ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH listopad 2010
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Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání Bysterského
zpravodaje. Díky komunálním volbám se nám podzimní
číslo trochu opozdilo, takže jsme Vás nestihli včas
informovat o některých událostech, které se v obci
chystají, za což se všem dotčeným moc omlouváme.
Chceme Vám i v budoucnu přinášet užitečné a zajímavé
informace a budeme jen rádi, když se i Vy budete na
zpravodaji aktivně podílet, ať už
zajímavými články, nebo třeba
alespoň tipy a nápady na jeho
vylepšení.
Přejeme Vám klidný Advent, krásné
Vánoce a vydařený rok 2011.
Vaše redakce.
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 Co moţná nevíte o
odpadech
 Gratulace
 Pozvánky
Vánoční akce pro
děti
Jeden svět 2010
Tvůrčí dílna
Vánoční troubení
Bohosluţby

 Kulturní kalendář

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Volební účast:
Počet
Počet
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
volených
volebních celkem zpr. v %
v
obálky účast v
obálky
hlasy
členů
obvodů
seznamu
%
zastupitelstva
1
1
1
100,00 204
155
75,98
155
1 378
9

Výsledky voleb:
Kandidátní listina
číslo
název
1
2

827

Počet
Přepočtený Přepočtené %
Počet
Podíly
kandidátů
základ
platných
mandátů hlasů
dle počtu
hlasů
kandidátů
X
60,01 9
1 378,00
60,01
6

551

39,99 9

Hlasy
abs. v %

SNK-Nezávislí pro
Bystré
SNK-Sdružení hasičů

1 378,00

39,98

X

3

Zvolení členové zastupitelstva:
Kandidátní listina
číslo
název
1

1

1

1

1

1

2
2
2

SNKNezávislí pro
Bystré
SNKNezávislí pro
Bystré
SNKNezávislí pro
Bystré
SNKNezávislí pro
Bystré
SNKNezávislí pro
Bystré
SNKNezávislí pro
Bystré
SNK-Sdružení
hasičů
SNK-Sdružení
hasičů
SNK-Sdružení
hasičů

Kandidát
poř.
příjmení,
číslo
jméno, tituly
1
Drašnar Václav

Navrhující Politická
Hlasy
strana
příslušnost abs. v %
věk

Pořadí
zvolení

65

NK

BEZPP

139

16,80

1

3

Lukášek Josef
PaedDr.

58

NK

KSČM

126

15,23

2

5

Drašnarová
Monika MUDr.

32

NK

BEZPP

115

13,90

3

2

Duška Jaroslav

45

NK

BEZPP

98

11,85

4

4

Jiránek Jiří

33

NK

BEZPP

95

11,48

5

6

Fellner David
Ing.

43

NK

BEZPP

72

8,70

6

1

Ševc Leoš

37

NK

BEZPP

131

23,77

1

2

Bartoš Jan Ing.

35

NK

BEZPP

99

17,96

2

3

Tomáš Jiří

56

NK

BEZPP

79

14,33

3
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Náhradníci:
Kandidátní listina
číslo
název
SNKNezávislí pro
Bystré
SNK1
Nezávislí pro
Bystré
SNK1
Nezávislí pro
Bystré
SNK2
Sdružení
hasičů
SNK2
Sdružení
hasičů
SNK2
Sdružení
hasičů
SNK2
Sdružení
hasičů
SNK2
Sdružení
hasičů
SNK2
Sdružení
hasičů
zdroj: www.volby.cz
1

Kandidát
poř.
příjmení,
číslo jméno, tituly
7
Poul Radek

Navrhující Politická
Hlasy
Pořadí
strana
příslušnost
náhradníka
věk
abs. v %
38

NK

BEZPP

50

6,04

1

8

Hauferová
Zuzana Mgr.

27

NK

BEZPP

62

7,49

2

9

Světlík
Vratislav

57

NK

BEZPP

70

8,46

3

4

Dědek Martin
Bc.

29

NK

BEZPP

53

9,61

1

5

Dusílek
Michal Mgr.

