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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 19 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 18. května 2016 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 18-2014-2018 přijatého dne 13. 4. 2016
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) Finanční příspěvek 12.000Kč na sraz obcí Bystré ve dnech 1. - 3. 7. 2016 v
Bystrém na Slovensku

Usnesení č. 20 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v obecním hostinci v Bystrém dne 15. června 2016 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 19-2014-2018 přijatého dne 18. 5. 2016
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) Směrnici podle zákona č. 320/2001 o finanční kontrole platnou pro rok 2016
b) Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
c) Vnitřní směrnice obce o odpisování majetku – dodatek č. 2
d) Směrnici o poskytování cestovních náhrad
e) Návrh smlouvy o výkonu funkce lesního hospodáře obce, pro LČR
vykonávané ing. Janem Bartošem.
f) Darovací smlouvu na sraz obcí Bystré ve dnech 1. - 3. 7. 2016 nahrazující
finanční příspěvek z usnesení č. 19-2/a ze dne 18. 5. 2016
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Důležitá upozornění
Odečet vodoměrů
Počátkem srpna bylo zahájeno každoroční odečítání vodoměrů. Letos bychom chtěli
mít většinu vodoměrů odečtenou už během tohoto měsíce, aby vyúčtování mohlo být
provedeno v měsících září až říjen.
Pro případ, že Vás pracovníci obce nezastihnou, zanechají Vám lístek s informacemi
o dalším postupu. Děkuji za pochopení
Leoš Ševc, starosta obce

Pasport kanalizace, vodovodu
Jak jste se již někteří mohli přesvědčit, tak byla dne 21. 5. 2016 provedena první
pochůzka průzkumu jednotlivých přípojek kanalizace od Vašich nemovitostí. Další a
snad poslední obchůzka by měla proběhnout v sobotu 20. 8. 2016 v době od 8:00 do
13:00 hodin. Tedy, kdo víte, že jsme u Vás doposud nebyli, tak nás v tomto termínu
očekávejte. Budeme zjišťovat umístění napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci
a stav Vašich septiků, jímek, či čističek.
Tímto bychom Vás tedy chtěli požádat, abyste zajistili přístup a možnost otevření
těchto zařízení. Urychlí to vlastní pochůzku a sníží náklady na opakované dojezdy
odborného pracovníka, který zpracovává vlastní pasport.
Leoš Ševc, starosta obce

Přerostlá zeleň
Při průjezdu po některých místních komunikacích to vypadá spíše jak průjezd džunglí.
Tímto bych chtěl požádat vlastníky přerostlých stromů, živých plotů a keřů údržbu této
zeleně tak, aby nebránila průjezdu vozidel, zvláště pak popelářskému vozu.
Děkujeme za pochopení a věřím, že vlastníci této zeleni zjednají nápravu a nebudou
čekat na krok ze strany obce.
Leoš Ševc, starosta obce

Provoz areálu „Koupaliště“
Pro letošní sezónu byl pouze jediný zájemce o provozování služeb v areálu požární
nádrže, která, ač na vlastní nebezpečí, je poměrně vhodná k pěknému plavání a
koupání. Tedy areál provozuje shodná osoba, jež má pronajatý i hostinec.
Letošní léto je zatím poněkud divoké a často se mění krásné počasí s deštivým, což
se pochopitelně podepisuje na nižší návštěvnosti. Přesto se současný provozovatel
snaží udržovat vodu čistou a v kiosku nabízí pestré a dobré občerstvení. O zeleň
v areálu se stará obec, což se při častých deštích také někdy komplikuje.
Jsme v polovině prázdnin a asi už se nedá očekávat, že by mohlo být celý měsíc
vedro a slunečno, ale snad se najde ještě několik pěkných dní, kdy se bude dát koupat
a následně posedět. Bohužel ze strany místních občanů není návštěvnost zrovna
vysoká, ale pár sportovních nadšenců se 2x týdně (úterý a pátek) schází v podvečer
na volejbal a návštěvnost areálu tímto obohatí.
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V druhé polovině září obec ještě uvažuje o jakési brigádě, kdy by se provedli práce,
na které se nedostalo při čištění nádrže, jako je oprava některých pokleslých dlaždic,
oprava poškozených rohů nad hladinou nádrže a jiné potřebné práce. Pokud by měl
někdo zájem se této brigády zúčastnit, může se domluvit přímo se starostou obce.
Termín bude stanoven v závislosti na konání jiných akcí v obci tak, aby pokud možno
nedošlo ke kolizi.
Leoš Ševc, starosta obce

Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to v těchto
termínech:
srpen 3., 17. a 31.
září 14.
říjen 12. a 26.

listopad 9. a 23.
prosinec 7. a 21.

Opět je pro Vás připravena nová kolekce knih z Dobrušky.
Na Vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.

Stalo se
Byli jsme v ZOO
ZOO Dvůr Králové v letošním roce
oslavila 70 let své existence. Během té
doby se změnila z původního malého
zookoutku
v jednu
z největších
zoologických
zahrad
v Česku
a jednoho
z nejvýznamnějších
chovatelů afrických zvířat ve světě.
Vznikla
na území
původního
soukromého parku s vilou - kopií
novorenesančního zámku z roku 1905.
V roce 1945 bylo ve vile zřízeno městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí
se postupně staly klece s evropskými zvířaty – základ budoucí zoo.
Oficiálně byla zoologická zahrada otevřena pro veřejnost dne 9. května
1946 na ploše pouhých 6,5 ha. Dnes se rozkládá na ploše 28 ha a je zaměřena
speciálně na africkou faunu. Africká specializace zoo se projevuje nejen ve skladbě
chovaných druhů, ale zoo návštěvníkům zprostředkovává i africkou kulturu. Stále drží
největší kolekci afrických zvířat v Evropě a nabízí jedinečné zážitky při jízdě mezi
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volně se pohybujícími zebrami, antilopami či ptáky. Kromě velkých skupin žiraf
a nosorožců je možné vidět i slony, šimpanze, okapi a stovky dalších zvířat.
To vše si mohli prohlédnout i senioři z Bystrého 22. května v rámci tradičního setkání
seniorů. Hned po příjezdu do ZOO se přesunuli z autobusu na korbu Safari tracku, se
kterým se projeli částí zvanou safari, včetně speciální oddělené části, kde se projíždí
mezi smečkou volně se pohybujících lvů. Při volné prohlídce pak měli naši důchodci
možnost si prohlédnout tropické pavilony s krokodýly, rybami a želvami, hady i volně
poletujícími ptáky.
Po občerstvení ve Velkém Třebešově se celá výprava vrátila zpět do Bystrého, kde
bylo připraveno divadelní představení našich nejmladších ochotníků, kteří pod
vedením Romany Bartošové sehráli pohádkovou hru „Lotrando a Habiba“.
A co bude za rok? To se uvidí.
Josef Lukášek

