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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 16. září 2015 od 19:30
hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.10-2014-2018 přijatého dne 12. 8. 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) Vyřazení z evidence klenutého mostu u Gerstnerů
b) Pronájem obecního hostince p. Josefu Klokanovi z Dobrušky
c) Vypracování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro MŠ a ZŠ Trivium
plus o.p.s. ve výši 80.000 Kč,3) Pověřuje:
a) Starostu projednáním uzavření nájemní smlouvy obecního hostince s p.
Josefem Klokanem
Usnesení z 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 14. října 2015 od 19:30
hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.11-2014-2018 přijatého dne 16.9.2015
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) Pověřuje:
a) P. Ševce, p. Novotného a p. Krpatu zpracováním podkladů pro vyúčtování
správních poplatků do 31. 10. 2015
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Důležitá upozornění
Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to v těchto
termínech:
listopad 11. a 25.
prosinec 9.
březen 2., 16. a 30.

leden 6. a 20.
únor 3.a 17.

V říjnu byl opět obměněn soubor knih z Dobrušky. Jedná se asi o 100 titulů, z toho
polovina jsou knihy pro děti.
Chtěla bych pochválit několik bysterských maminek, které se svými dětmi knihovnu
navštěvují a vždy si několik pěkných knih domů odnášejí.
Zvu i další spoluobčany k návštěvě bysterské knihovny.
Na Vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.

Informace pro občany – správní poplatky a vodné
V blízké době obdržíte do svých schránek rozpis vyúčtování za správní poplatky a
fakturu za vodné. Vzhledem k tomu, že v minulých obdobích docházelo k chybným
zadáváním částek k platbě, rozhodli jsme se pro návrat k celkovému vyúčtování na
jednom listě, kde uvidíte celkovou částku k úhradě. Faktura za spotřebovanou vodu
z obecního vodovodu bude přiložena samostatně.
V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat, případně navštívit
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Děkujeme za pochopení.
Leoš Ševc, starosta obce

