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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 18. listopadu 2009
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 14. října 2009.
2. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy.
3. Dle provedené revize knižním fondem odvést vyřazené knihy do sběru.
4. Pořízení zabezpečovacího systému do kanceláře OÚ dle nabídky firmy
PROFIALARM Nové Město nad Metují.
5. Složení inventarizačních komisí pro rok 2009.
6. Pronajmutí prostor kadeřnictví pí. Stonjekové Soně s výší nájemného
100,-Kč měsíčně.
II. Bere na vědomí
1. Informace starosty obce o provedených a plánovaných pracích v obci
Bystré.
2. Zařazení odkazu p.Světlíka na www stránky obce.
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 9. prosince 2009
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 18. listopadu 2009.
2. Rozpočet obce na rok 2010 členěný dle jednotlivých paragrafů jako
vyrovnaný ve výši příjmů 2.306,21tis. Kč a ve výši výdajů 2.306,21tis. Kč.
II. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti kulturní komise v obci Bystré.
2. Informace o návrhu vybavit dětský koutek.
3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Bystré v O.h. ve výši
2.430,- Kč
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 13. ledna 2010
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 9. prosince 2009.
2. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy.
3. Závěrečný rozpočet obce za rok 2009 dle přílohy.
II. Bere na vědomí
1. Zprávu o odpadovém hospodářství.
2. Výsledek Tříkrálové sbírky.
3. Termín schůzky organizačního týmu 12. 2. 2010 ke srazu obcí Bystré.
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Důležitá upozornění
Slovo starosty…
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych upozornil na některé problémy, které se v naší obci v poslední
době vyskytují.
Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky k nemalé radosti dětí a lyžařů.
Ovšem na druhé straně nám způsobuje velké problémy úklid sněhu z chodníků
a obecních komunikací. Za vydatné pomoci pana Andrše a pana Jiránka jsou
cesty a chodníky dle možností upravovány, ale ne všude dostatečně posypány.
Na čtyřech nebezpečných místech v obci jsou umístěny zásobníky s posypovým
materiálem. Ty však nejsou občany vůbec využívány. Obec nemá v zimním
období pracovníky na veřejně prospěšné práce, a proto Vás žádám o pomoc při
úpravě a zajištění bezpečnosti na těchto komunikacích.
Dalším problém je ukládání směsného komunálního odpadu. Na skládce
za kostelem se pravidelně stává, že někteří spoluobčané pytle s odpadem
naházejí vedle kontejneru i v době, kdy ještě není zcela zaplněn a pytle se tam
vejdou. Někdy stačí jen udělat pár kroku navíc k zadním otvorům kontejneru, nebo
odpad zatlačit. Stále někteří nechápou, co zde mohou ukládat. Mezi směsný
komunální odpad patří vše, co nelze roztřídit na základní suroviny. Třídíme papír,
sklo, plast, kov, obaly tetrapak a PET lahve. Do kontejnerů v žádném případě
nepatří dřevo, kompostový odpad ani PET lahve! Ty se ukládají do prostoru
obecních skladů. Je-li kontejner za kostelem plný, využijte druhý ve vsi, ve kterém
je vždy dostatek místa.
Na závěr bych Vás chtěl požádat o zvýšenou pozornost při udržování
pořádku po celé obci, především pak v autobusové čekárně, což se nám přes
veškerou snahu stále nedaří. Dříve se vše svádělo na žáky ZŠ v Dobřanech, kteří
zde přestupují a čekárnu využívají. V minulém roce jsem se však několikrát
přesvědčil, že největší nepořádek zde dělá právě naše mládež, která zde kouří,
popíjí, znečišťuje zdi a odpadky pohazuje po zemi. Čekárna je určena pro
cestující nebo všechny, kteří se potřebují schovat před nepohodou. Využívají ji i
lidé, kteří jsou zde na rekreaci nebo obcí jen projíždějí a čekárna poházená
nedopalky a lahvemi, pošlapané zdi a ohořelé vypínače nejsou vůbec hezkou
vizitkou naší vesnice, a to mnohé vypovídá o kulturnosti našich obyvatel.
V tomto článku jsem poukázal jen na některé nešvary z naší obce, které
nám všem znepříjemňují život. Chtěl bych Vás všechny požádat o pomoc
zastupitelstvu obce při jejich odstraňování.
Václav Drašnar - starosta obce