Divadelní představení bysterských ochotníků juniorů
„Lotrando a Habiba“
Po loňském úspěchu divadelního představení „Dva tovaryši“ jsem se rozhodla i letos
využít skvělého hereckého potenciálu naší bysterské mládeže a zkusit nacvičit nový
kousek. A troufám si říct, že se to vyplatilo. Narazila jsem na pěkný a jako pro nás šitý
scénář k pohádce Lotrando a Habiba na motivy Čapkovy Druhé loupežnické pohádky,
která je jakousi obdobou známé filmové pohádky Lotrando a Zubejda. Tato úprava
nám vyhovovala, jednak co se týká její délky, tak i počtem účinkujících, kdy se nám
podařilo obsadit všechny role bysteráky či skorobysteráky ve věku od 9 do 16 let.
Se zkouškami jsme začali na počátku března jednou týdně a bohužel bylo téměř
nemožné sejít se všichni ve stejný
čas. Děti se však do práce pustily
s vervou, brzy se naučily své
někdy i dosti náročné texty a
myslím, že je jejich role bavily a
vystoupení si pak přímo užívaly.
Premiéra našeho představení se
konala v neděli 22. května od
16:00 a byla také součástí
připraveného
programu
pro
bysterské důchodce. Sál hospody
u Divočáka byl naplněn do
posledního místečka, z čehož
jsme měli obrovskou radost a i to
hodně pomohlo vyburcovat mladé herce k tomu nejlepšímu výkonu.
I přes to, že ještě v pátek na generálce to leckdy vypadalo dosti divoce, podařilo se
nám vše doladit a skutečně se premiéra povedla bez jediné chybičky. Úžasná pak
byla nepřehlédnutelná radost mladých ochotníků z každého potlesku či smíchu
během představení a ta úleva a nadšení při děkovačce.
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Naši pohádku jsme pak ještě zahráli v úterý 7. června dopoledne pro děti z bysterské
a bačetínské školky a dobřanské školy a 25. června na venkovním jevišti areálu
bývalého hradu ve Skuhrově nad Bělou. I zde se zaplnilo hlediště bezmála 60 diváky
a naše představení se líbilo. Velkou výhodou tu pro nás bylo krásné prostředí v lese,
které jsme i částečně využili pro některé scény.
Pokud jste náš divadelní kousek neviděli, tak nemusíte zoufat, protože ještě budete
mít příležitost jej shlédnout. Na podzim budeme hostovat v Bystrém u Poličky,
proběhne i dopolední představení pro školy, kterým se náš červnový termín nehodil,
a vše zakončíme derniérou pro širokou veřejnost pravděpodobně některou říjnovou
neděli.
Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomohli při přípravě i
realizaci našeho představení. Panu Machovi, panu Zámečníkovi a panu Drašnarovi
za přípravu osvětlení a jeviště, Leoši Ševcovi za pouštění hudby, Janě Krásové za
nápovědu a spolupráci při tvorbě scény a masek, mojí mamce za výrobu některých
náročnějších kostýmů a Petře Poulové za velmi cenné připomínky a rady k celému
představení. A především chci poděkovat všem účinkujícím, že se naučili své texty,
pilně chodili na zkoušky, nechali si na sebe navléct všechno, co jsme si vymysleli a
hlavně že to všechno tak skvěle zvládli zahrát a dokonce i sami leckdy přispěli
nějakým dobrým nápadem či textem.
Doufám, že jsme vám naším představením zpříjemnili nebo ještě na podzim
zpříjemníme jedno nedělní odpoledne a především také doufám, že pro mladé herce
to bude nejen dobrá zkušenost do života, ale že se alespoň u někoho zažehne
jiskřička zápalu pro ochotnické divadlo a bude třeba novou posilou bysterského
ochotnického spolku.
Romana Bartošová

Setkání kronikářů 2016
V pátek 10. června 2016 se v Rokytnici v Orlických horách uskutečnilo okresní setkání
kronikářů, které zajišťuje Státní okresní
archív v Rychnově nad Kněžnou. V
prostorách sálu kulturního domu se
sešlo více než čtyřicet kronikářů, pro
které byl připraven zajímavý program:
Dopoledne bylo věnováno velice
zevrubné prezentaci o historii Rokytnice
(starosta a bývalý kronikář Petr
Hudousek). Nechyběla ani malá
výstavka archivních fondů města a
farního archívu. Následovala zajímavá
prohlídka rekonstruovaného zámku
(provázel nás majitel ing. Pešek).
Prohlídka muzejní expozice v Sýpce už
musela být z časových důvodů krácena, což je velká škoda… Po obědě promluvila
ředitelka archívu Mgr. Lucie Morávková k aktuálním tématům kronikářské práce,
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opakovaně se na setkáních kronikářů objevuje téma ochrany osobních údajů.
Oživením bylo vystoupení pana Macha z dobrušského muzea, který představil první
výsledky „soukromého“ výzkumu krypty v kostele sv. Václava v Dobrušce. Setkání
zakončila návštěva železničního muzea v Rokytnici.
Petra Poulová, kronikářka obce

