Duben 2006
Milí čtenáři,
rychlost některých změn se obyčejnému člověku může zdát až neuvěřitelná. Zima, která nás
provázela více než čtyři měsíce, odchází téměř tak rychle
jako přišla. Byla to však zima nejen rychlá, ale především zbrklá. Na svém odchodu tak
zanechává zvýšené hladiny řek a místní povodně. Ty spolu s prvním výskytem ptačí chřipky na
našem území obyčejnému člověku na radosti a optimismu příliš nepřidávají. Snad mu na
radosti přidá první jarní vydání našeho zpravodaje. Je totiž plné povídání o úspěšných akcích
minulého měsíce i o událostech nastávajících. Tak tento lék společně okusme a doufejme
v jeho silný účinek!


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 22. března 2006
v 19 hodin v místním hostinci.

Přítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Přibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Dusílek M., Tomáš J. .
Omluven: Mach J. .
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Dusílka M. a p. Martinkovou.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) Bod různé záležitosti obsahoval:
-

-

Informaci o předpokládaném sběru nebezpečného odpadu v měsíci květnu.
Zastupitelstvo projednalo opravu střechy malé skladové haly.
Starosta informoval o návrhu snížení příspěvku obce na rekonstrukci
trafostanice a vypracování nových smluv.
Dále informoval o uskutečněném auditu hospodaření obce. Zpráva bude
projednána po vyvěšení na úřední desce v následujícím zasedání zastupitelstva.
Starosta podal informaci o vyhotovení praporu obce a připravovaných oslavách
120. výročí SDH a svěcení praporů 27. a 28. srpna 2006.
Dále informoval o nové možnosti úhrady daní složenkou, kterou vedou poštovní
úřady bez úhrady poštovného.
Informoval o započetí vydávání „Sezónních turistických novin“ DSO Region
Orlické hory, které budou propagovat cestovní ruch a akce pořádané
v jednotlivých obcích a postupu studie „Zlepšení kvality ovzduší v příhraničním
regionu Orlické hory“ zahrnující plynofikaci obcí a zadání vypracování projektu
této akce představující 800 milionů korun z financování EU.
Starosta informoval o opatřeních k případnému výskytu ptačí chřipky a postupu
obcí v likvidaci případné epidemie.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu týkající se financování pracovníka
na veřejných pracích úřadem práce.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 22. 3. 2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) rozpočtovou změnu spočívající ve financování pracovníka na veřejných pracích.
Pro přijetí: 8 členů Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?

4. dubna

16. dubna

22. a 23. dubna

30. dubna

Přednáška o zásadách
první pomoci v místnosti
SPOZu v bývalé škole.
Začátek od 18,30.
Velikonoční zábava
v místním hostinci. Začátek
od 20 hodin. Hrají: Errori
Divadelní představení OB
Bystré „Dědečku aneb
musíme tam všichni.“
V místním hostinci.
Začátek od 20 hodin,
v neděli od 18 hodin.
Tradiční pálení čarodějnic
na Bučině. Lampiónový
průvod od 19 hodin.



Společenský kalendář

Duben
1. dubna
2. dubna
3. dubna
6. dubna

Petra Poulová
Marie Horáková
Josef Štěpán
Anna Dušková
Jiří Přibyl
Pavla Šáfrová

7. dubna
8. dubna
10. dubna
11. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
20. dubna
22. dubna
30. dubna

Ignác Bareš
Bohuslav Maisner
Jan Přibyl
Jaysen Scheepers
Filip Smola
Dana Netíková
David Horák
Josefa Michlová
Jana Sozanská
Jaroslav Tomáš
Marie Martinková
Martin Smola
Karolína Marešová
Anežka Hradecká
Michal Dusílek



