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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v areálu „Na Koupališti“ v Bystrém dne 20. května 2015 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 7-2014-2018 přijatého dne 15. 4. 2015
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Dodatek k pracovní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 pro paní Jitku Svobodovou
s platností od 1. 5. 2015
b) Smlouvu o užívání věcí movitých mezi obcí Bystré a obcí Chlístov
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č.IV-12-2012821/VB/4 Bystré,32117-23,Holečková,7RD-kNN
d) Závěrečný účet obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad – hlasováno: 6 - PRO, 0 - PROTI, 0 – ZDRŽEL
SE,
e) Účetní uzávěrku za rok 2014 – hlasováno: 6 - PRO, 0 - PROTI, 0 – ZDRŽEL
SE,
f) Na základě zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bystré,
veřejnoprávní smlouvu č.01/2015, poskytnutí dotace pro SDH v celkové výši
40.000,-Kč
g) Obecně závaznou vyhlášku obce Bystré č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bystré
3) Pověřuje:
a) Pana Ing. Novotného uzavřením smlouvy se společností O2 o poskytování
telekomunikačních služeb
Usnesení z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém dne 17. června 2015 od 19:30
hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 8-2014-2018 přijatého dne 20. 5. 2015
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b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Pověřuje:
a) Starostu obesláním pozvánky ředitele Trivium plus o.p.s. na příští zasedání
obecního zastupitelstva dne 12. 8. 2015
Usnesení z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém dne 12. srpna 2015 od 19:30
hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.9-2014-2018 přijatého dne 17. 6. 2015
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
g) Zprávu o opravách a stavu obecní mechanizace
2) Schvaluje:
a) Smlouvu s firmou Geosense s.r.o. o využívání mapového portálu a pasportu
katastru nemovitostí
3) Pověřuje:
a) Starostu vypracováním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ZŠ a
MŠ Trivium plus o.p.s.

Důležitá upozornění
Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to
v těchto termínech:
srpen 5. a 19.

listopad 11. a 25.

září 16. a 30.

prosinec 9.

říjen 14.
Kolekce nových knih pro Vás připravila Ivana Pokorná
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Odečet vodoměrů – voda, které bychom si měli začít více vážit
Od začátku srpna bylo zahájeno každoroční odečítání vodoměrů. Letos bychom
chtěli mít většinu vodoměrů odečtenou právě v průběhu měsíce srpna, aby vyúčtování
mohlo být provedeno v měsících září až říjen.
Letošní extrémně suché léto způsobilo nedostatek vody v tocích i podzemních
zásobách pitné vody. Nejinak tomu je i u nás v Bystrém, a proto byl dne 3. 8. 2015
vyhlášen zákaz zalévání trávníků, napouštění bazénů apod. pitnou vodou
z vodovodu. Nevím, jestli si
zcela
všichni
občané
uvědomují
důsledky
neuposlechnutí
tohoto
zákazu a je-li tedy nutné to
nechat dojít až do situace,
kdy otočíte kohoutkem, a
voda nepoteče. Tímto bych
chtěl tedy znovu apelovat na
všechny občany, ale i na
všechny, kdo zde tráví
dovolenou na chatách a
chalupách, aby se s pitnou
vodou
v
době
těchto
kritických období maximálně
šetřilo.
Na závěr bych měl
ještě jednu věc k vodovodu, která se týká všech, jež mají vodovodní přípojku
napojenou na vodovodní řad obce Bystré. Začínají se totiž množit případy, kdy buď
vlivem závady na armaturách přípojky, či neodbornou manipulací dochází k úniku
vody právě na vodovodní přípojce. Vodovodní přípojka je ve vlastnictví majitele
nemovitosti (vyjma měřidla – vodoměru), k níž je vedena a tedy i on zodpovídá za její
stav. Chtěl bych tedy touto cestou požádat všechny, kteří mají vodovodní přípojku,
aby si řádně zkontrolovali svoje rozvody hlavně ve svých šachtách a sklepích, kde
může dojít k prorezavění armatur.
Jen pro vaši představu, když někde vznikne díra o průměru 1mm a tlak ve
vodovodním řadu či přípojce bude 5 ATM, tak za jeden den tímto otvorem unikne
1,39m3 vody. Bohužel takovýto únik v rámci celé obce nejsme schopni zjistit, ale Vám
se tak může za celý rok voda značně prodražit.
Věřím, že bude i vaší snahou začít vodou, a to nejen tou pitnou, více šetřit, než
bude pozdě.
Děkuji za pochopení
Leoš Ševc, starosta
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Nová vyhláška o třídění odpadů
V červenci vešla v platnost nová obecní vyhláška o třídění domovního odpadu.
Většina informací je notoricky známá, přesto došlo i k některým změnám, a proto bych
Vám ráda poskytla ucelený přehled o nakládání s komunálním odpadem v Bystrém.
V naší obci máme dvě „sběrná hnízda“ – jedno je ve vsi u Štěpánů. Toto stání
je stále provizorní a jeho rekonstrukci bychom rádi ještě před zimou stihli. Zde jsou
kontejnery na plasty (2 žluté) a na sklo (zelený a bílý).
Druhé sběrné hnízdo je u skladové haly za kostelem, které slouží k odkládání
skla (zelený a bílý kontejner), plastů (2 žluté kont.), dále je zde přístřešek, kde se
skladují pytle s PET lahvemi a nápojovými kartony, lze zde zanechat i svázaný papír
a drobná elektrozařízení (toto lépe po předchozí domluvě s p. Sozanským (tel.
777 117 720). Je zde i kontejner na kovy a nově také hnědý kontejner na bioodpad a to pouze na odpad rostlinného původu. Výtěžek z prodeje kovového odpadu, papíru
a elektrozařízení jde na podporu činnosti dětí hasičského sboru.

