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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 12. srpna 2009
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Podání ţádosti na Královéhradecký kraj o dar pozemkových parcel
p.č.865/2-372m2, 856/3-278m2, 856/5-538m2, 856/6-166m2 v k.ú.Bystré
v Orlických horách, na kterých byla provedena výstavba chodníku podél
silnice III.třídy v Bystrém.
2. Zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Bystré podle §47
odst.5) zákona č.183/2006sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
3. Poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši 300.000,-Kč od Komerční banky
a.s. na předfinancování nákladů na úhradu stavby chodníku podél silnice
III.třídy v obci Bystré.
4. Zápis ze zasedání OZ ze dne 8. července 2009.
II. bere na vědomí
1. Ţádost Aquaservisu na zasílání kopií vzorků vody z veřejného vodovodu.
2. Vyhodnocení poţadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny
č.2 územního plánu sídelního útvaru Bystré vypracovaného Soňou
Hanušovou DiS, výstavby Městského úřadu Dobruška, ve spolupráci
s určeným zástupcem Leošem Ševcem dne 11. 8. 2009.
III. ukládá
1. Starostovi obce Václavu Drašarovi zaslat ţádost na Královéhradecký kraj.
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 15. září 2009
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 12. srpna 2009.
2. Zvýšení nájemného v obecních bytech dle zákona a ze Sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj č.180/2009sb ze dne 12. června 2009
publikovaného ve Sbírce zákonů.
II. bere na vědomí
1. Informace starosty obce o provedených a plánovaných pracích v obci
Bystré.
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 14. října 2009
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. Schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 15. září 2009.
2. Přidělení bytu paní Šárce Coufalové, v případě jejího odmítnutí bude byt
přidělen p. Pavlu Bednářovi.
II. bere na vědomí
1. Informace starosty obce o provedených a plánovaných pracích v obci
Bystré.
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Důleţitá upozornění
Czech point
V brzké době bude na našem obecním úřadě zpřístupněna sluţba Czech
point.
O co jde? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy
Czech POINT je projektem, jehoţ cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve
vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouţí jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umoţňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou
sluţbu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde je moţné získat a ověřit data z
veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně
ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve
vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy
o maximální vyuţití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány
poţadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V
některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by
občan mohl své záleţitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Co poskytuje Czech point?
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Ţivnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle ţivnostenského zákona (§ 72)
Ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
Datové schránky
CzechPOINT@office
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Knihovna
Knihovnu můţete navštívit v těchto dnech, vţdy od 16 do 18 hodin:
listopad 5. a 19.
prosinec 3. a 17.

Odstávka elektřiny
Dne 23. listopadu bude odstávka elektrického proudu. Doba odstávky bude
upřesněna na letácích v obchodě a na tabuli u čekárny.
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Knihovna a Bysterský zpravodaj
Do knihovny byla o letních prázdninách uloţena všechna vydání
Bysterského zpravodaje. Pokud si je chcete prolistovat, máte díky
paní Marii Šubrtové, která je pečlivě zakládala a nyní knihovně
věnovala, moţnost. A pokud vám stačí internetová podoba
posledních čísel od roku 2003 (zato většinou s barevnými
fotografiemi), najděte si na internetu bysterské stránky, kam jsou
jednotlivá čísla umísťována (www.obecbystre.cz).
Petra Poulová

Pošta v Bystrém
V loňském roce přišla Česká pošta s originálním nápadem, ţe zruší své pobočky na
malých vesnicích. Myšlenka se pochopitelně setkala s odporem obyvatel malých obcí, a tak i
naše obecní zastupitelstvo zasílalo v září 2008 petici proti rušení pošty v Bystrém.
V lednu 2009 přitom pošta v Bystrém slavila jiţ své 115. narozeniny - pošta byla v roce
1894 zřízena v domě čp. 54 (dnes Maisnerovi). V kronice je sice uváděn datum 1.1., ale podle
pramenů, které uvádí pan Zdeněk Krejčík z Libchavy, byl úřad otevřen přesně 17.1.1894.
Podrobněji bylo o historii psáno v Bysterském zpravodaji v únoru 2004.
Nakonec se jednalo i přímo se starostou Václavem Drašnarem a k plánovanému zavírání
poboček naštěstí nedošlo (aspoň zatím). Zaměstnankyni pošty Marii Martinkové byla opět
zkrácena pracovní doba a otevírací hodiny byly přizpůsobeny tak, aby je mohli vyuţívat i
občané dojíţdějící za prací do měst, došlo k posunutí více na odpoledne.
Od dubna 2009 je vám naše pošta k dispozici:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8-9
8-9
8-9
8-9
8-9

