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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 33 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 8. prosince 2021 od 19:30 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 32–2018-22 ze dne 10. 11. 2021
b) rozpočtová opatření č.13 schválené starostou dne 6.11.2021 a č.14 starostou
schválené 15. 11. 2021
c) zprávu o došlé poště
d) informaci o dalším postupu prací na akci Posílení vodního zdroje - Bystré
e) zprávu o odpadovém a lesním hospodářství a prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

2. Schvaluje
Strategický plán rozvoje obce Bystré 2021-2025
Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2022 Č.j. DP01/2021
ZO ČSV v Bystrém ve výši 10.000,-Kč, včetně vzorové smlouvy a žádosti
rozpočet obce Bystré pro rok 2022 jako schodkový, kde příjmy jsou ve výši
4.898.932,- Kč, výdaje 5.337.694,- Kč, z toho splátka úvěru činí 663 216, - Kč.
Schodek je krytý finančními prostředky na běžných účtech.
střednědobý výhled rozpočtu Obce Bystré na období 2023-2026
odměny pro členy OZ formou DPP na období 1. 1. 2022 až 30. 9. 2021 za práci v
obci mimo rozsah činnosti zastupitele:
Ševc Leoš 130,- Kč/hod max. 100 hod. - opravy v areálu Koupaliště, práce na
opravách vodovodu a kanalizace práce s obecní mechanizací
Pokorný Jaroslav 130,- Kč/hod max. 50 hod. - práce s obecní mechanizací
Drašnarová Monika 130,- Kč/hod max. 100 hod. - obecní zpravodaj a údržba
zeleně
Tamchyna Ondřej 130,- Kč/hod max. 30 hod. - úprava veřejných prostranství,
opravy obecní mechanizace
Bartoš Jan 130,- Kč/hod max. 100 hod. - práce s obecní mechanizací, údržba
zeleně
Dědková Světlana 130,- Kč/hod max. 50 hod. - příprava kulturních akcí, údržba
veřejných prostor
Lukášek Josef 130,- Kč/hod max. 100 hod. - práce s obecní mechanizací
Hejzlar Samuel 130,- Kč/hod max. 100 hod. - údržba webových stránek, údržba
veřejného prostranství
Fellner David 130,- Kč/hod max. 50 hod. - příprava kulturních akcí, údržba veřejného prostranství
Dodatek ke smlouvě č. 952298 na zajištění svozu a odstraňování komunálního
odpadu uzavřené mezi obcí Bystré a firmou Marius Pedersen a. s.
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro s. r. o. Kultura Rychnov nad Kněžnou
na zajištění regionální funkce okresní knihovny ve výši 2.000,-Kč
předběžná rozpočtová opatření č. 15 a výše k rozpočtu za rok 2021 pro operace,
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které vzniknou za období od 9. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bez určení konkrétní výše
v Kč v rámci ukončení finančního hospodaření obce za rok 2021 (dle stanoviska
MF ČR.) Provedené rozpočtové změny budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva obce na prvním zasedání roku 2022
i) plán – rozpis zasedání obecního zastupitelstva a výborů na rok 2022
Usnesení č. 34 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 19. ledna 2022 2021 od 19:30 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 33 ze dne 8. 12. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 15/2021
d) zprávu o výsledku Tříkrálové sbírky 2022
e) informaci o průběhu inventarizace k 31. 12. 2021
f) informaci o dalším postupu na akci „Bystré – doplňkový zdroj vody“
g) zprávu o prováděných pracích v obci
h) zprávu o stavu v kultuře s ohledem na probíhající omezení
i) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. Schvaluje
zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2022 čj. DP 02/2022
včetně vzoru smlouvy a žádosti ve výši 108.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Trivium plus
o.p.s. (ZŠ)
zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2021 čj. DP 03/2022
včetně vzoru smlouvy a žádosti ve výši 80.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Trivium plus o.p.s.
(MŠ)
zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2021 čj. DP 04/2022
včetně vzoru smlouvy a žádosti ve výši 40.000,-Kč pro SDH Bystré
smlouvu o dílo s firmou Poži, dle výsledku výběrového řízení na akci „Bystré –
doplňkový zdroj vody“
pozastavení nájmu bytu v čp. 110 po panu Jiřím Andršovi od 1. 1. 2022
mimořádnou splátku úvěru na akci ZSDVOB ve výši 1 000.000,- Kč, dle podmínek
smlouvy o úvěru s KB
přidělení bytu v čp. 107 pí. Daně Forštové
dlouhodobý pronájem pozemku p.č.st.189 na období 10 let (2022–2032) dodatkem
k nájemní smlouvě ze dne 19. 4. 2017 dle záměru č.j.Z02/2017

3. Neschvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Agentuře domácí péče
b) zapojení obce do projektu „Malované mapy“
4. Ukládá
a) místostarostovi Josefu Lukáškovi projednat s Klubem českých turistů umístění turistické mapy na rozcestí u autobusové zastávky
-3-

Bysterský zpravodaj

Jaro 2022

Usnesení č. 35 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 16. února 2022 2021 od 19:30 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 34 ze dne 19. 1. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření č. 1/2022
d) informaci o auditu – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystré
e) provedené ekonomickým odborem Krajského úřadu KHK
f) informaci o dalším postupu na akci „Bystré – doplňkový zdroj vody“
g) zprávu o prováděných pracích v obci
h) zprávu o stavu v kultuře s ohledem na probíhající omezení
i) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Schvaluje
a) Záměr č. Z 01/2022 o pronájmu nebytových prostor v čp. 30 za účelem poskytování
restauračních/pohostinských služeb na období 3 let s možností prodloužení
b) VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2022 č.j. DP01/2021 základní organizaci Českého svazu včelařů v Bystrém ve výši 10.000,-Kč
3. Neschvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Farní charitě v Dobrušce
b) připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“
4. Projednalo
a) návrh záměru o pronájmu nebytových prostor v čp. 30 ve 2. NP - využití pro společenské a zájmové spolky

