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Téma k zamyšlení
Slalom mezi exkrementy
Přesně tomu se dá přirovnat procházka po Bystrém a jeho nejbliţším okolí. Je
jedno, jdete-li po silnici, chodníku nebo jiné komunikaci, psí výkaly jsou všude! A
v hojném mnoţství. Některé menší, jiné by směle mohly konkurovat Himalájím,
vţdy však odpudivé a nechutné. Evidentně ne kaţdý majitel psa chodí vyvenčit
svého miláčka se sáčkem na výkaly v kapse.
Moţná by v úsilí za čistotu obce mohl pomoci i OÚ, který by zakoupil a na
několika místech v obci uloţil sáčky k tomuto účelu určené. A protoţe nic není
zadarmo, ať se přiměřeně zvýší i roční poplatky za psa. Obec by byla čistá a
procházky po ní a jejím okolí příjemné. Nemuseli bychom kličkovat mezi výkaly a
doma prohlíţet podráţky bot, jestli jsme přeci jen nějakou hromádku nepřehlédli.
N. Jiránková

Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 19. listopadu 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Sloţení inventarizačních komisí pro rok 2008
II. ukládá
1. Členovi OZ p. Lukáškovi zadání zpracování cenové nabídky na přestavbu
vozidla Multicar
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 10. prosince 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 19. listopadu 2008
2. Předloţený návrh rozpočtu na rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou
součástí zápisu
3. Úpravy výše příspěvků do DSO ROH
II. bere na vědomí
1. Informaci o změnách v DSO ROH
2. Informaci o odpadovém hospodářství
3. Zprávu o hospodaření v obecních lesích
4. Informace o kulturních akcích v závěru roku
III. ukládá
1. Starostovi obce p. Drašnarovi projednat na příštím zasedání připomínky
občanů z dnešního veřejného zasedání
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Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 14. ledna 2008
Zastupitelstvo obce Bystré:
I. schvaluje
1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 10. prosince 2008
2. Rozpočtové opatření za minulé období
3. Příspěvek do DSO ROH ve výši 6.000,- Kč na paušální poplatek a
členský příspěvek ve výši 22,- Kč na jednoho obyvatele obce v rámci
členství v tomto svazku
4. Uzavření smlouvy mezi Obcí Bystré a SDH Bystré v O. h. o přidělení
finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč na činnost výjezdové jednotky
a 20.000,- Kč na ostatní činnost
5. Zakoupení programu na mzdy společně s obcemi Val a Chlístov
6. Provedení opravy a přestavby vozidla Multicar dle předloţené cenové
nabídky
II. bere na vědomí
1. Výsledek Tříkrálové sbírky
2. Návrh příspěvku ve výši 15.000,- Kč druţstvu SDH Bystré na účast na
mezinárodní olympiádě konané letos v Ostravě
III. ukládá
1. Členu OZ p. Novotnému zjištění systému úřední desky dle předloţené
nabídky

Důležitá upozornění
Pronájem areálu „koupaliště“ na sezónu 2009
Obecní úřad v Bystrém nabízí do pronájmu občerstvovací zařízení – kiosek na
koupališti na sezónu léto 2009. Zájemci se mohou hlásit na místním obecním
úřadě.

Knihovna
Knihovnu můţete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
únor 12. a 26.
březen 12. a 26.
duben 9. a 23.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě
s knihovnicí paní Hradeckou č. p. 10.
Ve vývěsce knihovny také naleznete program kulturních akcí pořádaných
Městským klubem Nové Město nad Met. Bliţší informace pro zájemce poskytne
paní Hradecká.
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Stalo se...
Vánoční koncert
Letošní Vánoční koncert byl vskutku velkým záţitkem pro kaţdého, kdo se nechal „vytrhnout“
z předvánočního shonu a přišel si poslechnout smíšený pěvecký sbor z Rychnova n. K.
Úvodní část patřila Prausovu smíšenému
pěveckému sboru, který čítá přes 40 členů.
Zajímavostí je, ţe tento sbor byl zaloţen jiţ
roku 1868. V další části koncertu se představil
smíšený sbor X-tet. Jak jsme se dozvěděli od
umělecké vedoucí paní Mgr. Dagmar
Zemánkové, tento poněkud zvláštní název má
své opodstatnění. Počet zpěváků prý totiţ nikdy
není stejný, proto to počáteční X. Soubor
vystupuje od roku 2000.
Musím říci, ţe repertoár, který jsme měli
moţnost vyslechnout, byl velmi netradiční a
tudíţ neoposlouchaný a také velmi působivý.
Navíc nám byly představeny skladby zcela
nové, a to tři koledy z podkrkonoší, které byly upraveny Jaroslavem Herdenem a věnovány
právě Prausovu sboru. V letošním roce měly tyto koledy zároveň svou premiéru.
M. Drašnarová