15-16.30
--15-16.30
14-15.30
14-15.30

Uţ 25. 5. 2007 byl zrušen příjem
sportky ONLINE a dobíjení telefonů, ale
k dispozici jsou dobíjecí kupony pro
všechny operátory.
Co pobočka České pošty v Bystrém
nabízí?
 klasické poštovní sluţby
 vedení účtů, a to i pro děti
 uzavírání stavebního spoření a pojištění
 prodej losů, přání, obálek i pohledů, v nabídce jsou i hry a kníţky
Upozornění: Pokud chcete vybírat větší částky, je třeba se domluvit minimálně 2 dny předem.
Telefon na poštu je 494 665 120.
A závěrem ještě přání paní Martinkové, ke kterému by se jistě přidal kaţdý z bysterských
občanů:
Vyuţívejte naši poštu, ať nám ji nezruší!!!
Petra Poulová
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O bysterských občanech
Trochu čísel
O prázdninách jsem uzavírala zápis do kroniky za rok 2008 a musím konstatovat, ţe
pokud se počtu obyvatel týče, naše obec opravdu vzkvétá. V průběhu loňského roku 3 lidé
zemřeli, 4 děti se narodily, 2 se odstěhovali a 13 se přistěhovalo. Na konci roku 2008 jsme měli
246 přihlášených občanů, coţ je nejvíce za celou polistopadou
dobu!
Naposledy bylo v Bystrém tolik lidí počátkem
osmdesátých let (v letech 1980 –1984 kolísal počet kolek 250).
Po hubených letech na přelomu tisíciletí, kdy se počty obyvatel
v Bystrém dostaly na historická minima (1999 a 2001 pouhých
211 lidí), je potěšitelné, ţe čísla takto rostou. V říjnu na
zasedání obecního zastupitelstva informoval starosta také o
tom, ţe počet obyvatel se momentálně pohybuje na čísle 257. Tentokrát číslo roste zejména
zásluhou narozených dětí. Poslední vítání občánků proběhlo v březnu 2009, v listopadu se
chystá další, na kterém má být uvítáno osm nových bysterských občánečků. Pokud se takto
budeme rozrůstat i nadále, moţná se dočkáme doby, která tu byla před sto lety – to nás bylo
skoro jednou tolik (1910 – 494 obyvatel).

Kniha zemřelých
Kdyţ jsem v roce 1995 přebírala od tehdejší kronikářky Petry Hejzlarové (1991-1995)
„kronikaření“ v Bystrém, měla jsem moţnost získávat informace nejen od ní, ale i od Boţeny
Čtvrtečkové, která bysterskou kroniku před Petrou Hejzlarovou vzorně vedla 20 let.
Pamatuji se, ţe se mi velice líbily její zápisy o zemřelých spoluobčanech. Většinu znala,
a tak mohla na kaţdého zapsat osobní vzpomínku. Z tohoto pohledu
jsem to měla (a stále ještě mám) těţší. Řeším to tak, ţe ţádám o
pomoc příbuzné. Stále si myslím, ţe tento druh zápisů je velice
cenný, a proto se snaţím v jistých intervalech připomínat, ţe něco
takového existuje, i kdyţ dny i týdny těsně po ztrátě někoho blízkého
nejsou asi tím nejvhodnějším okamţikem. Pomalu se blíţí čas, kdy
se bude vázat další díl bysterské kroniky (zápisy od roku 2001),
takţe aţ do tohoto data je ještě moţné chybějící zápisy zpětně
vloţit. Pokud mi chybí někdo ze zemřelých v dřívějších letech, najdu
pro ohlédnutí za jeho ţivotem také místo – při kronice vedu jakousi
Knihu zemřelých od roku 1995, kam souběţně s kronikou tyto
informace zaznamenávám.
Forma i rozsah jsou naprosto libovolné, je moţné drţet se nabízené osnovy, ale
nemusíte psát o všem, stejně tak můţete doplnit i další zajímavé věci a Vaše postřehy.
Pro případné zájemce osnovu přináším:
- údaje o narození, rodičích a sourozencích (jména, povolání)
- rodinný ţivot (manţelství, děti – jména, povolání)
- odkud pocházel, jak se popř. dostal do Bystrého a jeho vztah
k Bystrému (k domu, kde ţil)
- povolání
- koníčky, zájmy
- zdraví, úmrtí a pohřeb
- je vhodné přiloţit i fotografii – bude po naskenování vrácena, nebo vše poslat elektronicky
- Vaše vzpomínky, příhody, popř. další zajímavosti.
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Do Knihy zemřelých je moţno ještě doplnit ţivotopisná data Josefa Hartmana (76),
Bohumíra Spury (74), Josefa Hejzlara (96), Jitky Andršové (46), Anny a Josefa Povolných
(104), Jaroslava Komůrky (77), Weroniky a Františka Kordíkových (26), Františky Vondráčkové
(62), Marie Přibylové (73).
Kontaktovala jsem, popř. budu s pomocí členů kulturní komise kontaktovat příbuzné těch,
jejichţ povídání je moţno doplnit ještě i přímo do kroniky od roku 2001: Aneţka Novotná (48),
Bedřiška Machová (104), Boţena Preislerová (69), Hedvika Líbalová (114), Marie Netíková
(74), Ludmila Šenkeříková (24), Jaroslav Jiránek (127), Karel Fišer (68), Antonín Franc (124),
Marie Beková (91), Jaromír Světlík (94), Jaroslav Vintera (36), Jiřina Rosenkranzová (36),
Lidmila Kondeková (102), Václav Špaček (124), Zdeňka Vinterová (36), Zdeněk Matějů (110).
Ráda přijmu Vaše podklady, i kdyţ mi je nabídnete sami – nemusíte čekat, aţ Vás vyzvu.
Stejně tak zakládám do archivu kroniky i všechna úmrtní, ale i svatební a jiná
oznámení, která se ke mně dostanou. Předem za ně děkuji.
Písemné podklady mi můţete předávat osobně či je poslat poštou či e-mailem.
Děkuji za Vaši spolupráci.
Petra Poulová, kronikářka
Bystré 4, tel. 494 665 266
poulova.petra@centrum.cz

