ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH květen 2011
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Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově místního obecního úřadu v Bystrém
dne 16. února 2011 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí
- žádost p. Dagmar Mackové o záměru odkupu pozemku parc.č. 744/3 v k.ú. a
obci Bystré
- záměr CB se sídlem v Bystrém po rekonstrukci budovy modlitebny provozovat
MŠ o.p.s. Trivium Plus Dobřany bez investičního podílu obce Bystré
- návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory pro rok 2011
2) schvaluje
- zápis ze 3. zasedání OZ ze dne 12. 1. 2011,
- uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu části přenesené
působnosti obce s Městem Dobruška spojené s vyřizováním a projednáváním
přestupků spáchaných na území obce Bystré,
3) pověřuje
- starostu p. Václava Drašnara podpisem schváleného dodatku č. 2 viz bod
usnesení 2),
- p. Jiřího Tomáše a p. Leoše Ševce odborným dozorem a koordinací prací na
hasičské zbrojnici obce,
- p. Jaroslava Dušku vyvěšením nabídky pronájmu provozu kiosku – rychlého
občerstvení veřejnosti na vývěsní tabuli s vyhodnocením konec měsíce března
2011.

USNESENÍ
z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově Hospody U Divočáka v Bystrém
dne 16. března 2011 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
4) bere na vědomí
- Rozhodnutí o uzavírce silnice II.třídy č. 310 z Polomu do Sedloňova
- Nařízení Krajské veterinární správy o výskytu variózy včel
- Návrh rozpočtových změn dle přílohy
- Návrh příspěvku na dobrovolnou a povinnou část SDH Bystré
- Informace o průběhu hospodaření obce vyplývající ze zpráv na úseku pěstební
činnosti, odpadového hospodářství, bytového hospodářství a ze zprávy činnosti
finančního výboru
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- Informace o průběhu změny územního plánu a zastavovací studie
- Zprávu o průběhu a plánu akcí na I. pololetí roku 2011
5) schvaluje
- zápis ze 4. zasedání OZ ze dne 16. 2. 2011,
- návrh rozpočtových opatření dle přílohy,
- návrh příspěvku na dobrovolnou a povinnou část SDH Bystré v částce 20 a 25
tis. Kč,
6) pověřuje
- starostu p. Václava Drašnara k převodu schválených příspěvků na činnost SDH
na účet SDH Bystré

USNESENÍ
z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově Obecního úřadu v Bystrém
dne 13. dubna 2011 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
7) bere na vědomí
- územní studii pro lokalitu II/6 v k. ú. obce Bystré
- oznámení soudu o zákazu pobytu p. Kuře
- zprávu o výsledku energetického auditu spotřeby a úhrad el. energie
- zprávu o výsledku rekonstrukce tělocvičny
- zprávu o havárii odvodu splaškových vod ze septiku u budovy č. p. 107
- zprávu o přípravě opravy stropu hasičské zbrojnice
- oznámení o schválení dotace z POV Královéhradeckého kraje na úroky z úvěru
na dofinancování výstavby třech bytových jednotek v obci Bystré ve
výši 60 500,- Kč
8) schvaluje
- zápis z 5. zasedání OZ ze dne 16. 3. 2011,
- uzavření nájemního vztahu s p. Martinem Vítem,
9) pověřuje
- starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého
kraje
- starostu uzavřením nájemních smluv s nájemcem areálu U koupaliště
- p. Tomáše a p. Ševce realizací opravy stropu hasičské zbrojnice
- p. Ševce a p. Bartoše projednáním, přípravou a pozdější realizací řešení
likvidace splašků ze septiku u č. p. 107
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Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
květen 5. a 19.
červenec 14. a 28.
červen 2. a 16.
srpen 11. a 25.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).
V naší knihovně si můžete zapůjčit nově také Sborník Orlické hory a podorlicko
1. až 6. svazek.

Hasičská zbrojnice

Možná jste si někteří všimli, že dne 30. 4. 2011 byl značný pohyb u hasičské
zbrojnice. Nejednalo se o žádný mimořádný zásah či velký úklid, ale naše stařičká
hasičárna si žádá nutné opravy, a tak se musela kompletně vyklidit vrchní část
zbrojnice včetně půdy. Část, kde je mechanizace pro případný zásah, zůstává plně
funkční.
Ve spolupráci s obcí Bystré se tedy provedlo prvotní vyklizení. Obec zároveň
poskytla prostory pro možnost uložení nejen historické techniky, ale všeho
potřebného pro trénování našich hasičů.
Tímto bych chtěl obci poděkovat za poskytnuté prostory a dosavadní
spolupráci a zároveň bych touto formou chtěl požádat všechny hasiče, a nejen je, o
výpomoc při dalším postupu příprav na opravy.
Leoš Ševc

