Milí tená i,
srde n Vás vítáme v únorovém ísle našeho zpravodaje. Práv uplynulý m síc byl nejen prvním m sícem
reformy ve ejných financí, ale i m sícem bilancování práv uplynulého roku v n kterých organizacích.
Mezi takové organizace pat il nap íklad místní sbor dobrovolných hasi , který na své výro ní valné
hromad p ivítal n kolik významných hostí nejen z ech, ale i zahrani í. Slovy jednoho z p edstavitel již
Bystré nemusí ekat na vstup do Evropské Unie, nebo do ní svoji prací již vstoupilo.
Doufejme, že podobn úsp šné budou nejen ostatní spole enské organizace v obci, ale i obecní
zastupitelstvo, které se jist bude nadále snažit o zp íjemn ní Vašeho života v naší malé „evropské“ obci.
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Ú ední hodiny obecního ú adu:
St eda 16 – 19 hodin

Za átky zasedání:
19 hodin – zimní as
20 hodin – letní as

Zápis . 1 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 21. ledna 2004 v 19 hodin
v kancelá i OÚ
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Ševc L.,Tomáš J., Dusílek M. , Francová D.,
Martinková M. .
Omluven: Mach J.
Program:

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

Zasedání zahájil starosta obce 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. Šubrta 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 r zné záležitosti byly projednány tyto body:
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku obce uskute n né k 31.
12. 2003.
- Zastupitelstvo bylo seznámeno se soupisem rozpo tových zm n rozpo tu obce v roce 2003 a
tyto schválilo. Soupis zm n je p ílohou zápisu.
- Zastupitelstvo schválilo vedení hospoda ení obce do schválení rozpo tu pro rok 2004 dle
rozpo tového provizoria.
- Zastupitelstvo schválilo poskytnutí p ísp vku na provoz školských za ízení mate ské škole
Ba etín dle p edložené žádosti.
- Zastupitelstvo schválilo provedení aktualizace žádostí o p id lení byt v budovách obce
v sou asné dob obsahující ty i žádosti.
- Zastupitelstvo schválilo žádost obce Ohnišov o poskytnutí p ísp vku na opravu pomníku
umíst ného u h išt v naší obci.
- Zastupitelstvo schválilo plán ve ejných zasedání zastupitelstva pro rok 2004, která se budou
konat m sí n , tvrtletní v místním hostinci.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzav ení nájemných smluv pro byty v nových p dních
vestavbách a respektování usnesení zastupitelstva Zápisu . 8 z roku 2002 týkajícího se cen
byt a Zápisu . 3 z roku 2003 bodu 6., zápisu . 5 bodu f týkajících se stanovení výše
nájemného p i p ípadném r stu nájemného.
- Starosta a místostarosta seznámili zastupitelstvo s jednáním o získání pozemk h išt do
majetku obce, jednáním s Ing. arch. Jiráskem o Zm n . 1 ÚPSÚ Bystré, schvalovacím
ízení provozního ádu ve . vodovodu, stanovení ochranných pásem a povolení k odb ru
spodních vod.
lenky kulturní komise informovaly zastupitelstvo o sestavení kulturního plánu obce pro
rok 2004
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 21. 1. 2004
Zastupitelstvo obce Bystré

I.

Schvaluje
• Inventarizaci majetku obce provedenou k 31. 12. 2003.
• Provedení rozpo tových zm n rozpo tu roku 2003 dle p iloženého seznamu.
• Vedení hospoda ení obce do schválení rozpo tu r. 2004 dle rozpo tového
provisoria.
• Poskytnutí p ísp vku na provoz v roce 2004 mate ské škole v Ba etín .
• Provedenou aktualizaci žádostí o p id lení byt k termínu tohoto zasedání.
• Plán ve ejných zasedání zastupitelstva pro rok 2004.

Pro p ijetí: 8 len OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

K 30. ervnu tohoto roku ukon í svoji innost u naší obce p. Macek, vykonávající v sou asné dob
civilní službu. Obecní ú ad tímto vyzívá ob any, kte í by m li zájem o vykonávání pomocných
prací u obce, aby se p ihlásili na OÚ v Bystrém.
Obecní ú ad Bystré tímto vyhlašuje výb rové ízení na pronájem kiosku ve sportovním areálu „U
Koupališt “ v Bystrém. Zájemci o provoz tohoto kiosku a správcovství celého areálu nech se
p ihlásí do 30. dubna 2004 na OÚ.

