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 Okénko do historie

ani o prázdninách nezahálíme, a tak Vám můžeme
předložit další vydání Bysterského zpravodaje.
Naštěstí se naše obavy z „okurkové sezóny“
nenaplnily a podařilo se nám nashromáždit
poměrně pestrou směsici reportáží z rozličných
akcí. Ty i mnohé další zprávičky Vám teď
přinášíme.

 Gratulace
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•

pouťová zábava
• nedělní pouťové
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• dětská diskotéka

 Kulturní kalendář
Přejeme Vám pěkné počtení a hezký zbytek léta.

www.obecbystre.cz
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 14. května 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Provedení truhlářských oprav oken v budově č. p. 88
2. Dokončení parkových úprav uč. p. 88 a č. p. 70
II. bere na vědomí
1. Darovací smlouvu na opravu křížku u č.p.24.
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 18. června 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Rozpočtové změny za uplynulé období
2. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením „s výhradami“ dne 18. 6. 2007
II. bere na vědomí
1. Výsledek soutěže „Vesnice roku“
2. Zprávu o poplatcích DSO ROH na rok 2008
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 9. července 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Rozpočtové změny za uplynulé období
II. bere na vědomí
1. Ukončení provozování pí. Kuchaříkové v areálu „Koupaliště“

Důležitá upozornění
Odečet vodoměrů
Stejně jako v loňském roce bychom rádi navázali na systém odečtů vodoměrů.
V měsíci srpnu se chceme zaměřit na rekreační objekty a do konce září provést
všechny ostatní odečty.
V případě nepřítomnosti majitele, kdy nebude možné provést odečet, zanechá
pověřená osoba lístek s možností nahlášení stavu vodoměru v daném termínu.
Zároveň Vás tímto žádáme, dle Vašich možností, o případné nahlášení stavu
vodoměru buď v kanceláři OÚ, nebo p. Ševcovi č. p. 69. Pomůžete tak urychlit
vlastní odpočty vodného.
V případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nedojde k odečtu stavu vodoměrů dle
výše uvedeného postupu, bude vyúčtování provedeno dle minulého účtovacího
období.
Děkujeme za pochopení
za OZ Leoš Ševc
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Pronájem areálu „koupaliště“ na sezónu 2009
Protože se manželé Kuchaříkovi rozhodli tento rok ukončit své působení na
našem koupališti, nabízí Obecní úřad do pronájmu celý areál s koioskem na
občerstvení od roku 2009. Zájemci přihlaste se na Obecním úřadě.
Přednost budou mít občané naší obce.

Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
srpen 14. a 28.
září 11. a 25.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Hradeckou č. p. 10.

Kadeřnictví
Kadeřnictví v budově obecního úřadu je v provozu každou středu od 12 – 17
hodin. V případě zájmu se lze objednat i telefonicky na čísle 604 691 559.

Stalo se...
Boží Tělo
Za teplého slunečného počasí se
v neděli 25. května 2008 odpoledne konala
v Bystrém slavnost Božího Těla. Stejně
jako loni obešel eucharistický průvod dva
oltáře, jeden pod farou na zahradě,
k druhému se vracíme obrázkem – byl
postaven u hřbitovní zdi pod lipou na
náměstí. Slavnosti se zúčastnily dvě
desítky
dětí
s květinami
(nejčastěji
pivoňkami), popř. jako ministranti, a téměř
třicet dospělých z bysterské farnosti.
K obnovení této tradice u nás došlo
v roce 2006, tenkrát ještě jen s jedním
oltářem na farské zahradě.
Petra Poulová

