ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH únor 2013
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Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
z 23. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 14. listopadu 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) Bere na vědomí:
a) informaci o plnění 22. Usnesení ze dne 10. 10. 2012,
b) obsah došlé pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci,
e) zprávu o výsledku jednání s Pozemkovým fondem ČR,
f) návrh předsedy finančního výboru o výběru dodavatele prodloužení
vodovodního řadu,
g) návrh starosty o bezúplatný převod parcely pod skladovou halou,
h) návrh PF ČR o úhradě nájmu pozemku kolem skladové haly,
i) jmenování inventarizačních komisí.
2) Schvaluje:
a) předložený text obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ve vztahu ke
změně poplatku za svoz, sběr a likvidaci domovního odpadu,
b) v obsahu došlé pošty výpověď Pavla Macka z bytu v čp. 88,
c) v obsahu došlé pošty žádost manželů Pavla a Evy Mackové z čp. 23 o přidělení
bytu v čp. 88,
d) příspěvek na půjčovné knihovního fondu obecní knihovny od Města Dobrušky
v částce 2.000,- Kč ročně,
e) na podkladě návrhu finančního výboru dodavatele prodloužení vodovodního
řadu Žap-Vak Opočno, Jiřího Provazníka,
f) nájem pozemku p.č. 341/5 kolem skladové haly dle návrhu PF ČR v částce 57
tisíc Kč od roku 1991 do současnosti,
g) provedení žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 187 pod skladovou halou
od PF ČR do majetku obce,
h) provedení zaměření parcely k vodárně na katastru obce Sněžné pro obecní
vodovod a odkup parcely p.č. 695/3.
3) Ukládá:
a) starostovi p. Drašnarovi:
- zažádat o poskytnutí dotace z POV Dt 4 na úroky z úvěrů v roce 2013
- uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 2 tisíce Kč pro zápůjčku
knih od Městské knihovny Dobruška pro obec Bystré,
- podat žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku p.č.
187 po vybudovanou a zkolaudovanou skladovou halou obce,
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- uzavřít smlouvu o úhradě nájemného pozemku p.č. 341/5 kolem skladové
haly s Pozemkovým fondem ČR od roku 1991 do současnosti,
- objednat zaměření pozemku kolem vodárny vodovodu na katastru obce
Sněžné a zjistit podmínky pro odkup parcely p.č. 695/3 potřebné pro
příjezd a příchod k vodárně vodovodu,
- vyvěsit návrh znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
k veřejnému připomínkování,
- uzavřít nájemní smlouvu na byt v čp. 88 s manžely Pavlem a Evou
Mackovými z čp. 23, ukončit nájemní smlouvu bytu s Pavlem Mackem ml. ,
- uzavřít smlouvu o dílo se společností Žap-Vak Opočno, s.r.o. k provedení
akce „Prodloužení vodovodního řadu v zástavbové lokalitě Bystré“
s termínem dokončení do konce roku 2012 a podle cenové nabídky.

Usnesení
z 24. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v hospodě U Divočáka v Bystrém
dne 12. prosince 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) Bere na vědomí:
a) plnění úkolů daných usnesením č. 23 ze 14. listopadu 2012,
b) seznámení s obsahem došlé a vyřízené pošty,
c) informace a projednání rozpočtových opatření,
d) návrh rozpočtu hospodaření obce pro rok 2013,
e) návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
f) zprávu o lesním hospodářství,
g) plán zasedání OZ pro rok 2013,
h) zprávu o zhodnocení prací roku 2012 a výhledu prací na rok 2013,
i) návrh usnesení č. 24.
2) Schvaluje:
a) návrh rozpočtu hospodaření obce pro rok 2013 jako přebytkový, přičemž
závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby,
b) návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
c) plán zasedání OZ pro rok 2013.
3) Ukládá:
a) finančnímu výboru obce zapracovat do praxe a uvést v účinnost schválenou
vyhlášku pod bodem 2b).
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Usnesení
z 25. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 16. ledna 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) Bere na vědomí:
a) plnění úkolů daných usnesením č. 24 z 12. prosince 2012,
b) obsah došlé a vyřízené pošty,
c) informace a projednání rozpočtových opatření starostou,
d) zprávu o fixaci úroků úvěru,
e) zprávu o jednání k snížení ceny odběru elektrické energie,
f) zprávu o jednání k odkupu pozemků u vodárny,
g) návrh na stanovení paušálu k pronájmu nemovitostí v areálu Na koupališti pro
r. 2013,
h) informaci o jednání ke sporu kolem parcely č. 287 v k.ú. a obci Bystré,
i) návrh usnesení č. 25.
2) Schvaluje:
a) návrh řešení uložení zeminy v lokalitě „hřiště“,
b) návrh řešení nájmu nemovitostí v areálu Na koupališti pro rok 2013.
3) Ukládá:
a) finančnímu výboru obce předložit návrh záměru pronajmout nemovitosti Na
koupališti za schválených podmínek tak, jak bylo projednáno s termínem do
příštího zasedání,
b) starostovi zajistit informace k možnému odkupu parcel nemovitostí vlastníků
kolem vodárny tak, aby mohly být připraveny smlouvy o prodeji s termínem do
konce února 2013,
c) starostovi dořešit stavební řízení stavby podzemní sítě kanalizace ve
výstavbové lokalitě rodinných domků ve vztahu se vstupem na pozemek
parcely č. 287 v k.ú. a obci Bystré,
d) P. Bartošovi shromáždit informace týkající se možností provedení uložení
zeminy v lokalitě u hřiště s termínem do příštího zasedání.
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Důležitá upozornění
Knihovna

Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
únor 6. a 20.
březen 6. a 20.
duben 3. a 17.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).

Pronájem areálu Na Koupališti na sezónu 2013

Obecní úřad v Bystrém nabízí do pronájmu areál Na Koupališti na sezónu léto 2013.
Zájemci se mohou hlásit na místním obecním úřadě. Přihlášky budou přijímány do
konce měsíce února.

Pojízdná prodejna ZEPO Bohuslavice a. s.
Každé úterý bude u kostela od 13:00 do 13:20 pojízdná prodejna firmy ZEPO
Bohuslavice a. s. s nabídkou uzenin a lahůdek.

Odpady – něco se mění, něco zůstává

Svoz domovního odpadu z popelnic, jak jste jistě zaznamenali, probíhá každý lichý
pátek.
Plasty a sklo bílé a barevné odkládejte do kontejnerů přistavených za kostelem a
v návsi.
Plastové (PET) lahve a nápojový karton shromažďujte do pytlů (k dostání
v prodejně) a ukládejte u skladové haly.
Papír sbíráme také, řádně svázaný papír můžete ukládat do plechového skládku u
haly, nebo ponechat doma a odevzdat malým hasičům, kteří se i v letošním roce o
jeho sběr postarají. Sběrem papíru přispějete na jejich činnost (informace sdělí
Richard Poul).
Sběr železa/kovů zůstává zatím beze změn, ukládá se do vleku za kostelem, výtěžek
z jeho prodeje jde na činnost hasičů.
Změny dojde i sběr elektrospotřebičů z domácností. Dosud jste mohli nefunkční či
nepotřebné spotřebiče z domácností odevzdávat 2x ročně při sběru nebezpečného
odpadu. Nově se o jejich sběr budou starat mladí hasiči. Jejich sběr bude předem
odhlášen. Odevzdáním kompletního („nevykuchaného“) elektrospotřebiče také
přispějete na činnost hasičů (informace sdělí Marek Duška).
Ostatní drobné elektrozařízení (telefony, nabíječky, počítačové kompotenty apod.)
a baterie odkládejte do označeného kontejneru před prodejnou.
Sběr nebezpečného odpadu bude opět pořádán, termín bude předem ohlášen.
Bioodpad, tedy odpad rostlinného či živočišného původu z domácností a zahrad,
NEPATŘÍ do popelnic, ale na KOMPOST.
Děkujeme Vám všem, kteří odpad třídíte, a doufáme, že i další občané Vás budou
následovat.
Tříděním odpadu ušetříte na poplatcích!!!
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Volné pobíhání psů
V naší obci se vyskytl poslední dobou docela závažný problém.
Dlouho se o něm hovoří, ale neřeší se vůbec. Řešení problému
skončí vždy nejvýše sousedským pohovorem. Ale jak se zdá,
není to nic platné.
Přitom může vzniknout i jistý druh nebezpečí nebo poškození
zdraví. Problémem u nás v obci je nyní VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ.
Dnem 29. 5. 1992 vešel v účinnost zákon č.246/1992sb. na
ochranu zvířat proti týrání, jehož účelem je chránit zvířata před
týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcení bez
důvodu, pokud byly způsobeny byť i z nedbalosti člověka.
Podle § 13 odst. 1 téhož zákona je každý povinen zabezpečit
zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí tak, aby
nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat.
Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním
účelem chovu, a to bud‘ chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov
slouží především zájmové činnosti, nebo osobní potřebě.
Podle § 28 odst.1 písm. c) téhož zákona se přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání dopustí
ten, kdo poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými předpisy
vydanými na jeho základě.
Touto povinností je mimo jiné i povinnost citovaná shora v §13 odst. 1 tohoto zákona, povinnost
každého občana učinit potřebná opatření proti úniku zvířete, tj. povinnost zamezit jeho volnému
pobíhání.
Protože už v minulosti se tento problém v naší obci objevil, byla v r. 1998 vydána Obecně závazná
vyhláška, jejíž znění Vám zde přinášíme:

