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Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově místního obecního úřadu v Bystrém
dne 15. prosince 2010 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí
- oznámení paní Soni Stonjekové o ukončení provozování masáţí v budově
OÚ,
- oznámení pana Marcela Doubravy o ukončení nájemního vztahu
v prostorách kiosku U Koupaliště pro rok 2011,
- jmenování sloţení povodňové komise obce na období 2010 – 2014,
2) schvaluje
- návrh finančního rozpočtu obce pro rok 2011,
- rozpočtová opatření pro rok 2010 dle příloh,
- finanční příspěvek pro DSO Orlické hory dle předloţeného návrhu,
3) volí
- za zástupce obce v DSO Orlické hory starostu p. Václava Drašnara,
4) pověřuje
- starostu p. Václava Drašnara ve spolupráci s finančním výborem
projednáním ţádosti na POV k získání dotace na navrhované tituly,
- starostu p. Václava Drašnara zřízením termínovaného vkladu nebo
vkladového účtu u České spořitelny, a.s. a to do výše 300 tis. Kč s maximální
výpovědní lhůtou nebo fixací na 3 /tři/ roky.
USNESENÍ
ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově místního obecního úřadu v Bystrém
dne 12. ledna 2011 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) schvaluje
- zápis ze dne 15. 12. 2010,
- rozpočtová opatření na období 12/2010,
- uloţení částky 300 tisíc Kč na terminovaný vklad u ČS,
2) pověřuje
- pana Fellnera prověřením podrobných podmínek pro provedení vkladu na
terminovaný účet,
- všechny zastupitele připravením návrhů pro program rozvoje obce.
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Důležitá upozornění
Pronájem areálu „koupaliště“ na sezónu 2011
Obecní úřad v Bystrém nabízí do pronájmu občerstvovací zařízení – kiosek na
koupališti na sezónu léto 2011. Zájemci se mohou hlásit na místním obecním
úřadě.

Knihovna
Knihovnu můţete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
únor 10. a 24.
březen 10. a 24.
duben 7. a 21.
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.

