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Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově obecního úřadu v Bystrém
dne 10. srpna 2011 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) obsah došlé pošty,
b) návrh k prominutí nájmu pozemku Na koupališti za měsíc červen a červenec
2011,
c) návrh rozpočtových opatření dle přílohy,
d) návrh na pronájem pozemku p.č. 883/10
e) zprávu o provedení prací v obci.
2) schvaluje:
a) prominutí nájmu pozemku Na koupališti na měsíc červen a červenec 2011,
b) rozpočtové opatření dle přílohy,
c) pronájem pozemku p.č. 883/10.
3) pověřuje:
a) p. Drašnara uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 883/10,
b) p. Dušku provedením poptávkového řízení k opravě krytu místní komunikace,
c) p. Dušku a p. Ševce místním šetřením k povrchu a odvodnění místní
komunikace.

USNESENÍ
z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v pohostinství v Bystrém
dne 14. září 2011 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
b) informaci o provedené kolaudaci septiku u domu manželů Dědkových a domu
(fary) Církve bratrské,
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c) informaci o vydání souhlasu s výstavbou oplocení stavební parcely manželů
Přibylových,
d) informaci o usnesení vydaném Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
jímž převádí věcnou a místní příslušnost projednávání přestupků proti
veřejnému pořádku pro obec Bystré na město Dobruška,
e) informaci o možnosti řešení komunikace u Kárníkových,
f) informaci o akcích v letním období a opravách v obci,
g) informaci o Plánu zimní údržby SUS Rychnov nad Kněžnou,
h) informaci o převzetí vozidla VW Transporter na základě darovací smlouvy od
Policie ČR.
2) schvaluje:
a) zápis ze zasedání OZ ze dne 10. 8. 2011,
b) rozpočtová opatření za období červenec – září 2011,
c) na základě předložených nabídek výběr fy. Strabag pro provedení opravy
komunikace od pohostinství ke křižovatce pod prodejnou (Meisnerovi –
Horákovi).
3) pověřuje:
a) starostu p. Drašnara uzavřením darovací smlouvy a daru užitkového
automobilu VW Transporter Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém,
b) starostu p. Drašnara vyhlášením záměru na prodej části pozemku 137/1 dle
žádosti pna Jana Přibyla,
c) starostu p. Drašnara uzavřením smlouvy o dílo na provedení opravy výše
zmiňované komunikace s firmou Strabag a.s.

Důležitá upozornění
Knihovna
Pozor změna – od listopadu bude knihovna otevřena VE STŘEDU od 16 do 18 hod.
listopad 2., 16. a 30.
prosinec 14.

leden 11. a 25.

V říjnu byl vypůjčen soubor asi 60 knih z knihovny v Dobrušce -cestopisy, detektivky,
knihy pro děti, dívčí romány atd. Přijďte se seznámit s novými knihami.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).
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Tříděný odpad
Již několikrát jsem se setkal při ukládání odpadů do nádob s tím, že nám tam
občané zanechávají tabule skla opřené o nádobu s bílým sklem. Jaké ale bylo zjištění
proč. Ne snad, jak by si každý myslel, že jsou líní sklo rozbít na kousky a cpát ho tam
malým otvorem, nýbrž z neznalosti.
Tak tedy pro všechny co nevědí nebo si nejsou jisti: tabule skla se ukládají do
nádoby s barevným sklem. Na těchto nádobách je proto také vyříznutý
podlouhlý otvor, aby se tam tabulové sklo lépe uhazovalo.
Leoš Ševc

