Vážení tená i, dostáváte do rukou tradi n siln jší prázdninové íslo našeho Zpravodaje.
Toto íslo by se mohlo p ejmenovat na Hasi ský zpravodaj. Je totiž plné informací o
úsp šných výsledcích našeho Sboru dobrovolných hasi . Zejména výsledky nastupující
generace hasi nás napl ují nad jí do budoucnosti.
Opa ným asovým obdobím, historií se zabývá lánek paní Vaší kové o emeslech v Bystrém
v dobách minulých. Jist pro Vás bude zajímavé srovnání se sou asností, která je úpln jiná.
Tak už to ale v lidském život chodí. V ci se rychle m ní a po v cech minulých z stávají jen
dobré i špatné vzpomínky.
Hezké léto a v zá í nashledanou!

Zápis . 7 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 22. ervna 2005
ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Martinková M., Ševc L., Francová D.,
Dusílek M., Mach J. . Omluven: 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. Francovou 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:
- starosta informoval zastupitelstvo o schválení znaku a praporu obce
Poslaneckou sn movnou Parlamentu eské republiky
- dále informoval o zadání k výrob fotografií obce v letní a zimní verzi
dopln ných znakem obce.
- seznámil s podáním žádosti na eský svaz t lesné výchovy v Praze o p evod ásti
pozemk sportovního h išt na obec Bystré.
- informoval o provedené kontrole provozu ve ejného vodovodu Krajskou
hygienickou stanicí se sídlem v Rychnov nad Kn žnou a odb r vzork odpadní
vody z výtok kanalizace v obci.
- informoval o uskute n ném stavebním ízení výstavby rodinného domku p.
Jiránkové.
- seznámil uhrazením finan ních ástek za zakoupení skladové bu ky a školného
na žáky obce školským za ízením.
- informoval o zm n terminu konání „Her bez hranic“ na koupališti v obci na 3.
– 7. 8.2005.
- informoval o kolektivu dorostenc SDH Bystré, který si vybojoval ú ast na
mistrovství eské republiky dorostu konaném v Plzni 9. – 11. 7. 2005.
- zastupitelstvo pov ilo správcovstvím zap j ování za ízení klubovny na
koupališti v obci p. Šubrtovou v termínu od 1. 7. 2005.
- místostarosta p. Ševc informoval zastupitelstvo o návrhu „Smlouvy o dodávce
vody a odvád ní odpadních vod“ p ipravované pro odb ratele v obci Bystré.

9. – 11. ervence Mistrovství eské republiky
SH MS kategorie dorostu –
Plze
3. – 7. srpna
Hry bez hranic mladých hasi
v areálu „ U Koupališt “
20. srpna
Krajské kolo v požárním
sportu dosp lých – Dobruška
27. srpna
Tradi ní Pou ová zábava.
Po ádají hasi i. Hudba: Strejci

ervenec
2. ervence
7. ervence
10. ervence
12. ervence
14. ervence
15. ervence
16. ervence
17.
22.
24.
25.
26.

ervence
ervence
ervence
ervence
ervence

Roman Kaválek
Jan Hejzlar
Lukáš Maisner
Romana Št pánová
Jan Janeba
Stanislava Krpatová
Josef Balcar
Jind iška Maisnerová
Irena Maisnerová
V ra Hejzlarová
Jana Kom rková ml.
Zlata Bartošová
Václav Drašnar
Anna Hartmanová
Zuzana Sozanská
Josef Bareš

27. ervence

Josef Mareš
Marta Sv tlíková
Radek Poul
Karel ejpa
Irena Kraj ovi ová
Lucia Fellnerová

29. ervence
30. ervence
31. ervence

Srpen
2. srpna
3. srpna
4. srpna
14. srpna
15. srpna

Jana Kom rková
Lubomír Hejzlar
David Fellner
Jarmila Balcarová
Pavel Hejzlar
Vojt ch Hejzlar
Bohumil Pábel
Dominik Poul
Zden k Št pán
R žena Kota ková
Sv tlana Hejzlarová
Jan Franc

19. srpna
24. srpna
28. srpna
29. srpna
30. srpna
31. srpna

7., 21.
4., 18.
1., 15., 29.

ervenec:
Srpen:
Zá í:

Vždy od 16 do 18 hodin

!
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S platností od 1. ervence 2005 se m ní otevírací doba místní pobo ky eské pošty takto:

Po – Pá

8 –9

14 – 16

V pond lí 11. ervence bude pošta po celý den uzav ena.

