetní obce
Opět se potvrdilo, jak nám ten čas rychle utíká. Asi bychom si ani neuměli představit
náš úřad bez paní účetní Jitky Svobodové, která na naší obci vykonává tuto práci již
od roku 2003. Letos – pro nás bohužel - paní účetní odchází do důchodu. V reakci na
to obec už na jaře vypsala výběrové řízení na pozici účetní.
Měli jsme trochu obavy, jestli se v dnešní době vůbec někdo přihlásí. Nakonec se
sešlo pět nabídek a po nastudování zaslaných životopisů byly zájemci pozváni
k pohovoru. Na jejich základě byla vybrána nová posila našeho úřadu.
Tímto bych chtěl ještě současné paní účetní poděkovat za dlouholetou a precizní
práci. Zároveň jí chci popřát pevné zdraví, aby si mohla dosyta užít babičkovských
radovánek s vnoučaty, či pravnoučaty.
Leoš Ševc, starosta obce

Pošta Partner
Koncem června ukončila Česká pošta s. p. provozování pobočky pošty v Bystrém. Od
1. 7. 2019 začala fungovat pobočka Pošta Partner provozovaná Mgr. Michalem
Dusílkem.
Pro občany se v oblasti poštovních služeb téměř nic nezměnilo. Na první pohled
zaujme nový interiér, kde ubyl sortiment nabídky různého zboží. Otevírací doba
zaznamenala jen minimálních změn.
Leoš Ševc, starosta obce
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Kulturní akce v areálu „Koupaliště“
Letošní sezóna se zdá být zatím tou nejvíce naplněnou, co se týká akcí pořádaných
na koupališti. Bezmála každý víkend uskuteční nějaká hudební produkce či sportovní
zápolení. Pro návštěvníky je dobré, že se tu vystřídají různé žánry, a tak si snad každý
přijde na své.
Největší akci očekáváme v době bysterské pouti v sobotu 24. 8. 2019 pod názvem
Beatový pouťový festival, na který vás srdečně zveme.
Leoš Ševc, starosta obce

Stalo se
Rychlé zprávičky z Bystrého
Tradiční setkání bysterských seniorů proběhlo 28.
května 2019. Protože jsme nemohli využít ani školu ani
hospodu, vyrazili jsme opět na malý výlet. Tentokrát
jsme nejeli daleko. Navštívili jsme muzeum krajky ve
Vamberku, kde mnozí „účastníci zájezdu“ ještě nebyli.
Po obědě jsme vyrazili do zámku Doudleby nad Orlicí,
kde byl natáčen film Bathory. Na závěr prohlídky za
námi došel i majitel zámku pan Dujko, který krátce
povyprávěl nejen o zámku, ale i o své mamince
původem ze starého českého rodu pánů z Bubna a Litic.
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V sobotu 22. června starosta obce spolu s místostarostou a manžely Martínkovými
navštívili Bystré u Poličky, kde si připomínali 670 let od první písemné zmínky o
městě Bystré. Setkali se jak se starými známými, tak i s novým starostou města
panem Mgr. Janem Neudertem. Zúčastnili se oficiální oslavy na náměstí i
společenského odpoledne v prostorách zámecké zahrady.

Konec školního roku a začátek prázdnin mohly bysterské děti spolu s rodiči a
prarodiči oslavit na farské zahradě v pátek 29. června. Římskokatolická farnost pro
ně připravila zábavné odpoledne a podvečerní posezení. Děti se mohly vyřádit na
skákacím hradě a opéct buřtíky. A že akce měla velký ohlas, o tom vypovídá i
návštěvnost. Přišlo na sto dětí a čtyřicet dospěláků.