35

NK

BEZPP

24

4,35

2

6

Francová
Dana

41

NK

BEZPP

37

6,71

3

7

Krpata Simon

21

NK

BEZPP

39

7,07

4

8

Mach Josef

35

NK

BEZPP

42

7,62

5

9

Sozanský
František

42

NK

BEZPP

47

8,52

6

Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18. 8. 2010.
Zastupitelstvo obce Bystré
I. Schvaluje
1. Vydání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Bystré formou opatření
obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2) stavebního zákona, ţe
změna územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu a s o u h l a s í
s vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek uplatněných k návrhu
změny č. 2 ÚPSÚ Bystré vypracovaném dne 29. 3. 2010 a doplněném po
veřejném projednání dne 6. 8. 2010 odborem výstavby MÚ Dobruška ve
spolupráci s určeným zastupitelem.
2. Zápis ze zasedání OZ ze dne 14. července 2010.
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3. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 9.370,-Kč místní akční
skupině POHODA venkova na úhradu nákladů vyplývajících z předmětu
činnosti, které nejsou podporovány financemi z ţádných dotačních titulů
v letech 2011-2020.
4. Zpracování projektu na opravy budovy v areálu „Koupaliště“.
II. Bere na vědomí
1. Stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního
útvaru Bystré ze dne 23. 4. 2010 pod značkou 7295/UP/2010/Va.
2. Informace o přípravě pouti v obci Bystré.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 29. 9. 2010.
Zastupitelstvo obce Bystré
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 18. srpna 2010.
2. Záměr a realizaci opravy místní komunikace u Ševců s předpokládaným
nákladem do výše 300.000,-Kč a úpravou výdajové částky v rozpočtu.
3. Záměr odkoupení cesty u Tomášů pro výstavbu RD a výměnu pozemků pro
cestu na Dolech u Dohnalových.
II. Bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích informací
na minulém zasedání OZ.
2. Informace o řešení tříděného odpadu.
3. Informace o kulturních akcích.
4. Informace o realizovaných akcích ve volebním období 2006 aţ 2010.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13. 10. 2010.
Zastupitelstvo obce Bystré
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 29. září 2010.
2. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích informací
na minulém
zasedání OZ.
3. Záměr a realizaci opravy místní komunikace na návsi ve spolupráci s SÚS
HK
s předpokládaným nákladem do výše 100.000,-Kč a úpravou výdajové
částky v rozpočtu.
II. Bere na vědomí
1. Informace o došlé poště a pracích v obci.
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USNESENÍ č. 1
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově místního pohostinství U Divočáka v Bystrém
dne 10. listopadu 2010 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí
výsledky voleb do obecního zastupitelstva dle zprávy předsedy volební
komise,
2) schvaluje
a) způsob tajné volby funkce starosty a místostarosty obce,
b) způsob veřejné volby funkce předsedy kontrolního a finančního výboru
obecního zastupitelstva,
c) jednací řád zasedání obecního zastupitelstva,
d) rozpočtová opatření hospodaření obce dle přílohy,
e) dotaci pro místní SDH ve výši 1.040,-Kč od Královéhradeckého kraje,která
bude vyuţita na opravu sušáku hadic u poţární zbrojnice,
f) darovací smlouvu na pozemky pod chodníky v obci od Královéhradeckého
kraje,
g) vypracování a podání ţádosti o dotaci na umoření úroků z existujících
úvěrů,
h) programové prohlášení obecního zastupitelstva pro volební období 2010 –
2014,
i) odměnu pro starostu Václava Drašnara ve výši 6.500,- Kč měsíčně a
místostarostu Jaroslava Dušku ve výši 3.500,- Kč měsíčně s platností od
10.11.2010.
3) zřizuje
a) kontrolní výbor obecního zastupitelstva ve sloţení p. Leoš Ševc, p. Jiří
Tomáš, Bc. Martin Dědek,
b) finanční výbor obecního zastupitelstva ve sloţení Ing. David Fellner, Ing.
Josef Novotný, p. Jiří Jiránek,
c) kulturní komisi obce ve sloţení MUDr. Monika Drašnarová, PaedDr. Josef
Lukášek, p. Romana Bartošová,
4) volí
a) starostou obce p. Václava Drašnara,
b) místostarostou obce p. Jaroslava Dušku,
c) předsedou kontrolního výboru obecního zastupitelstva p. Leoše Ševce,
d) předsedou finančního výboru obecního zastupitelstva Ing. Davida Fellnera,
e) předsedkyní kulturní komise obce MUDr. Moniku Drašnarovou,
5) pověřuje
zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti místostarostu p. Jaroslava
Dušku,
6) stanovuje
funkci starosty a místostarosty jako neuvolněné funkce.
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Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můţete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
prosinec 2. a 16., leden 13. a 27., únor 10. a 24.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).
V naší knihovně si můţete zapůjčit nově také Sborník Orlické hory a podorlicko
1. aţ 6. svazek.

