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Po letošní zimě, která milovníky sněhu a zimních
radovánek nijak nenadchla, se pomalu blíží jaro a s ním
snad i teplejší a slunečnější počasí. Mnozí z nás už teď
netrpělivě okukují své zahrádky
s uspokojením
nacházejí první bledule, krokusy a zelenající se
trávníky.
Již zanedlouho budeme moci začít s jarním
úklidem v okolí našich domovů, které i přes mírnou
zimu dostalo zabrat. Najdeme polámané větve, zbytky
spadaného listí a suché trávy, ale i zafoukané obaly,
prázdné lahve a jiné rozličné předměty, které zůstaly
volně pohozené jen díky lidské lenosti a nepořádnosti.
Možná budete váhat, kam s tím vším
nepořádkem. Nejjednodušší řešení je bohužel stále
nezřídka využíváno: hodit to přes plot za hranice
pozemku a co není „na našem“, ať si uklidí někdo jiný.
Ale nezapomínejme, že nejen naše zahrada ale i její
okolí je naší vizitkou. Co je nám platný pečlivě
udržovaný trávník po anglicku, když za plotem se kupí
skládka odpadků?
Buďme proto všímavější ke svému okolí. Když se
projdete obcí, zjistíte sami, že máme co vylepšovat. A
to nejen na svých zahradách, ale i mimo ně.

 Okénko do historie
 Dobřanská škola
 Labská rallye 2007
 Kulturní kalendář
 Poděkování a
gratulace
 Důležitá telefonní
čísla

www.obecbystre.cz

Pojďme třídit odpad
Jistě neunikla Vaší pozornosti mediální kampaň zaměřená na zlepšení
životního prostředí, která klade důraz na třídění komunálního odpadu. Komu by
nebyla povědomá větička „Má to smysl, třiďte odpad!“?
Můžeme být pyšní na to, že třídění komunálního odpadu má v naší obci
několikaletou tradici a mnoho občanů bere třídění již jako samozřejmou
záležitost. Každý však není ochoten na tento systém přistoupit. Ale proč? Možná
jim to připadá zbytečné, zatěžující, nepraktické, nebo nad tím prostě nepřemýšlí.
Ale toto téma si trochu zamyšlení zaslouží.
V úvodu dovolte trochu rekapitulace. V obci jsou k dispozici kontejnery pro
třídění barevného a čirého skla, plastů, kovů a kontejnery pro směsný odpad.
Kovy se skladují na valníku za kostelem a o jejich odvoz se stará místní
SDH. Dá se tedy říci, že sběrem kovů přispíváme drobnou částkou na činnost
SDH. Na tomto místě je dobré připomenout, že se šrot často stává terčem
nenechavců, kteří těžší kusy vybírají a následně zpeněžují ve výkupech. Tato
činnost je trestná, neboť odpad se po odevzdání na sběrné místo stává majetkem
obce.
Sklo barevné i čiré je odváženo firmou k recyklaci a dalšímu využití.
Největším problémem doposud byly plasty. Skutečnost, že námi pracně
vytříděný plast je posléze sesypán k směsnému odpadu a společně s ním
odvezen k uložení na skládku v Křovicích, mnohé od jeho třídění odradila. A ti
skalní, kteří ho třídit nepřestali, jsou často rozčarováni zjištěním, že kontejnery
jsou přeplněné nesešlapanými PET lahvemi a jim nezbývá, než ho vhodit hodit ke
směsnému odpadu, nebo ho v dobré víře položit vedle kontejneru na zem. Tam
se pak kupí nevzhledné hromady tašek a pytlů, které jsou záhy rozvláčeny zvířaty,
nebo větrem rozfoukány do okolí.
My bychom rádi problematiku sběru a dalšího využití (recyklaci) odpadu
vyřešili. Chtěli bychom usnadnit třídění, zkulturnit sběrná místa a zároveň šetřit
financemi občanů.
V loňském roce Obecní úřad v Bystrém vydal za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu dvojnásobně vyšší částku, než kterou od občanů na tuto
službu vybral. Vzhledem ke stále rostoucím cenám za odvoz a ukládání odpadů je
tato situace dlouhodobě neudržitelná. Nabízí se proto jednoduché řešení zvýšíme úměrně poplatek pro občany.
Naše zastupitelstvo je však pro jiné řešení, sice trochu pracnější, leč
podstatně levnější a k přírodě šetrnější: pečlivé třídění odpadků. A s plastovými
(PET) lahvemi a krabicemi od nápojů (tetrapak) začínáme již nyní.
Náš obecní úřad uzavřel smlouvu se společností Rumpold s.r.o.
z Broumova, která se zabývá recyklací obalů. Tato společnost zajistí zdarma
igelitové pytle, které budou k dispozici na OÚ nebo v prodejně. Každá
domácnost tak bude třídit zvlášť do jednoho pytle PET lahve (na barvě
nezáleží) a do druhého pytle kartony od nápojů (džusy, mléko apod.)
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V zájmu každého pak bude, aby prázdné obaly sešlapal a šetřil si tak
místem. Plné pytle se budou shromažďovat u obecního „skladováku“ a
odvoz zajistí firma Rumpold opět bezplatně. Toto je zatím první krůček ve
využití vytříděného odpadu. Odvoz zbylého plastového odpadu je zatím v jednání.
Takto vytříděný odpad ulehčí obecním kontejnerům a navíc za něj obec
získá finanční příspěvek, kterým může dotovat odvoz dalšího odpadu.
Jak je možné odpad vytvářet a ještě za něj dostávat peníze?
Jednoduše. Firma EKO-KOM a. s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadu z obalů. Jinými slovy: firmy, které produkují obaly,
odevzdávají poplatek za tyto obaly firmě Eko-kom a ta pak tyto peníze převádí
obcím na základě výkazu o vytříděném a odevzdaném odpadu.
Takto získáme odměnu za odevzdaný plast, sklo, kov i papír.
Avšak komplexní řešení odpadového hospodářství v naší obci bude
vyžadovat ještě delší diskusi.

