Bystré
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.321459N, 16.255228E

Nadmořská výška: 543 m n. m.

První pís. zmínka: 1475 (543 let)

Počet obyvatel: 252

PSČ: 518 01

Adresa URL: www.obecbystre.cz

O obci
Obec Bystré se rozkládá na stráních malebného údolíčka v podhůří Orlických hor, na poloviční
cestě mezi městy Dobruška, Nové Město nad Metují a rekreačním centrem Deštné v Orlických horách.

Historie obce
Obec se původně jmenovala Zákraví a rozkládala se v místech, kde dosud stojí kaple, zřízená v roce
1893 z kamenného spodku zvonice, která byla průchodní a stála před dřevěným kostelíkem sv.
Bartoloměje, kolem kterého se rozprostíral hřbitov. Kaple byla zrekonstruována díky ...

Ubytování a restaurace
Ve sportovním areálu „U Koupaliště" se lze ubytovat v Turistické chatě Bystré, kterou provozuje p. Alena
Klucová. Tato chata má kapacitu 20 míst. Pro krátkodobé nenáročné přenocování slouží 10
čtyřmístných chatek umístěných v prostorách areálu.

Okolí a příroda
Jihozápadně se nachází vrch Končinská (526 m n.m.), východní stranou protéká vodní tok Dědina a
severní stranou Ohnišovský potok. Výlet si lze udělat například ke zřícenině nedalekého hradu
Dobřany nebo bývalému vodnímu mlýnu.

Současnost obce
Obec Bystré je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a členem Spolku pro obnovu venkova.
DSO Region Orlické hory byl založen za účelem podpory hospodářsko - sociálního a kulturního rozvoje a
obnovy venkova...

Sportovní možnosti
Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko nabízí sportovní vyžití pro aktivní chvíle odpočinku. Obcí
prochází červeně značená turistická trasa. V letních měsících je k dispozici koupaliště.

Památky a zajímavosti
V obci působí katolická a bratrská církev. Farnost katolické církve v Bystrém zahrnuje i obce Bačetín,
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Janov a Kounov. Místní duchovní správce zajíždí k bohoslužbám do obcí Dobřany, Ohnišov, Olešnice
a Sedloňov....

Doprava
Doprava z těchto měst je možná pravidelnou autobusovou dopravou.
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