Odpadové hospodářství
Upozorňujeme občany, ţe jsme nuceni dočasně pozastavit sběr papíru v naší
obci, protoţe k jeho skladování nemáme vyhovující prostory. Po vyřešení nového
úloţiště sběr obnovíme a budeme vás o tom samozřejmě informovat.
Sběr ostatních komodit probíhá beze změn již zavedeným způsobem.
Děkujeme, že odpad třídíte.
Dále s nadcházející zimou připomínáme nebezpečí zahoření kontejnerů na
směsný komunální odpad. Vţdy se přesvědčte, ţe popel, který se chystáte
vyhodit, je jiţ vychladlý!

Prodej vánočních stromků
z obecních lesů bude probíhat v týdnu od 13. do 17. 12. Termín bude upřesněn.
Sledujte vývěsní tabule.

Máte již objednaného kapříka na vánoční stůl?
Za ceny z Kolowratského rybářství Broumar v Opočně si sami zajednejte kapříka
nebo jinou rybičku k osobnímu odběru od starosty Bačetína Ing. Miloše
Pochobradského na telefonním čísle 724 623 836 nebo 603 496 705.
Rybu si odeberete 22. nebo 23. prosince.
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Stalo se...
Pouť sv. Bartoloměje v Bystrém
Konec prázdnin je pro místní neodmyslitelně spjat s Bartolomějskou poutí. Letos připadla
bysterská pouť na neděli 22. srpna, avšak pouťové veselí kaţdoročně začíná sobotní taneční
zábavou. Tentokrát to bylo s hudební kapelou Trop z Olešnice.
Stalo se příjemným zvykem, ţe se nedělní odpoledne tráví na návsi, kam se nedočkavě
těší hlavně ti nejmenší. Bývají tu pro ně připraveny pouťové atrakce – kolotoč, houpačky,
střelnice, jízda na ţivém koni, stánky s pamlsky apod. A aby se ani dospělí nenudili, obec pro
ně uţ čtvrtým rokem pořádá koncert.
Dalším dobrým
zvykem je, ţe na
Bysterskou pouť bývá
aţ na výjimky slunečné
počasí. A tak posezení
při
pěkné
hudbě,
dobroty z grilu i udírny
a dobré pití je jistě
těţko
odolatelným
lákadlem i pro dospělé.
Letos jsme měli
moţnost si poslechnout
koncert dechové hudby
Bysteranka,
která
počátkem
roku
obnovila svou činnost
pod
vedením
p.
Ryšavého a v Bystrém
vystoupila toto léto jiţ
podruhé.
Na závěr kaţdé pouti se koná fotbalové utkání ţenatých proti svobodným - další z tradic,
kterou se nám daří zachovávat, přestoţe počty hráčů jsou pokaţdé nejisté. Letošní rok přál
svobodným, kteří vyhráli s dvoubrankovým náskokem 3:1. A ţenáčům nezbývá, neţ se těšit na
odvetu v příštím roce.
Monika Drašnarová

Dvanáctsettrojky se srazily v Bystrém
Poslední srpnový víkend se v areálu na koupališti konal sraz vozů Š 1203, letos jiţ
podesáté. Ikdyţ těchto vozidel na našich silnicích rok od roku ubývá, nic to nemění na účasti. I
tentokrát, přestoţe na nás počasí vystrčilo pozadí, se sjelo na čtyřicet vozů a s nimi dorazila asi
stovka jejich příznivců.
Na páteční podvečer připravili pořadatelé (sdruţení přátel Vag-i-noviny a firma Ocelot
Ţacléř) zajímavou besedu s odborníky a večer zpestřil koncertem svérázný písničkář Hustej
Wimpy. Na tohoto chlapíka vaginoviňáci narazili úplnou náhodou, kdyţ k jeho písničce Jede
šrot vloni natočili videoklip, který byl určen právě na sraz Š 1203. A protoţe byl opravdu
podařený a hodně lidí pobavil, jakýsi dobrák ho dal na internet. Tam se v krátké době doslova
vyšvihl na přední příčky sledovanosti a dostal se i do pořadu Stahovák. Takţe zase jedna
povedená recese, která nezůstala bez povšimnutí.
Je aţ neuvěřitelné, kolik vozů této značky z celé naší země a i ze zahraničí (jezdí k nám
hoši aţ z Německa) je ještě schopno urazit tak dalekou cestu. A ta krása, kdyţ společně vyrazí
na spanilou jízdu po okolí! Kdo je potkal, nemohl uvěřit vlastním očím. Dnes dvandu na silnici
potkáte opravdu jen zřídka a od nás vyrazila kolona přes půl kilometru dlouhá! Vozy různých
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barev a provedení, vyblýskané do vysokého lesku, některé dokonce upravené jako obytné se
záclonkami, sprcháčem i toaletou. A co je nejdůleţitější, všechny se spolehlivě vrátily zpět na
koupaliště, bez jediné poruchy.
Sobotní večer pak uţ patřil jen zábavě. Hrálo nám naše oblíbené elektroakustické
hudební uskupení Proradost a kdo nechtěl zrovna tančit, mohl se věnovat neutuchajícím
diskusím o tom, co kdo s dvandou kdy zaţil, kam s ní aţ cestoval, jak se mu co porouchalo i jak
to opravil….