Josef Lukášek, foto Leoš Ševc

Volejbal
I letos pokračuje letní sezóna rekreačního volejbalu v areálu „Koupaliště“. V květnu
nám sice počasí moc nepřálo, ale od června už jedeme naplno.
Hned začátkem června se uskutečnil první turnaj za účasti čtyř týmů. Dva týmy byly
sestaveny z místních a dva přijely z Náchoda. Začátek turnaje nám o více jak dvě
hodiny posunul déšť, to nic ale nezměnilo na nadšení, které hru provázelo.
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Síly družstev byly vyrovnané, a
proto i celkové pořadí bylo velmi
těsné. Zvítězili Hopíci z Náchoda
před oběma domácími týmy a
doslova bramborové medaile si
odvezli letos Dr.Soni z Náchoda.
Důležité ale bylo, že se klání
obešlo bez zranění a všichni měli
radost z přátelské atmosféry.
Další turnaj nás čeká v sobotu
17. srpna, kdy k nám zavítají
družstva z Nového Města n. Met.
S kamarády z Náchoda se opět utkáme 5. října.
Kdo by si chtěl s námi přijít zahrát, může přijít v úterý a v pátek, začínáme v 17:30.
Leoš Ševc

Sraz Velorexů
Ve dnech 5. - 7. července se do areálu „Koupaliště“ sjely na svůj již devátý Podorlický
sraz stroje nesoucí označení Velorex. Tato „vozítka“ stále stoupají na ceně a jejich
majitelé si jich také patřičně hledí.
Letošní ročník nepřekonal ten minulý, kdy
se zúčastnilo srazu rekordních 76 těchto
moto aut. Tentokrát jich bylo více jak 60 a
vlastní soutěže, kdy se stroje rozjely do
okolí, se účastnilo 58 Velorexů. Jednu
zajímavost však tento sraz měl, a to
v podobě účasti hostů až z dalekého
Nizozemí.
V sobotu večer současně v areálu
probíhala i další akce - „Country šaráda“,
a tak byl areál zatížen něco kolem třemi sty
návštěvníky a věřím, že k jejich spokojenosti.
Dle organizátorů tohoto setkání bychom se na ně mohli těšit zase za rok pří jubilejním
desátém srazu.
Leoš Ševc

V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Jaroslav Vaněk
Karel Přibyl
Dobromil Hejzlar

Milan Tláskal
Jana Krásová

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Co možná nevíte
Vzpomínky na budování koupaliště - 4. část
V minulé části jsme skončili na konci 80. let. Dnes naše vzpomínání na koupaliště
dokončíme. Rok 1989 byl zlomem v soukromém podnikání. Stánek na koupališti byl
však poprvé pronajat soukromníkovi již dříve.
Prvním soukromým provozovatelem kiosku se stal Jiří Šritr z Bystrého a bylo to už
v roce 1988. Koupaliště spravoval tehdy Stanislav Ševc a bylo vybráno 15.572 Kčs.
U koupaliště tábořili pionýři z Náchoda a Nového Města. V roce 1989 počasí moc
v létě nepřálo (vybráno jen 11 tisíc Kč). V roce 1990 provozoval kiosek janovský rodák
Jiří Hradecký z Bohdašína. V roce 1991 byla ke stánku na koupališti zakoupena
obytná buňka jako sklad. Prodej vstupenek nadále zajišťovali studenti. Vybíralo se
1,50 a 3,- Kčs, 2,- Kčs za parkování. V 90. letech na koupališti vypomáhali také obecní
zaměstnanci či pracovníci na civilní službě.

V některých letech měl nájemce koupaliště na starosti jen stánek, jindy kromě kiosku
také koupaliště a v určitém období byla pronajímána také „hospůdka“ z bývalé
klubovny. Pokusme se sestavit přehled těch, co na koupališti zajišťovali občerstvení.
Není to jednoduché, čerpáno bylo z kroniky i z nájemních smluv. Případná doplnění
či upřesnění jsou vítána ☺.
1988
1990
1991
1992
1993-1994
1995-1996
1996-1998
1998
1999 ?
2000-2002
2003
2004-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014

Jiří Šlitr, Bystré
Jiří Hradecký, Bohdašín
J. Soumar, Sněžné (uváděn jako správce koupaliště)
Josef Bartoš, Bystré
pan Suchánek
Jiří Štainer
Zdeněk Čtvrtečka s pojízdným občerstvením (Avie)
p. Švorc (stánek ale neprovozoval)
Fr. Haufer, Janov
Lubomír Ruffer, Nové Město n. Metují
Ivana Kuchaříková
Detektivní služba Nové Město nad Metují (Marcel Doubrava)
Martin Vít, Kounov
Jakub Remeš
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2015
Pavel Krupa, Náchod
2016-2018 Patrik Chaloupka, Janov
2019
Michal Macek