Sběr obnošeného šatstva







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
v pátek 25. března 17 – 19 hodin a
v sobotu 26. března 9 - 11:30 a 13:30 - 15hodin
v autobusové čekárně v Bystrém
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Kontaktní osoba pro Bystré – p. Jaroslav Duška tel. 724 236 527
Sbírku vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov, coţ je nezisková organizace,
která poskytuje sociální sluţby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitost. Více na www.diakoniebroumov.org.
Bliţší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800 nebo 224 317 203.
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O čem se mluví…
Nová škola v Bystrém?
… ne, to není utopie…. zdá se, ţe se jedná o moţnou realitu.
Obrátil se na mne správce sboru a kazatel Církve bratrské Mgr. Roman Toušek
s informací o přípravě oprav budovy modlitebny. Společně se svými přáteli „ze sboru“ se bavili o
předběţné ceně opravy a rozsahu oprav. Při této diskusi přišli na myšlenku, zda stavbu
nenáročně poopravit po události z 8. ledna letošního roku, nebo zda existuje další řešení. Voda
z poškozeného rozvodu vodovodu v budově poničila hlavní místnost. Kdo máte moţnost,
můţete si následky prohlédnout včetně diskusí na webových stránkách sboru CB
www.cb.cz/bystre/ . Na diskusi členů CB ohledně oprav nebo úprav po této škodní události se
můţete podívat na http://cb.cz/bystre/navrh-modlitebna-bystre.pdf .
Pro Vás, kteří tuto moţnost připojení na internet nemáte, vyjímám zásadní myšlenky:
„Tři návrhy řešení
1. Opravíme jen škody (ale v dalších letech nás neustále budou pronásledovat další opravy –
okna, fasáda, rozvody a instalace, objekt bude dál chátrat a bude stále nevyhovující)
2. Postavíme nový sál a provedeme kompletní rekonstrukci (zadlužíme se, ale jedná se o
komplexní řešení na další desítky let)
3. Postavíme modlitebnu v Dobrušce (logický krok, ale jedná se o historické rozhodnutí,
víceméně ukončíme výbornou spolupráci s obcí Bystré a horským okolím, přesuneme (již tak už
povětšinu přesunuté) aktivity do Dobrušky, budeme jednotným sborem s rozšířenou prací v
Rychnově nad Kněžnou. I tuto variantu je dobré důkladně zvážit.“
Tímto směrem se zatím ubírají diskuse o dalším setrvání CB a existence modlitebny CB
v Bystrém.
Kazatel Mgr. Toušek však začal se mnou hovořit ještě o další variantě. Zabýval se
počtem dětí předškolního věku a zjistil, ţe mateřskou školu navštěvuje nebo bude v příštích pár
letech navštěvovat přinejmenším 25 dítek (i těch asi plánovaných – pozn.red.). Ţe by opravdu
tolik?? No fakt – spočítejte si to sami.
Co kdyby…. se spojila CB, Základní škola Trivium Plus o. p. s, obec Bystré a moţná
někdo další….a podařilo by se třeba i za přispění nějakého dotačního titulu budovu modlitebny
při rekonstrukci přestavět současně do podoby jakéhosi „víceúčelového zařízení“, jehoţ
součástí by byla i mateřská škola?
Samozřejmě – jiné stavební a technické poţadavky…. shánění finančních prostředků
apod. Ale není to přece, dle mého názoru, tak nemoţné! Vezměme si ještě spádovou obec
Janov, Tis, odkud vozí dítka třeba do Ohnišova. Asi bychom dostali pěknou plácanou od
Bačetína, kam jich od nás do školy chodí a chodila pěkná řádka. Ale proč bychom se nemohli
stát i v této věci soběstační? Mně se to opravdu zamlouvá.
V pátek 28. 1. by do Bystrého měli přijet zástupci Stavebního odboru Rady CB, aby
pomohli reálně zhodnotit moţné varianty opravy/rekonstrukce modlitebny. Je na místě zmínit,
ţe v Bystrém se setkalo celosborové staršovstvo, aby jednalo především o celkovém řešení
situace kolem modlitebny. Na základě diskuse, kterou vědomě zaměřovali především na
hledání systémového a dlouhodobého řešení, se nakonec většinově přiklonili k závěru, ţe
členskému shromáţdění doporučí variantu ponechat centrum sboru v Bystrém a modlitebnu
zásadním způsobem zrekonstruovat.
Mimořádné členské shromáţdění svolává CB na neděli 6. 2. do Bystrého, začátek bude
po dopolední bohosluţbě, přibliţně ve 13h. Doufejme, ţe historie nebude změněna a
modlitebna zůstane s provozem CB také v Bystrém.
Já nyní tedy dávám prostor veřejnosti k úvaze a případným námětům, zda myšlenka
předškolního zařízení u nás v obci je utopií, nebo zda je to reálná věc.
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Přidávám pouze, ţe obec ve smyslu financování by nemohla být investorem oprav či
rekonstrukcí, ale mohla by se při fungování podílet například svým neinvestičním podílem, jako
je údrţba, správa, vybavení apod. Vše by muselo být samozřejmě ošetřeno právní formou. A
myslím, ţe by mohlo vzniknout i nějaké pracovní místo ne? Tak co rodičové?
Budete vodit děti do školky v Bystrém nebo je někam budete vozit?
Jarda Duška