Obecně závazná vyhláška obce o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích
Obecní zastupitelstvo obce Bystré se usneslo dne 15. 7. 1998 podle § 36 odst. 1 písm. f zákona
ČNR č. 367/1990 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat podle § 16 odst. 1 a § 17 tohoto
zákona ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška zakazuje volné pobíhání psů, jakož i jiného domácího a hospodářského zvířectva
na veřejných prostranstvích.
Čl. 2
Základní pojmy
Veřejnými prostranstvími jsou ulice, komunikace, veřejná zeleň, náves, jakož i jiné plochy
volně přístupné bez omezení.
Čl. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo
trestný čin.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 1998
Dobromil Hejzlar
Josef Dusílek
zástupce starosty obce
starosta obce
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Tolik citace vydané vyhlášky. Tedy - naše obec má platnou obecně závaznou vyhlášku. Vyhláška
jasně a stručně hovoří o tom, že je něco zakázáno a to lze postihnout. Nejenom ve fázi „až k něčemu
dojde“, ale ve fázi „než k něčemu dojde“.
Volné pobíhání psů majitelů Štěpánových (za kostelem), Matyskových, Čejpových a mnohých
dalších bez přítomnosti majitele může být při oznámení na obecním úřadě kvalifikováno
přinejmenším jako přestupek. Nemluvě pak o zjištěných případech útoku na osoby nebo jiné psy.
Čím je upraveno potrestání majitele? Podle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., O
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zde přinášíme jeho znění:

§46
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou
stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v
obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
Berme tedy toto připomenutí majitelům psů ale i ostatních domácích zvířat jako poslední varování
před tím, než vznikne někomu škoda nebo poškození zdraví. A nejedná se pouze o škodu na oděvu
nebo na zdraví osoby, ale také například škoda vzniknuvší pokousáním jiného psa, zakousnutím
slepic apod. jak o tom hovoří zákon o ochraně zvířat.
Na závěr se musím zmínit ještě o dalším nešvaru, a to
jsou nechutné hromádky, které tu podél silnic po
pejscích zůstávají. Mnozí chovatelé se ani
nenamáhají, aby to po svých miláčcích uklidili. V tom
nutno připomenout, že už nemáme kontejnery na
komunální odpad, takže nechť si pejskaři hromádky
po svých miláčcích posbírají do pytlíků, odnesou
domů a tam je vhodným způsobem zlikvidují.
Jen pro představu čtenáře: uvažme, že v naší vesnici
jsou chováni psi převážně plemen středních až
velkých velikostí. Jejich exkrement váží průměrně
0,35 kg. Každý jedinec bývá venčen tak 2x denně.
Denně tedy jeden takový psík vykálí až 0,70 kg
nevábně páchnoucí hmoty, která zůstane ležet v naší zeleni – na zahrádce sousedů, u plotu před
domem, na chodníku, na louce, nebo třeba u lesa. Za týden je to pak od jednoho jedince 4,9 kg, za
rok něco kolem 260 kg bobečků. No – a když těch miláčků to takhle udělá deset, máme to hned více
jak 2,5 tuny.
Pochybuji, že příroda je tak mocná, aby si s takovou náloží sama rychle poradila. Sami určitě víte,
jak to tam dlouho vydrží, když to zkamení!
Berte si tedy do kapsy s sebou při venčení přinejmenším papír nebo sáček a doma si to laskavě
spláchněte do záchodu nebo vhoďte do hnoje či kompostu. Nenechávejte to po vsi!
My vesnici plnou ..ven nechceme!
Jarda Duška
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Stalo se...
Tradiční fotbalový mač
Po vyrovnaném mači o pouti, kde se soupeři rozešli spravedlivou remízou, se Svobodní a Ženatí
potkali opět při „Posvícenském mači“.
Dopoledne to vypadalo na zcela ideální podmínky, na to že byl začátek listopadu. Avšak s ohledem
na to, že zároveň s mačem probíhala „Drakiáda“, se na objednávku rozfoukal poměrně slušný vítr.
Děti z toho pochopitelně měly radost, hráči na kolbišti už příliš ne.
Hřiště bylo k daným podmínkám dobře připraveno a obohaceno zcela novými brankami. Ženatí si
pro první půli vybrali stranu po větru, což se ukázalo jako dobře zvolená taktika, a po poločase
vedli 2:1. Ovšem v druhém poločase plně výhodu větru využili svobodní a ženatí brzo přišli o
vedení i nerozhodný výsledek. V posledních minutách se pak ženatí pokoušeli o vyrovnání, ale
z rychlých protiútoků svobodných naopak dvakrát inkasovali a utkání tak skončilo z pohledu
ženatých trochu krutou porážkou 2:5.
Vlastní zápas byl také zajímavý i z pohledu výhry. Místní hospodský věnoval vítěznému týmu jisté
občerstvení, na které se však do místní hospody dostavila jen minimální část týmu.
Ženatí tedy mají opět nad čím přemýšlet do příštího roku, což bude nelehký úkol s ohledem na
zlepšující se tým svobodných.
Leoš Ševc