Čištění, kontrola a revize komínů
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
V této souvislosti chceme majitele nemovitostí s komínovými tělesy upozornit na
povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a to zejména na čištění, kontrolu a
revize komínu.
A co přesně platí od ledna 2011?
 Komín musí ze zákona minimálně jednou do roka
projít technickou kontrolou.
 Pokud k topení využíváte pevná paliva a je-li na komín
připojen spotřebič jmenovitém výkonu do 50 kW,
můžete si komín vyčistit i sami.
 Musíte tak učinit alespoň třikrát do roka (min. 2x v topné
sezoně) a i tak potřebujete předpisovou zprávu o
kontrole vystavenou kominíkem.
 Komíny u topení na kapalná a plynná paliva může čistit
jen kominík.
Čištění komínu tedy čeká každého minimálně jednou do roka. Ve většině případů
je lepší nechat práci na specialistovi v oboru kominictví – kominík vám nejen přinese
štěstí, ale ušetří i peníze a spoustu stresu a starostí.
Revizi komínů provádí odborně způsobilá osoba, která je
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize komínu se provádí :
a) před uvedením spalinové cesty do provozu
b) nebo po každé stavební úpravě komína,
c) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
d) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
e) po komínovém požáru,
f) při vzniku trhlin ve spalinové cestě
g) nebo při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
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držitelem

O provedené kontrole anebo čištění komínu vydá odborně způsobilá osoba
písemnou zprávu, taktéž o revizi. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole,
čištění nebo revizi komínu zjistí nedostatky způsobené nedodržením technických
požadavků, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo
majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně tuto skutečnost oznámí
písemnou cestou stavebnímu úřadu.
Díky špatným komínům v minulosti vyhořela celá města. Nepodceňujte údržbu
komínů. Jde nejen o váš majetek, ale i o váš život. A život vašich blízkých.

Upozornění na povinnost instalace hlásičů požáru
Od 1. 7. 2008 vstoupila v účinnost vyhláška č. č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška stanoví, že domácnosti v
nových či rekonstruovaných objektech (tedy schválených po 1. 7. 2008) musí být
vybaveny autonomními hlásiči kouře. "Hlásič požáru" musí odpovídat technickým
normám, měla by tedy na něm být značka "CE".
Doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" pořídili do všech domácností.
Cena autonomního hlásiče se pohybuje od 200-300 Kč.
Stále totiž platí heslo
"lepší když vás budí hlásič, než hasič!"
Provoz hlásiče je většinou na baterie. Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z
požáru) včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele
domácnosti, kteří mohou prostor včas opustit a přivolat hasiče.
Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří,
ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř
je rychlejší a tišší než oheň a již několik vdechnutí způsobí smrt člověka. Všichni
víme, že kouření je tichý zabiják. V posledních pěti letech od cigárka shořel majetek
v hodnotě 330,5 milionu korun a usmrtil třiadevadesát lidí. V řadě případů mohl
bezpečnostní hlásič tragedii zabránit.
Kam umísťujeme hlásiče kouře?
Výrobci doporučují "hlásiče požáru" umísťovat doprostřed stropu, min. však 60
cm od stěny ve výšce maximálně 6 metrů od podlahy. Hlásič by měl být umístěn v
části vedoucí k východu z bytu – na chodbě a tam, kde lze předpokládat možnost
vzniku požáru (např. dílna). Také každá ložnice příp. obývací pokoj a prostor
schodiště v každém patře by měly být opatřeny hlásičem. V domech s více bytovými
jednotkami musí být hlásič instalován v každé domácnosti.
Pro ty, kteří ve svých domácnostech využívají plyn (k topení či vaření), je
užitečný detektor úniků hořlavých plynů. Ten zvukovým signálem upozorní na
zvýšenou koncentraci prakticky všech typů hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn,
propan, butan, acetylén, vodík,....). Instaluje se vždy na stěnu a to buď ke stropu, nebo
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k podlaze (dle typu plynu). Princip detektorů plynů nedovoluje provoz na baterie,
proto je vhodné vybrat místo blízko rozvodu 220 V.
"Hlásiče požáru" není vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo
jiných zdrojů tepla, v průvanu, ani ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru V a v
prostorách prašných či velmi vlhkých (koupelny).
Uvědomte si, že včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu vašeho
života, života vašich blízkých a "hlásiče požáru" tak výrazně zvyšují šance na přežití.

Hotel Zlatý Potok v Kounově
nabízí
možnost denního odběru obědů.
Vybrat si můžete ze dvou hotových jídel a jedné polévky s týdenním předstihem
z dané nabídky za paušální cenu 58,-Kč.
Pro převoz je nutno zajistit potřebné nádoby tak, aby byly v den výdeje výměnou.