Z historie Československého (od r. 1993 Českého)
červeného kříţe v Bystrém
Místní skupina byla zaloţena v roce 1959 (jak uvádí kronikářka
Čtvrtečková v zápise do kroniky v roce 1971). První zmínku o činnosti
Místní skupiny ČSČK zaznamenal kronikář Jan Hrejsa v roce 1961, kdy
převzal vedení kroniky po Janu Balcarovi. Hrejsa uvádí, ţe „masové
organizace jsou v obci zastoupeny: ČSM se 24 členy, ČSPO se 44
členy, SČSP s 15 členy, ČSČK s 28 členy, Sokol s 24 členy.“ Podle
informací Evy Ševcové vznikla organizace původně pro zaměstnance
druţstva Drutka, postupně se přidávali i další občané nejen Bystrého,
ale i Janova.
Počty členů a funkcionáři (údaje jsou z kroniky, kurzívou jsou čísla
podle podkladů pokladníka)
1961 1962 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
28
43
62
57
55
54
57
59
59
57
56
56
57
56
58
57
60
59
56
1988 1989 1990 1991 1992 1993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
19
22
39
37
35
44
45
44
42
?
56
55
57
56
53
50
44
38
36
36
Z tabulky je zřejmé, ţe v historii organizace existovalo několik mezníků. K prvnímu
velkému nárůstu došlo uţ v roce 1962. Z 60. let v kronice záznamy nemáme. Od roku 1971 do
roku 1987 pracovala organizace poměrně aktivně s členskou základnou 54 aţ 62 členů.
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1959-1973
V této době byla předsedkyní J. Hrejsová z čp. 1, pokladníkem byl její manţel J. Hrejsa.
1973-1987
V roce 1973 se oba manţelé pro stáří vzdali funkcí a novou předsedkyní byla zvolena Aneţka
Martinková z čp. 54, jednatelkou se stala Věra Štěpánová z čp. 47, pokladní Eva Ševcová z čp.
69. V roce 1981 byl dokonce výbor rozšířen: A. Martinková (54), Bohumil Vašíček (119), Věra
Štěpánová (47), Marta Světlíková (107), Marie Drašnarová (114), Vlasta Špačková (124), Zlata
Bartošová (68). Revizoři: Věra Hejzlarová (108) a Fr. Hofmanová (110). Ve volbách 1986 byly
předsedkyní nadále zvolena Aneţka Martinková (56), jednatelkou Marcela Valášková (2) a
pokladnicí Eva Ševcová (69).
1988
Rok 1988 byl rokem, kdy činnost ustala.
1989-1993
V roce 1989 se po přestávce 27.4. sešli členové na schůzi a zvolili chybějící funkcionáře.
Předsedou byl zvolen Jaroslav Tomáš (17), jednatelkou Zlata Bartošová (103), pokladnicí
zůstává Eva Ševcová (69). Na výherní vkladní kníţku, kterou zaloţila pro tuto organizaci J.
Hrejsová, první předsedkyně, byla výhra 540 Kč.
1994-1998
Předchozí období trvalo do roku 1993, kdy se dohodlo nadále neplatit známky a peníze z kníţky
postupně vyčerpat při gratulacích členům. To byla kromě sběru šatstva jediná činnost
organizace v letech 1994-1998. Útlum prakticky trval ještě další dva roky.
1999-2009
Oţivení se své existenci zaznamenal ČSČK v roce 2001. Místní
organizace se musela rozhodnout, zda zanikne, či činnost
obnoví a doplatí známky za 2 roky zpět. Všichni bývalí členové
byli osloveni a 38 se jich rozhodlo setrvat za členy, někteří
členství neobnovili, přibyl i jeden nový člen. Vedení pracovalo
ve sloţení: (od roku 1999) předsedkyně Danuše Hrochová (29),
jednatel Václav Šubrt (97), pokladník Eva Ševcová (69), revizor
Zuzana Dušková (107). V roce 2004 se konala výroční schůze
(28. ledna od 17 hodin na OÚ). V diskusi řešili problém nedostatku mladých členů, protoţe mezi
35 členy jich bylo jen 7 v produktivním věku. Proto byl podniknut nábor mezi mladšími občany
Bystrého. Hned v roce 2005 se podařilo sehnat 9 nových členů a členek, celkem 44 osob
uhradilo na tento rok poplatek (50,- za aktivního člena, 20,- Kč za důchodce). V letech 2006 a
2007 se podařilo uskutečnit i přednášky – o první pomoci a o bylinkách.
V roce 2009 si organizace připomíná 50 let od svého vzniku.