Doporučení pro chovatele drůbeže
Ptačí chřipka drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže,
holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolaná virem
influenzy. Vakcinace proti nákaze se neprovádí. Postižené hejno drůbeže se likviduje.
Letošní výskyty ptačí chřipky v řadě v asijských zemí, např. Thajsku, Vietnamu, Koreje
a další rozšíření do Číny, Mongolska, Kazachstánu a evropské části Ruska nelze
podceňovat, protože existuje možnost přenosu viru do evropských států tažnými
migrujícími volně žijícími ptáky. Druhá možnost zavlečení nákazy jsou ilegální dovozy
ptáků z postižených oblastí, ale i možný přenos lidmi při turistických cestách.
SVS ČR a země EU zakázaly dovozy živých ptáků, vajec, drůbežího masa a
neošetřeného peří na svá území z postižených států. Obdobná opatření přijaly i další
státy.
I přes tato opatření došlo k dalšímu šíření ptačí chřipky – Turecko, Rusko a Rumunsko.
Proto doporučujeme chovatelům drůbeže v ČR přijmout opatření, která by
minimalizovala nebezpečí přenosu nákazy a která spočívají v těchto krocích:
ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM DO HAL A CHOVŮ DRŮBEŽE
DODRŽOVÁNÍ ZOOHIGIENICKÝCH ZÁSAD V CHOVU:
• JEDNORÁZOVÉ
NASKLADŇOVÁNÍ
A
VYSKLADŇOVÁNÍ
TURNUSŮ
• AKTIVACE DEZINFEKČNÍCH ROHOŽÍ PŘED VSTUPY DO
JEDNOTLIVÝCH HAL A VJEZDŮ NA FARMU
• ZASÍŤOVÁNÍ OKEN, VĚTRACÍCH OTVORŮ A ZAMEZENÍ VSTUPU
VOLNĚ ŽIJÍCIHO PTACTVA DO HAL
• U CHOVŮ, KTERÉ JSOU PROVÁDĚNÉ NA VÝBĚHU, ZAMEZIT
HLAVNĚ V PODZIMNÍM OBDOBÍ STYKU DRŮBEŽE S TAŽNÝMI
VOLNĚ ŽIJÍCÍMI PTÁKY A TO OMEZENÍM VÝBĚHOVÉHO

•
•
•

CHOVU, NEBO VÝSTAVBOU ZASTŘEŠENÝCH VENKOVNÍCH
VOLIÉR, MINIMÁLNĚ VŠAK KONTAKTU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH
PTÁKŮ S KRMENÍM A NAPÁJECÍ VODOU DOMÁCÍCH PTÁKŮ
ORGANIZOVAT CHOV V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH –
HALÁCH A ZAMEZIT STYKU DRŮBEŽE S VOLNĚ ŽIJÍCÍM
PTACTVEM
VÉST ŘÁDNOU EVIDENCI O CHOVU DRŮBEŽE, ÚHYNECH,
PŘESUNECH A VETERINÁLNÍCH ZÁKROCÍCH, JAK VYPLÝVÁ
Z LEGISLATIVY
HLÁSIT VETERINÁRNÍ SLUŽBĚ ZVÝŠENÉ A HROMADNÉ ÚHYNY
DRŮBEŽE, PŘÍPADNĚ I PTACTVA

Při chovu v halách v době, kdy nebude mít drůbež přístup na výběh, je třeba pamatovat
na zajištění dostatečného podestýlání, zajištění dostatečného krmného prostoru
(krmítek) a napáječek. Rovněž je třeba dodržovat doporučené množství kusů drůbeže,
podle jednotlivých kategorií na jednotku prostoru a dbát na dostatečnou výměnu
vzduchu zvýšeným větráním.

Veřejná knihovna
V měsících dubnu, květnu a červnu bude místní knihovna otevřena následovně:

duben
květen
červen

13., 27.
11., 25.
8., 22.
Vždy od 16 do 18 hodin.

V březnu bylo zapůjčeno pro naši knihovnu 60 knih z Městské knihovny v Dobrušce.
Přijďte si vybrat ze zajímavých a nových titulů.

Nové číslo nemocnice v Opočně

494 674 211


Ohlédnutí za kulturou
Nejdříve byl Pyžamový ples. Hrála skupina pro Radost a myslím, že i zábava byla po
dlouhé době pro radost. Pak jsme se mohli přenést do sportovní arény v místním
pohostinství, kde se konal tradiční turnaj ve stolním tenisu. Podrobnosti najdete na další
stránce.
Další akci jsme připravili pro ty naše nejmenší a to dětský karneval. Musím přiznat, že
takovou velkou účast dětí jsem ještě nezažila. Masky byly opravdu pěkné a někdy i pracně
vyrobené. Děti měly možnost si zasoutěžit, zatancovat a hlavně čekaly na bohatou tombolu.