Lípa

Bezesporu jedním z nejstarších žijících pamětníků naší obce je lípa rostoucí u
cesty poblíž chalupy Hartmanových. Tato lípa byla dle zápisků v místní kronice
vysazena před více než 450 lety v zahradě u tehdejšího prvního hostince v obci č. p. 1.
Původně se o lípu nikdo více nezajímal, jelikož pravděpodobně nebyla vysazena
z nějakého zvláštního důvodu. Cesta, která dnes lípu bezprostředně míjí, tu totiž
kdysi nevedla. Časově první konkrétní zmínka v kronice je z roku 1978, kdy byla
hlášena do památkové péče.
Kronika se více o lípě zmiňuje až v osmdesátých letech minulého století, kdy
bylo několikrát požadováno odborné posouzení a ošetření stromu, jelikož do něj přes
padesát let zatékalo po ulomení dvou větví. Postupně od roku 1980 bylo požádáno o
pomoc několik institucí, ovšem vždy bezvýsledně. Teprve v roce 1986 se lípa konečně
dočkala odborné péče ze strany Botanické sekce Českého svazu ochránců přírody při
správě CHKO Orlické hory. Bylo zjištěno, že lípa je hluboko vyhnilá a při životě ji
zachraňují jen vzdušné kořeny. Aby dále nevyhnívala, byla při zemi vydlabána díra,
část shnilé dutiny byla vyškrabána a dutina posléze vystříkána desinfekčním
prostředkem. Dále byly lanem staženy dvě větve, které hrozily vylomením a nakonec
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byly zastřešeny díry, kterými tekla do stromu voda. Posléze byla lípa zařazena mezi
kulturní památky.
V roce 1992 vyhlásil Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou tuto lípu za
chráněný přírodní výtvor a dnes je vedena v ústředním seznamu ochrany přírody
jako památný strom.
Při bouřce v červenci roku 1999 byla zlomena jedna z hlavních větví lípy, která
při svém pádu srazila vše, co měla pod sebou. Posledním zásahem bylo ořezání
několika větví a mimo jiné i jedné z hlavních větví vedoucí přímo nad silnicí v červnu
roku 2009. Po ořezání větví byla na lípu opět umístěna skříňka s panenkou Marií.
Současný zdravotní stav lípy je velmi špatný, uvnitř koruny se nachází
množství suchých pahýlů a větví a celková stabilita stromu byla pádem i ořezáním
větví velmi narušena. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o odborném
ošetření lípy. V listopadu loňského roku podala Obec Bystré žádost o přidělení grantu
z programu „Strom života - Zdravé stromy pro zítřek“. Jedná se o grant na bezplatné
ošetření stromu kvalifikovanými arboristy. Zdravé stromy pro zítřek jsou společným
projektem Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty
udržitelného rozvoje po celé České republice. Poskytuje nadační příspěvky (granty),
zajišťuje odborné služby (výsadba stromů v krajině i ve městech, obnova a oživení
veřejných prostranství apod.) a zabývá se rovněž ekologickou výchovou.
V rámci programu „Zdravé stromy pro zítřek“ bylo z celé republiky vybráno 19
stromů, kterým bude poskytnuto odborné ošetření a mezi nimi je tedy i jako jediná
z Královéhradeckého kraje „naše“ lípa. Podrobnější informace o vyhodnocení stavu
stromu a následném ošetření najdete v příštím čísle zpravodaje.
Romana Bartošová

Stalo se...
Karneval
V sobotu 19. února od 15.00 se konal tradiční dětský maškarní karneval. I přes
období chřipek se na sále místního pohostinství sešla široká plejáda nejrůznějších
zvířátek a pohádkových postav. Celým programem nepřekonatelně slovem a hlavně
tancem provázela „Míša“ alias Dana Francová, která společně s dětmi doslova
protancovala celé odpoledne skoro až do padnutí. Oddychnout si mohla pouze během
připravených soutěží, kterých se mohly zúčastnit všechny děti od prťat až po ty
odrostlé. Nakonec byla vylosována bohatá tombola, kdy si děti mohly odnést spoustu
pěkných cen.
Děkujeme nejen sponzorům (Deva, Vašíčkovi, potraviny Bartoš, Obec Bystré),
ale také všem, kdo se podíleli na organizaci a hlavně všem, kdo prostě přišli.
Romana Bartošová
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Putovní pohár „Vítězného února“ – stolní tenis - 26. 2. 2011
Rok se s rokem sešel a opět se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu, letos
to byl už 8. ročník.
Po loňském poměrně početném obsazení, kdy se účastnilo celkem 20 mužů a 4
ženy, se i letos pořadatelé připravili na početnou účast, avšak realita byla jiná.
Nakonec se zúčastnilo pouze 12 mužů.
Tentokrát se muži rozlosovali do dvou základních skupin, odkud se již
postupovalo do vyřazovacího pavouka. Vlastní boje ve skupinách nepřinesly žádná
výrazná překvapení, a tak se v bojích o putovní trofej objevili již známí hráči, až na
jednoho – Marcela Doubravu, který byl příjemným překvapením a probojoval se až
do finále. V něm se utkal s vítězem posledních dvou ročníků. Tomu se podařilo loňské
vítězství nakonec obhájit. Domácí barvy dobře reprezentoval Franc Jan se 3. místem.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo – Mlynář P. (Dobruška)
2. místo – Doubrava Marcel (Janov)
3. místo – Franc Jan(Bystré)
4. místo – Ungrád Jiří (Dobřany)
5. místo – Hofman Pavel (Bačetín)
6. místo – Hofman Stanislav (Bačetín)
Na závěr bych rád poděkoval za podporu a občerstvení hospodě „U divočáka“
v Bystrém.
Leoš Ševc