Sraz obcí Bystré
Dne 1. 7. 2016 skupinka občanů a přátel naší obce vyrazila v ranních hodinách směr
východ Slovenska. Ještě před příjezdem autobusu každý účastník obdržel tričko a
čepici s logem naší obce. Autobus přijel zhruba s patnácti minutovým zpožděním,
snad jako by to již něco znamenalo pro další vývoj cestování.
Na české straně cesta ubíhal poměrně pomalu. Důvodem byl jednak první
prázdninový den a pak také mnoho dopravních omezení na opravovaných
komunikacích. Po několika plánovaných zastávkách včetně oběda jsme úspěšně
dorazili na hranice. Tam následovalo další zdržení z důvodu čekání na potřebnou
krabičku pro možnost cestování na slovenských cestách. Jak vypadá cestování první
prázdninový den a k tomu ještě v pátek odpoledne, jsme okusili na obchvatu Žiliny,
kde jsme popojížděli po metrech a zdrželi se tak o další hodinu. Když jsme se konečně
zase rozjeli a najeli na dálnici, zdálo se, že máme cíl nadosah.
Bohužel nastalo něco ještě horšího a dosti dramatického. Na dálnici u Liptovského
Mikuláše se náhle zastavil motor a za šedočerného dýmu jsme byli za plného provozu
nuceni zastavit na kraji dálnice, a to tak nešťastně, že nebylo kam se uhnout a kam
odejít. Zatímco řidič autobusu zjišťoval rozsah závady, pár šikovných účastníků šlo
urychleně umístit výstražný trojúhelník a v reflexní vestě zpomalovat a odklánět
provoz, aby nedošlo k neštěstí. Po
malé chvilce bylo jasné, že s tímto
busem se již dále nepojede.
Nastalo dlouhé telefonování jednak
kolem toho, jak rychle dopravit
všechny z nebezpečného místa, a
pak
také
kvůli
zajištění
nepojízdného „autobusu“. Už jsme
byli smířeni s nejhorším, že budeme
muset prostříhat oplocení, utábořit
se na blízké louce a čekat, až pro
nás přijede jiný autobus. Nikdo si
netroufal odhadovat, za jak dlouho
by to mohlo být.
Zhruba po půl hodině náhle před naším nepojízdným přibližovadlem zastavil autobus
z Bystrého u Poličky, se kterým jsme se potkali na hranicích. Naštěstí byl řidič ochoten
a schopen přeložit všechny naše zavazadla a pojmout všechny účastníky z naší obce.
-8-

Bysterský zpravodaj

srpen 2016

Někdy kolem 21. hodiny jsme po 14 hodinách dorazili na vysněný sraz a společně
s ostatními jsme se mohli postupně zapojit do již rozjetého programu.
Rychle jsme se posilnili večeří, nějakým tím panáčkem a šli se ubytovat. Pak už jsme
se přemístili na venkovní disko, kde jsme také měli za naši obec připraven program
v podobě soutěže v karaoke. Kolem půlnoci byla již výborná nálada, a všichni tak
mohli přijít na jiné myšlenky.

Druhý den jsme se probudili do krásného letního dne a po vydatné snídani se vybraní
zástupci obcí dostavili na místní stadión, kde v 10 hodin začala soutěž ve vaření
guláše. Ostatní si v doprovodu ředitelky šli prohlédnout místní základní školu.
Po obědě si někteří krátce odpočali a od 14 hodin se už rozjel hlavní program plný
tance, zpěvu a humoru. Zároveň došlo k vyhlášení soutěže ve vaření guláše, kdy
vyhráli všichni a starostové měli prostor se vzájemně pozdravit se všemi
zúčastněnými. Naplno také teklo pivo proudem, každé Bystré přivezlo své regionální
pivo, a kdo měl řádné označení, mohl ochutnat zdarma. Pořadatelé zpestřili program
i tombolou losovanou ze vstupenek návštěvníků. Příliš štěstí jsme ale neměli a
televizor tak putoval do Bystrého u Poličky.
I když všichni občerstveni, přesunuli jsme se na večeři a šli se připravit na večerní
zábavu, která probíhala přímo na trávníku fotbalového hřiště. Za teplého večera bylo
možné tančit jen v triku a kraťasech a i tak bylo teplo. Hudba hrála opravdu nádherně
a naši občané, ač jich nepřijelo zrovna mnoho, ukázali, že se umí bavit.
Zábava nekončila, a tak se tančilo až do časných ranních hodin. Každý si šel spát,
kdy uznal za vhodné. A s informací, že v neděli ráno po deváté hodině přijede
náhradní autobus, se i usínalo s určitým klidem. To, že se někomu spalo opravdu
dobře i v těch bojovějších podmínkách, bylo i značně slyšet. Kdo to nemohl vydržet,
tak se v prostorné školce přemístil do klidnějších místností.
V neděli ráno nás probudila poměrně silná bouřka a za mírného deště jsme se šli
nasnídat, obdrželi balíček na cestu a plni dojmů jsme se šli pomalu nalodit do
náhradního busu. Cesta domů utíkala mnohem rychleji, a i když se zastavovalo ve
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stejných intervalech včetně oběda, tak jsme byli doma o více jak 4 hodiny rychleji než
při páteční cestě tam.
Na závěr jen krátké zhodnocení, kdy patří organizátorům velká pochvala. A měli
přitom zařízeno i pěkné počasí. Jídla i pití bylo více než dost, ubytování, i když trochu
bojové, bylo také v pohodě a mělo to jednu velkou výhodu: tím, že všichni spali přímo
v Bystrém, odpadlo skupinové přemísťování a každý si šel lehnout, kdy potřeboval.
Velké poděkování patří i přátelům z Bystrého u Poličky, kteří nám pomohli při cestě
na sraz. Rádi bychom se jim za to odvděčili, a tak jsme se předběžně domluvili, že
bychom jim přijeli zahrát divadlo v podání našich malých divadelníků.
Nyní nezbývá, než se začít připravovat na další sraz, jež se uskuteční právě u nás.
Sice to bude za dva roky, ale čas tak rychle utíká, že některé věci se musí začít řešit
už letos….
Leoš Ševc, starosta obce

