ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH květen 2008
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Vážení spoluobčané,
jak už mnozí víte, na posledním veřejném zasedání
obecního zastupitelstva jsme se dohodli, i za
souhlasu většiny přítomných občanů, že se
přihlásíme do soutěže Obec roku. Hodnotící
komise navštíví naši obec pravděpodobně
v průběhu měsíce května nebo první poloviny
měsíce června. Obracíme se tedy na všechny
občany Bystrého, aby uklidili nejenom okolí svých
domů, ale i přilehlá veřejná prostranství. Nechceme
v žádném případě vytvářet nějakou Potěmkinovu
vesnici, jde jen o to, aby naše obec byla čistá a
upravená, aby se líbila i nám samotným.
Když vyjedeme z Kuchyněk, otevře se před námi
malebné údolí s chaloupkami rozesetými po
stráních. Prostě obec krásná na první kouknutí.
Udělejme tedy všechno proto, aby byla krásná i na
kouknutí druhé.
Myslíme, že si to zaslouží nejen Bystré, ale
především jeho obyvatelé, tedy my sami.
Co vy na to?
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 Pozvánky
 Okénko do historie
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 11. března 2008
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• změnu rozpočtu na rok 2008 dle přílohy
• přihlášení naší obce do soutěže „Vesnice roku“
• uzavření smlouvy na Změnu č.2 Územního plánu obce Bystré
• zadání oprav na veřejném osvětlení firmě TS Dobruška
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. dubna 2008
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• zadání výroby roštů do vodojemu
• zajištění dárkových předmětů na setkání obcí Bystré
• zakoupení malotraktoru s přívěsem a příslušenstvím

Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
květen 22.
červen 5. a 19.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Hradeckou č. p. 10.

Setkání obcí Bystré
Tento rok se bude konat setkání obcí Bystré ve slovenském Bystrém nad
Topĺou, a to od 18. do 20. července. Obec zajistí pro občany dopravu autobusem.
Odjezd je plánován na pátek 18. 7. v časných ranních hodinách. Druhý den
dopoledne podnikneme krátký výlet po okolí a od 14:00 začne oficiální slavnost.
Večer nás pak čeká zábava. V neděli 20. 7. se zúčastníme svěcení praporu a po
obědě se vydáme na cestu domů.
Zájemci o dopravu autobusem hlaste se na obecním úřadě, nebo u
starosty. Záloha na závaznou přihlášku bude vybírána ve výši 300,-Kč.
Ubytování a strava je pro účastníky zajištěna zdarma.

