ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH srpen 2014
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení
ze 40. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 14. května 2014 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) zprávu o splnění bodů usnesení č. 39-2010-2014 přijatého dne 14.5.2014
b) zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) zprávu o provedeném rozpočtovém opatření starostou v jeho pravomoci
2) Schvaluje:
a) program zasedání
b) účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013
sestavenou ke dni 31.12.2013.
c) Závěrečný účet obce sestavený k 31.12.2013 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce s výhradou.
d) Návrh Usnesení ze zasedání č. 28-2010-2014 ze dne 10.4.2013
3) Přijímá:
a) opatření k nápravě – náprava byla provedena již 1.1.2014 – chybně
proúčtovaná investiční dotace byla přeúčtována na účet 403.

Usnesení
ze 41. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo ve společenské místnosti Hospody U Divočáka
v Bystrém dne 18. června 2014 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) oznámení MěÚ Dobruška o povolení zahájení stavby žadatele p. Bajera
b) oznámení MěÚ Dobruška o povolení přeložky vedení elektrické energie a
vodovodu pro žadatele p. Dyntara
c) informaci MěÚ Dobruška o změně územního plánu obce Janov
d) zprávu p. Drašnara a p. Ševce o provedených pracích v obci a stavu stavebních
řízení v obci
e) návrh usnesení č. 41
-2-

2) Schvaluje:
a) návrh usnesení č. 41 z dnešního dne 18.6.2014
b) návrh záměru prodeje pozemku parcelní číslo 107 v katastrálním území a obci
Bystré
c) sepsání smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. O zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
3) Ukládá:
a) starostovi zajistit vydání záměru prodeje pozemku parcelní číslo 107
v katastrálním území a obci Bystré

Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin
srpen 6. a 20.
říjen 1., 15. a 29.
září 17.
listopad 12. a 26.
Přijďte si vybrat z pestré nabídky a rozšířit řadu bysterských čtenářů 
Na Vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.

Kontejner na oblečení
Oznamuji, že konečně máme u prodejny smíšeným zbožím kontejner na
nepotřebné ošacení, obuv nebo hračky.
Využijte této příležitosti a výše uvedené nepotřebné věci odkládejte do tohoto
kontejneru.
V případě, že by byl kontejner plný, neodkládejte věci v jeho okolí. U prodejny nesmí
být nepořádek!
Václav Drašnar, starosta obce

Dopravní značení
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory zažádal v letošním roce o dotaci
na dopravní značení v obcích. Naše obec se také této akce zúčastnila. 5O%
z nákladů bylo z dotace, ostatní z rozpočtu obce.
Značky byly osazeny převážně ve středu obce a na místech vyhodnocených
jako nejnebezpečnější. Okrajové části obce jsme z finančních důvodů neznačili, a
proto bych chtěl upozornit na neznačené křižovatky na místních komunikacích. Platí
zde pravidlo pravé ruky. Proto pozor! Někde jezdíme celá léta a jsme přesvědčeni, že
máme přednost v jízdě. Jako příklad uvedu komunikaci od Komůrků. Řidič musí dát
přednost z cesty nad paní Michlovou, od Ševců a Zámečníků.
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Věřím, že toto doplnění dopravního značení společně s dodržováním
předepsané rychlosti přispěje k větší bezpečnosti obyvatel naší vesnice.
Václav Drašnar, starosta obce