Hasi ské okénko
Sezóna se nám b hem prázdnin p ekulí do své druhé ásti, tak lze hodnotit první
polovinu hasi ského zápolení na sportovním poli. S radostí m žeme oznámit, že všechna
naše družstva nám d lají radost. Muži „ á ko“ pokra ují ve velmi dobrých výkonech a
navazují tak na lo ský vynikající ro ník. Dorostenci motivováni t mito úsp chy navázali
na lo ský historický úsp ch a mistrovství R se zú astní letos. Muži musí ješt piln
trénovat a až koncem srpna budou obhajovat vít zství v krajském kole konaném tém
na domácí p d v Dobrušce.
Podorlická liga
erven byl pro Podorlickou ligu nejobsáhlejším m sícem, kdy prob hla celkem ty i
kola a liga se tak dostala do své poslední t etiny. V sout ži máme stále nasazena dv
družstva, i když ú ast „ B“ týmu – dorostenci byla pro jedno kolo omezena z d vodu
výše uvedeného úsp chu.
4.6.2005 - Dobré
V krásném areálu sportovišt v Dobrém se našemu týmu „ A“ týmu op t poda il p kný
útok a tém shodným asem obou ter 23,96 a 23,93 s. si p ipsali již druhé vít zství
v základním kole. Ve finále si nepatrn pohoršili a se ztrátou dvou desetin obsadili
druhé místo. Bé ko nenavázalo na minulý úsp ch a skon ilo desáté.
11.6.2005 – Vrbice
Poprvé v celém seriálu ligy se mí ilo do mnohým známé a malebné vesni ky nedaleko
Kostelce nad Orlicí. V lo ském roce se tato obec za ala zapojovat do sout ží a hned rok
na to se dalo i do uspo ádání jednoho z kol PL. To snad po chudším lo ském ro níku
vneslo trochu oživení. A jak se našim da ilo? Á ko znovu dosáhlo na medailovou pozici
a t etím místem v základním kole si upevnilo pr b žné vedení v ro níku 2005 PL. Bé ko
se této sout že naopak neú astnilo z d vodu zápolení na oblastním kole v Novém M st
nad Metují. „ A“ tým se nakonec nezú astnil finále, nebo pospíchal s pot ebnou
technikou práv pro družstvo dorostenc .
12.6.2005 – Trnov
Náro ný víkend uzav elo trochu neobvyklé kolo v Trnov , kde se sou astn konalo i
extraligové kolo na sklopné ter e. Ani jednomu z našich tým se tentokrát tolik neda ilo
a pro hodnocení PL si „ A“ tým p ipsal 6. místo a „ B“ tým 10. místo s výslednými asy
19,81 s a 21,94 s.
18. 6. 2005 – astolovice
Netradi n v jarní ásti se PL p esunula o týden pozd ji do astolovic. Á ko zapomn lo
na minulý neúsp ch a zapsalo si další prvenství s vynikajícím asem 23,08 s. Bé ko
bohužel p íliš oslavilo postup na mistrovství R a p ipsalo si dosud nejhorší výsledek
letošního seriálu – 15. místo.

V celkovém seriálu PL si „ A“ tým se ziskem 95 bod upevnil první pozici o již patnáct
bod p ed druhými v po adí Pšánkami. Bé ko si p i jedné neú asti a neúsp chem
v posledním kole zna n pohoršilo a pat í mu celkov 13. místo.
Další kolo Podorlické ligy se koná 27. 7. 2005 v Dobrušce.
Okresní kolo – 25. 6. 2005 Kvasiny
Další sout ží jarní ásti sezóny bylo okresní kolo v požárním sportu dosp lých, které se
konalo v Kvasinách. Náš sbor vyslal do tohoto klání dv sout žní družstva – obhájce
lo ského vít zství družstvo „ A“ a kolektiv dorostenc , pro který byla ú ast v této sout ží
spíše tréninkem na Mistrovství eské republiky. Již od prvních b h na 100 m p ekážek
bylo z eteln znát, která sout žní družstva budou hrát v okrese prim. Družstvo muž
vsadilo na zkušenost a v této disciplín zvít zilo. Dorostenci se nevyhnuli chybám, které
je stály cenné sekundy. P esto se však po této disciplín posunuli na 2. a tedy postupové
místo. Další disciplínou byla štafeta 4 x 100 m. Dorostenci zde zab hali sv j standard, i
když zaváhání p i p edávce je stálo jeden platný pokus. Suverénem zde op t bylo
družstvo muž , které s výrazným náskokem zvít zilo. Po ukon ení štafet se ob dv naše
družstva udržela na prvních dvou postupových místech. Záv re nou disciplinou celé
sout že je tradi n požární útok. Ob dv naše družstva svými výkony již jenom
potvrdila svá pr b žná po adí. Celkov se tedy družstvo muž umístilo na 1. a družstvo
dorostenc na 2. míst . Družstvo muž bude o postup na Mistrovství eské republiky
bojovat 20. srpna na stadionu v Dobrušce. Je škoda, že právem vybojovanou ú ast
družstva dorostenc na této sout ži znemožnilo sporné rozhodnutí krajských orgán o
pravidlech ú asti.
Ševc L.