Jak správně třídit odpad:
Odpad je lépe třídit přímo doma. Pozdější třídění není často možné, odpad se
smísením může znečistit.
SKLO - zelené kontejnery. Patří sem: lahve od nápojů, skleněné nádoby a střepy.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla. To vhoďte do směsného
odpadu. V nádobách nesmí být zbytky potravin (kompoty apod.)
PLAST - žluté nádoby. Patří sem: PET lahve od nápojů (sešlápnuté), kelímky,
fólie a sáčky, výrobky a obaly z plastů, polystyren. Nepatří sem novodurové
trubky a obaly od nebezpečných látek (chemikálií, barev apod.)
Jak již bylo zmíněno, PET lahve a krabice od nápojů budeme moci třídit přímo
doma, do pytlů firmy Rumpold.
KOV: v naší obci se skladuje na vleku za kostelem, o odvoz se stará SDH
PAPÍR: k dalšímu využití se hodí pouze papír, který není mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný. Sbírají se noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky
(stejně ani nehoří), knihy, sešity a krabice, kartón a papírové obaly.
Nesbírá se papír uhlový a voskovaný, nepatří sem ani hygienické potřeby a
použité plenky.
Sebraný a řádně svázaný papír je možno odevzdat na faře. Výtěžek z jeho
prodeje přispívá na akce pořádané pro bysterské děti. Více info u pí Povolné.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: odvoz zajišťuje firma Marius-Pedersen, a to několikrát
do roka, termín je vždy předem oznámen – sledujte vývěsky.

A ještě několik rad na závěr:
 etikety z lahví nemusíte odstraňovat
 neodstraňují se ani kovové svorky z časopisů apod.
 některé krabice od nápojů jsou opatřeny umělohmotnými víčky. I tyto
kartony patří mezi „krabice od nápojů (tetrapak)“ a víčko můžete na obalu
ponechat
Pojďme společně udělat něco pro naše životní prostředí!
Jan Bartoš, Monika Drašnarová
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 6. prosince 2006
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• plán zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2007
• hospodaření v lednu 2007 dle rozpočtového provizoria 1/12 rozpočtu
pro rok 2007
• rozpočtový výhled obce Bystré pro roky 2008-2009
• hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda: Leoš Ševc
členové: Josef Novotný
Jiří Jiránek
a dílčí inventarizační komise ve složení:
Václav Drašnar ml., Jiří Tomáš, Pavel Hejzlar
Josef Dusílek, Jiří Tomáš ml., Karel Přibyl
• podání žádosti na výmaz předkupního práva z kupní smlouvy pro
p. Haufra bytem Janov
• kupní smlouvu pod č. 1/2006 uzavřenou mezi obcí Bystré a pí Poulovou
č. p. 4 o odprodeji pozemku č. 883/8 v katastru obce Bystré
• starostu V. Drašnara jako zástupce obce v Dobrovolném svazku obcí
Region Orlické hory a Euroregionu Glacensis

Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. ledna 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• výsledek hospodaření za rok 2006
• návrh rozpočtu obce na rok 2007
• rozpočtové změny za období 12/2006
• přidělení evidenčního č. 15 pro rekreační objekt p. Vávry bytem N. Město
nad Metují
• přidělení č. p. 87 k průmyslovému objektu bývalé tkalcovny na Dolech
manželů Kánských bytem Hradec Králové
• podání žádosti o dotaci na opravy veřejných komunikací
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 14. února 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• uzavření smlouvy na třídění odpadu PET lahví a obalů TetraPak
• dohodu o poskytnutí částky ve výši 50.000,-Kč SDH v Bystrém v O. h. na
činnost výjezdové jednotky dle předloženého rozpočtu na rok 2007
• poskytnutí staré kopírky pro činnost SDH Bystré v O. h.
• přijetí p. Beka a p. Kamenického od 1. 4. 2007 na veřejně prospěšné práce
• poskytnutí prostor kadeřnictví v budově č. p. 110 pí Vackové z Opočna
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Důležitá upozornění
Odečet vodoměrů v roce 2007
S ohledem na dosti zdlouhavý postup odečtu vodoměrů v minulých letech se pro letošní
rok OZ v Bystrém rozhodlo k následnému postupu odečtu vodného. V průběhu měsíce srpna
bude prováděno odečítání u rekreačních objektů, v září pak u trvale obydlených nemovitostí.
Tam, kde se v uvedeném období nepodaří zajistit odečet, bude zanechán lístek s telefonickým
kontaktem a domluví se způsob odečtu. Nebude-li tak učiněno do konce měsíce října, písemně
odběratele budeme kontaktovat k umožnění odečtu do konce listopadu. V případě, že se ani
tento krok nezdaří, bude vodné účtováno průměrem let minulých.
Věříme, že
naši občané budou v tomto směru maximálně spolupracovat, aby
nedocházelo ke zbytečným výdajům, které by mohly vést k případnému zdražení vodného.
Děkujeme za pochopení.
Leoš Ševc

Zprovoznění kadeřnictví
Pánské a dámské kadeřnictví bude opět v provozu v budově obecního úřadu od
7. března 2007. Otevřeno bude každou středu od 8.30 do 15.30 hodin, s možností
předchozího telefonického objednání na čísle 604 691 559.
Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice pí Vacková.
Existence kadeřnictví závisí samozřejmě na zájmu občanů, proto doufáme, že Vámi bude
hojně využíváno, aby nedošlo opět k uzavření pro malý zájem.

Knihovna a veřejný internet
Knihovnu můžete navštívit v březnu ve čtvrtek 1., 15. a 29., vždy od 16 do 18 hodin.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí, paní
Hradeckou č. p. 108.

Česká pošta
Česká pošta, s. p. Vám oznamuje, že pro Vaši poštovní adresu je jako ukládací určena pošta
517 81 Bystré u Dobrušky, která sídlí na adrese č. p. 110, Bystré.
Otevírací doba: pondělí, čtvrtek, pátek: 8:00 - 9:30 14:00 - 15:30
úterý
8:00 - 9:30
8:00 - 9:30 14:00 - 16:30
středa
V době, kdy je pošta otevřena, jsou vydávány uložené poštovní zásilky a poukázané peněžní
částky, k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v případě neúspěšného pokusu o jejích dodání
v místě uvedeném v adrese. Zároveň je zajištěno podání týkající se základních poštovních
služeb. Jestliže Vám hodiny pro veřejnost na této poště nevyhovují, na Vaši žádost připravíme
zásilky k vyzvednutí na jiné poště v okolí. Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali, Vaši
žádost respektujeme.
Česká pošta, s. p.

Občanské sdružení JK Ranch Slavoňov nabízí:
 koňský hnůj za odvoz od poloviny měsíce března
 výukové kurzy jízdy na koni pro děti od března 2007
Bližší informace obdržíte na telefonních číslech:
603 567 714 (p.Ševc), 775 183 665 (pí.Doubravová)
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Pozvánka do divadla
V sobotu dne 17. března 2007 od 19.30 hodin
se Vám v místím hostinci představí
divadelní soubor Kolár z Police nad Metují,
který v režii Jaroslava Součka sehraje hudební komedii
Někdo to rád horké.
Zdá se Vám název hry povědomý? Ano, máte pravdu. Jistě si dobře vybavujete filmovou
verzi příběhu se slavnou Marilyn Monroe, ve které Jerry a Joe, převlečeni za hudebnice Dafne a
Josefinu, prchají před gangem mafiánů poté, co byli svědky kruté přestřelky. Také si určitě
vzpomenete na jejich milostné pletky s krásnou Sugar a na všechny možné i nemožné zmatky,
které způsobují při svém útěku v dámských šatech coby členky ženského orchestru. A v duchu
se jistě smějete, jak výborný to byl film.
Budete velmi mile překvapeni, jak skvěle tuto hudební komedii nastudovali poličští
ochotníci. Hru, která slibuje dobré pobavení, navíc obohatili nadšením, jaké může poskytnout
jen ochotnické divadlo. Ohromí Vás skvělé herecké, pěvecké i hudební výkony a Vaší
pozornosti neunikne ani nápaditá scéna.
Tímto Vás srdečně zveme na hru plnou swingu, basy a saxíku, Chicaga a psích deček.
Jak sami herci říkají, čeká Vás divadlo, kde všichni hrají a někteří i zpívají.
Dobrou zábavu.
V. Drašnar ml.

Velikonoční koncert se Slávkem Klecandrou
Sbor CB v Bystrém Vás všechny zve na koncert, na kterém vystoupí kromě
Smíšeného sboru CB a vokální skupiny SemTam
i známý písničkář a člen skupiny Oboroh
Slávek Klecandr.
Koncert se uskuteční

v neděli 15. dubna 2007 od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje v Bystrém.
Všichni jste upřímně zváni.