Inzerce:
Prodám lednici s mrazákem Elektrolux v dobrém stavu,
stáří 7 let, cena 2000 Kč.
Prodám dívčí kolo vel. 15, cena 2000 Kč.
Tel. 777 117 720
Fr. Sozanský
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Slovo starosty aneb rok se s rokem sešel
Nechce se mi tomu ani věřit, že již rok jsem starostou naší obce. Je to jako včera, kdy
jsme řešili první starosti našeho nově zvoleného zastupitelstva. Dovolte mi tedy se
s Vámi podělit o pár postřehů, úspěchů i neúspěchů za první rok v nové funkci.
Již na samém začátku jsem konstatoval, že nebude zcela jednoduché tuto funkci
skloubit s mým zaměstnáním, které zvláště v letní sezóně ubírá hodně času. Bohužel
jsem se tolik nemýlil a opravdu to kolikráte bylo z práce do práce. No, a když k tomu
v květnu přibyla ještě další z pohledu rodiny příjemná starost, kdy nám do rodiny přibyl
nový přírůstek, tak se z toho začala stávat docela složitá a náročná funkce.
I přes velký nedostatek času se společně s místostarostou a členy zastupitelstva
snažíme plnit to, co jsme si na začátku nového období dali za cíle. Mimo jiné jsme se
museli seznámit se spousty pro nás nových povinností, se kterými nám velmi pomohla
hlavně paní účetní, za což bych ji touto cestou chtěl poděkovat.
Nyní bych trochu zhodnotil naši činnost za uplynulý rok.
Hned na začátku jsme se pustili do nového vzhledu našich webových stránek, které
se nám jevili již poměrně zastaralé a zvláště pak málo pružné. Dnes už jsou stránky
v novém kabátě, s mnoha odkazy, kde se hlavně pravidelně objevují aktuality, co se
v naší obci bude konat, a nemusíte tak luštit větrem pocuchané plakáty, případně
čekat na informace ve zpravodaji. Zaktualizovali se informace k vybavenosti obce,
doplnila se informace o dostupnosti společenské místnosti na koupališti a v nedávné
době se objevil jeden nový odkaz „geoportál“, na kterém se můžete poměrně rychle
podívat na pozemky v katastru naší obce, na stávající sítě a mnoho dalších informací.
Jedná se poměrně o čerstvou novinku a budeme tuto službu postupem času ještě
doplňovat o další údaje.
Dalším krokem bylo udržení kulturního dění v obci, což se z počátku zdálo jako velmi
úspěšná a hlavně pro nás uspokojivá část. Po vydařeném posvícení navázal koncert
Jaroslava Svěceného v Eladě. Následovala úspěšná dětská vánoční besídka. Na
začátku roku pak hojně navštívený myslivecký ples a na naše poměry slušný hasičský
ples. Velkou návštěvnost měl dětský karneval a nechyběl ani tradiční turnaj ve stolním
tenise. Letos se poprvé nekonal tradiční Pyžamový ples a byl nahrazen celovečerním
programem s promítáním filmu Bitva o život, kdy si s občany přijeli popovídat i tvůrci
filmu. Následovalo velikonoční posezení.
Upřímně řečeno, byl jsem spokojený s tím, co jsme za pomoci všech místním spolků
a několika jedinců na tak malé obci dokázali podniknout.
Přišel duben a začali nejen venkovní práce na zahradách, více starostí v práci, ale
z pohledu obce dvě velké rány. Výpověď nájemce v místní hospodě, s čímž souviselo
i fungování areálu „Koupaliště“, a téměř zároveň ukončení provozu místního obchodu.
V té chvíli mě docela zatrnulo a měl jsem dosti špatný pocit. Narychlo se zajistil provoz
alespoň pojízdné prodejny a pevně jsme doufali, že se podaří obnovit alespoň provoz
obchodu, ačkoli obec není vlastníkem objektu, ale z mého pohledu je obchod pro
občany v obci velmi potřebná služba.
Po více jak měsíci tak trochu zoufalství se nakonec povedlo do obchodu sehnat
nového provozovatele a jsem rád, že nyní můžeme konstatovat, že je to zatím nejlépe
fungující obchod snad za posledních 30 let.
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U hospody to byla poněkud složitější cesta, kdy bylo od začátku května zavřeno a
nedařilo se dlouho nikoho sehnat. Provizorně se podařil zajistit provoz alespoň v době
pouti. Od října má hospoda nového nájemce, tak budeme věřit, že se pohostinství
podaří provozovat i v těchto těžkých podmínkách a že se občané občas rozhodnou
přijít v nevlídném čase si popovídat do teplíčka hospody a prohodit pár slov u
zlatavého moku.
A když jsem u služeb pro občany, které se točí hlavně kolem pití a jídla, tak musím
ještě zmínit poněkud začarovaný provoz kiosku v areálu „Koupaliště“. Pro letošní
sezónu jsme neměli příliš na výběr a museli jsme tedy vzít jedinou nabídku. Z počátku
se zdálo, že vše bude fungovat, ale s blížícími se prázdninami a teplým počasím bylo
spíše vše naopak. Nakonec se provoz podařilo nějak zajistit a provozovatel nemohl
litovat, když si vzpomenu, kolik horkých dní letos v létě bylo a jaká byla návštěvnost.
Hodnotit zatím tuto službu moc nechci, jelikož to z pohledu obce nevidím jako
vydařený tah.
Nyní bych se krátce ohlédl za pracemi v obci. Jak jsem uvedl z kraje letošního roku,
tak jsme letos nic velkého nepřipravovali. Nicméně jsme se snažili naši obec zachovat
čistou a udržovanou, a to za pomoci pracovníků na VPP, což se domnívám, že se
dařilo. Pokračují práce na terénních úpravách hřiště, kde je část již ozeleněna a
pravidelně se seče. V druhé části v současné době probíhá dovoz zeminy a po jejím
rozhrnutí se uvidí, kolik toho bude ještě chybět. V příštím roce se snad povede oset i
druhou část.
Dalším bodem, na kterém se pracuje již od minulého zastupitelstva, je příprava
projektu a stavebního povolení k rekonstrukci místní hospody. K dnešku máme
projekt, stavební povolení na čističku a kanalizační přípojku a v dohledné době
očekáváme stavební povolení i na celý objekt. Velkým oříškem bude sehnat finance
na takto složitou a rozsáhlou akci.
Obec připravuje další projekt na opravu místních komunikací, má připraven projekt a
povolení na výstavbu prostoru pro umístění nádob na tříděný odpad v obci. Prováděli
se další práce v rámci obnovy a údržby vodovodu a mnoho dalších drobných a pro
někoho možná nevýznamných činností, které ale k této funkci patří.
Máme za sebou i velmi suchý rok a není to tak dávno, kdy jsme ve zprávách slýchali
o nedostatku vody. Naši obec to naštěstí tak zásadně neohrozilo a nedostatek vody
jsme téměř nepocítili. Tady si ale neodpustím jednu výtku, kdy v době největšího
sucha nabádám občany, aby vodou šetřili, a po té, co tuto skutečnost zveřejním
v místním rozhlase a na webových stránkách obce, se spotřeba vody druhý den zvýší
o více jak 50% a rozhodně to nebylo zaviněno žádnou poruchou. Nevím co na to říci.
Venku již vládne podzim, postupně opadává nádherně zbarvené listí, ubývá
slunečných dní, den se krátí a na některé z nás možná doléhá únava a možná i nějaká
ta deprese. Přijde období „Dušiček“, naše čtyřkolé miláčky vybavíme zimním obutím,
co nevidět uslyšíme venku pokřik a výskání čertů a hle za dveřmi jsou Vánoce. Někteří
z nás budou chtít na poslední chvíli dohnat, co v létě nestihli (jen tak mimochodem,
k této skupině lidí patřím i já), někdo už pomalu vše připravuje na zimu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mě doposud pomáhají a podporují ve
funkci. Velké poděkování a tolerance patří i mé rodině, kterou někdy díky své
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vytíženosti v obou zaměstnáních tak trochu zanedbávám. V neposlední řadě patří i
dík všem spoluobčanům a kamarádům, kteří nejenom kritizují, ale umějí podat i
pomocnou ruku.
Všem občanům, ale i návštěvníkům naší obce bych chtěl touto cestou popřát hodně
zdraví a síly v nadcházejících sychravých dnech a pevně věřím, že s většinou z Vás
budu mít tu čest potkat se ať už na blížících se kulturních akcích, či u zlatavého
pivečka, nebo jen tak při procházce naší krásnou obcí a jejím blízkém okolí a popřát
si trochu klidných dní nejen o Vánocích.
Loš Ševc, starosta obce

