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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 32 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 16. srpna 2017 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 31-2014-2018 přijatého dne 21. 6. 2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
f) Informaci o volbách do PS PČR
2) Schvaluje:
a) Rozpočtová opatření č. 6
b) Rozpočtová opatření č. 7
c) Rozpočtová opatření č. 8
d) Stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a nařízení
vlády č.173/2006 Sb. dle přílohy
e) Poplatek 30,-Kč za výlep plakátů o celkovém formátu maximálně A3 k volbám
do PS PČR pro politické strany a sdružení dle zákona 424/1991 Sb.
3) Zamítá:
a) Provozování pošty Partner obcí Bystré a zároveň nabízí prostory pro
uvedenou službu v objektu obecního úřadu, t. j. prostory současné pošty
b) Žádost o finanční podporu ve výši 3.000,-Kč na provoz Linky bezpečí
4) Pověřuje:
a) Účetní obce paní Svobodovou projednáním podmínek vedení či případného
zrušení účtu vedeného u Komerční banky
Usnesení č. 33 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo v obecním hostinci v Bystrém dne 20. září 2017 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 32-2014-2018 přijatého dne 16. 8. 2017
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b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
f) Zprávu o krátkodobém uzavření prodejny
g) Zprávu o přípravě Územního plánu obce Bystré
h) Zprávu o přípravě voleb do PS parlamentu ČR a volbě prezidenta ČR
ch) Zprávu o auditu obce Bystré
2) Schvaluje:
a) Provedené rozpočtové opatření č. 9
b) Změnu katastrální hranice v areálu „Koupaliště“ mezi obcemi Bystré a Janov
c) Vypovězení smluv PR: Nepromotion PIP s.r.o. Data Trade
d) Aktualizaci smlouvy s firmou Ampér Market na dodávku el. proudu
3) Pověřuje:
a) Starostu obce podepsáním smlouvy s firmou Ampér Market
Usnesení č. 34 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 11. října 2017 od
19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 33-2014-2018 přijatého dne 20. 9. 2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
f) Informaci o volbách do PS PČR
2) Schvaluje:
a) Rozpočtová opatření č. 10
b) Rozpočtová opatření č. 11
c) Vypovězení smlouvy s firmou Gordic spol. s.r.o.
d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč ve prospěch
„Domácí hospic Setkání o.p.s.“
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Slovo starosty
Začal poslední rok
Uplynul další rok
a do konce volebního
období již zbývá rok
poslední. Už nyní se
dá tak trochu hodnotit
a bohužel se tím, jak
čas rychle letí a
přicházejí
nové
a
nečekané povinnosti,
nedaří v tom krátkém
čase zrealizovat, co by
si člověk přál. Tato
situace
nastává
i
v soukromém
a
pracovním životě a
neustálý shon, stres a
spěch z nás dělá člověka, který nežije, ale přežívá. Letos se jen krátce budu věnovat
tomu, co se u nás v obci provádělo nebo to co nás čeká. K jedné z akcí, na kterou se
upřímně těším, se ale později vrátím trochu podrobněji.
Bohužel opět musím potvrdit, že se jen těžko dá tato funkce vykonávat při plné
práci. Stále mě ubíjí pocit, že nelze vše dělat tak naplno, jak to člověk cítí.
A co se v tom roce událo:
Hodně se zmiňovala rekonstrukce místního hostince. Vše se přizpůsobilo tomu,
aby bylo možné čerpat alespoň nějakou část z dotací. Po dlouhých a náročných
přípravách jsme koncem minulého roku podali žádost o dotaci. Byli jsme přesvědčeni,
že máme veškeré potřebné podklady v pořádku a vše musí klapnout. Ale po několika
měsících přišlo obrovské zklamání, když jsme obdrželi zprávu o neúspěchu.
S ohledem na to, že jsme této akci věnovali obrovské úsilí, spoustu času i nemalé
finanční prostředky, byla pro nás tato zpráva zdrcující. S podáním nové žádosti jsme
museli počkat až do této doby. Některé podklady bylo nutné upravit, jiné vypracovat
znovu. Ale nyní je vše připraveno a jsme tedy již těsně před podáním žádosti, neboť
výzva končí s posledním listopadovým dnem. Tak snad už se to napodruhé podaří.
V letošním roce byly zahájeny přípravy nového Územního plánu obce Bystré a
nejvíce práce s ním nás čeká v příštím roce. Pro podrobné informace k této akci
odkazuji na článek v rubrice Důležité informace.
Dále se podařilo z větší části provést vyrovnání terénu na hřišti, kde se již zelená
i plocha, která má sloužit převážně k fotbálku. Nyní už zbývá dorovnat jen malou část
v úrovni bývalých kurtů a může se začít s dalšími plány.
Obec také požádala o stavební povolení na opravu místní komunikace u č.p.26,
kde se v letošním roce provedlo pouze „zalepení děr“.
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V centru obce byla dokončena stavba pro umístění nádob na tříděný odpad,
kterou ještě plánujeme vybavit menší nádobou na tříděné sklo.
Postupně se pokračuje formou dobrovolných brigád na úpravách požární
nádrže v areálu „Koupaliště“.
V letošním roce se nám podařilo dopracovat finální podobu kanalizačního řádu.
Provedli jsme opravu dvou havarijních míst na kanalizaci a pokračujeme v postupné
výměně dožitých hydrantů – letos jsme vyměnili další dva.

