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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13. 5. 2009 owwwwwwww.obec
bystre.cz
Zastupitelstvo obce Bystré
I. schvaluje
1. zápis ze zasedání OZ ze dne 15. dubna 2009
2. rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy
II. bere na vědomí
1. sestavení komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech
5. až 6. června 2009
III. ukladá
1. členu OZ p. Lukáškovi zjištění situace o možnosti získání bezúročné
půjčky
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 17. 6. 2009
Zastupitelstvo obce Bystré
I. schvaluje
1. zápis ze zasedání OZ ze dne 13. května 2009
2. rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy
3. příjem dotace na opravu vodojemu ve výši 65.000,-Kč s tím, že
přesahující cena této opravy bude hrazena z rozpočtu obce
4. uzavření úvěru ve výši 300.000,-Kč na úhradu výstavby II. etapy
chodníku podél silnice III/3102
II. bere na vědomí
1. zprávu předsedy volební komise o proběhlých volbách do EP
2. informace o provedených pracích v obci a proběhlých kulturních akcích
3. informaci z jednání z MÚ v Dobrušce
III. ukladá
1. starostovi obce zajištění vhodného bankovního domu pro zajištění úvěru
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 8. 7. 2009
Zastupitelstvo obce Bystré
I. schvaluje
1. zápis ze zasedání OZ ze dne 17. června 2009
2. rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy
3. změny v rozpočtu obce - investiční příjem na nákup párty stanu ve výši
25.000,-Kč, výdaj na nákup párty stanu ve výši 40.980,-Kč a navýšení
výdajů na dostavbu chodníku ve výši 250.000,-Kč
4. zrušení trvalého pobytu p. Kamenického z č.p. 99 a přehlášení na adresu
Obecního úřadu Bystré č.p. 110
II. bere na vědomí
1. žádosti p. Pinkase a p. Poláčka o stavební parcely v obci
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Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
13. a 27. srpna
10. a 24. září
8. a 22. října
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Hradeckou č. p. 10.

Stalo se...
Setkání důchodců
V neděli 26. dubna 2009 se v prostorách bývalé školy, ve společenské místnosti
obecního úřadu, sešli bysterští důchodci na svém tradičním setkání. Tentokrát jsme jich mohli
přivítat třicet sedm.
Po úvodním slovu pana starosty následovala přednáška pana Světlíka z Dobrušky o
cestě po Africe. Jestliže v loňském roce pan Hepnar vyprávěl o Jihoafrické republice, tak
tentokrát si naši důchodci, za pomoci promítaných snímků, mohli vytvořit představu o cestě po
střední Africe. Pan Světlík připomněl i strasti podobné cesty: problémy s osobní hygienou, spaní
v divoké přírodě, hmyz a parazity, prostě vysvětlil, že takováto cesta není žádná legrace. Jeho
vystoupení přítomní ocenili potleskem.
A pak již následovala neformální beseda jak se starostou, tak i mezi důchodci. Celé
odpoledne zpestřil pan Vlastimil Hartman, který přišel s harmonikou a rozezpíval celý sál.
Za přípravu celé akce a udržování této pěkné tradice zaslouží členky Sboru pro
občanské záležitosti, v čele s paní Gerlindou Povolnou, naše srdečné poděkování.
Josef Lukášek

Dětský den – Indiánská stezka 2009
XXII. ročník tradičního závodu dvoučlenných hlídek se vrátil do Bystrého. Už ne do
prostor rekreačního zařízení Policie ČR na Dolech, ale do okolí koupaliště mezi obcemi Bystré
a Janov. Na pořádání akce se podílel kromě sboru Církve bratrské i Obecní úřad Bystré a
Obecní úřad Janov, které celou akci finančně podpořily v rámci oslav Dne dětí.

