V práv kon ícím roce jsme mohli slyšet mnoho slov a v t s tématem po así. Hovo ilo se o
extrémním horku a suchu. Po así, které nyní panuje a které m žeme sledovat za okny, jakoby
dávalo t mto v tám za pravdu. Nic totiž nenasv d uje tomu, že již za pár dn p ijdou Vánoce.
Vánoce a konec roku jsou p íležitostí k rozjímání a hodnocení. Náš obnovený Zpravodaj
oslaví v záv ru roku první malé výro í. Jist jsme ud lali chyby a kopance, jist se nám vše
nepovedlo tak, jak jsme cht li. Doufáme ale, že se Vám náš Zpravodaj líbil a že jste se t šili
na každé jeho íslo. Doufáme také, že se budeme spole n setkávat i v nadcházejícím roce a
t šíme se i na p ípadné p ipomínky ohledn podoby Zpravodaje.
P ejeme Vám hodn pohody do p edváno ního shonu a p íjemné rozjímání u svítícího
váno ního stromku. Snad k n mu p isp je i n kolik lánk v našem Zpravodaji.
Redakce

Zápis . 12 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. listopadu
2003 v 19 hodin v kancelá i OÚ.

P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., P ibyl J., Dusílek M., Šubrt V., Ševc L.,Tomáš
J., Mach J. . Omluvena: Francová D. .
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) R zné záležitosti

Zasedání zahájil starosta p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámením s programem
zasedání, který byl schválen.
Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p. Francovou
a p. P ibyla.
1) Starosta p e etl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) V bodu programu r zné záležitosti podal starosta tyto informace:
- Seznámil s provedenou kolaudací bytových jednotek v p.110 a zasláním sd lení
Státnímu fondu rozvoje bydlení v Praze o ukon ení stavby.
- Informoval o zám ru posílení trafostanice v obci a jejím p emíst ní v rozmezí 5
m a zachování ovlada e ve ejného osv tlení na p vodním betonovém stožáru.
- Seznámil s jednáním uskute n ným na zasedání Dobrovolného svazku obcí
„Region O. h.“ v obci Dobré, týkajícího se zachování lenství obce Bystré ve
stávajícím „Regionu O. h.“.
- Informoval o jednáních povolení odb ru spodních vod a stanovení ochranných
pásem ve ejného vodovodu v obci, které se uskute ní 25. 11. 2003.
- Zastupitelstvo projednalo zajišt ní inventarizací materiálu CO a obce.
- Zastupitelstvo se zabývalo p ípravou vyhlášení obytných zón v obci, obnovu
dopravních zna ení a stanovením podmínek skládkování zeminy na h išti.
- Zastupitelstvo vyjád ilo souhlas se zahájením p ípravných prací na vytvo ení
znaku a praporu obce.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo Návrh zadání zm ny . 1 ÚPSÚ Bystré,
d vodovou zprávu a návrh usnesení k této záležitosti. Zn ní usnesení bude
samostatn formulováno.
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje
Zadání zm ny . 1 územního plánu sídelního útvaru Bystré. Zn ní
usnesení je p ílohou zápisu.

Pro p ijetí: 9 len OZ

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

od 3. prosince

Pravidelné st ede ní posezení u drš kové
polévky v místním hostinci. Za átek vždy
v 9 hodin.

5. prosince

Mikulášská zábava v hostinci „U
Divo áka“. Za átek ve 20. hodin.
Vstupné 50 K .

14. prosince

D tská váno ní besídka v hostinci „U
Divo áka“. Za átek v 15 hodin.

21. prosince

D tská váno ní slavnost. Po ádá Sbor
církve bratrské. Za átek 15 hodin
v modlitebn sboru v Bystrém.

24. prosince

P lno ní mše v kostele Sv. Bartolom je
od 22 hodin.

