ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH únor 2012
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Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 12. října 2011 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) územní souhlas Městského úřadu Dobruška, stavebního odboru o zahájení
stavebního řízení pro rekonstrukci společenské budovy v areálu Na Koupališti a
projednání projektu inženýrských sítí v zástavbové lokalitě RD,
b) návrh rozpočtových opatření dle přílohy,
c) výsledky výběrového řízení k provedení rekonstrukce STA v domě čp. 107,
d) informaci o provedených pracích v obci,
e) návrh k pravomoci starosty ve vztahu k rozpočtovým opatřením,
f) návrh k pravomoci starosty ve vztahu k rozhodování v oblasti výdajů,
g) návrh k revokaci usnesení č. 2 ze dne 15. 12. 2010.
2) schvaluje:
a) navrhovaná rozpočtová opatření dle přílohy,
b) společnost PROFIALARM jako dodavatele rekonstrukce STA v domě čp. 107,
c) přenesení pravomoci obecního zastupitelstva ve věci schvalování rozpočtových
opatření na osobu starosty obce,
d) přenesení pravomoci obecního zastupitelstva ve věci rozhodování ve věci výdajů
do částky 50 tisíc Kč včetně.
3) pověřuje:
a) místostarostu p. Dušku objednávkou k provedení rekonstrukce STA v čp. 107,
b) starostu p. Drašnara pravomocemi dle bodu 2 písm. c) a d) tohoto usnesení.
4) revokuje:
a) usnesení č. 2 ze dne 15. 12. 2010 v bodě 2) první řádek „- návrh finančního
rozpočtu obce pro rok 2011“ na znění „schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2011 jako
přebytkový“.

USNESENÍ
z 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 9. listopadu 2011 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
-2-

1) bere na vědomí:
a) obsah doručené pošty
b) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy
c) jmenovaní inventarizačních komisí
d) informaci o provedené rekonstrukci STA v čp. 107
e) výzvu POV k podání žádostí o dotace do 15. 12. 2011.
2) pověřuje:
a) starostu vydáním a doručením jmenovacích dekretů pro provedení řádných
inventur majetku a hospodaření obce,
b) starostu uzavřením smlouvy o provádění renovace, nákupu a cejchování
vodoměrů pro vodovod obce,
c) finanční výbor obce sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového
výhledu na dalších 5 let do roku 2016 a to tak, aby návrh byl co nejdříve vyvěšen na
úřední desce k projednání na příštím řádném zasedání obecního zastupitelstva v
měsíci prosinci 2011,
d) p. Fellnera a p. Dušku zpracováním a odesláním žádostí o dotace z POV
Královéhradeckého kraje dle pravidel vydaných POV v požadovaném termínu, a to na
dotační titul č.1 = obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti a
dotační titul č.4 = dotace úroků z úvěru.

USNESENÍ
z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově hospody U Divočáka v Bystrém
dne 14. prosince 2011 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 12. zasedání ze dne 13. 11. 2011,
b) obsah doručené pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) návrh ke schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem,
e) stav podaných žádostí o dotace do 15. 12. 2011,
f) návrh k zadání vypracování projektu inženýrských sítí v lokalitě výstavby RD,
g) návrh záměru prodeje pozemku na parcele KN p.č. 137/1 v k.ú. a obci Bystré,
h) zprávu o práci kulturní komise obce,
i) navrhované změny k návrhu rozpočtu pro rok 2012,
j) návrh rozpočtového výhledu do roku 2016,
k) zprávu o jednání k záměru koupit nemovitost místního pohostinství.
2) schvaluje:
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a) nákup nemovitosti místního pohostinství, tedy budovu čp. 30, na stavební parcele
č. 86/1 a pozemek na stejné stavební parcele KN v katastrálním území obce Bystré a
obci Bystré,
b) rozpočtové opatření dle přílohy,
c) vypracování projektu výstavby inženýrských sítí pro stavební povolení v lokalitě
výstavby rodinných domků,
d) záměr prodeje pozemku na parcele KN p.č. 137/1 v k.ú. a obci Bystré,
e) změny návrhu rozpočtu pro rok 2012,
f) návrh rozpočtu pro rok 2012 jako schodkový,
g) rozpočtový výhled do roku 2016.
3) pověřuje:
a) starostu podpisem kupní smlouvy ke schválenému bodu tohoto usnesení 2)a),
b) starostu provedením vkladu do KN a dalších ustanovení vyplývajících z kupní
smlouvy ad. 3)a),
c) starostu zadáním vypracování projektu výstavby inženýrských sítí pro stavební
povolení v lokalitě výstavby rodinných domků.

