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Rok se s rokem sešel a už tu máme zase pomalu
advent a zanedlouho i Vánoce, pro mnohé
nejkrásnější svátky v roce. Období, kdy se
setkáváme s rodinou, se svými nejbližšími a také
s přáteli. Je to také čas, ve kterém bychom se
měli pokusit alespoň na chvíli vystoupit
z kolotoče každodenních starostí a uniknout tak
hektickému celoročnímu shonu. Snad Vám
předvánoční čas zpříjemníme připravovaným
koncertem pěveckého souboru Vlasta a dětem
uděláme radost předvánoční besídkou. Ale ani
v nadcházejícím roce se v Bystrém nebudeme
nudit. Kalendář kulturních akcí je totiž skutečně
nabitý, o tom se můžete sami přesvědčit na
poslední stránce našeho plátku.
Tak Vám všem přejeme klidné a spokojené
Vánoce a do nového roku pevné zdraví, spoustu
osobních úspěchů a krásných zážitků.
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Vážení

spoluobčané,
uplynul první rok našeho volebního období, a tak je vhodný čas připomenout si, co všechno
nové zastupitelstvo za tento rok udělalo a co se nám zatím ještě nepodařilo.
Ze svého pohledu mohu konstatovat, že všech 9 zastupitelů obce i členové výborů a
komisí se po celý rok snažili naplňovat stanovený volební program. V krátkosti zde připomenu,
co vše se v obci za tento rok udělalo.
Především jsme se zaměřili na opravu obecních cest. Nejprve byla opravena cesta u
Přibylových, v jarních měsících pak úsek od prodejny směrem na Doly k Poulovu mostu,
částečně také u Horákových a od p. Michlové ke Komůrkovým a v posledních dnech silnice od
Mackových kolem Jiránků na hlavní silnici. Drobné opravy byly provedeny u čekárny, hospody a
skladové haly. Více nám naše finanční situace prozatím nedovolila.
Po mnoha letech jsme nechali zaměřit cestu od transformátoru k vodojemu a dle
finančních možností budou soukromé úseky od vlastníků vykoupeny. Cesta pak bude konečně
celá obecní.
Byl vyměněn plot a provedeny nátěry u Obecního úřadu. Budova bývalé školy byla
vymalována a provedli jsme úpravu jejího okolí včetně nátěru plotu. U domu č. 107 byla natřena
a opravena okna, ploty a dřevníky. Nechali jsme opravit a natřít kontejnery na komunální odpad
a opravili jsme jejich ohrazení, obnoven byl i nátěr na skladové hale.
Byla provedena výměna označení obecního vodovodu, úpravy v prostoru čerpací stanice
a vodojemu a také částečná výměna vodoměrů.
Prostranství po bývalém rybníku u Čtvrtečkových jsme také upravili a připravili tak na
nové využití.
Na koupališti byly přeloženy dlaždice na zadní stěně a celý tento prostor se odvodnil.
Hřiště na volejbal bylo upraveno a v současné době se provádí i úprava prostranství za soc.
zařízením.
V obecních lesích se průběžně provádí probírka a opětovné vysazování nových porostů
a dřevo z Obecního lesa je nabízeno občanům naší obce.
Na hřbitově byly nově očíslovány hroby a vybírání poplatků za hrobové místo bylo
sjednoceno na dalších 10 let.
Nemalé změny se udály v odpadovém hospodářství, kde byl zaveden nový systém třídění
odpadu, a to samostatně PET-lahve, nápojové kartony TETRA-pak, plasty, papír, železo,
nebezpečný odpad a ostatní směsný komunální odpad. Zde je namístě připomenout, že
spolupráce občanů je v tomto směru stále nedostatečná a že je nezbytné zlepšit kvalitu třídění
a ukládání odpadků na správná místa.
Od dubna do konce listopadu provádějí v naší obci veřejně prospěšné práce dva
pracovníci, pan Bek a pan Kábrt, kteří se za neocenitelné spolupráce pana Andrše starají o
pořádek v obci a nemalou měrou se také podíleli na výše uvedených výsledcích.
Kulturní komise a SPOZ uspořádaly společnou vánoční besídku církevních a
společenských kroužků, vánoční koncert, dětský maškarní bál, setkání důchodců, velmi zdařilý
dětský den na koupališti, koncert o pouti a vítání občánků. Zajistily divadelní představení
ochotníků z Police n. M. a vydávání Bysterského zpravodaje. Členky SPOZu navštěvují
bysterské občany při jejich jubileích.
Kronika je pravidelně vedena a je zde zachyceno veškeré dění v obci.
V místní knihovně byl zprovozněn veřejný internet.
Bohužel ne ve všem jsme byli úspěšní, a proto připojuji také výčet našich restů.
Nepodařilo se nám doposud zajistit dostatečný počet parcel na výstavbu rodinných
domků, o které je v naší obci velký zájem, a proto nebylo zatím zahájeno jednání o úpravě
územního plánu.
Dále se nezdařilo zlepšit slyšitelnost veřejného rozhlasu po celé obci, zajistit projekt na
úpravu hřiště v obci a odhalit ztráty vody na vedení vodovodního řadu.
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Toto je jen krátký souhrn roční činnosti obecního zastupitelstva v Bystrém. Hodnocení
nechám na Vás, občanech naší obce.
Na závěr mi dovolte poděkovat nejen členům obecního zastupitelstva, ale i všem těm,
kteří se nezištně a obětavě podílejí na zvelebování naší obce.
Rád bych Vám popřál veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2008 s přáním
dobré spolupráce.
Václav Drašnar
starosta obce

Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 19. září 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• navýšení nájmů obecních bytů od 1. 1. 2008
• přidělení bytu v č. 107 rodině Krpatových a směny bytů Duškových a
Světlíkové
• prodej pozemku p. Kovářovi o výměře 192 m2 na výstavbu garáží
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. října 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• rozpočtové opatření za měsíc září 2007 dle přílohy
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 14. listopadu 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2007 o místních poplatcích
• vydání Obecně závazné vyhlášky č.3/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
• rozpočtové opatření za měsíc říjen 2007 dle přílohy
• zřízení dětského hřiště v místě bývalého rybníka naproti č.p.70 (bývalá
pekárna)
• zakoupení sněhové frézy
• zadání projektu na ČOV pro obec Bystré
»»»»»•«««««

AEROBIC
sestavy – posilování – protahování
cvičení s gumičkami – cvičení s gymnastickými míči - cvičení s ručníky v
tělocvičně bývalé školy v Bystrém
každý čtvrtek 20.00 – 21.00
jednorázové vstupné na hodinu 20,- Kč
Těšíme se – příští hodina 29.11.2007!
»»»»»•«««««
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Důležitá upozornění
Obecně závazné vyhlášky
S ohledem na nedostatky v současně platných obecně závazných vyhláškách naší obce
přistoupilo obecní zastupitelstvo k vytvoření dvou nových obecně závazných vyhlášek, které
budou platné od 1.1.2008. Proto dovolte, abychom Vás seznámili s některými zásadními údaji
z těchto vyhlášek.
V první řadě se bude jednat o „Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích“,
která bude určovat, jaké poplatky bude moci obec Bystré uplatňovat. Půjde o poplatky ze psů,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného a poplatek za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Poplatek ze psů
Tento poplatek musí odvádět každý majitel psa staršího tří měsíců. Skutečnost, že
vlastníte psa, jste povinni nahlásit do 15 dnů od pořízení psa, či dovršení stáří tří měsíců. Stejná
lhůta platí i při ukončení povinnosti odvádět poplatek (úmrtí psa, prodej apod.). Každý pes by
měl mít svoji evidenční známku. Sazby poplatku zůstávají shodné jako v minulém období –
100,-Kč za psa a za každého dalšího 200,-Kč na kalendářní rok. Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 11. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Tento poplatek se týká pouze osob fyzických či právnických, které nabízejí v katastru naší
obce přechodné ubytování, a tento poplatek přímo pro obec vybírají a ručí za něj. Oznamovací
povinnost je stanovena ve lhůtě 30 dnů a splatnost obci je nejpozději do 30-ti dnů po skončení
příslušného kalendářního roku. Tento poplatek neplatí osoby zdravotně postižené a osoby
mladší 18-ti a starší 70-ti let.
Poplatek za využívání veřejného prostranství
Jedná se o poplatek, který se běžných občanů téměř nebude týkat. Jde o přesně
specifikovaná prostranství, která budou využita pro stavební činnost (dočasné stavby,
skladování materiálu...), kulturní, prodejní či reklamní akce apod. Na akce, jejichž výtěžek je
určen na charitativní či veřejně prospěšnou činnost, se poplatek nevztahuje. Výše poplatku je
stanovena záborem v m2 a počtem dní, po které je prostranství využíváno.
Poplatek ze vstupného
Tento poplatek bude obec uplatňovat jen při pořádání kulturních, sportovních, prodejních a
reklamních akcí a běžného občana se víceméně nedotkne.
Poplatek za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
Naopak tento poplatek se bude týkat každého občana obce a majitele rekreačního či
jiného objektu v katastru obce Bystré. Lhůta oznámení povinnosti vzniku či zániku poplatku je
stanovena na 15 dní. Výše poplatku se skládá z pevné částky 250,-Kč na osobu a kalendářní
rok a z měnlivé položky, jež se vypočítává ze skutečných nákladů obce za předchozí rok. Pro
rok 2008 je výše poplatku 300,-Kč na každou osobu s trvalým pobytem v obci Bystré. Stejná
výše platí i pro každou fyzickou osobu vlastnící stavbu sloužící pro rekreaci nebo stavbu, ve
které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Splatnost poplatku je stejná jako u poplatku
ze psů, tzn. nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku.
Závěrem k této vyhlášce ještě upozorňujeme na právo obce zvýšit poplatky až na
trojnásobek v případě, že nebudou zaplaceny (odvedeny) ve stanovených termínech. V případě
nesplnění poplatkových povinností mohou být poplatky vyměřeny až do 3 let zpětně.
Tato vyhláška bude v plném znění vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce
Bystré.
o místním poplatku za provoz,
Druhá vyhláška „Obecně závazná vyhláška
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“
přesně specifikuje, jak má občan nakládat s odpady. Určuje, jakým způsobem se odpady mají
třídit, jak a do jakých nádob se mají ukládat, kde se nacházejí sběrná místa. Jde o informace,
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které jsou uváděny téměř v každém zpravodaji. Je zde uveden odpad, který nepatří do
určených nádob. Jde například o nebezpečné odpady (olejové filtry, olověné akumulátory,
odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, staré nátěrové hmoty, obalový materiál,
monočlánky, televizory, lednice, pneumatiky apod.), které se svážejí 2x ročně specializovanou
firmou, a dále o stavební odpad ze stavební činnosti, jehož likvidaci si zajišťuje původce odpadu
sám na své náklady.
Tato vyhláška řeší i možnost postihu v případě porušení povinnosti nakládání s odpady.
Stejně jako první vyhláška bude i tato vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce Bystré.
Za OZ Leoš Ševc

Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
listopad 8. a 22.
leden 3., 17. a 31.
prosinec 6. a 20.
únor 14. a 28.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí, paní
Hradeckou č. p. 108.

NABÍDKA:
Občanům Bystrého nabízím topůrka na kladiva, sekery, palice a jiné
drobné nářadí, vyrobená z jasanu, dubu a buku.
Násady prodám jednotlivě, popřípadě i upevním.
Jaroslav Tomáš

Stalo se...
Vítání občánků
V neděli dne 23. září 2007 byli přivítáni v naší obci tito noví občánci:

David Smolík
Dan Vašíček

Benjamín Hejzlar
Mathias Jacobus Scheepers

Chlapcům přejeme, aby byli v naší obci spokojení a šťastní. A jejich rodiče ať mají při jejich
výchově dostatek trpělivosti a ať jim jejich ratolesti přinášejí jen samou radost a potěšení.
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Povídání o bylinkách
Na nedělní odpoledne dne 14. října zajistila MS ČČK besedu o bylinkách.
„Lékaři léčí, příroda uzdravuje.“ Těmito slovy zahájila paní Čiháková z Pohoří své
povídání v bylinkami provoněné budově bývalé školy.
Poutavě nám vyprávěla o léčivých účincích známých i exotických bylinek a o možnostech
jejich použití jako léku na různé neduhy. Některé rostlinky s sebou dokonce přivezla „živé“, a tak
jsme mohli obdivovat nejen jejich krásu, ale i čerstvou vůni. Všichni jsme také měli možnost je
ochutnat v podobě bylinkových čajů, ke kterým se podávaly domácí moučníky.
Paní Čiháková nám odpovídala na nesčetné dotazy a na závěr své přednášky rozdala
bylinky, které s sebou přinesla.
Poděkování patří pořadatelům s přáním, aby i další akce byly stejně zdařilé.
Marie Šubrtová

Posvícenský mač
Stejně jako o pouti byl tento mač uskutečněn na poslední chvíli, ale tradice je tradice, a
tak se i přes chladné počasí a malou účast mač „Svobodní : Ženatí“ uskutečnil. Ženatí byli
nuceni tým doplnit o skoro ženaté či věkem odpovídajícími k ženatým a ve velkém boji museli
odolávat tlaku svobodných. Přesto byla hra vyrovnaná a poté, co „ženáč“ Honza B. neproměnil
v posledních minutách penaltu, museli ženatí opět spolknout prohru 2 : 3. Svobodní tak začínají
pomalu dorovnávat statistiku vítězných zápasů.
Leoš Ševc

