Milí tená i, m síc se s m sícem sešel a po zasn ženém Bystrém ani památky. Jsme tomu jist
všichni rádi. P icházející jaro tradi n otevírá lidem o i a ty najednou vidí spoustu v cí, které
do té doby nevid ly.
Jednou z t chto v cí je velké poškození komunikací a to nejen na území naší obce. lov k
idi ský si pak asto íká, kam až tato situace bude muset zajít, aby se n co stalo.
Tuto otázku si ob an obce nemusí klást p i pohledu na odpadky poházené kolem kontejner
v obci. U t ch se každý z ob an naší obce musí spíše zamyslet i zastyd t.
Jeden podn t k zamyšlení nám poskytly i poslední dny, kdy tento sv t opustila jedna
z nejv tších morálních autorit – papež Jan Pavel II. . Ten b hem svého pontifikátu nabádal
mimo jiné práv k zamyšlení. K zamyšlení všech nad sebou samým bez ohledu na rasu i
náboženské p esv d ení. Zkusme ho v tomto následovat alespo v oblasti pé e o prost edí
naší obce.

Zápis . 3 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 23. b ezna 2005
v 19 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Francová D., Dusílek M., Mach J., Tomáš J. . Dále p ítomno 28 ob an obce a host .

Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) R zné záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ov ovatele zápisu p. Macha a p. Martinkovou.
1) Starosta p e etl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) V bodu r zné záležitosti byly projednány tyto body:
-

-

-

zastupitelstvo projednalo provedení jarního sb ru nebezpe ných odpad , který
zajistí firma Marius Pedersen – skládka k ovice u Dobrušky.
zastupitelstvo bylo informováno o smlouv o výkupu akcií BUS ,které vlastní
obec a nedoporu ilo tyto akcie v sou asné dob k odprodeji.
zastupitelstvo projednalo a schválilo zn ní dodatku Ve ejnoprávní smlouvy o
výkonu ásti p enesené p sobnosti obce s M stem Dobruška.
zastupitelstvo bylo informováno a schválilo uzav ení „Partnerské smlouvy pro
projekt internetizace knihoven v Královehradeckém kraji.
starosta informoval zastupitelstvo o podání grantu na innost mládeže ke
krajskému ú adu.
dále informoval o po ádání zájezdu DSO Region Orlické hory na veletrh URBIS
konaném v Brn . K ú asti se p ihlásili 4 lenové ZO.
zastupitelstvo se zabývalo posouzením prvních návrh na znak a prapor obce
vypracovaných heraldikem Janem Tejkalem. Zastupitelstvo tyto návrhy pro
nejasné vyjád ení vztahující se k obci Bystré neschválilo.
zastupitelstvo schválilo provedení rozpo tové zm ny v hrazení nov stanoveného
poplatku obce za odb r spodních vod do sít ve ejného vodovodu. Úhrada za
odebranou vodu v roce 2004 iní 27 540,- K , zálohové tvrtletní poplatky na rok
2005 iní 7 750,- K .
zastupitelstvo schválilo výstavbu rodinného domku na parcele íslo 109/18 v k. ú.
Bystré p ipravovanou p. Nad ždou Jiránkovou. Zárove schválilo napojení
stavby na ve ejný vodovod a kanalizaci obce s výjezdem z parcely na ve ejnou
komunikaci obce.
starosta informoval p ítomné o zm nách v dani z nemovitosti o kterých mohou
získat informace ve výv sní sk ínce OÚ.
dále informoval o p ipravovaných jarních pracích v obci na údržb vodovodní
sít a provozu skládkového hospodá ství.
místostarosta L. Ševc podal informaci o p ipravované rekonstrukci dopravního
zna ení místních komunikací a p ítomní navrhli a schválili dopln ní dopravních
zna ek v obci.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 23.3.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) zn ní dodatku . 1 l Ve ejnoprávní smlouv o výkonu ásti p enesené p sobnosti obce
a návrh na zahájení ízení o ud lení souhlasu uzav ené s M stem Dobruška.