Střelba ze vzduchovky (pro nejmenší hod na terč) a vpravo poznávání předmětů podle hmatu
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Nakonec byla jako nejvhodnější vybrána sobota 6. června odpoledne. Ráno sice ještě
svítilo slunce, to se ale postupně vytrácelo, a tak hlavně pořadatelé s obavami sledovali oblohu.
Od 13.30 probíhala registrace účastníků – přihlásilo se 85 dětí, 42 v soutěžních kategoriích (pro
kategorii 1. - 4. třída bylo zapsáno 13 hlídek, pro kategorii 5. - 9. třída 8 hlídek). 43 dětí bylo
zaregistrováno v nesoutěžní předškolní kategorii – s dítětem chodil doprovod v libovolném
počtu. Každá hlídka dostala fotomapu areálu s 25 vyznačenými stanovišti, z druhé strany byly
zapisovány získané body. Trať se dala projít i podle fáborků bez znalostí mapy. Stanoviště bylo
možno absolvovat v libovolném pořadí. Přímo v areálu koupaliště a podél cesty byla umístěna
ta stanoviště, která byla vhodná i pro ty nejmenší caparty. Ti se navíc mohli zapojit i během
celého odpoledne, zatímco soutěžní hlídky odstartovaly ve 14.15. Bylo již sice zamračeno, ale
pro závod ideální podmínky. Soutěžící se vrhli na trať se zápalem a některé hlídky zvládly
opravdu všechny úkoly – jedno stanoviště se najít nedalo, protože nebylo obsazeno.
Menší děti končily dříve, a tak pro ně byla přesně načasována další zábava – nafukovací
skákací hrad a jízda na koni. Pak už se jen dobíhalo, hodnotilo a počítalo, mezitím si děti
užívaly, opékaly párky a na závěr přišlo slavnostní vyhodnocení. Nejmladší, nesoutěžní
kategorie obdržela svůj balíček s dárečkem a přesnídávky hned po odevzdání bodového archu.
Soutěžící hlídky dostávaly balíček s přesnídávkami, ale na věcné ceny a nádherné diplomy si
musely počkat až podle výsledků. Nakonec se ale podařilo zajistit drobné ceny pro všechny
zúčastněné.
Dětský den ukončil – byť trochu předčasně – déšť. Bylo třeba sbalit skákací hrad dříve,
než uběhla zaplacená doba. Provozovatel slíbil přidat ztracené minuty při nějaké příští akci…
Celé akci předcházela poměrně náročná příprava trati i 25 stanovišť. Uvědomíme-li si, že
na každém byli minimálně dva dobrovolníci, byla to opravdu organizačně náročná akce, se
kterou pomáhal celý tým v čele s Jenkou Hejzlarem za sbor CB, Blanka Hauferová za
janovskou stranu a Petra Poulová za bysterské organizátory.

Oblečeni v duchu indiánském dorazila Bartošova děvčata – Janička a Lucinka s maminkou,
vpravo „hasičské stanoviště“ – úkolem bylo shodit plastové láhve proudem vody z džberové
stříkačky
Poděkování patří všem, kteří se soutěžemi na stanovištích pomáhali (Kamila Machová,
Světlana Vaněčková, Marie Martinková, Pavel Hejzlar, Ivana Hradecká, Eva Macková, Michaela
Čtvrtečková, Marek Duška, Radek Poul, Jana Zámečníková, Lucka a Monika Marešovy, Jarmila
Hejzlarová z Bystrého, Lucie Hartmanová, Pavel Vítek, Petr Martinek, Marková, Kopalová a
Doubrava z Janova i všichni nejmenovaní ze sboru CB).
Za pomoc v zázemí děkujeme Evě Ševcové a Stanislavu Zámečníkovi, za vstřícnost a
ochotu nájemcům kiosku na koupališti, Heleně Zahradníkové za zajištění zdravotního dozoru,
Leoši Ševcovi za zajištění koní, Josefu Lukáškovi za přípravu lanové tratě, hasičům za
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zapůjčení džberovek a vzduchovek, Ivaně Hradecké za zajištění drobných cen, firmě Nutricia
Deva Nové Město nad Metují za sponzorský dar – přesnídávky, majitelům okolních pozemků za
shovívavost, oběma obecním úřadům za štědrost i ostatním výše neuvedeným za jejich
přispění ke zdárnému průběhu letošní Indiánské stezky.
Děkujeme i všem soutěžícím, že se nenechali odradit nevlídným počasím, protože bez
nich by to jaksi nebylo ono.
Petra Poulová

