P ed n kolika málo dny zvolilo konkláve novou hlavu katolické církve. V jeho pr b hu jsme
m li možnost prost ednictvím médií sledovat podrobný postup volby i cítit velký význam volby
samotné.
Menší i v tší volby provázejí lov ka od narození až po úmrtí. Volíme si hra ky, které se nám
líbí, ve škole si m žeme zvolit volitelný p edm t, postupn získáváme právo volit do ve ejných
funkcí. Konec konc i záv je vlastn volbou.
Svoji volbou do ve ejných funkcí odevzdáváme sv j díl zodpov dnosti jiným a tím si
v podstat ulevujeme. Na oplátku za toto ulevení musíme p ijmout fakt, že v ur itých situacích
místo nás rozhodnou námi zvolení zástupci. Zástupci, jež mnohým v cem rozum jí, ale
mnohým naopak ne. Aby rozhodli správn , musí si tito zastupitelé povolat na pomoc
odborníky a jejich názory p ijmout i odmítnout. asto jsou tyto názory velmi pestré a
rozhodování je obtížné. Nakonec však vždy rozhodnutí padnou musí. Toto se sice nemusí
každému líbit, p esto by m l toto rozhodnutí respektovat.
P íšt totiž mohou být role opa né a nespokojenec m že být v pozici toho, jež bude muset
n kdy za t žkých podmínek rozhodnout.

Zápis . 4 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 20. dubna 2005
v 19 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Francová D., Dusílek M., Mach J., Tomáš J. .
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. Šubra a p. Dusílka M. .
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 schválilo z d vodu zm ny funkcí u SDH Bystré odvolání p.
Zde ka Martinka z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasi obce a
jmenování p. Ji ího Tomáše ml. do funkce velitele JSDHO.
zastupitelstvo projednalo a schválilo novelizaci Spisového ádu obce Bystré
upraveného na stávající zn ní zákon .
zastupitelstvo schválilo prodej traktoru ZETOR 50 SUPER z majetku obce za
dohodnutou cenu 20 000,- K . ástku získanou prodejem schválilo použít
k nákupu nesené traktorové žací lišty.
zastupitelstvo schválilo bezplatné zap j ení areálu koupališt a ubytovacích
chatek SDH Bystré v O. h. k po ádání mezinárodního setkání mladých hasi
„Hry bez hranic“ v termínu ervenec 2005.
zastupitelstvo schválilo výši nájm za zap j ení za ízení koupališt pro rok
2005:
nájemné kiosku, skl. bun k, soc. za ízení 5000,- K m sí n
nájemné za jednorázové zap j ení klubovny a soc. za ízení 400,- a
800,- K
nájemné noclehu v ubytovacích chatkách 40,- K na osobu a den
zastupitelstvo projednalo návrh správce vodovodu na pot ebné opravy a
vybavení ve ejného vodovodu v obci. Akce budou postupn realizovány dle
finan ních možností rozpo tu obce.
místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkami firem na rekonstrukci
dopravního zna ení v obci, která bude po výb ru dodavatele realizována
v letošním roce.
starosta seznámil s konáním akci v obci:
o setkání senior 24.4.2005 v místním hostinci
o sb r nebezpe ných odpad v sobotu 14.5.2005

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 20.4.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) odvolání z funkce dosavadního velitele JSDHO Zde ka Martinka a jmenování nového
velitele Ji ího Tomáše ml. .
b) novelizovaný spisový a skarta ní ád obce Bystré.
c) prodej traktoru ZETOR 50 SUPER za dohodnutou cenu 20 000,- K dle kupní
smlouvy.
d) Nájemní ástky za zap j ení za ízení koupališt
• nájemné z kiosku, skladových bun k, sociálního za ízení 5000,- K m sí ní
nájemné dle smlouvy
• nájemné klubovny a sociálního za ízení 400,- a 800,- K
• nájemné za ubytování v ubytovacích chatkách 40,- K na osobu a noc.
e) dopln ní bodu usnesení Zápisu . 1, bod 1, rok 2005 ve zn ní schvaluje: „Záv re ný
ú et celoro ního hospoda ení obce Bystré za rok 2004 bez výhrad.“
Pro p ijetí: 9 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

Zápis . 5 z mimo ádného ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne
25. dubna 2005 ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Francová D., Dusílek M., Mach J., Tomáš J. .
Program:

1) Projednání a schválení návrhu znaku a vlajky obce Bystré

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. Martinkovou a p. Francovou.
1) Starosta dále seznámil p ítomné se stavem jednání o z ízení znaku a vlajky obce.
Zhotovení návrhu bylo smluvn zadáno heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi. Jmenovaný
zpracoval 5 verzí znaku a vlajky a tyto byly p edloženy k posouzení na ve ejném
zasedání zastupitelstva obce konaném v m síci b eznu. Zastupitelstvo ani ob ané
žádnou z verzí znaku a vlajky neschválili. Po dohod vypracoval Mgr. Tejkal další dv
verze návrhu. Tyto posoudila kulturní komise obce, byly p edloženy setkání senior a
vyv šeny na ú ední desce. Zastupitelstvu byl doporu en ke schválení návrh realizace
varianty . 6. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 25.4.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