Na p ání ob an zve ej ujeme otevírací doby místní knihovny v m sících únoru a b eznu.

Únor 2004
B ezen 2004

5. a 19.
4. a 18.
vždy od 16 do 18 hodin.

Ve výv sní sk ínce Obecního ú adu m žete shlédnout rozpis pohotovostní zubní pé e do 27. ervna
2004.

7. února

Turnaj ve stolním
tenise v hostinci „U

15. února

21. února
28. února

Divo áka“.
Setkání d chodc
v budov bývalé
školy. Za átek ve 14
hodin.
Tradi ní masopust.
Sraz masek v 9 hodin.
D tský karneval
v hostinci „U
Divo áka“. Za átek
v 15 hodin.

Únor
1. února
5. února
7. února
10. února
12. února
19. února
20. února

23. února
25. února
27. února
28. února

Marie Kom rková
Danuše Hrochová
Adolf Kárník
Martina Kaválková
Richard Balcar
Josef Povolný
Tomáš Kaválek
Ji í Mencl
Ji ina Rosenkranzová
Hana Smolová
Lenka Martínková
Monika Marešová
Vilma Hrubešová
Jan Maisner
Jakub Mencl
Josef Ryšavý
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Místní jubilanty navšt vujeme p i jejich 50. , 55. , 60. jubileu a dále každých 5 let. Zástupci SPOZu
navšt vují jubilanty vždy den p ed jejich jubileem. Na p ání jubilanta je možné se dohodnout na
jiném termínu návšt vy prost ednictvím p. Povolné. Totéž platí i pro p ípad, kdy si jubilant tuto
návšt vu nep eje.
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V letošním slaví místní pobo ka eské pošty 110 let od svého otev ení. P i této p íležitosti
zpracovala kroniká ka naší obce stru ný lánek o její historii jež Vám p inášíme.
V sobotu 17. ledna byla bysterská pošta zav ená. Nic to nem ní na tom, že práv údajn tento den ub hlo
110 let od jejího prvního otev ení v naší obci.
Pošta byla v roce 1894 z ízena v dom p. 54 (dnes Maisnerovi). V kronice je sice uvád n datum 1.1., ale
podle pramen , které uvádí pan Zden k Krej ík z Libchavy, byl ú ad otev en p esn 17.1.1894. V roce
1906 byla zprovozn na i telegrafní stanice, telefon byl zaveden v roce 1924. Dlouholetá bysterská
kroniká ka Božena tvrte ková ve své P íloze ke kronice, díl I., uvádí: Prvním poštmistrem byl zdejší
ob an Antonín Andrš z p.19. Byl vyu eným truhlá em, ale práci poštmistra zastával dob e. Kroniká
Balcar o n m píše: „V prvních letech po otev ení pošty míval p kné asy.
Zna nou ást dne strávil, kou e z dýmky, na lavi ce pod lipou p ed poštou.
Jen jednou za m síc m l perné chvíle, když musel t íditi a expedovati haldu asopis Betanie do všech
kout sv ta. To oby ejn hromoval, a jinak byl dobrý lov k.“ asopis Betanie vydávala zdejší Jednota
eskobratrská. Poštmistr Andrš byl zam stnán na této pošt do r.1926. Zem el v r.1943. Po n m nastoupil
N mec František Vogel ze Sedlo ova. 8.10.1928 se st huje poštovní ú ad do nov postavené obecní
budovy p.110. Jako poštmistr tu nadále p sobil F.Vogel, a to až do roku 1938, kdy odešel do Trutnova
(pozn, na jiném míst uvádí do Hostinného). Postavil v Bystrém domek p. 114. Po n m nastoupila
12.10.1938 Anežka Št pánková z í ek. Sloužila tady asi rok. Od 17.10.1939 vedl poštu Václav Drašnar,
který se sem p ist hoval s rodinou z Olešnice. Po t icetileté služb odešel v roce 1969 do d chodu. Po
n m nastoupil Karel Fišer, rodák z p. 41, nyní z p.68. Od 1.1.1987 vede poštu Marie Martinková
z p.56, t íletou mate skou dovolenou za ní „zaskakovala“ paní Preclíková z Ba etína.
Od 1.dubna 1998 došlo ke zm n naší dodávací pošty a zavedení motorizovaného doru ování. Už nebyla
vídána p. Martinková s brašnou, ale auto s dvou lennou posádkou, které den co den objížd la 62km
dlouhý okruh od Dobrušky p es Vanovku, Bohdašín, Bystré a jiné obce - celkem takto „obslouží“ p es
400 ísel popisných pod Orlickými horami.
Náš poštovní ú ad zatím z stal zachován, fungoval nadále jen jako pošta podací. V podstat zrušeno bylo
naše sm rovací íslo 517 81. Pošta poskytovala všechny dosavadní služby b hem
šestihodinové pracovní doby, ta se postupn zkracovala až na sou asné 3 hodiny denn .
S inností pošty úzce souvisí i název naší obce. Až do roku 1960 se sem pošta vozila z Nového M sta nad
Metují, už od roku 1901 byla naše obec vedena pod názvem Bystré u Nového M sta nad Metují (Bystrey
bei Neustadt an der Mettau). Ve starších dobách se prý íkalo naší obci ervené Bystré podle ervené
omítky kostela. Dne 4.3.1894 usneslo se obecní zastupitelstvo žádati ú ední p ejmenování obce na
ervené Bystré. To proto, že obcí jménem Bystré bylo více a korespondence asto docházela do jiného
Bystrého, hlavn u Poli ky. Toto Bystré m lo totiž adresu Bystré u Nového M sta na Morav , p i užívání
zkratek Bystré u Nového M sta n.M. se rozdíl ztratil. P ejmenování nebylo povoleno.
Ješt jednu zmínku o neúsp šné žádosti o zm nu názvu jsem našla – roku 1927 si podala obec Bystré
žádost, aby se v adrese mohlo psát místo dlouhého spojení jen Bystré nad Metují…