Divadelní premiéra v Bystrém - Úžasná Svatba – 9. dubna 2011
autor: Robin Hawdon

Divadelní spolek Kodym, Opočno

Kdo zná tuto
situační komedii, ví,
jak velký krajíc si
ochotníci z Opočna
(se
dvěma
hostujícími herci z
Bystrého) ukrojili.
Zvládnout ty pravé
situace tak, aby se
jim nesmáli jen
herci
během
zkoušek a aby
vypadali
jako
náhodné
a
ne
dopředu
přichystané, to už
vyžaduje
jistou
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zkušenost. Hereckou i režijní. A tu Opočenští mají.
Ve svých recenzích občas píšu, že by se leckteří profesionální herci mohli od
ochotníků v lecčems přiučit, pokud by je ti vůbec mezi sebe přijali. O členech souboru
Kodym z Opočna to platí do puntíku. Jejich nasazení a zápal, s nímž se pustili do této
pro herce nelehké inscenace, je více než příkladný. Na jevišti makají na 200%. Každý
jejich pohyb je přirozený, každé gesto a každý výraz obličeje jsou skutečné, každá
jejich replika zní jako právě vymyšlená a ne dlouhé hodiny nazkoušená. A tak bych
mohl pokračovat do nekonečna.
Režisér Jiří Holý měl nevýslovné štěstí, že se mu podařilo ke spolupráci
přesvědčit takového borce jakým Václav Drašnar mladší jistě je. Jeho charakteristický
„kachní“ postoj baví diváky sám o sobě. Přidám-li i jasně a zřetelně znějící hlas a
dokonalou mimiku a hlavně neuvěřitelný smysl pro vtipnou improvizaci, nechápu,
proč už dávno nehraje alespoň nějakou menší roli v Klicperově divadle v Hradci
Králové. Stejně tak i druhý pán na jevišti – Karel Uhlíř. I on je za všech okolností
dobře slyšet a jako jedinému mu je vždy perfektně rozumět.
Dámy prominou, ale svými výkony za mužskou částí ansámblu poněkud
zaostávají. Ani ne tak jevištním pohybem, ale daleko více přehrávají a své výstupy
natahují (stlát mi pokojská postel 5 minut, na hodinu ji propustím). Navíc, a to je asi
největším handicapem celé inscenace, vůbec nepracují s hlasem. Údiv, strach, radost
či smích, vše jedním tónem, jednou úrovní hlasitosti, pěkně monotónně - až všichni v
hledišti u s n o u… Není to až tak chyba jejich, jako spíše nedostatek režie. Polehčující
okolností budiž, že se jedná o ochotníky, kterým to nemá kdo a jak naznačit.
A když jsem u těch nedostatků: opět se pro Václava Drašnara mladšího
nepodařilo najít věkem odpovídající partnerku. To už je snad tradice. Ať hraje, co
hraje, vždy má hlavní hereckou partnerku minimálně o desetiletí starší. Ale tak už to
u ochotníků bývá.
Pozitivním musíme skončit. Bude-li u vás na obecní nástěnce viset plakát
s pozváním na představení Úžasné svatby v podání divadelního souboru Kodym z
Opočna, rozhodně si to nenechte ujít. Budete se dvě hodiny velmi dobře bavit. A třeba
už ty ženské budou se svými hlasy pracovat…
„Život je krátký, umění trvalé.“

Pavel Klejna

Setkání důchodců a houslový koncert
V neděli 17. dubna se konalo tradiční setkání bysterských seniorů v místnosti
SPOZu v bývalé škole. Důchodce přivítal za kulturní komisi Josef Lukášek a krátce je
seznámil s programem. Pak už se o slovo přihlásila nejmladší bysterská generace
s krátkým pásmem jarních básniček, které s dětmi připravila paní Romana Bartošová.
O práci zastupitelstva a nejbližších plánech informoval starosta obce pan
Václav Drašnar. Pan Bohumil Vašíček povyprávěl o svých zážitcích z cesty do Nigerie.
Jeho vyprávění bylo velice zajímavé a bylo by dobré mu příště věnovat více času.