Hasičské okénko
Bysterské mládežnické jaro
Stejně jako v minulých letech, nelenošili naši mladí hasiči ani na počátku tohoto roku.
Jarní část sezóny byla pro ně velmi úspěšná, i když někdy trochu dramatická. Pojďme
se společně podívat, jak se hasičské mládeži na jaře dařilo.
Havířovská hala
Hasičský rok 2016 začal pro mladé hasiče 27. února 2016, kdy se zúčastnili halové
soutěže v Havířově, která je rovněž vypisována jako neoficiální halové mistrovství
České republiky, Slovenska a Polska. Na tuto soutěž zajíždíme se střídavými úspěchy
již několik let. Do soutěže vstoupilo družstvo starších výborným 3. místem ve štafetě
požárních dvojic, na které navázalo 7. místem v uzlové štafetě. Poslední disciplína,
štafeta 4 x 40 m, se však družstvu nevydařila a 13. místo v této disciplíně znamenalo
pro družstvo celkové 5. místo. Na medailové pozice chyběl pouhý bod a k celkovému
vítězství bodů sedm, což bylo v silách našeho družstva. Tak tedy snad někdy příště.
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Provozská uzlovka
Pátého března vyrazila obě naše soutěžní družstva do sousední Provoze, na další
ročník Provozské uzlovky. Tato soutěž je zařazena do Ligy hasičské mládeže okresu
Rychnov nad Kněžnou. Oběma družstvům se v soutěži dařilo. Družstvo mladších
obsadilo 2. místo a družstvo starších obhájilo vcelku přesvědčivě své loňské vítězství.
V soutěži jednotlivkyň obsadila Aneta Prázová 2. místo.

Memoriál J. Beka – Běloves
Týden před domácí soutěží vyrazilo družstvo starších na „tréninkovou“ soutěž
v disciplínách CTIF do Náchoda – Bělovsi. Tyto soutěže již tradičně využíváme
k doladění sestav před postupovými soutěžemi. Trénink v Bělovsi se nám vydařil a
družstvo si odvezlo zpět domů 1. místo v celkovém pořadí.

Pohár starosty sboru v disciplínách CTIF
V sobotu 30. dubna 2016 přivítal náš sbor 23 družstev mladých hasičů na dalším
ročníku poháru starosty sboru mladých hasičů. Mezi zúčastněnými družstvy nechyběli
ani hosté z Dolního Dobrouče. I v letošním roce tuto soutěž finančně podpořil
Královéhradecký kraj. Soutěž začala v aleji nad obcí štafetami 400 m s překážkami.
Zde se mezi mladšími dařilo nejlépe družstvům z Jílovice, Českého Meziříčí a
domácího Bystrého. Mezi staršími pak nejvíce zabodovali domácí z Bystrého před
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Dolním Dobroučem a Provozí. Po přesunu do areálu U Koupaliště pokračovala soutěž
požárními útoky CTIF, které rozhodly o celkovém pořadí. Ani jednomu z domácích
družstev se příliš nedařilo. Díky výsledkům ze štafety však družstva udržela dobrá
umístění. Družstvo mladších si na domácí půdě vybojovalo pohár za celkové vítězství
a družstvo starších vybojovalo celkové 2. místo.

Pohár SDH Houdkovice
Týden po domácí soutěži vyrazila obě soutěžní družstva do Houdkovic, kde se
soutěžilo ve štafetě CTIF a štafetě požárních dvojic. Družstvo starších zde díky
marodce soutěžilo v pozměněné sestavě, což se projevilo na jeho podaných
výkonech. Se 3. místem tak družstvo muselo být tentokráte spokojeno. Družstvo
mladších opět zvítězilo a posunulo se tak na průběžnou první pozici v hodnocení Ligy
mládeže.

Kvasinská 60
Týden před okresním kolem hry Plamen se konala v Kvasinách soutěž v běhu
jednotlivců na 60 m s překážkami. Této soutěže se z našeho sboru zúčastnili tři
mladší jednotlivci a šest jednotlivců starších. V silné konkurenci se mezi mladšími
nejvíce dařilo Tomáši Dyntarovi, který zvítězil. Vojta Moravec pak přidal 2. a David
Smolík 9. místo. Mezi staršími pak dosáhl nejlepšího výsledku Ondřej Marek, který
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uzavíral první pětku nejlepších. V hodnocení družstev obsadilo družstvo mladších 1.
místo a družstvo starších místo páté.
Okresní kolo hry Plamen – Jílovice
V pátek 27. května 2016 se 43 soutěžních družstev mladých hasičů sjelo do Jílovice
na okresní kolo hry Plamen. V sobotním dopoledni proběhly za slunečného a teplého
počasí první disciplíny soutěže. Družstvo mladších vstoupilo do soutěže trochu vlažně
a zejména s prvním pokusem požárního útoku nemohlo být spokojeno. Ani družstvo
starších usilující o postup do krajského kola na začátku soutěže příliš nezabodovalo
a zejména v prvním požárním útoku CTIF zůstalo daleko za očekáváním. Veškeré
přemítání a dosavadních výsledcích však přerušila událost, kterou ani nejstarší
harcovníci nepamatují. Po poledni se obloha nad Jílovici zatáhla a spustil se déšť,
který se změnil v přívalový a krupobití. Během krátké chvíle bylo celé tábořiště i
sportoviště pod vodou a místo soutěže začal boj o zdraví mladých hasičů. Díky
obětavosti vedoucích, příslušníků HZS a rodičů mladých hasičů se vše podařilo
zvládnout tak, že nedošlo k žádnému závažnému poranění a všichni mladí hasiči
místo soutěže opustili. K úhoně naštěstí nepřišli ani naši mladí hasiči, kteří se dostali
v pořádku do svých domovů. Jedinou újmou, kterou náš sbor utrpěl, tak byly
poškozené stany, s jejichž opravou pomohli členové sboru tak, aby mohly být dále
využívány. Po opadnutí vody a nezbytném úklidu přišel také čas na celkové
vyhodnocení soutěže. Družstvo mladších vybojovalo v okresním kole bronzové
medaile. Družstvo starších obhájilo vítězství z předchozího roku a tak i postup do
krajského kola.