Hasičské okénko
Sezóna pro naše hasiče skončila a nezbývá než letošní rok zhodnotit. To, co jsem již
konstatoval o letních prázdninách, naši hasiči v kategorii mužů naplnili, a tak byl letošní rok
stejně úspěšný jako ten minulý a mohlo být i lépe.
Podorlická liga
Na konci letních prázdnin se opět naplno rozeběhl seriál soutěží v požárním útoku. Ještě
na konci prázdnin se náš tým rozjel na již 6. kolo do vzdálenější obce Mýštěves. Bohužel zde
naše družstvo trochu zaváhalo a s doposud nejhorším výsledkem seriálu obsadilo 10. místo.
Jejich náskok ve vedení seriálu se tak ztenčil na pouhých 5 bodů před silným týmem z Trnova.
Navíc se nebezpečně přiblížily další čtyři týmy a seriál se tak více zdramatizoval.
Na dalších dvou soutěžích náš tým opět zabral a v Dobrušce obsadil 2. místo a
v Pšánkách 6. místo. Prvenství tak zatím uhájil a náskok ve vedení zvýšil na 6 bodů. Z boje o
vedení vypadlo silné družstvo z Pšánek, které v těchto dvou soutěží nezískalo ani bod a o
celkové vítězství se tak mohlo poprat prvních pět týmů.
Další kolo v Opočně konané 15. 9. bylo pro náš tým zlomové. Většina týmu se totiž v té
době účastnila Mistrovství republiky v Plzni a museli tudíž nastoupit náhradníci. Bohužel se jim
pokus nezdařil a při zaváhání jednoho z proudů obsadili až 15. místo a připsali si pouze jeden
bod. V tu chvíli se z třetího na první místo posunul tým z Dolního Přimu A s náskokem 6 bodů.
Naši si pohoršili na celkově 2. místo s náskokem pouhého jediného bodu před týmem z Trnova.
V předposledním kole o týden později v Častolovicích se rozhodlo o tom, že se našim
nepodaří v celkovém seriálu zvítězit. Bohužel musím konstatovat, že v tom byla trocha
nesportovního chování zapůjčeného proudaře právě z vedoucího týmu. Ten v našem pokusu
nastříkal o více jak 9 sekund později než druhý proud, což by zvládnul asi jakýkoliv amatér, a
takto nás neférovým způsobem vyřadil z boje o celkové vítězství. Za 10. místo jsme si připsali
pouhých 5 bodů a propadli jsme se až na celkové třetí místo se ztrátou pěti bodů na druhý
Trnov.
Poslední kolo se konalo 28. 9. v Trnově, kde naši předvedli, že patří k nejlepším, a obsadili
5. místo. Domácí Trnov si pohlídal situaci a 3. místem si zajistil celkově 2. místo v celém seriálu
PL. Dolní Přim v posledním kole potvrdil, že je nejlepší, a zvítězil nejenom v Trnově, ale také
v celém seriálu PL. Naši tak obhájili loňské 3. místo v celkovém pořadí PL. Na závěr si ještě
vylepšili náladu, když zvítězili ve finále.
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Zajímavostí je, že první dva týmy celkového seriálu ani jednou nevyhráli ve finále o Poháry
starostů obce. Našim se to povedlo dvakrát, ale naopak se jim zase nepovedlo ani jednou
zvítězit v základním kole. Také je vhodné připomenout, že o tento seriál začíná být poměrně
velký zájem. Letos bodovalo 36 družstev a v celkové výsledkové listině je zaevidováno celkem
61 týmu, i když je pravdou, že přibližně polovina se účastnila pouze jednou.
Požární sport družstev SDH – mistrovství České republiky v Plzni
Na tuto soutěž se naši velice těšili a pilně se na ni připravovali. Stejně jako v seriálu PL
nás bohužel také potkala smůla, když pár dní před soutěží onemocněl klíčový člen týmu Jan
Klouček.
Soutěž nás přivítala už v pátek 14. 9. 2007, kdy se konaly tréninky v požárním útoku a
slavnostní zahájení. Tréninková plocha na útok připomínala spíše bahniště, a to všechna
družstva trochu šokovalo.
Druhý den jsme se ocitli na nádherném stadionu, kde se za pěkného počasí závodilo v
běhu na 100m s překážkami. Naši vylepšili téměř o 2 vteřiny svoje maximum, ale i přesto jsme
v této disciplíně obsadili až 10. místo při celkovém součtu časů 109,47s. Ke všemu se nám
zranil další klíčový člen týmu, a tak musel do boje nastoupit náhradník.
Odpoledne se rozeběhly štafety na 4x100m. Favorité potvrdili svou formu a hned šest
družstev pokořilo hranici 60 vteřin. Našim se to o 8 desetin sekundy nepovedlo a tato hranice se
pro ně stává zatím nepokořenou. Jen připomínám, že vloni tento rozdíl činil pouhých 9 setin
sekundy. V této disciplíně jsme nakonec obsadili 8. místo a toto umístění nám patřilo i
v celkovém pořadí.
Druhý den nás přivítal rychlý tartanový povrch k pokusům v požárním útoku. Vše bylo
perfektní až na tu hroznou mašinu. Ta je pro všechny týmy společná a svou pomalostí nedovolí
příliš vyniknout družstvům, která mají tuto disciplínu bezchybně secvičenou. K těm se řadíme i
my, přesto se nám však nepodařilo navázat na loňský úspěch, kdy jsme obsadili v Litomyšli třetí
místo. Ale i tak jsme vybojovali pěkné 6. místo s časem 29,55s. V konečném pořadí jsme
skončili na 8. místě a zopakovali jsme tak umístění z loňského mistrovství republiky. Všichni
však cítili, že to mohlo být o místo lepší, jen nám chybělo více štěstí.
Přes všechny nezdary zde naše družstvo předvedlo velmi sympatický výkon a potvrdilo, že
do takové soutěže opravdu patří.
Ostatní soutěže
Na úplný závěr sezóny se tým mužů ještě zúčastnil soutěže „Memoriál V. I. Lenina“
v Širokém Dole na Vysočině. V konkurenci více jak stovky družstev se našim pokus příliš
nepodařil a skončili až v šesté desítce. Pravdou je, že na tomto memoriálu se nám dlouhodobě
nedaří a zatím nejlepší umístění jsme si zde připsali před třemi lety, a to 11. místo.
Leoš Ševc