Odpadové hospodářství
Jak jistě všichni víte, počátkem roku 2007 jsme v naší obci zavedli sběr
tříděného odpadu. V obci jsou k dispozici dvě „sběrná hnízda“, jedno je za
kostelem a druhé ve vsi v „Jahodově“. Jsou zde umístěny kontejnery pro třídění
zvlášť skla barevného a skla čirého a dále pak po dvou žlutých kontejnerech na
plasty. Na stanovišti za kostelem je také trvale přistaven valník na kovový odpad,
penězi z prodeje šrotu přispíváme místnímu SDH.
Zaběhnutý je už i sběr plastových PET lahví a nápojových kartonů Tetrapak.
Tyto dvě komodity sbíráme do igelitových pytlů a odevzdáváme u skladové haly.
Sběr těchto dvou druhů odpadů je zvláště cenný, a proto jsme rádi, že si na něj
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občané zvykli a používají jej. Pet lahve zbytečně zabírají místo ve žlutých
kontejnerech, a ty potom musíme častěji vyvážet, za což musíme samozřejmě
svozové firmě zaplatit. Kdežto PET lahve a kartony Tetrapak nejenže odveze
firma zdarma, ale ještě nám za tyto dvě suroviny zaplatí, protože je lze snadno
recyklovat. Navíc sběrné pytle dostáváme bezplatně. Ty lze vyzvednout v místním
obchodě. Na tomto místě dlužno říci, že někteří obyvatelé této možnosti
zneužívají, pytle si berou ve velkém a používají je na běžný odpad. To snadno
zjistíte, když půjdete s odpadky a nahlédnete do kontejnerů na netříděný odpad…
Poslední komoditou, kterou lze třídit, je papír. Ten můžete odevzdávat
svázaný na faře, odkud je odvážen do sběrny a penízky z jeho prodeje přispívají
bysterským dětem.
Naše obec také získává za tříděný odpad finanční odměnu od firmy Ekokom
a. s. Čím více vytřídíme, tím více nám zaplatí. Tato firma společně s Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje a firmou Asekol s.r.o. také každoročně
vyhlašuje soutěž o Čistou obec. Za rok 2007 se naše obec ve své kategorii, tj.
obce do 500 obyvatel, umístila jako 55. z celkového počtu 207 obcí. Říkáte si, že
to není zase takový úspěch? Pak se tedy mýlíte. Musíme vzít totiž v potaz, že
jsme v loňském roce třídění teprve zaváděli a bylo to pro mnoho obyvatel něco
nového. To je patrné i z dílčích výsledků, tzn. z výsledků za jednotlivá čtvrtletí:
zatímco v prvním i druhém čtvrtletí jsme se umístili mezi posledními na 161.
místě, ve třetím kvartále jsme se vyšplhali až na 12. místo!
Jestliže se tedy třídění budeme věnovat i nadále, máme velké šance na
větší úspěch. A pokud bychom se umístili na předních místech, pak získáme i
nemalou finanční odměnu.
Abyste si mohli udělat vlastní představu, kolik jsme v loňském roce za
odpady zaplatili a naopak kolik jsme získali z prodeje PET a Tetrapak, z odměn
od firmy Ekokom a na poplatcích občanů, uvádím krátký přehled:
Netříděný odpad 87,84 tun =
107 783,-Kč
Plast
0,592 tun =
2 800,-Kč
Sklo
2,3 tuny =
770,-Kč
Nebezpečný odpad 0,503 tun + 74 přístrojů = 8 470,-Kč
---------------------------Celkem bylo na odpady vydáno
119 823,-Kč
Od firmy Ekokom jsme získali bonus ve výši 8 498,50-Kč
Za prodej PET a Tetrapak jsme získali
8 144,-Kč
Na poplatcích od občanů bylo vybráno
64 200,-Kč
---------------------------Celkem jsme z odpadů získali
80 842,50-Kč
M. Drašnarová
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Stalo se...
Setkání důchodců
V neděli 27. dubna jsme pro naše důchodce uspořádali setkání. Ačkoliv
vyšla po dlouhé době slunečná neděle, skalní návštěvníci se nenechali sluníčkem
zlákat a přišli posedět se svými sousedy do zasedací místnosti SPOZu.
Po úvodním přivítání starostou následoval kulturní program – letos jsme
pozvali pana Mgr. Josefa Hepnara, pracovníka záchranné horské služby.
Vystoupil zde s přednáškou o putování po jižní Africe, kterou v minulém roce
navštívil se svou rodinou. Občané si vyslechli mnoho zajímavého o této zemi,
především o tamních národních parcích, které jsou plné volně žijících exotických
zvířat. Své poutavé vyprávění doplnil i o velké množství snímků, které promítal na
plátno. Pak už pokračovala volná zábava s pohoštěním.
Doufám, že se i letošní setkání vydařilo ke spokojenosti zúčastněných a
věřím, že i za rok místní důchodci přijdou posedět.
Děkuji všem, kteří se přišli pobavit, a také děkuji členům SPOZu a kulturní
komise, kteří se na organizaci podíleli.
M. Drašnarová

Pozvánky
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Srdečně zveme všechny bysterské děti na dětský den, který bude uspořádán
v sobotu 14. června.
Pro letošní rok pro naše děti připravujeme „šipkovanou“. Děti všeho věku čekají
zajímavé úkoly, které prověří jejich šikovnost, zručnost, ale i odvahu.
Na závěr si opět budou moci zajezdit na koních
a pro nejmenší dětičky budou připraveny hry.
Samozřejmě i letos budou sladké odměny a opékání špekáčků.
Start bude ve 14. hodin od hasičské zbrojnice, cíl na koupališti.

*********************
Další z plánovaných akcí pro děti na léto bude

O přesném termínu jejího konání se dozvíte z plakátů.
Za pořadatele srdečně zve Jana Sozanská

Začalo to před 140 roky
Letošní rok je z hlediska českých dějin plný magických osmiček. K množství
nejrůznějších výročí se připojuje i rok 1868, ve kterém začala v regionu kolem
Bystrého samostatná práce nynějšího Sboru Církve bratrské.
U příležitosti tohoto stočtyřicátého výročí vás zveme na slavnostní
shromáždění, které se uskuteční, v rámci tradičního „sborového dne“,
v neděli 29. června od 14:00 v bysterské modlitebně.
R. Toušek, kazatel
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Okénko do historie
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích – pokračování
Panská pila v Sedloňově číslo 115
V době, kdy se budovaly tkalcovny na Zlatém potoku, tak kol roku 1900, na pozemku
hospodářství Tunzova zřídil tkalcovnu snad už ze stávající pily Rudolf Marek z Bystrého.
Tento Marek prodal svůj podnik knížecímu velkostatku Colloredo-Mansfelda a byla zde
založena panská pila velkého rozsahu. Byla poháněna vodou i párou. Prostorný pozemek
oplocen a zde uloženy některé druhy řeziva k volnému prodeji. Sedloňovské lesy stačily
dodávkou klád, byly nepřeberné. Řezivo po ohradě rozváženo vozíky po položených železných
kolejnicích. Sklad řeziva dosahoval až k silnici a bývalo zde až padesát čtyři lidí zaměstnaných.
Onen Marek odjel do Srbska či Chorvatska co dřevařský odborník. Po čase panská pila
zrušena.