Monika Drašnarová

Legoprojekt v Bystrém
Na začátku školního roku měly děti z Bystrého v Orlických horách a přilehlého okolí
moţnost zúčastnit se zajímavé výzvy – během tří odpoledních setkání postavit město z Lega.
Od 2. do 5. září proběhl v modlitebně Církve bratrské v Bystrém tzv. Legoprojekt. Akce
se zúčastnilo 60 děti ve věku 6 – 12 let, které postavily městečko o velikosti 8 x 3,5 metru. Děti
přijely nejen z Bystrého, Dobřan nebo Sedloňova, ale i z Dobrušky a Opočna.
Mezi postavenými budovami nechyběla kopie sborového domu nebo kostela. Kromě
těchto staveb si mohli návštěvníci, kteří se zúčastnili slavnostního otevření městečka v neděli 5.
9. za účasti starosty obce pana Václava Drašnara, prohlédnout také školu, radnici, hotel,
telekomunikační věţ, hasičskou a policejní stanici, nemocnici, sportovní stadiony nebo letiště a
vlakové nádraţí.
Dětem se po celou dobu věnoval tým 30 vedoucích, kteří jim pomáhali se sestavováním
92 předpřipravených sad i s výtvory podle vlastní fantazie. „Doufám, ţe podobné akce se v naší
obci budou konat častěji. Je to určitě chvályhodný počin a děkuji organizátorům za přípravu,“
řekl při slavnostním otevření městečka starosta Drašnar.
Jan Kalenský
Fotografie z akce jsou ke shlédnutí na http://jan.grulich.cz/lego
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Vítání občánků
V neděli 24. října jsme do naší obce přivítali čtyři nové občánky.

Jaliey Scheepers
Sára Krejčová
Michal Novotný
Elena Vašíčková
Přejeme jim, aby se
jim v Bystrém líbilo,
aby tu našli spoustu
kamarádů a proţili v
Bystrém
krásné
dětství nebo třeba i
celý ţivot.
-9-

Tradiční posvícenský fotbalový mač
Po letním pouťovém fotbalovém mači „Svobodní – Ţenatí“, kdy svobodní dokázali po delší
době svého soupeře porazit 3:1, se oba týmy tradičně utkaly i na mači posvícenském, který se
konal 7. 11. 2010. Počasí uţ bylo víceméně podzimní, ale přeci jenom se oproti sobotě
umoudřilo a chvilkami se zdálo, ţe vysvitne i sluníčko.
Divácky méně zajímavý zápas oproti tomu pouťovému nakonec skončil smírně 2:2, a to i po
prodlouţení. Rozhodovalo se tedy v penaltovém rozstřelu, který lépe zvládli ţenatí a po letním
zaváhání se opět radovali z vítězství.
L. Ševc

Gratulace
V tomto období oslavila své významné
životní jubileum mimo jiné také
paní Milada Matušková
Přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

pozn. redakce uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
Pokud chcete touto cestou popřát svým blízkým, kontaktujte redakci.