Vánoční besídka pro děti
Jednou z tradičních předvánočních akcí v Bystrém je vánoční besídka pro děti, která se konala
v neděli 9. prosince od 15.30 hodin na sále hospody u Divočáka. Tentokrát však byla trochu
netradiční, mohlo by se dokonce říct, že byla kouzelná.
Naše pozvání totiž přijal opravdový
kouzelník – Mistr Waldini, který měl
pro
diváky
připravený
asi
třičtvrtěhodinový program plný
triků, čar a kouzel. A podívaná to
byla skutečně zajímavá. Nejen děti,
ale i dospěláci žasli nad jeho
dovednostmi a mnozí jistě ještě
dlouho po vystoupení uvažovali, jak
jen to které kouzlo mohl udělat?
Některé děti a dokonce i rodiče se
staly na chvíli i kouzelníkovými
pomocníky, což celý program velice
oživilo. Pouze pro ty nejmenší
caparty to už ke konci bylo trochu
zdlouhavé.
Těm však brzy zbystřilo pozornost
společné vyčarování dárků pod
vánočním stromkem a především pak jejich rozbalení. Každé dítko dostalo kromě malé sladkosti
svou vlastní speciální kouzelnickou hůlku, aby si mohlo doma také zkusit něco vyčarovat. Na závěr
celého společného odpoledne byly děti ještě od kouzelníka obdarovány nějakým zvířátkem, či jiným
tvarem vyrobeným z nafukovacích balonků.
To bohužel dostalo poněkud živelný ráz, takže už nebylo příliš klidu na společné zpívání koled
s panem Romanem Touškem, ale i přes to si troufám tvrdit, že se besídka vydařila.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se podíleli na její organizaci a zdobení sálu, maminkám v čele
s Lenku Jiránkovou za upečení perníčků a lineckého cukroví a paní Remešové za opět výborné
mufiny. S poděkováním nesmím také zapomenout na Ríšu Poula a Radima Prázu, kteří bravurně
-8-

slovem provázeli celé odpoledne. A
konečně
velké
poděkování
patří
obecnímu úřadu a panu starostovi za
finanční podporu celé akce a v neposlední
řadě také všem rodičům za jejich peněžité
příspěvky.
Jsme velice rádi, že účast na všech akcích
pro děti je velmi vysoká, tentokrát se
přihlásilo 45 dětí, z toho 37 bysterských.
V polovině února nás čeká maškarní
karneval a tak doufáme, že se opět všichni
v tak hojném počtu setkáme.
Romana Bartošová