Poděkování
Touto cestou bych chtěl jménem svým i jménem celého obecního zastupitelstva
poděkovat našim hasičům za opravdu vzornou a příkladnou reprezentaci naší malé obce a
popřát jim hodně úspěchů v dalších soutěžích.
místostarosta obce L. Ševc

Dorostenečtí mistři u hejtmana
Kolektiv dorostenců z našeho SDH, který pro sbor a naši malou obec vybojoval v červenci
ve Zlíně titul mistra České republiky, byl v pondělí 22. října přijat hejtmanem Královéhradeckého
kraje p. Pavlem Bradíkem. Ten ve svém proslovu ocenil nejen práci zdejšího SDH s nejmladší
generací, ale i práci ostatních úspěšných reprezentantů Královéhradeckého kraje. Po družném
rozhovoru, který se nevěnoval pouze hasičské a sportovní tématice, předal hejtman všem
zúčastněným pamětní listy za příkladnou reprezentaci kraje. Velmi příjemný pocit z celého
setkání tak u našeho kolektivu kalila pouze skutečnost, že na podobné přijetí od představitelů
domovské obce čekal bohužel marně.
Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže
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Zabíjačka v Bystrém – letos již podvanáctvé
Jedná se o událost, která se jaksi u nás v obci už stala zvykem. Vždy kolem poloviny
listopadu, nebo-li druhou sobotu po posvícení, se koná místní obyčej.
První naše „obecní zabíjačka“ je spjata s datem 1. kola senátních voleb z pátku 15. na
sobotu 16. listopadu 1996. Tehdy byli za náš volební senátní obvod ve volbách MVDr. František
Bartoš a místní – přespolní Josef Ježek. Dopoledne před vyhlášením výsledků voleb nás
navštívil tehdy neúspěšný Pepa Ježek. Na náměstí pod lípou stála konstrukce lešení, na které
visely půlky poražených tří vepříků. Porážka se tenkrát odbývala před zraky veškeré přítomné
veřejnosti přímo před obecňákem. Tři vepři – tři řezníci: Josef Bartoš, Bohumil Pábel a Jaroslav
Duška st. Občerstvení se připravovalo v garáži hasičské zbrojnice. Podával se zabíjačkový
guláš s chlebem a měl velký úspěch! Pořádající VAG-I-noviny tehdy daly zabíjačce podtext:
Nejlevnější vepřové maso na světě! Což bylo proklamováno jak v Bysterském zpravodaji, tak na
plakátech.
Nepamatuji se již, ale domnívám se, že hrozilo nějaké zdražování vepřového, a tak akce
měla být jakýmsi připomenutím, aby místní důchodci mohli maso nakoupit za režijní ceny než
za ty, které byly na krámech. A povedlo se. Z ohlasů víme, že občané naší obce rádi přijdou a
přivedou s sebou na zabíjačku i své známé a kamarády.
Jak jsem se doslechl i nyní od současných důchodců, rádi by touto cestou poděkovali
pořádajícím klukům a holkám z VAG-I-novin za čerstvé maso a masné výrobky letošní
zabíjačky a také našim řezníkům Pepovi Bartošovi a Bohouši Pábelovi za perfektní práci při
porážce a výrobě pochutin. V dřívějších dobách byly domácnosti odkázány převážně na domácí
porážku a následné zavařování do sklenic či plechovek, a proto si dnes naši starší spoluobčané
váží toho, že pro ně někdo má pochopení a dopřeje jim možnosti koupit si čerstvé maso
k následnému nedělnímu obědu.
Děkujeme Vám za projevenou podporu a zájem. Závěrem mého článku tedy doufám, že
se nám podaří pro Vás i v následujících letech zabezpečit podobný trend a nezklamat Vás ani
v ceně produktů i přes navyšující se nákupní ceny. Rád bych touto cestou poděkoval já za
VAG-I-noviňáky všem spřízněným, kteří nám ze svého půjčují kotle – brutary, tolik potřebné
náčiní a nádobí, protože bez toho všeho prostě zabíjačka nejde provozovat.
Jaroslav Duška

