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 (547 let)

Počet obyvatel: 257

PSČ: 518 01

Adresa URL: www.obecbystre.cz

Současnost obce Bystré
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. Cílem činnosti svazku je rozvoj členských obcí svazku s perspektivou celkového rozvoje a
prosperity mikroregionu a jeho obyvatel. Svazek obcí tvoří 26 obcí podhorské a horské oblasti Orlických hor
okresu Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Prostřednictvím DSO Region O. h. je obec začleněna i do
Euroregionu Glacensis. Obec má zpracován Územní plán sídelního útvaru a plán Programu obnovy
venkova.
Obec Bystré úzce spolupracuje s obcemi stejného názvu, kterých se v České republice nachází pět a ve
Slovenské republice jedna. Obce se schází ve dvouletých intervalech na setkáních obcí, jejichž program je
naplněn vystoupením hudebních a tanečních souborů, ochotnických divadelníků, Sborů dobrovolných
hasičů a podobně. Setkání probíhají ve velmi družném a přátelském duchu.
Prostřednictvím Sboru dobrovolných hasičů se obec intenzivně podílí na mezinárodní spolupráci. Více
jak deset let spolupracuje s polským městem Lewin Klodzki, dále s německou obcí Diedersdorf nedaleko Berlína
a slovenskou obcí Bystré u Vranova nad Toplou.
Obec je majitelem veřejného vodovodu, prostřednictvím kterého zajišťuje zásobování pitnou vodou.
Dvě třetiny budov jsou napojeny na kanalizační systém. Rozvody el. energie, veřejného rozhlasu a
telefonů jsou provedeny zemní kabelizací. Jednou týdně ordinuje v obci praktický lékař pro dospělé a
jednou týdně chirurgická poradna.
Činnost Osvětové besedyVýznamným zprostředkovatelem kultury v obci je občanské sdružení
Osvětová beseda Bystré, která je nástupnickou organizací Osvětové besedy, která byla založena v roce
1953. Toto sdružení v současnosti zastřešuje dva soubory dechových hudeb, divadelní soubor a sdružení
kamarádů Vag - I - Noviny.
Tradice dechových hudeb je zachována od roku 1862 až do dnešních dnů. V Osvětové besedě působí dva
soubory dechových hudeb, provozující jak koncertní tak i v převážné míře hudbu na smutečních
obřadech.
Ochotnické divadlo v obci působí od roku 1871. Za bohatá léta své historie prošlo léty aktivity i léty
útlumu. Současný široký divadelní soubor sestavený z občanů mladší generace již po několik let
připravuje převážně veseloherní hry. Svá představení uskutečňuje na moderně světelně i
zvukově zrekonstruovaném jevišti v místním hostinci.
Na kulturních akcích v obci se podílí i sbor dobrovolných hasičů.
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