A kdy se na koupališti objevily chatky?
V roce 1991 provozovatelé dětského tábora z Náchoda vybavili prostor devíti
chatkami, které obecní úřad v roce 1994 odkoupil. Nejprve je spravovali obecní
zaměstnanci, později přímo obec, jindy zase nájemce areálu. Chatky jsou využívány
pro školní výlety, ubytování při akcích aj.

Dnes je areál nazýván U Koupaliště, i když oficiálně se již o koupaliště nejedná.
V roce 1996 přestalo být koupaliště nadále provozováno jako „koupaliště“, nýbrž jen
jako požární nádrž s koupáním na vlastní nebezpečí. Tomuto prostoru však nikdo
jinak neřekne, proto se používá označení areál U Koupaliště jako vlastní jméno.
V roce 2000 odkoupila obec buňku se sociálním zařízením (a sprchou) a o rok později
bylo zařízení uvedeno do provozu. Bývalá klubovna slouží bysterským občanům pro
pořádání společenských akcí. V roce 1999 byly vykáceny stromy za budovou a bylo
zde vybudováno kryté posezení.
Ubytovat se můžete nejen v chatkách, ale také v ubytovacím zařízení, kterému se
říkávalo AVAL.
V květnu 1997 byl na koupališti složen majetek firmy AVAL - několik buněk, ze kterých
vybudovali turistickou ubytovnu. Stavba byla dokončena v roce 1999. Dnes je
zařízení s pěti pokoji a 22 lůžky provozováno jako horská chata Evelína (https://chataevelina.webnode.cz/).
Svého času se počítalo s tím, že zde vznikne cykloturistické centrum a kemp.
V roce 2000 získala obec dokonce dotaci ve výši 70 tisíc korun na vypracování
projektu přestavby šaten na kemp a cykloturistické centrum. K vypracování studie byl
vybrán Ing. Arch. Alexander Pur z Hradce Králové.
Pokud o studii chcete vědět víc, zastavte se o letošní pouti v budově školy. Pokud
vše dobře dopadne, bude tu připravena výstava nerealizovaných projektů obce.
Foto: Stánek (ještě bez přístřešku). Pohled na areál při setkání Bystrých 2018
Chatky na záběru ze setkání velorexů 2014, Chata Evelína
Podle kroniky připravila P. Poulová
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Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?
1

2

Nápověda:
1) Kostel Všech Svatých v obci vzdálené 5 km
severovýchodním směrem od Bystrého.
2) „Když jsem jezdil do Olešnice do školy, tak jsem
se na tento kostel sv. Petra a Pavla něco nakoukal.
Byla tam nejkrásnější modrá obloha.“
3) Kostel sv. Máří Magdaleny v největším turistickém
středisku Orlických hor.
4) „Každého provokuje ta dáma. Je to trochu
paradoxní, vypadá to, že je listopad, ale dáma se tam
sluní… Potřeboval jsem tu dlouhou linii dole narušit a barevně to ke kostelu sv. Mikuláše
sedí. Něco jsem potřeboval i na druhou stranu, tak jsem tam udělal zákaz vjezdu.“
Řešení: 1 – Sedloňov, 2 – Nový Hrádek, 3 – Deštné v Orl. horách, 4 – Dobřany