-7-

Vyvrcholením setkání bylo vystoupení houslisty pana Karla Výborného
v kostele sv. Bartoloměje. Pan Výborný působil jako první houslista Německé
filharmonie. Vážná nemoc mu však na nějaký čas zabránila ve vystupování, ale nyní
se opět chystá zpět na své působiště. Připravil si pro nás houslový koncert A. L.
Vivaldiho
„Čtvero
ročních
dob“ za
reprodukovaného
doprovodu právě již
vzpomínané
Německé filharmonie
z Berlína. Přes velmi
nízkou
teplotu
v kostele,
mezi
větami
si
pan
houslista hřál prsty u
teplometu, si necelá
padesátka
posluchačů, i z řad
široké
veřejnosti,
vyslechla nádherný
koncert.
Mezi
jednotlivými částmi
seznamovala
posluchače
s hudebním obsahem a významem následujících vět paní Jana Kašparová.
Závěrem bychom rádi poděkovali za přípravu celého setkání paní Gerlindě
Povolné, Evě Mackové, Monice Drašnarové a Romaně Bartošové. Současně děkujeme
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panu faráři Mgr. Ludvík Pfeiferovi za to, že obecnímu úřadu umožnil tento koncert
v prostoru s tak nádhernou akustikou, jakou se může pochlubit právě bysterský
kostel.
Josef Lukášek

Čarodky
Na letošním čarodějnickém sletu bylo opravdu živo. Přípravy začaly už v pátek
odpoledne, kdy se na dětském hřišti sešlo několik bysterských maminek a asi patnáct
dětí, aby společně vyrobily tu správnou babu jagu na hranici. I když se obloha
zlověstně mračila, nakonec se přeci jen umoudřila a spustila jen pár kapek. Děti sice
více
než
ježibaba
zajímala trampolína, ale
několik jich přeci jen
pomáhalo maminám při
výrobě jejich vycpané
kolegyně.
Ta pak byla nesena
v čele
početného
lampiónového průvodu,
který vycházel v sobotu
ve tři čtvrtě na osm od
autobusové
zastávky

směr Bučina. Na kopec dorazilo mimo jiné
osm dětských čarodějnic a čarodějů a tři
dospělé ježibaby. Tam je pak čekaly ještě
další kolegyně a hlavně dvě obrovské kupy
roští. Kolem půl deváté byla podpálena
první z nich a asi po půl hodině druhá.
O občerstvení bylo bohatě postaráno
jak ve stanu VAG-I-NOVIN, tak na
myslivecké chatě. Bohužel velkou část lidí
vyhnal domů déšť, ale i tak se letošní pálení
čarodějnic vydařilo.
Romana Bartošová
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Co možná nevíte …
Masopust a Velikonoce
Již několik let se vždy mezi přáteli přeme na kdy „vyjdou“ Velikonoce a odkdy
se drží postní období. Výpočet Velikonoční neděle není jednoduchou záležitostí.
Vychází z poměrně složitého algoritmu, který bych nerad předváděl, ale vše vychází
z konstant daných Liturgickým kalendářem.
Ve střední a západní Evropě se s výjimkou katolíků východního obřadu a
různých komunit východních církví setkáme téměř výhradně s liturgickým rokem
latinského ritu, který má následující strukturu: Advent, Vánoce, Liturgické mezidobí,
Postní doba, Velikonoce, Letnice, Liturgické mezidobí.
Velikonoce tzv. pohyblivé svátky - nejsou určeny pevným datem jako např.
Vánoce, ale měsíčními fázemi. Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze pro daný
rok datum Velikonoc vypočítat. Algoritmus používá k výpočtu data Velikonoc v
církvích používajících gregoriánský kalendář. Je odvozen z pravidelných měsíčních,
týdenních a ročních cyklů (neboť Velikonoce jsou neděle a závisí na prvním úplňku
po 21. březnu). Byl-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Datum
Velikonoc se tedy může lišit mezi jednotlivými roky až o více než jeden měsíc (od 22.
března do 25. dubna). Jarní rovnodennost je stanovena „úředně“ na 21. březen podle
gregoriánského kalendáře bez ohledu na astronomickou skutečnost (která se může
až o dva dny lišit). V některých protestantských zemích (například Německu, Švédsku
a Dánsku) se ale Velikonoce slavily po několik desetiletí 18. a 19. století podle
astronomické skutečnosti.
Postní doba či půst je v křesťanství období přípravy na Velikonoce. Postní
doba začíná Popeleční středou a trvá 40 dní (kromě nedělí).
A co to vlastně ten masopust je? Význam této doby hledejme ve významu slova
samotného. Maso-pust je vlastně „masa-půst“, nebo chcete-li zdržení se jídla a
abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy jako např. almužnu či dobré skutky.
Účelem postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci
přípravy na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce. Postní praxe byla v
minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty a bylo
zvykem jíst jednou denně. Současná postní praxe katolické církve zavazuje katolíky
od 16 do 60 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jako dny přísného postu je
dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo denně. Krom toho existuje ještě půst od masa,
předepsaný pro tyto dva dny a všechny pátky roku. Tento páteční půst je ale možné
nahradit jiným skutkem pokání.
Liturgická barva postní doby je fialová. Začíná Popeleční středou a celá doba
vrcholí Svatým týdnem, při němž si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a
končí velikonočním triduem: to začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým
pátkem a Bílou sobotou, posledním dnem postní doby, a vrcholí Velikonoční vigilií
ústící do neděle Zmrtvýchvstání Páně.
Celá postní příprava směřuje k radostné oslavě Velikonoc, které jsou pro
křesťany svátky Kristova vzkříšení z mrtvých. Něděle postního období mají své
pojmenování: 1. neděle postní – černá, 2. neděle postní – pražná, 3. neděle postní –
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kýchavá, 4. neděle postní – družebná, 5. neděle postní – smrtná, 6. neděle postní –
květná.
Popeleční středa v minulém roce 2010 připadla na 17. února. Tou tedy postní období
začíná. Slavnost masopustu se odehrává v Masopustní úterý. Bylo to tedy „v úterý 16.
února 2010. Další Popeleční středy vychází v následujících letech takto: 2011 = 9.
března, 2012 = 22. února, 2013 = 13. února, 2014 = 5. března, 2015 = 18. března,
2016 = 10. února, 2017 = 1. března, 2018 = 14. února, 2019 = 6. března.
Bystrý čtenář a počtář pak dosáhne kýženého výpočtu dne Velikonoční neděle.
A nezapomeňte – jedná se o postní období, takže se nepřežírejme !
Jarda Duška