Malé ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2008
V jarním čísle našeho zpravodaje, jak si jistě čtenáři vzpomínají, jsme vás informovali o
přihlášení naší obce do soutěže Vesnice roku. Vyzývali jsme všechny naše spoluobčany
k úklidu a celkové úpravě veřejných prostranství v Bystrém i na Dolech. Dnes už nezbývá nic
víc, než poděkovat všem těm, kteří se do přípravy na návštěvu krajské hodnotící komise
zapojili. Sice, jak jsem slyšel, to prý chvílemi vypadalo, jako když mají přijet Italové do Hoštic,
ale to nic nemění na tom, že se podařilo udělat veliký kus práce, a za to patří všem veliký dík.
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Věděli jsme, že se zapojujeme do soutěže poprvé a nečekali jsme žádný úspěch. Spíše
jsme chtěli získat nějaké zkušenosti od jiných, i od hodnotící komise, ve které jsou zapojeni
mimo jiné starostové obcí, které vyhrály v minulých třech letech. Jak to všechno nakonec
dopadlo, slyšeli někteří z vás na červnovém veřejném zasedání v naší hospodě. Nejen že jsme
zjistili řadu důležitých informací, ale navíc jsme obdrželi diplom komise „Za podporu
mezinárodní činnosti při SDH“, za což patří poděkování především vedení našich hasičů.
Oproti minulým letům, kdy se zapojovalo do soutěže asi dvacet obcí z kraje, se letos přihlásilo
dvaatřicet obcí. O to více nás může ocenění těšit. A jak dopadli ostatní?
Ocenění Vesnice roku 2008
Obec Bukvice
Zlatá stuha – vítěz krajského kola

Obec Batňovice
Modrá stuha za společenský život

Obec Vlkov
Bílá stuha za činnost mládeže

Obec Konecchlumí
Zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí

Obec Pohoří
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Čestný diplom
Město Miletín
Za vzorné vedení kroniky

Obec Praskačka
Za vzorné vedení obecních knihoven

Obec Výrava
Za kvalitní květinovou výzdobu v obci
Cena hejtmana Královéhradeckého kraje
Obec Praskačka
Za vzorné vedení obecních knihoven

Obec Libuň
Za spolupráci obce se školou

Obec Bílsko u Hořic
Za obnovení tradice ochotnického divadla

Obec Výrava
Za vyvážený rozvoj obce

Diplom komise
Obec Bystré
Za podporu mezinárodní činnosti při SDH

Městys Nový Hrádek
Za osvětu v odpadovém hospodářství

Obec Hejtmánkovice
Za koncepci rozvoje obce

Obec Kostelecké Horky
Za podporu spolkové činnosti

Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje
Obec Střezetice
Za péči o venkovský ráz obce