O tom, jak se daří kultuře v naší obci, si přečtete v jiné části tohoto zpravodaje.
Jsem rád, že se u nás v obci stále něco děje a najde se několik dobrovolníků, kteří
chtějí život v obci i nadále udržet.
Na otevřený obchod 7 dní v týdnu od jara do podzimu jsme si už poněkud zvykli,
tak doufám, že nám to tu takto vydrží i nadále.
V létě se opět ozvala Česká pošta s projektem Pošta Partner. Obec tuto službu
bohužel neumí zajistit, a proto alespoň nabídla současné prostory pošty. Nyní probíhá
výběr dodavatele služby.
Od jara máme zase k dispozici dva pracovníky na VPP, čímž se nám daří zajistit
drobné práce v obci, kterých je nesčetně.
Máme za sebou nedávné volby do Poslanecké sněmovny a zanedlouho nás
čekají volby další, a to na post prezidenta republiky.
No a na co se již pomalu začínáme připravovat a co já považuji za vyvrcholení
čtyřletého volebního období je sraz obcí Bystré, který se tentokráte bude konat
v naší obci 7. 7. 2018. Jako pořadatelská obec budeme mít s touto akcí spousty práce
a věřím, že nás naši místní bysteráci nenechají „na holičkách“ a společně připravíme
pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek. Rádi bychom napodobili poslední
sraz v tom, že všichni účastníci, kteří zde budou do druhého dne, přespí přímo v obci,
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aby si každý podle svých sil a chuti mohl plně užívat přátelského posezení a třeba i
tance. Zatím jsou přípravy teprve v samém začátku, ale nějaké představy se již
pomalu rýsují. A jestli máte kdokoliv ze čtenářů nějaký nápad, určitě se s námi
podělte.
Venku již nějaký čas vládne podzim. Letos jsme si „babího léta“ příliš neužili a
po nedávné vichřici se ze stromů ztratilo nádherně zbarvené listí, došlo ke změně
času, už kolem páté se stmívá a stejně jako na mne i na některé z vás možná doléhá
únava a třeba i nějaká ta deprese. Je čas „Dušiček“, venku už občas proletuje sníh a
my se na poslední chvíli snažíme dohonit to, co jsme v létě nestihli. Nezbývá nám,
než vše řádně připravit na zimu, napsat dopis Ježíškovi a v rodinné pohodě se začít
těšit na bílé Vánoce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mě doposud pomáhají a podporují
ve funkci. Všem, kteří pomohou s tím, na co sám nestačím. Velké poděkování a
tolerance patří znovu a znovu mé rodině. Zároveň bych touto cestou poděkoval všem
spoluobčanům a kamarádům, kteří nejenom kritizují, ale umějí podat i pomocnou
ruku.
Všem občanům Bystrého, kamarádům, kteří se sem rádi vracejí, chalupářům i
návštěvníkům naší obce přeji hodně zdraví a síly v nadcházejícím sychravém počasí.
Pevně věřím, že se s většinou z Vás budu mít tu čest potkat na blížících se
kulturních akcích a že se všichni sejdeme na našem srazu obcí Bystré.
Touto cestou bych Vám všem chtěl popřát poklidný zbytek roku 2017 a pevné
zdraví do let příštích.