Silvestr v Bystrém aneb jak jsme vstoupili do roku 2013
Jsem rád, že mohu po předchozí premiéře konstatovat, že letošní chcete-li loňský Silvestr byl zase
o něco vydařenější. Konal se kde jinde než v naší „Obecní hospůdce“.
Myšlenka uskutečnit Silvestra v hospodě je spojena se zakoupením hospody do vlastnictví obce a
s kladným přístupem ze strany provozovatele.
Letos se pořadatelé rozhodli vylepšit program soutěžemi ve stylu dětského karnevalu a možností
trochu si i zazpívat s pomocí karaoke. A nechyběla ani dobrá hudba včetně tance. K tomu spousta
pití a dobrot od hospodského. No mnohým se tam natolik zalíbilo, že hudba a tanec probíhaly až
do ranních hodin (hudba přestala hrát cca v 6:45) a někteří pak formou lehkého odpočinku vyčkali
do příjezdu prvních autobusů.
Nezbývá než začít pomalu přemýšlet co podniknout zase za rok, aby se podařilo navázat na kladné
hodnocení této akce.
Leoš Ševc

Tříkrálová sbírka 2013
Již posedmé jsme v Bystrém první
lednovou sobotu (5. ledna 2013)
očekávali
skupinky
tříkrálových
koledníků. Počasí tentokrát moc zimně
nevypadalo, po sněhu ani památky, na
mnohých místech se děti potýkaly
s deštěm či mrholením. V Bystrém máme
poměrně aktivní drobotinu, takže
koledníků se u nás našlo dostatek.
V pátek 4. ledna 2013 se jim dostalo
požehnání v kostele sv. Bartoloměje, kde
také obdrželi posvěcenou křídu, aby
mohli přinést požehnání i do vašich
domovů. Opět jsme dali dohromady tři
skupinky bysterských koledníků. Protože
ale v sousedním Ohnišově vytvořili pouze
jednu skupinu, vyrazila jedna z našich
skupinek pomoci do Ohnišova.
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Kdo letos v Bystrém koledoval?
První skupinku (Kuba Mencl, Aneta Prázová a
Anička Sozanská) vedla Marcela Menclová, která pro
naše děti ušila i bílé oblečky (za což jí moc
děkujeme!). V Bystrém obešli jen několik domů a
poté vyrazili pomáhat do Ohnišova, kde byl jejich
„výkon“ velmi chválen. K dispozici měli pokladničky
dvě – pro každou obec zvlášť.
Druhá skupinka (Dan Vašíček, Benedikt a Ignác
Barešovi, na trase je doplnily i Lucka a Jana
Bartošovy) v doprovodu Marie Barešové začínala u
„kravína“ a postupovala obcí kolem hlavní silnice
k Deštnému i Janovu.
Třetí skupina (Matěj Tláskal, Ríša Poul a Beatka
Novotná) pod vedením Martiny Novotné obcházela
tradičně Bysterské Doly a „kopec“.
Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké
diecézi rekordní částku přes 10,8 mil. Kč. Darované
peníze budou pomáhat nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným
u nás i v zahraničí. Část výtěžku sbírky věnují naše
Charity na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar,
rozvojový projekt Adopce na dálku®. Děkujeme všem dárcům, že i v této nelehké době myslí na
potřebné a nemocné, kterým Charity pomáhají.
(podle www.trikralovasbirka.cz/)
Do Tříkrálové sbírky je možné přispívat po celý rok zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč, službu provozuje Fórum
dárců) nebo bankovním převodem na účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny (VS: 777).
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika s podporou Nadace České spořitelny. Více
také na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.

Přehledná tabulka dosavadních sbírek v Bystrém a okolí
rok

pokladniček vybráno Bystersko okolní obce
v Bystrém
v
skupinek
Bystrém celkem

2007
2008
2009
2010

1
2
3
3

4 960
9 554
12 400
13 422

2
4
5
8

2011 3

12 147 10

2012 3

11 929 10

2013 3

12 768 8

Janov + Tis
Janov+Tis, Dobřany
Janov + Tis, Dobřany (sam. skupina)
Bystré + příspěvek od 7 rodin z obce Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov, sam. skupiny: Dobřany +
Nedvězí, Ohnišov, Bohdašín
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Sněžné, Ohnišov (1 skup.)
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Bystré a
okolí
vybráno
celkem
8 633
17 011
21 480
39 491
52 776
53 406
48 504

A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Oproti loňsku bylo na Bystersku o
dvě skupinky méně (Bohdašín, který nakonec zajišťovala přímo Dobruška, a jedna
z Ohnišova). Tady jsou výsledky z Dobrušska a Bysterska:
Bystré a okolí 2013
Bystré
12 768
Janov a Tis
5 719
Ohnišov
10 644
Sedloňov
7 794
Dobřany a Nedvězí 7 306
Sněžné
4 273
------------------------------------celkem
48 504