Stalo se...
Tradiční fotbalový mač
Za téměř ideálního pouťového počasí, které přilákalo i hodně diváků, se opět proti sobě
postavili k fotbalovému mači „Svobodní a Ženatí“. Tentokrát padlo hodně branek, ale pouze
jednomu ze soupeřů. Ženatí v tomto mači přecenili své síly a s vidinou, že jim budou stačit pouze
dva hráči na střídání, začali poměrně brzo odpadat fyzicky. Navíc se jim vůbec nedařilo
kombinovat a po první půli již prohrávali 4:0. Do druhé půle pak nastoupili „Ženatí“ s o něco větší
disciplínou, ale ta jim proti skvěle hrajícím „Svobodným“ vydržela pouhých deset minut. Toho tým
„Svobodných“ dokonale využil a doslova deklasoval a zostudil „Ženaté“ debaklem 10:0. A tak
fanoušci „Svobodných“ odcházeli s výsledkem utkání nadmíru spokojeni.
Jedinému, komu byl výsledek zřejmě lhostejný, byl „fanklub“ krav Melasa Sudín, který celý
zápas soustředěně sledoval z povzdálí.

Leoš Ševc

Taneční zábavy v Bystrém aneb co bude dál
Naše obec se vyznačuje poměrně bohatým kulturním životem, čímž se můžeme i dobře
prezentovat. Navíc mi vždy připadalo, že nám to okolní obce i tak trochu závidí. V posledních
letech ale nastává strach z toho, že nebude kde tyto akce realizovat, neboť s naší hospůdkou to již
několikrát vypadalo všelijak. Hospůdka se zatím drží, ale účast na zábavách začíná být poměrně
chudá. Například na Pomlázkovou zábavu přišlo pouhých 38 platících! Na Pouťové zábavě to bylo
o něco lepší, ale i tak to byla slabota.
Nedávno jsem navštívil schůzku kulturní komise, kde se tato problematika dosti řešila.
Místní organizace a spolky hovoří o tom, zdali budou vůbec schopny pro nás tyto akce pořádat.
A já si kladu otázku, proč tomu tak je. Mají snad místní občané tak hluboko do kapsy? Možná
je asi větší zábava utratit naspořené peníze v obchodních centrech, za vše co je zrovna v akci. Nebo
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je větší zábavou si doma otevřít „lahváče“ nakoupeného v akci a přepínat programy satelitního
vysílání? Jsme tu v obci všichni natolik zaměstnáni, že už nemáme ani čas si na jeden večer za čtvrt
roku zajít mezi lidi a trochu se pobavit?
Opravdu nevím, co nás v obci vede k tomu, že už nás tradiční zábava téměř neláká. Možná by
někdo z vás podotknul, že vybraná hudba není pro něho nic moc, že není podle jeho gusta. Ale
časy, kdy přišlo na zábavu přes 100 platících, jsou již pryč a pořadatelé dnes jen s obavami čekají,
zda vůbec vyberou dostatek peněz na zaplacení kapely. A tak je i výběr hudby s ohledem na
finanční možnosti pořadatelů omezenější. Trochu lépe si stojí zimní plesy, kde ale, alespoň z mého
pohledu, spíš láká bohatá tombola.
Závěrem si jen dovolím přát, abychom se v hojném počtu sešli na blížícím se Posvícení,
neboť je tu zase hrozba, že to v naší hospůdce může být naposledy….