9. setkání obcí Bystré
Dva roky uběhly jako vody od posledního setkání obcí Bystré v Bystrém
v Beskydech a opět se připravujeme na další ročník, který se bude konat v Bystrém u
Poličky ve dnech 5. – 7. září 2O14.
V minulosti proběhla tato setkání:
Bystré u Poličky
r. 1998
Bystré u Vranova n. Topĺou r. 2000
Bystré okr. Rychnov nad Kn. r. 2002
Bystré u Stárkova
r. 2004
Bystré u Poličky
r. 2006
Bystré okr. Vranov n.Topĺou r. 2008
Bystré okr. Rychnov n. Kn. r. 2010
Bystré u Janovic
r. 2012
Program setkání:
5. září – pátek:
14 - 16 hod. příjezd návštěvníků, uvítání a pohoštění na radnici.
Prohlídka poutního kostela Jana Křtitel, ševcovského muzea a umělecké školy.
18 – 21hod. společný večer s pohoštěním na hasičské zahradě.
Ubytování/ubytovna Vír vzdálenost 12 km a penzion Otakar Hamry vzdálenost 5km.
6. září – sobota:
Snídaně, odjezd na hrad Svojanov, prohlídka hradu, prohlídka údolní přehrady Vír.
11.30 oběd v základní škole
12.30 přesun do zámecké zahrady
13.00 zahájení zámeckých slavností
20.00 hudební vystoupení - společenská zábava do 24.00 hodin.
7. září – neděle
8.00 – 9.00 hod. bohoslužba a odjezd.
Odjezd z Bystrého od čekárny v pátek 5. září ve 14.00 hodin.
Návrat dle domluvy v pozdních nočních hodinách v sobotu 6. září 2O14.
V autobuse je 45 míst..
Poplatek 1OO,-Kč.
Zájemci hlaste se u starosty nebo místostarosty.
Václav Drašnar, starosta obce
-4-

Stalo se...
Poděkování Obecnímu úřadu v Bystrém
Myslím, že za většinu důchodců v Bystrém mohu poděkovat za letošní = netradiční = setkání.
Dne 18. 5. 2014 jsme jeli autobusem do Rokytnice v Orl. horách, kde jsme si důkladně prohlédli
Muzejní expozici Sýpku. Vyslechli jsme si pěkný zasvěcený výklad pana Dragouna, který se na
realizaci nápadu vytvořit toto pěkné muzeum podílel. Potom jsme se zastavili v kostele v Neratově,
kde nás s historií této stavby i se současnými aktivitami seznámil pan farař Sucharda. Závěr výletu
také neměl chybu. Končili jsme na dobré večeři v restauraci Karolína.
Počasí nám moc nepřálo, museli jsme vynechat procházku na Šerlich a cestou jsme se nemohli více
potěšit pohledy na krajinu Orlických hor. Ale i tak proběhlo vše k naší spokojenosti.
důchodkyně Hana Drašnarová