b) uzav ení „Partnerské smlouvy pro projekt internetizace knihoven
v Královehradeckém kraji“ s Centrem evropského projektování Královehradeckého
kraje.
c) rozpo tovou zm nu spo ívající v hrazení poplatku Finan nímu ú adu v Rychnov
nad Kn žnou za odb r spodních vod do sít ve ejného vodovodu obce.
d) výstavbu rodinného domku zajiš ovanou p. Nad ždou Jiránkovou bytem v Bystrém
.p. 127, na parcele 109/18 v k. ú. Bystré a s ní související p ipojení stavby na vodovodní
a kanaliza ní sí obce a z ízení výjezdu z parcely na ve ejnou komunikaci obce.
Pro p ijetí: 9 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

24. dubna
30. dubna

Setkání d chodc v bývalé
škole. Za átek ve 14 hodin.
Tradi ní pálení arod jnic.
Bližší informace na
plakátech.

Duben
1. dubna
2. dubna
3. dubna
6. dubna
7. dubna
8. dubna

Petra Poulová
Marie Horáková
Josef Št pán
Anna Dušková
Ji í P ibyl
Pavla Šáfrová
Bohuslav Maisner
Jan P ibyl

10. dubna
11. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
20. dubna
22. dubna
28. dubna
30. dubna

Jaysen Scheepers
Filip Smola
Dana Netíková
David Horák
Josefa Michlová
Jana Sozanská
Jaroslav Tomáš
Marie Martinková
Martin Smola
Karolína Marešová
Anežka Hradecká
Marie Beková
Michal Dusílek

V následujícím tvrtletí m žete navštívit místní knihovnu v t chto dnech vždy od 16 do
18 hodin.

Duben
Kv ten
erven

14., 28.
12., 26.
23.

Místní skupina eského erveného k íže oznamuje všem obyvatel m obce Bystré, že
v sobotu 23. dubna 2005 se od 15 do 16 hodin bude konat sb r nepot ebného
ošacení v ekárn autobusové zastávky.
Za MS
K
Hrochová Danuše

!
Myslím si , že moc p emýšlení vám to nedá, o kterou noc asi jde. Ano, uhodli jste, jedná
se o poslední dubnovou noc, kdy mají temné síly nejv tší moc. Alespo v to už stovky let
lidé v í a snaží se arod jnice zahnat upálením oh . Jde o tradici starou tisíciletí,
které lidé skute n v ili. Pov sti tvrdí, že se každý rok o filipojakubské noci slétají
arod jnice. Tato tradice „ pálení arod jnic“ 30. dubna však nemá nic spole ného
s arod jnickými procesy. Je mnohem starší, sahá až do doby Kelt . Tento zvyk se