USNESENÍ
ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 18. ledna 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 13. zasedání ze dne 14. 12. 2011,
b) obsah doručené pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) návrh ke schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem,
e) zprávu o průběhu prací před zadáním projektu inženýrských sítí v lokalitě
výstavby RD,
f) návrh záměru prodeje pozemku na parcele KN p.č. 300/3 a 300/4 v k.ú. a obci
Bystré,
g) návrh na odkoupení pozemků na parcelách KN p.č. 606/7, 890/5, 102/10, 99/7,
99/8 a 86/7 v k.ú. a obci Bystré pod místními komunikacemi u Ševcových a k
vodojemu,
h) uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory budovy a pozemku pohostinství
p. Remešem,
i) návrh na vyrovnání ceny posledního nájmu za byt v čp. 88 cenou akumulačních
kamen v tomto bytu.
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2) schvaluje:
a) rozpočtové opatření dle přílohy,
b) prodej pozemku na parcele KN p.č. 300/3 a 300/4 v k.ú. a obci Bystré za cenu 50,Kč/1 m2
c) nákup pozemků pod místními komunikacemi na parcelách KN p.č. 606/7, 890/5,
102/10, 99/7, 99/8 a 86/7 v k.ú. a obci Bystré pod místními komunikacemi u
Ševcových a k vodojemu,
d) vyrovnání ceny posledního nájmu za byt v čp. 88 cenou akumulačních kamen v
tomto bytu s p. Francem.
3) pověřuje:
a) starostu převzetím bytu č. 1 v čp. 88 od p. France a předáním bytu p. Mackovi
b) starostu sepsáním smlouvy o nájmu bytu s p. Mackem v bytě č. 1 v čp. 88
c) starostu a místostarostu jednáním v přípravě projektu a výstavby inženýrských sítí
zástavbové lokality.

Důležitá upozornění
Knihovna
Pozor změna – knihovna otevřena VE STŘEDU od 16 do 18 hod.
únor 8. a 22.
březen 7. a 21.

duben 4. a 18.

Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).

Stalo se...
Adventní koncerty
Tak už jsou za námi. Ptáte se, kdo? No přece Vánoce. Ale i když jsou již minulostí, rádi
bychom se na našich stránkách přeci jenom vrátili o několik týdnů zpět, do období adventního.
Čas uklízení, pečení, kupování dárků a jiných předvánočních „radovánek“ jsme si mohli letos
zpříjemnit hned třemi hudebními zážitky.
11. prosince si asi padesátka našich spoluobčanů našla čas a navštívila adventní koncert
pěvecké skupiny X – tet z Rychnova nad Kněžnou, který se konal v kostele sv. Bartoloměje.
X – tet, vedený sbormistryní Dagmar Zemánkovou, si pro nás tentokrát připravil premiéru
souboru anglických vánočních písní pod názvem „Ceremonie koled“, které nastudoval právě pro
vánoční koncerty 2011. Ve druhé části pak zazněly známé české koledy, které si posluchači mohli
zazpívat spolu se sborem.
Rádi bychom připomněli, že X-tet vystupoval v Bystrém již podruhé, a přestože se jedná o
ryze amatérské těleso, podává vždy profesionální výkon.
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O týden později v sobotu 17. prosince se uskutečnil vánoční koncert pěveckého sboru Církve
bratrské v Bystrém, taktéž v kostele sv. Bartoloměje. Tyto koncerty se u nás staly již takřka tradicí a
těší velké oblibě lidí z širokého okolí, což je vidět i na hojné návštěvnosti.
V první části jsme mohli vyslechnout několik krásných koled v podání pěveckého kvarteta
Sem-Tam band, a poté následoval koncert samotného pěveckého sboru. Díky neotřelému
repertoáru a preciznímu nastudování skladeb si posluchači i letos odnášeli překrásný zážitek.
Třetím koncertem, který se před Vánocemi konal, bylo Vánoční troubení. Koledy v podání
dechového kvarteta pod vedením p. Ryšavého, kapelníka Bysteranky, pod širým nebem na Dlouhou
noc. K tomu svařáček nebo groček na zahřátí a trochu sousedského poklábosení. Prostě, kdo si
těsně před Štědrým dnem odskočil na náměstí, ten se naladil na vánoční notu a vychutnal si
atmosféru v příjemném přátelském duchu.
Závěrem nám dovolte několik poděkování:
Panu faráři Ludvíku Pfeiferovi za ochotu a vstřícnost při pořádání koncertů (výtěžek
z dobrovolného vstupného koncertu X-tet byl věnován na drobnou údržbu našeho kostela).
Panu Jiřímu Povolnému za poskytnutí bohatého občerstvení, kterým jsme mohli pohostit X-tet a
pěvecký sbor CB.
A v neposlední řadě také paní Povolné G., Mackové E. a Krásové J. za zajištění zázemí pro
vystupující.
J. Lukášek, M. Drašnarová