Stalo se...
Vánoční koncert
V adventním čase, v podvečer neděle 12. prosince, se bysterský kostel sv. Bartoloměje
zaplnil místními občany i hosty z okolních obcí a měst. Všichni se těšili na Vánoční koncert,
který připravil soubor Církve bratrské pod vedením sbormistryně Marty Světlíkové, rozené
Kaletové.
Posluchače však nečekaly klasické vánoční koledy, nýbrţ pásmo písní "S důvěrou na
cestě", jejichţ hudbu napsal Siegfried Fietz, text napsal Rainer Haak a do českého jazyka
přeloţil Jan Juříček.
Pásmo třinácti písní s průvodními texty v podání Davida Fellnera provázelo posluchače celou
Biblí (Starým i Novým zákonem). Lidský ţivot zde byl představen jako cesta. Cesta
Abrahamova i celého izraelského národa, kdyţ se ubíral cestou z Egypta do "zaslíbené země".
Na cestě byli také tři mudrci z východu, kteří hledali v Betlémě malé dítě - Jeţíše. Později
se vydal na cestu i sám Jeţíš, který toho pro lidi svými slovy a činy tolik udělal. Pásmo svým
vyzněním nabádalo k závěru, ţe na cestě, tedy cestě ţivotem a za poznáním, se tak nacházejí
nejenom křesťané, ale vlastně všichni lidé, třebas i nevěřící.
Spontánní potlesk na závěr byl symbolickým poděkování i oceněním práce celého
souboru, včetně jeho sólistů a doprovázejících hudebníků.
Jménem obecního úřadu děkuje redakce zpravodaje a přeje souboru hodně dalších
úspěchů.
J. Lukášek

Dětská vánoční besídka s nadílkou
V sobotu 18. prosince od 15:30 se v místním hostinci konala tradiční vánoční besídka pro
děti. Letos se drobotiny sešlo skutečně hodně. Přihlásilo se 42 místních dětí a 5 přespolních. A
odpoledne v předvánočním duchu se skutečně vydařilo. Celým programem slovem bravurně
provázeli Hanka Smolová a Mitchel Scheepers, díky němuţ jsme se mohli naučit i něco málo
z jeho rodné holandštiny.
Program byl opravdu pestrý. Po úvodním slově pana starosty a společně zazpívaných
rolničkách si děti připravily vánoční pásmo básniček, které o pár koled doplnila Cheyenne
Scheepers se svou flétnou. Následovalo veselé taneční vystoupení bysterských maţoretek a
také „maţoreťáků“. Zde patří poděkovat jednak rodičům, kteří se pilně střídali ve vytápění
tělocvičny pro nacvičování, ale hlavně Kláře Duškové, která celé vystoupení s dětmi nacvičila.
Po tanečku jsme pak všichni společně zazpívali tradiční „vánoce, vánoce přicházejí“, coţ
probudilo ze zimního spánku dokonce i krtečka. Ten pak všem dětem rozdal tašky plné dárků a
některé děti za to na oplátku přidaly i nějakou tu básničku. Příjemná slova na závěr dodal pan
Roman Toušek a společně s ním, jeho kytarou a tradičními českými koledami jsme se pak
mohli opravdu přenést do té pravé vánoční atmosféry.
Na závěr bych ráda poděkovala za finanční příspěvky od obecního úřadu i od rodičů a
také všem, kdo se na přípravě besídky podíleli.
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Při této příležitosti bych rovněž ráda poděkovala za všechny akce,
které pro bysterské děti velmi ochotně a dobře připravovala Jana Sozanská
a Petra Poulová společně s ostatními maminkami. Tento rok budeme jako
nastupující generace maminek postupně sbírat jejich zkušenosti a pomalu
přebírat pořádání všech těchto akcí a doufáme, že se nám povede stejně
úspěšně jako jim.
R. Bartošová