Co možná nevíte…
Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém
4. díl – výměna oltářů v roce 1972
V prvním díle povídání o historii našeho kostela jsme se věnovali stavbě kostela v letech 1816-1721 a
jeho dvěma velkým opravám v 19. století. Další velká oprava jak vně, tak uvnitř se prováděla v létech
1969 – 1973. Druhý díl popisoval první etapu těchto úprav – opravu střechy a omítky v letech 1969 a
1970, třetí připomněl objevování nástěnných maleb uvnitř kostela v letech 1971-72. Čtvrté
pokračování se zaměřuje na mobiliář kostela.
Při stavebně technickém průzkumu stavby kostela bylo zjištěno, že spodní část nosných zdí
je zcela promočena, zdivo značně zvětralé a jeho pevnost byla narušena. Vnější část zdí byla totiž až
do výše jednoho metru nad úroveň podlahy kostela zakryta zeminou, ve které se nacházely hrobky.
Při nadměrných deštích dochází k naplňování hrobek vodou. Tyto hrobky a hroby byly zrušeny a
zemina byla odstraněna.
Dr. Wagner ze SÚPPOP v Praze doporučil odstranění tří pozdně empírových oltářů.
Pracovníci rychnovského muzea navrhli využít mobiliář z neužívaného a částečně zdevastovaného
kostela ve Vrchní Orlici (u Rokytnice v O.
h.). Určitě i Vás napadlo, co je s tímto
kostelem dnes. Bysteráci, kteří se
zúčastnili letošního netradičního setkání
důchodců, už určitě tuší, protože i toto
místo bylo na trase výletu – jakési okružní
jízdy Orlickými horami. Kronika v roce
1972 uvádí, že tento kostel byl ve velmi
špatném stavu, mnoho věcí bylo odcizeno.
Přesto byly oltáře shledány vhodnými pro
vybavení interiéru v Bystrém. Internetové
stránky www.neratov.cz poskytují další
podrobnější informace:
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Barokní
kostel
sv.
Jana
Nepomuckého leží v zaniklé vsi Vrchní
Orlice na půli cesty mezi Neratovem a
Bartošovicemi v Orl. h. a jeho současnou
podobu zachycují fotografie č. 1 a 2. Vznikl
na počátku 18. století (1708-1712), jeho
stavitelem byl Ital Carl Antonio Reina,
který stavěl také poutní kostel v
Neratově. Vrchní Orlice byla prosperující
vsí s vlastní návsí, hospodou i školou.
Zanikla po odsunu původního německého
obyvatelstva po druhé světové válce.
Údržba
kostela
nebyla
v
zájmu
vládnoucího režimu, během 70. a 80. let
20. století byl jeho interiér postupně
rozkraden a zpustošen. Kostel s hřbitovem je tak mementem kdysi vzkvétající vsi, z níž do
dnešních dní zbylo jen několik domů a opuštěný svatostánek.
Neratovské sdružení usiluje vzhledem ke krajinotvorné a historické hodnotě kostela o jeho
záchranu. Díky opravám i několikrát do roka probíhajícím výstavám a koncertům přestal být
opuštěný kostel cílem vandalů. Přesto je v havarijním stavu. V roce 2012 byl vyhlášen kulturní
památkou, již v létě roku 2011 ale započaly práce na opravě střechy. Ta je klíčová pro záchranu
celého objektu, neboť zabrání pronikání vody a sněhu a dalšímu narušování stavby. Po dokončení
oprav bude kostel sloužit nejen k bohoslužebným účelům, ale měl by také hostit stálou expozici o
česko-polském pomezí v době mezi světovými válkami a o životě v tomto kraji. V současné době
se v kostele kromě výstav a koncertů vždy v květnu koná poutní mše svatá, příležitostně tu
probíhají křtiny. V roce 2006 zde Jiří Menzel natáčel scény do filmu Obsluhoval jsem anglického
krále. (podle www.neratov.cz/poutni-misto/kostel-sv-jana-nepomuckeho-vrchni-orlice/). Ani
z wikipedie se více nedozvíte – uvádí, že zařízení kostela pocházelo z 18. a 19. století, v
sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl interiér postupně vykrádán a zpustošen.
Zachovaly se pouze lavice.
Vraťme se zpátky do Bystrého v srpnu 1972. To
byly přivezeny oltáře. Hlavní oltář je nižší a užší a má
na zadní straně německý nápis „R. 1805 – 14. května –
skříň za 28 zlatých – Jiří Löhm z Haničky“. Nadále se
pokračovalo ve spolupráci s farním úřadem
v rekonstrukci a opravách přivezených oltářů. Celé
léto se v kostele uklízelo, mezi pilastry bylo dáno
elektrické osvětlení, později i nová křížová cesta.
Staré oltáře se zlikvidovaly, byly zničeny
červotočem. Na původním hlavním oltáři se vzadu
nacházel nápis: „Zhotovil a postavil Fr. Josef
Heidelberk v Praze 18 10/12 81“. V oltáři byly
nalezeny noviny Budoucnost z r. 1880. Projekt na
tento oltář vypracoval Jaromír Kawe z Prahy.
Kazatelna byla odstraněna již roku 1971 před
příchodem restaurátorů a byla uložena na půdě
kostela. Byla také zničená červotočem. Lavice i dubové
dveře jsou stále původní. V druhé polovině července
začali horolezci z Náchoda natírat střechu. V říjnu
zhotovil bývalý kovář A. Práza mřížové dveře
k zadnímu vchodu a Boh. Žloutek, zdejší rodák, naladil
varhany. Nade dveře byla dána tabulka Kulturní
památka. Přes zimu se natíraly sochy v kostele.
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8. září 1972 byla provedena kolaudace oprav
kostela a o akci byl vytvořen zápis na vnitřní straně
vítězného oblouku. Na opravách výmalby kostela
pracovali:
Fr. Šubrt, restaurátor, výtvarníci Ivan Mastný a Ladislav
Wild, malíř a grafik Bedřich Barták – všichni z Prahy. Na
pracích v kostele měli velkou zásluhu – kromě pana faráře
Moštka – Anežka Preclíková, Ad. Hartman, manželé
Janečkovi, Maisnerovi, Prázovi, Remešovi, Šintákovi a
další.
Dokončovací práce se protáhly až do roku 1974. Na
oltář vlevo, kde původně byla kazatelna, byla umístěna
socha sv. Víta ze zdevastované kaple od Solnice. Vpravo na
baldachýnu je mariánský obraz, který našel zdejší
administrátor Jos. Moštek na půdě fary ve Svinčanech u
Přelouče. Rám nechal dodatečně zhotovit. Oba postranní
oltáře v průčelí jsou z Vrchní Orlice, oltáře v bočních
kaplích jsou původní. Oltář naproti vchodu je z Vrchní
Orlice, soška na něm je původní (tedy zdejší) a patřila do
skupiny soch sv. Antonín a Jan Nepomucký, které jsou u
hlavního oltáře. Na zdejší faře na půdě nalezl farář dvě
barokní sochy andělů, zřejmě byly původně umístěny u obrazu sv. Bartoloměje na hlavním oltáři.
Tyto sochy byly umístěny na oltář naproti vchodu, kde byl také umístěný vyřezávaný baldachýn
z Vrchní Orlice, andělé jsou postaveni tak, jako by baldachýn drželi. Obraz sv. Bartoloměje visel
původně na zdi nad oltářem, kde ještě v roce 1974 byla skoba. Vzadu pod kruchtou jsou oltáře,
které zbyly při rekonstrukci. Do síňky umístil tehdejší ředitel školy Vl. Sedláček fotografii vnitřku
kostela před rekonstrukcí a stručný popis historie kostela.
Fotografie:
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici – celkový pohled
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici – vnitřek
Hlavní oltář v kostele sv. Bartoloměje v Bystrém
Socha sv. Víta ze zdevastované kaple od Solnice
Pokračování příště