Dětská vánoční besídka
Když už jsme se rozepsali o těch Vánocích, nemůžeme opomenout zmínku o besídce. Ta je
jednou z pěti akcí, které pro děti během roku pravidelně pořádáme. Pro připomínku – karneval,
dětský den, podzimní hra, Mikuláš a besídka.
Než se dostaneme k samotné besídce, ráda bych vzpomněla i na Mikuláše s čertovskou
družinou a andělíčkem. Letos měli u nás 12 zastavení a jistě budou mít mnoho práce s naší
drobotinou i v dalších letech. Díky jim za to. Co
bychom si bez nich počali! 
Abychom stihli besídku s předstihem před
všeobecným vánočním chaosem, stanovili jsme
datum pořádání na 10. prosince. Sál byl
vyzdobený tentokrát krásnými papírovými
vločkami. Ty dodaly zimní atmosféru, která venku
rozhodně ještě nebyla. Na stolech bylo připravené
pohoštění v podobě dortíčků věnovaných paní
Remešovou (maminkou pana hospodského) a
krásně zdobených perníčků, které připravila paní
Tereza Přibylová. Za občerstvení jim tímto
srdečně děkujeme.
Po úvodním slovu pana starosty následoval
program, který připravily starší děti pod vedením
paní R. Bartošové. Ale sedět nezůstaly ani ty
nejmenší. Ty pomocí papírových koulí zaháněly
čertíky, aby pomohly zimní královně a jejím
sněhovým vločkám zachránit zimu a uchránily tak
dvoumetrového pana sněhuláka před táním. Ten
jim pak za odměnu rozdal dárečky.
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Závěr pak už patřil panu R.
Touškovi a jeho kytaře a vlastně
všem, kteří se přidali a zazpívali si
společně koledy.
Potěšující je, že i letos se sál
hospody
zaplnil
takřka
do
posledního místa. A aby ne. Dětí
přišlo téměř čtyřicet. Když k tomu
připočtete rodiče a i prarodiče, byla
účast
větší,
než
jaká
bývá
v posledních letech na tanečních
zábavách. Tak doufejme, že nám
v dětech vyrůstá další generace,
která se bude chtít bavit nejen u
počítače.
M. Drašnarová