Stalo se...
Bysterská Pouť
Letošní tradiční bysterská pouť připadla až na samý konec srpna, ale počasí
tentokráte přálo. Teploty vystoupali až k 30 °C a celý víkend bylo nádherně slunečno.
Jedinou komplikací tak bylo zajistit vše kolem zábavy a občerstvení, když v té době
byla ještě hospoda bez trvalého provozovatele. Nakonec se vše podařilo zajistit a
pouť tak odstartovala poměrně slušně navštívenou „pouťovou zábavou“. Pořadatelé
navíc zpestřili večer slosováním vstupenek o zvěřinu a jednu menší dražbu.
V neděli nás opět
přivítalo doslova
letní počasí a
místo před deštěm
se
lidé
spíše
schovávali
před
sluncem. Opět byl
připraven
hodnotný
odpolední
program na místní
návsi,
kde
nechyběli pouťové
atrakce,
stánky.
K
poslechu
zahrála také živá hudba TT Band Rock, která velice příjemně svým vystoupením
překvapila. Dále bylo odpoledne zpestřené vystoupením cvičených pejsků, kteří
dokázali svoji obratnost před více jak stovkou přihlížejících diváků. V autobusové
zastávce a u hospody bylo připraveno občerstvení, pro děti byly připraveny atrakce
včetně několika soutěží.
Všem, kdo se podíleli na celé akci, patří velké poděkování.
Leoš Ševc
-7-
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Tradiční fotbalový mač – „Pouťový mač“
K bysterské pouti již tradičně patří sranda fotbal mezi týmy ženatých a svobodných.
Tentokráte se začátek posunul o půl hodiny později, a to nejen kvůli bohatému
programu na návsi, ale hlavně z důvodu velkého vedra. Letos jsme se po delší odmlce
vrátili zpět do prostor hřiště „U Roboty“, kde je již část zatravněna, ale díky velkému
suchu byl terén dosti tvrdý.
Lehce po půl páté se už obě družstva pustila do vlastního mače. Ženatí si tentokráte
věřili na oslabený tým svobodných a od začátku se hrál poměrně vyrovnaný zápas.
V týmu svobodných však diktoval tempo hlavně jeden hráč Radim P., který svým
výborným výkonem
držel tým stále o
krok dále. Ženatí
dlouho drželi těsný
stav 2:3 a na
začátku
druhého
poločasu
měli
velkou šanci na
vyrovnání v podobě
pokutového kopu.
Ten
bohužel
neproměnili a to
znamenalo zásadní
zlom v utkání.
A i když ženatí měli
ještě několik šancí,
nakonec z rychlých brejků inkasovali ještě dvě branky a utkání tak skončilo výsledkem
5:2 pro tým svobodných, za které se trefil pouze jediný hráč, a to výše zmiňovaný
Radim P. Za ženaté skórovali Michal S. a Honza B.
Porážku ženatí nesli už jako samozřejmost, jelikož se nedaří sehnat hodnotnou posilu
do týmu, a naopak tým svobodných je stále silnější a těžko se dá přehrát. Nakonec
se vše probralo u zlatavého moku a grilovaného masíčka.
Leoš Ševc