Ekumenická bohoslužba
Jednou z dobrých tradic naší obce, která obohacuje naše vzájemné vztahy, je pořádání
společných bohoslužeb všech tří církví, které v Bystrém a jeho okolí působí (Církev bratrská,
Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická). Naposledy to bylo v úterý 6. 2.
2007 večer ve Sboru CB v Bystrém.
Pan farář Ludvík Pfeifer, ač zeslaben nastupující virózou, pověděl poselství z Bible o
Boží moci vzkřísit člověka k novému životu. K příjemné atmosféře přispělo několik sólových
písní evangelického faráře Michala Kitty a pak především možnost sednout si po skončení
oficiálního programu ke stolům a u kafe a zákusků si popovídat.
Další setkání bychom rádi uskutečnili kolem svatodušních svátků, tentokrát v bysterském
kostele a na faře. Všichni jste upřímně zváni.
Mgr. Roman Toušek, Sbor Církve bratrské v Bystrém
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Tříkrálová sbírka 2007
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré
lidové tradice, která má svůj původ ve středověku,
kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech
králích. Představení vyprávěla o mudrcích
z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary –
kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6.
ledna oblečené za Tři krále po domech
s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem
koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly
na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem.
Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár
grejcarů na přilepšenou.
Tato tradice s nástupem socialistického režimu Nikola Čtvrtečková, Klára Dušková a
po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena Richard Poul
až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému jako Kašpar, Melichar a Baltazar
koledování nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v
naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré
vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
6. leden 2007 byl – podle dosud zjištěných informací – snad prvním dnem, kdy jste
v Bystrém mohli potkat „místní“ krále. Při páteční podvečerní mši přijali požehnání, poté byly na
faře starostou Bystrého zapečetěny dvě pokladničky (druhá skupinka chodila po Janově a Tisu)
a v sobotu se – vybaveni i posvěcenou křídou a „bílým zlatem“ – vydali na náročnou cestu
Bystrým.
Celkem
jedenačtyřicetkrát
předvedli své krátké vystoupení,
které bylo zakončeno prosbou o
příspěvek do pokladničky. A
bysterští občané byli opravdu
štědří
–
nejenže
přispívali
financemi, ale nezapomněli ocenit
ani výkon tří králů, ať už mincí
nebo sladkostí.
Nejednou lidé při odchodu tří
králů dokonce skrývali slzy
dojetí…
Po
třetí
hodině
byly
pokladničky za dozoru Václava
Drašnara opět rozpečetěny a po sečtení bylo zjištěno, že v Bystrém se vybralo bez 40 korun
rovných 5 000 Kč!!!
S výtěžkem z Janova jsme do Dobrušky předali 8 633 korun.
Jedenačtyřicet zastavení je na jednu skupinku obdivuhodný výkon, zvláště vezmeme-li
v úvahu věk dětí i nepřízeň počasí, která koledníky po celý den provázela. Pokud patříte
k těm, kteří se tří králů nedočkali, omlouváme se – více se opravdu stihnout nedalo!
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, přispěli do pokladničky nebo
pomohli s organizací sbírky.
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Některé výsledky Tříkrálové sbírky – Dobrušsko:
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů a Valu
116 211, 00 Kč
39 256, 50 Kč
9 598, 00 Kč

OPOČNO vč. Čánky a Dobříkovce
POHOŘÍ
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
a Studánka
PŘEPYCHY, Záhornice, Rojenice
VODĚRADY
HOUDKOVICE
OČELICE
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné
BÍLÝ ÚJEZD, Hroška, Masty, Roudné
SEMECHNICE
BAČETÍN
TRNOV
DEŠTNÉ V O. H.
BYSTRÉ V O. H., Janov
CELKEM

oblast
skupinek s kasičkami
Česká republika
13 405
charita Hradec Králové
1 946
charita Dobruška
Bystré
1

15 778, 00 Kč
11 433, 50 Kč
10 371, 50 Kč
9 750, 00 Kč
9 781, 50 Kč
20 007, 00 Kč
11 762, 00 Kč
3 650, 00 Kč
4 379, 00 Kč
2 463, 00 Kč
5 434, 00 Kč
8 633, 00 Kč
278 508, 00 Kč

vybráno
57 230 371,- Kč
7 749 271,- Kč
278 508,- Kč
4 960,- Kč

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 bude použit na pomoc
rodinám a lidem v nouzi, zdravotně postiženým a k doplnění
zdravotně technických pomůcek do charitní půjčovny. Přesnější
čísla jsou zveřejňována vždy před další sbírkou.
Další podrobnosti naleznete na www.hk.caritas.cz/tsb.php nebo www.caritas.cz.
Petra Poulová