Nejkrásnější svátky v roce přicházejí…
Podzim a hlavně zima je nejbohatším obdobím na lidové
obyčeje. Je to čas odpočinku, očekávání a návštěv našich blízkých a
přátel. Zimní obřady jsou opředeny kouzlem pohádek, obyčejů, pověr a
koled. Všechno se připravuje k očekávání nového příchodu slunce, tedy
nové síly. Konečně začne přibývat dne a vše povzbuzuje k veselé a
optimistické náladě. Tyto tradice se vzájemně formovaly a dochovaly se
nám v podobě českých Vánoc.
Vánočnímu období už od nepaměti předchází Advent a samozřejmě Mikuláš, který
přináší mnoho dárků dětem pro radost. Poté následují velké přípravy spojené s obdobím půstu
a všechno vrcholí štědrým dnem, večerem, kdy nastávají svátky usmíření, blaha a radosti
z obdarování.
K prosinci a vánočnímu času vůbec neodmyslitelně patří jmelí. Zlacené i zelené si
věšíme v bytě pro štěstí, abychom se pod ním mohli o štědrém dnu s kýmkoliv beztrestně líbat.
Starý obyčej to nejen dovoluje, ale dokonce to i přímo nařizuje. Tradici spojenou s uctíváním
jmelí jsme převzali od Skotů. I když jmelí není vlastně žádná ušlechtilá rostlina, ale
prachobyčejný parazit na krásných a urostlých stromech, je to nejoblíbenější příživník pod
sluncem. Nicméně jmelí se dostalo do našich příbytků coby posel dobré vánoční pohody a
krásných mezilidských vztahů, tak mu tuto krásnou roli nechme.
Mnohem starším obyčejem, který je rozšířený po celém světě, jsou „jesličky“. Z původní
myšlenky zůstalo seskupení figurek odrážející místní krajové zvyklosti a tamní život.
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K zapomenutým lidovým zvykům patří zdobení trnkové ratolesti, jako novoroční
pomlázka. Na Nový rok obcházeli koledníci stavení s větévkou vyzdobenou jablíčkem a kousky
stuh. Hospodáři si „pomlázky“ kupovali a sázeli je na okraj pole, aby se jim v tom roce hodně
urodilo.
Období vánočních slavností končí na Tři krále, kdy si připomínáme příchod mudrců od
východu do Betléma. Poté nastává doba velkého veselí – Masopust.
Už si ani jiné Vánoce nedovedeme představit, kdyby se tradice nedochovaly a
nedodržovaly i dnes. Ať jsou i u Vás nadcházející svátky nejkrásnější.
Z archivu připravila Marie Šubrtová

Milí sousedé z Bystrého, blízcí i vzdálenější,
využíváme výzvy editorky našeho obecního čtvrtletníku k zasílání příspěvků a námětů.
Nemáme sice námět ani příspěvek, ale spíše osobní svědectví a povzbuzení, či snad pokus
sdělit vám něco, k čemu je jinak nedostatek vhodných příležitostí.
Do Bystrého jsme se přistěhovali před třemi lety. Změna bydliště, zaměstnání, přátel, ale
také zaběhlého způsobu života ve městě byla podstatnou událostí v našem životě i v životě celé
rodiny. Změna však veskrze příjemná, neboť Bystré je jedním z nejhezčích míst, které jsme si
snad mohli vybrat. A to díky krásné krajině, charakteru obce a také množství kamarádů a přátel,
které jsme zde našli. Naše dcery mají v tomto smyslu situaci poněkud složitější, hlavně
z důvodu jiných priorit v životě dospívajících dětí, ale snažíme se jim v tomto více pomáhat.
Ještě v jednom se však náš život v posledním období změnil. Poznali jsme v Bystrém
mnoho přátel z místního sboru Církve bratrské, kteří nám byli velkým povzbuzením a příkladem
ve víře v Pána Boha. Rozhodli jsme se odevzdat Bohu svůj život a přijmout Jeho lásku i
odpuštění, které nabízí všem lidem. To co zde popisujeme, naše rozhodnutí nebo spíše
prožitek, slíbit Bohu věrnost a přijmout Boha do svého života, opravdu změnilo náš život.
Chceme Vám všem říci, že rozhodnutí a slib k následování Pána Boha, kdy člověk
zapomene na to, že chce být sám sobě bohem, když se chceme rozloučit se svým JÁ kde
převládá pýcha a hrdost a když se chceme zbavit pohodlnosti, která nám brání v zápasu se
špatnými návyky a pokušeními, nebylo vůbec jednoduché. Člověk má stále potřebu si vystačit
sám, nechávat si v životě rezervy v požadavcích na své jednání, brát si jen to co se mu hodí
nebo myslet hlavně na sebe. To všechno i nám zůstalo a nezmizelo to z našeho života, naše
přirozené lidství se nezměnilo, ale chceme to ve svém životě měnit k lepšímu. Ne kvůli
povinnosti, ale pro lásku a Boží milost, která je zde pro každého člověka.
Necítíme se lepší ani horší než dříve, bez hříchu a dokonalí, to ani náhodou, ale díky
tomu, že Bůh nám dal pocítit svou lásku a přítomnost v našem životě, máme touhu a živou
potřebu, bojovat se špatnými vlastnostmi a s pokušením, které přináší současná společnost
založená na individuálním úspěchu, komerci všech oblastí života, neustálých zážitcích a
soutěžení ve všem možném. Pocit Boží přítomnosti v našem životě nám přináší dříve
nepoznanou hřejivou radost a lásku, vztah k někomu, jehož existenci jsme dříve připouštěli ale
ignorovali, a také nám přináší potřebu přijmout odpovědnost za své jednání a potřebu dále
v životě hledat jaký je vlastně Bůh, kterému věříme. Samozřejmě také chceme dále překonávat
pochybnosti a otázky, které skutečně zůstávají i v životě každého křesťana.
Musíme Vám jako nováčci ve víře, ve sboru církve Bratrské i jako nováčci zde v Bystrém
říci, že necítíme místní křesťanskou komunitu za uzavřenou společnost, za organizaci, která
existuje sama pro sebe, ale za jednu z mnoha větví nebo součástí celosvětové církve, která tu
je pro všechny a nabízí všem lidem podporu, možnost dalšího vzdělání i spoluúčast na své
činnosti.
Rádi bychom Vás tímto povzbudili k přijetí nabídky veřejných bohoslužeb (které jsou
opravdu službou veřejnosti, ve sboru CB nebo v kostele), povzbudit k využití možnosti
konzultací, hovorů nebo obyčejného popovídání si s kazatelem sboru Romanem Touškem, a
nebo také k využití možnosti získat další poznání, a snad i vzdělání, v oblasti například historie
nebo teologie. Jsme rádi, že Vás můžeme touto cestou pozdravit, snad povzbudit a sdělit Vám
něco malinko osobního.
Zdraví Vás
David a Lucie Fellnerovi
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Okénko do historie
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích
Mlýn Bartákův v Sedloňově č. 16
Mezi šesti sedloňovskými mlýny jest mlýn nejhořeji na Zlatém potoku položený zvaný
mlýn Bartákův, dle někdejšího majitele tak pojmenovaný. Mlýn tento byl původem starého a
v některých záznamech je jmenován co mlýn pod Sněžným, neb několik kroků od něho nalézá
se už katastr obce Sněžné. Náležel kdysi tomu bohatému pláteníkovi Voglovi ze Sněžného. I
zde vystřídalo se majitelů několik. Zde byl mlynářem i Ignác Langr z rodu Langrů
Podhradských. Byl zde i jakýs Samek a od něho koupil mlýn Jaroslav Marek z Bystrého. Mlýn
vyhořel asi v roce 1906. Byl dřevěný a nemůžeme dnes představu o něm učiniti, jak vypadal.
V roce 1907 onen Marek na místě onom postavil tkalcovničku – prozatím jen na šest stavů. Od
Marka koupil tuto tkalcovničku Fleischner z Dobrušky a bylo zde potom v chodu 36 stavů...
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“