P i reorganizaci v roce 1960, kdy okres Dobruška a tím i naše obec byly p ipojeny k okresu Rychnov nad
Kn žnou, nastala zm na i v dodávce pošty – od té doby se k nám vozí pošta z Dobrušky. Oficiální jméno
obce zn lo již v této dob BYSTRÉ a k rozlišení docházelo sm rovacím íslem. Zažité spojení Bystré u
Dobrušky bylo pouhým „zjednodušením“ práv ze strany eské pošty. Možné je ješt rozlišení podle
okresu. Mnohem ast ji se ale dnes objevuje ozna ení Bystré v Orlických horách, to je ostatn už n kolik
let uvedeno i na autobusové zastávce a používají jej i n které bysterské organizace.
Petra Poulová
kroniká ka
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I když doba váno ní je za námi a výzdoba v etn betlém už asi odpo ívá kdesi v krabicích na p d ,
vra me se ješt na chvilku k betlém m. Z dobrušského muzea se na kroniká e obrátili se žádostí o pomoc
p i provád ní pr zkumu a evidence betlém v jednotlivých obcích.
Jedná se o betlémy v soukromém držení, nikoli tedy zatím o betlémy kostelní. Ve výzkumu jde o jejich
zdokumentování jako sou ásti kulturn historických tradic našeho kraje, vlastník m je zaru ena
anonymita podle zákona o ochran osobních dat. P edpokládá se, že výzkum potrvá n kolik let, co se tedy
nestihne letos, p ijde na adu p íští rok. Betlém m že být nejen ze d eva, ale i z jiných materiál (papír,
t sto, kov, keramika, sádra, porcelán aj., pop . i kombinovaný). Protože dosud mé zjiš ování nevedlo
k valným výsledk m, využívám ješt této možnosti a obracím se na tená e našeho Zpravodaje: pokud
máte doma Vy sami n jaký betlém nebo víte o n kom z bysterských ob an , ozv te se mi prosím osobn
i na tel. 494 665 266 (Bystré p.4). D kuji.
Petra Poulová
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Kvetou – li stromy na podzim podruhé, potrvá zima až do máje.
P ichází – li zajíc do zahrady, bude tuhá zima.
Když v prosinci hrom ješt hu í, v roce p íštím stále vítr fi í.
Když krtek ryje v lednu, kon í zima v kv tnu.
Když Vánoce obílí stromy sn hem, posype je jaro kv tem.
V lednu silný led, v kv tnu bujný med.