31. prosince

Oslava Silvestra v hostinci „U Divo áka“.
Hrají Pláteníci. Vstupné 450 K .
Rezervace do 15. prosince 2003.

Jak jste se již do etli výše, po ádá kulturní výbor OÚ op t tradi ní váno ní besídku pro
d ti.
Prosíme tímto rodi e, aby své d ti p ihlásili u p. Martínkové doma (tel. 494 665 127)
nebo na pošt . P ihlásit se m žete také u p. Francové (728 816 562), nebo ve er na tel.
494 665 156. Jako každý rok vybíráme od rodi p ísp vek 50,- K na dít . Za tento
p ísp vek najdou Vaše d ti dáre ky pod váno ním strome kem. Pro d ti z okolních obcí
je p ísp vek stanoven na 150,- K na dít Tento p ísp vek se vybírá u p. Francové.
Kulturní výbor

Poslední ve ejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se koná ve st edu
17. 12. 2003 od 19 hodin v místním hostinci. Na programu zasedání je zhodnocení
práce obecního zastupitelstva v práv kon ícím roce.

Od 16. do 20. prosince bude probíhat tradi ní prodej váno ních stromk ve skladové
hale obecního ú adu v Bystrém. Prodejní doba je od 15 do 17 hodin. Cena: 20,- K .

OÚ se tímto omlouvá, za chybné uvedení ísla ú tu obce na formulá i „Správa daní a
poplatk 2003“. Správné íslo ú tu obce je:

S 11 83 80 83 99 / 0800
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva se OZ znovu zam ilo na téma : co
s p ibývajícím odpadem a jeho špatným umis ováním? N kdy se lov k udivuje nad
tím, ím vším nám ob ané zapl ují kontejnery. Zvlášt v letním a podzimním období se
nám kontejner na tuhý odpad neúnosn plní travním odpadem ze zahrad s „ anglickým
trávní kem“ a zahradním listím ze strom . Dle našeho mín ní by se n kte í ob ané m li
trochu zamyslet, nebo tento odpad lze doma jednoduše zkompostovat. Dále se nám
asto z nepochopitelných d vod v kontejneru na kovový odpad objevují ásti Vašich
domov , jako nap íklad osekané dlaždice, sklo a podobn . Proto apelujeme na všechny
ob any, aby si uv domili, že na toto plýtvání doplácíme všichni.
Obecní zastupitelstvo upozor uje, že by mohlo dojít k t mto opat ením:
1) Zvýšení poplatk za odpady
2) Zavedení systému popelnic
3) P íprava vyhlášky, jež umožní výrazný finan ní postih ob an , kte í budou
porušovat obecn závaznou vyhlášku obce o odpadech
Vážení spoluob ané, tímto Vás žádáme, abyste zvážili své jednání, vždy kdy p jdete
k odpadovým kontejner m.
Leoš Ševc, místostarosta

!
V pond lí 15. 12. 2003 bude od 7,30 do 14,30 op t p erušena dodávka el. energie
do naší obce.

!
Ve dnech 15. a 29. prosince bude z provozních d vod uzav ena místní pobo ka eské
pošty.
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1) Zm na hodiny setkání!
Každý poslední tvrtek v m síci od 9,30 do 11 hodin u p. Sv tlany Hejzlarové
2) Up esn ní programu
Listopad – Váno ní zpívání
Prosinec – nebude
Leden – Diskusní setkání: Výchova d tí I
Únor – Hry a íkanky pro d ti a maminky
B ezen – Host: K es anská výchova v rodin
Duben – Prezentace oblíbených d tských knížek a asopis
Kv ten – Diskusní setkání: Výchova d tí II
erven – Prezentace knížek o výchov

2. prosince
9. prosince
12. prosince
14. prosince
15. prosince
16. prosince
20. prosince
21. prosince
23. prosince
28. prosince
30. prosince