Důležitá upozornění
Odpady
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří
nám odevzdávají staré a vysloužilé elektrospotřebiče. Bohužel sběr neplatí pro nástroje a nářadí na
benzínový pohon.
Zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste elektrospotřebiče neházeli na zelený kontejner, ten je určen na kovový odpad.
Na další spolupráci se těší hasiči Bystré.
František Sozanský, velitel v.z.
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Výzva
Vážení spoluobčané, využijte
jarního počasí a při prořezávce
svých zahrad také upravte zeleň,
která přesahuje hranice vašich
pozemků a zasahuje do místních
komunikací. Pro lepší orientaci
můžete nahlédnout do geoportálu na webu obce.
Letošní zima nám opět ukázala,
jak stále se rozšiřující živé ploty
a větve stromů omezují úklid
sněhu i průjezd vozů. Zvláště
pak větve ovocných stromů, které po obtěžkání plody klesnou nad vozovku a brání
průjezdu vozů technických služeb i záchranného systému. V některých místech větve
zakrývají lampy veřejného osvětlení. I zde žádáme o provedení prořezávky.
A ještě na jednu věc je třeba upozornit. V letošním roce s největší pravděpodobností
nebudeme mít od úřadu práce žádného pracovníka na veřejně prospěšné práce.
Obec Bystré nabízí brigádu formou dohody o provedení práce, a to nejlépe z řad místních občanů. Bližší informace na obecním úřadě v úředních hodinách.
Prosíme všechny naše občany i majitele rekreačních objektů o pomoc při údržbě zeleně. Někdy stačí i maličkost, třeba jen kromě vlastní zahrady posekat i krajnici za
plotem. Co vy na to? Uděláme si obec hezkou sami?
Josef Lukášek, místostarosta obce

Sraz obcí Bystré
Po dvou nucených odkladech
snad letos konečně navštívíme
Bystré pod vrcholky Beskyd a
budeme mít možnost se potkat s
kamarády ze spřátelených měst
a obcí nesoucí název Bystré.
Termín je stanoven na 1. - 3. 7. a
pořadatelem jsou přátelé z Bystrého u Janovic.
V pátek 18. března se delegace
z naší obce zúčastnila pracovní
schůzky přímo v místě konání
srazu, kde byly projednány organizační záležitosti.
Bylo to milé setkání a všem našich spoluobčanům vyřizuji tímto pozdrav a pozvání na
tuto dlouho očekávanou akci. Bližší informace ohledně účasti a dopravy včas zveřejníme.
Leoš Ševc, starosta obce
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Stalo se
Regionální setkání starostů v Bystrém
V úterý 2. listopadu naše obec
přivítala několik desítek starostů
ze širokého okolí, kteří se k nám
sjeli na celokrajské regionální setkání starostů měst a obcí.
Hlavním
programem
této
schůzky bylo seznámení s dotačními možnostmi pro další období.
Probrali jsme také změny ve stavebním zákoně, novinky v legislativě a mnoho dalších témat.
My jsme tuto možnost využili
k prezentaci naší zrekonstruované hospody a rádi uvítáme další podobná setkání, která naši obec více zviditelní.
Leoš Ševc

Bysterské posvícení
Po období rekonstrukce a covidové pauze jsme opět zažili tradiční posvícenské radovánky v naší hospodě. V sobotu 6. listopadu se konala posvícenská zábava s kapelou
Proradost. I když návštěvnost byla skromná, ti, co přišli, nelitovali.
V neděli odpoledne se za vcelku
pěkného počasí odehrál fotbalový mač „ženatí x svobodní“. Ženatí po delší době předvedli
pěkný výkon a poměrně rychle se
dostali do vedení 2:0. I když svobodní všemožně zkoušeli dotahovat, za celou dobu se jim nepodařilo v zápase vyrovnat. Nakonec se ženatí radovali z celkem zasloužené výhry 6:4. Drakiáda se bohužel pro bezvětří nekonala.
V pondělí od 11 hodin pak byla Zlatá hodinka. V nově otevřené hospůdce to bylo poprvé. A premiéra to byla i pro naše nové hospodské Portychovi, kteří sbírali zkušenosti
pro další podobné akce. Tak ať se jim daří!
Leoš Ševc
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Čerti v Bystrém
I letos byla mikulášská obchůzka spojena s mírným
omezením, to však kouzlu nebo chcete-li strašidelnosti večera nijak neubralo. Možná právě naopak.
Mikuláš s doprovodem anděla došel pouze ke
vstupním dveřím, aby si děti vyslechly, co se Mikulášovi za rok nahromadilo v knize hříchů. V pozadí
řádili čerti se svými pekelnými efekty. A byla to
opravdu strašidelná podívaná. A aby čertíci zůstali
dostatečně daleko, musely děti přednést nějakou
básničku či zazpívat. Odměnou jim pak bylo mnoho
dobrot, které jim Mikuláš s andílkem nadělili.
Leoš Ševc

Vánoční troubení
Letošní vystoupení se přesunulo
k novému vánočnímu stromu
před bývalou školou, kde je více
prostoru a lepší zázemí.
Hudebníci své písně troubili z okna podkroví hospody a
všichni tak mohli poslouchat a
zazpívat si na zahradě školy.
Z výdejního okénka byl pro zahřátí podáván čaj a dlouhá noc
pak pokračovala i v naší obecní
hospodě.
Leoš Ševc