….a trochu s předstihem… Posvícenský fotbalový mač a „Drakiáda“
I letos organizátoři připravují spojení dvou akcí do jednoho termínu. Jedná se o
tradiční fotbalový mač, kde se vyřádí hlavně mužská část populace, a podzimní
pouštění draků – „Drakiáda“, kde se zabaví hlavně malé ratolesti za dohledu
maminek. Tak pokud bude přát počasí, může se akce zúčastnit doslova celá rodina.
Termín tentokráte vychází na neděli 8. listopadu od 14. hodin a uskuteční se na nově
upravovaném hřišti „ U Roboty“ a jeho okolí.
Vše podstatné bude uvedeno na plakátech.
Leoš Ševc
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Z Japonska přes Afriku až na divoký západ
V neděli 20. září se naše obec na chvilku stala zmenšenou zeměkoulí a mohli jsme
zde potkat domorodce hned z devíti koutů světa. Že nevíte, jak je to možné?
Jednoduše. Konal se totiž již tradiční podzimní dětský den tentokrát pod názvem
„Cesta kolem světa za jedno odpoledne“.
Letos se startovalo na autobusové zastávce. Ta
se na chvíli změnila na cestovní kancelář
s názvem „Bystré obzory“, kterou tu otevřel český
Honza se svou mámou, aby se i ostatní mohli
vydat do světa stejně jako on. Malí cestovatelé
byli vybaveni cestovními pasy, kam museli sbírat
razítka z jednotlivých zemí, a také zavazadlem
na suvenýry z cesty. A pak už mohli vyrazit.
Čekalo je celkem devět zastávek v nejrůznějších
koutech světa, kde se seznámili nejen s tamními
domorodci, ale také se něco nového přiučili nebo
svým hostitelům pomohli. Za to vždy dostali malý
dárek nebo sladkost.
První zastávkou byla Evropa. Zde měli za úkol
přiřadit názvy států do slepé mapy a také přiřadit
správně některé tradiční pokrmy k jednotlivým
zemím. Mrňouskové si tu postavili Eifelovku ze
špulek na nitě. Pak následovala Čína, kde museli přebrat rýži a také se naučili psát
pár čínských znaků. Nakonec přešli přes velkou Čínskou zeď a už byli v Japonsku.
Tady si vyzkoušeli složit origami s opravdu téměř skutečnou Japonkou. Aby se trochu
zahřáli,
následovala
Afrika.
Africkému domorodému páru
pomohli nanosit vodu, a to jak
jinak než na hlavě, a nutno
dodat, že cesta byla plná
překážek. A pak už hop a skok a
byli u klokanů v Austrálii, u nichž
si vyzkoušeli skákat v pytli
s balonkem ve vaku. Aby si
odnesli také nějaký pěkný
suvenýr, vyrobili si typický
havajský
náhrdelník
u
havajských tanečnic. A pak se
pořádně ochladilo. Dorazili totiž
na severní pól, kam se kromě
nich také zatoulal malý tučňák
z Antarktidy. Museli mu tedy pomoct a přenést ho na člun, kterým se pak dostal domů.
Nakonec už zbývala jen Amerika. V USA si zahráli americký fotbal a na divokém
západě chytili do lasa zatoulanou krávu.
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V cíli je očekával český Honza, se kterým si na
oslavu šťastného návratu domů do Čech
zazpívali nějakou písničku a mohli se zakousnout
do voňavé buchty. Kromě malých odměn
z jednotlivých zemí pak všichni dostali ještě malý
míček v podobě zeměkoule a na památku
speciální odznáček vyrobený přímo pro tuto
příležitost.
Pak už následovala volná zábava. Všichni si
mohli opéct buřty, taťkové si dali pivko, mamky
zase kávu a něco sladkého k tomu. Děti si ještě
společně zařádily, rodiče zase popovídali.
I když nás počasí na startu zazlobilo malou
přeháňkou, nakonec nám také celkem přálo a
myslím si, že se akce vydařila.
Děkujeme bysterským myslivcům za zapůjčení
myslivecké chaty a veliký díky patří všem, kteří
nám ochotně pomohli na jednotlivých stanovištích
a také si připravili převleky, které byly v některých případech opravdu dokonalé. Nejen
pro děti to bylo úžasné zpestření celé trasy.

Budeme se těšit na příští akci na viděnou!
Romana Bartošová
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Divadelní představení Idiotka v Bystrém
S nastalým podzimem se otevírá prostor
pro konání různých kulturních akcí „pod
střechou“, a proto jsme i letos pozvali
divadelníky, aby nám zpříjemnili první
říjnový sobotní večer.
Přestože do poslední chvíle byly
pochybnosti o provozu pohostinství, vše
se naštěstí vyřešilo včas a mohli jsme si
užít divadelní večer tak, jak jsme zvyklí,
tedy
včetně
možnosti
občerstvení
v průběhu představení i přátelského
posezení po jeho skončení. A že jsou
bysteráci po divadle lační svědčí i to, že sál
se zaplnil takřka do posledního místečka.
Divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška
předvedl neskutečný výkon navzdory
tomu, že představení „oprášili“ po dlouhé prázdninové pauze, a odvážím se soudit,
že diváci odcházeli pobaveni a s úsměvem na tváři po pěkném zážitku. Za zmínku
stojí pak zejména úžasný výkon hlavní hrdinky, která svým přesvědčivým výstupem
byla naprosto odzbrojující.
Děkuji všem velmi za pomoc při přípravách i v průběhu divadla a věřím, že se brzy
budeme moct setkat na nějakém dalším divadle.
Monika Drašnarová

Vítání občánků
Vítáme Vás mezi námi…. tak
zněla první slova bysterských
školáků, kteří v neděli 18. října
přišli pozdravit nové občánky.
Od roku 2009, kdy jsme přivítali
rekordní počet miminek, nám
porodnost strmě klesá, a tak
jsme moc rádi, když nějaké to
mrňátko přibyde.
Letos jsme přivítali

Nelu Krejčí
a
Martina Ševce.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí
a hlavně spokojené dětství
v naší krásné obci.