Myslivecký ples
Již tradičně první akcí letošního roku v bysterské hospodě byl myslivecký ples, pořádaný
společně mysliveckým sdružením Bystré-Dobřany a Kounov-Nedvězí.
Tentokrát se konal v sobotu
7. ledna od 20:00 hodin a celkem
během
večera
dorazilo
105
návštěvníků. Po úvodním přivítání a
tradičním troubení tentokrát ihned
následovalo předtančení. Letos
došlo k omlazení účinkujících, kdy
na sále zatančilo šest bysterských
školaček coby sněhové vločky s
ledovou královnou. Nutno dodat, že
se vystoupení povedlo a malé
tanečnice sklidily zasloužené ovace.
Celý večer k tanci a poslechu
hrála skupina Fantasy music, které
se velmi dobře dařilo přilákat na
parket všechny přítomné ročníky.
Během celého večera se podávala
výborná myslivecká kuchyně a
mnohý z přítomných si mohl krom různých věcných cen odnést z tomboly i nějakou tu zvěřinu.
Doufáme, že všem, kdo dorazili, se ples líbil a budeme se těšit na hojnou účast opět za rok!
R. Bartošová
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Tříkrálová sbírka 2012
Již šestým rokem Vás v Bystrém první lednovou sobotu (7. ledna 2012) navštěvovaly
skupinky tříkrálových koledníků. Počasí bylo letos tak akorát – všude bílo, zataženo. Naštěstí
nebylo větrno ani nepršelo – to je na tříkrálové koruny největší zátěž. Sice na poslední chvíli někteří
koledníci podlehli bacilům, přesto se podařilo najít rychlý záskok, a tak máme pro další roky už
docela početnou základnu . Kdo že to letos po Bystrém koledoval? Obec máme již čtvrtým rokem
rozdělenu na tři okruhy:
severní skupinka:
Obchází domy při silnici k Deštnému a
Janovu a okolo náměstí. Koledníky Jakuba
Mencla, Anetu Prázovou a Aničku
Sozanskou vedla Marcela Menclová.

západní skupinka:
Má na starosti domy od školy směrem
k Bačetínu, novostavby na Petřikáči až
pod bývalý kravín. Skupinku ve
složení Bareš Benedikt a Ignác,
Bartošovy Lucie a Jana vedla Marie
Barešová, doprovázela Romana
Bartošová.
východní skupinka
Prochází stavení na „kopci“, v obci a okolo
silnice k Dolům. Skupinku vedla Martina
Novotná, koledovali Richard Poul, Radim
Práza a Matěj Tláskal, na Dolech se
přidala i Beatka Novotná.
severní skupinka:
Obchází domy při silnici k Deštnému a
Janovu a okolo náměstí. Koledníky Jakuba
Mencla, Anetu Prázovou a Aničku
Sozanskou vedla Marcela Menclová.
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A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Tady jsou výsledky:
Bystré
11 929
Janov a Tis
5 989
Ohnišov
10 414
Sedloňov
8 219
Bohdašín
5 010
Dobřany a Nedvězí
7 150
Sněžné
4 695
-----------------------------------------celkem
53 406
Přehledná tabulka dosavadních sbírek v Bystrém
rok

pokladniček vybráno Bystersko okolní obce
v Bystrém
v
skupinek
Bystrém celkem

2007
2008
2009
2010

1
2
3
3

4 960
9 554
12 400
13 422

2
4
5
8

2011 3

12 147 10

2012 3

11 929 10

Janov + Tis
Janov+Tis, Dobřany
Janov + Tis, Dobřany (sam. skupina)
Bystré + příspěvek od 7 rodin z obce Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov, sam. skupiny: Dobřany +
Nedvězí, Ohnišov, Bohdašín
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)
Janov+Tis, Sedloňov, Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 skup.)

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 – oblastní charita Dobruška:
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor,
Běstvin, Dolů
VAL, CHLÍSTOV
OPOČNO vč. Čánky a Dobříkovce
POHOŘÍ
SEMECHNICE
TRNOV
HOUDKOVICE
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY, Mokré, Záhornice
KOUNOV
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Žákovec
BYSTRÉ V O.H.
JANOV A TIS
OHNIŠOV
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
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130 103 Kč
7 993 Kč
44 613 Kč
13 885 Kč
7 476 Kč
6 118 Kč
4 665 Kč
18 921 Kč
22 448 Kč
5 883 Kč
11 059 Kč
25 175 Kč
11 929 Kč
5 989 Kč
10 414 Kč
4 695 Kč
8 219 Kč

Bystré a
okolí
vybráno
celkem
8 633
17 011
21 480
39 491
52 776
53 406

DOBŘANY
BOHDAŠÍN
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška
BAČETÍN
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
CELKEM

7 150 Kč
5 010 Kč
14 622 Kč
6 240 Kč
5 746 Kč
4 871 Kč
383 224 Kč

Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2012! Děkujeme ještě jednou i
všem ostatním výše nejmenovaným, kteří s organizací sbírky každoročně pomáhají!
P. Poulová