Podle nového zákona, který platí od počátku letošního roku, jsme povinni třídit
i odpad rostlinného původu tzn. odpad ze zahrad nikoli odpad kuchyňský, kde jsou i
živočišné zbytky. Vzhledem k vysokým provozním nákladům jsme zamítli provozovat
obecní kompostárnu. Jsme na vsi a většina našich domácností má zahradu a
kompostuje. Rádi bychom, aby u toho také zůstalo, co z přírody vzešlo, ať se do ní
vrátí. Bohužel jako obec musíme prokázat, jak bioodpad likvidujeme, a toto je
ekonomicky nejpřijatelnější varianta, kterou zákon umožňuje.
Dále ještě zmíním možnost odkládání obnošeného šatstva do kontejneru u
obchodu, drobného elektrozařízení a baterií do vedle stojící nádoby. Na baterie máme
ještě i krabici v obchodě.
Nebezpečný odpad je svážen mobilním svozem dvakrát ročně – jaro a podzim.
Termíny těchto svozů bývají na vývěsce a v obchodě.
No a co Vám zbyde po vytřídění těchto všech komodit – tzv. směsný komunální
odpad – uložte do Vaší popelnice případně do pytle s logem svozové firmy Marius
Pedersen. Pro odpad jezdí firma dle svozového kalendáře každý lichý pátek.
Pytle s logem na netříděný odpad lze odložit ve sběrných hnízdech, nebo
přistavit v den svozu kdekoliv k popelnicím.
Pytle na PET lahve a nápojové kartony dostanete v obchodě, nebo na obecním
úřadě stejně jako pytle s logem firmy.
Nakonec mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří odpad třídíte a tím šetříte nejen
naši přírodu, ale i obecní kasičku.
Znění celé vyhlášky najdete na stránkách obce www.obecbystre.cz.
Monika Drašnarová
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Stalo se...
Za hranice všedních dnů,
dokonce až za hranice sluneční soustavy se podívali bysterští senioři 29. dubna
letošního roku.
Podobně jako v loňském roce připravila kulturní komise obecního zastupitelstva
setkání bysterských seniorů jako zájezd. I když tentokrát nikoli v neděli, ale zcela
netradičně ve středu. To proto, že
jsme byli omezeni možnostmi
provozovatelů našeho cíle, kterým
bylo nově otevřené digitální
planetárium v Hradci Králové.
Večerní
program
jsme
zahájili
v
prostorách
staré
hvězdárny, kde jsme si mohli
odzkoušet, kolik bychom vážili
třeba na Měsíci, jak zrychluje
černá díra a další zajímavosti. A
pak už jsme se přesunuli do nové
budovy, usedli do křesel pod
kopulí o průměru dvanáct metrů,
zaklonili hlavy a sledovali úžasný
pořad, kterým nás provázel
astronom Jan Veselý. Nejen, že nám všem ukázal souhvězdí, která máme nad
hlavami na naší obloze, ale
v další projekci jsme mohli
pozorovat naši matičku Zemi jak
z mezinárodní stanice ISS, tak i
z okraje sluneční soustavy a i
větších vzdáleností.
Pro mnohé účastníky
výletu to byly zcela nevídané
pohledy, které v prostoru
obrovské kopule zvláště vynikly.
Někteří se přiznali, že o
existenci
tohoto
nového
technického zařízení vůbec
nevěděli. A tak věříme, že
návštěva planetária, které je
svým technickým vybavením
zcela
ojedinělé
nejen
v republice, ale i ve střední Evropě, nabídla našim spoluobčanům příjemný zážitek.
Josef Lukášek
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Dění v bysterské tělocvičně
Bysterská tělocvična v bývalé škole je sice malá, ale díky její rekonstrukci a
změně vytápění v minulých letech je v současnosti celkem hojně využívaná.
Především v chladnějších měsících je navštěvovaná téměř všemi generacemi.
Scházíme se tu na cvičení s našimi malými caparty, chodí sem cvičit děti ze
školky a mladí hasiči zde také tráví část svých schůzek. Starší kluci si sem zase čas
od času zajdou zahrát fotbal nebo florbal a před již tradičním pohárem vítězného
února se zde zase pilně trénuje stolní tenis.
Asi největší stálicí je pravidelné cvičení žen každý čtvrtek v podvečer, které
s jednou malou přestávkou trvá už více než deset let. V poslední době někdy
tělocvična doslova praskala ve švech, ale nutno dodat, že tomu tak bylo často
především díky obyvatelkám okolních vesnic.
Ráda bych touto cestou pozvala nové bysterské posily – nebojte se a přijďte si
s námi zacvičit! Není se opravdu vůbec čeho bát, není to žádný bláznivý a složitý
aerobik, jak si mnohdy někdo myslí. Sice se chvíli jede v rychlejším tempu, ale
postupně se protáhne a posílí celé tělo a každý si může cvičit dle svých schopností a
možností. Cvičení bude po prázdninové přestávce pokračovat opět od 10. září, vždy
každý čtvrtek v 19:15 za pouhých 30 Kč.
Závěrem bych ještě ráda připomněla všem, kteří do tělocvičny zavítají, aby
pamatovali na správnou obuv, chovali se šetrně k vybavení tělocvičny a
nezanechávali po sobě žádné odpadky.
Romana Bartošová