Cesty a kamenné klenuté mosty na Dolech
Víme, že na bysterských Dolech byly kamenné klenuté mosty tři. Poslední dva
narušila a posléze odnesla voda v roce 1965 a 1998.
Když nebyly silnice, auta a traktory, přes nejvyšší a nejvýše položený most pod
naším splavem vedla cesta, hojně používána občany z Plasnic, Šedivin, Nedvězí. Tato
cesta směřovala přes potok dále do kopce, po takzvané Zákopanici, okolo Hrubé
skály, dále přes luka a pole, lesíky k Černému potoku, Čihadlu přes Bačetín
k Dobrušce.
Nejdříve si však vzpomeneme, jak takový most naši předkové před více jak 200
lety budovali. Do dna potoka byl položen jako základ čtvercový rám ze
silných dubových hranolů, vevnitř ještě opatřený čtyřmi až pěti trámci, takzvanými
prahy. Mezi těmito trámci bylo vše vyplněno a uklíněno vhodnými kameny,
kladenými nastojato – jak se říkalo „na štorc“. Dole na stranách vykopaného příkopu
byla postavena zeď z velkých kvádrů asi metr vysoká. Na takto hotový základ udělali
tesaři obloukovité bednění z prken. Na toto bednění již zedníci kladli placaté vybrané
kameny – zase „na štorc“ – z obou stran současně a v nejvyšším bodě bylo vše
utaženo vhodným klínovým kamenem. Tím byla klenba utažena. Samozřejmě že při
zdění používali malty a vápna, které se prý kvalitní přiváželo z Kladska. Maltu
používali při práci horkou, ohřívána byla do varu ve velkém kotli na břehu. Úplně
nahoře na klenbě byla ještě udělána mazanina z jílu a vhodného štěrku. Také jako
zábradlí byla nahoře vyzděna asi půlmetrová zídka.
Mluvíme-li o cestách, musíme zmínit i vozky. Nebylo jich mnoho. V každé
vesnici jen 2 – 3 sedláci měli nějaký potah. Chodilo se hodně pěšky. Vozy na horách
byly malé, vršek žebřiny, nebo malý dřevěný truhlík, nebo košatina z proutí. Nápravy
byly nejdříve dřevěné, teprve později dovedli kováři vykovat železné. Ty se mazaly
kolomazí, kterou prodávali kolomazníci po vsích.
Vyprávěl mi jednou otec, že jeden mleč přijel do mlýna od Bačetína a u kopce
mu kolo u vozu kvílelo a skřípalo. Věděl si rady. Z nápravy sundal kolo. Tenkrát bylo
všude plno těch černých slimáků. Do kola jich nacpal několik a bylo namazáno!
Každý vůz musel mít brzdu, říkalo se jí „šlauf“. I tuto uměl kovář vykovat.
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Ve válce k nám přijeli do Bystrého tzv. „národní hosté“, kteří před postupující
ruskou armádou utíkali. A protože byli ze široširých rovin, neměli žádné brzdy a
v kopečkách u Olešnice nemohli svoje těžké vozy ubrzdit sochory. V Bystrém je
ubytovali ve škole a během války hodně pomohli lidem v Bystrém svým potahem i
jinak. Měli i české jméno. Jakmile v Bystrém přivítali Rudou armádu, spěchali nazpět
do svého bývalého domova. Ale v Olešnici byl jejich osud nakonec zlý. Padli tam do
rukou polodivokých Asiatů, neb i takoví byli součástí Rudé armády.
Pěšina, cesta a brod. Z Dolů do Bystrého byla nejbližší cesta, spíše pěšina, od
Světlíkových ze dvora přímo do stráně takzvaného Koláče. Koník s lehkým vozíkem
zdolal kopec dost obtížně, proto hospodáři raději volili cestu přes Zákopanici a vrch
zvaný Matyskáč.
Tak bylo asi před 250 lety. Pod Markovým mlýnem býval prý také brod, my
pamatujeme jen povrchový můstek. Další brod byl pod našimi okny, kamenný most
tam vybudovali Grulichové, aby se do jejich mlýnku (nynějšího rekreačního zařízení –
dříve Rudá hvězda) dostali mleči. Další dva brody byly poblíže Andršova mlýna. Tam
prý cizí vozka často zlámal u vozu oj, než se dostal na cestu a most u Andršova mlýna,
tedy na cestu k Bystrému, kudy kounovští občané vyprovázeli svoje nejbližší
takzvanou cestou Umrlčí přes Končiny.
Josef Langr