Jan Franc
Alena Hejzlarová
Marie Hartmanová
Václav Šubrt
Vlastimila Vaší ková
V ra Vaší ková
František Sozanský
Josef Netík
Bohumil Vaší ek
Zden k tvrte ka
Cheyenne Scheepers
Pavel Matyska

Redakce Zpravodaje se tímto omlouvá p. Zde ce Tomášové z p. 17 za chybné uvedení data
jejího narození v íjnovém ísle Zpravodaje.
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Po letní p estávce, kdy jsme se v novali jiným innostem se naplno rozjela sezóna
stolního tenisu. Ze sychravého po así jsme se p emístili do sálu místního hostince „ U
Divo áka“ , kde se dne 22. 11. 2003 konal „ zahajovací turnaj“ .
Ú ast stejn jako v loni na zahajovací turnaj nebyla nic moc, ale p esto se zde objevilo
n kolik nových tvá í. Po adatelé se rozhodli vytvo it ze všech turnaj tzv. „ Bysterskou
ligu, která bude sloužit t m, kte í se turnaj ú astní pravideln .
A jak vše dopadlo? Celkem se turnaje zú astnilo 17 hrá . Do nejlepší osmi ky se
probojovali ti nejlepší. Tentokrát si vít zství vybojovalo nastupující mládí a ost ílení
„ kozáci“ z stali v t sném záv su.
Celkové po adí: 1. místo
Hofman Stanislav
2. místo
Škalda Petr
3. místo
Ševc Leoš
4. místo
Franc Miloš
5. - 6. místo
Franc Jan
5. – 6. místo
Kárník David
Stejné po adí je pochopiteln po prvním kole i v Bysterské lize.
Další turnaj se uskute ní 27.12.2003 od 12.30 hod.
Za spoluorganizátora
Ševc Leoš

O ekávání
Vždy je co o ekávat.
Pokud jsme zdrávi, o ekáváme, že nám to vydrží,v opa ném p ípad o ekáváme
uzdravení.
Stejn uvažují bohatí i chudí, š astní i neš astní, milovaní i opušt ní.
Podíváme– li se koncem listopadu i po átkem prosince z okna, rozhodn nám
nep ibude optimismu. Dny se neúprosn krátí, sluní ko se odst hovalo kamsi za kopce
a pokud se na nás p ece jenom letmo usm je, tak na krátký okamžik, nízko na jižním
obzorem, v mezírce mezi mraky. Mnohem ast ji však vidíme krajinu nejasných kontur,
když vše splývá v neur itou še tvo enou sm sicí dešt , mlhy a sychravého pov t í. Jak