Leoš Ševc

Podzimní špacír po stopách lišky Bysteračky aneb kde je Budulínek?
Zářijové dny se nám letos snažily plně nahradit ne moc z hlediska počasí povedené léto a
nejinak tomu bylo i v sobotu 24., kdy se konala podzimní akce pro bysterské děti, tentokrát ve
znamení jedné všem známé pohádky.
Začátek trasy byl mezi půl třetí a půl čtvrtou u obchodu. Náhodný kolemjdoucí by se mohl
divit, kdo že to tam posedává a naříká. Nebyl to však nikdo jiný než nešťastný dědeček s babičkou,
kterým se ztratil jejich vnouček Budulínek. Naříkali, bědovali, že je ten rošťák neposlechl a teď je
pryč a oni že už nemají síly na to, aby se ho vydali hledat. Ale naštěstí jim přispěchala na pomoc
spousta dětí (celkem 34).
Ale najít Budulínka nebyl zrovna jednoduchý úkol. Toho malého neposedu totiž ukradla liška
Bysteračka, která, jak známo, je velice upovídaná a má po okolí spoustu zvířecích kamarádů. Takže
když se děti vydaly po jejích stopách, musely také navštívit zajíce, jelena, veverku, medvěda, divoké
prase nebo lesní ptáčky a splnit u nich nějaký úkol, aby zase mohly pokračovat dál v hledání.
Nakonec všichni
úspěšně
dorazili
k liščímu
doupěti
u
myslivecké chaty na
Bučině, avšak to stále
ještě nebylo všechno.
Liška
totiž
zrovna
bohužel nebyla doma.
Děti
i
se
svými
doprovody
se
tedy
posilnily bramboráky a
čekaly příchod babičky a
dědečka. Společně pak
všichni pěkně zazpívali
před liščím domečkem,
až se nakonec Bysteračka
ustrnula
a
milého
Budulínka
pustila.
Nezvedený
klouček
musel slíbit, že už bude vždycky poslouchat a děti dostaly za pomoc bohatou odměnu.
Doufám, že se podzimní špacír po stopách lišky Bysteračky dětem a nejen jim líbil, a závěrem
nezbývá nic jiného než poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli a i všem, kdo přišli a také
přispěli na další podobné akce pro „naše“ děti.
Romana Bartošová
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Co možná nevíte…
140 let ochotnického divadla v Bystrém (2. díl)
V letošním roce uplynulo 140 let od prvního ochotnického představení v Bystrém.
Spolek sám však oficiálně vznikl až v lednu 1872 schválením stanov spolku. V druhém díle
našeho seriálu se zaměříme na materiální podmínky činnosti spolku.
Nepodařilo se zjistit, kde se první divadla hrála. Pamětníci uvádějí dvě místa – čp. 37
(„Drutka“) a čp. 30 (hostinec). V roce 1871 byly na obou místech v provozu hostince.
Hostinec Jana Šintáka čp. 37 byl podle dochovaných pramenů upravován – rozšířeno bylo
hospodářské stavení i tancovna (v roce 1869).
Roku 1870 se připomíná postavení hostince s kovárnou (čp. 30) Josefem Dyntarem z čp. 11
(ten brzy hospodu se synem propil a koupil ji Jan Šinták, který se Šintákem z čp. 37 nebyl ani
příbuzný). Tam se tančilo a hrála se divadla v lokále. Muzikanti hráli na peci. Lokál byl dřevěný.
Taneční sál a jeviště postavil až J. Valášek v roce 1935.
Oba hostince byly jistě způsobilé k pořádání divadelních představení, jinak by založení
ochotnického spolku nebylo povoleno. Zdá se, že častěji se hrálo v hospodě „na sále“, jak se říkalo
hostinci čp. 37. Určitou nepřehlednost v označení míst ale působí shoda jmen obou majitelů. Jeviště