Tříkrálová sbírka 2022
Po loňské pauze vynucené lockdownem letos opět Bystrým i okolními vesnicemi procházely v sobotu 8. ledna skupinky tříkrálových koledníků. Kromě jejich „putovních“
kasiček bylo možno přispět i do statických kasiček umístěných v obchodě a v kostele.
Do poslední chvíle se vlastně nevědělo, jestli bude povoleno chodit, nebo ne, neustále
se zvyšovala rychlost vydávání nových opatření vlády a jejich novelizací (jen během
prvního lednového týdne mi z dobrušského gymnázia přišly tři zprávy o testování žáků
a jejich novelizace). A v ovzduší takové nejistoty se má vedoucí skupinky snažit vše
si zařídit a připravit, sehnat si koledníky a doufat, že mu na poslední chvíli neonemocní blížícím se omikronem … . Klobouk dolů před všemi organizátory, kteří do takové nejistoty či spíše téměř jistoty zbytečné práce šli. Počasí nám letos celkem přálo,
nebyla žádná velká zima, jen lehce pod nulou, což je dobrá prevence špíny a zmáčení. A tak jsme nakonec šťastně vyrazili. Jsem ráda, že jsem mohla vidět spoustu
známých tváří i ty, kteří se do Bystrého za poslední dva roky přistěhovali. Bylo krásné
prohodit pár slov se sousedy, byť na „bezpečnou vzdálenost“, bylo milé, když jsme
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k příspěvku do pokladničky a výslužce
pro koledníky dostali i papírový kapesník,
který jednomu králi zoufale chyběl … .
A ještě něco ke statickým pokladničkám.
Sčítání nakonec ukázalo, že alespoň
v Bystrém tedy rozhodně vede chození tří
králů. Pokladnička umístěná v obchodě
měla nejnižší výtěžek, ale může to být
také způsobeno jejím umístěním a nedůvěrou dárců, či spíše jejich obavou z vykradení pokladničky. Bohužel není možno
umístit pokladničku až do obchodu, kde
by ji měla paní prodavačka více na očích, v obchodě na to prostě není prostor. Při
otevírání pokladničky nebyly žádné známky jakéhokoli pokusu o otevření, zapečetění
bylo neporušené. Pokladnička je taky poměrně hluboká a štěrbina na vhazování peněz poměrně úzká, snad tedy nelze ani vytahovat peníze pinzetou, tak doufám, že
k žádným nepravostem nedošlo.
A pokladnička v kostele: její výtěžek více než 6000,- Kč nelze tak úplně počítat do
„Bystrého“, protože sem přispěli asi převážně lidé z okolí, kteří se účastní bohoslužeb
nejen zde v Bystrém, ale i v Dobřanech, Ohnišově, Olešnici, Sedloňově nebo svůj
příspěvek po někom poslali.
Ale stejně výsledek sbírky v době skokového zdražování všeho, nejistoty a mizerných
vyhlídek velmi překvapil.
Bystré
Ohnišov
Sedloňov
Dobřany

24 018,- Kč
30 127,- Kč
16 553,- Kč
9 180,- Kč

Janov -Tis 11 210,- Kč
Bohdašín 7 125,- Kč
Sněžné
6 971,-

Děkujeme všem, kteří přispěli.
Marie Barešová
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Výroční valná hromada
SDH Bystré
Každoročně se na začátku ledna
pořádá výroční valná hromada
SDH. Jen loňský rok se uskutečnila až v červnu pro situaci spojenou s COVID-19.
Schůze se po nějaké době opět
konala na sále místní hospody.
Bohužel účast byla omezena nařízením vlády a neočkovaní se
zúčastnit nemohli. Také neproběhlo žádné kulturní vystoupení.
Nový starosta SDH Michal Dusílek zhodnotil činnost sboru v loňském roce a představil program pro rok nastávající, který je opravdu bohatý.
Mezi hosty jsme rádi přivítali hasiče z Bystrého u Poličky.
Leoš Ševc

Ples SDH - 19. 2. 2022
Zcela prvním plesem v nově otevřené hospůdce se stal právě ten hasičský. Obvykle
plesovou sezónu u nás zahajuje myslivecké sdružení, to ale letos ples zrušilo pro
proticovidová omezení.
O konání hasičského plesu se rozhodovalo doslova na poslední chvíli v situaci, kdy
jsme očekávali rozvolnění protiepidemických opatření. Nakonec se ukázalo, že to
bylo dobré rozhodnutí.
K tanci hrála kapela Gradace, hasiči měli nachystanou bohatou tombolu a paní hospodská připravila výtečné občerstvení. Návštěvnost byla poměrně hojná a velkým
překvapením byla i účast mladé generace. Tak snad kulturní život po všech těch útrapách zcela nezmizel a další takto vydařené akce budou následovat.
Leoš Ševc

Stolní tenis – Pohár Vítězného února a pohled do historie
Letos se konal již 17. ročník turnaje, přičemž dva ročníky byly vynechány pro rekonstrukci hospody a situaci s COVID-19 (v roce 2020 a 2021). Snad i tato skutečnost se
podepsala na poměrně malé účasti v letošním roce.
Do bojů se přihlásilo 12 mužů a 2 ženy. Proto se organizátoři rozhodli rozdělit muže
do dvou skupin, z nichž postoupili 4 nejlepší do vyřazovacích bojů. A aby si pořádně
zahrály i ženy, byla každá zařazena do jedné ze skupin mezi muže. Nakonec si toto
velice pochvalovaly, neboť se tím dobře rozehrály na své vlastní finále. Nutno podotknout, že některé mužské hráče řádně potrápily.
V kategorii žen tedy finále ovládla Kateřina Šubrtová, která poměrem 2:0 porazila druhou Kateřinu Dyntarovou. U mužů probíhaly velké boje už v základních skupinách.
Ještě k větším bitvám a obratům docházelo ve vyřazovacích bojích.
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Zvítězil nakonec nejstarší účastník turnaje Obst Jaroslav (Ohnišov) se svým osobitým
stylem a jistotou v úderech, který ve finále porazil Josefa Ševce (Žernov) poměrem
3:1. V souboji o 3. místo nakonec těsně uspěl domácí Hejzlar Vojtěch a na bramborovou pozici poslal dalšího z domácích hráčů Leoše Ševce.