- 10 -

Co možná nevíte o odpadech
Vytřiďte pět PET lahví a máte tričko
Průměrná česká domácnost vytřídí za rok přibližně 20 kilogramů plastů. Vytříděné plasty
obvykle odnáší do žlutého kontejneru, který je od domu vzdálen průměrných 113 metrů.
Z kontejneru jsou plasty odváženy na dotřiďovací linku, kde se ručně třídí na jednotlivé
druhy a zbavují nečistot. Vytříděné plasty jsou lisovány do balíků nebo drceny do
přepravních vaků a odváženy k další recyklaci.
Dotříděný plastový odpad se poté upravuje drcením a mletím, fólie se perou a spékají do
granulí. Z granulí se připraví směs, která se roztaví, vtlačuje se do kovových forem různých
tvarů a velikostí. Výrobky z recyklovaných směsných plastů jsou mimořádně odolné proti
povětrnostním vlivům - nevadí jim déšť, sníh ani vítr. Mají dobré mechanické vlastnosti –
nenasáknou vodou a jsou odolné proti poškození.
Tyto výrobky mají uplatnění nejen v průmyslu, zemědělství, ale i v ţivotě běţných lidí. Na
zahradě můţete vyuţít například lavičky a další zahradní nábytek. Ze směsi plastů se také
vyrábí zatravňovací dlaţba, záhonové chodníky či nášlapy, obrubníky, ale také plotové latě,
sloupky, odvodňovací ţlaby, desky nebo prkna. Doma oceníte květináče nebo odpadkové
koše. Pokud bydlíte poblíţ silnice či ţeleznice, pomohou vám protihlukové stěny
z recyklovaného plastu.
„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou
z neobnovitelných přírodních zdrojů, a které by jinak končily na skládkách. Dotřiďovací linky v
ČR denně dotřídí téměř 250 tun plastů, které lidé vytřídili do barevných kontejnerů. To je
množství, které postačuje například k výrobě sedmi kilometrů plotu z recyklovaného materiálu,“
uvedl Tomáš Pešek, regionální manaţer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a
recyklací odpadu.
Plastové lahve neboli PET lahve se zpracovávají samostatně. Na třídící lince se oddělují
barevné od čirých, dalším krokem je drcení, mytí, sušení a tepelná granulace. Takto připravené
granule dokáţou plně nahradit primární suroviny. Recyklát z PET lahví se pouţívá například
k výrobě triček a výplní bund nebo spacáků. Na jedno tričko je potřeba pět dvoulitrových PET
lahví, na výrobu spacího pytle 35 dvoulitrových lahví a na 1m 2 koberce dokonce 60.
„Výrobky z recyklovaných materiálů nás obklopují téměř všude, staly se každodenní součástí
našeho života. Díky takovým výrobkům se lidé mohou přesvědčit, že třídit odpad má smysl,“
řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast ţivotního prostředí a
zemědělství.
Třiďte odpad a dejte mu šanci k dalšímu vyuţití. 113 metrů ke kontejnerům na tříděný odpad
zvládnete ujít za 2 minuty, a výsledky za to stojí.