zpracovala G. Povolná

Něco z historie aneb Co to byla hřivna stříbra?
Když se pročítám ve volné chvíli (hlavně v oné místnůstce) svým oblíbeným časopisem,
nalézám mnoho zajímavostí. Třeba pak u některé trochu přidám matematiku a docházím
k pěkným zjištěním. Rozhodl jsem se proto nějakou tu informaci přinést také vám, čtenářům BZ.
V době, kdy se Jindřich VI. dohodl s Leopoldem Babenberským, že propustí ze zajetí
Richarda I. Lví srdce, chtěl za něho výkupné 100 tisíc hřiven stříbra. Bylo to roku 1191.
Pro vysvětlenou: Hřivna stříbra nevážila vždy stejně. Například hřivna „kolínské váhy“
představovala 233,8 gramu, kdežto v Čechách to bylo 253 gramů. Takže když leželo výkupné
„na stole v českých“, stříbro vážilo 25 300 000 gramů, čili 25 300 kg, nebo také 25 tun a 3
metráky. To se tedy pěkně nadřeli, než to tam dovezli.
Za Václava II. dovedli v kutnohorské mincovně z jedné české hřivny vyrazit jednu kopu a
čtvrt tuctu pražských grošů. Pro ty, kteří nevědí, co je to za počty, tak je to 64 grošů. V té době
se nepočítalo v desítkové soustavě, nýbrž na kopy a tucty.
Když bychom to přepočítali, tak by výkupné činilo přesně 6 400 000 grošů. Pro srovnání
na hodnotu tehdejších nemovitostí uvádím příklad z roku 1414, kdy si vojevůdce bratrů Táboritů
Jan Žižka z Trocnova koupil dům na Starém Městě pražském, a to velký – za celé 3 000 grošů.
To už ale groš měl daleko nižší hodnotu než za vlády Václava II.
Přestože se hodnota stříbra v průběhu dalších století docela měnila, v přepočtu historici
odhadují, že výkupné za Richarda I. činilo v přepočtu asi 23 milionů Eur. Při dnešní ceně Eura
27,- Kč by si tedy Leopold Babenberský přišel na pěkný majetek čítající 621 000 000,- Kč.
Tehdy „pouhý“ vévoda Leopold , aneb lovec Lvího srdce, ale výkupného mnoho neužil.
Zemřel na Silvestra roku 1194 na následky pádu z koně na Štědrý den při rytířském turnaji ve
Štýrském Hradci, kdy do zlomeniny nohy chytil sněť. Nepomohlo mu ani to, že si sám nohu
uřízl, protože to tehdejší ranhojiči odmítali udělat.
Jaroslav Duška