Letos tomu bude přesně 20 let, co se zde v Bystrém začaly pořádat tyto turnaje. Ten
úplně první se uskutečnil 24. 11. 2002 a jeho vítězem se stal Škalda Petr (Bačetín).
Pod názvem Pohár Vítězného února se ale začal konat o rok později (15. 3. 2003).
Tehdy se ho zúčastnilo 24 hráčů a vítězem byl Švestka Vítězslav.
V roce 2004 se klání odehrálo 29. února a zvítězil Václavek Jan.
V sezóně 2002/2003 se v Bystrém odehrálo celkem 6 turnajů, v 2003/2004 dokonce
7. V sezóně 2004/2005 se konaly 4 turnaje a o rok později jen 2. Od roku 2007 se
pořádá již pouze nesmrtelný Pohár Vítězného února.
Zbývá si ještě připomenout historii vítězů všech dalších turnajů včetně kategorie žen,
která se hraje od roku 2010.
MUŽI:
2005: Mlynář Pavel (Dobruška), 18 hráčů
2006: Ungrád Jiří (Dobřany), 15 hráčů
2007: Mlynář Pavel (Dobruška), 8 hráčů
2008: Franc Jan (Bystré), 12 hráčů
2009: Mlynář Pavel (Dobruška), 15 hráčů
2010: Mlynář Pavel (Dobruška), 20 hráčů
2011: Mlynář Pavel (Dobruška), 12 hráčů
2012: Ungrád Jiří (Dobřany), 18 hráčů
2013: Kubica Milan (Dobruška), 17 hráčů
2014. Ruffer Pavel (Nový Hrádek), 16 hráčů
2015: Ševc Leoš (Bystré), 12 hráčů
2016: Štosek Zdeněk (Dobříkov), 24 hráčů
2017: Jelínek Milan (Uhersko), 25 hráčů
2018: Vilímek Bohumil (Dobruška), 21 hráčů
2019: Vilímek Bohumil (Dobruška), 21 hráčů

ŽENY:
2010: Krpatová Veronika (Bystré), 4 hráčky
2011: Ševcová Kamila (Bystré), 4 hráčky
2012: Ševcová Kamila (Bystré), 5 hráček
2013: Ševcová Kamila (Bystré), 4 hráčky
2014: Dyntarová Kateřina (Janov), hráčky
2015: Smolová Alice (Ohnišov), 4 hráčky
2016: Šubrtová Kateřina (Žernov), 7 hráček
2017: Šubrtová Kateřina (Žernov), 7 hráček
2018: Dyntarová Kateřina (Janov)
2019: Šubrtová Kateřina (Žernov)

Tolik ohlédnutí dvacet let zpět. Snad se podaří pro tento krásný sport získat i bysterskou omladinu, která by se zapsala do řad vítězů.
Leoš Ševc
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Maškarní karneval
V neděli 6. března odpoledne to v obecní hospůdce hučelo jako ve včelím úle. Po
tříleté odmlce jsme se opět sešli na dětském maškarním karnevale a nutno dodat, že
účast byla nad očekávání velká. Sešlo se tu přes 60 dětí, a tak bylo skutečně pořádně
veselo. Tančilo se, soutěžilo a blblo společně s Lojzou a Lízou (Leoš Ševc a Romana
Bartošová) a každý si nakonec odnesl nějakou tu cenu z bohaté tomboly.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří karneval připravovali, a všem, kdo přispěli do
tomboly či nějakou dobrotou k odpolední kávě. Doufejme, že už nám nadále nebude
nic bránit v pořádání všech tradičních bysterských akcí pro děti. Těšíme se na vás!