bylo jednoduché, přenosné. Vestavovalo se dovnitř sálku. Sál pojal asi 80 až 100 diváků. V čp. 37 byl
sálek v prvním poschodí. Židle si ochotníci vypůjčovali po celé obci.
Divadla se v obou hostincích hrála až do roku 1912. Toho roku se přestěhoval divadelní
spolek do nově zbudovaného sálu Josefa Hartmana v čp. 76, zřídili tu nové jeviště. To mělo stálou
dřevěnou konstrukci, doplňovaly se jen přední díly, postranní kulisy, přední opona a zadní opony.
Uprostřed byla umístěna nápovědní budka. Jeviště se osvětlovalo svíčkami a hlavně petrolejovými
lampami. Místní ochotníci si sestavili důmyslný mechanismus, který při představeních sloužil
k nasvícení jeviště a o přestávkách jednoduchou manipulací nasvěcoval sál. K svícení se používalo i
karbidu. V letech 1923 -1925 můžeme zaznamenat i elektrickou baterii. Elektrický proud ze sítě byl
zaveden v roce 1937.
Toto jeviště v sále u Hartmanů využívali ochotníci do roku 1943, kdy bylo zařízení
přestěhováno do hostince u Valášků v čp. 30. U Hartmanů se v té době hrála biografická
představení.
Na starém jevišti u Valášků se odehrály tři divadelní hry a v roce 1948 byl sál rozšiřován a
vybudováno bylo nové stálé jeviště, jak je známe i dnes. Ochotníci si jeviště vybavili nejnutnějším
elektrickým osvětlením, objednali nové kulisy od firmy Alois Drobný z Frýdku-Místku v celkové
ceně 30 000 Kč. Výnosy z divadel bývaly malé, někdy ani nestačily na režii, ochotníci si museli
vypůjčovat. Na nové vybavení si ochotníci půjčili z místní záložny a od pana Valáška, dluhy pak
postupně spláceli. Nové jeviště bylo zasvěceno akademií místní jednoty Sokola v květnu 1948,
poprvé se tu hrála 28. 11. 1948 Maryša (tuto hru uvedli ochotníci už i na novém jevišti u Hartmanů
v roce 1913).
Už pod hlavičkou Osvětové besedy se v dalším období zlepšuje vybavení jeviště – v roce
1965 je brigádnicky vybudováno zvláštní vedení elektrického proudu, pořízena nová rozvodná
deska. Byly pořízeny nové reflektory a osvětlovací vaničky, později i nové horizonty – v hodnotě
16 000 Kč. Další velká investice byla uskutečněna na přelomu tisíciletí, kdy formou bezplatné
výpůjčky na období deseti let byl převeden do správy „nové“ Osvětové besedy majetek osvětlení
jeviště pořízený obcí Bystré v roce 2000. Tenkrát byla na repertoáru úspěšná Nejkrásnější válka,
kterou si můžete připomenout na doprovodných fotografiích.
Pro zajímavost uveďme ještě několik účetních údajů: Za co vydávali peníze ochotníci okolo
roku 1910? Tak například za hudebníky, za kolek, za žádost, za poselné, holiče, za stavění jeviště, za
psaní úloh, svíčky a petrolej, za účet hostinského. První vstupenky stávaly 70 haléřů za první místa,
50 haléřů za druhá místa a 20 haléřů ke stání. Pro srovnání – metr látky je v té době účtován za 1,14
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Kč. Okolo roku 1920 se ve výdajích objevují navíc i položky za nošení „seslí“ a za službu hasičů –
v této době se prodávalo kolem 90 vstupenek prvních míst po 5 Kč a 30 míst po 4 Kč, stání bylo za 2
koruny. V době oslav 100 let (1981) se připravovalo na představení 200 míst, ceny se pohybovaly
kolem 7 Kčs. Dnes je to asi 170 míst, vstupenka stojí 60 Kč, na některá představení i méně.