Okresní kolo dorostu – Křovice
V sobotu 4. června 2016 proběhlo v Křovicích společně s okresním kolem v požárním
sportu i okresní kolo soutěže dorostu. Do tohoto kola se po několika letech vrátilo i
naše družstvo dorostenců. V bězích na 100 m s překážkami a štafetě zvítězilo a přes
zaváhání v testu a požárním útoku obsadilo celkové 1. místo. Stejně jako družstvo
mladých hasičů si tak vybojovalo postup do krajského kola. V hodnocení dospělých
pak družstvo obsadilo 3. místo.
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Pohár SDH Jílovice
Jedenáctého června se 26 družstev mladých hasičů sjelo opět do Jílovice, aby svoji
bohatou účastí alespoň symbolicky poděkovalo pořadatelům za odvahu uspořádat po
nepříjemném okresním kole další soutěž. V poháru SDH Jílovice se soutěžilo ve
štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Družstvo našich mladších obsadilo tentokráte
stříbrnou pozici a družstvo starších si odvezlo medaile bramborové.

Krajské kolo hry Plamen a dorostu – Nová Paka
O víkendu 18. – 19. června 2016 vyrazila družstva starších a dorostenců z našeho
sboru na krajské kolo hry Plamen a dorostu, kde reprezentovala mladé hasiče a
dorostence okresu Rychnov nad Kněžnou. Jako první nastoupilo do soutěže družstvo
dorostenců. V běhu na 100 m s překážkami a štafetě 4 x 100 m obsadilo 3. místa.
V požárním útoku se pak stalo krajskými šampiony. Od postupu na mistrovství České
republiky jej však opět připravily chyby v testu z požární ochrany. Družstvo si tak
z Nové Paky odvezlo 3. místo a odhodlání napravit vše v příštím soutěžním ročníku.
Po dorostencích nastoupili již na soutěžní dráhu naši mladí hasiči. Ti chtěli po
loňském zklamání znovu zabojovat o postup na mistrovství republiky. Do soutěže
družstvo vstoupilo díky 10 trestným bodům 4. místem ve štafetě požárních dvojic a
v tu chvíli netušilo, že to bude nejhorší umístění v disciplíně v celém víkendu. Ve
štafetě 4 x 60 m družstvo zvítězilo, k tomuto prvnímu místu pak přidalo i první místa
ze štafety CTIF a požárního útoku.
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Po prvním dnu soutěží se tak družstvo usídlilo s náskokem osmi bodů na průběžném
prvním místě. V tuto chvíli zbývalo družstvu k jistotě postupu získat alespoň jedno
lepší umístění před družstvem z Chlumce nad Cidlinou. To se podařilo hned ráno, kdy
naše družstvo zvítězilo i v požárním útoku CTIF. Do závěrečné disciplíny – závodu
požárnické všestrannosti tak již družstvo mohlo jít zcela s klidem. Toto se projevilo i
na výsledku z této disciplíny. K předchozím výsledkům přidalo družstvo 2. místo.
V celkovém hodnocení družstvo s výrazným náskokem zvítězilo před družstvem
z Chlumce nad Cidlinou a Slatin. Po 26 letech si tak naši mladí hasiči vybojovali
postup na mistrovství České republiky hry Plamen. Tento úspěch družstvo náležitě
oslavilo jízdou houkajícím autem na bysterské koupaliště, kde na družstvo čekala
malá oslava.
Memoriál A. Hubáčkové
Týden po úspěšném krajském kole vyrazilo družstvo starších společně s družstvem
mladších na memoriál A. Hubáčkové do Opočna. Touto soutěží si mladí hasiči
připomínají památku dlouholeté vedoucí mladých opočenských hasičů. Družstvu
mladších se tentokráte nedařilo a v této soutěži obsadilo 6. místo. Družstvo starších
si udrželo formu z minulého týdne a přivezlo si zpět domů putovní pohár pro celkové
vítěze.
Mistrovství České republiky hry Plamen – České Budějovice
V pátek ráno, 1. července 2016, vyrazilo naše družstvo starších na delší cestu do
Českých Budějovic. Zde se konalo Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu.
Po pětihodinové cestě dorazilo družstvo do rodiště J. Žižky nedaleko obce Borovany.
Zde byl po krátkém přivítání zahájen závod požárnické všestrannosti. V tomto závodě
se družstvo vůbec nedařilo a do mistrovství vstoupilo až 14. místem. V sobotu
dopoledne probíhala přejímka soutěžního materiálu a po ní i tréninky požárního útoku
a požárního útoku CTIF. Ve třináct hodin bylo mistrovství slavnostním pochodem a
státní hymnou oficiálně zahájeno. Poté již mohly za bouřlivé atmosféry začít další
soutěžní disciplíny. Tou první byla štafeta CTIF. Zde družstvo dosáhlo času na úrovni
času z krajského kola a zapsalo 13. místo. V další štafetě požárních dvojic proběhlo
vše bez problémů a družstvo zde zaznamenalo 9. místo. Požární útok CTIF, na který
jsme nejvíce spoléhali, však družstvu vůbec nevyšel. Trestné body v obou pokusech
znamenaly až 13. místo v této disciplíně. V neděli ráno čekala na soutěžní družstva
štafeta 4 x 60 m. Zde jsme po chybě v závěrečném úseku zapsali 14. místo a
zkroušeně se vydali k poslední disciplíně – požárnímu útoku. Zde nám velmi vyšel
první pokus a dlouho jsme se drželi na medailové pozici v této disciplíně. Zlepšené
výkony ostatních družstev v druhých pokusech nás odsunuly v požárním útoku na 6.
místo. V celkovém hodnocení tak družstvo vybojovalo 14. místo a odjíždělo
z Českých Budějovic trochu zklamané. Myslím si však, že se družstvo nemá za co
stydět a zaslouží za tento výsledek poděkování. Být mezi 15 nejlepšími družstvy
z České republiky se jen tak někomu nepodaří a nic na tom nezmění ani rady
zkušených sportovců a vedoucích mládeže z místního pohostinství.
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Zleva stojící: Jakub Mencl, Michal Moravec, Filip Antal, Ondřej Marek, Matěj Tláskal, Michal Dusílek.
Zleva sedící: Ondřej Musil, Filip Práza, Anna Sozanská, Aneta Prázová, Kristýna Smolová