Čištění požární nádrže v areálu „Koupaliště“
Jako každé jaro i letos byla svolána dobrovolná brigáda k vyčištění požární
nádrže, úklidu a úpravám v celém areálu „Koupaliště“. Letos vlastní a první čištění
proběhlo v neděli 10. 5. 2015. Celkem se zúčastnilo této akce 15 dospělých a 22 dětí.
Vyčištěno bylo celkem rychle, občerstvení zajistil jako vždy provozovatel kiosku, a tak
se mohlo začít s napouštěním.
Bohužel
počasí
však
během dalších dnů nepřálo a
prudké
deště
nádrž
zase
znečistili. Pár dobrovolníků tedy
14. 6. provedlo další brigádu a
nádrž se vyčistila podruhé. To už
vlastní napouštění šlo pomaleji a
zcela plná byla nádrž až po 14
dnech.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem, co si udělali čas a přišli
pomoci.
Leoš Ševc, starosta
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Areál „Koupaliště“ – provoz 2015
Ačkoli je letošní léto téměř ideální pro provozování areálu „Koupaliště“ včetně
kiosku s občerstvením, tak se vše odehrálo poněkud krkolomně. Nájemce, jež s obcí
uzavřel smlouvu, začal s provozem velmi aktivně a zdálo se být vše perfektní. Avšak
v červnu nastal jakýsi útlum a těsně před prázdninami byl sice vlastní areál připraven,
ale kdo se chtěl občerstvit v kiosku, měl smůlu.
Nakonec se vše v lepší
obrátilo a začátkem prázdnin začal
kiosek s denním provozem, a to
vždy od 10 hodin dopoledne. O
víkendech se provozovatel snaží
nalákat i na různé zpestřující akce.
Dvakrát bylo možné zavítat na
jakousi letní disko, jednoho
pátečního
večera
vystoupilo
několik
hudebních
seskupení
s podtitulem SUPER JAM. No a
několikrát
se
bylo
možné
zaposlouchat do rytmu country
muziky. Ve dnech 10-12. 7. proběhl
v areálu již V. sraz velorexů, kde se
bylo také na co dívat.
Bohužel musím trochu
smutně konstatovat, že ze strany
místních občanů byla účast na
těchto akcích slabá. Na druhou
stranu se tam několik místních
alespoň dvakrát do týdne schází
na volejbal.
Co se týče vodní nádrže,
tak do začátku srpna se dařilo
vodu udržovat poměrně ve
slušném stavu. Velmi suché léto
však
zapříčinilo,
že
zcela
vyschnul přítok. Tato skutečnost
se postupně začala podílet na
horší kvalitě vody a pro zbytek
prázdnin se už zřejmě nepodaří kvalitu vody vylepšit.
Leoš Ševc, starosta
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Obchod a hospoda v Bystrém
Když už jsem se v tomto čísle zpravodaje zmínil o provozu areálu „Koupaliště“,
domnívám se, že by bylo vhodné také zmínit i provoz hospody a obchodu v Bystrém.
Musím říci, že v dubnu letošního roku jsem měl hodně smíšené pocity, když ukončil
provoz místní obchod a provozovatel hospody dal výpověď z nájmu.
Bohužel se zatím nepodařilo dát vše do provozu tak, jak by si tu všichni přáli.
Zatímco od května tu začal fungovat nový provozovatel místního obchodu a věřím,
že většina občanů se mnou bude souhlasit, že velmi dobře. Zároveň si dovolím
konstatovat, že takovýto obchod tu možná ještě ani nebyl. Sortiment zboží široký,
otevřeno v době prázdnin každý den…jedním slovem paráda.
Naproti tomu hospoda zatím zeje prázdnotou. Již od května se shání nový
nájemce a zatím bez konkrétního úspěchu. Pevně věříme, že se nám podaří někoho
do podzimu sehnat, aby mohli dle tradic proběhnout úspěšně akce, které do hospody
patří. Hospodu také do budoucna čekají velké stavební úpravy, vše už je těsně před
stavebním povolením. Obec však čeká velký oříšek, a to sehnat na takto rozsáhlou
rekonstrukci finance.
Leoš Ševc - starosta