Foto:
1. Nejkrásnější válka (2000) „Dívky v akci“: Dana Francová, Jana Sozanská, Jitka Frelichová, Hana
Světlíková, Josef Ševc st., František Haufer, Marie Šubrtová, Jára Peková, Jana roz. Martinková
2. Nejkrásnější válka (2000) „Muži po akci“: Václav Šubrt, Josef Novotný, Jiří Jiránek, Pavel Klejna, Josef
Ševc st., Michal Dusílek, Josef Dusílek, sedící zleva: Miloš Franc, Václav Drašnar ml., Josef Ševc ml.
Na co se ještě můžete těšit v příštích číslech?
- repertoár kdysi a v posledních letech
- jaké byly oslavy 100 let divadla v roce 1971
- jak to bylo v roce 1996, kdy po patnáctileté pauze došlo k obnovení činnosti spolku
Petra Poulová, kronikářka
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Tlučení kohouta (posvícení)
Posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, v bývalé německé jižní Moravě kiritog, a to z
něm. Kirchweih, „posvěcení kostela“) je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz
„posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost,
protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Po dokončení
stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním způsobem
vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby Bohu.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno
termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána. Jejich
průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je kostel
zasvěcen[3]), patrocinia, tedy pouť. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají
pojmy pouť a posvícení. U některých kostelů, zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v
jinou patrocinium.
Božena Čtvrtečková ve své Příloze ke kronice popisuje, jak vypadal posvícenský obyčej
zvaný „tlučení kohouta“: Na větším prostranství, obyčejně na louce, se sešlo hodně lidí na napínavou
podívanou, která končila tím, že jeden z účastníků rozbil nakřáplý hliněný hrnec, pod nímž dříve býval
kohout, který obyčejně, třebas poraněný, uletěl. Později se kohout už pod hrnek nedával a vítěz si ho
odnášel živého a zdravého.
Celá atrakce se prováděla tak, že kdo měl zájem o kohouta, vzal si cep, někdo mu dobře zavázal
oči, několikrát s ním zatočil, hudba přešla tiše na jinou stranu a začala hrát. Zájemce ztratil tak
orientaci a bylo plno smíchu, když šel na opačnou stranu. Trvalo někdy dosti dlouho, než se někomu
podařilo hrnek zasáhnout a kohouta tak získat.
Tyto zábavy se pořádaly obyčejně v pondělí o posvícení. Do konce války (1945) to byl
v Bystrém běžný zvyk, po válce se objevil asi dvakrát. Spíše jsme ho mohli zaznamenat v okolních
obcích (Janov, Kounov).
Jak jsme na tom s lidovými obyčeji i jinou činností o posvícení v Bystrém v dnešní době?
Tradičně mohou naši obyvatelé zajít na slavnostní mši svatou do kostela sv. Bartoloměje. Někde
ještě napečou posvícenské koláče, připraví slavnostní oběd, sejde se celá rodina. V Bystrém je
posvícení spojeno – stejně jako pouť – s posvícenským fotbalovým mačem svobodní x ženatí, jehož
tradici se stále daří udržovat, což v některých letech nebylo jednoduché. V nabídce místního
hostince se objevovalo i pondělní posezení v duchu „Zlaté hodinky“.
Budoucnost místní hospůdky je ale v tuto chvíli nejistá, budova je na prodej, jak hlásají
plakátky v oknech. V sobotu v ní byla pravidelně pořádána i posvícenská taneční zábava. Ale i nad
ní visí velký otazník – pokud ji letos nepodpoříme alespoň přijatelnou účastí, která by pokryla
náklady na její pořádání, je možné, že z kulturního kalendáře pro příští rok zmizí další z tradičních
akcí...
Petra Poulová, kronikářka