Monika Drašnarová
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Ze života školky
Lesní kavárna 16. 10. 2015
Ve školce dnes zavoněla opět
káva,
výborné
dobroty
od
maminek....
Dnešní
LESNÍ
KAVÁRNA byla plná víl a skřítků,
kteří měli pro rodiče připravené
malé představení. Po vydařeném
výkonu si šli hrát a ve školce to
začalo vonět kávou, povídalo se,
diskutovalo....zavládla pohodová
atmosféra. Potom se všichni
spokojeně rozešli do svých domovů
a školka? Vše jsme s pomocí rodičů uklidili, urovnali a školka může odpočívat...ale
jen do pondělka…
zdroj Facebook

Co možná nevíte…
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. Ať počítám, jak počítám – nechce se mi věřit, ale čísla jsou neúprosná:
oficiálně od roku 1996, ale zčásti jsem zpracovávala již zápis za rok 1995 až dodnes,
tj. rok 2015 je mým jedenadvacátým rokem kronikaření… Přestože jsem se
s předchozí dlouholetou kronikářkou paní Boženou
Čtvrtečkovou několikrát sešla, nepřebírala jsem kroniku
přímo od ní. Mezi námi ještě 4 roky zapsala Petra
Hejzlarová, provdaná Bártová.

1991-1995 Petra Hejzlarová - Bártová
pochází z Bystrého čp. 118, narodila se 11. 1. 1972
v Opočně. Absolvovala Střední průmyslovou školu textilní
ve Dvoře Králové, pracovala ve Stuze v Dobrušce. Ve
volném čase se věnuje hudbě. Po svatbě se v září 1998
odstěhovala za svým manželem do Zálesí. Svými zápisy
dokončila díl 6. a započala poslední ručně psaný díl –
sedmý.
- 12 -
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1996 – dosud Petra Poulová
Vzhledem k tomu, že v roce 1996 se chystaly oslavy 110 let SDH spojených se
setkáním rodáků o pouti, byla jsem na převzetí funkce kronikáře obce připravována
již od roku 1994. Ani nevím, koho napadlo, že bych to mohla dělat právě já, ale pravda
je, že už v roce 1995 jsem připravovala zápisy do kroniky z oblasti kultury, průmysl a
obchod, společenské organizace, počasí, události celostátní i z naší obce, pohyb
obyvatel. Zápis řádně přepsala a údaji z práce OÚ doplnila předchozí kronikářka.
Teprve na zasedání 17. ledna 1996 jsem převzala oficiálně funkci kronikáře obce. Již
tyto podklady pro rok 1995 jsem zapisovala na počítači, stejně jako ostatní zápisy.
V roce 1995 však obec zakoupila novou
kroniku, takže bylo třeba pokračovat
v ručním psaní. K dispozici byl klasický
dokumentní inkoust a plnicí pero, nabízely
se i různé propisovačky s dokumentní
náplní. (Dvě stránky jsem s ní zkusila, dále
jsem se vrátila ke klasickému peru.) Sedmý
díl kroniky končí rokem 2000 (zápisy od
strany 246 přepisovala moje sestra Jana
Čtvrtečková, provd. Sozanská). Kulturní
komise v roce 2002 souhlasila s tím, že
přelom tisíciletí bude mezníkem v ručním
psaní kroniky a další svazek Pamětní knihy
bude tištěný. V tomto roce došlo také
k naskenování kronik, vytvoření kopií a
uložení originálů 1. – 6. dílu do archivu.
Výhodou tohoto opatření byl i větší klid,
protože někteří předchozí kronikáři třeba při
bouřce nosili cenné knihy do sklepa, aby je ochránili před případným požárem… Nyní
máme na obci k dispozici svázané kopie kronik, pro potřeby výstav je možno si
originály z archivu vyzvednout. Osmý díl kroniky tak zatím existuje pouze „virtuálně“
– zápisy z jednotlivých let se svazují jednotlivě (koncepty) a předpokládá se, že
zřejmě po ukončení roku 2015 by se dosavadní roky nechaly najednou svázat do
pevné vazby a byl by tak vytvořen 8. díl.
Do svých 20 let jsem měla trvalé bydliště v Novém Městě nad Metují. Od roku 1979
jsme s rodiči (Zámečníkovi) dojížděli do Bystrého na chalupu po matčině strýci
Františku Dyntarovi čp. 4, kterou jsme později v 90. letech přestavěli na rodinný dům.
Od roku 1991 trvale žiji v Bystrém.
Petra Poulová
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Kostelní hodiny
Ing. Josef Bareš z čp. 128 je novým správcem věžních hodin, jež jsou majetkem obce.
Za faráře Pfeifera (1989-2013) se o hodiny starali Jiří Tomáš (čp. 17), Josef Mach
(čp. 10) a sám farář Pfeifer. Pan Bohuslav Maisner je měl na starosti v letech 1968
až 1998 (za farářů Mošťka, Šiffla a Pfeifera), před ním se o ně staral F. Kopecký (farář
Mimra).
Původní hodiny pocházely z roku 1890. V roce 1947 zaznamenal kronikář Balcar, že
byly již chatrné a po několik let vůbec nešly. Ciferník a ručičky byly omšelé a
nezřetelné. Byly dílem doberského zámečníka Mňuka, který dělal také mlátičky a
jeden lidový vtip spočíval v tom, že kdykoli hodiny stály, říkalo se, že prý Mňuk někde
mlátí a že si z hodin vypůjčil nějaké kolečko k mlátičce, a proto že hodiny nejdou.
V roce 1947 měly být zakoupeny hodiny nové od firmy Mašek ze Železného Brodu
za obnos 68 200 Kčs. Obnos měl být uhrazen jednak sbírkami, jednak výtěžkem ze
slavnosti.
Místní rada osvětová pořádala písemnou sběrací akci. Akademický malíř Joža Bok
z Kounova namaloval obraz Bystrého, který byl hlubotiskem reprodukován na vkusné
letáky, obsahující prosbu o příspěvek. Akci tuto obětavě prováděl pan Josef Ryšavý
a vynesla čistých 25 879 Kčs (ministr zahraničí Jan Masaryk věnoval 500 Kč).
Napadlo mne zadat do vyhledavače malířovo jméno a naši obec a našla jsem další
informace o obraze (olej na dřevěné desce z r. 1944 – viz obr.)