Podle povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová, foto B. Vašíček a P. Poulová
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Mám radost, když je kostel plný
Rozhovor s Janem Barborkou, administrátorem excurrendo v Bystrém
V červenci 2013 nastoupil do Deštného na Diecézní centrum života mládeže Vesmír.
Začal dojíždět do Bystrého za farářem Ludvíkem Pfeiferem, který mu postupně
předával farnost Bystré. Farářské místo se dává na dobu 10 let, ale v dnešní době je
třeba kněží přesouvat mezi farnostmi častěji, proto se používá titul administrátor.
Excurrendo znamená „dojíždějící“, tzn. že nebydlí v místě farnosti.
Jak jste se do bysterské farnosti
dostal?
V podstatě jsem sem byl přidělen.
Ale byl jsem rád, že budu konečně
už taky samostatně působit jako
kněz, dosud jsem byl vždy závislý
na faráři. Pět let jsem působil ve
Vysokém Veselí v Polabí. Tady
v Bystrém je to moje první
samostatné
farářské
místo
s odpovědností za ovečky i kostely
☺.
Loni jste slavil 10 let kněžství…
Bylo to deset let od mého vysvěcení na kněze, což bylo 8. června 2008. Byl jsem rád,
že mohu prožít to moje malé jubileum s lidmi, kteří chodí do kostela.
Co vás přivedlo ke službě Bohu?
Byl jsem první dítě, rodiče asi čekali vnoučátka, ale když mi bylo 17 let, poprvé jsem
ucítil volání ke kněžství. Dost rychle jsem se rozhodl toto volání následovat. Bylo to
v těžké situaci. Můj kamarád ze školy se zapletl s drogami. Mně pomohla rodina a
přátelé, on to štěstí neměl. V napjaté situaci jsem se objevil v Deštném na Vesmíru
(netušil jsem, že tu budu jednou bydlet). Našel jsem tam přijetí a pomoc a uvěřil jsem
v Pána Boha. Chtěl jsem sloužit, nejdříve jsem chtěl jet do Afriky pomáhat dětem, ale
nakonec jsem se dostal ke kněžství.
To asi nebylo snadné, v té době jste se učil na cukráře…
Ve 14 letech jsem šel cestou nejmenšího odporu. Nechtěl jsem dojíždět ani být na
internátu. Z cukrařiny mne nejvíc bavily dorty, zejména zdobení. Paní mistrová mi
dávala volnou ruku, ale naše „máslové“ zdobení se nedá porovnávat s tím, jaké
extravagantní dorty se dělají dnes. Když jsem se rozhodl pro kněžství, musel jsem se
přihlásit na nástavbu, odmaturovat a vystudovat vysokou školu. Měl jsem výhodu, že
mladých mužů se na teologickou fakultu nehlásí mnoho. Dostat se tam nebylo těžké,
mnohem těžší bylo školu dokončit, ale podařilo se.
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Tady na faře máte obraz bysterského kostela od pana Kejvala. Je to jeho jediný
originál, který sám nevlastní. Jaký je Váš vztah k malování?
Daroval ho místní sbor Církve bratrské naší farnosti, dostali jsme ho od pana kazatele
Cvejna, na zadní straně je i věnování. Je to hodně symbolické gesto. Vlastně jsem
celou střední školu chodil do lidušky a maloval. Moje největší dílo byla křížová cesta.
Jednalo se o olejomalbu, barvy byly hodně křiklavé, celé to bylo dost abstraktní. Když
jsem začal, bavilo mne to, dokončit práci bylo ale hodně náročné. Byl jsem na to hrdý.
Dokonce jsem si všech 14 obrazů také sám zarámoval. Dnes jsou někde doma
v krabici.

Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém, Josef Kejval, 2015

Bysterská fara (červenec 2019)