foto: P. Poulová
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Tři králové v Bystrém a okolí
V letošním roce vyrazily tříkrálové skupinky koledníků na svoje trasy v Bystrém jiţ
popáté. V sobotu 8. ledna bylo pošmourno, zledovatělý sníh zůstal uţ jen na Dolech. Činnost
koledníků ztěţoval i dopolední déšť. Sbírka pod záštitou České charity se konala
celorepublikově jiţ pojedenácté, na Dobrušsku podesáté.
Koordinátorkou pro naši oblast byla opět Helena Zahradníková z Janova, která
zajišťovala veškerý kontakt s centrem v Dobrušce. Skupinek bylo letos opět o dvě více, proto i
práce „okolo“ přibylo - registrace vedoucích, propagace, doprava materiálu, nezbytné
vyplňování formulářů i předání vybraných peněz, to vše bylo jejím úkolem.
Pokud máte dobrou paměť, tak uţ jste si spočítali, ţe letos se na páteční podvečerní mši
svaté sešli zástupci jiţ deseti
skupinek koledníků. Po jedné
skupince byly zastoupeny obce
Janov + Tis, Dobřany, Sněţné,
Sedloňov a Bohdašín, dvě skupinky
byly ohnišovské, tři bysterské.
Bystré máme rozděleno na tři
okruhy – severní (při silnici
k Deštnému a Janovu – skupinku
vedla Blanka Hauferová), západní
(část
směrem
k Bačetínu
–
skupinku ve sloţení Dan Vašíček,
Bareš Benedikt a Ignác vedla Marie
Barešová) a východní („kopec“ a
silnice k Dolům – skupinku vedla
Marcela
Menclová,
koledovali
Jakub Mencl, Richard Poul, Anička
Sozanská a přínosným hudebním
doprovodem byla i Martina Novotná s malou Beátkou). Připomínáme, ţe reţie akce (doprava,
občerstvení pro děti, výroba rekvizit aj.) plně leţí na dobrovolnících, kteří se sbírkou pomáhají.
Děti se na koledování uţ dopředu těší – nejenom na ty pamlsky pro sebe, ale baví je i
shromaţďování peněz na pomoc druhým. Po 15. hodině se vedoucí skupinek sešli na faře, kde
starosta Bystrého pan Václav Drašnar postupně
pokladničky odpečetil a přepočítal. Opět tu vládla
ta milá atmosféra, kdyţ si skupinky mezi sebou
sdělovaly své dojmy. Tím hlavním zůstává
příjemný pocit z toho, ţe koledníci jsou očekáváni
a lidé si jejich kratinké vystoupení, které mají
nacvičeno, vyslechnou a snad je i potěší.
A jak tedy dopadlo letos koledování
v Bystrém a okolí?
Tady jsou výsledky:
Bystré
12 147
Janov a Tis
5 152
Ohnišov
11 366
Sedloňov
7 058
Bohdašín
4 846
Dobřany a Nedvězí
7 046
Sněţné
5 161
-----------------------------------------celkem
52 776
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Vyúčtování peněz ze sbírky v roce 2010
Z celkově posbírané částky 351 461 Kč se do Dobrušky k místnímu pouţití vrátilo z účtu Charity
Česká republika 193 000 Kč. Je to o 10 % menší procento z celkové částky neţ loni (jen 55 %),
protoţe tato část z našeho výtěţku byla pouţita s naším svolením na pomoc lidem v
zaplavených severních Čechách. Jedná se o pomoc ve výši cca 35 tisíc Kč.
Obdržené 193 tisíce Kč zde byly použity pro:
rodiny v sociální tísni s postiţeným členem rodiny 50 000 Kč
rodiny v sociální tísni
117 000 Kč
příspěvky na letní pobyty dětí
6 000 Kč
příspěvek Charitnímu domovu v Rychnově n. Kn. 20 000 Kč

Peníze ze sbírky
2010 pomohly lidem v
Dobrušce, Deštném v O.
h., Dobrém, Přepychách,
Dobřanech,
Janově,
Bystrém,
Očelicích,
Olešnici v O. h., Českém
Meziříčí, Novém Městě
n. M., Lhotě a Kamenici.
20 tisíc Kč jsme přispěli
Charitnímu domovu v
Rychnově nad Kněţnou,
jehoţ sluţby vyuţívají
lidé z celého regionu.
(vyúčtování
převzato
Dobrušského zpravodaje)

Bysterští
králové…

Připomínáme, ţe v Dobrušce je
moţno vyuţít sluţeb charitní půjčovny
zdravotně technických pomůcek, které jsou
z výtěţku sbírek také pořizovány. Pokud
máte zájem, informujte se na telefonním
čísle 732 914 855 - pan Šitler, volejte
v pracovní dny v čase od 17 do 20 hodin.
Charitní půjčovna je nestátní charitní
zařízení nezávislé na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MÚ Dobruška.