Petra Poulová, kronikářka

Napsali jste nám…
Co na výstavě v Novém Městě nad Metují nebylo...
Nejsem ráda, když předměty v mé sbírce zahálejí, takže využiji další příležitosti, abych
oprášila pár věcí, které se do světa výstav ještě nepodívaly. Přesto, že nesbírám výlučně panenky a
hračky, nějaké přece jen mám a byla by škoda nevyužít je k oživení a obměně vystavování.
Dostala jsem možnost zopakovat svou první výstavu, to jest vytvořit nějaké to "malé
nakouknutí" do mého sbírkového světa, a to na jedno nedělní odpoledne koncem letošního srpna v
obci Bystré v Orlických horách. Protože budu mít k dispozici jednu místnost bývalé školy a místní
obyvatelé již jednu část mé sbírky shlédli, pokusím se vytvořit malou expozici z panenek, fotografií
a z dalších předmětů, které na mých dvou výstavách ještě nebyly, nebo byly zastoupeny v jiném
provedení či jen jedním kusem. Výstavka bude pořádána jako součást každoroční místní pouti a
svým malým rozsahem a krátkodobým provedením bude víceméně jen pro obyvatele zdejší a z
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přilehlých koutů, ale samozřejmě bude vítán
každý, kdo se přijde či přijede podívat. Žádné
vstupné se, pochopitelně, vybírat nebude. Kdo
bude chtít přece jen vytáhnout peněženku, může
nechat na návsi pár drobáků třeba u nějakého
stánku nebo za pívo, jelikož v tu dobu bude
pořádána každoroční místní pouť.
Vzhledem k tomu, že nebudu mít k dispozici
potřebný mobiliář, nebude výstavka tak úplně
podle mých představ, ale budu se snažit, aby i tak
maličká a krátká expozice byla aspoň trochu
zajímavá pro všechny, kteří rádi vzpomínají na svá
dětská nebo mateřská léta, zejména pro holčičky,
maminky, tetičky, babičky. Tatínkům, strejčkům, dědečkům a klučíkům, kteří budou dělat
doprovod, se tímto omlouvám, protože výstava bude jako obvykle v duchu téměř výlučně dámském,
snad až na pár fotografií a plyšových medvídků. Ovšem nevylučuji to, že v budoucnu do svých
expozic zařadím něco i pro pány
.
Jana Krásová
z webových stránek http://www.kojenecke-retro.estranky.cz