Teď už víme, že na příští dětský karneval musíme počítat s velkým náporem našich malých
špuntíků.
Poslední akcí v měsíci březnu bylo divadelní představení. Hostoval u nás divadelní spolek
pod vedením pana Čápa z Dobrušky. Už název divadelního představení „Habaďůra, aneb
nájemníci pana Swana se mohl každý divák domnívat, že půjde o komedii. Divadelní
představení začalo ve 20 hodin. Ovšem ještě čtvrt hodiny před představením to vypadalo,
že sál bude poloprázdný. Nakonec se sešlo asi 75 diváků a to nejen z Bystrého, ale i
z přilehlého okolí. První řadu obsadily děti, to aby lépe viděly a slyšely. Myslím si, že
každý, kdo si udělal chvilku pro sebe a zhlédnul tuto komedii, se dobře odreagoval od
neustálého sněžení a nekonečně dlouhé zimy.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném
průběhu těchto akcí.
D.F.


Poděkování sponzorům
25. února 2006 se konal HASIČSKÝ PLES.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům, kteří nám přispěli třeba jen
drobností do naší tomboly. Dík si zaslouží v první řadě celý hasičský výbor, ale
děkujeme i ženám z hasičského sboru (např. paní Mackové, Duškové, Francové,
Šubrtové, Hradecké, Světlíkové), v neposlední řadě i ženám „nehasičským“ (paní
Francové st., Poulové, Tomášové, Zámečníkové, Hejzlarové). Poděkování si zaslouží
také rodina Povolných, J. Jiránek a St. Ševc a všichni ostatní.
Ani děti nepřišly v březnu zkrátka – v sobotu 18. 3. odpoledne pro ně byl uspořádán

DĚTSKÝ KARNEVAL.
Na sále bysterské hospody dovádělo téměř padesát (!!!) dětských masek – nechyběly již
tradiční společné tanečky na oblíbené písničky pod vedením Dany Francové, všechny
děti měly možnost zúčastnit se hned několika soutěží či si zakoupit lístky do tomboly.
Ceny do tomboly a finance na nákup odměn za soutěže poskytli Obecní úřad Bystré, ale
i naši sponzoři – p.Povolná, p. Vašíček, p.Tomáš, St. Ševc a p. Dušková.
Za všechny organizátory obou akcí děkuje Jana Sozanská


Velikonoční bohoslužby v Bystrém
13.4. Zelený čtvrtek – zápas v Getsemane, den Večeře Páně
1700 kostel v Bystrém

14.4. Velký pátek – umučení Krista
1700 kostel v Bystrém
1830 modlitebna CB v Bystrém

15.4. Bílá sobota – velikonoční vigilie
2000 kostel v Bystrém

16.4. Velikonoční neděle – vzkříšení Krista
900 kostel v Bystrém
930 modlitebna CB v Bystrém
1030 kostel v Sedloňově

17.4. Velikonoční pondělí
900 kostel v Bystrém
1030 kostel v Dobřanech


Koleda, koleda, tetičko…
Velikonoční svátky mají velmi starou tradici. Poslední týden půstu, zvaný pašijový,
vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Velikonoční nedělí. Ke
každému z těchto dnů se váže mnoho pověr a zvyků. O Zeleném čtvrtku se měla jíst
pouze zelená strava, aby byl člověk po celý rok zdravý. V tento den také zvony „odlétly
do Říma“ a jejich hlas nahrazovaly klapačky a řehtačky, se kterými chodily děti po
vesnici. Známé je velkopáteční omývání studenou tekoucí vodou, která má chránit před
nemocemi. Bílá sobota je spojena se svěcením ohňů před vchody do kostelů. Na Boží hod
se světily velikonoční pokrmy:beránek, mazanec, vejce, chléb a víno.
Pletu, pletu, pomlázku…….
Pomlázka, to není jen svazek prutů ozdobený stuhami, ale i den pro odměnu, kterou
chlapci dostanou. Naši předci věřili, že se v čerstvě uříznutých prutech jívy, vrby a
dalších stromů skrývá omlazující síla. Kdo chtěl být „pomlazen“, musel se nechat
vyšlehat a zaplatit za to malovanými vajíčky.
To vajíčko malovaný…..
Staří Slované měli v oblibě červenou – barvu života, tepla a lásky. Původně se zdobila
vařená vejce, teprve později vejdunky. Prvními motivy byly vlnovky a spirály, teprve
později se objevily lístky a květy. K oblíbeným technikám zdobení patří batikování
voskem, vyškrabování a polepování slámou.
Dáte-li kus mazance, dostanete mládence……
K jarním svátkům patří pečivo, které je kynuté, protože s přicházejícím sluncem
všechno pučí, kvete a nabývá na objemu. Bylo zvykem pochutnat si na jidáších
pokapaných medem, protože prý chrání před hadím uštknutím. Křížové naříznutí na
mazanci nám má zase připomenout Kristovo ukřižování. Odpradávna je tradičním
masitým velikonočním jídlem pečený beránek. Nezapomínalo se ani na přísun
vitamínů:vařila se polévka z čerstvých, jarních bylin a hlavně kopřiv. Hezkým zvykem
bývalo rozdělit na Boží hod mezi členy rodiny jedno vejce a společně je sníst, aby všichni
drželi pospolu a za rok se zase ve zdraví sešli.
Z archívu připravila M. Š.