Dětský karneval
V sobotu 10. února 2007 se na sále
bysterské hospody konal Dětský karneval. Účast
byla sice slabší, než bylo v posledních letech
zvykem, o to více bylo prostoru pro dovádění a
soutěže. Malá návštěvnost mohla být způsobena i
tím, že ve stejném termínu probíhala podobná akce
i v Provozi a navíc kvůli letošní nevydařené zimě se
děti stále potýkají s bacily a chřipkami.
Po úvodní promenádě, při které byly všechny
masky hned odměněny sladkostí, následovaly
společné tanečky. Ty byly proloženy různými
soutěžemi, např. věšením kapesníků na šňůru,
sbíráním kytiček podle barev nebo házením
kroužků.
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Kdo vydržel, dočkal se bohaté tomboly – 26 masek (s početným doprovodem) si mezi
sebe rozdělilo téměř 180 cen! Za tuto „nadílku“ je třeba poděkovat všem, kteří naše děti
podpořili finančně či věcnými dary do tomboly:
Gestra (p. Vašíček),
Deva (p. Tomáš),
Tiskárna Bauch – Navrátil (p. Dušková),
Chata Domov (p. Povolná),
Auto RP (p. Poul),
Hostinec Bystré
a samozřejmě Obecní úřad Bystré.
Za organizátory ještě jednou děkujeme a těšíme se na děti při dalších letošních akcích.
Tou nejbližší bude Dětský den v červnu, podrobnosti hledejte na plakátech!
Jana Sozanská

Masopust
Obloha vymetená, slunce, teplo. Přestože to tak vůbec nevypadá,
je zima. Alespoň podle kalendáře.
Na sobotu 17. února 2007 připadl bysterský masopust. Mohutné masky,
které mají jindy ochránit před mrazem a sněhem, letos zahřívaly až
moc...
Masopustní průvod se stal u nás už tradicí – pod záštitou Vag-inovin obchází stavení nepřetržitě již od roku 1991. Vodník, dvě smrtky,
cikánky, panda, Jan Žižka, Bílá paní, černá vdova, klauni – všechny tyto
postavy letos udržely tradici ve vsi zase o rok déle. V pondělním
Rychnovském deníku jste dokonce mohli nalézt řadu fotografií z této
akce i s komentářem.
Šestnáct masek ale není zase tak mnoho. Někteří „tradiční“
účastníci postupně odpadávají, bylo by třeba akci posílit novými těly,
aby bylo čím masky „vycpat“... V Bačetíně například letos poprvé zkusili jistou formu dětského
masopustu. Účast dětí v průvodu je ale věc k diskusi, uvidíme za rok. Z pohledu kronikáře bych
se ale přimlouvala za udržení této milé tradice, kterou nám mohou závidět i mnohem větší
města. Většina hospodářů otevírá dveře svých domů ráda, někteří dokonce účastníky doslova
odchytí, aby se zastavili i u nich.
Takže – nezbývá než najít a oprášit oblíbené veršovánky, na obchůzku se vydat opravdu
dopoledne a do průvodu v roce 2008 budiž zváni nejen stávající účastníci, ale i všichni noví
zájemci!

Zastavení u Drašnarů (č. p. 114)

Masopustní průvod

Petra Poulová, kronikářka obce
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Okénko do historie
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích
Na Zlatém potoku bývaly četné, pily, šindelky a tkalcovny a zvláště mlýny. Slovem i
obrazem ku památce mlýnů a mlynářů sebral, doplnil a napsal Josef Hejzlar, Nedvězí 50.
Odhodlání psát kroniku mlýnů a myšlenku mu vnukl jeho přítel Antonín Boš, kronikář obce
Dlouhé. Ač nemlynař jen soused od Zlatého potoka si vzal tento úkol za vlastní.
Vyhrabováním materiálů o mlýnech z popele zapomnění – opravdu mnohé čas zavál a
pátrání po minulosti, kde není ani čárka zachována, není lehké. Sám o sobě říká, že není
mistrem pera, ale zedník, a tak zaznamenal, co se podařilo z toho zapomínaného vyhrabat,
upravit a zachránit.
Zlatý potok pramení v oblasti Sedloňova, tam, co se nad prameny vypíná Sedloňovská
kupa, neboli Sedlo (1047mnm) a dále i Polomský kopec. Má tři ramena, z nichž jedno pramení
na lukách polomských. Sedloňov je značen nadmořskou výškou 723m. Zlatý potok teče
Sedloňovem a na své cestě omývá břehy katastrů různých obcí. Pod Sedloňovem z pravé
strany katastr obce Sněžné, dále Bystrého, Kounova a Sudína, Kamenice, Dolních Spálenišť,
Lhoty, Mastů, Skalky, Podbřezí, Chábor, Mělčan, Dobrušky, Pulic, Pohoří, Bohuslavic, Meziříčí.
Z levé strany od Sedloňova počínaje jsou katastra obcí Dobřan, Nedvězí, Kounova, Kamenice,
Dobré, Hlinné, Svinné, Mastů, Podbřezí a odbočka potoka míří na Semechnice, plní rybníky
v Semechnici a Broumar, teče k Opočnu, dotýká se katastru Pohoří a spěje k Meziříčí, kde
ztrácí své jméno a nazývá se Dědina.