Taneční zábavy v Bystrém, aneb jak je to dál
Jsem rád, že mohu navázat na článek z minulého zpravodaje. V té době jsme měli všichni
obavy o budoucnost naší hospůdky a pomalu jsme se s ní už začínali loučit. Naštěstí ale přišla ke
slovu obec a po několika jednáních a dlouhé rozvaze se obecní zastupitelstvo téměř jednohlasně
shodlo na odkoupení objektu, k čemuž přispěla i příznivá cena. A tak si obec vzala toto nelehké
břímě za své a postarala se o to, že tu nebudeme mít nové překladiště asijského zboží, jak se
proslýchalo, ale dál nám bude tento objekt sloužit k vzájemnému setkávání a pořádání různých
akcí. Zkrátka obec dala naší hospůdce další budoucnost a rád bych věřil, že bude dlouhá a slavná.
Vraťme se ale o několik měsíců zpět. V době Posvícení v Bystrém se o výše uvedených
skutečnostech ještě ani nijak vážně neuvažovalo a návštěva na zábavě byla tak nějak průměrná,
ale ve finále docela povedená. Skoro to vypadalo, jako by se místní chtěli s naší hospůdkou
důstojně rozloučit. Následovalo několik chmurných týdnů, kdy už pomalu nebylo k pivu co zobat,
až se na přelomu listopadu a prosince začalo s úvahami o koupi hospody. Pak už to šlo velice
rychle a veřejnost se vše dozvěděla na zasedání OZ konaném právě v hospodě.
Nová éra tak začala sice skromným, ale zato velmi vydařeným Silvestrovským večerem, ze
kterého někteří odcházeli až kolem 7. hodiny na Nový rok.
Čekali nás dva lednové plesy místních spolků. V případě myslivců se asi předpokládala
trochu vyšší účast, ale návštěva něco málo přes 100 lidí byla nakonec poměrně uspokojivá. K tomu
předtančení našich malých zimních sněhových vloček a bohatá tombola nasadily laťku na začátek
roku poměrně vysoko. Koncem ledna se o ples postarali hasiči a musím konstatovat, že mě
příjemně překvapil nejen slušnou návštěvou kolem 100 lidí, ale zvláště pak módní přehlídkou
společenských a svatebních šatů, jež předvedla krásná děvčata z řad hasičů a jejich přátel.
Závěrem bych rád poděkoval oběma pořadatelům, že pro nás připravili i něco navíc kromě
hudby, tance a dobrého jídla. Také si velice vážím podpory kultury našich spoluobčanů, kteří
neváhali a přišli se pobavit se sousedy a snad i trochu nastartovat nový život naší hospůdky.
Jen tak dál, brzy je tu karneval….
L. Ševc

Masopustní průvod letos nebude
Přelom února a března se od začátku devadesátých let minulého století nesl v naší obci v
masopustním duchu. Když vzpomeneme na jeho začátky, vybavíme si průvod desítek masek s
kapelou a koňským potahem, který od rána až do pozdního dopoledne obveseloval obyvatele obce,
s tradičním zakončením na Dolech.
Postupem času ale spousta těch, kteří řádili v maskách, raději vzala pohodlnější roli hostitelů
a průvod postupně chudl a chudl. Poslední roky už tak nešlo o rozverný průvod, ale o pouhou malou
skupinku masek (povětšinou už nešlo ani o bysteráky), která s odpoledními hodinami a zvyšující se
,,hladinkou" byla již spíše pro ostudu.
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Proto jsme se pro letošek snažili zmobilizovat lidi, kteří měli kdy co do činění s masopustem,
aby akce získala opět odpovídající úroveň. Bohužel ale s nevalným výsledkem. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli letos masopust neuspořádat. Tímto chceme jako pořadatelé poděkovat všem těm,
kteří nám projevovali svoji přízeň a buď šli s průvodem, nebo nás vítali ve svých domovech.
Samozřejmě do budoucna je existence masopustu v Bystrém otevřená a bude-li mezi lidmi zájem,
rádi tradici obnovíme.
Ale aby nebylo v obci o masopustu smutno, bude 18. 2. odpoledne v hospodě dětský
maškarní rej (možná se tak podaří vychovat budoucí generaci masopustního průvodu  ).
Zároveň chystáme i novou zimní akcičku pro všechny bez rozdílu věku, kteří si chtějí hrát. A to
sjezd z kopce v čemkoliv a na čemkoliv. Termín, který bude záviset mj. na slušném počasí + další
informace se dozvíte na plakátech, které v dostatečném předstihu vyvěsíme.
Na závěr vás všechny chceme pozvat na tradiční Pyžamový ples, termín je sobota 10. 3.
Doufáme, že se probudíte ze zimního spánku a přijdete si s námi zařádit. Předem díky!
Za VAG-I-noviny Bystré Pepa Novotný