Děkujeme ještě jednou
všem dárcům a také
všem
koledníkům,
vedoucím
skupinek,
panu starostovi, panu
faráři i ostatním, kteří
umožnili
uspořádání
této akce v naší obci a
pomáhali
s její
organizací. Poděkování
si zaslouží i Helena
Zahradníková z Janova,
která zajišťuje vybavení
pro skupinky a je ve
spojení s dobrušskou
charitou.
Petra Poulová
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Co možná nevíte…

Poznámky k historii Bysterské hudby (dokončení z minulého čísla)
V minulém čísle Bysterského zpravodaje jste se mohli dočíst o výstavě k loňskému 150. výročí založení
Bysterské hudby. Otiskli jsme i vzpomínky pana Vladimíra Sedláčka, které k tomuto tématu připravil.
Zbývá jen doplnit několik poznámek k současnosti.
Od ledna 2010 hudba pravidelně zkouší pod vedením nového kapelníka Petra Ryšavého z Opočna a
vystupuje pod názvem Bysteranka. Bysteranka se v současné době řadí mezi nejlepší hudby hrající
na pohřbech v podorlické oblasti. Má velký region, který dříve zajišťovaly tři hudby. kromě pohřbů
(odehrají jich asi 70 za rok) vystupují i na poutích, posvíceních, Božích Tělech, křížových cestách a
jiných oslavách a slavnostech. V Bystrém jste ji mohli naposledy slyšet při pouťovém koncertu ke
150. výročí vzniku bysterské hudby. Z jejího repertoáru vám přinášíme jednu zajímavost - text
Bysterské polky. Napsal jej pohořský rodák a člen Žižkovského divadla Járy Cimrmana Miloň
Čepelka. Autor hudby Josef Hynek z Opočna hrál v Bysterské hudbě na trombon (kronika r. 1982).
Bysterská polka
hudba: Josef Hynek
text: Miloň Čepelka
Sluníčko, hřej,
dneska je nám hej,
dívky v Bystrém všechny jsou jako květ!
Hudba jde hrát,
tak to mám rád,
sladkou hubičku mi dej, a hned.
Písničko, teď
neváhej a leť,
kéž tě bude zítra i skřivan znát!
Od svítání
do svítání
celá zem ji bude notovat.
Trio
Dám ti, holka zlatá, hrát novou polku,
s tou ti srdce poskočí.
Pěkně zní, vane z ní vůně vdolků,
snad i náš sál roztočí!
/: Polka má notu veselou,
z tváří radost ať září,
bezpočtukrát
dám ti ji hrát
bysterskou kapelou :/
Z „hudebního“ životopisu současného kapelníka Petra Ryšavého z Opočna:
Petr Ryšavý je zakladatel a dlouholetý kapelník dechové hudby „Opočenka“ a od roku 2007
trumpetista „Valanky“ z Dobrušky. Začínal jako jedenáctiletý v Hudební škole Opočno u ředitele
Josefa Kovaříčka hrou na trubku. V 15 letech si založil mládežnickou hudbu v Opočně, po roce
začíná hrát v taneční skupině „Melodie“ pod kapelníkem Václavem Stodůlkou. Hudba se později
přejmenovala na „Grundig“ a Petr Ryšavý přebírá kapelnictví až do roku 1974, kdy zakládá
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dechovou hudbu „Opočenka“. Aktivní činnost v „Opočence“ končí v roce 1993. Dlouhá léta učil
v Hudební škole Opočno dechové nástroje: trubku, křídlovku, tenor, baryton. Většina jeho žáků jsou
výborní hudebníci v několika kapelách, např. v „Opočence“, „Valance“. K Bysterské hudbě má velice
vřelý vztah, hrával s ní již za kapelníka A. Flégla. Kapela vystupuje dlouhodobě pod Osvětovou
besedou Bystré, ale s novým názvem „Bysteranka“. Kapela má velké pochopení celé obce Bystré,
hudebníci si toho velmi váží.
foto Bysteranka (foceno 4.
5. 2010 v Rohenicích)
zleva: Jan Dvořák (Mělčany),
ing. Josef Koblása, Josef
Škoda (Mělčany), Jiří
Chmelař (Pohoří), Miloš
Klestil (Dobruška), Josef
Kupka (Dobruška), Jiří
Novotný (Opočno), Josef
Ševčík (Dobruška), Petr
Ryšavý (Opočno)
sedící zleva: Stanislav Vlk
(Dobruška), Tomáš Vlk
(Mělčany), Roman Rada
(Opočno)
Jazyková poznámka na závěr – bysterská hudba či Bysterská hudba?
V pramenech lze narazit na oba způsoby psaní. Původně existoval jeden velký dechový soubor, pro
který se vžilo označení Bysterská hudba (podobně jako hudba Rozkošská, Valská, Valanka,
Opočenka – velké písmeno používá ve svých pamětech Augustin Flégl a většinou i Bohumil
Žloutek). Pan Sedláček ale používá ve svých poznámkách vždy písmeno malé. Po 2. světové válce
byl místní soubor označován oficiálně různými hlavičkami, pod Osvětovou besedou fungovalo
dokonce několik souborů – tady se pak začínalo používat malé b (bysterská hudba jako hudební
soubor působící v Bystrém, přičemž se nejedná o oficiální název souboru). Bysterská hudba s
malým písmenem by mohla označovat hudební dění v Bystrém jako takové. Tolik na vysvětlenou,
proč se v článku objevují obě varianty zápisu.
Fotografie z událostí z let 2006 a 2009 s účastí bysterské hudby