Poděkování
Děkujeme všem, kteří projevili upřímnou soustrast nad odchodem
mého manžela a našeho tatínka.
Vlasta Špačková s rodinou
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Co nás čeká?
Přijdou letos Mikuláš, anděl a čert?
Odpověď na tuto otázku děti dostanou
ve středu 5. 12. 2007 po 17. hodině.
Pokud máte zájem o čertovskou návštěvu,
nahlaste se do konce listopadu u Jany Sozanské.
(tel. 776 123 336, stačí i sms)

Vánoční besídka s andělskou nadílkou
Tak jsme nazvali letošní předvánoční besídku, na které Vás i
tentokrát čeká poutavý program připravený dětmi. Chcete-li si
alespoň na chvíli příjemně odpočinout od předvánočního shonu,
pak přihlaste své děti nejpozději do konce listopadu
u Jany Sozanské (tel. 776 123 336) a přijďte
v sobotu 15. prosince 2007 v 15:30 do naší hospody.
vstupné pro bysterské děti činí 50,- pro mimobysterské děti 120,bysterským dětem přispívá OÚ Bystré částkou 70,-

TURNAJ v PEXESO
V sobotu 22. prosince ustaňte v předvánočním ruchu a přijďte si s námi
zasoutěžit! V čem? No ve hře pro mrňata! V pexesu. Víte vy vůbec, kolik má
pexeso kartiček? Nevíte? Už jste zapomněli? Tak prošmátrejte skříňky a šuplíky,
najděte je a znovu si to zkuste! Protože nás ve VAG-I-novinách vždycky napadá
něco netradičního, přicházíme s pořádáním historicky prvního turnaje v této
netradiční stolní karetní společenské hře.
Předpokládáme, že nepřijdou soutěžit pouze dospělí, ale že se zúčastní i
ratolesti, pro něž vlastně bývá PEXESO začátkem karbaničení v životě. Pak
přibývá Černý Petr, Kvarteto a další. Bylo by určitě zajímavé, kdyby hráli všichni
najednou a se všemi, ale pro začátek vypisujeme tyto kategorie: A – do 5 let
věku, B – do 10 let věku, C – do 15 let věku a D – nad 15 let věku.
Žijeme v době počítačů a internetu, a tak přihlášky přijímáme emailem na
adrese: pexeso07@centrum.cz. Uveďte soutěžní jméno, dále pohlaví, věk a
bydliště a my vás zaregistrujeme. V sobotu plánujeme začátek prvních soubojů na
10. hodinu s tím, že do 09:00 proběhne registrace posledních účastníků na
místě a rozlosování hráčů.
Hrát mezi sebou budou vždy dva soutěžící a do dalšího kola postoupí vítěz
duelu. Pokud to čas dovolí, třeba přistoupíme i ke hře mezi vítězi jednotlivých
kategorií. Může se stát, že ten pětiletý mrňous porazí i čtyřicátníka! Podle počtu
přihlášených a registrovaných budeme směřovat soutěžení pro starší hráče
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v hospodě a na sále, pro dětské kategorie ve škole v místnosti SPOZu. Pokusíme
se zajistit pro účastníky co nejbohatší občerstvení, aby se cítili dobře a neměli při
soutěžení hlad a žízeň. Jak jsem shora poznamenal, zaregistrujeme do 09:00
hodin i ty, kteří se nemohou přihlásit internetovou poštou.
Takže – neváhejte a přihlaste sebe, své rodiče, své děti, své sourozence, své
kamarády a známé, ať to stojí za to! Těšíme se na vás! Je to pokus o něco
nového, co by mohlo mít obdobu již zaniklých tradičně-netradičních akcí v naší
obci.
K d y ž s e z a d a ř í, t a k s e p ř í š t ě p o d a ř í.
Jaroslav Duška

Kulturní a společenské akce:
24. listopadu Poslední leč – pořádá myslivecké sdružení Bystrého a Kounova
v kounovské hospodě, čekají na Vás samozřejmě zvěřinové hody

14. prosince Koncert pěveckého souboru Vlasta z Dobrušky
v kostele sv. Bartoloměje, začátek v 18:00

15. prosince Předvánoční besídka pro děti
na sále místního hostince, začátek v 15:30

12. ledna

Výroční zasedání SDH

19. ledna

Myslivecký ples

2. února

Masopustní rej

9. února

Hasičský bál

16. února

Dětský maškarní bál

8. března

Pyžamový ples

na sále místního hostince, předpokládaný začátek ve 14:00
na sále místního hostince, začátek ve 20:00

na sále místního hostince, začátek ve 20:00, hraje Elastic
na sále místního hostince, podrobnosti budou upřesněny na plakátech
na sále místního hostince, začátek ve 20:00
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 20. listopadu 2007.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 114
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 22. února 2008.
»»»»»•«««««
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