Mlýn na Zlatém potoku (Vogel Mühle)
Při příchodu do Sedloňova se přicházelo k budově mlýna, snad největšího v Sedloňově.
Lednice, v níž se otáčelo vodní kolo, byla obrácena k silnici a každý poznal, že zde je mlýn. Je
to číslo 21. Mlýn stával už za války třicetileté a dle Berní ruly v roce 1654, to je šest let po
uzavření míru Vestfálského, majitelem byl Michal Fryml a vlastnil mimo mlejnce o jednom kole
24 strychy pole, šest krav, dvě jaloviny a dva potahy. Mlýn byl několikrát přebudovaný.
Sedloňovští říkali Vogel Mühle, poněvadž po několik pokolení byli majitelé Wogelové. Majitel
Jan Vogel, starosta obce Sedloňova, přestal mlet v roce 1938 a zemřel roku 1941. Další majitel
František Pták měl za ženu dceru tohoto mlynáře, starosty, a šrotoval ještě ve mlýně
v bouřných letech 1941-1944, kdy Sedloňov byl v Sudetech – pak šrotování přestalo, neboť
voda strhla splav a nebylo možno jiný udělat. V poslední době byl tento mlýn dost prostorně
zavedený, měl tři stolice a kameny francouzské. Ze šesti mlýnů sedloňovských mlel nejdéle.
K mlýnu náleželo za paměti starého Dörnera ještě 30ha pozemků a tedy bylo mimo živnost
mlynářskou se čím zabývat.
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“
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zpracovala G. Povolná

Základní škola v Dobřanech
Velká část dětí z Bystrého již několik desítek let plní svoji povinnou školní docházku
v Základní škole v Dobřanech. Poslední dobou jsou však informace o této škole opředené mýty
a některými nepravdivými informacemi, proto bychom Vás rádi chtěli o dění ve škole informovat.
Škola v Dobřanech má mnohaletou tradici a v kronikách se můžeme informovat, že
počátky farního školství sahají v Dobřanech až do roku 1625. Základem pro vybudování
stávající školy byl však rok 1929, kdy jak nám sdělila obecní kronika:
“ Náš chudý horský kraj postrádal pro své děti vyššího vzdělání. Příčiny byly jednak velká
chudoba rodičů, kteří by těžko nesli velký náklad na studie svých dítek v cizině, jednak přílišná
vzdálenost a neschůdné cesty, zvláště v zimě do měst, kde tyto vyšší školy jsou.
Tento citelný nedostatek byl znám školním úřadům osvobozeného státu a hlavně v
ministerstvu vyučování a národní osvěty, velikému příteli českého lidu na horských pomezích
Čech, sekčnímu šéfovi v odboru menšinových škol Fr. Mlčochovi. Na jeho nařízení vykonal
menšinový inspektor p. ředitel Kouba z Trutnova, také obětavý příznivec a zastánce
menšinových škol, úřední šetření počátkem prosince (9.12.1929), kde by mohla býti co
nejvýhodněji zřízena nová česká menšinová měšťanská škola pro dítky z Orlických hor, to je,
aby plně vyhovovala svému pohraničnímu poslání. Byla navržena tři místa: Dobřany, Kounov a
Bystré. Svému poslání, jak v ohledu národnostním tak školním, nejlépe vyhovovaly Dobřany...“