P edloženou 6. verzi návrhu znaku a vlajky obce Bystré zpracovanou Mgr. Janem
Tejkalem.
BLASON:
Varianta 6 – znak:
„V zeleném štít nad zlatou vlnitou patou s modrým tkalcovským lunkem zlatý kostel
s dvakrát len ným pr elím se t emi obloukem zakon enými ervenými okny,
ervenými dve mi a ervenou st echou, z níž vyr stá zlatá v ž s obloukem zakon eným
erveným oknem a ervenou st echou zakon enou špicí s latinským k ížem.
Varianta 6 – vlajka:
„List tvo í dva vodorovné pruhy, zelený a žlutý zvln ný od poloviny své délky
k vlajícímu okraji t emi vrcholy a dv ma prohlubn mi, v pom ru 3:1. V žer ové
polovin v zeleném pruhu žlutý kostel s dvakrát len ným pr elím se t emi obloukem
zakon enými ervenými dve mi a ervenou st echou, z níž vyr stá zlatá v ž s obloukem
zakon eným erveným oknem a ervenou st echou zakon enou špicí s latinským
k ížem, ve žlutém pruhu modrý tkalcovský lunek.“
Pro p ijetí: 9 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

7. kv tna
14. kv tna
15. kv tna
22. kv tna
27. – 29. kv tna

Okrsková sout ž
v požárním sportu
v Bohdašín .
Sb r nebezpe ného odpadu
u kontejner za kostelem.
11,35 – 12 hodin
Okresní kolo sout že
dorostu v Kvasinách
Jarní úklid místního
koupališt . Za átek v 9
hodin.
Okresní kolo hry Plamen

mladých hasi
v Ješt ticích

Kv ten
1. kv tna
3. kv tna

10. kv
13. kv
15. kv
16. kv

tna
tna
tna
tna

17. kv tna
21. kv tna
24. kv tna
25. kv tna
27. kv tna
29. kv tna
31. kv tna

POZOR! POZOR! POZOR! V úterý
opravy po celý den

Olga tvrte ková
V ra Francová
Petr Hejzlar
Mitchel Scheepers
Blanka Št pánová
Martina N mcová
Jitka Dusílková
Marie Šubrtová
Nad žda Jiránková
Elina Scheepers
Radim Sv tlík
Jana Záme níková
Jaroslav Kaválek
Ji í Balcar
Josef Sv tlík
Vratislav Sv tlík
Jaroslav Macek
Romana Povolná
Ivana P ibylová
Josef Mach ml.
Jaromír Sv tlík
Zden k Martínek
František Macek

dne 10. kv tna 2005 bude z d vodu nutné
p erušena dodávka pitné vody do místního

ve ejného vodovodu.

dostate né zásoby pitné vody.

Žádáme tímto ob any, aby si na tento den p ipravili

Kulturní komise obecního ú adu s pot šením oznamuje, že v první polovin
prob hne tradi ní vítání nových ob ánk naší obce.

ervna op t

V sobotu 30. dubna se družstvo mladých hasi ze zdejšího SDH zú astnilo své první
letošní sout že. Za krásného po así zvládlo požární útok na výbornou a obsadilo tak 1.
místo. Gratulujeme!

P išlo op t již o ekávané jaro, na které se každý t ší. Pro naši rodinu to až do zámrzu
znamenají metráky št rkového prachu z vlastní soukromé cesty. Od prvního za átku se
nepovedla i když se p ed lety m la podobat asfaltce, v podob št rkového kamene
zpevn ného post ikem asfaltu. Tenkrát byli pracovnici zna n posiln ni, takže 4 metry
od cesty to odnesly nov zasazené rybízy.
Po první zim a vod se už kameny a kamínky válely na povrchu na nichž byl jen sem
tam vid t asfalt, prost pohromad to nemohlo držet. Každou další zimu se cesta
kone n dala nazvat lepší polní cestou.
Otev ít p es den okno v kuchyni, jídeln , ložnici je troufalost, léta se dá v trat jen v noci.
Pokud každý m síc pracn nerozšroubujeme okna a nevy istíme, tak žijeme jako
pra...ta. A každý jezdí, bu
honí as a nebo jen tak rekrea n prohání svá vozítka - doufám jen, že si snad nemyslí
že nás zajímá zrovna jeho síla motoru, nebo jeho idi ské um ní, když se za každým valí
mra na prachu.
P i sklizni sena postavit f ru se senem za hospodá ské stavení, aby se seno naházelo na
p du idi e samoz ejm moc p ekvapí, protože v tom nejužším míst u Zim a
nep ehledné zatá ce musí couvat, p i emž se tlu e do ela. Dá se to chápat dv ma
zp soby, bu jsme blbci my, co si to jen dovolujeme na vlastní cest stát a nebo je snad
blbec on, že tam zajel ?
Vlastní auta máme nalepená na p írodním plot tak, že všechna mají svoji zcela jistou
zna ku. Pokud p ijede návšt va a o tuhle zna ku nestojí, tak má sm lu, nežli si sedne,
tak zvoní zvonek a má se uhnout z cesty - p ekáží. Ješt že máme velký dv r, tak
nep ekážíme.