Zveme všechny členy MS ČČK
i případné nové zájemce o činnost této organizace
na členskou schůzi

v pondělí 16. listopadu od 19 hodin
v místnosti SPOZu v bývalé škole v Bystrém
Program:
- ohlédnutí za 50-letou historií
- výhled na činnost organizace v dalších 50 letech  (nebo alespoň plán na příští rok)
- moţnost zaplatit členské známky, pokud jste tak uţ neučinili
- volba předsedkyně, jednatele, pokladníka a revizora – máte-li zájem o tyto funkce, kontaktujte
současné vedení (Danuše Hrochová, Václav Šubrt, Eva Ševcová, Zuzana Dušková)
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Vraťme se ještě do historie a připomeňme si, co bylo hlavní činností Červeného kříţe
v minulých letech:
1962 - uspořádán zdravotnický kurz první pomoci (po osm večerů), který byl slušně navštíven a
potvrzení o absolvování celého kurzu obdrţelo 18 členů. Spolu s Výborem ţen se stará o úklid
čekárny ČSAD a jejího okolí.
1969 – jednou z činností bylo získávat dárce krve. V tomto roce jimi byli Věra Štěpánová (47) –
6x, Milada Machová (10) 3x, Josef Mach (10) 2x, Miloslav Jech (82) 3x a Jaroslava Uhlířová 1x.
1972 – organizace má uţ 8 dárců krve
1973 - ČK se připojil k uspořádání kurzu první pomoci, který byl zahájen v únoru. V březnu
uspořádána v rámci kurzu přednáška o CO. Kurz vedl instruktor ČK p. Smola z Dobrušky. Účast
byla průměrně asi 33 lidí, hlavně členů ČSPO. Docházeli i z Kounova, Bačetína a Sedloňova.
1974 - místní skupina uspořádala 13.3. doškolovací kurz první pomoci v místnosti MNV, který
vedl instruktor Jos. Smola z Dobrušky a seznámil s nejnovějšími poznatky v poskytování první
pomoci a procvičil obvazovou techniku. Účast 10 členů.
25.3. byly v kině promítány zdravotnické filmy
zaměřené na první pomoc při různých úrazech.
Přednášel J., Smola, účast 40 lidí. Přihlásilo se 9
mladých dárců krve. V letošním roce darovalo krev 12
občanů. Věra Štěpánová z čp. 47, jednatelka skupiny,
dostala z ústředí ČSČK stříbrný odznak Janského
plakety za 10 čestných odběrů krve.
1975 - 17. listopadu přednáška MUDr. Josefa Bejdy na téma Srdeční nemoci a předcházení
jejich vzniku. Účast byla veliká, přes 60 lidí. Lékař dostal od Místní skupiny dárkový koš v
hodnotě 80 Kčs. Členky navštěvují staré občany a pomáhají jim s potřebnými pracemi. Byl
splněn závazek 320 brigádnických hodin.
1976 - Členka Milada Machová darovala krev podesáté a získala bronzovou Janského plaketu,
která jí byla předána na okresním setkání dárců. Členky se účastnily prvního jarního úklidu v
obci.
1977 - 12.4. přednáška na téma Následky uţívání drog, účast 50 lidí, přednášel MUDr. Bejda.
1978 - Dárci krve dojíţdějí k odběrům do Hradce Králové. Jezdí pro ně zvláštní autobus do
Dobrušky, v letošním roce zajel aţ do Bystrého. Výroční schůze se konala 6. listopadu v
čekárně zdr. střediska a účastnilo se 19 členů. 13.12. přednáška MUDr. Bejdy na téma Proč
nás bolí hlava, účast 59 občanů v místním pohostinství.
1979 - V rámci školení CO přednáška o první pomoci 14.3., instruktorka Pekařová z Valů. Dvě
mladé členky se účastnily školení dobrovolných sester v Rychnově nad Kněţnou. Máme 13
dárců, Václav Matuška získal bronzovou Janského plaketu.
1980 - členská schůze 19.2. v čekárně střediska, účast 13
členů. 28.2. přednáška v lokále pohostinství MUDr. Bejdy o
tom, co škodí našemu zdraví. 13. října začal zdravotnický
kurz – přednášel doktor Bejda, poslední dva kurzy vedl J.
Smola z Dobrušky. Aneţka Preclíková (83) je pečovatelkou
95-leté Karolíny Sedláčkové na faře.
1981 - 9.10 výroční schůze v čekárně střediska. Průměrný
věk členů je 50 let. Má se prodat 100 losů loterie ČSČK. Byl
splněn závazek odpracovat 300 hodin ke zlepšení ţivotního
prostředí. Instruktorka Švandrlíková, která se schůze zúčastnila, připomněla, ţe členové mají
usilovat o to, aby se omezovalo kouření. Při této příleţitosti oznámila ved. Drutky Vlasta
Fišerová, ţe nikdo ze zaměstnanců Drutky nekouří, coţ je v nynější době obdivuhodné.
Důchodci platí příspěvky po 2 Kčs, ostatní 10 Kčs.
1982 - V červnu sběr papíru, hadrů a skla. Celkem se sebralo 1000 kg odpadových surovin.
2.11. přednáška MUDr. Bejdy o nemocech srdce.
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1983 - členská schůze v březnu, výroční 21.10. Činnost zaměřena na sběr papíru a hadrů a
skla. Jaroslav Kaválek (2) získal stříbrného Janského plaketu.
1984 - Během roku se prodalo 100 losů, které se kaţdoročně prodávají ve prospěch celé
organizace. Byl proveden sběr papíru a textilu, utrţilo se 167,20 Kčs. Sedm členů jubilantů
dostalo dárečky, tato pozornost se provádí jiţ několik let. Členové se účastnili brigád a chodili
navštěvovat osamělé občany. Kaţdoročně se přispívá na dětský karneval. 57 členů, Zdeněk
Martinek získal stříbrnou Janského plaketu.
1985 - Bohumil Pabel (20) získal bronzovou plaketu, 56 členů, příspěvek na dětský karneval a
650 hodin na vodovodu.
1986 - 23.4. přeloţená přednáška Dr. Grosmana z výzkumného ústavu z Olešnice v Orl. horách
o rakovině. Tento ústav spadá pod Čsl. akademii věd a pracovníci se zabývají výzkumem léků
proti rakovině. Výroční schůze 7.10. s účastí tajemnice okr. Výboru ČSČK Růţeny Hrdinové a
členky ústředního výboru ČSČK a Federálního ústředního výboru s. Charvátové. Vlasta
Špačková a Slávka Ćejpová jsou vyškolené dobrovolné sestry a pravidelně docházejí na
doškolování dvakrát do roka do nemocnice.
1987 - V plánu bylo uspořádání lékařské přednášky o akupunktuře, ale lékař, který přednášku
sliboval, neuspěl při zkoušce z tohoto oboru, takţe přednáška se nekonala. Členky navštěvují
staré spoluobčany a členy při jejich ţivotních výročích. Pomáhají v akci Z a i při sběru odpadu.
Se zahrádkáři uspořádali společný zájezd na Moravu, a to do Roţnova,
Vizovic a Gottwaldova.