Setkání kronikářů
Po několika letech se ve středu 20. května 2015 v malém sále dobrušského kina
konalo tradiční setkání kronikářů Rychnovska. Přijela zhruba polovina kronikářů
z téměř 90 obcí, které na Rychnovsku mají vést kroniky. Po úvodním přivítání
starostou Dobrušky Petrem Tojnarem následovala zajímavá prezentace archeoložky
Martiny Bekové z Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou o nejnovějších
nálezech při archeologických průzkumech v Dobrušce. Výklad doplněný fotografiemi
stručně zdokumentoval vykopávky a objevy v Dobrušce za několik posledních let z
lokalit u nové polikliniky, čp. 14 a z budovy muzea a synagogy na Šubertově náměstí
– z míst, která se v Dobrušce rekonstruovala. Zjistili jsme, že archeologové nemohou
kopat tam, kde by chtěli, ale v podstatě mapují situací na místech, kde se něco staví.
Dále dostala slovo vedoucí badatelny Státního archivu v Rychnově Alena Strážnická
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a informovala o vyhledávání v archivech i o archivnictví samotném. Třeba věci
uložené na cédéčkách mají archivovány trojmo, každé na jiném místě a navíc každé
CD se jednou ročně kontroluje. Dojde-li k poškození jednoho nosiče, je kopie
doplněna ze zbývajících dvou. Během
polední přestávky byla možnost zajít si
na oběd, popř. navštívit dobrušskou
radnici, muzeum či domek F. L. Věka.
Od 14 hodin jsme vyslechli neméně
zajímavou (a vtipnou) přednášku
Bohumíra Dragouna z Muzea Orlických
hor
o
barokních
památkách
v Podorlicku (pokud by byla příležitost,
určitě by bylo zajímavé pozvat ho i k
nám do Bystrého). Na závěr dostal
slovo Jiří Mach, vedoucí Vlastivědného
muzea v Dobrušce.
Na závěr si dovolím připomenout všem spolupracujícím na naší obecní kronice
mé prosby o zaslání podkladů pro zápis za rok 2014. Děkuji .
Petra Poulová, kronikářka obce

Hasičské okénko
Nedávné období bylo velice aktivní v oblasti našeho sboru dobrovolných hasičů.
Nejen děti měly hodně napilno, ale i družstvo dospělých dobře reprezentovalo naše
SDH na různých soutěžích.

Postupové soutěže
Družstvo mužů procházelo postupovými soutěžemi až do krajského kola.
Nejprve na okrskové soutěži v Bohdašíně obsadilo 2. místo. Na okresním kole pak
poměrně s přehledem zvítězilo. Následovala krajská soutěž, kde náš tým sváděl boj
o prvenství s SDH Tuř, kdy nakonec o jediný bod obsadil 2. místo a těsně tak utekl
postup na celostátní kolo. Uspokojením bylo prvenství v královské disciplíně, kterou
je požární útok.

Podorlická liga
I pro letošní sezónu se naše družstvo mužů zapojilo do seriálu Podorlické ligy.
Bohužel je v tomto roce postihuje trochu problematika s technikou. I přes několik
oprav se nakonec ukázalo, že stroj nefunguje, jak by měl, a tým se tak obrátil do
vzdáleného Kobylí na Moravě, kde mají jednu mašinu navíc a ochotně ji našemu SDH
zapůjčili. Tímto jim patří jménem celého družstva poděkování.
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No a jak si naše družstvo v letošní sezóně vede. I přes výše zmiňované
problémy si zatím drží pěkné umístění a ještě do předminulého kola dokonce celý
seriál vedlo. Nyní se shodným počtem bodů jako první Trnov drží 2. místo.
V jednotlivých kolech si v Houdkovicích připsalo 6. místo. Na domácí půdě v Bystrém
obsadilo 2. místo, v Jílovicích byli také druzí. Následovaly soutěžní kola
v Semechnicích, Sněžném a Meziměstí, kde si shodně připsalo 3. místo. Zatím na
posledním kole v Jeníkovicích obsadilo 4. místo.
Leoš Ševc, starosta

Memoriál J. Beka v disciplínách CTIF
Dlouhou soutěžní sezonu zahájilo družstvo starších účastí v memoriálu J. Beka
v Náchodě - Bělovsi. Po první disciplíně – štafetě CTIF se celkem snadno dostalo do
vedení v soutěži. Chybička na překážce v útoku CTIF však znamenala trestné body,
které rozhodly o tom, že vítězství našim mladým hasičům tentokrát unikne. Do hlavní
části sezony tak družstvo vstoupilo 2. místem.

Pohár starosty SDH Bystré MH
V sobotu 2. května 2015 se do areálu U Koupaliště sjelo 18 nejlepších družstev
mladých hasičů z okresů Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí, aby zde soutěžilo
v disciplínách CTIF o pohár starosty SDH Bystré. Pro družstva našeho okresu to byl
zároveň třetí závod letošního ročníku Ligy hasičské mládeže. Celá soutěž začala
v aleji nad obcí, kde proběhly štafety CTIF. Po štafetách se v kategorii mladších i
starších dostala na čelo družstva našich domácích. Soutěž poté pokračovala útoky
CTIF u koupaliště. Družstvo mladších se bohužel nevyvarovalo chyb a kleslo na
celkové 2. místo. Družstvo starších sice zvládlo oba dva požární útoky bez chyb, ale
dosažené časy ani jemu na vítězství nestačily. Vítězství z Bystrého si tak v kategorii
mladších odvezlo družstvo z Opočna a v kategorii starších družstvo z Dolní Dobrouče.
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Pohár starosty SDH Nízká Srbská
Den po domácím poháru vyrazilo družstvo starších na tradiční místo, do Nízké
Srbské. Zde soutěžilo ve štafetě 4 x 60 m, štafetě požárních dvojic a v požárním
útoku. Do soutěže vstoupilo úspěšně a ve štafetě požárních dvojic si dokonce
vytvořilo osobní rekord. Požární útok se však družstvu moc nevydařil, a proto si
družstvo tentokráte z Nízké Srbské odvezlo 2. místo.