Slavnosti „Božího těla“
V neděli 18. června 2006 odpoledne se v Bystrém po delší době konala slavnost lidově
zvaná „Boží Tělo“, spojená v představách hlavně s pivoňkami, jejichž okvětní lístky děti házejí
na zem.
Z kostela se šlo v tomto roce k jedinému oltáři – právě k onomu kříži na zahradě pod
farou. V letech 2007 a 2008 se uskutečnila dvě zastavení – na farské zahradě a u oltáře při
hřbitovní zdi zhruba v místech, kde stával křížek u kostela. V roce 2009 byla slavnost rozšířena
na čtyři zastavení: před farou, na zahradě, za autobusovou čekárnou a u hřbitovní zdi (viz obr.).
Letošní neděle 14. června byla slunečná, mše byla posunuta na 10.30 a po ní, zhruba v
11.20, se vyšlo k prvnímu zastavení u fary. V čele byl nesen kříž s Kristem, za ním šli
ministranti, po nich děti (bylo jich okolo dvaceti), následoval pan farář chráněn nebesy a průvod
lidí. Vše bylo doprovázeno hudbou a zpěvem. Ve 12.15 byla slavnost zakončena. Napočítáno
bylo – kromě dětí – na padesát dospělých.
Zajímavostí je, že věkový rozdíl mezi účastníky byl téměř 100 let – nejmladší Miriam Barešová
se narodila v březnu, nejstarší Amálie Sozanská oslavila 1. května 100 let.
Petra Poulová
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Pomoc postiženým povodní
Krátká věta, kterou většina z Vás slyšela v souvislosti s povodněmi v České republice
v televizi, nebo rádiu v posledních letech bohužel až příliš často.
Zda jsou povodně způsobeny jen rozmary počasí, nebo jsou důsledkem našeho
nezodpovědného přístupu k přírodě, to nevím, ale je jisté, že lidé v naší zemi jim musí čelit čím
dál častěji, a tím i věta „Pomoc postiženým povodní“ již není jen frází, ale je důležitým
ukazatelem lidskosti a solidarity.
Bohužel tomu nebylo jinak ani v červnu letošního roku, kdy po prudkých deštích povodeň
pustošila, ničila i zabíjela na severu Moravy a kdy se každý z nás mohl opět v přesvědčit o síle,
jakou při povodni získá i malý potůček, který mnohdy nemá ani jméno.
A tak na základě reportáží vysílaných prakticky na všech televizních stanicích v česku,
jsme se, i když trochu narychlo, rozhodli uspořádat sbírku na pomoc lidem, kterým voda poničila
domovy a majetek.
Byli jsme nadšeni, když se občané Bystrého, i přes krátký čas mezi vyhlášením sbírky a
její realizací, začali scházet a přinášet jak věcné, tak i peněžité dary. A tak, když jsme k večeru
dali na hromadu všechny donesené věci a spočítali vybrané peníze, byli jsme příjemně
překvapeni, že se i za složité ekonomické situace, která v letošním roce je, sešlo mimo velkého
množství hmotné pomoci i téměř 20 000,-Kč. A díky kolegům ze zaměstnání Pepíka
Novotného, kteří také na sbírku přispěli, jsme měli přes 31 000,-Kč na nákup potřebných věcí.
Druhý den (30. června) v časných ranních hodinách jsme vyrazili směr severní Morava.
Za cílovou oblast jsme zvolili vesnice Bernartice, Buková, Vlčice blízko Javorníku až u polských
hranic, které byly postiženy povodní v noci z pátka na sobotu. Záměrně jsme si vybrali menší
obce vzdálené od mediálně známějšího Jeseníku nad Odrou, kde, jak se později potvrdilo, bylo
pomoci opravdu zapotřebí.
Po cestě jsme kontaktovali starostu Bernartic pana Michálka, aby nám řekl, jaké věci jsou
pro ně v danou chvíli nejpotřebnější. Později jsme se je snažili v Šumperku a v Jeseníku
nakoupit. Když jsme vyjížděli, vybavil nás náš starosta tričky a čepicemi se znakem obce
Bystré, abychom náležitě „reprezentovali“. Nejvíce jsme ale toto jednotné oblečení ocenili, když
jsme nakupovali materiál. Kdykoliv jsme vešli do obchodu a řekli, odkud jsme a kam jedeme,
tak obchodníci neváhali a poskytli nám vždy štědrou slevu, která byla pokaždé minimálně 10 až
20%. Patří jim za to náležité poděkování, jelikož díky jejich přístupu jsme mohli nakoupit zboží
za pár tisíc navíc.
Dle dohody s panem starostou Michálkem jsme nakoupili mimo jiné čistící a hygienické
potřeby, nářadí, kolečka, lopaty, trvanlivé potraviny, balenou vodu, vysokotlaký čistič, varné
konvice, mikrovlnnou troubu, elektrické kladivo a mnoho dalších věcí, a tak jsme se dost
zapotili, než se nám zakoupené věci podařilo srovnat do Pepíkovy dodávky, se kterou jsme na
cestu vyrazili.
Kolem poledne jsme dorazili do Bernartic k obecnímu úřadu. Už při prvním pohledu jsem
zjistili, že televizní záběry skutečně nelhaly. Bláto, zničené cesty a domy byly vidět na každém
kroku. Pracovnice úřadu nás poslala k místní tělocvičně, dočasně sloužící jako shromaždiště
hmotné pomoci, kde jsme za pomoci místních začli vykládat nakoupené zboží. Ale většinu věcí
jsme ani nemuseli ukládat do budovy, čekající lidé si je tu rovnou rozebírali. V tuto chvíli jsme si
uvědomili, že tady je jakékoliv pomoci skutečně třeba, jelikož prostory tělocvičny, kde se měla
shromažďovat pomoc, byly prakticky prázdné.
Ve chvíli, kdy nám v kanceláři obecního úřadu potvrzovali doklady k nákupům (jsou
všechny k nahlédnutí na OÚ v Bystrém), jsme se krátce potkali se starostou panem Michálkem,
který si na nás udělal chvilku času, aby všem Vám, kteří jste jakkoliv přispěli, upřímně za své
spoluobčany poděkoval.
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Také jsme se dozvěděli, jak se jim daří s následky povodně, kterou nikdo včetně
nejstarších občanů nepamatuje, bojovat. Včetně velkých materiálních škod v obci si povodeň
vyžádala i tři lidské životy.
Pan starosta nám vysvětloval, jak mají rozdělenou odpovědnost za jednotlivé činnosti
mezi zastupitele a ocenil pomoc jak dárců, tak dobrovolníků, kteří pomáhají odklízet škody.
Velmi viditelná byla i účast asi stovky vojáků z Prostějova, kteří i s technikou denně pracovali
v postižených obcích.
Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli zůstat do druhého dne a měli jsme sebou v autě
motorové pilky, poslali nás čistit břehy potoka od naplaveného dřeva a náletů, které rostly po
březích, nejdříve v Bernarticích a druhý den v Bukové. Společně s městskými policisty ze
Slaného a asi deseti vojáky, jsme snad alespoň trochu přispěli k rychlejší obnově vodou
poničené obce.
Jsem rád, že v Bystrém je stále dost lidí, kteří jsou vždy ochotni pomoci lidem v nouzi.
Jistě to teď vědí i lidé z Bernartic, a vidí, že na svoje neštěstí nejsou sami a mají znovu chuť do
života.
Ještě jednou – díky Vám všem.
Vašek Drašnar ml.