Soutěž skončila, ale to neznamená, že se nemusíme o naši obec dál starat. Myslíme, že
to uklizenému Bystrému docela sluší. Navíc odezva na letošní rok byla víc než pozitivní a
potěšilo nás naprosto spontánní rozhodnutí občanů přítomných na zasedání, že jdeme do
soutěže za rok znovu. Tak tedy vzhůru do soutěže Vesnice roku 2009.
Josef Lukášek
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Dětský den
Okolo dvaceti dětí dorazilo v sobotu
14. června 2008 odpoledne na bysterské
koupaliště, kde vrcholily aktivity letošního
dětského dne.
Většina dětí však svoji cestu začínala
po čtrnácté hodině u hasičárny, kde se
nacházelo první stanoviště značené trasy.
Tady bylo možno vyzkoušet, jak se stříká s
hasičskými džberovkami. Dále pak děti
(menší s rodiči) postupovaly po červených
fáborcích směrem ke skladové hale a dále
do lesa. Tam byla ukryta další stanoviště –
poznávání potravin podle chuti, překonávání
lanové dráhy, poskytování první pomoci,
házení šiškami, zpívání písniček a - už
v areálu koupaliště - poznávání dopravních značek a minijízda zručnosti.
Kdo měl razítka ze všech stanovišť, obdržel v cíli
drobnou svačinku. Když dorazili i ti poslední, hledal se
poklad. A komu to mlsání nestačilo, pochutnal si na
vlastnoručně opečeném párku. Mezitím děti využívaly
areál, jezdily na koních a na závěr si vyzkoušely střelbu
ze vzduchovky. Zlákat se dali i někteří dospělí…
Za to, že si děti mohly užít pěkné sobotní
odpoledne, patří poděkování nejen Obecnímu úřadu
Bystré a všem organizátorům, kteří vypomáhali na
stanovištích, ale i sponzorům: díky občanskému sdruženi
JK Ranch Slavoňov a Leoši Ševcovi se děti do sytosti
vyjezdily na koních, hasiči zapůjčili střelnici a vzduchovky,
prostory a limonádu zdarma spolu s drobnými dárky
poskytla provozovatelka areálu paní Kuchaříková.
Petra Poulová
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Hasičské okénko
Těsně před prázdninami se uskutečnila pro naše družstvo mužů i dorostenců důležitá
soutěž. Regionální kolo v požárním sportu se tentokrát konalo v nedalekém Novém Městě nad
Metují 21. 6. 2008. V obou kategoriích jsme obhajovali loňská vítězství, a tak na nás bylo
přihlíženo jako na favority.
Letos se již v kategorii mužů hodnotí výsledky bodově, resp.součty umístění, a tak ne zcela
rozhoduje dosažený čas v jednotlivých disciplínách. Po pěkných výsledcích v jednotlivcích,
lehce pokažené štafetě a drobném zaváhání při útoku se našim opět podařilo postoupit na
mistrovství ČR v Přerově.
Dorostenci svou obhajobu také dokázali přivést do úspěšného konce a po vítězství
v oblastním kole je čekala obhajoba i v celorepublikové soutěži, která letos byla v domácím
prostředí v Trutnově. Ta je již dnes historií a naši dokázali, že na tuto soutěž opravdu patří. Po
trochu rozpačitých výkonech a hlavně i dosti velkém kousku smůly nakonec obsadili nádherné
2.místo.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým i celého obecního zastupitelstva poděkoval všem
hasičům, kteří se podílejí na těchto úspěších a zviditelňují tak naší obec po celé republice.
Leoš Ševc

Setkání kronikářů
Již šestnáctkrát měli kronikáři Rychnovska možnost
zúčastnit se přátelského setkání. Ve středu 25. června 2008
jsme se sjeli do Potštejna. V místním hotelu Slávia nás uvítal
starosta obce Petr Dostál a se svým programem vystoupili
žáci místní základní školy.
Mohli jsme si vybrat, zda navštívíme nedaleký zámek,
či zda se vydáme na prohlídku hradu. Paní průvodkyně to
neměla jednoduché, některé dotazy zvídavých historiků bylo
opravdu náročné zodpovědět. Před pozdním obědem jsme
ještě stihli procházku Potštejnem s návštěvou malé
soukromé galerie V. Plocka.
Odpolední část setkání byla věnována samotnému
kronikaření. Někteří kronikáři vystoupili i se svými
zkušenostmi, ptali se, vyměňovali si postřehy z vedení
obecních kronik, zejména se dost diskutovalo o ochraně
osobních
údajů
a
problémům
s tím
spojených.
Petra Poulová