Leoš Ševc, starosta obce
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Důležitá upozornění
Územní plán
Znovu si dovolím otisknout článek z minulého zpravodaje, abych občanům
připomněl, že v příštím roce dojde k plnému zahájení prací na novém Územním plánu
obce Bystré a je zapotřebí získat co nejvíce podnětů od občanů, kteří se zatím
pouze ptají, ale pro zpracování je potřeba zaslat písemnou žádost.

Obec Bystré zahájila přípravné práce k pořízení
nového „Územního plánu Bystré.“, který v souladu
s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, nahradí v současnosti
platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán
sídelního útvaru Bystré“. K novému územnímu plánu je
možno podat náměty a připomínky k řešení ÚP týkající
se rozvoje obce Bystré a dále případné požadavky ze
strany vlastníků nemovitostí a pozemků na využití
území.
Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se
zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou
lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější
komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a
telefonní číslo. Pro žádost je možno využít formulář,
který je k dispozici buď přímo v kanceláři OÚ v době
úředních hodin, nebo na www stránkách obce Bystré.
Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP neukládá
obci Bystré povinnost toto učinit. Náměty, připomínky
a
požadavky
budou
předány
pořizovateli
resp.
zpracovateli
územního plánu a budou zhodnoceny
v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu
pořízení ÚP.
Návrhy
pro
přípravné
práce
na
ÚP
budou
shromažďovány do 31. 12. 2017.
V letošním roce bylo projednáno a schváleno zadání ÚP a proběhnou přípravné
práce, v roce 2018 se předpokládá projednání vlastního návrhu ÚP.
K jednotlivým krokům projednání ÚP Bystré bude veřejnost přizvána v souladu
s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou
oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace uvedené k ÚP
na úřední desce.
Leoš Ševc, starosta obce
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Odpadové hospodářství
Jak jsem informovala
v minulém čísle zpravodaje,
v obci (naproti Štěpánovým)
bylo zbudováno „sběrné
hnízdo“, kde jsou umístěny
kontejnery na plast, sklo a
dále
zastřešená
část
sloužící k odkládání pytlů
s komunálním
odpadem
s logem Marius Pedersen (k
dostání v obchodě nebo na
OÚ).
Během prvních dní se
v přístřešku objevily i různé
jiné předměty - lyže, kovové
tyče,
zbytky
dveří,
dřevotřískové desky, pixly od
olejů apod.
Prosím, nedělejte ze sběrných míst skladiště. Velkoobjemový odpad do
sběrných míst nepatří. Můžete jej odevzdat ve sběrném dvoře v Dobrušce.
Monika Drašnarová