Kde jste vlastně vyrůstal?
Narodil jsem se v Jilemnici, vyrůstal jsem v Nové Pace, malém městečku. Jsem
sportovec tělem i duší. Mám rád jakýkoli pohyb. Běhal jsem – to asi nikdo nezná –
závody, které organizoval klub českých turistů. Závodí se ve dvojicích, během běhu
se plní úkoly, poznávají se rostliny, hrady aj. Dostali jsme se až na republiku, ale není
tam taková konkurence jako v třeba v atletice.
Trochu to připomíná hasičský sport…
Dobrovolné hasiče jsem vůbec neznal. Poznal jsem je až tady, v Bystrém, a dávám
jim velké plus za to, že se pravidelně věnují dětem a mládeži ve vsi. Je to dobrá
příprava na život v různých situacích. I neběžci mají u hasičů místo, najdou si svoje.
Je to dobře. Pravda je, že když v pátek sloužím mši a vedle u hasičárny se rozbíhá
motor, tak si trochu konkurujeme, ale spíš se tomu směju…
Jste také vikariátní kaplan pro mládež na Rychnovsku. Vikariát se dá zhruba
přirovnat k okresu. Co tato funkce obnáší?
Mám na starosti práci s katolickou mládeží. Jsem spíš duchovní oporou, vlastní
činnost je záležitostí mladých. Pravidelně se scházíme, říká se tomu „Večer mladých“.
Setkáváme se na různých místech, jednou se setkání konalo i tady v Bystrém, tato
místnost byla plná mladých lidí.
Rozhovor vzniká v největší místnosti na faře vlevo vzadu. Vpravo při vstupu je
kaplička, naproti bývala administrativní místnost. Ta byla v době stavebních
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úprav místem setkávání. Další prostory vznikly z bývalého bytu faráře – je tu
funkční kuchyňka, společenská místnost a místnost na spaní.
Uvnitř fara žije. Ale zvenku je to, jak někteří říkají, ostuda vesnice. Věřím, že se i toto
jednou změní. Diskutujeme teď, zda dřevěný plot ano, či ne. Byl jsem pro živý plot,
někteří farníci by raději opravili laťky. Možná by byl zajímavý i názor Bysteráků, budu
rád, když někdo řekne svůj názor. Fara je v centru obce, bývá tu vánoční strom, byl
bych rád, kdyby se to občanům líbilo.
V červnu 2019 byla dokončena údržba varhan v kostele.
Na varhany se vybíraly peníze při koncertech už delší dobu, třeba i při ekumenické
bohoslužbě. Teď konečně jsme je využili na důkladnou údržbu – zaplatilo se přes sto
tisíc korun. Varhany mají nový motor, novou klaviaturu, vzdušnice byly opraveny a
vyčištěny. Po dobu, kdy byl přístroj mimo provoz, jsme využívali harmonium z fary.
Motor je silnější, i pro varhaníka je to komfortnější. Zvuk jde těžko nějak popsat –
nejlepší je, když si přijdete varhany poslechnout přímo do kostela.

Varhany před údržbou

První zastavení křížové cesty

Lavice v bysterském kostele

Na závěr: je něco, co Vás osobně zaujalo na bysterském kostele?
Zaujala mne křížová cesta od pana Bedřicha Bartáka, to je unikát. Jde o podmalbu
na sklo, ale tak zvláštně moderní. Kostelů jsem viděl hodně, ale takovou moderní
křížovou cestu ne, ta si mne získala. Líbí se mi také oltář, který pochází z Vrchní
Orlice. Pan farář Moštěk ho tím, že ho převezl do Bystrého, zachránil. Mám rád svým
způsobem i lavice. Jsou takové jednoduché, přírodní a pěkně se v nich sedí. I když já
je vídám spíše zepředu. Mám radost, když je kostel plný.
Aktuální bohoslužby najdete na farních stránkách http://farnostbystre.unas.cz/. Pro úplnost
ještě odkaz na Vesmír, kde Jan Barborka bydlí a kde se celoročně konají programy pro
mládež: http://vesmir.signaly.cz.

Petra Poulová
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Kulturní a společenské akce - přehled:
10. srpna
sobota

Retro posezení - 80‘ - 90‘ léta - soutěž o nejlepší kostým
Koupaliště Bystré od 20 hodin

14. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

24. srpna
sobota

Beatové pouťové léto
Koupaliště Bystré od 18 hodin

25. srpna
neděle

Pouťové odpoledne
Začátek 13:30 na návsi, hudba Gradace
atrakce pro děti, občerstvení, výstavy, pouťový fotbalový mač od 16 hodin hřiště U Roboty
Ukončení prázdnin – Legend Rock
Koupaliště Bystré od 19 hodin

31. srpna
sobota
8. září
neděle

Dětský den
Koupaliště Bystré od 14 hodin

20. září
pátek

Dan Bárta a Ilustratosphere
Centrum Elada, Bystré od 20 hodin

25. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

6. října
neděle

Vítání občánků
Místnost SPOZu- budova bývalé školy

16. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

******
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Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
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