Romana Bartošová

Koncert - Phil Shoenfelt  Band of Heysek
Vystoupení anglického hudebníka a
skladatele 19. března v Eladě bylo
opět příjemným zážitkem. Je neskutečné, že se tak vynikající hudebníky podaří dostat k nám do
Bystrého.
Velký dík patří Davidu Fellnerovi za
organizaci. A nač se můžeme těšit
příště? 6. května to bude koncert
James Harries & Band.
Monika Drašnarová
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SDH Bystré – Co dělají hasiči
Před nedávnem uplynulý rok 2021 nebyl pro náš sbor jednoduchý. Vzhledem k aktuální epidemické situaci byla činnost sboru výrazně omezena a sbor se musel vyrovnat
i s náhlým odchodem dlouholetého starosty sboru bratra Josefa Dusílka.
Neznamená to však, že se sbor snažil celou situaci jen pasivně přečkat.
Družstva mladých hasičů se začala setkávat na schůzkách okamžitě, jak jen to bylo
možné. V červnu roku 2021 se zapojila do okresního kola hry Plamen, které se tentokrát muselo obejít bez tradičního třídenního stanování. V polovině července uspořádal sbor ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže letní vzdělávací kemp, do
kterého se během pěti dnů zapojilo 21 dětí a 5 vedoucích. Nový soutěžní ročník zahájili mladí hasiči ZPV ve Slatině nad Zdobnicí, kde se však výsledkově příliš nedařilo.
Po tomto závodě vyrazili mladí hasiči na podzimní soustředění do Sněžného, kde
strávili příjemný společný víkend. Členové družstva starších se pak zapojili do společných tréninků s atletickým oddílem na stadionu v Dobrušce.
Ani rok 2022 pro nás nezačal vesele. Po valné hromadě sboru, na které jsme se mohli
znovu sejít po dvou dlouhých letech, jsme se 12. ledna naposledy rozloučili s bratrem
Jiřím Andršem. Myslím, že nejenom sbor a jeho členové si v tento den uvědomili, jak
nám bude Jirka v dalším hasičském životě chybět. Doufejme, že to byla na dlouhou
dobu poslední smutná událost, se kterou se sbor potká.
A jak jde hasičský život v Bystrém dál?
V sobotu 19. února jsme uspořádali Hasičský ples v místním hostinci. K tanci a poslechu hrála skupina Gradace a nechyběla ani tradiční tombola. Rád bych poděkoval
všem, kteří si zakoupili vstupenku v předprodeji, přišli si zatancovat, či přispěli věcnými cenami do tomboly. To vše pomohlo ke zdárnému průběhu našeho plesu.
Družstva mladých hasičů vyrazila 25. února na neoficiální Mistrovství České republiky
do Havířova, kde se po dvou letech znovu setkala se svými kamarády ze všech koutů
republiky. O týden později je pak čekala tradiční Provozská uzlovka.
I zbytek roku 2022 bude naplněn akcemi, které bude sbor pořádat, nebo se na nich
bude organizačně podílet. V závěru měsíce dubna se bude konat Memoriál J. Dusílka
Mladých hasičů, v květnu se zapojíme do Českého dne proti rakovině, v červnu budeme spolupořadateli krajského kola hry Plamen a v červenci proběhne další letní
soustředění hasičské mládeže.
Velká akce nás pak čeká 28. srpna 2022, kdy si v prostorách bývalé školy budeme
připomínat 50. výročí od vzniku prvního mládežnického družstva v Bystrém. Kromě
výstavky z historie dětských kolektivů bude připraven almanach mapující neuvěřitelných 50 let pravidelné a nepřetržité práce s nejmladší hasičskou generací v našem
sboru.
Co tedy dělají bysterští hasiči? Nespí a snaží se i přes veškeré překážky kladené
epidemií onemocnění Covid-19 pracovat tak, jak byli dříve zvyklí. To vyžaduje kromě
spousty energie i nezbytné finanční prostředky poskytované obcí Bystré, Královéhradeckým krajem a Národní sportovní agenturou. Chtěli bychom touto cestou za tuto
podporu velmi poděkovat. Bez ní by naše činnost nebyla v běžném rozsahu možná.
Michal Dusílek, starosta SDH
- 12 -
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Ve dnech 25. a 26. února se družstvo starších zúčastnilo soutěže v Havířově.
Dne 26. února také proběhlo v Kostelci nad Orlicí focení praporů Rychnovska. Toto
focení je příprava na knihu hasičských praporů Rychnovska.
Dana Francová

Zprávičky ze školky
Největší akcí této zimy byly určitě Olympijské hry
v Pekingu. I my jsme je ve školce prožívali. Fandili jsme českému týmu, vyzkoušeli některé
z olympijských sportů, dozvěděli jsme se, co znamenají barvy na olympijských kruzích. Šli jsme
do toho naplno a moc si to užili.
No a teď se už těšíme na jaro. Předškoláci jezdí
každý pátek na plavecký výcvik a v prvním březnovém týdnu proběhl i lyžařský výcvik. Měli jsme
tu školkovský karneval a po dvou letech nám
snad dopadne jarní kavárna (besídka) pro rodiče.
Těšíme se, až probudíme skřítka Rosťu v lesní
školce a skřítka Zahradníčka na zahradě a na
nové výpravy, které jsme již druhým rokem prožívali distančně.
I naši školku zasáhla válka na Ukrajině. Děti jsou
velmi vnímavé. Díky Tomášovi a Míše Portychovým z místní hospůdky jsme se dozvěděli, že
Diecézní charita potvrdila velký příjem uprchlíků z Ukrajiny, převážně žen a dětí. Dostali jsme možnost pro ně něco dobrého připravit.
- 13 -
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Tak jsme se do toho pustili a s dětmi pro ně upekli linecká srdíčka. Jsme vděčni za
tuto příležitost a otevření další pomoci, která bude v našich silách.
Přejeme všem klidné dny!
Za MŠ Trivium Plus Zdena Moravcová

Sbírky pro Ukrajinu
První sbírku pořádali naši hospodští Portychovi hned z kraje března. Pro utečence
navařili spousty jídla, které vozili do Charity v Hradci Králové. Díky výzvě na facebooku se jim sešlo i množství domácích bábovek a zákusků a nezbytné hygienické potřeby. Děti z MŠ donesly vlastnoručně pečená linecká srdíčka.
O týden později se konala humanitární sbírka pod záštitou SDH a OÚ Bystré. Děti
z družstva mladých hasičů připravily milá přání a pomohly s tříděním a balením materiálu. Ten byl následně odvezen do centrálního skladu ve Velkém Poříčí.
Všem dárcům i organizátorům děkujeme.
Monika Drašnarová
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V tomto období slaví svá významná životní jubilea
Josef Lukášek
Ryszard Grebocki