http://www.antikhandl.cz/index.php?page=1585-bystre-v-orlickychhorach&back=index.php%3Fpage%3Dobrazy%26list%3D10%231585

Druhou akcí na podporu věžních hodin byla Staročeská svatba, která se konala 13.
7. 1947. Ráno byl slabší mráz – v červenci! – pak celý den bylo pěkně. Na výsledek
se čekalo s velkým napětím. Funkcionáři říkali: „Když se to vydaří, budou hodiny, když
se nevydaří, bude aspoň budík!“ Ale večer bylo veselo, říkalo se již, že hodiny budou.
Aranžováním slavnosti byl pověřen Joža Bok, slavnost konala se na sokolském
- 14 -

Bysterský zpravodaj

listopad 2015

cvičišti. K dílu přiložil ruce každý, kdo mohl a něco uměl. Ozdobené vozy dovezly
svatebčany ve staročeských krojích na hřiště, nechyběl ani dráb se šavlí a mohutným
knírem (p. Hartman z čp. 77). Nevěstou byla sl. Míla Hofmanová, ženichem Adolf
Dušek, jako družba se vyznamenal Adolf Ševc z čp. 69. Průběh byl velice pěkný,
animovaný, hostů přijelo mnoho i z dáli. Zábava zakončila slavnost, která měla hrubý
příjem asi 94 000, čistý výtěžek asi 35 000 Kčs, k čemuž snad nejvíce přispěl kolotoč,
který zhotovili sice primitivně, ale pevně Josef Dyntar čp. 65 (velitel) a Ad. Hartman
čp. 77. Na něm vozil se kdekdo, nestál ani okamžik, často i starší, vážní lidé šli se
pobavit.
V září 1947 bylo započato při opravě kostela i s montáží nových hodin. Měly
smaltované číselníky s číslicemi pravým zlatem na tmavomodré půdě provedenými,
ručičky byly rovněž zlacené. Dodavatel měl ale úraz (zlomil si ruku), proto byly práce
přerušeny a v roce 1948 je v kronice pouze záznam o urgování prací.