Místní knihovna

je otevřena 16:00-18:00

v těchto termínech:
8. a 22. listopadu

6. prosince

17. a 31. ledna

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Stalo se
Bysterská Pouť
Letošní bysterská pouť byla již potřetí za sebou ve znamení pěkného počasí.
V sobotu Osvětová beseda v Bystrém společně s kulturní komisí připravila pouťovou
zábavu, kde k tanci a poslechu zahrála skupina ZEUS. Bohužel se v sobotu
v podvečer konala i zajímavá akce v areálu koupaliště pod názvem Beatové léto, což
trochu ovlivnilo návštěvnost večerní zábavy. Akci v areálu koupaliště nakonec
ukončila kolem 23. hodiny bouřka, a tak nakonec někteří zavítali na poslední chvilku
i na zábavu do místní hospody.
V neděli program pokračoval již
tradičním pouťovým odpolednem.
K poslechu hrála skupina Gradace,
za kostelem bylo pro děti připraveno
několik atrakcí a stánků, jen střelnice
pro poruchu letos nedorazila. Ale ani
střelci nepřišli zkrátka. Ti mohli využít
připravenou střelnici se sklopkami.
V průběhu odpoledne se konal
závod
trojic
v biatlonu
na
koloběžkách,
který
připravila
společnost BN aktivity. Do závodu se
přihlásilo celkem 9 družstev a
divácká kulisa dodala závodu pěknou sportovní atmosféru. Vítězství nakonec po
střídmém začátku získala domácí trojice „Bysterská elita“ ve složení Ševc Leoš, Ševc
Josef a Haufer František s náhradníkem Bartošem Janem, kteří po dobré střelbě a
taktice ukázali všem týmům tzv. záda.
V budově bývalé školy byla připravena nádherná výstava věnovaná pohádkové
postavičce Orlických hor Kačence a
pohádkám bysterského občana pana
Lukáška,
kterou
s neskutečným
vztahem pro různé detaily připravila
paní Jana Krásová. Do výstavy
přispěl také sám autor pohádek i další
dobrovolníci.
V budově č. p. 37 na návsi bylo
možné navštívit Ateliér s vůní benzínu
a při cestě na hřiště jsme se mohli
zastavit v mateřské škole, kde byl
připraven den otevřených dveří.
Odpoledne bylo zakončeno tradičním
fotbalovým mačem.
Všem, kdo se podíleli na celé akci, patří velké poděkování.
Leoš Ševc
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Tradiční fotbalový mač – „Pouťový mač“
Pouť byla opět zakončena
sranda fotbalem mezi týmy
ženatých a svobodných. Oproti
předchozím dvěma ročníkům,
kdy bylo velmi horko, se letos
počasí trochu umoudřilo a utkání
se odehrálo za příjemného
letního odpoledne.
Vlastní mač byl zahájen
něco málo po 16. hodině a
útočněji se do zápasu pustili
ženatí, kteří chtěli využít toho, že
svobodní nejsou v plné sestavě.
Ženatým se povedlo dát první
branku a rozhodně nechtěli jen
bránit vítězství a šancí na zvýšení skóre měli poměrně dost. Nakonec diváci viděli po
dvou brankách na obou stranách, kdy ženatí neudrželi vedení a rozhodovat tak
musely penalty. V těch si nakonec zaslouženě vykopali vedení ženatí a oplatili
loňskou penaltovou porážku svobodným.
Po zápase se pak šlo vše uklidit a za teplého večera ještě posedět k pivečku a
grilovanému masíčku.
Leoš Ševc