Co možná nevíte…

140 let ochotnického divadla v Bystrém (3. díl)
V roce 2011 uplynulo 140 let od prvního ochotnického představení v Bystrém. Spolek
sám však oficiálně vznikl až v lednu 1872 schválením stanov spolku. V tomto díle se
zaměříme mimo jiné na oslavy 100 let vzniku spolku.
Činnost
V repertoáru bysterských ochotníků nebyla vždy jen ucelená divadelní představení, ale i
různé divadelní výstupy. Např. roku 1888 při prvním sjezdu hasičské župy dobrušské v Bystrém
byla postavena na pozemku tehdejšího starosty Antonína Andrše poblíž školské studně umělá
zahrada a na ní divadelní jeviště, na kterém se vší pravděpodobností uváděli ochotníci různé
divadelní výstupy, jak tomu bývalo při podobných hasičských slavnostech i jinde.
Hospodaření
V přehledu finančních výsledků ochotnických jednot z roku 1880 až 1894 se uvádí, že
bysterský spolek odvedl místním podnikatelům 50 zlatých a na úpravu vlastního divadla věnoval
19 zlatých. Uvádí se, že se hrála 3 představení ročně. V soupisu majetku obce z roku 1881 nalézáme
jmenován „kříž, jenž z obecního jmění a och. bysterských postaven“. Podle kronikářky Čtvrtečkové
se jednalo o dnes již rozebraný kříž u kostela. Roku 1889 hradil spolek vedle jiných dárců výdaje
chudým žákům k Vánocům a škole pak vycpaného čápa. Roku 1890 přispívá se 3 zlatkami na
vybudování věžních hodin, které byly uvedeny do chodu o pouti 1890.
Hudba
Hudba byla a dosud je důležitou součástí divadelního představení, a tak i při představeních
bysterských ochotníků vystupovali hudebníci. Hráli před představením, v meziaktí i po představení.
Dnes již byla živá hudba nahrazena muzikou reprodukovanou.
100 let
Oslavy stého výročí ochotnického divadla byly zahájeny setkáním ochotníků v hostinci
Jednoty dne 28. února 1971. Ráz setkání byl opravdu slavnostní. Přijeli i funkcionáři okresního
výboru Svazu divadel i okresní kulturní komise a zástupci divadelních souborů z okolí. Vladimír
Sedláček, ředitel školy, seznámil přítomné stručně s dějinami ochotnického divadla, krátce se slovy
uznání vystoupili i hosté. Minutou ticha se vzpomnělo těch ochotníků, kteří již odešli do nenávratna.
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Členové rady Osvětové besedy předali ochotníkům čestná uznání za jejich činnost. Na zdi hostince
hlásal velký transparent:
100 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V BYSTRÉM 1871 - 1971
K tomuto jubileu sehrál zdejší soubor 17. a 18. dubna a 1. května 1971 veselohru Aloise
Jiráska „Magdalena Dobromila Rettigová“. Touto hrou chtěli ochotníci složit hold všem známým
buditelům českého národa, kteří právě v našem kraji měli tak mocnou oporu v prostém lidu, v
našich předcích. (Manželé Rettigovi totiž patřili do buditelské družiny dobřanského faráře P. Josefa
Liboslava Zieglera, který působil na Dobřanech 1809-17. Také F. V. Hek, dobrušský kupec, vlastenec
a národní buditel, nalezl v těžkých dobách u Rettigů druhý domov.) Připomeňme si jmenovitě, kdo
v tomto představení vystupoval – kdo byli vlastně členové divadelního spolku v této době:
Osoby a obsazení hry Magdalena Dobromila Rettigová
M. D. Rettigová
Libuše Sedláčková, učitelka
Rollerová
Hana Drašnarová, učitelka
Roubínková
Gerlinda Povolná, zaměstn. St. statku
Lenka
Jitka Andršová, studentka
Mařenka
Helena Martinková, úřednice
Aninka