Teen Challenge v Bystrém
neděle 9.4 od 9:30 - Sbor CB v Bystrém

Zveme vás na bohoslužbu, při které zazní životní příběhy lidí vyléčených díky
víře v Krista a službě organizace Teen Challenge ze závislostí na drogách a
alkoholu.
ZAČALO TO V BROOKLYNU
Organizace Teen Challenge začala svou činnost v USA, kde se pastor David Wilkerson
pokoušel pomoci mladým členům gangu v probíhajícím soudním procesu. Setkání ho
vedlo k tomu, že začal tyto mladé lidi vyhledávat, hledat příčiny jejich problémů a
zároveň s nimi mluvil o Kristu. Záhy bylo v Brooklynu (New York) otevřeno první
středisko pro narkomany a pak další střediska po celých Spojených státech. Dnes je v
USA 185 středisek Teen Challenge. Programem prošly tisíce mladých lidí, kteří zde našli
pomoc.
1967: EVROPA
V Evropě bylo první středisko TC otevřeno v Holandsku. Postupně bylo založeno TC v
Portugalsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii, Dánsku, Velké Británii, Polsku…
Teen Challenge se rozšířil po celé Evropě, kde pracuje nyní v 31 zemích. Mimo USA
dnes TC spravuje 245 rezidenčních programů, celkem v 77 zemích.
1987- 94: (ČSSR-ČSFR) ČESKÁ REPUBLIKA
U nás byly navázány první kontakty s Teen Challenge EurAsia v roce 1987. Ačkoli
podmínky do roku 1989 v tehdejší ČSSR nebyly pro otevření regulérního křesťanského
resocializačního střediska vhodné, začalo školení prvních pracovníků. Po přípravách
pracovníků a získání budovy bylo v roce 1994 otevřeno první středisko TC v Týře v
Beskydech s kapacitou 7 klientů.
1994 – DNES
Brzy se ukázalo, že kapacita střediska v Tyře není dostatečná. Proto se otevřela další
kontaktní centra ve velkých městech. V současnosti mají rezidenční programy kapacitu
celkem 59 lůžek – 8 kontaktních center v 7 městech. Od vzniku TC v ČR prošlo
rezidenčním programem více než 150 převážně mladých lidí, z nichž mnozí byli ze svých
závislostí vyléčeni.
Roman Toušek


Žehnání praporu obce
Žehnání (lat. Benedictio=dobrořečení) vždy vyjadřuje oslavu Boha a vděčnost za jeho
dary, na člověka svolává Boží milost a ochranu.
Prapor má vyjadřovat jednotu společenství občanů v obci.
Při obřadu žehnání (dříve se též říkalo svěcení) se čte úryvek z Bible: Bratři!… Dovršte
mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojit jedna láska, že budete svorni
a jednomyslni. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať

každý z vás pokládá druhého za lepšího než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na
vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. (list ap. Pavla Filipanům)
Žehnací modlitba:
Bože, v tobě má původ každé pravé společenství.
Požehnej všem, které spojuje toto znamení,
Aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje.
Ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty,
které jsou ve shodě s tvou vůlí
a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Mgr. Ludvík Pfeifer, farář Bystré


Sport
Stolní tenis amatérů – turnaj „Vítězného února“
V pořadí druhým turnajem letošní sezóny a v této sezóně asi posledním se stal „
turnaj Vítězného února“ konaný 11. 3. 2006, který je obohacen o putovní pohár. Venku
panovala ještě pořádná zima, všude spousta sněhu, tak někteří přivítali si trochu
zasportovat. Oproti minulému turnaji se účast o něco málo zvýšila, avšak i tak to stále
nedosahuje účastem v počátcích těchto turnajů. Do turnaje se celkem zapojilo pouhých
15 hráčů ze širokého okolí. Znovu přijela trojice hráčů s Osečnice, tradičně nechyběli
bratři Hofmanové z Bačetína, ale obhájit vítězství nepřijel pro nemoc Mlynář P.
z Dobrušky. Z domácích hráčů se na turnaji objevila pouhá trojice hráčů, z nichž se do
vyřazovacích bojů nedostal ani jeden. Dva z této trojice zůstali jen těsně za první
osmičkou (Franc M. – 9. místo, Ševc L. – 10. místo) a tentokrát nutno podotknout, že
našim vůbec nepřál los do skupin.
Pořadí v turnaji:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