Cvičení aerobiku
Pravidelné čtvrteční cvičení aerobiku, které začíná v osm večer, má prázdninovou pauzu.
Poslední červnová hodina však vypadala trochu netradičně – byla věnována balónům a dětem.
Začínalo se už v sedm a mohly jsme si s sebou přivést své ratolesti, které normálně už doma
spinkají, a cvičit i s nimi. Ještě že jsme se nesešly úplně všechny, to bychom se do naší malé
bysterské tělocvičny asi nevešly. Takhle jsme hodinu absolvovaly v počtu sedm tradičních
cvičenek plus devět potomků.
Pravidelně chodí na aerobik i třináctileté dívky, stejně jako třicetileté maminky, ale cvičení
není nijak omezeno věkem. Máte-li chuť, můžete se v září zase přijít (nejen) podívat! Přesné
informace o době konání má vždy Monika Marešová (494 665 151).
Petra Poulová
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Setkání obcí Bystré – Slovensko 18 – 20. 7. 2008
Opět již uplynuli další dva roky a uskutečnilo
se další setkání obcí Bystré, tentokrát pro nás
v nejvzdálenějším koutě - na východním
Slovensku. Na toto setkání bylo nutno se včas a
dobře připravit. I když letos naše obec neměla
žádný příspěvek do hlavního kulturního programu,
připravila jedno překvapení na večerní zábavu.
Ale vše po pořádku.
Odjezd byl v pátek 18. 7. v 6 hodin ráno
z Bystrého. Autobus přijel včas a po nalodění
všech účastníků zájezdu se mohlo vyrazit. Nálada
hned od začátku byla výborná, a tak muselo dojít
k několika nuceným a neplánovaným zastávkám.
Dramatická chvíle přišla několik kilometrů
před hranicemi, kde se autobus náhle zastavil. Některým pasažérům lehce ztuhnul úsměv, ale
naštěstí se podařilo drobnou závadu odstranit a po necelé půl hodince jsme se dali zase do
pohybu. Na místo určení jsme pak díky zvýšenému pátečnímu provozu dorazili po 12 hodinách
s více jak hodinovým zpožděním. Nic to však nezměnilo na vřelém přivítání slovenskými
bysteráky.
Po vydatné večeři a zapití několika
panáčky kořalky jsme se jeli ubytovat. Po
rozebrání postýlek jsme ještě popili a
si
podiskutovali
s delegáty,
někteří
zazpívali, nechybělo štěkání a houkání.
Druhý den nás probudilo štiplavé
sluníčko a po snídaní jsme zamířili na
fotbalový stadion, kde proběhlo vyhlášení
mezinárodních hasičských závodů. Poté
většina účastníků odjela na prohlídku
muzea a po vydatném obědě už začalo vše
naplno. Jen pořadatelům se začali dělat
vrásky, neboť se hnala bouřka.
Pršet začalo zrovna nejvíce, když se na
podium řítila naše delegace, a náš pan
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místostarosta náhle zjistil, že už mu to jde i trochu běhat. Po představení všech obcí a předání
věcných darů, mimochodem naše obec letos předala opravdu originální a nádherný dárek, mohl
začít vlastní kulturní program.
Jako mávnutím proutku se mraky rozehnali a opět vykouklo slunce. Program byl bohatý a
velice pěkný, od vystoupení dětí z mateřské školky, přes mažoretky, folklorní soubory až
k lidové vypravěčce.
Nezadržitelně se blížil podvečer a
to již na jiném místě se připravovalo
překvapení od nás, skupina Elastic.
S menšími problémy se nakonec
podařilo vše připravit a po večeři
mohla vypuknout ta pravá zábava.
Naši to opravdu rozjeli na „plné
pecky“ a hned několikrát za večer
proběhla tzv.hymna „Bystré je ráj“.
Kombinace naší hudby s diskotékou
a příspěvky cimbálové kapely musela
uspokojit všechny návštěvníky.
Tančilo se a pilo až do časných
ranních hodin, ale čas nám bohužel
zavelel a museli jsme odjet do hajan,
i když se mnohým ještě nechtělo.
Další den nás opět přivítal sluníčkem a po krátkém rozloučení se odjíždělo domů. Cesta
tentokrát proběhla bez problémů, mnozí doháněli spánkový deficit, ale někteří již přemýšleli, co
bude na příštím setkání, které bude v naší obci.
Myslíte si, že je nato ještě dost času? Tak to není tak jisté. Abychom tuto tradici udrželi, je
nutné přicházet i s něčím novým, tak neváhejte a zapojte se do příprav.
Na závěr bych chtěl ještě nabídnout možnost shlédnutí fotografií jednak z tohoto setkání,
tak i z toho před dvěmi lety. Budou k dispozici na Obecním úřadě v době úředních hodin.
Videozáznam ze setkání promítneme na zářijovém veřejném zasedání v hostinci.
Leoš Ševc