Hana Kotyšková, zaměstn. FABu
Tonička
Zdena Vinterová, studentka
Týny
Mil. Matušková, prodavačka
Frony
Blanka Škodová, prodavačka
Ančka
A. Čtvrtečková, vedoucí hostince
Kačenka
Marie Hartmanová, studentka
doktor Plavec
František Kordík, pekař
MUDr. Güllich
Josef Dusílek, technik
Roubínek aktuár
Jaroslav Komůrka, dělník
Roubal, pojezdný
Antonín Franc, traktorista
Valenta
Josef Ševc, technik
Chadima, švec
Adolf Kárník, tkalc. mistr
Rejsek
Adolf Dušek, tkalc. Mistr
Vacek
Jiří Tomáš, učeň
učit. mládenec
Josef Remeš, traktorista
Všetečka
Zdeněk Čtvrtečka, řidič
Představení režíroval Václav Gerstner, ředitel ZDŠ v Dobřanech. Divadlo bylo velmi pěkně
sehrané a účinkující sklidili zasloužené uznání.
V rámci oslav ještě u nás bylo sehráno představení Kulturního klubu JZD Chleny Doktor
Fiakr (5. června), úspěšné bylo i představení sedloňovských ochotníků 27. listopadu Úplně zbytečné
parohy.
Na ukončení oslav sehráli ještě místní ochotníci spolu s janovskými tři ukázky z repertoáru
bysterských ochotníků před sto lety. Z celkem osmi tehdy hraných titulů bylo vybráno:
Veselý švec aneb Proměněné ženy (veselohra, kdysi hrána dvakrát v jednom roce), dále Uniforma
maršála Radeckého (secvičili ochotníci z Janova) a nakonec Rekrutýrka v Kocourkově. Tyto hry byly
uvedeny celkem čtyřikrát, a to v Bystrém 18. a 19. prosince 1971 a v Janově 1. a 9. ledna 1972. Ve
hrách byly použity staré kulisy a opony, které ještě zbyly ze starého jevištního zařízení. Před
představením a v přestávkách hráli muzikanti, jak to bývalo zvykem v dřívějších dobách.
1974 – Poslední muž
Protože zatím nemůžeme nabídnout fotodokumentaci z oslav 100 let ochotnického divadla,
doplníme dnešní díl ještě povídáním o úspěšném divadelním představení z této doby: 27. a 28.
dubna 1974 sehráli ochotníci divadelní představení Poslední muž, k němuž se dochovala dobová
recenze Vladimíra Hofrichtera, ze které vybíráme:
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„Veselohra Poslední muž byla
s úspěchem na konci 30. let
zfilmována a titulní roli
vytvořil Jaroslav Marvan,
jehož
výkon
je
určitě
v paměti mnohých filmových
diváků. Už z tohoto hlediska
jsem byl zvědav na herecké
ztvárnění hlavní postavy hry
otce rodiny Josefa Kohouta
bysterským
Josefem
Dusílkem. Už první chvíle na
jevišti potvrdily, že Josef
Dusílek si ví s Kohoutem
rady. Se skřipcem na kraji
nosu, přes který i pohledy
dirigoval členy své rodiny, s mírně nachýlenou postavou v domácím kabátku vytvořil herec správně
dimenzovanou jevištní postavu. Velice mu pomohl jeho výborný hlasový fond, kterým ovládal
všechno dění svojí domácnosti. Herec přesvědčivě zvládl i proměnu ve třetím dějství, kdy se ve
skrytu hadrového panáka dovídal pravdu o sobě z úst svých dospělých dětí a manželky. Byl to
herecký výkon, který by zazářil i ve fundovanějším divadelním souboru. Úplně rovnocennými
partnery byli Josefu Dusílkovi členové jeho rodiny. Věčně ustaranou a polekanou manželku a matku
přesvědčivě zahrála Libuše Sedláčková, velmi přirozená a milá byla Zdenka v podání půvabné
Gerlindy Povolné, druhou dceru Helenku představovala neméně zdařile Milada Matušková. Značný
smysl pro humor projevil Václav Drašnar v roli povedeného synáčka Jaroslava. Nápadník Zdeny ing.
Bečvář, kterého hrál Josef Ševc, se rozehrál k výbornému výkonu ve druhé části hry. Líbilo se mi