Rozhledna Na Bučině v Bystrém
rozhledna na Bučině, postavená r. 1930 (pohlednice na kartonu č.13)
foto ze začátku 30. let, Doly s rozhlednou na Bučině - karton 57
Koncem roku 1997 se na obecní úřad obrátil Ing. Jan Nouza z Liberce, který se již
déle než 15 let zabývá historií rozhleden v Čechách a na Moravě. Jako kronikářka obce
jsem byla požádána, abych v obecních kronikách vyhledala informace o rozhledně,
která stávala na kopci zvaném Bučina. Brzo jsem bohužel zjistila, že zápisy v kronice
jsou - pokud jde o rozhlednu - velice strohé. Zcela chyběla zmínka o jejím zbourání.
Obrátila jsem se proto na několik pamětníků s prosbou o pomoc. Informace vyšly ve
zpravodaji v roce 1998 na pokračování (první dvě části byly věnovány informacím z
kroniky, třetí pak vzpomínkám pamětníků).
Pamětní kniha obce Bystré, díl 1., str. 76:
1930: V červenci postavila obec vlastním nákladem rozhlednu na kopci "Bučina".
Pamětní kniha obce Bystré, díl 1., str. 78:
1931: Po velkých sněhách dostavilo se chladné, ale jinak pěkné jaro. V srpnu a v září
nepřetržitě 10 neděl pršelo. .....Právě v deštivém období rozhodla se obec Bystré
předati rozhlednu na "Bučině" veřejnosti a pořádala slavnost. Výsledek této slavnosti
s ohledem na trvající špatné počasí byl dosti nejistý, vydařila se slavnost nad
očekávání a obec mohla z výtěžku zaplatiti značnou část na rozhlednu.
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Pamětní kniha obce Bystré, díl 2., str. 344:
1951: V okresních vesnických novinách "Průkopník", který se prodává v Konsumu,
byla zpráva o naší obci, jako by se stavěla proti zavedení inseminace krav v naší obci.
Článek končil: „Svého času postavili v Bystrém rozhlednu. Postavili ji tamější
nadšenci, aby příchozí mohli pokochati se pohledem na romantické okolí, nyní budou
prouditi davy zvědavců ze širokého okolí do Bystrého, aby zahlédli a se poučili, jak od
začátku světa se provádělo rozmnožování hovězího dobytka. "Pokoj Vám" a
nezapomeňte to napsat do obecní kroniky. Rozhledna shnila a bylo po atrakci, tohle
bude trvalejší...".
Ochotně vyhovuji přání pisatele a zapisuji to do kroniky, při tom však místo
polemiky odkazuji čtenáře na předchozí zápis z měsíce února na str. 334/5. Kde
najde vysvětlení pro jednání jak místního agronoma, tak předsedy MNV.
Zainteresovaní se totiž na začátku roku, když bylo jasné, že starý obecní býk
„dosloužil“, informovali na možnosti mnohem výhodnější inseminace. Na příslušných
místech jim však bylo řečeno, že věc ta je ve stadiu zavádění a nestihne se to tak
rychle, jak by bylo potřeba. V naší obci bylo možno počítat s inseminací až od
polovice roku. Nezbylo tedy, než za 20 000 Kčs koupiti nového býka.)
Pokud se týká rozhledny: neshnila docela a po prodeji vynesla slušný peníz a
celkově na ní obec ne-li vydělala, jistě nic neprodělala. Jestli pisatel viní ze zaostalosti,
tedy podotýkám, že takový ubohý "vtipný humor" byl v modě tak před 50-70 lety.
Příloha ke kronice obce Bystré u Dobrušky, sestavila Božena Čtvrtečková v letech
1974-79, díl 2., str. 126:
Pomístní jména žijící v povědomí lidí
14. Na Bučině: role, tvar protáhlý, poloha svahovitá, jakost křemenitá
15. U rozhledny: les, tvar protáhlý, poloha kopec, jakost kámen
str. 127 tamtéž:
Lidový výklad názvu:
14. Podle bukového lesa (bučení krav), parc. č. 158/1
15. Stávala zde rozhledna v letech 1932-1944, parc. č. 726
To jsou veškeré záznamy, které jsou dostupné v obecním archívu. Pro dokreslení
ještě několik informací pamětníků:
Josef Langr (1917, č.72)
uvádí, že iniciátorem postavení rozhledny a autorem nápadu byl Josef Jaromír Hejzlar
(č.96), majitel tkalcovské dílny a obchodník textilem, evangelík. Říkalo se, že jednou
vystoupil na rozhlednu a prohlásil: "Vesnička malá, ale brzo bude naše." (Bylo tu
hodně obchodníků - evangelíků.) V základech rozhledny byla místnost, kde se
prodávala limonáda a pivo, a několik desítek metrů pod rozhlednou stával kuželník,
kde kouleli kuželky. Správcem a prodejcem občerstvení byl Dyntar z č. 9. Za pěkného
počasí se tam sešlo dost sousedů, nejlepší viditelnost byla za jasných ran na podzim.
Větry a deště udělaly své, a tak měla rozhledna po několika letech značný rozkyv a
vrzala, proto byla uzavřena. Po několika dalších letech byla rozebrána a prodána na
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palivové dříví. Zřízení stálo údajně dost peněz, suma za palivo byla nízká, ale za ty
roky se vybralo dost peněz na vstupném, takže rozhledna dle hodnocení pamětníka
nebyla prodělečná.
František Štěpán (1921, č.47)
uvádí, že ještě než koupil rozhlednu na dřevo Alois Čtvrtečka (č. 29), byla tato již pár
let nepřístupná. Klíč měli Dyntarovi - "Kameníkovi" (č. 9). Stavbu prováděl jiný
Dyntar, tesař z Brtvy. Dole v rozhledně byl "hampejz", jak říkali, něco jako kůlna, kde
čepovali pivo. Zmiňuje se též o kuželníku. Jistý Mirek Souček měl dokonce model
rozhledny ze špejlat.
Protokolní kniha (zápisy ze zasedání komisí a zastupitelstva z let 11. 6. 1931 - 1944
9. července 1931:
2) usnesení v záležitosti rozhledny: Projednáno bylo marketánství a výčep