Povídání s Josefem Barešem o kostelních hodinách
O věžní hodiny se Ing. Josef Bareš (čp. 128) stará od roku 2013. A protože k hodinám
dokonce vymyslel jakýsi zlepšovák (zbržďovadlo), položila jsem mu na konci srpna
2015 několik otázek.
Máte k hodinám a hodinaření nějaký bližší vztah?
Jisté technické předpoklady by tu byly, od mé práce není tato činnost zcela odtažitá.
Moje práce ve firmě Farmet obnáší něco mezi vývojem a automatizační technikou.
Ale přímo s hodinami zkušenosti nemám, pokud nebudeme počítat, že jsem jako malý
rozebíral budíky…
Jakou školu jste vystudoval?
ČVUT-FEL a UK-MFF :-). (Tedy České vysoké učení technické – fakulta
elektrotechnická a Univerzita Karlova – matematicko-fyzikální fakulta. pozn.)
Jak vlastně vypadají bysterské hodiny? Podle kroniky byly původní hodiny
z roku 1890 v roce 1947 nahrazeny
novými.
Současné hodiny vypadají „lépe“ než
z
roku
1947.
Jsou
už
samonatahovací s pohonem na
elektriku – natahování už bylo
součástí hodin. Ty původní se musely
natahovat a na kůru jsou dosud
otvory, kterými visela závaží. Jedny
staré hodiny se na věži nacházejí
odpojené (viz foto).
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Po tom, co jste se o hodiny začal
starat,
jste
vymyslel
jakýsi
zlepšovák. Oč se jedná?
Hodiny měly dva problémy. Jednak
nedržely čas a jednou až dvakrát
týdně bylo potřeba hodiny rovnat a
potom
zadrhávaly
ručičky
na
cifernících. Proto jsem přemýšlel, jak
hodiny vylepšit.
Protože
mám
zkušenosti
s programovatelnými automaty, hledal
jsem způsob, jak využít elektroniku ke
zpřesnění chodu hodin. Podmínkou
bylo, nenarušit žádným způsobem
stávající hodinový stroj. Proto jsem odzkoušel ovlivnit rychlost kyvadla pomocí
elektromagnetu. Podařilo se mi pomocí vhodného časování elektromagnetu kyvadlo
nejen zpomalit, ale i zrychlit. Takže délka kyvadla je nastavena tak, že při výpadku
elektřiny jdou hodiny bez elektroniky s přijatelnou přesností. Proto není nutné ani při
několikahodinovém výpadku elektřiny hodiny seřizovat. Také při poruše elektroniky
půjdou hodiny tak jako dříve před úpravou.
Protože i použitá elektronika není zcela přesná, provádí se seřízení hodin při malé
odchylce pomocí tlačítek PŘIDEJ a UBER, kterými se hodiny dají po 10 sekundách
donastavit. Při velké odchylce (např. změna času) je nutno změnu provést přímo na
hodinovém stroji, což je docela pracné.
Tato celá úprava přišla asi na 11 tisíc. Jako velkou přednost vidím to, že nedošlo
k žádnému mechanickému zásahu do stávajícího hodinového stroje.
A co ciferníky?
To je druhý problém. Ciferníky vypadají jako původní, materiál rezaví, a tak se ručičky
zaseknou a stroj to neutáhne a zastaví se. Je třeba to vždycky rozpojit, promazat,
rozhýbat a spustit. Toto se stalo krátce poté, co mi byla svěřena péče o hodiny. Chtěl
bych poděkovat panu Tomášovi a panu Machovi, kteří mi pomohli hodiny
rozpohybovat. Musíte si představit, že zeď kostela je tam zhruba 1 metr silná a okénka
jsou malá – buď tam strčíte hlavu, nebo ruku. Obojí nelze .
Jak hodiny kontrolujete?
Když jedu z práce a odbočuji k domu, mrknu na věž a vidím, jestli se nic neděje.
Přibližně jednou za 6 týdnů je třeba hodiny promazat. Hodiny se musí také ručně
nastavovat při změně času. Nahoru k hodinám chodívám většinou po mši.
To se Vám jednou taky nevyplatilo, že…
Ano, počítám s tím, že si lidé po mši aspoň čtvrthodinku před kostelem povídají.
Jednou o Vánocích jsem byl nahoře i se syny Benediktem a Ignácem, abychom
hodiny seřídili. Když jsme sešli dolů, bylo zamčeno. Všichni asi pospíchali. Od kostela
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je v podstatě jen jedna sada klíčů. Naštěstí jsem měl mobil. Nedovolal jsem se ani
panu faráři, ani paní Povolné, až manželka to vzala. Dojela k Povolným, ale tam se
zase nemohla dozvonit. Nakonec se paní Povolná objevila a byli jsme vysvobozeni.
Zase máte z věže hezký výhled :-)
To ano. A co je hezké, je to, že tam jsou netopýři. Oni nejsou často vidět, ale je je
slyšet, jak pískají. Jednou jsem tam viděl takový chuchvalec asi 20 netopýrů. Hnízdí
tam i rorýsové. Někdy si popletou směr a zalétnou dovnitř do kostela.
Děkujeme za rozhovor!

Kompletní rekonstrukce věžních hodin v 90. letech
Na obecním úřadě se dochovala
korespondence s firmou Antonín
Novák - ELEKON Vyškov, která na
podzim roku 1992 prohlédla hodiny
a nabídla provést jejich rekonstrukci.
Tyto informace upřesňují to, co pan
Bareš
ve
svém
povídání
předpokládal:
- firma dodala nový stroj věžních
hodin typ 230E se čtvrthodinovým
bitím a samočinným elektrickým
nátahem 220V,
- firma zhotovila 3 kusy (na východní
straně číselník není - viz foto
kostela) nových číselníků velikosti 140/140 cm v provedení bílý plast s měděnými
římskými číslicemi a ručkami černého provedení,
- dále byly zhotoveny nové transmisní rozvody,
- celková rekonstrukce přišla na 137 600 Kč,
- ostatní práce zajišťovala obec (demontáž stávajících hodin, zhotovení nové podlahy
u číselníků a pod hodinovým strojem, zhotovení žebříku k číselníkům, osvětlení
schodiště, zhotovení přívodu el. proudu pro nátah hodinového stroje).
Smlouva o dílo byla uzavřena 31. prosince 1992, nový hodinový stroj byl předán a
uveden do provozu dne 29. dubna 1993, montáž provedli pánové Šmerda a Kachlík
z firmy ELEKON Vyškov.
připravila Petra Poulová
kronikářka obce
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Pozvánky
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TARA FUKI
KONCERT - sobota 14.11.2015 19.00 hodin, ELADA, BYSTRÉ,