Výstava „Princezna Kačenka a její
pohádková říše“
Pro téma letošní pouťové výstavy jsme se
nechali inspirovat jednak pohádkou sehranou
bysterskými ochotníky juniory od Josefa
Lukáška a pak také samotným autorem, který
letos oslavil významné životní jubileum. Tato
výstava byla takovým malým poděkováním za
jeho krásné pohádky, které pro nás píše.
Na to, jak pozdě tato naše myšlenka
vznikla a jak málo času bylo na její realizaci,
výsledek se, myslím, povedl. Výstava je
nejenom o té "Kačenčině pohádkové říši", jak ji
tu všichni známe a po které denně putujeme, ale
nabízí i úplně odlišnou představu, jak by taková
říše mohla vypadat podle pohádek z Orlických
hor.
Svou představu tak zhmotnila paní Jana
Krásová a dovedla ji skutečně do nejmenšího detailu.
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Noční putování za bysterským pokladem
Takový byl název letošního podzimního dětského dne. Sešli jsme se tentokrát
v pátek 22. září po páté hodině na myslivecké chatě na Bučině, kde jsme se nejprve
posilnili buřtíky. A když se začalo stmívat, zavítala mezi děti princezna Kačenka
společně s Rampušákem.
Děti se dozvěděly, že je
někde v Bystrém ukrytý poklad a
že právě dnes je ten správný
čas, kdy je možné jej najít. Z úst
Josefa Lukáška si pak ještě
vyposlechly pověst o známém
bysterském koni Viktorovi.
Mezitím se úplně setmělo a
děti vybavené malými baterkami
se postupně vydávaly na
putování za pokladem. Během
cesty označené svíčkami a
fáborky
potkávaly
různé
postavičky
z pohádek
z Orlických hor, které je nepustily dál bez splnění nějakého úkolu. Tak musely
oběhnout velký oheň u čarodějnice, zatančit si s lesními divoženkami, musely se
vykoupit u loupežníků, zalovit v pašeráckém batohu, nevypustit dušičky u vodníků
nebo uhodnout hádanku u skřítků permoníků. Od každé bytosti pak za odměnu
dostaly kousek kouzelného zaklínadla.
Cílem putování pak byla bývalá škola, kde na ně čekala kořenářka v Kačenčině
pohádkové říši. Za vyjmenování
pohádkových
postav
z pohádkové říše jim darovala
klíče
k pokladu.
Posledním
úskalím
bylo
sestavení
kouzelného zaklínadla, po jehož
vyslovení se otevřela brána
k pokladu (dveře na půdu). Pak
už stačilo jen správně přiřadit
všech sedm klíčů do svých
okének a poklad byl dosažen.
Ráda bych poděkovala
všem, kteří se na přípravě
dětského
dne
podíleli
a
nezdráhali se na sebe navléknout nejrůznější převleky. Dále pak díky mysliveckému
sdružení za zapůjčení zázemí myslivecké chaty a hlavně všem dětem, že dorazily a
doufejme, že se i dobře bavily. Budeme se těšit na další společné setkání na vánoční
besídce.
Romana Bartošová
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Gumo nohejbal
Dne 30. září se uskutečnil
turnaj sranda nohejbalu v areálu
„Koupaliště“, kde povinnou obuví
byly holínky a pokrývka hlavy
typu „rádiovka“. Vítězem se stali
všichni, neboť odehráli všechny
zápasy ve zdraví. Večer se pak
vše řádně probralo u zlatavého
moku.
Leoš Ševc
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Pekař Bárta na cestách
Po úspěšné premiéře pohádky „Jak
pekaři nepekla pec“ v Bystrém 11. června
jsme začali naše putování za diváky po okolí.
Hned po čtrnácti dnech jsme se představili na
venkovním jevišti areálu „na hradě“ ve
Skuhrově nad Bělou a slibovaná podzimní
repríza se konala hned třikrát v dobřanské
sokolovně.
V pátek 20. října se mladí ochotníci
předvedli dětským divákům ze škol v okolí
(Dobruška, Ohnišov) a ve druhém
představení svým spolužákům z dobřanské
školy. V sobotu 21. října se pak konalo
odpolední představení pro veřejnost.

Účast byla ve všech
případech hojná, atmosféra
bezvadná a mladí herci se opět
vybičovali ke skvělým výkonům,
za které sklidili bouřlivé ovace.
V zimě a na jaře se
chystáme s pohádkou ještě
někam
vyrazit
(Domašín,
Chleny, Val …?), takže pokud
máte zájem, v každém případě
bude možnost ji ještě někde
shlédnout.
A protože se mladým
ochotníkům skutečně dobře
v této bohulibé činnosti daří a
především
mají
chuť
pokračovat i do budoucna,
rozhodli jsme se založit malý
divadelní soubor pod názvem
Viktor. Tak nám držte palce, ať
to Viktorovi stále dobře šlape!
Romana Bartošová
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Brigáda na koupališti
Na začátku října se uskutečnila další brigáda na koupališti se zaměřením na
opravy stěn a chodníků kolem požární nádrže, prořezání náletů a další opravy a úklid
v areálu. Oproti loňské brigádě se počasí tolik nevydařilo, bylo poměrně chladno a
občas i zapršelo. Pracovníků se nakonec sešlo kolem deseti, ale i za takto malého
stavu se povedlo udělat kus práce.
Během brigády bylo připraveno bohaté občerstvení a za dobře vykonanou práci
si pak všichni pochutnali na grilovaných kuřatech.
V dalších brigádách se bude pokračovat i na jaře a nebude to pouze tradiční
čištění nádrže, ale budeme se snažit před další sezónou opět o něco vylepšit
současný špatný stav a nalákat tak do areálu více návštěvníků.
Těm, kteří se na brigádě podíleli, bych chtěl ještě jednou poděkovat a budu se
těšit, že se na jaře opět sejdeme.
Leoš Ševc