1988 - organizace zůstala bez funkcionářů, takţe není ţádná činnost.
1989 - 12.7. na sále hospody beseda s Jar. Tomášem na téma Páteř,
klouby a jejich bolesti. (podle pokladníka provedena sbírka na Rumunsko,
vybráno 3440 Kč a odesláno na Fond pomoci ČSČK Praha)
1990 - 9.1. výroční schůze, 22 členů, 9 dárců krve. 4.5. přednáška na
téma Za zdraví člověka – přírodní síly a jejich působení, kterou přednesl
ing. Rajmon z Litoměřic.
1991 (podle pokladníka 1992) - provedena sbírka na akci Míša – vyneslo
1600 Kčs.
1994-98 - nevybírali se známky, jen se gratulovalo, kníţka zrušena v roce
2002
1998 - 28.2. sbírka ošacení v čekárně
1999 – činnost obnovena
2001 - jednou aţ dvakrát do roka se pořádá sběr ošacení (většinou v dubnu), udrţuje se tradice
gratulování ke kulatinám. Finance se získají ze sběru a část ze známek.
2002 - byl proveden sběr ošacení (13.4.) a chodí se gratulovat jubilantům.
2003 - sešli se i u příleţitosti setkání důchodců pořádaného SPOZem, letos mají gratulovat 8
jubilantům.
2004 - výroční schůze - 21 členů a 2 hosté
2005 - hlavním úkolem tohoto roku bylo získat nové, hlavně mladší členy, neboť většina členů je
v důchodovém věku.
2006 - 4. dubna 2006 od 18.30 byla v místnosti SPOZu uspořádána přednáška našich doktorek
Jany Komůrkové a Moniky Drašnarové o zásadách první pomoci. Zúčastnilo se okolo 30 lidí,
kteří si mohli i prakticky některé úkony vyzkoušet.
2007 - v říjnu byla uspořádána přednáška o bylinkách.
2008 - organizace eviduje 42 členů, 25 důchodců a 17 platících 50 Kč. Na podzim proběhl sběr
ošacení, u čekárny byly opravdu haldy.
2009 - ???
Z bysterských kronik vypsala a s pomocí Evy Ševcové uspořádala Petra Poulová
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Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2009 opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku konala jiţ podeváté.
Sbírku doprovodil také Tříkrálový koncert, který v neděli 4. ledna 2009 v přímém přenosu
odvysílala Česká televize. Diváci Tříkrálového koncertu 2009 zaslali 14 576 dárcovských SMS v
celkové hodnotě 393 552 Kč do výnosu letošní sbírky. Do ulic
obcí a měst vyšlo v lednu 2009 celkem 14 727 kolednických
skupinek, coţ představuje téměř 50 000 dobrovolníků. Výnos
Tříkrálové sbírky 2009 činí přes 64 milionů korun českých.
V bysterské farnosti se vybralo rekordních 21 480 Kč.
Výtěţek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a
to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibliţně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku,
převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle
tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Jeţíškovi.
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená
průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo
koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních
svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci
prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité
kasičky, opatřené charitním logem.
Novinkou Tříkrálové sbírky 2009 byla propagační
kampaň, jejíţ ústředním prvkem byl animovaný televizní spot.
Tento vyuţívá umění skládání z papíru – tzv. origami. „Nový
visuál sbírky je výsledkem spojení hluboce zakořeněné tříkrálové tradice a moderní formy
animace. Je zaloţena na základních symbolech jako jsou Betlémská hvězda, postavy tří králů,
srdce, dům s otevřenými dveřmi, květiny jako metafora rozkvétajících skutků dobré vůle, avšak
jejich uchopení a znázornění prostřednictvím papírového origami je zcela originální. Papírové
origami pochází sice původem z Asie, avšak málokdo ví, ţe do Evropy jej přivezli španělští
misionáři, takţe má souvislost i s křesťanskou kulturou,“ vysvětluje hlavní koordinátor Tříkrálové
sbírky Marek Navrátil.
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve
středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o
mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Jeţíškovi v jesličkách v Betlémě a předali
mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po
domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou
křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vţdy za to dostaly něco
dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tato tradice po r. 1948 postupně vymizela a
byla znovu oţivena aţ po r. 1989. Česká charita od roku 2001 v naší republice kaţdoročně
organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní
Charity v celé ČR.
A tak i my v Bystrém a okolí budeme v sobotu 9. ledna 2010 mít moţnost do této sbírky
přispět. Není nutné, abychom se snaţili překonat loňský rekord, nezáleţí na tom, zda do
pokladničky vhodíte dvoustovku nebo dvacetikorunu. Podpořme společně pěknou tradici a
soustřeďme se na slova tříkrálové písně – koledníci Vám jdou popřát „ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
DLOUHÁ LÉTA…“
připravila P. Poulová podle www.hk.charita.cz
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Stalo se...
Pouťové odpoledne
Dne 23. 8. 2009 se v naší obci uskutečnila tradiční pouť. Po sobotní zábavě se začali
velké přípravy na pouťové odpoledne: za kostelem byli jiţ připraveny atrakce pro nejmenší, na
návsi se rozbalovaly stánky s tradičními pamlsky a suvenýry a za autobusovou čekárnou byl
postaven velký párty stan. Tam
hrála k poslechu a dobré pohodě
swingová kapela p. Povolného. Za
farou se všichni mohli povozit na
koních,
se kterými
přijelo
občanské sdruţení JK RANCH
Slavoňov.
Na závěr celého odpoledne
se sehrál tradiční fotbalový mač
mezi
týmy
ţenatých
a
svobodných. Tentokráte to byla
velmi vyrovnaná bitva a i kdyţ po
dvou gólech hlavou vedli ţenatí
2:0, museli se nakonec velmi
bránit tlaku svobodných. Ti však
dokázali
pouze
sníţit
na
konečných 2:1 a ţenatí tak opět
prokázali více zkušeností.
L. Ševc