Okénko do historie
Bysterské kříže
Díl třetí – poslední
Dokončeme dnes procházky po bysterských křížích, jejichž historie byla připomenuta i na
obnovení svěcení kříže V Návsi, jemuž byl věnován druhý díl našeho povídání v minulém čísle
Zpravodaje.
V naší obci máme hned několik pískovcových křížů. Ohnišovským robotním křížem a
křížem V Návsi se zabývaly první dva díly pojednání o bysterských křížích.
Podle farní a obecní kroniky stával nejstarší kříž u kostela. Dle farní kroniky se tu
nacházel již v roce 1767, a to dřevěný, červeně natřený a na něm na plechu namalovaný
Kristus, jak bývalo zvykem. Roku 1881 byl postaven křížek kamenný a dne 15. srpna posvěcen.
Nechala jej postavit bysterská obec nákladem 135 zl. Byly na něm sochy Nanebevzetí Panny
Marie (to je ta, která byla použita na opraveném kříži V Návsi místo ukradené sošky) a Jana
Evangelisty.
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Bysterská kronika uvádí v roce 1973 (17. května), že už přes rok se vede korespondence
se Sdružením přátel historických a přírodních památek Podorlicka ohledně stavu tohoto kříže.
Byl údajně po zásahu bleskem rozpadlý a nakloněný a hrozilo jeho zhroucení dolů na cestu,
kde se čekalo na autobusy. Zástupci nakonec přijeli, křížek prohlédli a konstatovali, „že se nedá
opravit a že nemá žádnou uměleckou ani historickou (!) cenu“. Doporučili nám jiný kříž z Vrchní
Orlice. Další zápisy se mi zatím nepodařilo dohledat.
Pamětníci uvádějí, že kříž byl rozebrán a uložen do márnice na zdejším hřbitově, kde je
dodnes a odkud byla vzata soška Nanebevzetí Panny Marie.
Na fotografiích z roku 1970 je křížek zezadu a celkový pohled v zimě. Kronikářka
Čtvrtečková ještě v roce 1974 nalepila foto (třetí – s nákladním autem, zřejmě z roku 1973)
s křížkem na karton, z toho vyvozuji, že k rozebrání došlo nejdříve v roce 1975. Poslední
fotografie zachycuje současný stav místa (2008).