Koncert James Harries
Sobota 6. října,
Elada

Výlet – Stezka korunami stromů a Muzeum tkalcovství
V úterý 17. října se
podívali (nejen) bysterští
senioři do Krkonoš na
Stezku korunami stromů a
do Muzea tkalcovství ve
Voletinách.
Krásné
podzimní
počasí, prázdná Stezka bez
davů lidí, vydatný oběd a
vtipná a hovorná paní
průvodkyně
v
Muzeu
tkalcovství.
Foto: zdroj - internet
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Užili jsme si to a hned příští úterý
jsme jeli znovu. Druhého výletu využily
zejména bysterské děti, které měly
podzimní prázdniny.
BN Aktivity

Setkání starostů ORP Dobruška
V úterý 24. října vyjeli
starostové obcí spadající pod
ORP Dobruška do Orlických
hor, aby se seznámili se
životem
obcí
směrem
k horám. Cestou navštívili
rozmanitá místa a dozvěděli
se informace, které pro
některé byly nejen zajímavé,
ale i nové. V naší obci
navštívili výstavu ve škole a
hasičskou klubovnu.
Leoš Ševc
Foto: interiér kostelu v Šedivinách
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Krátce se vrátíme k nedávným
volbám, neboť z pohledu voličů i volební
komise byly tyto volby tentokrát trochu
jiné. Právě tyto volby měli to štěstí, že se
v podstatě konaly v pohádkové volební
místnosti, kde po drobných úpravách
zůstala expozice Kačenčiny pohádkové
říše. Možná i proto naše obec měla
nejvyšší účast na Rychnovsku, a to
78,64%.
Jak u nás volby dopadly, jste si již jistě přečetli. Jen doplním, že u nás bylo
uděleno celkem 161 hlasů celkem 11 stranám.
Leoš Ševc

Brigáda výjezdové jednotky
Na svátek 28. října a se 7 členů výjezdové jednotky zúčastnilo brigády na
přípravu palivového dřeva u bývalé školy. Toto dřevo se pak používá k topení při
různých akcích pořádaných v budově bývalé školy i na sále místní hospody.
Zároveň se to dá i považovat za jakési cvičení, když těch výjezdů v naší obci je
naštěstí za poslední dobu málo.
Leoš Ševc

Služby pro občany
Letos jsme znovu navázali na poskytnutí hromadného objednání služeb v obci,
abychom našim občanům pomohli snížit náklady.
Objednali jsme vyvezení septiků a likvidaci odpadních vod. Termín tentokrát
připadl na 2. a 3. 11. 2017 a seznam pro občany byl připraven v obchodě a na
obecním úřadě.
Leoš Ševc
- 17 -