Nový motokrosový tým SMX racing obdaroval dětskou chirurgii
Na sklonku uplynulého roku bylo v Deštném v O. h. ţivo. V chtě Domov byla slavnostně
představena nová motokrosová stáj SMX racing team.
„Hlavním cílem našeho týmu by měla být výchova mladých jezdců. Podařilo se nám získat
kvalitního trenéra s licencí v osobě Martina Šťastného.“ Uvedl předseda občanského sdruţení
Milan Šesták.
Sestavu týmu tvoří pětice talentovaných závodníků z královéhradecka. Ve třídě 80kubických
cm bude startovat Jakub Hroneš, Jan Povolný, Ondřej Šesták a Pavel Šmahel. Nejstarší
z pětice Tomáš Povolný pojede v silnější třídě 125ccm.
Mladí jezdci by měli startovat v krajském přeboru, v němţ v rámci tréninku startují i jezdci
z republikového šampionátu, a někteří z nich dokonce nakouknou do světového seriálu.
Trenér Šťastný předpokládá, ţe vedle Tomáše Povolného bude minimálně ještě jeden jezdec
SMX racing teamu nasazen i do závodů vyšší kategorie.
Slavnostní představení SMX racing teamu bylo zároveň zakončením loňské sezony a na
mladíky sedlající motorové oře čekalo překvapení v podobě pěti zbrusu nových strojů.
SMX racing team si hned na startu svojí činnosti připsal také první zásluţný čin. Těsně před
Vánoci předali jeho zástupci dar v podobě DVD přehrávače na oddělení dětské chirurgie ve
Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Převzato z Rychnovského deníku - rubrika Sport, upraveno