Jak jste se již mohli do íst výše, doposud nejv tšího úsp chu v letošní sezón dosáhlo
družstvo dorostenc v krajském kole. Toto se konalo v sobotu 11. ervna v Novém M st
nad Metují. Do této sout že vstupovalo družstvo dorostenc s odhodláním zúro it
hodiny pilné práce p i trénincích. Od prvních metr b h na 100 metr p ekážek
nedarovali naši zástupci svým soupe m nic zadarmo a v deštivém po así podali dobré
výkony. Po první disciplín se rozdílem 2 s v sou tu as usadili na 2. míst . Václav
Novotný se stal v této disciplín krajským vít zem. Test ze znalostí požární ochrany
nep inesl žádné výrazné p ekvapení a na výsledcích tak nic nezm nil. Další disciplinou
byla štafeta 4 x 100 metr . Ve vyrovnaných b zích družstvo mírn zaváhalo, p esto si
znovu p ipsalo 2. místo. O celkovém po adí tak musela rozhodnout královská disciplína
– požární útok. Na tuto disciplínu nastupovalo družstvo jako první. Nutno p iznat, že
útok se družstvu p íliš nevyda il. P esto se dosažený as zdál p íliš dlouhý. O n kolik
pokus pozd ji se projevila p í ina tohoto stavu – chybn signalizující ter e. Celá sout ž
se tak zdramatizovala opakováním celé záv re né disciplíny. V opakovaném pokusu se
družstvo zlepšilo a podalo dobrý výkon 33,1 s. Nastalo napínavé, i když trochu kruté
ekání na výkony a chyby soupe v duchu hesla „ hop nebo trop“ . Družstvo Chlumce
podalo výkon horší než naše družstvo a vše tak záviselo na výkonu družstva z vedoucích
Hajnic. Zaváhání tohoto družstva na rozd lova i znamenalo jediné. Zklamání pro
družstvo Hajnic a velkou radost z vít zství a postupu na M R pro naše družstvo. Nutno
p ipomenout, že pro dorostence z Bystrého je to poprvé.

Za tímto výsledkem je t eba vid t velké zlepšení v technice jednotlivých disciplín,
p ístupu k tréninku a v tších zkušenostech celého družstva. Tímto vším družstvo
p ekonává i n která protivenství, která vstupují jeho práci do cesty.
Co se však od minulého roku zlepšit nepoda ila je podpora len sboru coby fanoušk
sout žních družstev. Je smutné, že na sout ž, která se koná za humny p ijedou družstvo
podpo it slovy 2 fanoušci ze všech 120 len našeho sboru. To je jist d vod k zamyšlení.
Michal Dusílek

A kdo že nás vlastn bude v Plzni reprezentovat?

Tomáš
Mat j (18)

Michael
Stod lka (16)

Ji í Mat j
(16)

Václav
Novotný (17)

Simon
Krpata (16)
Lukáš
Vaší ek (18)

Richard
Št pán (14)

Tomáš
Mat j (15)
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Obchodníci potravin a jiných pot eb
109
38
118
54
31
70
36

Václav Beneš
Jaromír Hejzlar
Marie Hanzlová
Josef Hofman
František Smola
Vojt ch tvrte ka
Marie Marková

pro tkalcovny, výbavy pro nev sty
pro zem d lce et zy, vidle, hráb
galanterie a nalévala tvrdý alkohol
peka , školní pot eby, menší hlin né hrní ky
hokyná , zelenina, bonbony, vejce, máslo
peka , chleba vozil do okolí
zelenina, velké hlin né hrnky
Obchodníci textilu