NOVORO NÍ TURNAJ
Po silvestrovském buja ení se na turnaji sešel menší po et hrá , nežli na p edchozím turnaji.
Termín byl dva dny p ed turnajem zm n n z d vodu konání motoskijöringu na ned li 4.1.2004, což
bylo pravd podobn p í inou výše uvedené nízké ú asti. Výkony jednotlivých hrá byly velice
r znorodé a tak jsme se do kali nejednoho p ekvapení. Nap íklad vít z minulého turnaje skon il
až desátý a pr b žném po adí druhý v Bysterské lize Franc J. se nedostal do první osmi ky.
A jak novoro ní zápolení skon ilo?
1.místo – Hofman Stanislav

2.místo – Ungrád (Dobruška)
3.místo – Škalda Petr
4.místo – Hejzlar Pavel
5.místo – Hofman Pavel
V Bysterské lize se odpoutali od ostatních dva hrá i, avšak od 3 místa do 8 místa je rozdíl pouhé 4
body. A od posledního pr b žného po adí se umíst ní jednotlivých hrá zna n zm nilo.
Po adí po 3 turnajích – Bysterská liga
1.místo – Škalda Petr

26 bod

2.místo – Hofman Stanislav

21bod

3.místo – Ševc Leoš

12 bod

4.místo – Franc Jan

12 bod

5-6.místo – Ševc Josef

11 bod

5-6.místo – Kárník David

11 bod

P íští turnaj se koná 7. února 2004 od 12.30 hodin.
Ševc Leoš
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Zima z po átku laškovala, nervozita byla jak na stran podnikatel , tak návšt vník , kte í jezdí za
zimním sportem. Možná nevíte, že pan Grulich provozuje lyža ský vlek na „ Špi áku“ a také, že je
zbudován a v provozu zcela nový lyža ský vlek v Olešnici na „ erve áku“ . Zatím je tam lyžování
klidn jší, ale jist co nevid t vyroste celé zázemí. V nejv tším lyža ském st edisku Orlických hor –
Deštném stále potvrzují, že pat í mezi nejlepší centra zimních sport . Již deset rok se firma Sport
profi stará o lyža ské areály a svoji snaživostí dokázala tém nemožné. Dvanáct za ízení na
výrobu technického sn hu zasn žilo areál svah Marta, další premiérou je nová tra pro
snowboardisty, ta uspokojí i náro né.
Odbavovací za ízení je vybaveno ipy na volbu rozší ení jízdenek. P ímo u vlek je vše co lyža
pot ebuje, moderní sociální za ízení špi kových parametr , servis výzbroje, p j ovna nejnov jších
lyží a bot i dalších v cí. Dostatek kiosk s ob erstvením a lyža ská škola pro malé i velké. Vozem je
možné zajet až k vlek m bez placení parkovného. Sta ila jsem si všimnout, že letošní zima za ala
v pátek 12. 12. 2003, tedy o den d íve než lo ského roku.
Pokud Vás zajímá v d t, že vleky vyvezli v lo ském roce 2, 5 milión lyža , tak je to pravda.
Po modernizaci jich letos mohou b hem hodiny p epravit o 800 lidí víc. P i ve erním lyžování zá í
20 halogenových svítidel, jelikož p ibudou další sn hová d la a tak 4,5 km sjezdovek je prost
lyža ským rájem. Ned lám ani není t eba d lat tomuto st edisku reklamu.
Ale pro se o tom zmi uji?
Když se budovala nová sjezdovka a denn jsem mohla vid t na tom „ kotáru“ buldozer v pr smyku
po vykáceném lese, v práci mi ujela pusa ,,a íkám Tomášovi, až tohle dobudujou a bude to
v provozu, tak to musíme vyzkoušet“ ! Pohledem totiž vedla p ed o ima snad rovn vzh ru. Jenže
p išel den „ D“ krásný sobotní den. Tomáš nezapomn l a íká „ tak co babi? Víš co jsi slíbila, tak
jedem.“ Jak ošemetné jsou n kdy sliby, které se ovšem musí splnit. Blesk hlavou – dob e p ed
p tat iceti lety naposledy na lyžích „ kandahárech „ oble ení teplý svetr a šponovky, rukavice co
pletla babi ka a kosti šedesátnice. No co, vše mi v p j ovn za slušný peníz na odpoledne p j í.