M. Drašnarová

Tříkrálová sbírka
Dne 10. ledna jsme opět měli moţnost pomoci lidem v nouzi příspěvkem do Tříkrálové sbírky
pořádané Českou charitou. Letos bylo vybráno celkem 21 480,- Kč (12 400,- v naší obci, 4
080,- v Janově a 5000,- v Dobřanech), coţ je o více neţ 4 tisíce korun více neţ v loňském roce.
Pokud víte o někom ve svém okolí, kdo je potřebný a potřebuje pomoc, obraťte se na
Českou charitu.
M. Drašnarová
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Okénko do historie
Bysterské kříže
Díl PRVNÍ - pokračování: KŘÍŽ U ROBOTY (NA ROBOTĚ)- 2. část
V roce 1970 byly záznamy v obecní kronice doplněny Boţenou Čtvrtečkovou o informace,
které získala od ohnišovského kronikáře Macha. Pocházejí z článku Karla Hraše, který byl
otištěn koncem 19. století v časopise „Český lid“. Zmíněný Hraš pátral v roce 1894 ve
spolupráci s J. Ţaludem, řídícím učitelem v Ohnišově, mezi ohnišovskými pamětníky po
podrobnostech toho, jak v Ohnišově „zakopali robotu“. V následujících řádcích jistě oceníte i
krásu staré češtiny, takţe jsem neměnila ani slovosled, ani jsem nenahrazovala přechodníky,
slovesné tvary dnešní mládeţi jiţ zcela neznámé.
Dle vyprávění se konala slavnost „po zasetí“, tj. v červnu, roku 1849 s velkou slávou a
okázalostí. V Ohnišově na návsi seřadil se velkolepý průvod slavnostní. Napřed hudebníci, za
nimi školní mládeţ s p. učitelem Burketem, pak mládenci a druţičky, všichni ozdobeni stuhami
v národních barvách a kyticemi v ruce. Potom následoval váţným krokem rychtář Vendelín
Linhart s konšeli a lid ohnišovský a okolní. Průvod zastavil u statku Josefa Ryšavého, bývalého
rychtáře čp. 18, kde stál čtyřspřeţný vůz, věnci z chvojí a květin vyzdobený a stuhami
v národních barvách okrášlený. Na něm spočívala mladá lípa, i té nescházelo na různém
krášlení, zvláště pentlemi bílými a červenými. Tato lípa měla býti zasazena blíţe farního kostela
v Bystrém, kam Ohnišov přifařen, na památku zrušení roboty.
Avšak Bysterští, kteří od pradávna, Bůhví z jakých
příčin, nevraţili na Ohnišovské, vzepřeli se této oslavě a
usnesli se, ţe nepřipustí, aby na obecním pozemku
bysterském u kostela tato památná lípa byla zasazena.
A také chovali se k celé slavnosti vzdorovitě, dávajíce
svoji nevůli Ohnišovským jiţ napřed různým způsobem
znáti, jen aby tuto slavnost překazili. Kdyţ však viděli,
ţe Ohnišovští jejich nepřátelství nedbají a ţe uţ ve
slavnostním průvodu k Bystrému se blíţí, připravili jim
zlé přivítání. Kde kdo ozbrojil se vidlemi, motykami a
holemi - ani ţenské nevyjímajíc – a čekali u kostela na
slavnostní průvod, jsouce připraveni, ţe nedovolí pod
ţádnou výjimkou a za ţádnou cenu, aby Ohnišovští lípu
tu blíţe kostela na půdě bysterské zasadili. Takové
hrubé jednání nejbliţších sousedů podráţdilo ovšem
Ohnišovské, a kdyby nebylo bývalo rozšafného rychtáře
a jiných prozíravých sousedů, kdo ví, jak by tato národní
slavnost skončila. Horáci jsou horáci a ti nepovolí, i
kdyby krev tekla.
Rychtář vida rozezlený ba rozzuřený a ozbrojený lid
bysterský na jedné a zklamaný a hlasitě jiţ reptající a k odvetě se chystající lid ohnišovský na
druhé straně, kázal zajeti s lípou na samé hranice katastru ohnišovského. Zajásali Ohnišovští a
průvod se hnul na území ohnišovské k velikému překvapení a k velké zlosti Bysterských. U
dřevěného, třemi lipami (nepřesnost?) okrášleného a při cestě stojícího kříţe průvod stanul.
Vykopána jáma pro lípu a ta za zpěvu národních písní slavnostně zasazena. Při této slavnosti
řečnil bys. učitel Machek (jinde psáno že ohnišovský Burket). Vypravuje se dále, ţe zároveň při
zasazování lípy byly téţ nějaké věci vedle lípy zakopány. Dle vypravování některých lidí tam
zakopány karabáč a hůl, jiní zase tvrdí, ţe tam je zakopána motyka a rýč, snad tytéţ nástroje,
jimiţ se jáma pro lípu vykopala. Nejvíce však rozšířeno po Ohnišově je, ţe tenkrát tam nebylo
zakopáno nic. Buď jak buď, Ohnišovští měli váţné příčiny o tom mlčeti. Bodří sousedé bysterští
totiţ neprosadivše svoji zlovůli a jsouce pobádáni tehdejšími četnými šosáky, jichţ byla všade
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hojnost, udali Ohnišovské u policejního úřadu v Novém Městě nad Metují, co všechno na oslavu
padlé roboty prováděli, nemajíce k tomu úředního povolení. Následek tohoto opovrţeníhodného
skutku byl, ţe rychtář ohnišovský byl na úřad předvolán a přísně vyslýchán. Týţ však udal, ţe
Bysterští celé jejich slavnosti neporozuměli, to ţe nebylo jenom oslavování zrušení roboty,
nýbrţ ţe se oslavovala také památka nastoupení císaře a krále Františka Josefa I. na trůn.
S tímto vyjádřením se vyšetřující soudce
spokojil. Ale pátrání nebylo stále
pozastaveno. Kdyţ totiţ roku 1871 postavili
Ohnišovští na místě sešlého dřevěného
kříţe, vedle něhoţ památná lípa byla
zasazena a pěkně jiţ vyrostla, kříţ nový,
kamenný, s nápisem „…na památku za
zrušení
poddanství…“,
byl
tehdejší
starosta J. Bělobrádek opět na hejtmanství
do Nového Města předvolán a také
vyslýchán. Při výslechu opakoval tvrzení
bývalého rychtáře. Tím záleţitost skončena
a uloţena ad acta.
V roce 1971 zapsala kronikářka, ţe u
kříţe jsou čtyři lípy – lípa vlevo vzadu je o
hodně silnější, určitě dříve zasazená – to
by byla ta ohnišovská ze slavnosti. Ostatní tři jsou asi stejně veliké. Pravděpodobně byly
zasazeny při pozdější slavnosti, moţná roku 1871, jak je zapsáno, zasadily je okolní obce.
Dnes (2008) uţ tu najdete jen tři lípy, po té nejstarší zbyl jen pařez.
Ať uţ to tak doopravdy bylo, či si autoři něco přidali, jisté je, ţe tu „v Bystrém“ máme kříţ,
který patří Ohnišovu. A ţe se o něj obce nadále starají společně, je pravda – v roce 2003 byl
kříţ rekonstruován a částka byla mezi obě obce spravedlivě rozdělena.
P. Poulová

Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích – pokračování
Mlýn Obstův, Dobřany č. 7
V Berní rule zaznamenáno jest, ţe v Dobřanech bylo „mlynářovsky stavení pusty“. Vyhořelo
a znovu zbudováno roku 1772. Tedy to pusté stavení bylo aţ roku 1654 a náleţelo k němu 36
strychů rolí. Tento mlýn z roku 1722, jak jsme ho vídali, byl dřevěný, posléze byla dvě sloţení,
kolo vodní o průměru 3,5metru. Později byl zde hospodářem Marván a o jeho rozsáhlém
hospodářství hodně se zachovalo pověstí i na naše časy i v kronice obce Dobřan je o tom
zmínka. Tehdy nějak nápadně vzrostlo. Prý Marván neb i jeho manţelka objíţděli své rozsáhlé
pozemky na koni. A paní měla koně tak naučeny, ţe jakmile ji tito spatřili, řehtali – ona jim totiţ
při polaskání dávala vţdy kousek cukru.
Toto Marvánovo hospodářství snad mohlo vzrůst koupí, sňatkem neb i přídělem pusté země
bez hospodáře. A ti Marvánovi bydleli zde v tom čísle 7 v tom mlýně. A ten mlýn – mám dojem
– nebyl mlýnem výdělečným a nebyl předmětem obţivy jeho obyvatelů. Ten byl asi nutný pro
jejich soukromou potřebu v rozsáhlém hospodářství.
Od Marvánů koupil ten mlýn s hospodářstvím, značně uţ zmenšeným, Ludvík Obst. A teď
mlýn začal být mlýnem výdělečným. Mletí „trošky“ sváţeno koňmi. Téţ chléb se zde pekl a po
okolí rozváţel – no dělalo se to tak, jako ve mlýnech jiných aţ do roku 1905, kdy se přestalo
mlet úplně. Budova přešla na syna Bernarda, který kdyţ mletí bylo nedostatek, zavedl zde
v roce 1908 tkalcovnu, prozatím na šest stavů.
Starobylá budova mlýna zbořena úplně v roce 1941, takţe poutník znalý dřívějška můţe zde
stanouti a říci „Tady stával kdysi mlýn!“.
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Kousek doleji a vzad postavena tkalcovna v roce 1911. Zde byli různí nájemci: Bedřich Obst,
Jeţek z Bystrého, Štěp z Dobřan, Souček. Pracovalo se na čtrnácti stavech. V roce 1938,
v roce napjaté situace, ubytován zde pracovní oddíl, který pracoval při opevňovacích pracích
v okolí Sedloňova. V době, kdy se plně tkalcovalo, bylo v chodu čtrnáct stavů. Chalupa od
mlýna, výměnkářská, byla zbořena rukou lidskou roku 1948. Dnešní majitel tkalcovny i pozemků
Adolf Obst, nejstarší syn Bernardův.
Z tohoto starobylého mlýna, z tohoto čísla 7, pochází syn Bernarda Obsta, Josef rozený 21.
července 1895. Byl činným členem Sokola v Rozkoši, docházeje pilně do cvičení. Za prvé války
světové nastoupil sluţbu vojenskou a po několika změnách pobytu octl se aţ u moře
Jadranského, ve válečném přístavu Pulji, kdyţ při koupání v moři utonul 23. července 1916.
Smrt zastihla ho právě, kdyţ dovršil dvacet jeden rok ţivota svého.
To by asi byla historie mlýna Obstova v Dobřanech číslo 7.