Pohár SDH Houdkovice
9. května 2015 se mladí hasiči opět setkali, tentokrát v Houdkovicích. Zde
proběhl další závod Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Naší
mladší sem vyrazili obhajovat loňské 2. místo a starší loňské vítězství. Oběma
družstvům se v soutěži dařilo, i když na mladších bylo znát trochu nervozity.
V celkovém pořadí pak družstvo mladších obhájilo 2. místo a obhajoba vítězství se
podařila i družstvu starších.
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Kvasinská 60
Poslední soutěží před tradičním okresním kolem hry Plamen byl přebor okresu
v běhu na 60 m s překážkami Kvasinská 60. Na této soutěži se našim družstvům
tradičně příliš nedaří a obě soutěžní družstva si zde chtěla vylepšit svoji bilanci.
Oběma družstvům se po boji podařilo cíl splnit a družstvo mladších si domů odvezlo
5. místo. Družstvo starších pak skončilo na 3. místě.

Okresní kolo hry Plamen – Přepychy
Na konci měsíce května se do Přepych sjelo 37 družstev mladých hasičů
z celého okresu, aby zde bojovalo o titul přeborníka okresu ve hře Plamen. Mezi
soutěžními družstvy nechyběla ani družstva mladších a starších z našeho sboru. Za
horkého počasí se všechna soutěžní družstva snažila o co nejlepší výkony a mnohé
dosažené časy byly mnohem lepší než v dobách minulých. V kategorii mladších se
od začátku soutěže rozhořel boj o 1. místo mezi družstvem z Opočna na našimi
mladšími. Tři vyhrané disciplíny našemu družstvu bohužel nestačily, protože družstvo
z Opočna bylo výrazně lepší v technických disciplínách. Družstvo mladších si tak
z letošního okresního kola odvezlo stříbrné medaile. Družstvo starších z našeho
sboru si naopak od prvního pokusu šlo nezadržitelně za celkovým vítězstvím.
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Zaváhalo pouze v požárním útoku, který byl letos spíše větrnou loterií. S velkým
náskokem 18 bodů družstvo obhájilo titul okresního mistra a vybojovalo si tak postup
do krajského kola.

Pohár SDH Jílovice
Týden po okresním kole proběhla další soutěž Ligy hasičské mládeže – pohár
SDH Jílovice. Zde se soutěžilo v požárním útoku a štafetě 4 x 60 m. Družstvo starších
zde prodloužilo sérii svých vítězství. Družstvu mladších se tolik nedařilo a obsadilo 7.
místo.

Krajské kolo hry Plamen
Letošní krajské kolo se konalo na domácí půdě stadionu v Týništi nad Orlicí a
doslova a do písmene v areálu U Koupaliště v Bystrém. Družstvo starších vstupovalo
do soutěže s ambicemi postupu na mistrovství České republiky. Do soutěže vstoupilo
3. místem ve štafetě požárních dvojic, 2. místem ve štafetě 4 x 60 m v osobním
rekordu, 3. místem ve štafetě CTIF a vítězstvím v požárním útoku. Domů do Bystrého
tak odjíždělo s průběžným vedením a náskokem 1 bodu před obhájci titulu z Brady –
Rybníčka. Za deštivého počasí v neděli ráno se družstvu podařilo přidat další vítězství
v požárním útoku CTIF. S nadějným náskokem 2 bodů družstvo vstupovalo do
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závěrečného závodu požárnické všestrannosti. V něm se však od družstva odvrátilo
štěstí. Chyba na topografii znamenala 5. místo v této disciplíně a konec nadějí. Postup
na mistrovství České republiky tak družstvu utekl doslova o vlásek. Za zisk druhého
místa v krajském kole, ale především za bojovnost během celé soutěže, si družstvo
zasloužilo poděkování a potlesk nejen rodičů, ale i domácích fanoušků.

Memoriál A. Hubáčkové – Opočno
Týden po krajském kole se v Opočně konal Pohár hasičské mládeže, který byl
letos na počest dlouholeté vedoucí mladých hasičů Aleny Hubáčkové vyhlášen jako
její memoriál. Družstvo starších si zde vylepšilo chmurnou náladu z minulého týdne a
těsně zvítězilo před družstvem z Provoze. Družstvo mladších chybovalo v obou
pokusech štafety, což pro něj znamenalo celkové 6. místo.