Bysterská hudba jde v čele průvodu při slavnosti svěcení obecních symbolů – znaku a vlajky v roce
2006. Na druhé fotografii hudba před obecňákem.
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V pátek 1. května 2009 byl kříž v návsi
iniciativou Obecního úřadu a pana faráře
Ludvíka
Pfeifera
znovu
vysvěcen.
Slavnostní průvod vyrazil po dopolední
mši o 10. hodině za doprovodu bysterské
dechové hudby pod vedením Josefa
Ševčíka a zpěvu od kostela sv.
Bartoloměje. Z účastníků mše se do
průvodu mnoho jedinců nezapojilo, zprvu
to vypadalo, že akce bude spíše
soukromého rázu, ale k průvodu se
postupně připojilo dalších asi 40 občanů,
takže účast nakonec byla velice slušná.
Připravila Petra Poulová, kronikářka obce

Napsali jste nám…
Máme našlápnuto

Skoro se nechce věřit, že na místě, kde ještě v květnu loňského roku stála jedna poměrně známá
budova, je nyní budova úplně jiná. Pouhých osm měsíců a taková změna! Nestane-li se něco
neočekávaného, měli bychom stihnout dokončení projektu podle našich potřeb, tedy tak, aby
prvního září byla nová mateřská škola připravena k otevření.
Podle původního harmonogramu se stavba měla po dokončení hrubé stavby zazimovat a
pokračovat se mělo až v březnu. Díky přízni mnoha lidí z celé republiky i ze zahraničí (nemluvě o
neskutečně velké obětavosti členů bysterského sboru CB) jsme mohli zaplatit celou první etapu
stavby. A nejspíš i díky obavě, aby se vše stihlo včas, pracovníci Kersonu pokračují ve své činnosti i
přes zimu. Do konce ledna by měly být hotové všechny příčky a schodiště od sklepa do prvního
patra. Pak nastoupí elektrikáři a postupně další profese. Ve výrobě by už měla být okna a vnější
dveře. Jednoduše řečeno, makáme, až se z nás kouří. 
Jak už bylo zmíněno, toto by nešlo bez mimořádné finanční obětavosti ze strany mnohých lidí.
Konkrétně k Bysterské sbírce mezi občany naší obce, která byla vyhlášená na začátku Adventu, se
mnozí připojili formou vstupného na vánočním koncertě, který vynesl 13 125 Kč. Společně s jedním
jmenovitým darem vynesla tedy Bysterská sbírka do této chvíle 23 125 Kč. Všem dárcům děkujeme
a připomínáme, že šance podpořit stavbu Elady je i nadále, a to formou darů zaslaných na účet

2500195501/2010.


Děkujeme Vám všem za
dosavadní
přízeň.
Přejme si navzájem, aby
jakékoli dobré dílo mezi
námi mělo vždy prostor
k růstu.
Roman Toušek,
kazatel CB
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Gratulace
V tomto období slaví své
významné životní jubileum mimo jiné také

pan Jiří Matyska,
pan Josef Ryšavý,
paní Josefa Michlová a
paní Věra Francová.
Oslavencům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
pozn. redakce: uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
Pokud máte zájem o zveřejnění jubilea svého nebo Vašich blízkých, kontaktujte redakci.