Měšťanská škola v Dobřanech, 1930
Od této doby škola prošla rozkvětem i válečným úpadkem, ale za všech dob se poctivě
snažila nabízet dobré vzdělání i krásné prostředí pro děti z širokého okolí. Zlomovým rokem se
pak stal rok 1996, kdy se stát rozhodl nepodporovat menší vesnické školy a hrozilo tak škole
zrušení a další znevýhodnění obyvatelů vesnic a pohraničí. Zastupitelstvo obce se však
zachovalo stejně horlivě a nadšeně jako v roce 1930 a spolu s obyvateli Dobřan a některými
aktivisty z Nového Města nad Metují a Slavoňova založili obecně prospěšnou společnost
Trivium Plus o.p.s., která základní školu v Dobřanech převzala.
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Od roku 1997 se tedy škola v Dobřanech stala příspěvkovou organizací, nicméně ničím se
organizačně neliší od státních základních škol a je i stejně financována ze státních dotací.
Žádné školné se tedy také nevybírá.
V mnoha směrech můžeme tedy sdělit, že se škola nachází opět v rozkvětu. K dnešnímu
dni navštěvuje školu 108 žáků ze širokého okolí, kvůli potřebám školy vybudovala aktivní obec
v blízkosti školy sportovní areál s multifunkčním a dětským hřištěm, na celé budově byla tento
rok vyměněna okna, proběhla přestavba školní kuchyně, zmodernizovalo se několik tříd pro
žáčky a již tradičně je na škole intenzivně využívána moderní učebna informatiky, která se
akreditovala i jako školící středisko pro dospělé a do dnešního dne proškolila již kolem 150-ti
dospělých ve třech modulech: „Základní ovládání informační technologie – Pokročilá výuka
ovládání počítače – Grafika a digitální technologie.“
Největším úspěchem této školy jsou však vzdělávací výsledky absolventů, kdy za
posledních 10 let všichni uchazeči o studium na střední škole byli přijati k maturitnímu
vzdělávání, nezřídka i na prvních místech ve výsledcích přijímacího řízení.
Příčiny těchto úspěchů jsou mnohé a bezesporu k nim patří dobrý pedagogický kolektiv,
nízký počet žáků ve třídách, krásné horské prostředí školy, dobrá až rodinná atmosféra ve
škole, individuální přístup k žákům a velmi pestré zázemí školy.
Škola se tedy dále rozvíjí, k tomuto rozvoji přispívá i výborná spolupráce s okolními
obcemi. Máme neskromné cíle i do budoucnosti a chceme zůstat nadále dynamickou moderní
školou, která nabízí více než standard českého školství. V příštím roce se chystáme věnovat
nadaným žákům a otevřít pro ně „AKADEMII TRIVIUM“, kde své nadání budou moci více a
cíleně rozvíjet, dále pak zprovozníme školní keramickou dílnu, která bude po dohodě otevřena i
veřejnosti ze spolupracujících obcí a zájmeci si budou moci vyzkoušet práci na hrnčířském
kruhu, s keramickou pecí apod.. V měsíci březnu pak zástupci pedagogů i žáků navštíví
ministryni školství paní Mgr. Danu Kuchtovou, která naši školu pozvala na návštěvu spojenou
s prohlídkou Ministerstva školství, kde bude soukromě odpovídat na dotazy našich žáků i
učitelů.
Děkujeme tedy všem, kteří školu v Dobřanech podporují, děkujeme rodičům za svěřenou
důvěru vyučovat jejich děti, a nabízíme všem žákům a budoucím žáčkům vzdělávání
v příjemném prostředí i atmosféře, které se může stát radostí.
Jan Grulich, ředitel školy
www.trivium.cz, reditel@trivium.cz
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Co nás čeká?
Labská rallye 2007 začíná letos v Bystrém
My motorističtí fanoušci jsme si zvykli jezdit na Labskou rallye na Malšovická lízátka, kde
závod motorismu začínal nádherným podvečerním prologem.
Letos tomu ovšem bude úplně jinak. Pořadatelé a komisaři tratí se dohodli, že prolog
jako takový se nepojede a po tradičním slavnostním projetí startovní rampou na žambereckém
náměstí přejedou silničním provozem vozidla k nám do Bystrého. Od nás se pojede 1.
rychlostní zkouška 1. etapy tohoto velkolepého motoristického závodu.
Etapa závodu bude startovat v Bystrém „na rovince“, povede ke Koláči, kolem
transformátoru na Dolech a p. Světlíka přes Zlatý potok na kounovský katastr, podél potoka
kolem Langerových a policejního rekreačního zařízení lesem až na křižovatku ke Kounovu pod
hájenku, kde odbočí nahoru na Nedvězí a bude pokračovat kolem odchovny, statkem
Smolových, šikanami u rekreaček, klikatě se prokličkuje Nedvězím, kolem odbočky na Dobřany
křižovatkou směrem k silnici č. II/309. Po této silnici se dá směrem ke Kounovu a odbočí vlevo
mezi svodidly k šedivinskému kostelu. Zde zatím naše informace končí. Debatuje se o dalším
nasměrování – zda na Rovné a Dobré anebo na Chmeliště a Osečnici.
Takže jak sami vidíte, tato soutěž povede opravdu krásným a zároveň řidičsky velice
náročným terénem. Mnohdy zde vozovka nemá ani 3 metry, na což řada posádek není ani
zvyklá. Abychom nezapomněli, trať je u nás zajímavá i divácky. Už zatáčka u transformátoru na
90 stupňů, několik dalších nepřehledných zatáček z kopečka, krátká rovinka u policejní chaty a
pak zase po klikatici vracečka vlevo na Nedvězí. Určitě bude na co koukat.
A co to přinese Bystrému? Opět se o naší vsi bude vyprávět. Měli bychom se asi na
návštěvu diváků, závodníků a jejich doprovodných týmů připravit. Přijedou vozidly, budou mít
žízeň, hlad, budou potřebovat někde parkovat atd.
Každopádně Bystré nebude přeci přihlížet nečinně! Dáme dohromady partu lidí, kteří si
připraví občerstvení? Dáme dohromady další partu lidí, kteří za mírný poplatek a stravu zajistí
bezpečnost na trati? A nabídneme lidem místa k placenému parkování? Věřím, že určitě ano a
přijdeme si na své…. Kluci od hasičů mají letité zkušenosti se závody v Dobřanech.
Trať musí být zabezpečena pořadatelsky, aby nikdo z diváků nebo jiných osob nevstoupil
do jízdy rychlým kolům a nedošlo k neštěstí. Na etapě budou umístěny nejméně 3 sanitní vozy
a 1 vrtulník záchranné letecké služby.
A kdy že to bude? V pátek 25. května 2007. První vozidlo má projet startovním
polem ve 13:00 hodin. A pak každou minutu další. Asi 100 metrů před startem na posádky
soutěžních vozidel bude číhat skrytá časová kontrola, aby vozidla ze Žamberka nenajížděla do
startu hromadně, ale po 1 minutě.
Trať má být úplně uzavřena do 20:00 hodiny, než projede poslední vozidlo a odejdou
diváci.
Tímto bych chtěl vyzvat a požádat občany Bystrého, Dolů a Kounova, aby tuto akci
neodsoudili do záhuby hned u jejího zrodu a přispěli svým pochopením k hladkému a
bezpečnému průběhu závodu. Věřím, že pokud dáte vědět svým příbuzným o konání rallye u
nás, tak budete mít plný dům a řada z Vás bude moci pozorovat to motorové hemžení přímo
z domu.
Kdo máte zájem o pořadatelskou službu, hlaste se u mne na telefonu 724 236 527.
Podle počtu přihlášených bude svolána předběžná schůzka, kde se dozvíte další podrobnosti.
Děkuji za pozornost a těším se na viděnou.
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Jarda Duška