Hradský neb Podhradský mlýn v Dobřanech č. 8
Kdy postaven byl tento mlýn jest neznámo, rovněţ nevíme, jak ten původní vypadal, zda byl
zděný či dřevěný. Je domněnka, ţe tento mlýn náleţel ku hradu, který v době dávné tam na
konci nad mlýnem se vypínal. A není-li zápisů o hradě, jehoţ jméno ani neznáme, tím méně
víme o vzniku tohoto mlýna. Víme jen, ţe oba objekty byly.
Tam na konci jsou zbytky hradních zdí a zde v údolí na místě onoho mlýna jest pěkná vila.
Náleţel-li tento mlýn ku hradu – byl tedy panský, však postrádáme zpráv, jak dostal se do
majetku soukromého. K budově mlýnské nebylo mnoho pozemků, v okolí jen půda panská
s lesním porostem a mimo chalupy v sousedství, nebylo tu ničeho. Bylo tu smutno.
Ale rod Langrů pozvedl mlýn a nedal se zapomenout. A proto o něm píši více neţ o jiných.
První známý mlynář a majitel mlýna Hradského se jmenoval Ude. Byl patrně Němec. Ovšem
mohlo ho předcházet majitelů více – o nich však zprávy ţádné nemáme. Po smrti Udově vedla
mlýn Dozina Udová s dětmi.
Další mlynář a majitel pily byl Michal Mádr a pak Jiří Mádr s Dozinou. V roce 1783 totiţ za
vlády Josefa II. přišel do Hradského mlýna ku mlynáři Jiřímu Mádrovi mladík osmnáctiletý Karel
Langr, právě po vyučení mlynářství a ţádal zde být zaměstnán. I stalo se. Byl přičinlivý,
svědomitý, nekouřil, nepil, ve volném čase chodíval po Orlických – v Deštném i jinde s obrazy a
tak si všelijak přivydělával. Práce jeho mlynáři Mádrovi se zalíbila, za několik oţenil se s dcerou
mlynářovou.
“31. listopadu 1792 stal se dokonalý prodej chalupy Jirzí Mádrovské číslo 8 v obci Dobřanech
na panském gruntě s jedním mlýnským sloţením za 350 zlatých Karlu Langrovi z Moravské
Špiglice, Goldštějnské panství kraje Olomouckého zrozenému 4. března 1765 a Marii
Mádrovské.“
Mlynář Karel Langr měl známosti v širokém i dalekém okolí. A pomáhal peněţitými půjčkami i
vzdáleným lidem. 18. ledna 1819 měl půjčku 100 zlatých Jirţímu Svobodovi v Puličkách. 10.
listopadu 1811 půjčil peníze sedláku Antonyonovi Jankovi v Dobřanech. O mnoho peněz při
těchto půjčkách přišel. Tak například ve Vamberku u jednoho ţida o devět tisíc, za to dostal
vycpávanou ţidli, která dosud ještě je. Měl dokonce pohromadě jednou šedesát tisíc stříbrných
scheinů a ještě mnoho v půjčkách. Však ta skříň, kde uloţeny bývaly peníze, ještě existuje.
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“
G. Povolná
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Napsali jste nám…
Můj koníček? Toulám se historií…. Pokračování
Neméně zajímavé zápisy bývají také o povolání. I z dnešní doby známe pojem „mistr“ nebo
„učeň“. O dosaţeném vzdělání má řada z nás Výuční list, Maturitní vysvědčení nebo Diplom.
Dnes je moderní mít do nového zaměstnání s sebou reference, nebo-li posudky. Mezi základní
doklady v dřívější době se řadí výuční a tovaryšské listy. Jsou jedny z nejcennější zdrojů
rodopisného bádání. Patří i k těm nejhledanějším. Od 17. století, kdyţ se z cechovního
učedníka stal tovaryš, obvykle vyrazil na vandr, aby získal zkušenosti a dovednosti potřebné
k vykonávání svého řemesla jinde, v jiných místech a jiných zemích.. Po návratu z vandru domů
mohl tak lépe obhajovat své dovednosti a znalosti a stát se mistrem příslušného řemesla. To
samozřejmě zvyšovalo moţnosti jeho osobního postavení, odborného i společenského růstu,
stal se měšťanem a většinou se dobře a výhodně oţenil.
Pro identifikaci vandrovníka, jeho příslušnosti k cechu a zhodnocení kvality jeho práce se
staly výuční listy, doprovodné a doporučující dopisy, popř. vysvědčení na odchodnou.
Ve fondu mlynářského cechu v Hlinsku (SOkrA v Chrudim) se zachoval ručně psaný výuční
list mlynáře Antonína Fixy z roku 1836. Jeho text, pokud se mi ho podařilo přečíst, byl
následujcící:

Viucngi list
Mu niže podepsanj představeni a spolu mistři czechu mlynařskýho v městě hlinským krage
chrudimskyho w Čechach vyznaváme tímto listem, genž Lehrbrief sluje, že Antonin Fixa syn Ne. Franz
Fixy ze Swratky z N.C. 38 panstvi rychmburske se se tomuto mlynařskýmu řemeslu, jakožto synek
mystrovský U svého Neb. Otce Franz Fixy předpisný …. učil, a tak při cechovním schromáždění při
otevřené matce pokladnicy dne 14. Června 1836 zučení propuštěn byl a za tovaryše mlynářskýho se
prohlásil a v knihu tovaryšskou .. č. VIII fol. 226 se zakorporýroval, a při jednom se též všechny ….
tohoto fedrovního Řemesla mlynářskýho uctivě žádaje, by tento poukazatel Antonín Fixa vzhledně
přijat a vetýrován byl, což i my …….. …… ….. se obětujeme.
Na potvrzení toho jsme se nejenom vlastnoručně podepsaly, nýbrž též obyčejnou pečetí cechovní
potrzujeme. Dáno v Hlynským dne 19. Června 836.
Karel Moučzka
……………
Jozef Bouška, první starší
Wenzl Woldan, druhý starší
Takovéto ručně psané listiny však mohly být lehce padělány či zneuţity, a tak v rámci
cechovní reformy se v německy mluvících oblastech střední Evropy nahrazovaly od r. 1731 listy
tištěnými, tzv. tovaryšskými listy.
Předtištěný text v češtině obvykle zněl takto:

My, přísežní starší a jinší mistři poctivého řemesla .............................
v městě ...........................vysvědčujeme tímto, kterak přítomný mládenec,
jménem .............................................................z rodilý .....................,
let ........ starý, a postavy ........................., též ................................. vlasův,
zde U nás ................ lét... ........... neděl v práci stál, a v tom čase věrně, pilně,
tiše, pokojně a poctivě, jakž na řemeslníka sluší, se zachoval; což my attestirujíc
všechny spolumistři naše téhož .....................všudy (v) našich cýsařským zemích
dle obyčeje fedrovati slušně dožádati jsme chtěli.
Stalo se v městě .................... Dne ................... roku ........................ .
-8-