Děkujeme! 

-8-

z

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011
DOBRUŠKA
VAL, CHLÍSTOV
OPOČNO
POHOŘÍ
PODBŘEZÍ
PŘEPYCHY
KOUNOV
HOUDKOVICE
OČELICE
DOBRÉ
BÍLÝ ÚJEZD
SEMECHNICE
BAČETÍN
TRNOV
DEŠTNÉ V O. H
BYSTRÉ V O.H.
JANOV A TIS
DOBŘANY
SNĚŢNÉ
OHNIŠOV
OLEŠNICE
SEDLOŇOV
BOHDAŠÍN
CELKEM

vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů 125 451
6 659
vč. Čánky a Dobříkovce
48 397
14 212
Lhota u Dobrušky a Studánka
17 970
Záhornice
18 577
6 029
3 981
Městec n. Dědinou
10 001
Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Ţákovec
23 270
Hroška, Roudné
14 377
7 918
8 637
Dobříkovec
7 010
5 993
12 147
5 152
Nedvězí
7 046
5 161
11 366
1 923
7 058
4 846
373 181

Přehledná tabulka dosavadních sbírek v Bystrém
pokladniček vybráno Bystersko
v Bystrém v Bystrém skupinek
celkem
2007
1
4960
2
2008
2
9554
4
2009
3
12400
5

rok

2010

3

13422

8

2011

3

12147

10

okolní obce

Bystré a okolí
vybráno
celkem

Janov + Tis
Janov+Tis, Dobřany
Janov + Tis, Dobřany (sam.
skupina)
Bystré + příspěvek od 7 rodin
z obce Sněţné
Janov + Tis, Sedloňov
sam. skupiny: Dobřany +
Nedvězí, Ohnišov, Bohdašín,
Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí, Bohdašín,
Sněţné, Ohnišov (2 skup.)

8633
17011
21480
39491

52776

Petra Poulová, kronikářka obce
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Myslivecký ples
Jiţ 4. ročník mysliveckého plesu se letos konal opět týden po novém roce v sobotu 8.
ledna od 20:00 hodin v místní hospodě. I tentokrát ho mělo pod palcem naše myslivecké
sdruţení Bystré-Dobřany a sousední Kounov-Nedvězí.
A vše bylo opravdu v duchu myslivosti – slavnostní zahájení, výborná myslivecká
kuchyně, bohatá tombola plná nejen zvěřiny. Nechybělo také jiţ tradiční předtančení, díky
němuţ se mohli přítomní dozvědět, proč vlastně ti myslivci chodí tak často do lesa. (Pokud jste
náhodou na plese nebyli, prozradím, ţe to není kvůli divočákům či vysoké, ale hlavně kvůli
lesním ţínkám!) Celým večerem provázela a k tanci a poslechu výtečně hrála hudební skupina
Fantasy music.
Ţe se ples vydařil, potvrzuje i to, ţe poslední tanečníci (a nebylo jich málo) se loučili
s parketem před půl čtvrtou ranní. Takţe děkujeme všem, co nás přišli podpořit, a budeme se
těšit zase za rok!
R. Bartošová