Jak se recykluje papír, sklo a nápojové kartony?
Papír používáme dnes a denně. Čteme noviny, děti píší úkoly, kupujeme dárky
v barevných krabicích. Když doslouží, doneseme ho do modrého kontejneru. Sklo nás
obklopuje téměř všude. Okna, brýle, lahve či skleničky – to všechno si našlo cestu do
našich domovů. Sklo se občas rozbije. Rozbité nebo nepoužívané sklo patří do zeleného,
případně bílého kontejneru. Nápojové kartony v našich domácnostech zakotvily poměrně
nedávno. Znají je však všichni. Džusy, víno, mléko a další mléčné výrobky. Obaly od nich
dáváme (pěkně sešlápnuté) do oranžově označených kontejnerů.
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A co dál? Třídicí linka a recyklace…
PAPÍR
Na dotřiďovací lince běţí pás, po něm se pohybuje směs papíru. Pracovníci podél pásu z něj
vybírají mastný či jinak zašpiněný papír i další nečistoty a třídí jednotlivé druhy papíru.
Roztříděný (ideálně jednodruhový) papír se lisuje do balíků a odváţí ke zpracování do papíren.
V papírnách se papír musí zbavit znečišťujících látek a barviv. To, co zbylo, se namočí, přidají
se další přísady a vzniká nově recyklovaný papír. Co se z něj vyrábí? Novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka i toaletní papír.
Papír nelze recyklovat donekonečna, ale pouze pětkrát aţ sedmkrát. Při recyklaci se papírové
vlákno postupně zkracuje a po nějaké době uţ nejde pro další výrobu papíru pouţít. Ale i po
této době má papír své vyuţití - například v izolacích nebo nástřicích. Kartony a těţší papíry se
vyuţívají k výrobě sádrokartonu. Papírová vlákna se přidávají také do asfaltových povrchů při
výstavbě silnic nebo na stanice autobusů proti vyjíţdění kolejí. Další moţností je kompostování.
„Recyklace papíru je důležitá hned z několika hledisek. Jednak se spotřebuje méně energie i
méně vody než při výrobě papíru ze dřeva respektive z buničiny. Úspory jsou také na straně
dřeva. A v neposlední řadě díky recyklaci končí méně odpadu na skládkách,“ řekl Tomáš
Pešek, regionální manaţer společnosti EKO-KOM, a.s.
SKLO
Ze zeleného kontejneru sklo zamíří na třídicí linku. Sběrné magnety odstraní kov, fukar
odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní nečistoty. Pryč musí zrcadla, keramika i
porcelán. Důleţité je oddělit barevné sklo od čirého. Jakmile na pásu zůstanou jen skleněné
střepy, zamíří do drtičky. Sklo se drtí na střepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Střepy se míchají s
ostatními přísadami, roztaví se při teplotě okolo 1400oC. A potom uţ tavenina putuje ke strojům,
kde se z ní tvarují vlastní láhve a další obaly. Z chladicí pece musí nová láhev ještě k výstupní
kontrole (tam na ní vyzkouší, jestli vydrţí nárazy podobné těm, ke kterým dochází na plnicích
linkách) a je připravena k novému pouţití. Z recyklovaného skla se běţně vyrábějí lahve na
minerální vody, pivo, ale i další skleněné výrobky.
„Využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se dá ušetřit až 90% energie oproti
výrobě z přírodních zdrojů. Snižuje se také množství přírodních surovin, které se používají při
výrobě nového skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda. Recyklace skla je - na
rozdíl od papíru – skoro neomezená,“ upřesnil Tomáš Pešek.
NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které se dají velmi dobře vyuţít. Buď v papírnách
anebo na výrobu stavebního materiálu.
V papírnách se postupuje podobně jako při recyklaci papíru – nejprve se oddělí jednotlivé vrstvy
tzv. vířivým rozvlákněním. Na sítech se zachycují kvalitní papírová vlákna, která se pouţívají k
výrobě papíru, papírových tašek, hedvábného papíru nebo vlnité lepenky na krabice. Všechny
ostatní materiály vyplavou nahoru nebo se potopí, takţe mohou být sebrány, seškrábnuty nebo
prosáty.
Druhou moţností je odvézt nápojové kartony na speciální linku. Tam se kartony rozdrtí a potom
se za pomoci tepla lisují na desky. Tyto desky se pouţívají ve stavebnictví jako stavební desky
(jde o materiál s obdobným vyuţitím jako je sádrokarton), nebo tepelná izolace. Například na
výstavbu průměrného rodinného domu jsou potřeba stavební desky z 30 tisíc kusů nápojových
kartonů.
„Nápojové kartony se většinou odváží do papíren k dalšímu zpracování, jsou totiž ze 75 %
tvořeny kvalitním papírem. Lidé si na třídění nápojových kartonů poměrně rychle zvykli.
V Královéhradeckém kraji jsou rozmístěny kontejnery nejen na papír, sklo a plasty, ale také
kontejnery s oranžovým označením, do kterých se vhazují nápojové kartony,“ doplnil Tomáš
Pešek, regionální manaţer společnosti EKO-KOM, a.s.
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„Recyklovat odpad znamená opakovaně používat materiály získané z odpadů. Skoro všichni
občané Královéhradeckého kraje mají možnost třídit odpad. 90% obcí kraje je zároveň
zapojeno do systému EKO-KOM. V Královéhradeckém kraji lidé mohou sbírat odpad do nádob
na tříděný odpad a také využívat tzv. pytlový sběr,“ řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého
kraje zodpovědný za oblast ţivotního prostředí a zemědělství.
Třiďte odpad a pomáhejte recyklovat. Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

Pozvánky

Předvánoční akce pro děti
V neděli 5. prosince navečer bude děti v Bystrém opět navštěvovat

mikuláš, anděl a čerti.
Máte-li o tuto návštěvu zájem, nahlaste se na níže uvedených
kontaktech.