Nasoukala jsem se do p aská , koule na nohách, jako ve v zení, napadá m . V prvním moment
m také napadlo, že jestli upadnu, tak není možné vstát. Nahoru se jelo kotvou, to bylo docela fajn.
Pohled shora dol už byl mén fajn, celá sjezdovka jeden ledovec, ale dol to jinak nejde. Bu sjet,
nebo si n co zlámat a pak Vás veze Horská služba se skútrem pohodln . To je o tom, jak mohou
dopadnout neuvážené sliby. Pak nezbývá než si v it, že co se v mládí nau íš, tak nezapomeneš.
Tomášovi samoz ejm nesta ím, ten je na sjezdovce jako doma, ani jsem nejezdila jako baletka,
ale bylo to krásné odpoledne, ani to nebylo v ten as poslední. Budeme letos jezdit zase i když mám
nejrad ji k v t e n.
Sn žné šílenství nezná mezí, vymýšlejí se stále nové sporty, výrobci sportovních pot eb si mnou
ruce. Senem nacpaný pytel z PVC fr el z kopce, ale ten p eválcovali Boby, ili peká e, talí e a r zné
lopatky. Nesá kuje se, pod svahem jezdí na sá kách jen d ti ve fusaku. Stará klukovská zábava je
dnes Snowtubing – je to totiž prakticky ne iditelný sjezd z kopce na nahušt né duši z traktoru.
Výrobci to zoficiálnili a povýšili na sport. Jde o legraci neškodnou, bezpe nou a asi vhodnou pro
každou generaci
Snowsailing – lyža ský styl, velice oblíbený hlavn mezi za áte níky. Malé „ plachti ky“ p ipevn né
k pažím a nohám docela vypadají efektivn , ale brzdí, takže neumíte na lyžích sami zastavit,
nerozplácnete se o kiosek pod vlekem tak drasticky.
Carving – jsou vykrojené lyže, podle délky a míry vykrojení p edur ují jízdní vlastnosti a tím i
zp sob využití. Carvingové lyže se ješt d lí na adu podskupin ( easy, cross, allround, extreme i
race caver). Nevím jestli t ch podskupin není ješt více, z ejm si lyža nebude jistý, zda náhodou
každá lyže z jednoho páru nepat í do jiné kategorie. Tento vý et zimních radovánek není zdaleka
kompletní, nové sporty rostou jako houby po dešti. V dnešní dob vývoj p edbíhá poptávku a tak
žádný z ejm neví, které sporty podobn jako módní výst elky zajdou na
úbyt a kterými se budou zabývat naši vnou ci. Je docela dob e možné, že globálním oteplováním
se sníh bude znát jenom z filmu pro pam tníky. Lyže nejspíš p etrvají, milovníci pak budou asi na
pískem pokrytých sjezdovkách sjížd t v šortkách mezi kaktusy. Ale m žeme je potkat, že si jich
všimnou eské a moravské palírny, jako kvalitní suroviny k výrob teguily.
GP
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Pokud nevíte, jak naložit se starým papírem a cht li byste „ uleh it“ bysterským kontejner m, máte
možnost. Papír rozt i te (zvláš novinový a zvláš letáky a papíry), odstra te prosím i igelitové
obaly. Krabice a odpadový papír je možno také odevzdat do sb ru, i když v tšinou bezplatn .
Sb rový papír shromaž ujeme na fa e p i setkání d tí a maminek vždy v úterý od 16:00 do 17:30.
Mimo tuto dobu jej m žete nechat za hlavními dve mi. Výt žek ze sb ru sice není závratný (za
letáky 0,40-0,50 K /kg, za noviny 0,50-1,00 K /kg), d ti využijí finance pro svoji innost. S malým
množstvím se jezdit do sb rny nevyplatí, ale stále je to lepší, než vyhodit vše bez užitku do beztak
p etížených odpadových nádob…
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PRODÁM
zachovalá kachlová akumula ní kamna,
barva hn dá, p íkon 4 kW, cena 1200 K .
Tel. 494 66 52 66, Bystré.
KOUPÍM
B žeckou obuv vhodnou do vázání typu N 75 vzor 86. Velikost 25 (39). Tel: 727 816 562.
P íští íslo vychází 29. února 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 23. února 2004 p. Marii Martinkové na pošt
nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
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Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 1. února 2004.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru OZ.