Doufejme, že se našim mladým hasičů bude podobně dařit jak v závěru sezony
letošní, tak především v sezoně příští.
Z informací výše by bylo možné soudit, že mladí hasiči jezdí jenom na soutěže a nic
jiného nedělají. Není tomu ale tak. V letošním roce se mladí hasiči zapojili do
celostátní akce „Ukliďme Česko“ a sbírky Ligy proti rakovině, která proběhla v měsíci
květnu. Nezapomněli ani na tradiční sběr starého papíru a účast při čištění místního
koupaliště. I tímto se mladí hasiči v Bystrém ve své pravidelné a dobrovolné práci
zabývají.
Pokud se chcete o naší činnosti dozvědět více, navštivte webovou prezentaci našeho
sboru na adrese www.hasicibystre.cz nebo na Facebooku (SDH Bystré v Orlických
horách).
Videozáznamy z naší činnosti naleznete rovněž na
www.youtube.com/user/sdhbystrevoh
Pokud máte zájem zapojit Vaše dítě do činnosti mladých hasičů, kontaktujte prosím
vedoucího mládeže na telefonním čísle 606 561 071.
Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže
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Co možná nevíte
O názvu obce
Vznik jména Bystré pochází podle jedné verze prý od kaple, která zde stávala již
dříve, než vesnice vznikla. Bydlel v ní poustevník jménem Bystrý. Vesnice
pravděpodobně změnila poněkud svou polohu, neboť ležela v 15. století přímo nad
potůčkem, kterému říkali Bystřina (zřejmě Janovský potok). Podle Antonína Profouse
byly osady jménem Bystré pojmenovávány podle potoka, nad nímž byly založeny. Půl
kilometru severně od naší obce protéká potok zvaný Janovský, z východní a jižní
strany obtéká ves Zlatý potok (Dědina). Potok ten teče bystře, od toho se odvozuje
označení Bystrý.
Jméno Bystré bylo původně mužského rodu Bystrý, Bystrej, neboť se snadno
spojovalo se slovem potok: Bystrej (1544 Bystrey, 1654 Bystreg, 1790 Bistrey). Občas
bylo doplňováno všeobecnější slovo voda, a pak bylo jméno v rodě ženském – Bystrá.
Za účelem rozlišení jmen osad od jmen potoků a řek od roku 1848 nese obec oficiální
název středního rodu – Bystré.
Červený Bystrý
Osad se jménem Bystré je v Čechách a na Moravě více
(což samozřejmě víme, protože se Bysteráci pravidelně
scházejí). V roce 1945 připsal tehdejší kronikář Balcar za
zápis podrobné poznámky, které obsahují také jednu
zajímavost: Ukázalo se, že dopisy adresované do naší
obce se často zatoulaly jinam, nejvíce do Bystrého na
Moravě (u Nového Města na Moravě, dnes u Poličky).
Naše obec tehdy spadala pod Nové Město nad Metují,
takže obě dvě Bystré se často označovala stejně: Bystré
u Nového Města n. M. Proto se obecní zastupitelstvo dne
4. března 1894 jednohlasně usneslo, aby bylo jméno obce
doplněno na „Červené Bystré“, a měly se dokonce učinit
kroky ke schválení CK úřady. Ty to ale asi ani nevzaly na vědomí. Údajně se již dříve
užívalo tohoto názvu, který vznikl podle výrazné červené barvy kostela. Měla existovat
i pečeť s názvem Červený Bystrý.
První písemná zmínka o obci
První písemný doklad o nynější obci Bystré
uvádí Antonín Profous ve svém díle „Místní
jména v Čechách“, kde je zaznamenáno, že
Bystré vlastnil až do své smrti roku 1475 Ivan
ze Žampachu. Dalším majitelem byl Hanuš
z Trutnova:
„1475 in villa Bystrem Gwan de Zampachu
(et de Bolehosstie) decessit… Hanuš
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z Trutnova cum agris, pratis, silvis dictis Bystrzina rivulo in medio eiusdem ville,
quam… Gwan tenuit.“
Foto č. 1: pohled na kostel v létě 2008 – červený nátěr omítky byl renovován 1998
Foto č. 2: výjezd z obce směrem na Janov, v pozadí je kaplička. Je to místo, kde se nacházelo
„původní“ Bystré, kterému se říkalo Zákraví.