Okénko do historie
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích – pokračování
Pila Dyntarova – Kopáčkova
Jdouce podél toku Zlatého potoka od mlýna Čtvrtečkova – Knoulichova, přijdeme
k bývalé pile a tkalcovně Dyntarově – dnes Kopáčkově (majitelé stavení nyní rod. Mičkova). Ta
nalézá se na katastru obce Dobřan a pila stávala tu od pradávna, později postavena tkalcovna
pro dvanáct stavů. Tato tkalcovna 13. ledna 1933 vyhořela, pravděpodobně od odstaveného
žhavého popela. Hasičům z Dobřan podařilo se zachránit pilu před požárem.
V té tkalcovně v horní místnosti vyspával starý „Pilský“ Dyntar, a ten zde uhořel ve věku
83 let. Po požáru znovu postavena tkalcovna ve větších rozměrech, však dlouho se
netkalcovalo. Na pile přestalo se řezat roku 1933. Za neblahého Protektorátu měl zde majitel
Karel Kopáček ukrytou vysílačku.
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“
zpracovala G. Povolná
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Gratulace
V tomto období oslaví své významné životní jubileum
mimo jiné také
paní Hana Světlíková
a
paní Marta Světlíková.
I my se připojujeme k zástupu gratulantů
a přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti.

Členky SPOZu navštěvují bysterské občany u příležitosti jejich
významných životních jubileí – od padesátých narozenin každých pět let.
Návštěva s předáním dárkového balíčku od obce se uskutečňuje vždy
den před datem narozenin, v mimořádných případech si jubilanté určují
termín návštěvy sami. Významná jubilea se objevují i v Bysterském
zpravodaji.
Vedoucí SPOZu je Gerlinda Povolná, členkami jsou v současné
době Eva Ševcová, Eva Macková, Zdena Tomášová, Hana Světlíková a
Marie Horáková.
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Pozvánky
Osvětová beseda Bystré pořádá

POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 23. srpna 2008 od 20 hod. hudba: ELASTIC
Hostinec v Bystrém
vstupné 60,- Kč
*********************************

NEDĚLNÍ POUŤOVÉ ODPOLEDNE
24. srpna 2008 od 14 hodin
 hraje SENIOR BAND
 vystoupí 3 skupiny souboru MAŽORETKY NÁCHOD
Na červnovém Mistrovství ČR se všechny umístily na medailových pozicích. Šedesátičlenný
soubor vede Monika Bergerová.
 od 17 hodin pouťový fotbalový mač SVOBODNÍ - ŽENATÍ

Občerstvení zajištěno!
V případě nepříznivého počasí bude koncert a mažoretky na sále místního pohostinství.
*********************************

DISKOTÉKA PRO DĚTI
na rozloučenou s prázdninami

v sobotu 30. srpna 2008 od 18 hodin
Hostinec v Bystrém
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Kulturní a společenské akce:
13. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

23. srpna
sobota

Pouťová taneční zábava

24. srpna
neděle
30. srpna
sobota

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00

hudba: Elastic

Nedělní pouťové odpoledne
náměstí v Bystrém, začátek ve 14:00
hudba: Senior band
vystoupí: Mažoretky Náchod
od 17:00 pouťový fotbalový mač svobodní-ženatí na hřišti U Roboty

Diskotéka pro děti
hostinec u Divočáka, začátek v 18:00

17. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00

Dále se připravuje: beseda Červeného kříže
sběr obnošeného šatstva
divadelní představení

O těchto a dalších plánovaných akcích se dozvíte z plakátů nebo v příštím vydání zpravodaje,
který vyjde na počátku měsíce listopadu.
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 30. července 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 24. října 2008.
»»»»»•«««««
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