Ke každému křížku patří i památné stromy, v našem případě lípy. I na tomto místě byly
původně čtyři. Podle školní kroniky byly sázeny při slavnosti už dne 10. května 1881. Po deváté
hodině šla školní mládež provázená hudbou k bytu pana starosty Josefa Dyntara čp. 7 pro
stromky (lípy), které byly potom při hudbě u kříže při kostele zasazeny. V 10 hodin se konala
slavná mše svatá. Je zajímavé, že lípy se sázely 10. 5., ale kříž se světil až 15. 8.
Z původních čtyř stromů (viz foto) zbyly podle záznamu v obecní kronice z roku 1970 jen
tři. V roce 1994 zůstala již jen jedna a byla obezděna do současného stavu. Vybudovány byly i
schůdky, které by mohly někdy v budoucnu vést k obnovenému křížku.
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Nejstarší kamenný bysterský kříž, který ještě dnes stojí, dala postavit Anna Andršová,
vdova po Antonínu Andršovi, rolníku z čp. 18. Křížek, který je dnes ve špatném stavu (má
uražený vrchol kříže, Kristus je zrezivělý), najdete za Matyskovými při cestě ke Kounovu.
Vysvěcen byl 14. června 1891. Stále tu rostou dvě mohutné lípy. Na čelní straně dole je
těžko čitelný verš začínající slovy O vy všickni… , zezadu je nápis:
Věnovali ke cti a chvále Boží // Antonín a Anna Andrš // z Bystrého č. 18 // + // 18 9/10 90
Dole je vytesáno datum svěcení: Postaveno léta Páně 18 14/6 91

Další kříž, zvaný Na Skalce podle místa, nechal postavit bývalý zdejší starosta Jan
Marek (zvaný statecký) z čp. 11 o tři roky později - roku 1894. Nachází se při výjezdu
z Bystrého směrem k Deštnému po pravé straně silnice. V roce 1998 byl opraven, dnes jej
spravuje rodina Povolných.
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Posledním křížem, který v Bystrém najdete, je kříž pod farou. Na farské zahradě byl
roku 2005 umístěn kříž, který farář Ludvík Pfeifer sháněl delší dobu, pomáhal mu pan Červený
z pohřební služby. Z několika nabídek byl vybrán tento, který pochází ze hřbitova v Pohoří.

Petra Poulová, kronikářka

Gratulace
V tomto období oslaví své významné životní jubileum
mimo jiné také
paní Růžena Kotačková.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Kulturní a společenské akce:
22. srpna
sobota
23. srpna
neděle

Pouťová taneční zábava
hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00

hudba: Styl

pořádá: SDH

Nedělní pouťové odpoledne
náměstí v Bystrém, začátek ve 14:30
hudba: Senior band
Od 16:00 pouťový fotbalový mač svobodní-ženatí na hřišti U Roboty

28.-30. srpna Sraz Š1203
pátek-neděle Areál koupaliště Bystré pořádají Vag-i-noviny a Ocelot
16. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

14. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00
zasedací místnost OÚ, začátek v 19:00
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 16. srpna 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 23. října 2009.
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