Pozvánky
Zveme všechny děti z Bystrého a okolí na

který se uskuteční

v neděli 17. února 2013 od 15:00 hodin
v hospodě u Divočáka v Bystrém.
Čeká vás zábava, tanec, soutěže i bohatá tombola!
Opět bychom rádi poprosili ochotné maminky, babičky či tetičky, aby přispěly nějakými drobnými
zákusky z domácí dílny, které budou prodávány za symbolickou cenu v průběhu karnevalu, výtěžek bude
použit na další dětské akce v Bystrém. Dobroty můžete přinést v den karnevalu mezi 10:00 a 11:00
do hospody.
Předem velice děkujeme za ochotu a spolupráci a těšíme se na vás!

*****************************************************************
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Zveme všechny příznivce

stolního tenisu na 10. ročník turnaje

O putovní pohár „Vítězného února“
který se koná

v sobotu 23. 2. 2013 od 13:30 hod.
prezentace 13:00 až 13:30 hod.

v sále hostince „U divočáka“ v Bystrém
Kategorie muži registrovaní a neregistrovaní hráči
V případě zájmu bude i kategorie žen
startovné: 50,-Kč

Přihlášky: p.Ševc tel.603 567 714

Srdečně zvou pořadatelé.

Ochutnávka vín
VINAŘSTVÍ VEVERKA
ČEJKOVICE (u Hodonína)
kdy: sobota 23. 2. 2013
kde: v budově školy v Bystrém
v kolik: v 19 hodin
vstup: 280,- Kč na osobu vč. občerstvení
Omezený počet míst!!!
Rezervace:
Jiří Jiránek
tel. 736764142,
e-mail: jiri.jir@seznam.cz
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Kulturní a společenské akce - přehled:
17. února
neděle

Maškarní karneval

20. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

23. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise „O putovní pohár vítězného
února“

Hospoda u Divočáka od 15:00
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

Hospoda u Divočáka, prezentace 13:00-13:30,

23. února
sobota

Ochutnávka vín Vinařství Veverka Čejkovice

9. března
sobota

Pyžamový ples

13. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

23. března
sobota

Divadelní představení Past na osamělého muže

31. března
neděle

Pomlázková zábava

10. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

21. dubna
neděle

Setkání důchodců

30. dubna
úterý

Pálení čarodějnic na Bučině

Budova bývalé školy od 19:00
Hospoda u Divočáka od 20:00, hraje Proradost, pořádají Vag-i-noviny
Hospoda u Divočáka, začátek v 19:30
Hospoda u Divočáka od 19:30, hraje div. spolek Zdobničan Vamberk,
pořádá Osvětová beseda
Hospoda u Divočáka od 20:00
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00
Lampionový průvod vyráží v 19:30 od čekárny

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 5. 2. 2013.
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 20. 4. 2013
»»»»»•«««««
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Plán akcí na rok 2013
datum

název akce

pořadatel

5. 1.
5. 1.

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples

Myslivecké sdružení

hudba: Fantasy

19. 1.
2. 2.

Výroční valná hromada
SDH
Hasičský bál

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů

hudba: Styl

17. 2.
23. 2.

Dětský maškarní bál
Turnaj ve stolním tenise

Kulturní komise - mamči
L. Ševc

O pohár vítězného února

9. 3.

Pyžamový ples

VAG-I-noviny

hudba: Proradost

23. 3.
31. 3.
21. 4.
30. 4.
Červen
24. 8.
25. 8.
30.+31. 8.
8. 9.
9. 11.
listopad
16. 11.
říjen/listopad
prosinec
prosinec
23. 12.

Divadelní představení
Pomlázková zábava
Setkání důchodců
Pálení čarodějnic
Dětský den

Pouťová zábava
Pouťové odpoledne
Sraz Š 1203
Odpoledne pro děti
Posvícenská zábava
Poslední leč
Zabíjačka
Divadlo
Vánoční koncert
Dětská vánoční besídka
Vánoční troubení

změna termínu vyhrazena pořadatelem
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Osvětová beseda
L. Ševc
Sbor pro občanské
záležitosti
VAG-I-noviny,
Myslivecké sdružení
Sbor CB, mamči
Myslivecké sdružení
Kulturní komise
VAG-I-noviny
Kulturní komise - mamči
Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení
VAG-I-noviny
Osvětová beseda
Kulturní komise - mamči
Obec Bystré

