ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH srpen 2010
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Vesnice roku, setkání obcí Bystré
V letošním roce se v naší obci konaly dvě význačné akce.
Po roční odmlce jsme se znovu přihlásili do soutěže Vesnice roku, ve které
naše obec soutěžila v konkurenci celkem 37 obcí z celého Královéhradeckého
kraje.
Soutěži
předcházely
nemalé
přípravy:
Petra
Poulová uchystala ve škole
výstavu kronik a materiálů o
obci, na chodbě i v knihovně
vyvěsila působivé panely
prezentující činnost všech
bysterských spolků, knihovny,
církví, panely zaměřené na
děti a sport apod. V hasičské
knihovně připravil pan Josef
Dusílek
výstavu
kronik,
pohárů a dalších ocenění.
Jen
počasí
nám
zlomyslně
znesnadňovalo
dokončení úklidu veřejných prostranství a sečení trávníků.
Hodnotící komisi sestávající z 11 členů jsme uvítali v zasedací místnosti
SPOZu, kde jsme prezentovali aktivitu našich občanů při zvelebování vesnice,
jejich zapojení do systému sběru a třídění odpadu, charitativní činnost jako je sběr
obnošeného šatstva a tříkrálová sbírka, nezapomněli jsme ani zmínit pořádání
sbírek na pomoc obětem povodní. Zhodnotili jsme celoroční činnost jednotlivých
spolků a jejich vzájemnou spolupráci při konání různých akcí, vyzdvihli jsme také
naši snahu o zachovávání tradic a zvyklostí. Zmínili jsme i úlohu jednotlivých
církví a práci s dětmi a mládeží.
Členové komise byli nadšeni především prací naší kronikářky, zejména
kompletností a pestrostí dokumentace historie obce. Dalším želízkem v ohni měl
být společenský život v naší obci, ne každá vesnice se může pochlubit více než
třemi desítkami různých akcí v průběhu kalendářního roku!
Komise si prohlédla připravené panely i výstavu hasičů a pak už
následovala prohlídka obce.
Počasí nám bohužel ani v den D nepřálo, lilo jako z konve, a tak vše
proběhlo velmi zběžně z jedoucích aut. Co mohli členové komise z naší krásné
obce vidět, si jistě dovedete sami představit.
Naše snaha tentokrát nebyla oceněna a naše obec nezískala žádné
z vypsaných hodnocení. Titulem Nejlepší obec kraje HK se honosí obec Nepolisy
(HK), Modrou stuhu za společenský život získala Dolní Kalná (TU), Bílou stuhu za
činnost mládeže Sovětice (HK), Zelenou za péči o zeleň a životní prostředí dostali
Lovčice (HK) a Oranžovou za spolupráci obce a zemědělského subjektu Božanov
(NA).
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Přesto jistě nebyla snaha nás všech marná, protože to, co pro vesnici
děláme, děláme především sami pro sebe, aby se nám tu žilo lépe.
Druhou velkou událostí bylo Setkání obcí Bystré na počátku července.
Zastupitelstvo obce společně s přípravným výborem chystalo tuto akci již od
ledna a po zkušenostech z předchozích setkání v jiných obcích jsme se rozhodli
uspořádat hlavní program v netradičním duchu. Našim cílem bylo, aby se
Bysteráci při setkání skutečně družili a veselili a ne jen nečinně sledovali kulturní
vystoupení. A myslím si, že se nám to skutečně povedlo.
Chci na tomto místě moc poděkovat všem, kteří s oslavami pomohli. Byl
jsem velmi příjemně překvapen zapojením většiny místních občanů, hospodyňky
napekly na 32 druhů cukroví a koláčů a po celou dobu setkání se staralo o hladký
průběh oslav více než 40 Bysteráků.
Díky Vám všem, Vaše snaha a práce se opravdu vyplatila. Všem se u nás
moc líbilo a rádi se k nám budou
vracet.
Václav Drašnar, starosta