Miloslava Čejpová
Petra Poulová

Jiřina Nováková
Michal Macek

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Vzpomínka
To byl Jirka
Vážení čtenáři zpravodaje, jak jistě všichni víte, na samém počátku letošního roku
jsme se rozloučili s naším dobrým sousedem a kamarádem panem Jiřím Andršem.
Přestože všichni chápeme neúprosné zákony přírody, tak přesto nás jeho náhlý a
nečekaný odchod všechny zaskočil.
Odešel dobrý člověk, každý ho měl rád… Těch několik slov na smutečním oznámení
přesně vystihovalo Jirkův vztah k lidem, ale i náš
k němu. Možná někteří z vás v těch lednových dnech
zavzpomínali na společně strávené chvíle a znovu si
Jirku připomněli. Vím, že jste ho většinou velmi dobře
znali a určitě byste o něm mohli mluvit velice zasvěceně. Přesto mi dovolte, vážení čtenáři, abych v krátkosti připomněl alespoň některé okamžiky jeho života.
Jeho životní pouť začala druhého listopadu roku
1942, kdy se v Bystrém v čp. 46 manželům Emilii a
Josefovi Andršovým narodil syn Jiří. Bohužel však
brzy po porodu se jeho mamince vrátila, již předtím
přeléčená, tuberkuloza. Byla válka a léčba této tehdy
vražedné nemoci byla složitá a drahá. A tak aby byl
malý Jiřík co nejvíce ochráněn, zůstal v Bystrém s tatínkem, babičkou Andršovou a
tetou Jiřinou, zatímco jeho maminka dožila u své matky ve Sněžném. Malého Jiříčka
pak vždycky viděla pouze přes okno. Když v roce 1945 zemřela, byly Jirkovi necelé
tři roky.
Přesto však prožil šťastné dětství s milujícími blízkými, především s tetou Jiřinou,
která se mu stala tím nejbližším člověkem pro jeho další život. Když se totiž po čase
jeho otec opět oženil, přestěhoval se Jirka k babičce a tetě, které obě žily rovněž
v Bystrém, v čp. 122, pozdějším Kadenu.
Jirkovým životním osudem se stala čtyři kola. Od dětství mu učarovaly především
traktory a zemědělské stroje. Dá se říci, že obdivoval všechno možné, co má volant,
proto se v tomto oboru i vyučil. Po základní vojenské službě se stal zaměstnancem
Státních statků v Sedloňově, kde se staral o všemožnou zemědělskou techniku. Později přešel do výrobního družstva Drutka u nás v Bystrém, kde zase řídil ta čtyři kola
a převážel zboží tohoto podniku snad po celé republice. Mnozí z vás by mohli vzpomínat, kolikrát se s ním ještě jako děti svezli. A kolik kluků si poprvé sáhlo na volant
traktoru pod jeho vedením.
Ale ani ve svém volném čase Jirka nezahálel. Staral se o techniku obce, především
o traktor a obecní stavební dvůr. Po dlouhá léta jsme mohli v zimě každého rána vyjíždět za prací v klidu s vědomím, že místní komunikace jsou díky Jirkovi protažené a
sjízdné. V důchodu pak už byl nedílnou součástí naší technické čety.
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Jednoduše řečeno, pan Andrš byl člověk, na kterého bylo vždycky spolehnutí. Bude
nám hodně chybět. Především to byl nesmírně pracovitý člověk, šikovný traktorista a
hlavně studnice znalostí. Jirka si pamatoval z doby, kdy se budoval vodovod, a to už
je bezmála 40 let, kdejaký podvrt, hydrant, či šoupě. Znal historii obce, a když bylo
potřeba, dovedl i poradit. Kolikrát, díky svým technickým zkušenostem, dovedl najít i
naprosto originální řešení. A co víc, nikdy nehleděl na čas. Ráno, večer, ve dne,
v noci, vždy byl ochoten vyjet s vlekem nebo radlicí a být k dispozici ku pomoci ostatním.
Jeho koníčkem byla sice zahrádka, ale troufnu si říct, že Jirku nejvíce zajímala jeho
práce. Víme, že objížděl různá mistrovství a soutěže traktoristů jako divák, navštěvoval různé výstavy a sbíral modely traktorů, hlavně Zetorů. A nesmíme zapomenout
také na jeho další zálibu, a tou byli hasiči. Členem sboru dobrovolných hasičů byl už
od mládí a vždycky se staral o techniku. Jeho pýchou byla rekonstrukce staré motorizované stříkačky a hlavně hasičského vozidla od fy. Smékal z roku 1932, které je
v majetku sboru. Jinak to byl vždycky spolehlivý strojník a řidič, který podle potřeby
vyjížděl nejenom k zásahu, ale dopravoval i děti a dorostence na různé hasičské soutěže.
Vážení čtenáři, jedno je jisté. Jaký vlastně pan Jiří Andrš byl a co komu přinesl dobrého, o tom si musí popřemýšlet každý sám, a co já vím, všichni Bysteráci na něj
vzpomínají jako na hodného člověka. O to víc nás jeho náhlý odchod zarmoutil.
V této chvíli nám nezbývá než alespoň symbolicky poděkovat panu Jiřímu Andršovi
za jeho obětavou práci pro obec Bystré, za jeho působení ve sboru dobrovolných
hasičů i za všechny lidi, které svým úsměvem a dobrým slovem potěšil.
Čest jeho památce!

Josef Lukášek
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Jako zdatný obchodník se Václav Beneš
nebál prodávat nové a neznámé věci
Dnešní povídaní o historii obce Bystré nás zavede k domu č. 109
Píše se rok 1927 a náš příběh může začít. V čísle popisném 75 bydlí pan Václav
Beneš s manželkou paní Marií Benešovou. Má představu o založení venkovského
obchodu v obci Bystré. Za tímto účelem si pronajímá prostory od pana Balcara v domě
číslo 37. Jde o jednu místnost a malý sklad se samostatným vchodem.

Stavba domu čp. 109
Obchodně se mu daří a přemýšlí o svém vlastním domě s krámem. Tuto myšlenku
realizuje už v roce 1928 přímo na parcele naproti pronajatému obchodu. Práce jdou
velmi rychle a budova je za šest měsíců hotova. Ve spodní části domu je krám, dvě
výkladní skříně, po levé straně kancelář a vzadu za krámem malý sklad. V prvním
patře vzniká byt. I v těchto dávných dobách je potřeba zaujmout potenciálního kupce,
za tímto účelem je vytvořen nápis na fasádě domu.