Sběr papíru
Sběr starého papíru byl obnoven. Řádně svázaný papír můžete odevzdávat na
faře. Výtěžek z jeho prodeje přispívá na akce pořádané pro bysterské děti. Více
info u pí Povolné.
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Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
únor 11. a 25.
březen 11. a 25.
duben 8. a 22.
Veřejný internet je přístupný ve výpůjčních hodinách, nebo po domluvě
s knihovnicí Ivanou Pokornou, Bystré 108.
Inventarizace knihovny
V minulém roce proběhla v naší knihovně inventarizace (revize) knihovního
fondu. Knihovní fond je hmotný majetek, proto byla provedena fyzická inventura.
Pracovnicí Městské knihovny Rychnov nad Kněžnou byly vyřazeny knihy svým
obsahem zastaralé a knihy poškozené. Vyřazené knihy byly odevzdány do sběru.
Po ukončení inventarizace zůstalo v knihovně 768 svazků.
Aby mohla být zahájena automatizace knihovnických činností, byly knihy
opatřeny čárovými kódy. V letošním roce by měla být provedena instalace
programu pro evidenci výpůjček. Nyní jsou knihy označovány podle obsahu
barevnými proužky (červený detektivka, atd.) a začátečním písmenem příjmení
autora. Většinu knih je nutné nově obalit nebo obal omýt a opravit. Je to práce
zdlouhavá, ale již několik spoluobčanů nabídlo svoji pomoc. Určitě tyto změny
povedou ke zkvalitnění služeb naší knihovny.
Ivana Pokorná, knihovnice
.

Český červený kříž

Poděkování
Paní Dana Hrochová
ukončila na sklonku loňského
roku svou mnohaletou práci
aktivní předsedkyně místní
organizace
Českého
červeného kříže. Na společné
valné hromadě jsme ji
poděkovali
osobně
a
doufáme,
že
s námi
v organizaci nadále setrvá
jako členka. Zaslouží si však,
abych jí touto cestou jménem
svým a jménem všech
občanů ještě jednou veřejně
poděkoval a popřál jí ještě
dlouhá léta pevného zdraví.
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ČČK - co nás čeká….
Na pátek 19. února t.r. svolávám mimořádnou členskou schůzi místní organizace ČČK
do společenské místnosti SPOZu od 18:00 hodin. Byl bych rád, kdyby se zúčastnily všechny
sestry a všichni bratři. Nejenom, že bych rád v našem kolektivu představil nové členy, ale rád
bych se s Vámi podělil o pár nápadů v činnosti organizace. Připravte si, prosím, také své
nápady.
V úzkém kolektivu přicházíme v úvodu první poloviny roku s návrhem uspořádat
autobusový zájezd na později zvolený muzikál v Praze. Podle zvoleného titulu bychom
objednali termín a podle počtu přihlášených autobus o příslušném počtu míst. Navrhuji termín
těsně po odchodu zimy a před zahájením prací na zahrádkách, tedy zřejmě konec dubna nebo
začátek května. Zatím přemýšlejte, zda s námi pojedete.
Za MO ČČK Jarda Duška

Stalo se...
Vítání občánků
V neděli dne 29. listopadu přivítal starosta obce V. Drašnar a paní G. Povolná za SPOZ
nové občánky. Po tom březnovém to bylo letos už druhé vítání a i tentokrát nacvičila k této
příležitosti paní P. Poulová s bysterskými dětmi pásmo básniček, písniček a krátkých hudebních
vystoupení.
Přivítáni byli:
Miriam Barešová
František Haufer
Karolína Toušková
Jakub a Lukáš Jiránkovi

Kamila Smolíková
Václav Dašnar
Marek Bajer
Elizabeth Kaválková
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Miminkovská vítací

Vašek, Mareček a Franta,
Miriam a Kamilka,
Jiránkovic rodinka.
Elinka i Karolínka,
co v kočárku ráda spinká.

Všimli jste si přátelé?
– Přes týden i v neděle
pořád ve vesnici křik!
Co to jenom může být?
To jsou malá Bysterčata,
jedináčci i dvojčata.
Zkrátka každý druhý dům
zaznamenal babyboom!

Tak ať se vám hezky žije,
ať se mlíko dobře pije,
ať jsou plná pískoviště,
ať vám obec zřídí hřiště!
Ať jste dobří kamarádi,
ať vás to tu v Bystrém baví!