Hasičské okénko
Pro letošní rok se druţstvo muţů výhradně věnovalo postupovým soutěţím. Tentokrát
nikam nezavítalo na pohárové soutěţe, a tak veškerá příprava byla zaměřena na postup do co
nejvyššího kola.

Krajské kolo Jičín
Po okrskové a okresní soutěţi naše druţstvo postoupilo na krajské kolo, jeţ se konalo
27. 6. 2009 v Jičíně. Počasí bylo ideální, a tak se všichni mohli těšit na pěkné závody.
Tradičně se začalo rozběhy jednotlivců a po poměrně vyrovnaných výkonech se náš tým
usadil na prvním místě s těsným náskokem před největším soupeřem z Meziměstí. Následovala
štafeta 4x100m, kdy naši jiţ zapomněli na dva neplatné pokusy právě na tomto stadionu před
šesti lety. Tentokrát dopadla dobře, naši obsadili i v této disciplíně první místo a vše se tradičně
mělo rozhodnout v útocích. Tato disciplína je nejsilnější z pohledu našeho druţstva, a proto se
čekalo, zda-li nás nezradí nějaká technická závada, či jiná smolná událost. Naštěstí se tak
nestalo a po nádherném útoku a rekordním čase na široké hadice 24,26s jsme tuto disciplínu s
jistotou vyhráli a mohli jsme slavit další postup do celostátního kola.