Čánecký pohár 2015
Na začátku prázdnin se družstva mladých hasičů z okresu Rychnov nad
Kněžnou sjela do Čánky, aby zde bojovala v další soutěži Ligy hasičské mládeže
okresu. Družstvu mladších z Bystrého se první pokus požárního útoku nevydařil, ale
díky povedenému druhému pokusu vybojovalo 3. místo. Družstvo starších opět
nezaváhalo a dalším vítězstvím udělalo významný krok k celkovému vítězství v Lize.
Družstvo mladších je před posledními dvěma závody na průběžném 4. místě.
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43. setkání dolnorakouské hasičské mládeže – Wolfsbach
Ve čtvrtek 9. července 2015 vyrazilo družstvo starších z našeho sboru do
rakouského Wolfsbachu, kde se jako reprezentant mladých hasičů z České republiky
zúčastnilo 43. setkání dolnorakouské hasičské mládeže. Tuto soutěž je možné
přirovnat k českému krajskému kolu. Počtem soutěžních družstev je však s tímto
zcela nesrovnatelné. Obec Wolfsbach se na čtyři dny stala hostitelem 5 300 mladých
hasičů a jejich vedoucích. Do soutěží samotných se pak zapojilo 199 družstev
v bronzové kategorii, 136 družstev ve stříbrné kategorii a více než 950 jednotlivců.
Naše družstvo se v soutěži neztratilo. Přes jisté obavy a jazykovou bariéru podalo
v obou disciplínách vyrovnané výkony. Ty stačily na zisk 13. místa v bronzové
kategorii a 2. místa mezi zahraničními účastníky setkání, za družstvem
z chorvatského Gradinovace. Soutěž nebyla tím jediným, čím se naše děti během čtyř
slunečných dnů mohly zabývat. Zapojily se do různých soutěží a her, poznaly obec
Wolfsbach a její okolí, ale hlavně navázaly nové kontakty a našly nové kamarády.
Některé z nich snad budeme mít možnost přivítat v příštím roce na naší soutěži, nebo
u příležitosti oslav 130. výročí založení sboru. Ty jsou plánovány na 27. srpna příštího
roku.

Michal Dusílek
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Co možná nevíte…
Historie modlitebny Církve bratrské v Bystrém (č. p. 82)
V únorovém čísle jsme se věnovali výstavbě původní budovy modlitebny Církve
bratrské. Tato původní stavba byla v roce 2012 „srovnána se zemí“, aby na jejím
místě hned v roce následujícím začala sloužit Elada. V dubnovém zpravodaji jste se
dočetli o úpravách v 1. polovině 20. století. V tomto třetím (a posledním) díle se
podíváme jednak dovnitř do sálu a jednak připomene úpravy v posledních letech.
Autorkou práce je Tereza Pavlíčková a materiál je doplněn dobovými fotografiemi
(dostupné na www.elada.cz).
Díl třetí (poslední) - posledních 50 let modlitebny
Úpravy v 60. - 80. letech
V roce 1966 založil bratr Jaromír Grulich skalku, kterou potom udržoval
společně se svou matkou Boženou.
V létě 1967 proběhla výměna krytiny nad sálem - tašky nahradila plechová
střecha. Zároveň se začaly chystat úpravy interiéru modlitebny. V roce 1968 byla
vyrobena plachta, která se používala jako zastřešení především při občerstvení při
sborových dnech. O nových lavicích se jednalo už v roce 1967, ale především kvůli
nedostupnému materiálu byly nakonec vyrobeny až v roce 1970. Hlavní úpravy
probíhaly v letech 1970-71. Zahrnovaly novou kazatelnu, stupínek, lavice, podlahu,
trojdílná okna do rohového a prostředního sálku a šatny (pozdější kuchyňky), vstupní
dveře a dveře do sálu. Přibyly také reproduktory.
Další výraznou změnou byla přístavba haly a sociálního zařízení. První návrhy
jsou z roku 1973, ale se stavbou se začalo v roce 1976. Zároveň se stará šatna
upravila na kuchyňku. Plány vyhotovil pan Hanuš z Opočna. Stavělo se svépomocí
za stavebního dozoru bratra Vydry z Náchoda. Stavělo se až do r. 1980, celkové
náklady činily 190 760 Kčs. V roce 1981 byla ze zbylého materiálu přistavěna garáž
s dílničkou a v následujícím roce byla vybudována šachta na uhlí. Náklady činily 17