Všechny vás dnes vítáme
a jak se tak díváme,
je vás tady pěkná parta:

(Michaela Toušková)

Vánoční koncert
V neděli 13. prosince 2009 se v bysterském kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert.
Opět vystoupil pěvecký sbor z Církve bratrské, tentokrát s vydatnou pomocí dětského sborečku,
který zazpíval část muzikálu Neobyčejná noc.
Kromě pěkného hudebního zážitku byl koncert mimořádný mimo jiné trochu drsnějšími
podmínkami. Venkovní teplota se blížila -16, ale v kostele bylo díky množství posluchačů a
vřelé atmosféře příjemných -2. 
Toto setkání pěkným způsobem připomnělo všem posluchačům blížící se vánoční svátky.
Roman Toušek
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Vánoční besídka s nadílkou
Závěrem roku patří v naší obci vždy jedna z posledních prosincových sobot dětem.
Loňská vánoční besídka s nadílkou byla naplánována na 19. prosince 2009, ale zvláštní počasí
a různé chřipkové viry její uskutečnění ohrožovaly. Přestože okolní školy předvánoční akce
rušily, popřípadě je přesouvaly na leden, my jsme se rozhodli besídku uspořádat. Pod tlakem
okolností jsme nakonec trochu omezili program tak, abychom „společnou výměnu bacilů“
omezili zhruba na jednu hodinu.
Na místě se však ukázalo, že obavy byly zbytečné – dorazily prakticky všechny
přihlášené děti, dokonce ani nebyl program
prokládán
žádným
kašláním
či
posmrkováním. A tak si všichni přítomní
mohli vychutnat nejen perníčky, které
napekla a nazdobila paní Přibylová, ale i
letošní inovaci – průvodního slova se ujali
Filip Smola a Nikola Čtvrtečková - deváťáci
z dobřanské školy a zároveň stále ještě
„bysterské děti“.
Po krátkém vánočním naladění na
úvod předali slovo Václavu Drašnarovi,
bysterskému starostovi. Kromě milého přání
do nového roku také připomněl, že naše
obec se pěkně rozrůstá - v roce 2009 se
noví malí občánci museli vítat dokonce
dvakrát! Tato slova doslova nahrála dalšímu
programu – Nikola s Filipem konstatovali,
že:
„…na letošní besídku se přihlásilo třiatřicet
dětí. Příští rok však očekáváme nápor
mnohem větší! Podle posledních údajů má
naše obec k dnešnímu dni 263 občanů…
… a z toho šedesát jedna dětí do osmnácti
let, což je téměř čtvrtina obyvatel (přesně
23,19%). Když už jsme u těch čísel –
z těchto jedenašedesáti je téměř polovina –
dvacet osm – dětí do šesti let. A patnáct –
tedy čtvrtina všech bysterských dětí - jsou
děti narozené v posledních dvou letech!“ Po této malé „lekci z matematiky“ přednesli Ondra
Toušek a Kuba Mencl báseň, kterou speciálně pro listopadové vítání občánku složila Míša
Toušková a kterou si můžete přečíst v tomto zpravodaji u článku o vítání občánků.
Oba přednášející pak doplnily další bysterské děti – Ondra a Hana Smolovi, Ríša Poul,
Anička Sozanská, Klára Dušková – a společně předvedly krátké pásmo básniček a písniček. A
poněvadž poslední písnička – Vánoce, Vánoce přicházejí – navodila díky prskajícím prskavkám
a pěvecké pomoci přítomných tu správnou vánoční atmosféru, objevil se v jejím závěru anděl.
Děti ho společně přivítaly a on jim pak na oplátku rozdal dárkové balíčky, které byly připraveny
pod obrovským a krásně nazdobeným vánočním stromem. (Tady se sluší připomenout, že na
balíček přidal každému bysterskému dítěti obecní úřad stokorunu a malý příspěvek pocházel
z výtěžku loňského karnevalu. Rodiče přispěli padesátikorunou – to aby se vědělo, kdo se
vůbec besídky bude účastnit a kolik balíčků se má připravovat.)
Nejprve byly obdarovány děti, které už vystupovaly, ale vzápětí došlo i na ty ostatní.
Anděl je vyvolával jménem a balíčky jim předával. Někdo potřeboval doprovod rodičů, někteří
poslali raději zrovna maminku, našlo se však mnoho statečných a šikovných dětí, které zvládly
do mikrofonu přednést básničku či zazpívat písničku.
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Když už pod stromečkem nic nezůstalo, rozloučili se všichni s andělem, Filip s Nikolou se
rozloučili se všemi v sále a mikrofon předali – jako loni i předloni – Romanu Touškovi. Ten
obstaral nejen závěrečné slovo, ale spolu s Gerlindou Povolnou se předvedli jako ideální
kytarovo-pěvecké duo, neboť začala poslední část besídky – společné zpívání vánočních koled
při svíčkách. Na své si tak přijdou nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče a pěkné sobotní
odpoledne tu mohou strávit i další zájemci.
Oficiální část krátce po 16. hodině skončila, ale to neznamenalo, že se muselo hned
spěchat domů. Děti dojedly zbytek perníků, pořizovaly se fotografie do rodinných alb, kdo chtěl,
vyzkoušel si znovu mluvení do mikrofonu. Pak už jen zbývalo čekat na tu opravdovou nadílku –
za pět dní byl Štědrý den!