MČR Ústí nad Labem 18. - 20. 9. 2009
Mistrovství České republiky v poţárním sportu se pro letošní rok přemístilo do Ústí nad
Labem. Oproti loňskému roku, kdy jsme zaznamenali historický úspěch (2. místo), nám ze
základní sestavy vypadl nejrychlejší běţec Petr Mařan a museli jsme si přiznat, ţe to velmi
chybělo. Ještě ke všemu jsme měli vylosováno startovní číslo 1, coţ také nebylo to nej.
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První den po příjezdu – v pátek - proběhlo ubytování a v podvečer slavnostní zahájení.
Oproti přerovskému nástupu nebylo toto slavnostní zahájení moc zdařilé.
Druhý den se jiţ začalo soutěţit a téměř letní počasí vybízelo k tomu, ţe by tato soutěţ
mohla být plná kvalitních výkonů. Jako vţdy i tentokrát se začínalo běhy na 100m. Naši podali
opravdu slušné výkony a o všech propočtech jsme měli být na 7.místě. Avšak při vyvěšení
výsledků jsme zjistili velkou nesrovnalost, kdy jednomu z našich byl zapsán neplatný pokus, i
kdyţ mu byl při pokusu uznán jako platný. Po velkém pátrání a dokazování, jak vše bylo, se
zjistilo, ţe rozhodčí udělali chybu a neplatný pokus měl závodník z jiné dráhy. Celému týmu se
ulevilo.
Odpoledne následovali štafety. I zde náš tým musel projít nepříjemným kolem protestů
po té, co se po opakovaném startu ozvala píšťalka z hlediště a naše štafeta přestala běţet. Sice
se nakonec podařilo uspět v protestu a naše lepší štafeta mohla opakovat svůj pokus, ale
bohuţel vše bylo tak zdlouhavé, ţe pak jiţ psychicky ovlivněná štafeta nedokázal podat
bezchybný výkon a v této disciplíně jsme zaznamenali aţ 11. místo. Po prvním dni jsme se
propadli na celkové 9.místo. Trochu jsme si zavzpomínali na minulý ročník, kde organizátoři
měli techniku mnohem lépe připravenou.
Poslední den nás čekali útoky a chtěli jsme si alespoň trochu zlepšit náladu a všem
dokázat, ţe loňské vítězství v této disciplíně nebyla náhoda. Se startovním číslem 1 jsme
předvedli pěkný útok a s časem těsně nad hranicí 26 s jsme se dlouho drţeli v čele. Pak ale
přišli dva nádherné pokusy druţstev se startovními čísly 11 a 13 a náhle jsme se ocitli na 3.
místě. To se nakonec podařilo po velkém dramatu v této disciplíně uhájit a v celkovém umístění
jsme se zařadili na pěkné 6. místo, se kterým byl nakonec celý tým spokojen.
L. Ševc

Divadlo
V sobotu 24. října v Bystrém hostoval sedloňovský
divadelní spolek Max, který uvedl hru slavného
francouzského dramatika Georgese Feydeaua „Ten, kdo
utře nos“.
Salonní komedie o tom, ţe k touze po manţelské
nevěře mohou vést různé, mnohdy velmi pomíjivé, důvody,
přinesla svému dramatikovi ve své době velký úspěch.
Jednomu z hrdinů dal totiţ originální vynález jak přistihnout
partnera in flagranti. Ten pak samozřejmě způsobil více
potíţí neţ uţitku a dal prostor situačnímu humoru této hry.
V hlavních rolích se představil Josef P. Halda,
Jaroslava Marvánová, Rudolf Kratochvíl, Hana Jeţková,
Vojtěch Korotvička, Josef Jeţek, Hana Drašnarová, dále
pak Štěpánka Haldová, Jakub Halda, Kateřina Gerţová,
Pavel Cserenyi a Ludmila Joo. Scénu jiţ tradičně připravila
Jarmila Haldová.
Představení plné pletich, lţí a zápletek bylo velmi
zdařilé, a tak není divu, ţe se publikum bavilo od počátku
aţ do závěrečného aplausu.
Škoda jen, ţe se nepřišlo pobavit i více Bysteráků,
kterých byla v publiku slabá třetina…
M. Drašnarová
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Povídání s…
V redakci nás napadlo, ţe by Bysterský zpravodaj mohl
být obohacen o nový typ článků – o povídání o lidech a s lidmi
z Bystrého.
První tip se objevil při čtení Orlického týdeníku - pokud
jste si jej alespoň někdy v poslední době prolistovali, moţná jste
na posledních stranách zaznamenali v titulcích opakovaně
jméno Povolný: Mladíci Povolný a Provazník „řádí“ v Hobby 125,
Na bedně Špaček, Sládek st. i Povolný, či Premiérový zlatý
věnec pro Tomáše Povolného.
Tomáš Povolný z Bystrého čp. 11 oslaví v lednu
sedmnácté narozeniny. Druhým rokem studuje informační
technologie na Střední průmyslové škole strojírenské v Novém
Městě nad Metují a 6 let věnoval veškerý svůj volný čas hokeji.
S přechodem na střední školu však změnil obor sportování.
Proč? „Naskytla se moţnost, a to pomoc od trenéra, který řekl,
ţe mám určitý talent…A také tento individuální sport se mi
zamlouval více. Začalo mě to bavit a přicházely i větší úspěchy,
neţ-li v hokeji.“
Tomáš jezdí za SMX Racing Team na motorce Kawasaki.
Trénuje několikrát týdně a účastní se i závodů. Letos hlavně
„Materia Cupu 2009“. Je to seriál závodů motokrosového
přeboru, který má několik kategorií, například motocykly do 65ccm, do 80 ccm, kategorii
Veterán 1 (pro závodníky ve věku 40-49 let, tady závodí i bývalý reprezentant Zdeněk Špaček),
ale také kategorii Hobby 125, ve které startuje právě Tomáš nebo Erik Provazník z Pardubic,
zmiňovaný v úvodních titulcích.
Motokros nepatří k nejbezpečnějším sportům, takţe ani zranění se jezdcům nevyhýbají –
Tomáš má za sebou několik obraţenin, naštípnuté prsty, dokonce i otřes mozku. Z hokeje byl
však na náročnost a tvrdost zvyklý.
A jaké ţe jsou ony úspěchy? Na trati v Březové nad Svitavou začátkem října vyhrál, zlatý
věnec získal i v neděli 11. října na závodech v Třemošnici. Doufáme, ţe výčet zranění uţ
Tomáš rozšiřovat nebude, zato soupis jeho pěkných umístění se klidně rozrůstat můţe!