022 Kčs.
V polovině 80. let byla vybudována pracovna v podkroví, aby byla oddělená od
bytu (i když se do ní procházelo skrz byt). Zároveň byl zřízen také pokojík pro přespání
návštěv. Hlavní práce byly dokončeny v roce 1984, v první polovině roku 1985 se
tapetovalo a podobně. Dva tesaři vybudovali druhou podlahu a pod ní zateplení a
odhlučnění, klempíř střešní okna. Jinak se pracovalo svépomocí. Celkové náklady
činily 49 529 Kčs, převážně za materiál.
V březnu 1988 byl dosavadní verš v čele sálu "Prosíme na místě Kristově,
smiřte se s Bohem." nahrazen veršem "Čiňte pokání a věřte evangeliu.". Zároveň bylo
odstraněno dřevěné obložení za kazatelnou, které mělo sál opticky zvyšovat, a vedle
verše byl umístěn kříž.
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Úpravy posledních 20 let
V roce 1994 proběhla rekonstrukce elektroinstalace. Zároveň bylo dosavadní
vytápění v celé budově nahrazeno elektrickými přímotopy.
K dalším pozdějším úpravám patří vybudování místnosti pro dorost a besídku v
suterénu, sprchy v suterénu, místnosti pro malou besídku v podkroví. Okna v bytě
byla nahrazena plastovými. Prosklené dveře ze sálu do "prostředního sálku" byly
vybourány, takže se velký sál rozšířil. Místnost pro maminky s dětmi se tak posunula
z prostředního do rohového sálku. Ve velkém sále byl upraven strop včetně
dataprojektoru.
Poslední zásadní změnou byla stavba domku pro kazatele naproti sboru.
Uvolněné místnosti v 1. patře využívala obě oddělení besídky a také dorost a mládež
nejen z bysterského, ale i z jiných sborů pro víkendové i delší pobyty.
Vytápění, studna
Dále cituje autorka z kroniky: "Po odchodu br. kazatele Menšíka, ještě však jeho
zásluhou, jsme získali z Dánska naftová kamna, která slouží ještě dnes. Je to dánský
výrobek a to hlavní je, že byly zdarma. Nějaký čas se čerpala nafta ze sudu. Pak byla
opatřena cisterna, která do země zapuštěna a opatřena izolací asfaltovou. Další
kamna či kotel pořízen a sloužil do roku 1981 v nynější kuchyňce, ale toho času v
šatně, v roce 1981 onen kotel Dakon pro naftu nebo uhlí přemístěn do nově
zbudovaného výklenku sklepního.
První automatická vodárna byla zařízena firmou Hloupý v roce 1941. Vedla
v blízkosti sborové studny. Pro vzniklé nesnáze přemístěna do sklepa a Darling
vyměněn za nový v r. 1965. Do té doby před rokem 1941 se čerpala voda ze studny
rumpálem. Studna byla chráněna roubenými několika trámy do čtverce as 2 x 2 m se
stranami prkennými a střechou šikmou a taškovou. Vědro se vytáčelo řetězem
pomocí kliky a západky na kulatém dřevěném válci okovaném s čepy uloženými v
ložiskách na podstavci as 1 m vysokém z roubených trámků. Nyní je studna zakryta,
ač je možnost pronikání vody dešťové z oné jímky. Ještě před rokem 1965 v době
nedostatku dobré vody byly položeny vodovodní trubky až ke studni z parcely br. Jos.
Jar. Hejzlara, z důvodu rezervy, ač teprv za nějaký čas se zkusila voda čerpat.
Následkem toho se užívá v případě nedostatku a přepíná se na další automatické
zařízení.
Zmíněná studna je na parcele bytovky, jelikož státní statky vyměnily parcelu
z důvodu stavebního Hejzlarovým pod modlitebnou, kde jim studnu udělali."
Historie nejstarší modlitebny Církve bratrské se uzavřela na jaře 2012. Stará budova
však pouze uvolnila místo pro stavbu nové, která bude i díky mateřské školce více
otevřená pro své okolí.
Kéž Pán Bůh žehná práci v nové modlitebně tak, jak žehnal po 132 let v té staré.
Zpracovala Tereza Pavlíčková
Prameny: Sborová kronika
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Fotografie č. 1 z roku 1976
zachycuje podobu budovy v letech
1968 – 1981, po změnách z
přelomu 60. a 70. let (okna,
plechová
střecha)