Je p kné mít k baráku cestu, ovšem takovou jako máme my, po celé obci nenajdete.
Asfaltovat cestu se nechystáme, obec soukromou cestu snad ani nem že.
Ješt že skon ila sláva " Osvobození Janova ". Ur it pro mnoho lidi spoustu
organiza ní práce. Nám zatím rozlámané buky dorostly, urvané koryto na
hospodá ském stavení, které bylo pár týdn nové se poda ilo také opravit. Žádný se
nep išel omluvit, t eba to ani nezaregistroval i když to sousedy zbudilo, to pat ilo k
válce.
Ve dvou p ípadech se maminkám stalo, že z klidné procházky m ly šok. V prvním
p ípad idi vylétl za nep ehlednou zatá kou za rohem a maminka leknutím i s
ko árkem sko ila do p íkopa, že málem dít vyklopila. Ve druhém p ípad dítko šlapalo
p ed ko árkem, když se ne ekan rychle vyno ilo auto, maminka pustila ko árek, který
ujížd l sám, aby chytila dít p ed ko árkem, které by se dostalo t eba pod auto. Našt stí
se nic nestalo. Co na to idi i jsme se nedozv d li. Letitá trp livost se zaléváním prašné
cesty dochází, každý kdo pot ebuje n kam nahoru se dostane po p kné asfaltce. Pokud
se nep emýšlí a neumí se jezdit slušn jako naposledy ervené autí ko paní u itelky,
která let la jako když ze ní n kdo pálí a nevidí se valící mraky prachu, nehled na to, že
všude mohou být d ti, bude soukromá cesta jen soukromá a tím se uzav ou všechny
patálie a kone n si sednem p ed barák, aniž bychom m li plnou pusu prachu a po
p íchodu z prachu nebudeme muset vysávat koberec na chodb a denn vytírat
všudep ítomný št rkový prach z cesty abychom to neroznášeli po celém byt . Nech si
tito piráti uv domí, zda jim by se tohle takhle dlouho líbilo. Asi nikoho tak dob e
neznám.
POV.

První doklad o procesí do Vambe ic je z roku 1663, a to na památku velkého požáru
v Náchod . Chodilo se s muzikou, korouhvemi, bubny a pány sousedy „ v pláštích“
(opsáno z podklad - nevím co znamená). Je pouze známo, že na procesí a kázání bez
plášt choditi bylo zakázáno od r. 1728 pod pokutou kopy groš .
Nyní se zmíním pouze o posledním procesí do Vambe ic. Tato organizovaná pou
z Náchoda a širokého okolí se konala r. 1947. Všichni ú astníci se sjížd li vlakem do
Police nad Metují. Odtud šli polními cestami mezi Policí nad Metují a Slavným, dále po
h ebenu Broumovských st n do horního konce Božanova, dále do Studené Vody a p es
státní hranice do Vambe ic. V tomto prostoru je rozestav no celkem 29 socha ských
památek. Samotná bazilika byla postavena v r. 1677 Danielem Paschasiusem jako menší
napodobenina m sta Jeruzaléma. V letech 1715 - 1720 byl na míst p vodního,
zbo eného, postaven krásný mariánský kostel. P edstavuje repliku jeruzalémského
chrámu. První procesí se ovšem konala k líp se zav šenou figurkou, která vrátila
slepému Johannu z Razsewa zrak.
Pokud bude zájem, mohu se k celé záležitosti procesí i procesí z Opo na p es naše obce
podrobn vrátit v n kterém z p íštích p ísp vk .

VAG-I-noviny Bystré
po ádají akci

Po stopách procesí do Vambe ic 1947

v ned li 5. ervna 2005
• Odjezd z Bystrého do Police n/Met. v 6. 23 hodin autobusem - dále
vlakem z Náchoda.
• P ší pochod Police nad Metují - Vambe ice
• Návrat autobusem nebo mikrobusem zp t /dle po tu ú astník /
Cestovné a jídlo se hradí každý ú astník sám.
P ihlášky do 24.kv tna 2005 u p. Sv tlíka V.
vratislav.svetlik@dobruska.net
721 983449 nebo osobn .

!
Prodám DVD p ehráva CyberHome CH-DVD 462
P ehrává všechny formáty v etn DivX,XviD
Nový, v záruce zakoupen 12.4.2005
Cena 1300,-K
Sv tlík Vratislav
721 983449
Prodáme suši ku na prádlo v dobrém stavu. Cena 2 500,- K . Tel. 494 665 266.

P íští íslo vychází 4. ervna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 1. ervna 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 5. kv tna 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