Podrobněji příště.
Petra Poulová, kronikářka obce

Rozhovor s…
Po 14 letech je v Bystrém nový kazatel
ROZHOVOR S TOMÁŠEM CVEJNEM, KAZATELEM SBORU CB V BYSTRÉM
Prázdniny roku 2015 probíhaly v bysterském sboru
Církve bratrské ve znamení změn. Po 14 letech se
s Bystrým rozloučili Roman Toušek s rodinou manželkou Michaelou a dětmi Ondřejem, Eliškou a
Karolínou, neboť jejich novým působištěm se stal
Havířov.
Roman Toušek
Uvolněné místo kazatele přijal tehdy třiačtyřicetiletý
Tomáš Cvejn a na konci prázdnin se i s rodinou
nastěhoval do domečku (fary). Jsme rádi, že si Tomáš Cvejn našel ve svém nabitém
programu čas na krátký rozhovor, kterého se účastnila také jeho žena Michaela .
Co byste na úvod prozradil o
sobě a o své rodině?
Náš dosavadní život byl spjat
s Rychnovem nad Kněžnou – já
i moje o pět let mladší žena
Michaela jsme se tam narodili,
seznámili, narodily se nám tam
naše dvě děti (starší Michaela
jde v září do druháku na
gymnáziu, mladšího Davida
čeká 6. ročník na Dobřanech).
Posledních 15 let jsem pracoval
ve Škoda Auto Kvasiny jako
informatik ve výpočetních systémech. Manželka pracuje v Ústavu sociální péče
v Kvasinách, stará se o postižené kluky.
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Kdy jste se prvně setkali s Bystrým?
O Bystrém jsem poprvé slyšel, když Bronislav Kaleta jezdil do Rychnova. Bylo to ještě
před revolucí (asi 1988), když jsem se v 17 letech vydal boží cestou. Rychnovská
stanice patřila pod bysterský sbor. Moje budoucí manželka se do sboru dostala za
revoluce. A manželi jsme se stali v roce 1997 také v Bystrém…
A jak se to tak stane, že se škodovák od počítačů stane kazatelem?
Sám nevím… Okolo roku 2010 jsem začal dálkově studovat teologii. Po promoci jsem
nejprve absolvoval vikariát – je to takové tříleté zkušební období, kdy si člověk může
vyzkoušet, zda se pro tuto službu hodí. Na konci se musí rozhodnout, zda ano, či ne.
Pro celou naši rodinu to nebylo jednoduché: vykročit do neznáma, přestěhovat rodinu,
opustit dobrou práci. Je to pro nás všechny i dnes ještě emočně těžké. Čekáte, že se
ozve hlas z nebe, který jasně řekne: Jdi! nebo: Nechoď! Ale je to prostě duchovní
zápas.
Takže uvolněné kazatelské místo v Bystrém mohlo také sehrát roli ve Vašem
rozhodování?
Určitě ta nabídka také pomohla – pokud znáte lidi, víte, do jakého jdete prostředí, je
to o něco snazší.
Jak se tedy žije v Bystrém?
Michaela: V Rychnově jsme žili v části zvané
Na Sibiři. Byly to nové rodinné domky, ale
všechny oplocené vysokými živými ploty a lidé
se moc neznali. Tady se nám žije dobře.
Užíváme si to – lesy, hory, zvířátka…
Tomáš: … že před půlnocí zhasnou lampy, že
jsou vidět hvězdy, že tu jsou vlaštovky, je tu
příjemně.
Michaela: Kdyby člověk nemusel do
zaměstnání, ani by nevyjížděl. Syn David se
ve vesnickém prostředí cítí snad dokonce lépe
než v Rychnově. Užívá si klukovský život, má
tu hodně kamarádů, poněvadž v Rychnově jsme měli spíš starší sousedy. Míša to
měla horší. Šla sice do prváku na novou školu, ale postupně přestala s badmintonem,
kterému se dost věnovala. Nakonec i na dobrušském gymnáziu si našla nové
kamarádky.
Má kazatel vůbec čas na nějaké koníčky?
Koníčků mám, že nevím, kterému bych se věnoval dřív. Hodně čtu a mám rád hudbu.
Nejen tu vážnou, ale i jazz, hraji na klasickou kytaru. Moc mne baví práce se dřevem
– tatínek byl truhlář a v Rychnově máme dílnu. 15 let jsem pracoval s výpočetní
technikou, vlastně i předtím jsem dělal servisního technika, a tak se cítím nějak
přesycen počítači. Manželka jezdí na kole a miluje práci na zahrádce, u domku jsme
zřídili nový skleník.
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Žije tu s Vámi i pejsek…
Jmenuje se Lord, je to naprostý miláček rodiny. Zdědili jsme ho po mém kamarádovi,
který se nešťastně zabil. Už si tady snad zvykl. V Rychnově jsme měli velkou zahradu
se stromy, tady jsme kvůli němu museli nechat pozemek oplotit. Jestli se tomu tedy
dá říkat plot, spíš takový dřevěný plůtek.
Jelikož Vaší „prací“ je vedení sboru, na závěr bychom mohli přidat malé
ohlédnutí za tím, co se odehrálo v první polovině letošního roku.
Rád krátké povídání připravím :-).
Děkujeme a přejeme, abyste v Bystrém prožili hodně pěkných dní i nocí
s hvězdami nad hlavou…
Fotografie z uvedení T. Cvejna do služby(zdroj: www.elada.cz)

Petra Poulová, kronikářka obce

Z činnosti sboru CB za první půli roku 2016
Jsme otevřené křesťanské společenství lidí. Scházíme se každou neděli v 9:30, ale
to myslím všichni Bysteráci ví nebo tuší :-). I když bohoslužby jsou středem našich
životů, máme i velmi mnoho jiných pravidelných setkání, většinou generačních (děti,
mládež, střední generace, nejstarší generace, pěvecký sbor...). Vytváříme komunitní
centrum otevřené všem. Věříme, že naše přítomnost snad nikoho nepobuřuje, a
naopak vnímáme naše přijetí v obci i díky různým společenským akcím, které
pořádáme. Jsme moc rádi, že mnoho Bysterských se jich účastní.
Na přelomu roku jsme již tradičně připravili promítání filmů pro širokou veřejnost
„Jeden svět". Jednalo se o 6 velmi zajímavých nezávislých dokumentů z celého
světa, které běžně v televizi neuvidíte.
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V únoru proběhlo ekumenické sejití, považujeme si dobrou
spolupráci s katolickým farářem Honzou Barborkou. Je to
velmi milý člověk .
Velikonoční čas zpestřila tzv. sederová večeře, židovská
oslava Velikonoc s velmi poutavým výkladem při konzumaci
mnoha dobrot na talíři.
V dubnu jsme pořádali koncert pražského tělesa Musica
Aeterna - koncert vážné hudby a o týden později velmi
poutavé vyprávění Josefa Kafky - Prožil jsem tři totality.
V květnu proběhl koncert kytaristy Slávka Klecandra a
klávesisty Romana Dostála, členů skupiny Oboroh, kteří
svým neotřelým hudebním výrazem dokáží potěšit srdce
posluchačů.
Pořádali jsme i večery deskových her pro všechny zájemce.
Kdo má chuť si zahrát kanastu, šachy, osadníky atd. - je vítán.
Budeme v nich pokračovat.
V červnu nás navštívil africký kazatel Bonface Simani, aby
nám povyprávěl o námi podporované práci v Keni. Měli jsme všichni velkou radost,
když jsme mohli vidět, jak účelně byly naše prostředky použity na výstavbu a provoz
sirotčince se školou. Rozzářené oči dětí jsou opravdu velikou odměnou!
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Též v červnu jsme poprvé pořádali Noc kostelů, ale protože naše prostory nemají
sakrální atmosféru, naplnili jsme je velmi zajímavými obrazy s biblickou tématikou od
malíře Josefa Kejvala a též keramickými díly od Petra Pokorného. Děti si mohly také
něco keramického vytvořit.
Proběhl již druhý ročník česko-německého týdenního kempu pro všechny
zájemce o zlepšení německého jazyka. Přijelo celkem 8 Němců, z české strany bylo
cca 22 účastníků. Věříme, že tato akce proběhne i příští rok.
Nyní jsme v prázdninovém čase, kdy je většina aktivit utlumena. Vyhlížíme ale již
podzim, kdy nás budou čekat 3 až 4 velmi zajímavé koncerty, z čehož dva budou
muzikanti světových jmen ze zahraničí. Sledujte naše stránky www.elada.cz. Máme
(máte) se na co těšit!
foto: www.elada.cz