Bysterský zpravodaj

listopad 2017

Zprávičky ze školky
Víte, že v Bystrém byl hrad? Kde? No přeci v naší školce.  Hrad byl plný
princezen, rytířek, rytířů a dokonce jsme měli i hradní kočičku. Nechyběla pradlenka
Lenka, komorná Eliška, švadlenka Josefínka a chůva Lily.
Na hradě byl klid až do té chvíle, kdy se objevila Bílá paní. Zanechala nám dopis
a v něm prosila o vysvobození. Podmínkou bylo splnění osmi úkolů. Neváhali jsme
ani na chvilku. Za každý splněný úkol jsme dostali klíč.
Nebyly to ledajaké úkoly. Vyžadovaly statečnost, rozhodnost, soustředěnost,
spolupráci. Bojovali jsme s draky, pořádali rytířské turnaje, stavěli hrad pro Bílou paní,
zdolávali jsme stezku odvahy.
Úkoly byly splněny a my mohli hledat kouzelný lektvar a pohár. I to se povedlo.
Nalili jsme lektvar do poháru, pohár umístili na terasu a čekali. Takové ticho na hradě
nikdy nebylo. Přišla Bílá paní, napila se z poháru a v tom se proměnila v princeznu
Podzimku. Podzimka nám moc děkovala a strávila s námi celé dopoledne.
Výprava na hrad skončila a my se těšíme na další dobrodružství 
Za MŠ paní učitelka Zdena
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Co možná nevíte
Základní organizace Českého svazu včelařů
v Bystrém si letos připomíná 85 let od založení
Byli v Bystrém a okolí kolem roku 1930 vůbec nějací včelaři?
Kolem roku 1930 včelařilo v podhůří Orlických hor několik desítek včelařů. Většinou
byli neorganizovaní, nebo byli členy spolků v okolí – v Novém Městě, od roku 1894
byl spolek v Dobrušce, nám nejbližší se nacházel v Dobrém. Zde byli také ti, kteří
pomáhali založit spolek pro Bystré a okolí – pan Bedřich Marek z Kounova, učitel
včelařství, František Vogel, poštmistr v Bystrém, Josef Dyntar, krejčí v Bystrém, Josef
Beneš, rolník z Bystrého.
Bysterský
spolek
musel
vzniknout někdy v roce 1932…
Jmenovaní
včelaři
požádali
Zemské ústředí spolků včelařských
pro Čechy se sídlem v Praze o
schválení stanov a založení spolku.
Ustavující valná hromada se konala
24. dubna 1932 v hostinci U Smolů
v Bystrém. Předsedou spolku byl
zvolen Bedřich Marek z Kounova.
K zakládajícím členům patřilo 28
včelařů z Bystrého a okolí a
přihlášeno bylo 82 včelstev.

Kronika spolku, zápis z roku 1932

28 včelařů je na začátek docela dost… Co ještě víme o prvním
předsedovi Bedřichu Markovi?
První předseda spolku Bedřich Marek, rolník v Kounově čp. 49,
byl učitelem včelařství, členem sboru učitelů včelařství v Praze a
účastník vzdělávacích kurzů v Praze i v Hradci Králové. V roce
založení spolku obhospodařoval 20 včelstev, o tři roky později již
70. Životní osud mu však nedopřál dlouhověkosti a po dlouhé
nemoci zemřel 27. 7. 1935 ve věku 38 let.
Jak zasáhla včelaře druhá světová válka?
Léta po roce 1938 byla již poznamenána stahujícími se mračny fašismu a tím i
okleštěním práce spolků. Po osvobození odesílaly včelařské spolky med do nemocnic
k léčení raněných spoluobčanů. Včelaři spolku se také ujali opuštěných včelstev
v Sedloňově a Deštném po vystěhovaných občanech německé národnosti.
- 19 -
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Kdy se z včelařských spolků staly včelařské organizace?
V poválečných letech byl zaveden dodávkový systém odvodu medu. Rok 1957
sjednotil organizačně všechny včelaře státu a byla ustavena nová včelařská
organizace Československý svaz včelařů. Včelařské spolky se přejmenovaly na
včelařské organizace. V roce 1958 začalo hospodařit JZD Bačetín s 60 včelstvy a o
rok později ČSSS Sedloňov v Olešnici se 104 včelstvy. V roce 1960 došlo k rozdělení
okresů a do bysterské organizace byli zařazeni včelaři z obcí Zákraví, Vanovka,
Ohnišov, Bohdašín a Olešnice v O. h. V roce 1968 pak došlo k rozdělení svazu
včelařů na Český a Slovenský.
Organizace pomáhá včelařům hlavně s léčením včelích nemocí. Kterých?
Včelařství se po celá léta potýkalo s léčením včelích nemocí. Zpočátku to byla
roztočíková nákaza (léčeno přípravkem BEF), nosematoza včelstev (maďarský
přípravek Fumagilin), dodnes se řeší varroáza včelstev (roztoč na včelách, využívá
se Varidol nebo Gabon). Včelaři musí řádně odevzdávat vzorky včelí měli ke kontrole
výskytu nákaz, zejména kvůli nevyléčitelnému moru včelího plodu.
K jakým změnám ve včelaření došlo?
Včelařství v České republice postupně přešlo na rakouský typ včel „Kraňka“ a
příbuzenské chovy. Došlo také k proměnám úlové soustavy až k dnešnímu včelaření
v nízkých nástavcích.