Výstava
„MALÉ
PANENKOVÁNÍ“
pouťová neděle
24. srpna 2014
10-17 hodin
místnost SPOZu
v bývalé škole
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Gratulace
Gratulace
V tomto období slaví své
významné životní jubileum mimo jiné také

paní Růžena Kotačková.
Oslavenkyni přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

Pozvánky

Pozvánka do Sedloňova
Síň Jarmily Haldové a Památník obce Sedloňov
(budova OÚ, v bývalé škole)
Otevřeno každé pondělí 15:00 – 17:30
nebo po dohodě s OÚ Sedloňov
V srpnu je v prostorách Památníku výstava obrazů
ak. malířky Heleny Slavíkové a její dcery.

-9-

Osvětová beseda Bystré v Orlických horách
pořádá

v sobotu 23.srpna 2014 od 21 hod.

Přijď se pobavit a vyhrát značkový
(Ve 23:33 hodin proběhne slosování vstupenek)

Hudba: COMBI

Kvasiny

Vstupné: 80,-Kč

Hostinec „U Divočáka“ v Bystrém
Kulturní komise OÚ a Osvětová beseda Bystré v O. h.
Vás srdečně zvou

v neděli 24. srpna 2014 na

„Pouťové odpoledne“
Program:

10:00 - 17:00 Výstava „Malé panenkování“ ze sbírky p. Krásové (škola)
13:30 - 15:30 V
Vyyssttoouuppeenníí hhuuddeebbnníí sskkuuppiinnyy E
ELLA
AS
ST
TIIC
C ((nnáávveess))

Pouťové atrakce, soutěže pro děti, jízda na koních
Dále zveme všechny příznivce "SRANDA-FOTBALU" ((aassii oodd 1166::0000))
na tradiční

Pouťový mač: ŽENATÍ X SVOBODNÍ

tentokráte na náhradním hřišti "Šikmá plocha za Botanou"

Po celé odpoledne grilované pochoutky a další občerstvení –
Hostinec „U Divočáka“
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Kulturní komise v Bystrém zve srdečně všechny děti
na již tradiční podzimní dětský den, tentokrát pod názvem

DĚTSKÝ DEN PLNÝ BAREV
ANEB
CESTA ZA DUHOU

Přijďte v neděli 14. září 2014!
Začátek mezi 14:00 a 15:00 na dětském hřišti.
Čeká vás dobrodružná trasa plná rozmarů počasí, se
kterými se budete muset vypořádat.
Kromě úkolů se můžete těšit i na spoustu odměn.
V cíli bude již tradičně pro všechny připravené
občerstvení.
Těšíme se na hojnou účast!
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Kulturní a společenské akce - přehled:
23. srpna
sobota

Pouťová zábava

24. srpna
neděle

Pouťové odpoledne, výstava 10-17 hod.

5. – 7. září
pá - ne

Setkání obcí Bystré

Hostinec U Divočáka, od 21:00, hudba: Combi Kvasiny, pořádá Osvět.
beseda Bystré
Na návsi od 13:30, hudba: Elastic, doprovodný program, občerstvení
zajištěno. Pořádá Kulturní komise a Osvětová beseda Bystré
Bystré u Poličky

14. září
neděle

Dětský den plný barev aneb cesta za duhou

17. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Start na dětském hřišti 14-15hod.
Hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

12. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
středa
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 6. 8. 2014
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. 10. 2014
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