k nám rozší il z ejm od sousedních Germán , kde se této noci íká Valpuržina. (
Valpurga byla saská bohyn , patronka arod jnic)
A jaká byla obrana proti arod jnicím? Co lidé v minulosti d lali, aby se arod jnicím
ubránili?
Na k ižovatkách cest a na návsi práskali bi em nebo st íleli. arod jnice totiž hluk
nesnášely a hlu ným míst m se vyhýbaly.
D m lidé kropili sv cenou vodou, hlavn p ed vstupními dve mi, p ed okny a p ed
komínem. Zlé síly pak do domu nemohly. Do hnojišt , p ed d m a p ed chlév se
zapichovali v tévky akátu, šípku nebo jiné pichlavé p edm ty. Ty m li arod jnice
poranit.
Kolem stavení a p ed chlév se pokládali drny, aby arod jnice nemohly projít a škodit.
Musely totiž nejd ív spo ítat všechna stébla trávy a musely to stihnout p ed svítáním,
aby se dostaly dovnit . Jejich moc kon ila zakokrháním kohouta. Ze stejných
d vod se p ed dve e také rozhazovalo smetí i otep slámy.
Kdo se bál p ímého napadení, musel kolem sebe namalovat kruh sv cenou vodou a
v ruce držet hostii. Tak se dala p e kat noc i na zakletém míst . Na dve e a do oken se
v šel kopr i mochna, aby odehnaly zlé síly.
Lidé u sebe nosili o echy, protože ty když se hodí arod jnici do klína, zabrání jí vstát.
Tolik jen stru ný pohled do historie. Ale „ pálení arod jnic“ a r zné „ arod jnické
reje“ jsou v cí živou i v dob dnešní.
M.Š.
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Stolní tenis amatér – turnaj o putovní pohár „ PEPIKA“
První ro ník
Letos poprvé se konal turnaj o sklen ný pohár a díky shod náhod se termínov za adil na
19.3. ehož bylo využito k názvu tohoto turnaje. Do turnaje se celkem zapojilo pouhých 12
hrá , což p i azuji k náhle zm n po así, která pravd podobn v tšinu hrá natolik unavila,
že se k ú asti neodhodlala. Domácích se tentokrát ú astnila v tšina, ale stále tu byla silná
konkurence hrá z Dobrušky. Po adatelé s ohledem na nízký po et hrá zvolily hry na t i
vít zné sety, což p ineslo mnoho ne ekaných obrat . Roli favorit potvrdili letos dob e hrající
brat i Hofmanové a obsadili první dv místa. Za nimi se se adila trojice všem již dost
známým hrá z Dobrušky. P i neú asti minule nejlepšího z domácích hrá P. Hejzlara se
ádn zamíchalo po adí v „Bysterské lize“.
Po adí v turnaji:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hofman Pavel
Hofman Stanislav
Ungrád Ji í (Dobruška)
Václavek P.(Dobruška)
Mlyná P. (Dobruška)

Po adí v „ Bysterské lize“ :
1. místo

Hofman Stanislav

34 b.

2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hofman Pavel
Franc Jan
Ševc Leoš
Ševc Josef

23 b.
20 b.
19 b.
16 b.

Další turnaj se již neuskute ní s ohledem na nastalé jaro a taktéž malý zájem hrá . Kone né
po adí v „Bysterské lize“ budete moci shlédnout na výv sce u autobusové zastávky.
Pevn v ím, že po letní p estávce se nám poda í odstartovat další ro ník .
S p áním hezkého léta se s Vámi na as lou í
Ševc L.
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DUBEN

KV TEN

2.4. SOBOTA
4.4. POND LÍ (O)
11.4.POND LÍ (R)
16.4.SOBOTA
18.4.POND LÍ (O)
25.4.POND LÍ (R)
30.4.SOBOTA

2.5. POND LÍ (O)
9.5.POND LÍ (R)
14.5.SOBOTA
16.5.POND LÍ (O)
23.5.POND LÍ (R)
30.5. POND LÍ (O)

ERVEN

ERVENEC

13.6. POND LÍ (O)
20.6. POND LÍ (R)
25.6.SOBOTA
27.6.POND LÍ (O)

4.7. POND LÍ (R)
9.7.SOBOTA
11.7. POND LÍ (O)
18.7. POND LÍ (R)
23.7. SOBOTA
25.7. POND LÍ (O)

SRPEN
15.8. POND LÍ (R)
20.8. SOBOTA
22.8. POND LÍ (O)
29.8. POND LÍ (R)

OTEVÍRACÍ DOBA
POND LÍ (R)
POND LÍ (O)
SOBOTA

OD 7.00 DO 14.00 HOD
OD 13.00 DO 18.00 HOD.
OD 8.00 DO 12.00 HOD

SPOJENÍ- MOBIL
MARTINA KAVKOVÁ 737 959 513

P íští íslo vychází 1. kv tna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 27. dubna 2005 p. Marii Martinkové
na pošt nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 4. dubna 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