Z historie obce
Bučina a podzemní chodby
Na východním okraji obce se nachází
kopec zvaný Bučina. Kdysi tu stávala dřevěná
rozhledna, dnes sem často míří myslivci na
svoji chatu a jednou do roka sem zamíří i
průvod s lampionky, aby se na Bučině pálily
čarodějnice.
Ve třetím díle bysterské kroniky
zaznamenal kronikář Jan Balcar na straně 191
toto:
Duben 1959 „Byl jsem jiţ několikrát poţádán ze
strany pamětníků, abych zapsal objev, který se
před mnoha lety stal na Bučině. Kdyţ se lámal
kámen ke stavbě Hartmanova hostince, bylo to
vedle Dariusova pole, přišlo se na veliký plochý
kámen, poloţený na vyzděném otvoru,
vedoucím do hloubky. Vrţený tam kámen
teprve po hodné chvíli úderem ohlásil dopad.
Dle jedné verze zkoušeli se dostati na dno
navázáním tří ţebříků, ale ty spadly dolů. Dle
jiné zvěsti, nedávno zesnulý „kovárenský“
Čtvrtečka, tehdy mladík, rozběhl se do
hasičské zbrojnice pro provazy. Ţe se nechá
spustit na dno. Neţ se však vrátil, jeho otec,
který se o něj obával, nechal zase otvor
zadělati a zaházeti. Bylo to rozumné, snadno
by mohl mladý Čtvrtečka býti plyny v hloubce nahromaděnými, otráven. Bylo snad jiţ pátráno
po tom otvoru, bezvýsledně. Nechybí ani „moudrých“ dohadů, ţe prý to byla chodba ze starého
hradu – nesmysl!“
Kronikářka Božena Čtvrtečková připsala poznámku, že hostinec se stavěl asi roku 1870,
na trhlinu se přišlo dle pamětníků v 90. letech 19. století. Sál u Hartmanova hostince se
přistavoval roku 1912. Své váhání nad tím, zda tento jev zapsat či nezapsat, rozvádí Jan Balcar
na dalších stranách s vysvětlením:
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„Podobné „historie“ jsou všude, kde jsou nějaké staré hrady neb zříceniny. Tak se říká,
ţe starý hrad u Dobřan byl chodbou spojen s Opočnem, hrádecký Frymburk se zámkem v
Náchodě. Přitom se neuvaţuje, jak by takové předlouhé chodby mohly býti vyhloubeny za
starých dob, kdy nebylo ani strojů, ani trhavin, kdy celé „nářadí“ mohlo pozůstávat jen z
nějakého krumpáče, kladiva a „mejzlíku“. Také by musely být vyvezeny nesmírné haldy kamení
a hlíny – a kde ty jsou? Proto, jak nesčetné příklady dokazují, nutno na stará podání být velice
opatrnými, jsou nejčastěji zcela vymyšlena nebo překroucením a přídavky zcela znehodnocena.
Je pravdou, ţe hrady mívaly skryté výpadní chodby, ale ty nemohly se táhnouti do
mnohakilometrové dálky. Vypravoval mi bývalý majitel „hradského“ mlýna pod Dobřany, nyní
ovšem změněného na tkalcovničku, ţe při provádění adaptačních prací přišli na otvor, vedoucí
do nějaké chodby. Majitel, jménem Mádr, chtěl to hlásiti na okresním úřadě. Ale proti tomu
energicky postavil se zedník, řekl, ţe by se práce musela na dlouho přerušiti, neţ by úřady vše
vyšetřily a on, zedník, ţe pak raději půjde jinam na práci. Proto rozhodl se Mádr, aby otvor byl
zazděn a zdilo se dále. Lze tu s naprostou jistotou říci, ţe tu ústila chodba ze hradu.“
Kronikářku Boženu Čtvrtečkovou informace zaujaly, co zjistila ona, to si necháme do
únorového Zpravodaje. Ale pro zajímavost ještě něco o tomto zajímavém „mlýně“:
„Před Mádrem byl majitelem jeho – jiţ na tkalcovničku změněného, Ruben Hejzlar. Mlýn
byl prastarý a vyţadoval častých oprav a předělávek, tak jednou pracovali tam dva zedníci.
Hartman z Bystrého č.62 a Matěj z Kounova. Při nějakém bourání přišli na zazděný výklenek,
ve kterém byla stará kniha a jedna dýmka. Kdyţ to ukazovali majiteli, řekl flegmaticky: „É, cák s
tím!“ Bylo to v zimě a zima, tak si zedníci v kamínkách zatopili – knihou. Ţádný neví, co to bylo,
přeškoda! Dýmku zedník Hartman předal panu Novotnému, rolníku č.15, který mi toto vše
vypravoval. Byla udělaná z dlouhého ţebra, vlnovitě prohýbaného, s malou hlavičkou. Novotný,
tehdy mladý ještě člověk, si ji rád bral k muzikám, aţ jednou o ni přišel, nějak se zlomila. Na
tomto stavení, na průčelí, byla štukem provedena mitra, neznámo proč, snad nějaký umělec –
venkovský zedník chtěl provésti kníţecí korunu, a neznaje ji přesně, udělal ji jako biskupskou
mitru? Mlýn býval panský, Coloredo Mansfeldský, ale toho nejsou pamětníci.“
Petra Poulová, kronikářka obce