Fotografie č. 2 – pořízena po roce
1981. Na první pohled může
vypadat stejně jako fotografie č. 1,
ale při bližším zkoumání určitě
najdete
rozdíly

(přístavba haly se sociálním
zařízením a garáže – stavělo se
v letech 1976 až 1981)

Fotografie č. 3 - v této podobě
vydržela budova až do roku 2012 poslední bohoslužba před jejím
zbouráním se uskutečnila v neděli
6. května 2012 od 9:30, v pondělí
7. května se odstartovala demolice
nejstarší
modlitebny
Církve
bratrské
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Na těchto čtyřech fotografiích můžete sami porovnat, jak se během let měnila
podoba hlavního sálu:
1) 20. léta – kazatel Josef Melichar
2) po roce 1937
3) 80. léta – díkůvzdání za úrodu (úprava sálu probíhala 1970-1971)
4) po roce 1988 (nová úprava průčelí sálu)

Petra Poulová, kronikářka obce

Bysterští kronikáři
Připomeňme si jména a práci lidí, kteří byli v minulosti pověřeni psaním bysterské
obecní kroniky. V dubnovém zpravodaji byl představen Jan Balcar, který byl nejdéle
píšícím bysterským kronikářem – zapsal roky 1923 až 1928 a 1938 až 1960, tj.
kronikařil celých 29 let. Celých 21 let vedla kroniku paní Božena Čtvrtečková. Myslím,
že také v tomto případě mohou být bysterští občané rádi, že se kronika dostalo do
rukou právě jí.
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1970-1990 Božena Čtvrtečková
Její rukou je psán 4. díl kroniky od
úvodních stran. Nejprve přepsala roky
1968 a 1969 po předchozím zemřelém
kronikáři Josefu Fišerovi. K zápisu z roku
1968 ještě dvě strany připsala. Zatímco on
psal chronologicky, Božena Čtvrtečková už
měla zápisy seřazeny podle témat,
systematicky
zachycuje
pohyb
obyvatelstva a u zemřelých připisuje
informace o jejich životě. V roce 1970
zaznamenala svůj pohled na obec a život
v ní. Zápisy z prvních let kronikaření jsou
velice obsáhlé a zajímavé. Po převzetí
kroniky se zabývala historií i archívem po
kronikáři Balcarovi, a protože se do kroniky
vše nevešlo, zpracovala paní Čtvrtečková
ještě dva samostatné díly nazvané Příloha
ke kronice I a II. Oficiálně byla kronikářem
jmenována 19. ledna 1971 se zpětnou
platností od 1. 1. 1970. Popsala celý 4., 5. a téměř celý 6. díl kroniky.
Narodila se 6. 9. 1909 manželům Novotným v Kounově, osadě Hluky čp. 18.
Bylo jich šest sourozenců, odmala museli pomáhat při tkalcovině i na poli. Po
měšťance se vyučila šití a s manželem bydleli nejprve na Dolech čp. 53, pak
v Dobrém, Kounově a v roce 1941 se dostali do Bystrého čp. 37 („Drutka“).
Ráda četla a touha po vzdělávání ji nikdy neopustila. Přes počáteční obavy, zda na
tuto práci stačí, se do práce kronikáře pustila s velkou chutí a láskou. Již v roce 1973
vypracovala podle katastrální mapy Bystrého zvláštní mapu, do které vyznačila
postupnou výstavbu obce od roku 1840. Jsou na ní uvedena i jména pomístní a
památky.
V roce 1974 vznikla i Historie čísel popisných – kartony s fotografiemi starými a
fotografiemi aktuálními (z let sedmdesátých) s popisem historie obyvatel jednotlivých
domů. Pozn. kronikáře: To je oblast, které bych se v nejbližších letech chtěla věnovat
– přepracovat tuto historii a doplnit údaje od roku 1975 do současnosti. Nepůjde to
najednou a určitě se neobejdu bez pomoci majitelů jednotlivých domů. Pokud vás
zajímá, co se o vašem domě píše, mohu materiály poskytnout (kontaktujte mne
nejlépe mailem – viz níže) a budu moc ráda, pokud mi výměnou nabídnete data z let
1975 až 2015.
V letech 1974-1979 sestavila Božena Čtvrtečková z regionální literatury i
z vlastních prací dvoudílnou historii naší obce a okolí, která má 691 stran. Vše o
Bystrém a životě tady psala tehdy ještě na psacím stroji přes kopírák. Vznikly tři
exempláře – jeden zůstal rodině, jeden je uložen v archívu v Rychnově a jeden byl
dán k dispozici občanům Bystrého – je uložen v místní knihovně. Utřídila archiv a
roztřídila fotografie, zavedla jejich lepení na kartony, které je možno využít
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k výstavám, které také připravovala. Není divu, že v letech 1977 a 1978 vyhrála
kronikářskou soutěž – jak okresní, tak krajské kolo. V roce 1990 hledala svého
nástupce, aby svou práci někomu předala. Kronikařila 20 let – let nesvobody a lži, jak
uvedla v posledních zápisech. Píše o tom, jak musely být zápisy kontrolovány MNV,
pracovníky muzea a odbory „kultury“ ONV. O tom, jak se dozvídali při kronikářských
školeních, kolik úsilí bylo vynaloženo na to, jak zlikvidovat záznamy o sovětské
okupaci v roce 1968. Někteří kronikáři listy dokonce vytrhali, ostatní museli zapsat na
pokyn ministerstva kultury „vysvětlující“ zápisy v tom smyslu, že se kronikář mýlil. I do
zdejší kroniky se musela taková „oprava“ udělat. Závěrem uvádí, že „čím více člověk
poznává historii, tím více miluje svůj kraj, váží si svých předků a zjišťuje, že toto
poznání patří neodmyslitelně ke kultuře člověka.“
Kromě dvou synů byla její velkou láskou práce v Sokole. Plny smutku jsou věty,
které na konci 80. let v kronice konstatují rozpuštění Sokola, a plny naděje zmínky
v roce 1990 o tom, že by bysterská sokolská organizace mohla býti obnovena. To se
bohužel nepodařilo, a tak v pozdějších letech musela naše obec odkupovat bývalý
majetek místního Sokola (pozemek pod památníkem padlým v 1. světové válce i
pozemek pod částí hřiště). Z čeho by
však měla paní Čtvrtečková určitě
radost, je to, že „sokolský duch“
v Bystrém zůstal. Do dnešní doby se
podařilo některé původně sokolské
aktivity zachovat, i když jsou
provozovány „neorganizovaně“. Mám
na
mysli
tradiční
pouťové
a
posvícenské fotbalové mače a únorový
turnaj ve stolním tenise (zásluhou
Leoše Ševce), cvičení žen (které drží
Monika Marešová) či cvičení rodičů
s dětmi (Romana Bartošová). A určitě
by se dalo doplnit i mnoho dalšího
(florbal, fotbal, volejbal,…).
Foto – Sokolská kronika na výstavě v roce 2006 – Z historie obce (u příležitosti svěcení
praporu a znaku obce)
Podle záznamů v obecní kronice připravila P. Poulová, kronikářka obce
kontakt: poulova.petra@centrum.cz
Bystré 4, 776 319 605
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Pozvánky

- 23 -

Bysterský zpravodaj

srpen 2015

Kulturní a společenské akce - přehled:
29. srpna
sobota

Pouťová zábava
Začátek 21:00, Hospoda U Divočáka, hudba: Koplaho band

30. srpna
neděle
čtvrtky
od 10. září

Pouťové odpoledne
Začátek 13:30 na návsi, hudba TTBandRock, vystoupení cvičených
psů, atrakce, jízda na koních, soutěže pro děti, občerstvení
Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

13. září
neděle

Cesta kolem světa za jedno odpoledne
Start mezi 14:00 a 15:00 u zastávky

16. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

3. října
sobota

Divadelní představení „Idiotka“ – DS F.A. Šubert Dobruška
Hostinec U Divočáka, čas bude upřesněn

14. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

18. října
neděle

Vítání občánků
Od 10 hodin, místnost SPOZu v bývalé škole

7. listopadu
sobota

Posvícenská zábava
Bude upřesněno

11. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 23. 8. 2015.
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. 2015
»»»»»•««««
- 24 -