Setkání obcí Bystré
Milý spoluobčané, ještě měsíc
po
velkolepé
akci,
kterou
bezpochyby byl sraz obcí Bystré
konaný ve dnech 3. - 5. 7. 2010,
zůstávají
v mnohých
z
nás
překrásné vzpomínky na tuto
událost. Myslím si, že se tento sraz
zařadil
mezi
jednu
z nejvydařenějších událostí za
poslední desetiletí. Přispělo tomu
jak nádherné počasí, tak i bohatý a
pestrý program, zapojení všech
účastníků do „Zimní olympiády“, ale hlavně pečlivá příprava organizátorů a výkon
všech týmů.
Svou měrou tomu přispěla i návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje, pod
jehož záštitou se toto setkání konalo. A o tom, že se mu u nás líbilo, svědčí i jeho
další návštěva, kterou vykonal jen pár dní po srazu obcí. V doprovodu starosty
obce projel celou vesnicí včetně včetně Bystrerských dolů.
Bylo by zbytečné popisovat tu, co všechno se na srazu odehrálo. Věřím, že ti,
co tam byli, si to opravdu užili. A ostatním, kteří si nenašli chvilku času a nezavítali
na tuto akci, mohu jen sdělit, že o hodně přišli.
Touto cestou bych ještě rád poděkoval všem, kteří jakkoliv přispěli k přípravě a
vlastní realizaci celé akce.
Leoš Ševc, místostarosta
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Hodnocení programového prohlášení obecního
zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly volby do obecních zastupitelstev a
výsledek vašeho hlasování sestavil obecní zastupitelstvo, které pracovalo do
dnešních dnů. Ve svém programovém prohlášení jsme si dali konkrétní cíle a nyní
je otázkou, jak dalece se je podařilo naplnit.
Tady, když dovolíte, budu vycházet z jednotlivých bodů volebního programu
a přidám stručný komentář.
V oblasti investic a oprav
1) Prvořadým úkolem je zajištění podmínek pro další stavební rozvoj obce,
zvýšení počtu obyvatelstva a posílení příjmové stránky obecního rozpočtu
v budoucích letech.
Podařil se výběr stavebních parcel a jejich upřesnění a hlavně byl dokončen
územní plán jako základní doklad obce. Několik domků bylo postaveno,
jednáme s majiteli o pozemku pod Jiránkovými. Pro některé akce jsme zajistili
finanční dotace, abychom posílili rozpočet obce.
2) Z toho vyplývá především rekonstrukce veřejného vodovodu, dořešení
kanalizace a posílení elektrického rozvodu, zajištění dalších pozemků pro
výstavbu rodinných domků a v neposlední řadě i důraz na to, aby i potom bylo
Bystré krásnou podhorskou obcí ladící s krajinným prostředím.
Byla provedena rekonstrukce vodojemu a opraveno veřejné osvětlení. O
výstavbě jsme již informovali u 1. bodu.
3) Provedení oprav obecních cest, včetně komunikace na Dolech, dokončení
oprav mostů a řešení chodníků podél hlavní silnice.
Zde můžeme jen konstatovat – splněno, i když další cesty jsou v plánu pro
příští zastupitelstvo.
4) Dokončení stavebních úprav hřiště, včetně zázemí pro menší děti.
Splněno
5) Rekonstrukce budovy bývalé školy.
Nebyla provedena zásadní změna, ale byla natřena všechna okna, opravena
fasáda a upravena zahrada před školou.
V oblasti hospodaření obce
1) Dlouhodobým úkolem je udržení vyrovnaného rozpočtu.
Rozpočet zůstal vyrovnán.
2) S ohledem na omezené finanční možnosti obce využívat více prostředky
z fondů EU, státní dotace a granty - dle potřeby vypracovávat podkladové
projekty.
S ohledem na kofinancování, tzn. dorovnání z vlastního rozpočtu, jsme
nežádali peníze přímo z EU, ale prostřednictvím MASS nebo z krajského
úřadu.
3) I nadále řešit starostu jako neuvolněnou funkci.
Trvá.
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V oblasti vnitřního života obce
1) Zachování provozu zařízení nezbytných pro běžný život (prodejna, pošta,
zdravotní služba aj.)
Mnohdy to nebylo jednoduché, jen si vzpomeňte, co se dělo kolem pošty, a
nyní je před námi otazník kolem osudu naší hospody.
2) Při jednání s Orlobusem a dalšími dopravci dbát na dostatečné autobusové
spojení.
U tohoto bodu je to „boj“ každý rok.
3) Zajištění zimní údržby komunikací, včetně nezbytné techniky.
Obec zakoupila jiný traktor, frézu na chodníky, získali jsme traktůrek k údržbě
zeleně, každou zimu se snažíme o maximální průjezdnost obce.
Tolik jen ve stručnosti. Sice by se nechalo o každém bodu rozepsat ještě více,
ale na to je náš zpravodaj příliš malý. A ten hlavní účetní jste přece vy, občané
Bystrého. Vy musíte zvážit, zda jste byli s dosavadním zastupitelstvem spokojeni
a závěrečný účet nám předložíte v říjnových volbách.
Na závěr nám dovolte jednu poznámku. V červenci u nás proběhlo setkání obcí
Bystré. O tom, co všechno se dělo na koupališti, se dočtete jinde a pak, byla tam
skoro celá ves. Ale touto cestou bychom chtěli všem spoluobčanům poděkovat.
Za úklid před setkáním, za přípravu zázemí pro celou akci i za účast na vlastním
programu. Hlavně bychom však chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na celé
akci, na její přípravě a realizaci v plném rozsahu. Od přípravy koláčů a cukroví,
přes příjezd hostů, jejich ubytování, výstavy ve škole, dopolední výlet, až po zimní
olympiádu a večerní ohňostroj.
Myslíme si, a z ohlasů z dalších Bystrých to i vyplývá, že se nemáme za co
stydět a můžeme být právem na naše společné snaženi hrdí. Tak tedy - ještě
jednou děkujeme.
Za obecní zastupitelstvo Josef Lukášek

Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 16. 6. 2010.
Zastupitelstvo obce Bystré
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 14.dubna 2010.
2. Návrh dohody o umístění stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene p. Čtvtečky a pí Čtvtečkové bytem Olešnice v O. h. k plánované
vodovodní přípojce, která by byla umístěna na pozemku obce p. č. 824 a
827 v k. ú. Bystré.
II. Bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích
informací na minulém zasedání OÚ.
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2. Informace o provedených a plánovaných pracích a akcích v obci.
3. Informaci o výsledku voleb v obcí Bystré.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 14. 7. 2010.
Zastupitelstvo obce Bystré
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 16. června 2010.
2. Návrh počtu 9-ti členů do zastupitelstva obce pro volby do zastupitelstev
obcí ve dnech 15. - 16. října 2010.
3. Zastupování starosty obce Bystré se všemi právy a povinnostmi v termínu
od 5. 8. do 14. 8. 2010 p.Lukáškem Josefem a v termínu od 15.8.do
5.9.2010 p.Ševcem Leošem.
II. Bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích informací
na minulém zasedání OÚ.
2. Informace o proběhlém setkání obcí Bystré.
3. Informaci o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek od
hejtmana Královéhradeckého kraje.

Důležitá upozornění
Dětské hřiště
Několik týdnů po otevření dětského hřiště bychom rádi upozornili občany na
pravidla využívání tohoto prostranství.
1. Provozní doba je 9 – 21 hodin.
2. Používání herních prvků je na vlastní nebezpečí.
3. Děti mohou používat herní prvky pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Nosnost trampolíny je pouze 110kg, nesmí se na ni lézt v botách, zip musí být
při skákání zapnutý.
5. Pískoviště po hraní je nutno zakrýt plachtou.

Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
srpen 12. a 26.
září 9. a 23.
říjen 7. a 21.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Ivanou Pokornou (Hradeckou) čp. 108

-6-

Stalo se...
Dětský den

Na trati: někdo závodil, jiný šel procházkou. U koupaliště se stříkalo ze džberovek a přenášela se voda
v malých kelímcích.