Co vede lidi ke včelaření (tedy kromě produkce medu)?
O včelařském spolku se můžeme dočíst i v obecní kronice. Ta sice záznam o vzniku
spolku z roku 1932 zaznamenala až o dva roky později, ale po válce kronikář Jan
Balcar ke vzniku spolku poznamenal: „Co znamenají včely pro úrodu zvláště ovocnou,
bylo se lze přesvědčiti názorově u chalupy čp. 7 v Nedvězím (Dolech), která patřila
kdysi Josefu Světlíkovi. Světlík býval včelařem, míval až 20 včelstev, jeho sad dával
metráky ovoce! Po smrti Světlíka včel nebylo a v době okupace nebyl na celých
Dolech ani jeden úl a následek: ovoce nepatrné, nebo žádné.“
Povídání o současnosti organizace přineseme v příštím zpravodaji.
Podle podkladů Josefa Dusílka připravila Petra Poulová, foto J. Dusílek
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Pozvánky

IVA BITTOVÁ

&

Sobota 13. ledna 2018
Bystré
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ČIKORI

19 hodin
centrum ELADA

Bysterský zpravodaj

listopad 2017

Kdo máte zájem,
aby Vaše dítka navštívil
Mikuláš se svou družinou,
oznamte to, prosím,
nejpozději do
neděle 3. 12. 2017
Romaně Bartošové (Tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz)

Kulturní komise v Bystrém srdečně zve všechny děti na

vánoční besídku,
která se uskuteční

v neděli 10. prosince 2017
od 15:00 v hospodě U Divočáka.
Bysterským dětem přispívá Obec Bystré 100 Kč,
rodiče platí 50 Kč,
přespolní platí celých 150 Kč.
Prosíme o přihlášení a zaplacení nejpozději do 20. listopadu
Romaně Bartošové
(tel. 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).
Děkujeme a těšíme se na hojnou účast!
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Kulturní a společenské akce - přehled:
15. listopadu Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Zasedací místnost OÚ od 19:30
17. listopadu Hugo Race & Michelangelo Russo
JOHN LEE HOOKER’S WORLD TODAY
pátek
Centrum Elada od 19 hodin
5. prosince Mikulášská obchůzka
úterý
10. prosince Vánoční besídka
neděle
Hospoda U Divočáka od 15 hodin
Přihlášky do 20. listopadu u Romany Bartošové
10. prosince Adventní koncert pěvecké sboru CB
neděle
Kostel Sv. Bartoloměje od 17 hodin
13. prosince Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
středa
Hospoda U Divočáka od 19:30
23. prosince Vánoční troubení od 17:00
pátek
Před čekárnou od 17 hodin, pořádá OÚ Bystré, drobné
občerstvení…
Tříkrálová sbírka
6. ledna
sobota
13. ledna
sobota

Iva Bittová & Čikori
Centrum Elada od 19 hodin

20. ledna
sobota

Myslivecký ples
Hospoda U Divočáka

Od 8. ledna
á 2 týdny

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

leden, bude
upřesněno

Výroční schůze SDH

24. února
sobota

Hasičský ples
Hospoda U Divočáka

termín bude Dětský maškarní karneval
upřesněn
Hospoda – bude upřesněno
3. března
sobota
čtvrtky

Turnaj ve stolním tenise
Hospoda – bude upřesněno
Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy
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V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
František Sozanský
Josef Netík st.
Jiří Červený
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Chcete dostávat informace Obecního úřadu Bystré
do svého e-mailu?
Zašlete zprávu na ou@obecbystre.cz,
do předmětu napište: informace
Hromadným e-mailem rozesíláme důležité informace z obce.

******
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 15. 11. 2017 nákladem 150 výtisků.
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 20. 1. 2018
******
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