teplo je nám u domácího krbu. Teplo svádí ke sn ní, sn ní k touze. Zkrátka a dob e, je
tu as o ekávání.
Co asi o ekáváme? Je to vskutku r zné. Jedna skupina z nás prožívá advent a o ekává
p íchod spasitele. P emítá o uplynulém roce, p iznává své pochybení a rozhoduje se být
lepším. Vždy to je opravdový dárek k tomu, kterého o ekává.
Jiní pak spasitele neo ekávají. Za to už vidí slunovrat a vyjasn né zasn žené strán . Je
nanejvýš pot ebné zamyslet se nad svými p áními a možnostmi. Zatímco Ježíšek nabízí
pokoj a spásu všem dobrým lidem bez rozdílu. Ne všichni pojedeme do Svatého Mo ice,
ba mnozí si budou musit nechat zajít chu i na Vysoké Tatry a spokojit se s pouhou
Deštnou. Dodejme však, že i tam je krásn .
Jak už to bývá, nejsme - li p íliš skromnými b hem celého roku, Vánocích je to s námi
ješt nahnut jší. Plný st l se stal samoz ejmostí, strome ek nezbytnou dekorací, ch ze
na p lno ní pouhou folklorní vložkou. Naše o ekávání sm ují daleko, daleko výš, až
k samým hranicím našich p edstav. Mít tak lepší lyže, novou pé ovku….. „ Neunavuj
nás takovými samoz ejmostmi“ , ekne n kdo z vás otráven . „ Bu digitální kameru,
nebo zájezd na Havaj.“ V takovém p ípad je lov k na dobré cest p íšt pohrdnout i
mercedesem. Našt stí stále více lidí nespat uje kouzlo Vánoc v cen a hodnotnosti
obdržených dárk . To najisto spo ívá mimo materiální sv t, ímž nechci nikomu
vnucovat pouze hodnoty k es anské ani zavrhovat obdarovávání blízkých. Up ímn
v novaní drobnost má tisíckrát v tší hodnotu, než z povinnosti p edaný diadém se
safíry. Vidíte, pojednou si uv domujeme o ekávání uspokojení z toho, že jsme ud lali
radost druhým.
Období p edváno ního o ekávání brzy poznáme. A je již p ipravujeme adventem,
p edváno ní nákupní hore kou, nebo jen pouhou touhou. Jist si nikdo nep ejeme
z posledních sil usmažit kapra a poté se zhroutit vy erpáním. Vánoce jsou p ece o
jesli kách, rozzá ených d tských o ích, toulkách zasn ženou krajinou…. Zkrátka o
pohod .
Dokážeme se na ni p ipravit?
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Protože jsem byl n kolika bysterskými spoluob any dotazován, zdali ten vousatý
pán, co se spolu s námi procházel po Bystrém, námi – myšleno se mnou a mojí ženou, byl
skute n pan režisér Zden k Troška, uvádím vše na pravou míru. Ano, byl to skute n
Zden k Troška. Zú astnil se ve dnech 2. a 3. íjna 2003 akcí v našem regionu, a k nám si
p ijel, v pauze mezi filmy, na chvíli odpo inout.
V Rychnov nad Kn žnou, v rámci festivalu „ Filmový smích“ , probíhala 2. íjna
p ehlídka film Zde ka Trošky, kterou pan režisér dopl oval svými vzpomínkami na
natá ení práv promítaných film . Zárove v té dob v Novém M st nad Metují
vrcholil „ Novom stský hrnec smíchu“ a dne 3. íjna byl celkem t ikrát promítán film
„ Kame ák“ . Ten, jak už jist dob e víte, jasn zvít zil a získal „ hrnec“ v novém
festivalovém rekordu, kdy 36 % doby promítání filmu diváci doslova prochechtali. P i
besedách, které jednotlivé projekce dopl ovaly, m l Zden k Troška mezi ostatními
hosty hlavní slovo. Pauzy mezi p edstaveními jsme využili k návšt v okolí Nového
M sta, v etn Bystrého.
Panu Troškovi se v našem kraji velice líbilo a musím p iznat, že ho uchvátilo
pekelské údolí, které se práv za ínalo podzimn zbarvovat. Možná, že práv scenérie
Pekla se objeví v n kterém z p íštích film pana režiséra Trošky.
(Pozn. autora: Bystré ten den m lo sm lu. Byla mlha.)
P edpokládám, že náš zpravodaj se dostane i do rukou pana režiséra. Cht l bych
mu, doufám i za naše tená e, k jeho letošním padesátinám pop át pevné zdraví, hodn
dobrých nápad a pro nás diváky ješt více bezva film pro zasmání. A nakonec mu
pop ejme to pravé pohádkové „ Z pekla št stí“ .
Josef Lukášek

V sobotu 17. ledna 2004 se koná

1. esko – polský hasi ský ples
Ples bude pokra ováním Výro ní valné hromady SDH Bystré

Hrají:
Dechová hudba OB Bystré a Kapela Jana Adamiaka
Za átek v 18 hodin
Vstupné: 50,- K
Srde n zvou místní hasi i

Na p íští íslo se m žete t šit 3. ledna 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 23. prosince 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 29. listopadu 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor redakce.