Napsali jste nám…
Moje vzpomínky na…
…dražby
Obce vlastnily lesy, pole, louky, pastviny. V lese byly poraženy stromy (výřez), na louce i na pastvině
udělány díly ohraničené kolíky a každý díl byl očíslován. Pole bývala v dražbě pronajímána, v lese i
chvojí na kupě uložené i stromy nastojatě se v dražbě prodávaly.
Jak ta dražba vypadala?
Obecní posel přešel po staveních a ohlásil, že toho a toho dne, v tolik a tolik hodin bude
dražba v obecním lese – dejme tomu dnes půjdeme na dražbu výřezu. Jinde dali vyhlášku. A v tu
- 10 -

určenou hodinu, mohlo to být i v neděli nebo ve svátek, lid mající zájem o ten výřez putoval na
určené místo. Dřív, než se to sešlo, byl obyčejně takový pohovor a pak u nás v Nedvězí „starý
koutecký Smola“ ohlásil: Tak, sousedé, bude dražba na ten výřez proti hotovému placení a každý
aby to měl z lesa uklizeno co nejdřív, aby se to netáhlo bůhvíjak dlouho, dozorce lesa nemůže tak
dlouho být tady – tak tedy brzo uklidit! K ceně se připočítává dražební poplatek, tj. aksidence.
A pak začal starosta: tak tady je to první číslo. Začínáme od jednušky. Ta hromádka je
oceněna na 25 Kčs. Dvacet pět ká (tedy korun) poprvé - teď tam někdo vzadu přidal korunu. Dvacet
šest ká poprvé, podruhé, a teď někdo křikl vzadu: Pět korun! Třicet jedna ká poprvé, podruhé a
nedá žádný víc, než 31? Teď byla přestávka. Hlas dvě koruny. Třicet tři ká poprvé, podruhé. Zase
hlas dvě koruny. Třicet pět ká poprvé, podruhé, a nedá žádný víc než třicet pět ká? Potřetí. A teď ta
hromádka byla toho, kdo přidal naposled. Stála třicet pět korun a pak starosta (v Bystrém to byl pan
Dax) si poznamenal jméno toho majitele. A šlo se k číslu dvě. Tahle hromádka bude dražší, je tady
asi o pět hrázek víc, mohly by být na žebříky nebo na bidla i na tesy k plotům. Ta stojí šedesát „ká“.
Tedy šedesát ká poprvé, hlas dvě ká. Šedesát dvě ká poprvé, hlas tři ká. Šedesát pět ká poprvé, hlas
dvě ká. Šedesát sedm ká poprvé, podruhé, hlas dvě ká. Šedesát devět a nedá žádný víc? Než šedesát
devět ká? Hlas: Přidávejte, máte to tady. Hlas: Jedna ká. Sedmdesát ká poprvé, sedmdesát podruhé,
a nedá žádný víc než sedmdesát ká? Hlas: Jedna ká. Sedmdesát jedna poprvé, podruhé, hlas dvě ká.
Sedmdesát tři ká poprvé, podruhé a nedá žádný víc? Sedmdesát ká potřetí. Má to asi ten, co
potřeboval ty hráze na žebříky nebo bidla anebo to ani nepotřeboval!
Tímto postupem šla dražba dále, až se vydražilo všech 40 – 50 hromádek. Stalo se někdy, že
hromádka toho výřezu byla vyhnána cenově dvakrát i vícekrát, než byla cena odhadní. Tak se
prováděla dražba obecních lesů i na stromy velké stojaté, které kupující sám si musel porazit, tak se
prováděla dražba i na dílce trávy, tak se pronajímaly i pozemky. Někdy při dražbě sousedům
prodával muž kořaličku čistou a měl dobrý prodej.
Po dražbě mohl každý
ihned zaplatit, ale obyčejně se šlo do hostince. Bylo jen několik dražebníků, kteří zaplatili v lese
nebo na mezi. Když se prodávaly velké stromy, obyčejně se na chudší lidi nedostalo, koupili ti, co
měli dostatek peněz, nebo se chystali ke stavbě. V některých obcích ke dražbě nebyli připuštěni
příslušníci jiných obcí, někde byli vítáni – přinášeli peníze.

…kino v Bystrém
14. srpna 1931 odpoledne bylo poprvé zkoušeno kino, pochopitelně němé. Ale i tak to byl
pro tehdejší dobu velký kulturní přínos. Slavnostně bylo uvedeno hned poté o Bysterské pouti.
Instalováno bylo v hostinci u Hartmanů. V přístavku za sálem v přízemí poháněl benzinový motor
dynamo, které dodávalo proud promítacímu stroji, který se nacházel výše. Bafání motoru bylo
slyšet až v sále, ale na to si návštěvníci zvykli. Konečně, aby byl zážitek z představení vylepšen,
pouštěny byly v sále gramofonové desky s uklidňující náladovou hudbou. Byly to populární skladby
jako Humoreska, Hofmanské povídky atd. Návštěvy tenkrát byly hojné ze všech okolních obcí,
nebylo tenkráte televize a v letech Protektorátu i tanečních zábav bylo poskrovnu. První
představení se konalo o Bysterské pouti a na programu byl český film Tchán Kondelík a zeť Vejvara.
Následovaly dobrodružné filmy, např. francouzský Robin zbojník, Vzpoura na lodi Singapur atd.
Oblíbené byly veselohry, kdy se hlediště otřásalo smíchem.
Oblíbení filmoví herci byli tenkráte Štěpánek, Marvan, Plachta, Burian, Beneš, Dohnal, Nový,
z hereček Štěpničková, Mandlová, Vítová, Matulová, Ferbasová, Baldová, Nedošínská.
Nyní kino v Bystrém, ač poslední dobou již zvukové, vytlačila televize, poslední dobou se
stávalo, že někdy ani 10 návštěvníků se nedostavilo, proto bylo zrušeno a zůstaly jen vzpomínky.
Josef Langr
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Pozvánky