Benedikt Bareš říká básničku andělovi

Závěrečné zpívání koled

Na závěr ještě připojujeme poděkování všem, kdo si našli čas na přípravu této akce –
děkujeme paní Přibylové za perníčky, těm, kteří pomáhali stavět a zdobit strom na sále a
pomáhali s výzdobou sálu, ale pak i s úklidem. Děkujeme obci za finanční příspěvky, topiči za
celodenní topení, vystupujícím dětem (i dospělým) za odvahu.
Pokud vám letošní podrobnější ohlédnutí za besídkou připomnělo pohodu Vánoc, těšíme
se, že se v prosinci 2010 sejdeme i s Vámi. A doufáme, že opět na sále bysterské hospody!
Petra Poulová

Tři králové v Bystrém a okolí
Letošní sbírka měla v našem okrese opět dvě centra –
Rychnov nad Kněžnou a Dobrušku. V roce 2010 byl termín
v našem centru stanoven na sobotu 9. ledna. Již počtvrté tak
vyšli do Bystrého, Janova a letos i několika dalších okolních obcí
vlastní tříkrálové skupinky. Sbírka pod záštitou České charity se
konala celorepublikově již podesáté, na Dobrušsku podeváté.
Koordinátorkou pro naši skupinu byla opět Helena
Zahradníková, která zajišťovala registraci vedoucích jednotlivých
skupinek, propagaci sbírky, dopravu materiálu i nezbytné
vyplňování formulářů. A že to nebylo práce málo! Letos
zajišťovala servis pro 8 skupinek: jedna chodila v Janově a Tisu,
další vyrazila do Sedloňova. Navíc se už našli dobrovolníci
z Bohdašína, Dobřan plus Nedvězího a Ohnišova, kteří
pomáhali se sbírkou ve svých obcích. Tři skupinky chodily po
naší obci a svůj kratičký program koledníci předvedli zhruba na
75 místech v Bystrém a v sedmi domech na Sněžném.
Děkujeme zejména paní Francové, která na poslední chvíli
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zaskočila za nemocnou paní Barešovou. Podotýkáme, že režie akce (doprava, občerstvení pro
děti, výroba rekvizit aj.) plně leží na dobrovolnících, kteří se sbírkou pomáhají.