nápojů na rozhledně a usneseno vyzvati místní hostinské, aby se dohodli s panem
Daxem jako zástupcem obce, chtějí-li tuto činnost převzati, každý na jeden rok a který
první. Obec si klade za podmínku, aby prodejem tímto byl od dotyčného hostinského
pověřen Josef Dyntar čp. 9.
Jednáno bylo ohledně otevření rozhledny a stanoven den otevření na 26.
července 1931. Bylo navrženo, by byl zřízen slavnostní výbor, a sice: Josef Sedláček,
Jos. Jar. Hejzlar, Josef Dyntar, Josef Hofman, 13, Jos. Dax, Jaroslav Marek, Bohuslav
Hejzlar, Benjamín Ježek, Vend. Grima a bratři Markové s družstvem Woleybal a
mužstvo fotbalistů.
21. července 1931:
1) Usnesení celého pořádání slavnosti při otevření obecní rozhledny na Bučině
dne 26. července 1931: Finanční komise dodatečně schvaluje předběžné vydání
spojené s reklamou otevření obecní rozhledny a hudby.
Vstupné na rozhlednu bylo upraveno takto:
5 Kč návštěvníkům cizím bez turistické legitimace, Kč 3,- návštěvníkům s turistickou
legitimací, dále krojovaným, zdejším a okolním chudším návštěvníkům.
Protokol sepsaný při schůzi slavnostního výboru dne 30. 7. 1931:
Dne 26 t.m. byla slavnostně otevřená rozhledna. Návštěva byla velmi slušná. V
dnešní schůzi byly bedlivě probírány veškeré příjmy a vydání a zjištěno čistý výtěžek
Kč ...
Starosta obce pak poděkoval všem občanům, kteří pro vydaření slavnosti tak
ochotně přispěli. Pan náměstek Dax poděkoval pak zvláště panu starostovi Jos.
Sedláčkovi za jeho ochotu a přičinění ke zdaru slavnosti, dále poděkuje pí Voglové, že
tak ochotně propůjčila koncese výčepní na rozhlednu.
2. 12. 1932
Za práce na cestu k rozhledně, to jest dovozy s koňmi p. Jos. Sedláčkovi
odhlasováno dáti 50 Kč.
8. 5. 1933
Na upozornění p. Sedláčka, zda by nebylo dobře rozhlednu natřít, usneseno:
Rozhledna se natře karbulou, práce ta se předá p. Janečkovi.
23. 8. 1933
Připomene se panu Janečkovi natření rozhledny.
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23. 10. 1934
Panu Františku Dyntarovi č. 9 přiznána mzda 150 Kč za úpravu cesty k
rozhledně.
11. června 1944
1) Usnesení o rozhledně: Vzhledem k tomu, že rozhledna značně trpí a je nebezpečí,
že jejím ponecháním by vznikly obci jen výlohy a časem by shnila, usneseno, aby se
uklidila. Usneseno prodati ji ofertním řízením. Dá se vyhláška, že se písemné nabídky
přijímají do příští neděle. Oferty se otevřou v 18 hodin za přítomnosti starosty s
obecní radou. Přiřkne se nejvýhodnější nabídce.
Za přítomnosti podepsaných členů OZ byly 18. 6. 1944 v 6 hodin navečer otevřeny
nabídky na rozhlednu ve smyslu usnesení minulé obecní schůze. Ze tří nabídek
nejvyšší podání učinil p. Jaroslav Štěpán čp. 44 Kč 15000 patnácttisíc, které jsou
splatny do 30. 6. 1944. Po zaplacení přechází do vlastnictví oferenta, který si
vymiňuje lhůtu k uklizení do 1 roka. Obec naproti tomu si vymiňuje, že kácením se
nesmí poškodit les.
Ant. Kárník, Josef Dusílek, Josef Sedláček, Jos. Beneš
Vypsala a zaznamenala Petra Poulová, kronikářka
14. 01. 1998 v Bystrém
*****
Na jaře 2000 vzpomínal Josef Dyntar (1916)
Ze vzpomínek na rozhlednu
Je tomu už 70 roků, kdy Bystré prožívalo atraktivní novinu, že se bude na
Bučině stavět rozhledna. Tak se také stalo a 26. července 1931 se konalo její
slavnostní otevření.
Rozhledna byla dřevěné konstrukce. Výhledový ochoz byl ve výšce asi 13
metrů. Na severní straně bylo vidět Nový Hrádek s budovami sokolovny a měšťanské
školy. Do té jsme chodili z Bystrého 4 roky denně pěšky. Bylo také vidět zříceninu
hradu Frymburka.
Výhled pokračoval ke Dvoru Králové s typickým tvarem siluety Zvičiny. Krajinu
Orlického podhůří lemoval Hradec Králové a jeho tři věže, s dominantou Bílé věže.
Hezký byl i pohled na opočenský zámek, pokračovalo se dále doleva k Rychnovsku až
Žamberecku.
Naše rodina měla k rozhledně obzvláště blízký a pozitivní vztah. Otec dostal
rozhlednu na starost, byl ustanoven jakýmsi hospodářem. Prodával vstupenky a mohl
prodávat i drobné občerstvení: něco na pití, pohlednice a také upomínkové drobnosti
jako štítky na turistické hole apod. Služba na rozhledně byla jen podle potřeby.
V neděli se tam scházeli bysterští i okolní „strejci“, aby si zahráli kuželky na tomu
přizpůsobenému kousku terénu.
Na chalupě čp. 9 byla upevněna dřevěná tabulka „Zde klíč od rozhledny“
k upozornění turistům, kteří tudy chodili po červené značce do Deštného. Při
opačném směru upozorňovala na Dolech tabulka „K rozhledně“, upevněná na stodole
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(tehdy Poulově). Tyto tabulky jsem, ještě jako školák, stvořil já a na oné stodole i na
chalupě čp. 9 jsou doposud.
Od srpna 1931 jsem už pracoval ve Zlíně, ale o dovolených jsem se vždycky
k rozhledně vypravil a zavzpomínal na časy její výstavby. Roky však utíkaly, les
vyrůstal a rozhledna trpěla povětrnostními podmínkami. Po 14 letech proto došlo
k jejímu zrušení.
K celé historii rozhledny by bylo možno uvést více vzpomínek a informací.
Některé jsou zpracovány k bysterské obecní kronice a byly postupně otištěny
v Bysterských zpravodajích v roce 1998, čísla 2-4.
Petra Poulová, kronikářka