Dětská vánoční besídka s nadílkou
se bude konat
v sobotu 18. prosince od 15.30 hodin.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče
na sál bysterské hospody.
I letos uvítáme, budou-li chtít děti v programu předvést, co umí.
Pro všechny děti budou pod stromečkem připraveny vánoční balíčky.
Vstupné pro místní děti zůstává 50,- Kč, pro mimobysterské 150,-.
Nezapomeňte se včas přihlásit a uhradit příspěvek.
Na obě akce se hlaste nejpozději

do pátku 3. prosince

u Romany Bartošové čp. 68 (tel. 608344567) nebo
u Dany Francové v místním obchodě.
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Obec Bystré a sbor Církve bratrské v Bystrém
Vás zve na promítání filmů
z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

Jeden svět 2010.
Promítání se uskuteční vždy v neděli v 18:00 v budově CB Bystré.
(vstup volný)

5. 12. 2010
19. 12. 2010
2. 1. 2011
16. 1. 2011
30. 1. 2011
13. 2. 2011

Zemřít ukamenováním
Anna v přední linii
Hlad
Já, moje romská rodina a Woody Allen
Barmský VJ.
Kimčongílie

III. TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŽENY
Zveme všechny bysterské ženy, maminky, dívky,
aby si přišly pod vedením p. Veroniky Rejzkové vyrobit
šperky z měděných drátků,
případně opět korálky všeho druhu!
Vše se může hodit jako pěkný vánoční dárek 
(za každý vyrobený kus cca 30-50 Kč)

středa 15. prosince 2010, 19:30 – 22:00
v klubovnách budovy Církve bratrské
Dílna se bude konat, pokud se přihlásí minimálně 10 zájemců!!! Hlaste se do 12.
12. mailem: m.touskova@gmail.com, nebo na přihlášce v místním obchodě, kde
také vyvěsíme potvrzení o konání akce. Pokud byste si to rozmyslely na poslední
chvíli, můžete přijít i bez přihlášení.
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Vánoční troubení
Dechové kvarteto pod vedením kapelníka Bysteranky
Petra Ryšavého z Opočna
pro Vás má vánoční dárek.
Na Dlouhou noc Vám zahrají vánoční koledy a písně.
Koncert se koná pod širým nebem
dne 23. 12. od 17 do 17:30 hod.
před kostelem sv. Bartoloměje v Bystrém.
Přijďte se na chvíli zastavit a udělat si vánoční náladu už na Dlouhou noc.
Přichystáno bude i drobné občerstvení v podobě horkého svařáčku a grogu.
Srdečně Vás zve P. Ryšavý a kulturní komise.

Vánoční a novoroční bohoslužby:
pátek 24. 12. – Štědrý den – Půlnoční mše
16:00 v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech

Bohoslužby v Bystrém:
sobota 25. 12. - Boží hod vánoční
9:30 v kostele sv. Bartoloměje
10:00 v modlitebně Církve bratrské
neděle 26. 12.
9:30 v kostele sv. Bartoloměje a v modlitebně CB
pátek 31. 12. - Silvestr
17:00 v modlitebně CB
sobota 1. 1. - Nový rok
9:30 v kostele sv. Bartoloměje
neděle 2. 1.
9:30 v kostele sv. Bartoloměje a v modlitebně CB
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Kulturní a společenské akce - přehled:
5. prosince
neděle

Mikuláš, anděl a čerti obchází hodné i zlobivé děti

12. prosince Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje od 16:00
Pěvecký sbor CB Bystré pod vedením Marty Světlíkové
neděle
15. prosince Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
středa
15. prosince III. Tvůrčí dílna pro ženy
Klubovna budovy CB 19:30-22:00
středa
18. prosince Vánoční besídka pro děti
Na sále místního hostince od 15:30
sobota
23. prosince Vánoční troubení – dechové kvarteto pod vedením p.
čtvrtek
Ryšavého, kapelníka Bysteranky
Před kostelem sv. Bartoloměje v Bystrém 17:00 - 17:30

8. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

8. ledna
sobota

Myslivecký ples

12. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. ledna
sobota

Výroční schůze SDH

29. ledna
sobota

Hasičský bál

16. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

19. února
sobota

Dětský maškarní bál

26. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise

Hostinec, hudba: Fantasy, pořádá MS
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

Hostinec, pořádá SDH
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Hospoda, bude upřesněno na plakátech
Hospoda, bude upřesněno na plakátech

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 26. 11. 2010
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můţete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 20. 1. 2011
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