Tomáš Cvejn, kazatel

Pozvánky

TERRY LEE HALE
KONCERT - neděle 9. října 2016
19.00 hodin, ELADA, BYSTRÉ
Seattleský písničkář a nynější Pařížan Terry Lee Hale v
životě neodložil akustickou kytaru a přesto je přezdíván
"otec grunge", tedy výsostně elektrického rockového
stylu přelomu 80. a 90. let. Je tomu proto, že právě v
této době byl v americkém Seattlu, který se i jeho
zásluhou stal centrem tehdy nového rockového žánru,
mimořádně vlivnou uměleckou i organizátorskou
osobností.
Zatímco seattleští rockeři vycházeli spíše z tvrdého
rocku 60. let, z punku, a jedním z jejich hlavních hrdinů
byl Neil Young, Terry Lee Hale se hudebně vždy ohlížel
hlouběji do minulosti. Učarovalo mu blues a country, v
jeho písničkách najdeme dylanovské folkrockové
otisky, má v sobě J. J. Calea, Johnnyho Cashe, Toma
Waitse, Bruce Springsteena, Lou Reeda i Kurta Cobaina.
Hale je nenápadný, ale vynikající kytarista, dokonale
ovládající řadu hráčských technik a pracující podobně
jako staří bluesmani s různými laděními nástroje, což
dodává jeho písním harmonickou neotřelost. Ve
spojení s melodickou nevtíravostí a aranžérskou
jiskrností jsou jeho písně opravdové drahokamy.
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Sbor dobrovolných hasičů Bystré v Orlických horách
Vás srdečně zve na

OSLAVY
130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
SOBOTA 27. SRPNA 2016
_____________________
PROGRAM:
13:00
13:30
14:30

Uctění památky padlých
Slavnostní zahájení, projevy hostů, předání ocenění
Ukázky historické techniky (parní a pumpovací
stříkačky, zmotorizovaná stříkačka, stříkačky PS 8)
Sportovní ukázky (dětská přípravka, požární útoky
mladých hasičů, dorostu a dospělých, CTIF)

Program oslav vyplní koncert dechové hudby, výstava
historických kronik a fotografií v klubovně sboru a bohaté
občerstevní
Pouťová taneční zábava od 20:00 v hostinci v Bystrém.

Nedělení pouťové odpoledne
28. srpna od 13:30 na návsi
Výstavy: Vrácený čas - atelier s vůní benzínu v prostorách
industriálního domu č. 37 (Drutka) 10-17 hod
Obrazy Anety Prázové – bývalá škola 13:30-16:00
Zpravodaje - soutěž zpravodajů rychnovska 2016 – bývalá
škola 13:30-16:00
Tradiční fotbálek svobodní X ženatí od 16:00

Pouťové atrakce a soutěže pro děti
Občerstvení

Srdečně zve Obecní úřad Bystré.
- 23 -

Bysterský zpravodaj

srpen 2016

Kulturní a společenské akce - přehled:
27. srpna
sobota

Oslavy 130. výročí založení sboru SDH, začátek v 13:00
Pouťová zábava - Hostinec U Divočáka od 20:00, hudba: Gradace

28. srpna
neděle

Pouťové odpoledne, začátek ve 13:30, atrakce a soutěže pro děti,
občerstvení
Výstavy: Obrazy Anety Prázové a Zpravodaje - škola, 13:30-16hod.
Vrácený čas – atelier s vůní benzínu – čp. 37 10-17hod.
Fotbal svobodní X ženatí - na hřišti od 16:00

21. září
středa

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

18. září
neděle

Dětský den
Bude upřesněno na plakátech

říjen - termín
bude upřesněn

Divadelní představení Lotrando a Habiba
Hostinec U Divočáka

říjen - termín
bude upřesněn

Vítání občánků
Od 10 hodin, místnost SPOZu v bývalé škole

9. října
neděle

Koncert Terry Lee Hale
Elada od 19:00

12. října
středa

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

5. listopadu
sobota

Koncert v Eladě
Bude upřesněno na plakátech

5. listopadu
sobota

Posvícenská zábava
Hostinec U Divočáka od 20:00, hudba: Gradace, pořádá SDH

11. listopadu
pátek

Koncert Jaroslava Svěceného
Elada, bude upřesněno

16. listopadu
středa

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

čtvrtky
od 8. září

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 11. 8. 2016.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo na monika.drasnarova@seznam.cz do 31. 10. 2016
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