Ungrád Jiří (Dobřany)
Fiala Zdeněk (Dobruška)
Hofman Stanislav (Bačetín)
Samek Stanislav (Osečnice)
Hofman Pavel (Bačetín)

Na závěr ještě malé konstatování po třetím ročníku tohoto turnaje. Každým rokem se
nám mění jméno majitele putovního poháru, ale vždy zavítal do Dobrušky.
Další turnaj se již nepředpokládá, naopak jsme obdrželi pozvánku na účast v turnaji,
který pořádají amatéři z Osenice dne 8. 4. 2006.
Florbal – ALBACUP 2006
Již podruhé jsme zavítali na amatérský turnaj ve florbalu, který se konal dne 18. 3. 2006
ve školní tělocvičně ve Skuhravě nad Bělou. Naše družstvo se muselo vypořádat s náhlou
marodkou dvou hráčů, za něž se podařilo sehnat pouze jednu náhradu. Oproti
minulému roku byla družstva poměrně vyrovnaná a naši začali nečekanou prohrou
s týmem z Kostelce n.Orl 6:7 a dosti se tak vzdálila možnost obhájit 2. místo. Dalším
soupeřem byl nováček na turnaji ze Slatiny nad Zdobicí, kterého se nám podařilo

s velkým úsilím přehrát 7:3. Na závěr základních bojů v tabulce jsme se porvali
s favoritem turnaje domácími ze Skuhrova. Dlouho jsme drželi vyrovnanou sérii a
dokonce jsme se ujali vedení. Gól však nebyl uznán pro dopravení do branky nohou, což
bylo v rozporu s pravidly. Pravidlo „nedáš-dostaneš“ se v tomto případě vyplnilo a
v krátké době jsme inkasovali první branku. Brzy na to si vybral slabé chvilky i náš
brankář a třemi slepenými góly nás soupeř srazil na kolena. V druhé půli jsme se ještě
pokusili o zvrat a dokonce jsme snížili na rozdíl jedné branky. Konec se nám však vůbec
nevydařil a podlehli jsme 6:3. Netrpělivě jsme očekávali výsledek posledního souboje
našich prvních soupeřů a dodnes pro nás neuvěřitelný výsledek nás poslal do boje o
první místo, neboť jsme v základní skupině obsadili druhé místo, díky lepšímu skóre.
Ve finále jsme se do soupeře pustili naplno, ale všechny naše šance zhatil
výbornými zákroky brankář domácích. Naopak našim se nedařilo ubránit protiútokům
soupeře a po první půli jsme prohrávali už 4:0. Bohužel jsme v druhé půli navázali na
bezmocnost při střelách na soupeřovu branku a doslova z každého protiútoku jsme
inkasovali. Nakonec jsme podlehli vysoko 11:4 a obhájili jsme 2. místo z minulého roku.
K našemu údivu se náš brankář stal nejlepším vyhlášeným ze čtveřice brankařů.
Na závěr ještě sestava družstva:
Brankář: Ševc Leoš
Obránci: Bartoš Milan, Bartoš Jan, Haufer František
Útočníci: Krpata Simon, Ševc Josef, Moravec David, Klouček Jan


POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Bystré – Dobřany

Srdečně zve všechny spoluobčany na přátelské posezení při „pálení
čarodějnic“, které se koná na chatě „Na Bučině“ dne 30. 4. 2006 od
19. hodin.
Občerstvení zajištěno!


INZERCE
Nabídka koňského hnoje! Zájemci hlaste se p.Ševc tel. 603 567 714.
Odběr možný 04-05/2006


Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Žalm 98,1

Zveme vás na

Velikonoční koncert
duchovní hudby
v neděli 16. 4. 2006 v 16,00 hodin
kostel sv. Bartoloměje v Bystrém
účinkují
smíšený pěvecký sbor a hudební skupina
Církve bratrské v Bystrém
housle: L. a B. Felnerovy
klavír: Lydie Grulichová
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