Sobota 5. června byla na bysterském koupališti určena dětem. Konal se tu již 23. ročník
závodu dvojčlenných hlídek Indiánská stezka, kterou spolupořádaly opět Církev bratrská Bystré
a Obecní úřady Bystré a Janov.
Poměrně náročná příprava celé akce byla korunována vynikajícím slunečným počasím,
nemilou shodou okolností vypadl všechen doprovodný program (nejvíce mrzel objednaný a
telefonicky potvrzený skákací hrad pro děti jednoho hradeckého provozovatele – bez omluvy
prostě nedorazil). Jediní, kteří nakonec nezklamali, byli samotní účastníci, kterých se sešlo
opravdu požehnaně – v soutěžních kategoriích jich bylo 43, ještě početněji byla zastoupena
kategorie NEJ, ve které děti doprovázeli rodiče, tady se napočítalo více než šest desítek
účastníků. Připočteme-li dvojice dobrovolníků na všech šestadvaceti stanovištích a početný
doprovod maminek, tatínků i prarodičů, byl areál opravdu „narvaný“.
Diplomy a ceny nejlepším předali starostové Bystrého a Janova, všechny soutěžící děti
obdržely v cíli balíček. Náhradou za skákací hrad byly bleskově sehnané nanuky pro všechny
děti, po soutěžní části byla k dispozici i různá zábava – ringo, stříkání ze džberovek, střelba ze
vzduchovek. Nechyběl ani tradiční táborák
s opékáním párků, takže kdo si chtěl
posedět, mohl až do podvečerních hodin,,,

Závěrečné vyhlášení výsledků, vpravo starostové
p. Drašnar a p. Macek předávají diplomy.
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Místo skákacího hradu byly dětem rozdány nanuky, opečený párek přišel vhod

foto: Jan Grulich

Setkání kronikářů
Koncem června se konává tradiční setkání kronikářů. Letos byla hostitelem Dobruška,
která si letos připomíná 690 let od první zmínky o Dobrušce jako městě. Setkání proběhlo 28. 6.
2010 v jednacím sále městského úřadu, dopoledne vystoupili starosta Petr Tojnar a ředitelka
Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou Lucie Morávková. Pak už nás Jiří Mach,
ředitel Vlastivědného muzea Dobrušky, zaujal velmi zajímavým vyprávěním o historii města
doplněným promítáním fotografií. V polední pauze jsme si mohli prohlédnout výstavy i
dobrušské památky (kostel sv. Václava, rodný domek Vladislava Heka aj.). Odpolední program
byl odborného rázu, byl věnován především práci kronikářů. Součástí akce byla i malá výstavka
všech soutěžních zpravodajů našeho regionu. Setkání se zúčastnilo 50 kronikářů z celého
Rychnovska a 6 hostů.
Petra Poulová, kronikář obce

Výstava 2010 u příležitosti VII. setkání obcí Bystré
Ve dnech 3. – 5. července 2010 proběhlo setkání Bysteráků právě v tom našem
Bystrém. Pro tuto příležitost byla uspořádána po čtyřech letech výstava kronikáře. Připomeňme
si větší výstavy, které již proběhly a na kterých bylo možno zhlédnout i originály obecních kronik
(uloženy v rychnovském archivu):
1996 – Z historie obce (u příležitosti oslav 110 let
hasičů a setkání rodáků)
2002 – Naše obec se představuje (u příležitosti
setkání Bystrých v naší obci)
2006 – Z historie obce (u příležitosti svěcení praporu
a znaku obce)
duben 2010 – Občanská sdružení obce – trvalá
výstava na panelech v budově bývalé školy
červenec 2010 – Setkání obcí Bystré
V neděli 4. července využilo mnoho občanů možnost
prohlédnout si obě výstavy – mezi 9. a 13. hodinou byly
všechny dveře v prvním patře budovy bývalé školy
„otevřeny“. Co zde bylo vystaveno?
 chodba v 1. patře - Bysterské spolky a organizace
Každá z bysterských organizací či spolků má vyroben panel,
který obsahuje stručnou informaci o historii, počtu členů,
vedení a aktuální činnosti. Data jsou k dubnu 2010.
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Seznam panelů:
Červený kříž
Ochotnické divadlo
Vag-i-noviny
Bysteranka
Včelaři
Myslivci
Hasiči
SPOZ
Církev bratrská
Církev římskokatolická
 hasičská klubovna
V klubovně byla instalována trvalá výstava pohárů a cen, kromě toho zde byly všechny kroniky,
fotodokumentace i historický prapor sboru.
 místnost SPOZu
Zde byly k prohlédnutí obecní kroniky (originály i kopie), přílohy ke kronice, Historie čísel
popisných, vlajka a znak obce, dary a dárky z předchozích setkání obcí Bystré, Program
obnovy venkova, fotografie z divadelních představení, regionální literatura. Zpracována byla
kompletní historie Bysterského zpravodaje – vystavena byla všechna čísla původního i nového
BZ. Z archivu při kronice byla na panely vybrána fotodokumentace na téma Bystré kdysi a dnes
– poutě, pomník, konec 2. světové války.