pro vás připravili

Zabíjačkové posezení
V sobotu 19. listopadu 2011 od 10.00 hodin
v „hale“- za kostelem v Bystrém
/bude označeno směrovkami od autobusové zastávky /
Nabídka z čerstvé zabíjačky :
polévka prdelačka, ovar, tlačenka, jitrnice, kroupy,
točené pivo, svařák, hudba atd., to vše ve
VYHŘÍVANÉM STANU!!
„přijďte se pobavit i vzájemně se poznat.“
!!!LETOS NOVĚ PRODEJ I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!!!
Prodej na masenky bysterským důchodcům 12:00 - 16:00
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Vánoční besídka
Letošní vánoční besídka se bude konat

10. prosince od 15:30

na sále místního hostince.
Bude připraven bohatý program
a pro všechny přihlášené děti i balíček v hodnotě 150 Kč
(bysterským dětem přispívá Obec Bystré 100 Kč a 50 Kč platí rodiče,
mohou se přihlásit i jiné děti, ale rodiče platí celých 150 Kč).

Přihlaste své děti, prosím, nejpozději do 16. listopadu
v obchodě nebo u Romany Bartošové
(tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).

Na obou místech je rovněž možné zaplatit příspěvek na balíček.

Mikuláš
Kdo máte zájem, aby vaše děti navštívil

v pondělí 5. prosince

Mikuláš se svou družinou, nahlaste to, prosím,

nejpozději v sobotu 3. prosince

v místním obchodě a nebo u Romany Bartošové
(tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).
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Kulturní komise a OÚ Bystré
pro Vás připravuje tyto předvánoční koncerty:

11. prosince vystoupí pěvecký soubor

X-tet od 16 hodin

v kostele Sv. Bartoloměje.


23. prosince nám čekání na Ježíška zpříjemní

Vánoční troubení
hudebníků Bysteranky od 17 hodin na náměstí před čekárnou, kde bude
opět připraveno i něco na zahřátí.
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Kulturní a společenské akce - přehled
9. listopadu
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, od 19:30

19. listopadu Zabíjačkové posezení
Hala za kostelem, od 10 hodin, pořádají Vag-i-noviny
sobota
5. prosince
pondělí

Mikuláš

10. prosince
sobota

Vánoční besídka

11. prosince
neděle

Adventní koncert X-tet

14. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

17. prosince
sobota

Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru CB v Bystrém

23. prosince
pátek

Vánoční trobení

každý
čtvrtek

Cvičení pro ženy

7. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

7. ledna
sobota

Myslivecký ples

11. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

14. ledna
sobota

Výroční schůze SDH

28. ledna
sobota

Hasičský bál

11. února
sobota

Dětský maškarní bál

15. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

18. února
sobota

Masopustní rej

25. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise

Zájemci se mohou nahlásit do 3. 12.
Od 15:30 na sále místního hostince, pořádají bysterské maminky a KK
Kostel Sv. Bartoloměje v Bystrém od 16 hodin, pořádá KK
Hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
Kostel Sv. Bartoloměje v Bystrém od 17 hodin, pořádá CB
Od 17 hodin na náměstí, pořádá KK a OÚ, drobné občerstvení zajištěno
Od 19:30 v tělocvičně

Hostinec, hudba: Fantasy, pořádá MS
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

Hostinec, pořádá SDH
Hospoda, bude upřesněno na plakátech
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
sraz masek v 9:00 v hostinci U Divočáka
Hospoda, bude upřesněno na plakátech
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 8. 11. 2011
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 20. 1. 2012
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- 16 -