Gratulace
V tomto období slaví své významné životní
jubileum mimo jiné také
paní Anežka Martinková,
paní Marie Komůrková a
pan Bohuslav Maisner.
Oslavencům 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.
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Co možná nevíte o odpadech
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.
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.
- 12 -

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.
„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.
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

Pozvánky
Vážení rodiče a prarodiče,
přijďte se se svými dětičkami pobavit na

dětský karneval
v sobotu 19. 2. 2010 od 15:00
na sál bysterské hospody.
Na děti čeká bohatý program: tanečky, soutěže,
promenáda masek, ale také odměna za každou
masku a tombola.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Zveme Vás na

CVIČENÍ PRO ŽENY
VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
v tělocvičně bývalé školy v Bystrém
každý čtvrtek od 19.30 hod.
Protahování, posilování, cvičení s míčky, činkami, gumičkami atd.
Cvičení se školenou cvičitelkou, cena hodiny 25 Kč.
Přijďte vyzkoušet, nemáte co ztratit!
(maximálně pár kilogramů )
Bližší info u Moniky Marešové na tel. 494 665 151 (po 18. hodině).

Zveme všechny příznivce

stolního tenisu na 8. ročník turnaje

O putovní pohár
„Vítězného února“
který se koná

v sobotu 26. 2. 2011 od 13:30 hod.
(prezentace 13:00 až 13:30 hod.)

na sále hostince v Bystrém
Stejně jako vloni kategorie muži registrovaní a neregistrovaní hráči
V případě zájmu bude i kategorie žen
startovné: 50,-Kč
Přihlášky: p. L. Ševc tel. 603 567 714
Srdečně zvou pořadatelé.
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Kulturní a společenské akce - přehled:
16. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

19. února
sobota

Dětský karneval

26. února
sobota

Turnaj ve stolním tenisu
O putovní pohár „Vítězného února“

zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
hostinec U Divočáka, začátek v 15:00

hostinec U Divočáka, začátek ve 13:30, prezentace 13:00-13:30

5. března
sobota

Masopustní rej

12. března
sobota

Pyžamový ples

16. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

13. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

17. dubna
neděle

Setkání důchodců

17. dubna
neděle

Houslový koncert v kostele sv. Bartoloměje

23. dubna
sobota

Velikonoční zábava

30. dubna
sobota

Pálení čarodějnic na Bučině

sraz masek v 9:00 v hostinci U Divočáka
hostinec U Divočáka, od 20:00, hudba: Proradost,
pořádají Vag-i-noviny
hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00
začátek v 16:00
hospoda U Divočáka, od 20:00, hudba: Strejci, pořádá SDH
Lampionový průvod vyráţí v 19:30 od čekárny
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 5. 2. 2011
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. 4. 2011
»»»»»•«««««
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