 knihovna
V roce 2009 byla dokončena revize všech
knih, došlo k výraznému snížení jejich počtu
(z původních 1674 kusů knih zbylo k 19. 8.
2009 741 kniha. Aby mohla být zahájena
automatizace knihovnických činností, byly
knihy přebaleny a opatřeny čárovými kódy.
Do
knihovny
byly
přidány
panely
s fotografiemi nazvané Knihovna, Sport, Děti
v obci a Kronika, které tu zůstanou trvale,
stejně jako malá výstavka na téma Bitva o
život, včetně ceny Zdeňka Podskalského a
dobových recenzí.
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 areál „Koupaliště“ – před klubovnou
Na šesti panelech tu byla ohlédnutí za 1. až 6. setkáním obcí Bystré. Bohužel došlo k tomu, že
někdo odcizil knížečku ze setkání v roce 2004 v Bystrém u Stárkova.

VÝSTAVA O POUTI
Pokud jste výstavu nestihli, nebo vám něco zajímavého uniklo, máme pro vás
dobrou zprávu:
O bysterské pouti bude vše kompletně zpřístupněno ještě jednou!
Srdečně zveme v neděli 22. srpna od 13 do 17 hodin!!!

Gratulace
V tomto období oslaví své významné životní jubileum
mimo jiné také
paní Vlasta Špačková
Přejeme jí pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

Pozvánky

Bysterská pouť 21. a 22. srpna
sobota: pouťová zábava od 20 h., hostinec,
hudba: Trop
neděle: 14 – 16 h. koncert Bysteranky,
náměstí
13 – 17 h. výstava z historie obce,
škola
16 h. fotbal ženatí X svobodní,
hřiště
doprovodný program: jízda na koních na
náměstí od 14h., občerstvení s opékáním a
pouťové atrakce pro děti
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Kulturní a společenské akce:
18. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

21. srpna
sobota

Pouťová zábava

22. srpna
neděle

Nedělní pouťové odpoledne

27. – 28.
srpna
pátek,sobota
2. – 4. září
čt-so

Zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
Hostinec, od 20:00 pořádá MS, hudba: Trop
Od 13 hod. výstava ve škole
Od 14hod. koncert Bysteranky na náměstí
Od 16 hod. fotbal na hřišti
Další program – jízda na koních (za příznivého počasí), občerstvení
s opékáním, pouťové atrakce pro děti

Sraz Š 1203
Areál Koupaliště, pořádají Vaginoviny
V sobotu od 20 hodin taneční zábava, hudba: Proradost

Stavba legového městečka pro děti
Sbor Církve bratrské 15:30 – 18:30
5. září slavnostní otevření městečka

15. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

19. záři
neděle

Šipkovaná pro děti

13. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

24. října
neděle

Vítání občánků

Hostinec, začátek ve 20:00

Zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
Od 14:00 ve škole, zasedací místnost SPOZ

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 17. srpna 2010
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. října 2010
»»»»»•«««««
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