VÝZVA
Velice bychom uvítali jakékoliv další informace, fotografie,
vzpomínky, vše, co se vztahuje k rozhledně.
Pokud máte jakékoliv materiály o rozhledně, prosím, kontaktujte OÚ
nebo Josefa Novotného či Václava Drašnara ml.

Gratulace
V tomto období oslavila své významné životní jubileum
mimo jiné také
pan Jiří Šritr
a
pan Josef Světlík.
Přejeme jim
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
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Pozvánky
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Indiánská stezka
Dětský den
Kdy: sobota 4. června 2011
registrace soutěžních dvojčlenných hlídek od 13.30
výklad pravidel 14.00
start 14.15
nejmenší děti s rodiči se mohou připojit i v průběhu závodu během odpoledne

Kde: Bystré – areál koupaliště
Pro koho: přihlásit se můžete do jedné ze tří kategorií:

I. starší (4. - 9. třída)
II. mladší (předškoláci - 3. třída)
III. nejmenší děti s doprovodem (nesoutěží se na čas, ale odměnu dostává každý, kdo to
aspoň zkusí). Pro miniindiánčata budou připravena vhodná stanoviště přímo v areálu
koupaliště či dostupná i s kočárky.

Další program:
možnost opékání buřtů, atrakce (zatím je to
překvapení)
!!!! pro nejlepší ceny, pro všechny drobné odměny !!!!

POŘÁDÁ OÚ BYSTRÉ VE SPOLUPRÁCI S CÍRKVÍ BRATRSKOU V BYSTRÉM
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Kulturní a společenské akce - přehled:
18. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

22. května
sobota

Loutkové divadélko Dráček

Areál Koupaliště, začátek v 19:30
Představení pro děti i dospělé, hostinec U Divočáka, začátek v 15:00

4. června
sobota

Dětský den – Indiánská stezka

15. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Areál Koupaliště v Bystrém, registrace od 13:30
Hostinec U Divočáka, začátek v 19:30

13. července Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
středa
10. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

21. – 22.
srpna

Sraz Š 1203

27. srpna
sobota

Pouťová zábava

28. srpna
neděle

Pouťové odpoledne

Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Pořádají Vag-i-noviny, bude upřesněno
Pořádá Osvětová beseda, bude upřesněno
Pořádá OÚ a Kulturní komise, bude upřesněno
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Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 11. 5. 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. 7. 2011
»»»»»•«««««
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