Kulturní a společenské akce:
10. března

14. března

Pyžamový ples – přijďte se pobavit v nočních úborech
hospoda u Divočáka, začátek je ve 20hod.
hraje skupina Proradnost

Srdečně zvou Vag-i-noviny

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
místní hostinec, začátek ve 20:00

Někdo to rád horké
17. března

divadelní představení ochotnického souboru Kolár z Police nad Metují
sál místního hostince, začátek v 19:30

8. dubna

Velikonoční zábava

15. dubna

Velikonoční koncert se Slávkem Klecandrou

18. dubna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

30. dubna

Pálení čarodějnic

16. května

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

hospoda u Divočáka, začátek ve 20hod.
kostel sv. Bartoloměje, začátek v 17:00
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00

Poděkování
Ke konci roku 2006 ukončily činnost ve SPOZu OÚ v Bystrém pí Blanka Štěpánová a
Marie Drašnarová. Za jejich dlouholetou obětavou práci jim mnohokrát děkujeme a
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v dalších aktivitách.
Zároveň děkujeme za pečlivou práci ve SPOZu také bývalým členkám kulturní komise
pí Marii Martinkové a Daně Francové.
Počínaje rokem 2007 budou do rodin jubilantů přicházet s blahopřáním i nové členky
SPOZu, pí Hana Světlíková, Marie Horáková a Eva Macková. Přejeme jim v této nové
činnosti hodně úspěchů a nových zážitků.
G. Povolná, SPOZ

Gratulace
V tomto období oslaví nebo již oslavili svá významná
životní jubilea tito oslavenci:
Jaroslav Rosenkranz
Adolf Kárník
Josef Langr
Anežka Hradecká
My se též připojujeme k zástupu gratulantů a
jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti.
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Důležitá telefonní čísla (platnost k 12. 12. 2006)
Krajský úřad Hradec Králové
spojovatelka
495 817 111
hejtman
495 817 223
asistentka hejtmana
495 817 222
zástupce hejtmana
495 817 333
Povodí Labe
dispečink
ústředna
kontaktní osoba

495 008 730
495 088 111
602 169 633 ing. Pavel Řehák rehak@pla.cz

Aktuální povodňová situace je zveřejňována na internetových stránkách Povodí Labe
www.pla.cz v oddíle „Stav a průtoky“. Současně je zde zveřejněna aktuální informační
zpráva o současném stavu na tocích a předpověď předpokládaného vývoje na tocích.
Aktuální radarové snímky meteorologické stanice naleznete na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz. I na těchto stránkách lze nalézt
povodňovou službu.

TÍSŇOVÉ ČÍSLO
Hasiči
RZP (rychlá zdravotní pomoc)
Policie ČR
Městská policie

112
150
155 ozve se ústředna Rychnov n. Kněžnou
158
156

Lékařská služba první pomoci Opočno
Nemocnice Opočno – spojovatelka

494 535 444, 494 502 271
494 674 211

Hasiči
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Opočno – hasičská zbrojnice

494 623 595
494 510 620
494 668 118

OOP Policie ČR
Dobruška
Rychnov nad Kněžnou
Opočno

494 623 291
494 534 881
494 668 103

Ohlašování poruch
Elektrický proud (ČEZ)
Pitná voda
Plyn
Telefony – pevná síť (Telefónica)

840 850 860
494 539 110, mobil 724 207 360
1239
800 184 084
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Vydalo obecní zastupitelstvo obce Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 5. března 2007.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 114
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 25. května 2007.
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