vstupné 120,- Kč, do 15-ti let zdarma

Hudba dua TARA FUKI je naprosto svébytná, křehce dynamická a výrazově bohatá.
Obohacená o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří originální krasohled
lidského nitra. Písně TARA FUKI pro dvě dřevěná těla, protkaná mazlivým zvukem polštiny,
vytváří na první poslech křehkou pavučinu tónů, která se mávnutím smyčce dokáže měnit v
nebezpečnou past.
Od svého vzniku slaví TARA FUKI koncertní úspěchy po celé Evropě (ČR, Slovensko, Francie,
Německo, Itálie, Rakousko, Švédsko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Jugoslávie, Rumunsko,
Holandsko, Anglie) a střední Americe. Za svou hudbu Tara Fuki obdržely ocenění české
Akademie populární hudby v kategoriích Alternativní hudba-world music a Objev roku za rok
2001 a v kategorii World music za rok 2007. Více na www.tarafuki.eu.
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Vánoční recitál
Jaroslava Svěceného
V Bystrém opět vystoupí náš přední,
celosvětově uznávaný houslový virtuos,
tentokrát za doprovodu varhanního mistra
Václava Uhlíře.
KDY: 16. prosince 2015 v 19.00 hod.
KDE: sál víceúčelového zařízení ELADA v
Bystrém v Orlických horách (stavba roku
2014)
Předprodej vstupenek: Obecní úřad Bystré,
informační centrum v Dobrušce a městský
klub v Novém Městě nad Metují.
Vstupné: 180,- Kč
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JEDEN SVĚT 2015 - Festival, který není jen o filmech






STO TISÍC DIVÁKŮ A DIVAČEK. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v
současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na
světě.
JEDEN SVĚT V REGIONECH. Festival se nekoná jen v hlavním městě, ale po
promítání v Praze se projekce Jednoho světa přesouvají do 33 českých a
moravských měst.
PROMÍTEJ I TY! Divácky nejúspěšnější dokumenty vstupují do programu
Promítej i ty!, jehož prostřednictvím si kdokoli může film zdarma půjčit a
promítnout svému publiku. Cílem tohoto programu je přinést kvalitní
dokumentární snímky i do míst, kde se festival nekoná.

Církev bratrské v Bystrém
Vás zve na
ADVENTNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU
v neděli 6. prosince od 16:00 hodin
v kostele Sv. Bartoloměje v Bystrém
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Člověk v tísni o.p.s. a Církev bratrská v Bystrém
Vás zvou na promítání filmů z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech

JEDEN SVĚT
Vždy v pondělí od 19:00 hod. ELADA Bystré

11.1.2016

Duchové moře
Poland, Germany, UK / 2014 / 77 min.

Hluboko pod hladinou oceánu se skrývají mnohá tajemství. Ví o nich malý Sari a jeho strýc Alexan
z kmene Badžaů na ostrově Mabul u Bornea. Jsou to totiž jedni z posledních hlubinných
potápěčů, kteří používají neobvyklou kompresorovou techniku k harpunovému lovu ryb. Spolu
s jejich modlitbami k duchům moře se noříme do tajuplného světa, kde se lovci pohybují
s jistotou vodních lidí. Tato jistota však mizí spolu se vstupem na pevninu, kde neplatí žádné
zákony, o které by se jejich kmen mohl opřít.

25.1.2016

H2Omx
Mexico / 2013 / 82 min.

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se v
minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes alarmující nedostatek a musí se za cenu
velkých ztrát přivádět z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě
nevábné řeky protéká venkovskými oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí se
zeleninou. Obtížná situace má ale řešení.

8.2.2016

Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze
USA / 2014 / 105 min.

Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se postupně stal
aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný
pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných
institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. V
roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahování článků akademického časopisu JSTOR. Kauza se
před soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě
zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technologií a
občanských práv v současném světě.

22.2.2016

Thule Tuvalu
Švýcarsko / 2014 / 96 min.

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský
ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově
propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené
tichomořské ostrovy.

7.3.2016

Hiphop-erace
Nový Zéland / 2014 / 93 min.

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni
členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film
sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí
dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí.

VSTUP VOLNÝ
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Kulturní a společenské akce - přehled:
Bysterské posvícení
Sobota taneční zábava, hudba: Combi, pořádá Myslivecké
sdružení
Neděle posvícenský mač a drakiáda od 14:00 na hřišti U Roboty
Pondělí Zlatá hodinka od 11 hodin
14. listopadu TARA FUKI
sobota
Koncert od 19 hodin v Eladě
7. – 9.
listopadu
sobota pondělí

15. listopadu Zabíjačkové posezení
neděle
Hala za kostelem, od 10 hodin, pořádají Vag-i-noviny
18. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
5. prosince
sobota

Mikuláš
Zájemci se mohou nahlásit do 2. 12.

6. prosince
neděle

Adventní koncert pěveckého sboru církve bratrské
Kostel Sv. Bartoloměje v Bystrém od 16:00

9. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hostinec U Divočáka, začátek v 19:30

12. prosince Vánoční besídka
sobota
Od 15:30 v hospodě
16. prosince Vánoční recitál Jaroslava Svěceného
středa
Elada od 19 hodin
23. prosince Vánoční trobení od 17:00
Na návsi, pořádá OÚ Bystré, drobné občerstvení…
středa
začátek
ledna
11. ledna –
7. března
pondělky
9. ledna
sobota
16. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka
Datum bude upřesněn

Jeden svět v Bystrém - promítání
Elada, od 19:00

Výroční schůze SDH
Myslivecký ples
Hudba: Trop
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Hasičský bál
Hudba: Styl

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 4. 11. 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. 1. 2016
»»»»»•««««
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