Nově vyučený tovaryš dostal od svého domácího cechu takovýto tovaryšský list, který
na svém vandru měl odevzdat cechovním orgánům tam, kde se měl ve svém řemesle
zdokonalit. Pokud získal práci, měl být původní tovaryšský list ponechán na novém místě, nebo
měla být ukončena jeho platnost např. přeškrtáním. Tovaryš pak na odchodnou obdrţel nový
list. Takto se to mělo opakovat na kaţdé jeho nové štaci.
Zpočátku tovaryšské listy byly jednoduchého provedení, později, U nás od poloviny 18.
století se objevilo v záhlaví listu vyobrazení města (podle původu cechu, či snad i náhodně, jaký
byl k dispozici - krejčovský cech v Třebíči pouţíval listy s vyobrazením města Brna), tzv. veduta.
Základní text a vedutu pak doplňoval ozdobný okraj listu, tzv. bordura. Ve specifických
případech podpisy mistrů doplňovala pečeť cechu, či navíc i města, kde cech sídlil.
Tovaryšské listy slouţily zároveň i jako cestovní doklady, a tak se na nich nacházejí i razítka
policejních a celních úřadů země.
Poté, kdyţ vstoupil v platnost ţivnostenský zákon z r. 1859, místo tovaryšských listů byly
zavedeny pracovní knížky - Arbeitsbuch pro všechny námezdně pracující. Pracovní kníţkou
se musil dělník vykázat, měl-li být přijat do práce, a poté kníţku svému zaměstnavateli odevzdal
a ten ji drţel ve své úschově po celou dobu zaměstnání. Při rozvázání pracovního poměru
musel zaměstnavatel vyplnit inkoustem příslušné rubriky, podepsat je a opatřit potvrzení
ţivnostenského společenstva, popřípadě, kde toho nebylo, tak místního policejního úřadu. Do
pracovní kníţky nesměly být zapsány skutečnosti dělníkovi nepříznivé. Pracovní kníţka
neslouţila jako vysvědčení mravů pracovníka, ale měla mu ulehčit vyhledání zaměstnání.
Nepřípustná byla i jakákoliv tajná znamení na deskách, či uvnitř na listech. Rovněţ i pracovní
kníţka slouţila k zápisům celních a policejních orgánů při cestování dotyčného majitele
pracovní kníţky.
Sami můţete vidět, ţe podobnost dnešních dokladů s těmi dřívějšími je více neţ jistá. Jenom
jsme je nahradili jiţ zmíněnými Pracovními posudky, Občanskými průkazy nebo Cestovními
pasy. Ale povšimněme si, ţe novodobý Zákoník práce také zakazuje zaměstnavateli psát do
posudku na pracovníka negativní věci nebo se zakazuje předem zrazovat budoucího
zaměstnavatele a mstít se tak pracovníkovi předem za odchod ze zaměstnání.
A tolik k dnešnímu příspěvku. Někdy příště zase přinesu jiné zajímavosti.
J. Duška

Gratulace
V tomto období oslavili nebo oslaví své významné
ţivotní jubileum mimo jiné také
pan Vlastimil Hartman,
paní Danuše Hrochová,
paní Dagmar Valůšková,
paní Anna Dušková
a
pan Jaroslav Tomáš.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Pozvánky

Srdečně zveme všechny bysterské děti na maškarní rej
na sál místního hostince.
Pro děti budou připraveny soutěţe a odměny,
hudba, občerstvení
a

bohatá tombola.
Za pořadatele srdečně zve J. Sozanská

Kaţdý čtvrtek od 19:30 si můţete přijít zacvičit Aerobik
do tělocvičny v bývalé škole.
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Kulturní a společenské akce:
11. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

14. února
sobota

Dětský maškarní bál

21. února
sobota

Masopustní rej

28. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise O pohár vítězného února

7. března
sobota

Pyţamový ples

18. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

12. dubna
neděle

Pomlázková zábava

15. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

26. dubna
neděle

Setkání důchodců

30.dubna
čtvrtek

Pálení čarodějnic

zasedací místnost OÚ, začátek v 19:00
hostinec u Divočáka, začátek ve 14:00
sraz masek do 9:00 v Hospodě u Divočáka
hostinec u Divočáka, více na plakátech
hospoda u Divočáka, začátek ve 20:00 hudba: Proradost
Srdečně zvou Vag-i-noviny
hostinec u Divočáka, začátek v 19:00
hospoda u Divočáka, začátek ve 20:00 hudba: JK Band pořádá: SDH
zasedací místnost OÚ, začátek v 19:00
zasedací místnost SPOZ, začátek ve 14:00 pořádá:SPOZ
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 8. února 2008.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můţete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 24. dubna 2009.
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