Mlýn a pila Vendelína Čtvrtečky č. 42
Po pravé straně toku Zlatého potoka, tam co se silnice k Sedloňovu vedoucí odbočuje na
Dobřany, tam stojí budova bývalého mlýna, pily i tkalcovničky. Původ mlýna je neznámý. Málo
světla do minulosti budovy nám dává nápis na prkně lomeničním. Zní takto: Tento příbytek jest
vystaven nákladem Jana Novotného Léta Páně 1792 a spravoval Johan Čtvrtečka mlynář ze
Sněžného Léta páně 1884, 23. srpna.... dále nápis nečitelný. Snad starší nápis dle kronikáře
Hencla ze Sněžného hlásal, že mlýn zbudoval Marek Novotný, dle jiné informace měl to být
Hynek Novotný. Téměř naproti mlýnu stávala hospoda u Novotných. Snad hospodský Novotný
zvaný Mandám, byl blízkým příbuzným, ne-li dokonce bratrancem, Novotného mlynáře. Kol
roku 1900 byl zde nájemcem mlýna Samek a bylo tu živo.
Tehdy formani z hor mívali zde své zastaveníčko, buď kvůli pivu, které v lahvích zde
prodáváno, neb zastavili se pro mouku a chléb. Za Samka dobře prospívala pekárna. Chléb od
Samků byl oblíben v celém okolí. Mlýn byl dřevěný, později k němu přistavěli další část, ale to
bylo za Vendelína Čtvrtečky. Tehdy mlýn i pila byly v plném provozu, tedy závod v rozkvětu. Až
dosud mlelo na kamenech francouzských, válce zavedeny v roce 1921. V roce 1930 odhlášena
živnost mlynářská a počato zde s tkalcovinou – prozatím pracovalo se na osm stavů. Pila
dokončila svoji činnost v roce 1952.
Prvním známým mlynářem po Novotném byl zde mlynář Vintra, pročež mlýn jmenován
také někdy mlýnem Vintrovým. Mlynář Vendelín Čtvrtečka dodával lesku svému mlýnu a pile,
tehdy dosti prosperujícím, svým členstvím v okresním zastupitelstvu v okrese Novoměstském,
do něhož byl zvolen stranou lidovou.
Tento mlýn – jak již uvedeno – nalézal se na katastru obce Sněžné a ze Sněžného
pochovávají své mrtvé na Nový Hrádek, avšak zde z tohoto mlýna pochovávají do Bystrého, a
to od pradávna. Na pohozeném pomníku v Bystrém na hřbitově našel jsem tento nápis: Usnul
v Pánu 25. máje 1815 Josef Novotný mlynář Sněženský očekává hlas Trubky k Soudu
budoucího, majíce věku svého 72 let. To asi syn Jana Novotného, co v roce 1792 spravoval
tento mlýn. Rodina Čtvrtečkova – populární mlynářská rodina – odpočívá též na hřbitově
v Bystrém a v bývalém mlýně, plném ruchu a života, je dnes pusto. Nepracuje se na pile ani
v tkalcovně ani ve mlýně. Mlýnská dost rozsáhlá budova slouží za byt a je svědkem bývalých
dobrých časů mlynářů a pilařů. Budova je dnes v majetku pana Knoulicha, který za manželku
měl dceru Vendelína Čtvrtečky mlynáře a která záhy zemřela. Podhradský mlynář Karel Langr
zemřel v roce 1838 a ještě za svého života svým pěti synům odkázal každému mlýn. Svému
Synu Hynkovi koupil tento mlýn, jenž v rodinných záznamech jmenován jest mlýnem Pod
Sněžným číslo 42. Novotný, mlynář ze Sněžného, tedy z mlýna tohoto, zemřel v roce 1815 –
jest tedy pravděpodobno, že brzy po jeho smrti jeho mlýn přešel do vlastnictví rodu Langrova.
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Kdy končila působnost jeho, nepodařilo se mně zjistit. Langrové rodu tohoto byli v Sedloňově ve
mlýně Bartákově číslo 16.
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“
zpracovala G. Povolná

Gratulace
V tomto období oslaví své významné životní jubileum
mimo jiné také
pan Miroslav Pek.
I my se připojujeme k zástupu gratulantů
a přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti.
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Kulturní a společenské akce:
14. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

7. června
sobota

Indiánská stezka

14. června
sobota

Dětský den

18. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
Chábory – pozvánka na str. 4
Start ve 14:00 u hasičské zbrojnice
Hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00

16. července Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
středa
18. – 20.
července

Sraz obcí Bystré
Bystré nad Topĺou

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 3. května 2008.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 25. července 2008.
»»»»»•«««««
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