Foto z roku 1928 a 1968

Sortiment
V nových a moderních prostorách začal pan Beneš s manželkou nabízet sortiment
zboží pro zdejší obyvatele. V nabídce měl základní sortiment potravin, ale jako zdatný
obchodník se nebojí prodávat nové a neznámé prostředky, např. pro moderní kuchyň.
Jedná se o zboží firem Graf, Isla, Pravá ruka.
Nabízí produkty regionálních výrobců z blízkého i vzdálenějšího okolí. Doloženy
máme sodové vody, limonády, které dodávali Jan Šafář (Česká Skalice), F. Honing
(Nové Město nad Metují), Václav Vilímek (Solnice).
Rozvijí se chemický průmysl. Nabízí prostředky pro úklid domu, praní prádla, údržbu
a opravu nemovitostí. Nabídku rozšiřuje o zboží galanterní (patenty, zipy, šňůry, nitě,
jehly, knoflíky, látky a oděvní doplňky). Zastoupeno tu je také zboží kuchyňské - smaltované nádobí, strojky na úpravu všeho rozličného a samozřejmě kuchyňské náčiní.
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V tomto čase zde bylo možno zakoupit zboží papírnické, železářské potřeby, věci pro
zdejší tkalce a zemědělce. Zavádí prodej barev, laků, napouštědel.

Benzinka v Bystrém
Jde stále s dobou a reaguje na vývoj a potřeby technické inovace. Důkazem jsou
patentní výrobky různých značek, potřeby pro začínající elektrifikaci budov, reaguje
na příchod motorizace obyvatelstva.
Jako všestranný obchodník dokáže zajistit sortiment zboží dle přání zákazníka. Už v
roce 1928 se stává prodejcem benzínu. Před jeho koloniálním obchodem se objevuje
stojan pražské firmy Jakl-Štěřík s označením JSK BENZIN. V nabídce jsou oleje kolínské rafinerie Orbis.
Za zdatného obchodníka jej označil v časopise Harleyař z října 1928 Jan Balcar, který
měl naproti v domě č. 37 zastoupení firmy Harley-Davidson: „Tak Jenda už letěl pro
kladivo, sekyru, p. Beneš, co nám tam postavil pro pohodlí BZ pumpu (to víte, Harley
bez BZ ani ránu) a který poněvadž jezdil občas na starém Torpédu a poté na starém
Humbru patří také jako do rodiny, hned se hrnul s patentem na tahání hřebíků a lidu
se také sešlo.“
Zde se historie trochu motá. Stojan nebyl BZ, ale JSK. Pan Balcar měl vyřízenou
koncesi na firmu BZ, ale o tom až někdy příště.

Vlevo od sloupu je vidět benzinka, foto je z orelského sletu v roce 1932. Před kostelem stála trafika
(zřízena 1923, zrušena 1947). Vpravo jsou cukrářské boudy. Benzinový stojan je také na fotografii
vpravo.

Krize a válka
Čas v Bystrém běží dál, objem zboží narůstá a pan Beneš přistavuje za domem sklad
zboží. Jako úspěšný obchodník překoná hospodářskou krizi v 30. letech, válečné období let 1939-45 a nakonec i odsun sudetských Němců z okolních obcí a tím i pokles
potenciálních zákazníků.
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Bysterský zpravodaj

Jaro 2022

V letech 1951-52 je jeho čerpadlo převedeno pod firmu Benzinol. Jak se v této době
měnil sortiment zboží, bychom se mohli dočíst v původní obchodní knize, solventnost
jeho zákazníků by nám mohla objasnit kniha dlužníků. Obě tyto knihy se dochovaly
do dnešních dnů.

Nástup Jednoty
Opravdová pohroma pro jeho obchod přichází v roce 1960, a to 9. září, kdy z rozhodnutí okresního národního výboru je vydán dokument o změně vlastníka domu číslo
109 dnem 31.08.1960. Novým majitelem objektu se stává Jednota, spotřební družstvo Dobruška.
Na tuto skutečnost reaguje pan Beneš přesunutím neprodaného zboží a částečně
také vybavení obchodu do půdních a soukromých prostor domu. Absurditou doby a
našeho příběhu je skutečnost, že až
soud v roce 1963 potvrdil jako vlastníka
družstvo Jednota. Jestli šlo o akt legalizace záboru nebo se pan Beneš pokusil
o nějakou obranu, to není známo.
Jedna část našeho příběhu se uzavírá
8. června 1981, kdy pan Václav Beneš
umírá. Při vyřizování závěti v roce 1982
byl už jako majitel objektu uváděn pan
Beneš ml. Družstvo jednota zde působilo do února 1976, poté se přesunulo
do nového objektu prodejny v Bystrém.

Po roce 1989
Příběh domu 109 tím nekončí. Dům je ve vlastnictví p. Beneše ml. Po roce 1989 po
změně režimu má pan Beneš ml. představu, že sem přesune zubní ordinaci své snachy, to se nakonec neuskuteční.
V bytě je provedena částečná rekonstrukce, opravena střecha. Ostatní prostory zůstávají nedotčené. Pan Beneš v období let 2019-20 začíná uvažovat o prodeji objektu.
To již nestihne a na podzim 2020 umírá. Pozůstalí dům na začátku roku 2021 (viz
poslední fotografie) prodávají manželům Baluškovým.
Ti dům postupně opravují a k 1. březnu 2022 se stěhují k nám do Bystrého. Příběh
tohoto domu tak po letech spánku opět ožívá.
Některé artefakty ze zdejšího koloniálu a původní zboží máte možnost najít v expozici
Vrácený čas.
Jiří Červený, Vrácený čas – ateliér s vůní benzínu
___________________________________________________________________
Pozn. autora: Na začátku uvádím rok 1927, ale zatím nevím, odkdy provozoval Václav
Beneš krám u nás. V historii domu to není. Dále nevím, jestli nebyl nucen ukončit
živnost před datem zabrání domu. Pokud byste mohli historii doplnit, uvítám jakékoli
informace.
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Zahrála jsem si v 8 divadelních představeních
Rozhovor s paní Marií Šubrtovou
Dětství strávila v Bystrém, pak žila v Hradci Králové. S manželem Václavem se seznámili a spolu také hráli v jaroměřském ochotnickém souboru Vrchlický. Dětem v mateřských školách, kde pracovala, stále chystala nějaký program, a tak není divu, že
když se do Bystrého vrátila, pomáhala v devadesátých letech oživit činnost bysterských ochotníků. V Turecké věži (1997) zpívala s manželem Václavem, Antonínem
Francem a Josefem Dusílkem kramářské písně. Titulní role ztvárnila v Tetě z Bruselu
(1998) a v Charleyově tetě (2002). Baronku Duvergerovou hrála v Takové ženské na
krku (1999), Erojiké v Nejkrásnější válce (2000), Maruš v Dědečkovi (2006), hospodyni Katy v Deskovém statku (2009). Zvláštní byla role nazvaná TA, potomkyně vlka
z Červené karkulky, ve hře Tady vlci nejsou (2004).
Vzpomenete si na vůbec první setkání s bysterským ochotnickým divadlem?
Moje první setkání s bysterskými ochotníky bylo v roce 1955, když naše mamka hrála
ve hře Zlý jelen a my jsme se mohli občas podívat na probíhající zkoušku. V dalších
letech jsem nikdy nechyběla a byla věrným divákem na všech představeních, které
místní ochotníci připravili.
A kdy jste poprvé hrála či spolupracovala s ochotníky přímo vy?
Po několikaleté přestávce se v roce 1996 obnovila činnost divadelního souboru hrou
Tetinky a v té byla moje první spolupráce jako asistenta režie. V dalších osmi divadelních představeních jsem si už zahrála - někde třeba křoví, někde hlavní roli a někde čurdu.