Vlastní příprava na sobotu začala už při páteční mši svaté v bysterském kostele, které se
účastnili vedoucí skupinek i koledující děti. Během mše byly mj. i posvěceny křídy, kterými pak
byla na zárubně dveří psána písmena K+M+B 2010. Koledníci též přijali požehnání, které pak
při obchůzkách předávali lidem. Po mši prošlo na naší faře všech osm pokladniček rukama
pana starosty Václava Drašnara, který je zapečetil.
Letošní rok jsme si nedávali velká předsevzetí – v době krize a problémů jsme byli vděčni
za každý příspěvek. Navíc ještě sobotní počasí nepatřilo k nejpříjemnějším – většinou byli
koledníci doprovázeni silným ledovým větrem, udržet čepice na hlavách bylo takřka nemožné a
to se k tomu ještě přidával zmrzlý déšť, který jim bubnoval do obličejů. Tím spíše byli všichni
mile překvapeni, že téměř žádné dveře před nimi nezůstaly zavřeny, zdálo se, že lidé již tři krále
očekávají, a pokud je náhodou nezastihli, našli si způsob, jak jim svůj příspěvek předat. Je
potěšitelné, že stejnou zkušenost zmiňovali všichni vedoucí skupinek, kteří se sešli v 15 hodin
při sčítání výsledků odpoledne na bysterské faře! Zde již čekal znovu pan starosta, který
zkontroloval zapečetění, a pokladničky byly přepočítány. Tady jsou výsledky:
Bystré
13 422
Janov a Tis
5 310
Ohnišov
5 112
Sedloňov
4 879
Bohdašín
4 378
Dobřany a Nedvězí
6 390
-----------------------------------------celkem
39 491
V centru Dobruška se vybralo do
70 pokladniček 351 461 Kč.
Ze získaných peněz bude
65% opět vráceno na účet Farní
charity Rychnov nad Kněžnou.
Kam peníze z letošní sbírky
půjdou?
1) Na podporu konkrétních lidí a
rodin v našem regionu – pokud
máte tip na někoho, kdo by
takovou pomoc potřeboval a
přijal,
kontaktujte
Helenu
Zahradníkovou
z Janova,
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popřípadě přímo farní charitu v Dobrušce či
Rychnově. Může se jednat o lidi v nouzi,
rodiny s více dětmi, rodiny s postiženými
apod.
2) Na podporu Stacionáře sv. Františka
v Rychnově nad Kněžnou (stará se o lidi
s mentálním postižením a seniory).
3) Na doplnění zdravotně technických
pomůcek do půjčovny v Dobrušce – pokud se
staráte o někoho potřebného, můžete
půjčovny využít.
Na závěr ještě ocitujme slova ředitelky
Farní charity Rychnov nad Kněžnou: „Srdečně
děkuji všem dárcům a přeji dobrý rok 2010.
Velké díky též všem koledníkům, vedoucím
skupinek, i těm, co se podíleli na organizaci a
pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy
koledníků a poskytnutého občerstvení, i za
propagaci sbírky. Děkuji za obětavost i za výbornou atmosféru během sbírky i za mši svatou a
požehnání koledníkům.“ K poděkování se za organizátory připojuje
Petra Poulová
rok

2007
2008
2009
2010

pokladniček
v Bystrém

vybráno
v Bystrém

1
2
3
3

okolní obce

Bystersko
skupinek
celkem

4960
9554
12400
13422

Janov + Tis

2
4
5
8

í

í

Bystré a okolí
vybráno celkem

Janov + Tis, Dobřany (sam. skupina)
Bystré + příspěvek od 7 rodin z obce
Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov
sam. skupiny: Dobřany + Nedvězí,
Ohnišov, Bohdašín,

é ý

é ž

í

é

í
ř
é

á
í

8633
17011
21480
39491

Janov+Tis, Dobřany

ě š ě í
- 10 -

ů

ř

é

Pozvánky
Zveme Vás na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v sobotu 27. 2. 2010 od 15:00
na sále bysterské hospody
soutěže
společné tanečky
promenáda všech masek
drobné odměny pro všechny masky
klasická bohatá tombola (začne asi od 16.30)
_____________________________________________________________
_____________________________________________

II. TVŮRČÍ DÍLNA PRO MAMINKY
Zveme všechny bysterské maminky k druhému tvůrčímu setkání!
Přijďte se pod vedením p. Veroniky Rejzkové naučit
nové techniky navlékání korálků a naušnic,
případně se opět vrátit ke smaltovaným přívěškům

pondělí 22. března 2010, 19:30 – 22:00
v klubovnách budovy Církve bratrské
za každý vyrobený kus cca 30Kč
.................................................................................................
pořádají bysterské maminky
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Kulturní a společenské akce
13. února
sobota

Masopustní rej

17. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

19. února
pátek

Členská schůze Českého červeného kříže

27. února
sobota

Dětský karneval

28. února
neděle

Členská schůze Českého svazu včelařů

6. března
sobota

Pyžamový ples

17. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

20. března
sobota

Turnaj ve stolním tenise

22. března
pondělí

Tvůrčí dílna pro maminky

sraz masek v 9:00 v hostinci
zasedací místnost OÚ, začátek v 19:00
společenská místnost SPOZu, začátek v 18:00
hostinec u Divočáka, začátek v 15:00

hostinec u Divočáka, od 20:00, hudba: Proradost, pořádají Vaginoviny
hostinec u Divočáka, začátek v 19:00
hostinec u Divočáka, začátek ve 13:00
v klubovnách budovy Církve bratrské, 19:30 – 22:00

4. dubna
neděle

Velikonoční zábava

14. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

18. dubna
neděle

Setkání důchodců

18. dubna
neděle

Divadelní představení „Postel pro anděla“

30. dubna
pátek

Pálení čarodějnic

19. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

hospoda u Divočáka, začátek ve 20:00, pořádá SDH
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00
divadelní soubor z Deštného, hostinec u Divočáka, začátek v 16:00

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 10. února 2009.
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 20. dubna 2010.
»»»»»•«««««
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