32
108
89
47
95
48
37
96
58
41
44
105
106

Josef Smola
Emanuel Hejzlar a synové
František Hejzlar
František Št pán
Josef Ryšavý
Josef Kafka
Jan Balcar
Josef Jaroslav Hejzlar
Benjamin Hejzlar
Josef Fišer
Jaroslav Št pán
Anna ejpová
brat i Melicharovi

trhovec, prodával po poutích a trzích
zasilatelství
zasilatelství, zem d lství
zasilatelství, zem d lství
zasilatelství
zasilatelství
zasilatelství, výroba dámského prádla
tkalcovna, zasilatelství, zem d lství
zasilatelství, tkaní na dvou stavech
faktor, zem d lství
faktor
zasilatelství, švadlena prádla
zasilatelství

Švadleny
80
54
95
81
62
17

Božena Marková
Marie Dyntarová
Anna Ryšavá
Marie Dusílková
MarieVondrá ková
(Marie?) Janková

švadlena
švadlena
švadlena
švadlena
švadlena
švadlena prádla
Další emesla

30
7
76
123
71
60
18
75
107
116
107
65
121

Josef Valášek
Alois Šefc
Josef Hartman
Antonín Práza
Josef Marek + Vlastík Hartman
Antonín Janko
Josef Andrš
Josef (?) Beneš
(?) Ježek
Josef Tomáš
Josef Hradecký
Josef Dyntar (velitel hasi )
Václav Zima

ezník, hostinský
ezník, tkalcovina
hostinský, zem d lství
ková
kolá
obuvník
došky, rohože, zem d lství
opravy šicích stroj , zem d lství
krej í
krej í
krej í
krej í
stavitel

110
13
34
2
92
29
3
51
72
85
10
52
37
81
70
117
4
74
68
36
89
26
39
40
114
68
48
88
122
24
63
116

Josef Hofman
Josef Hofman
Karel Preisler
Rudolf Hejzlar
Josef Hartman, Josef Št p
Josef tvrte ka
Josef Kotyška
Josef Marek (Doly)
Josef Langr
Josef Šnajdr
Josef Mach
Benjamin Sv tlík (Doly)
Josef tvrte ka
Josef Dusílek
(?) Kárník
Karel Nohejl
František Dyntar
Václav Netík
Josef Grulich
Josef Šinták
Marie Melicharová
Josef Kordík
Josef Dyntar
Jaroslav Remeš
Václav Drašnar
Karel Fišer
Hejzlarovi na Dolech
Marie (?) Prázová
Marie Hejzlarová
Ludmila Dyntarová
Pavla Šintáková
Anna Tomášová

holi
cementá
cementá
autodopravce
tkalcování
kostelník, zem d lství
hroba , zem d lství
mlyná , zem d lství
mlyná , tkalcovina
tkalcovina, zem d lství
vyu en mlyná em, tkalcovina
tkalcovina, zem d lství
tkalcovina
truhlá
truhlá
truhlá
truhlá
klempí
cestá
trafikant
vyšívání
peka u tvrte k
kapelník
zedník
pošmistr
pošmistr
ru ní pletení pun och
školnice
školnice
školnice
školnice
školnice

U n kterých šikovných emeslník nebyla jejich zru nost hlavním p íjmem pro rodinu,
ale dopl kem k málo výnosnému polí ku nebo p íležitostným pracím v sezón : tesa ,
pletení koš , b ezová koš ata, seká i trávy v part .
V dávné minulosti bylo v Bystrém n kolik usedlostí, statk , sedláci a menší zem d lci si
vážili a cenili své pozemky. V minulém století byli hospodá i nuceni dát pozemky do
JZD a sami jako lenové zem d lských družstev jít pracovat na spole ných zcelených
lánech
pozd ji ve státním statku, který p evzal i jejich p du. Ted' je malý zájem pracovat v
zem d lství, a to ani ne na vlastním zd d ném pozemku.
Za átkem 20. století našli v tkalcovnách na Dolech zam stnání muži i ženy. D íve ve vsi
klapaly ru ní stavy v mnoha chalupách. Nyní už více jak p l století jezdí odborníci
autobusem do Dobrušky a Nového M sta do továren a podnik , protože tady v obci
nenašli uplatn ní. Takto jezdilo autobusem pravideln až 15 lidí. V ur ité dob Detecha
zam stnala domácí prací i zdejší ženy, d laly pomlázky, voskové r že (sví ky), lepily
celofánové pytlí ky atd. V provozovn Kovodružstva, . 122, p i výrob hra ek našli
práci také zdejší ob ané.
V ra Vaší ková

P íští íslo vychází 4. zá í 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 31. srpna 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 3. ervence 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