Vaše nejoblíbenější role?
Nemohu vybrat roli, která byla nejoblíbenější, všechny jsem měla ráda.
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Na koho z lidí spojených s bysterským divadlem se nedá zapomenout?
Na lidi spojené s bysterským ochotnickým divadlem mám jen ty nejlepší vzpomínky.
Obdivovala jsem herectví tří bardů: France, Dusílka a Ševce (starších), stejně jako
odvahu všech začínajících ochotníků a nasazení všech, bez kterých by žádné divadelní představení nebylo: režie, nápověda, technici atd...
Podělte se s námi o nějaký konkrétní zážitek, příběh z nácviku či hraní…
Pro zajímavost jen několik nej...
Nejvíce herců - 24 - bylo ve hře Turecká věž.
Nejméně pak - 10 - ve hře Dědeček aneb musíme tam všichni.
Nejdále jsme hráli v Bystrém na Slovensku.
Nejmenší jeviště bylo v Olešnici a na Deštném, největší pak v Bystrém u Poličky,
ale v přestavbě.
Nejméně diváků nás čekalo ve Slavoňově, ale měli jsme nejvyšší útratu.
Největší legrace byla, když loď nechtěla zastavit, housle stále hrály, vypadly
erární zuby, prasklo proutěné křeslo nebo zaskočila bábovka…
Nejlepší odměnou pro všechny byla vždy po derniéře slezina s pohoštěním.
A závěrem přeji vše nej...nej...nej... bysterskému ochotnickému spolku VIKTOR.
Fotografie z představení (archiv kroniky):
Taková ženská na krku, Tady vlci nejsou, Dědeček a Charleyova teta

Připravila Petra Poulová
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Poznáte kostely z obrazu J. Kejvala?
Místo, které dnes na obrazech Josefa Kejvala navštívíme, bylo osídleno již na konci
doby bronzové, avšak první písemná zmínka pochází z roku 1068 (Kosmova Kronika
česká). Jméno města je odvozeno od slova opuka, která se v místě těžila. Turisty láká
renesanční zámek s anglickým parkem a zámeckou oborou, ale na obrazech najdeme kostel, klášter s kostelem a zvonici nedaleko dalšího kostela. Město má společně s příměstskými částmi Čánka a Dobříkovec přibližně 3 100 obyvatel.
Poznali jste, kde Josef Kejval tyto obrazy maloval?

Kostel Nejsvětější Trojice na Trčkově náměstí tvoří součást zámeckého areálu. Pochází z první poloviny 14. století, kdy na jeho místě stála gotická hradní kaple sv.
Ondřeje. V roce 1567 byl objekt renesančně přestavěn za účelem zřízení rodové
hrobky Trčků z Lípy. Na počátku 18. století byl ještě barokně upraven.

Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně najdeme na Kupkově náměstí. Řád
kapucínů zde působil až do roku 1950, kdy byla komunita rozehnána komunistickou
státní bezpečností. Kostel připadl zdejší farnosti. S kostelem souvisí počátky každoročně nejvýznamnější události v kulturním životě města – porcinkule.
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Masivní hranolová renesanční věž ukončená velkou cibulovitou bání s lucernou je
samostatně stojící zvonicí. Kostelík zasvěcený Panně Marii se nachází za zdí v areálu
bývalého hřbitova. Zvonice byla vystavěna roku 1594.
Na základě povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová.

Řešení: Opočno. Zdroj:, https://www.opocno.cz/informace-k-pamatkam/d-2265/p1=4668,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opo%C4%8Dno

Nejen za nás, ale i za další bysterské občany bychom velmi rádi
poděkovali všem, kteří pro nás připravují Bysterský zpravodaj.
Zvláštní poděkování pak náleží naší kronikářce Petře Poulové
za publikované příspěvky.
Šubrtovi

Děkujeme!!
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2. dubna
sobota

Divadelní bál
hospoda od 20:00, více na plakátu uvnitř

13. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

30. dubna
sobota

Pálení čarodějnic
bude upřesněno na plakátech

6. května
pátek

James Harries & Band
Elada od 20:00

18. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

19. května
čtvrtek

Setkání seniorů
bude upřesněno na pozvánkách

22. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
hospoda od 19:30

1. – 3.
července

Setkání obcí Bystré
Bystré u Janovic
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******
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 29. 3. 2022 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. 5. 2022

******
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