.
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Pozvánky
TVŮRČÍ DÍLNA (nejen) PRO MAMINKY
Zveme všechny bysterské maminky k předvánočnímu tvoření!
Přijďte si pod vedením p. Veroniky Rejzkové vyrobit
smaltované, nebo korálkové náhrdelníky, náušnice a přívěšky –
vhodné i jako vánoční dárky,
odpočinout si od svých dětiček a společně popovídat.

středa 25. listopadu 2009, 19:30 – 22:00
v klubovnách modlitebny Církve bratrské
za každý vyrobený kus 30Kč
.................................................................................................
pořádají bysterské maminky s.r.o 

AEROBIC
sestavy – posilování – protahování
cvičení s gumičkami – cvičení s gymnastickými míči - cvičení s ručníky
!!! VYUŽIJTE MOŽNOST CVIČENÍ PŘÍMO V OBCI BEZ ZBYTEČNÉHO DOJÍŽDĚNÍ !!!
tělocvična v bývalé škole

v Bystrém

každý čtvrtek 19.30 – 20.30
jednorázové vstupné na hodinu 20,- Kč
INFO u Moniky Marešové, tel. 494 665 151
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V sobotu 5. prosince večer bude děti v Bystrém navštěvovat skupinka v tradičním sloţení
- mikuláš, anděl a čerti. Obracíme se opět na rodiče: máte-li o tuto návštěvu zájem,
nahlaste se na níţe uvedených kontaktech, nejlépe spolu s přihláškou na vánoční besídku.
Kaţdoroční dětská vánoční besídka s nadílkou tentokrát připadne na sobotu
19. prosince od 15.00 hodin. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče a prarodiče na sál
bysterské hospody. Znovu uvítáme, budou-li chtít děti v programu předvést, co umí.
Pro všechny děti budou pod stromečkem připraveny vánoční balíčky.
Vstupné pro místní děti zůstává nezměněno – 50,- Kč, pro mimobysterské činí 150,-,
protoţe bysterským dětem přispívá OÚ Bystré částkou 100,- Kč. Z tohoto důvodu je také nutné,
abyste se na besídku přihlásili včas a nezapomněli uhradit příspěvek.

Nezapomeňte se na obě akce nahlásit nejpozději

do pátku 20. listopadu
u Jany Sozanské (tel. 776 123 336 nebo 494 665 266) nebo
u Dany Francové v místním obchodě.
Jana Sozanská

Adventní a vánoční akce z našich kostelů
Datum a čas

Místo

Akce

28.11. v 15:00

Husův sbor
v Náchodě

Festival „Adventní setkání“
Vystoupí mj. Smíš. sbor CB z Bystrého,
Effatha a další. (www.effatha.cz/advent)

13.12. v 9:30

Kino 70 v Dobrušce

Adventní bohosluţba s dětským
muzikálem

20.12. v 16:00

Bystré - kostel

Vánoční koncert v kostele
Vystoupí Smíšený sbor CB z Bystrého
a skupina SemTam

24.12. v 18:00

Bystré - kostel

Štědrovečerní bohosluţba

25.12. v 9:00

Bystré - kostel

25.12. v 10:00

Bystré – CB

31.12. v 17:00

Bystré – CB

1.1. v 9:00
1.1.

v 10:00

Bystré - kostel
Bystré – CB

bohosluţby na Boţí hod vánoční
Silvestrovská bohosluţba
Novoroční bohosluţby
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Kulturní a společenské akce:
7. listopadu Posvícenská taneční zábava
hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00 pořádá SDH hudba: Pláteníci
sobota
14. listopadu Veřejná zabíjačka
sobota

skladová hala, začátek od 13:00, posezení ve vyhřívaném stanu,
občerstvení – ovárek, kroupy, prdelačka, teplé i studené nápoje

Poslední leč
14. listopadu v sokolovně v Dobřanech, začátek ve 20:00
hudba: Trop, myslivecká kuchyně, bohatá tombola
sobota
pořádá MS Kounov a MS Bystré - Dobřany

18. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ, začátek ve 19:00
středa
9. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
hostinec u Divočáka, začátek v 19:00

19. prosince Vánoční besídka pro děti
hostinec u Divočáka, začátek v 15:00
sobota
20.prosince Vánoční koncert
neděle

Smíšený sbor CB z Bystrého a skupina SemTam
v kostele sv. Bartoloměje, začátek v 16:00

9. ledna
sobota

Myslivecký ples

13. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

16. ledna
sobota

Výroční zasedání SDH

6. února
sobota

Hasičský bál

13. února
sobota

Masopustní rej

27. února
sobota

Dětský maškarní bál

hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00

hudba: Fantasy

zasedací místnost OÚ, začátek ve 19:00
hostinec u Divočáka
hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00

hudba: Styl

hostinec u Divočáka
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 7. listopadu 2009.
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. ledna 2010.
»»»»»•«««««
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