jeho několikeré objímání s G. Povolnou, které bylo úplně samozřejmé, nenucené a přirozené.
Taková objetí na jevišti bývají u ochotníků mírně řečeno trapná, partneři si obvykle nevědí rady.
Zde tomu bylo naopak. V menších rolích se představili Antonín Franc a Josef Remeš jako nápadníci
dcery pana Kohouta a služky. Poprvé a bez ostychu hrála dobře milou studenta Jaroslava Iveta
Světlíková.
Její
Tonča
Vacková oživila dění na
jevišti rovněž jako mladičká
Blanka Martinková, která si
s chutí
zahrála
služku
Barušku. Na představení
byla znát práce režiséra
Vladimíra Sedláčka hlavně
při aranžmá stolových scén,
které byly živé a spontánní.
…
Divadelní
soubor
v Bystrém
je
spolu
s ochotníky ze Sedloňova
jediným
aktivním
vesnickým
souborem
v oblasti Orlických hor. …
zleva: Václav Drašnar, Zd. Vinterová, Iveta Světlíková, Bl.
V Bystrém je dobrá parta
Martinková, Gerlinda Povolná, Josef Ševc, Milada Matušková, Josef
nadšených lidí, kteří mají
Remeš, Antonín Franc, Vladimír Sedláček.
divadlo rádi a budou ho
vpředu: Libuše Sedláčková a Josef Dusílek
hrát i nadále. Zárukou je
celá řada mladých tváří…“
Na co se ještě můžete těšit příště? Připomeneme další představení zaznamenaná obecní kronikou.
Petra Poulová, kronikářka
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Napsali jste nám…
Moje vzpomínky
Kde dříve lidé nakupovali a jedli
Za Císaře Pána v každé vesnici bylo několik krámků, kde lidé dostali potraviny a nejnutnější
potřeby pro domácnost. Také hospůdek bývalo několik. I řemeslníci prodávali svoje výrobky –
vzpomeňme jen několik bysterských, těch nejvíc známých: řezník, kovář, truhlář, krejčí, tesař. Byl tu
i povozník a hokynářka.
U Zlatého potoka býval okolo roku 1900 pod příkrou strání také malý obchůdek v čp. 83
(dnes u Macků). Byl označen velkou modrou tabulí s nápisem OBCHOD SMÍŠENÝ EMANUELA
HEJZLARA. Hned vedle byl rakouský orel hlásající, že zde PRODEJ TABÁKU a plechové tabulky,
nabízející cikorku z továrny Jindřicha Francka z Pardubic. Cikorky mívali na skladě velké množství,
též „Velimskou“, později „Kolínskou“ s obrázkem sokola z „akciové společnosti Česko Moravské
v Kolíně“, dále cikorku „Besgerem“ z továrny v Podkrkonoší, ta byla s obrázky. Čoko, homolka o
váze 12 – 13 kg, odsekávali sekerkou, jakou používali řezníci. Homole byla obalena silným černým
papírem. Sirky byly v takovém balíčku z měkkého papíru a škrtalo se s nimi o plotnu, velice často i o
napjaté kalhoty na stehně. Balíček sirek stál krejcar. Korunová měna byla zavedena v roce 1892, ale
všude se dále počítalo na zlatky a krejcary. Z Kvasin přiváženo bylo pivo s nápisem PIVOVAR
KVASINY. Bylo ve skleněných láhvích litrových s pérovým závěrem s gumičkou. Láhev stála 11 – 13
krejcarů. Chléb a pečivo lidé kupovali jen ve zdejších mlýnech. V těchto dobách se v domácnosti
spotřebovalo mnoho petroleje. Nejlepší byl americký, ten nečudil. Pro tkalce musel být parafín a
skleněné cylindry do lamp. Cukrovinek byl jen jeden druh – v takové plechové krabici. Též perník
na strouhání, nějaké koření a kvasnice. Též se prodávala kořalička, venku v altánu, zakrytém
rybízovými keři. Jaká byla cesta do krámku? Dole jen brod, tak se chodilo stezkou nad příkrou
strání.
A jaké potraviny za stara jedli? K snídani obvykle žitnou kávu. K obědu kyselo s brambory na
loupačku s tvarohem, bramborovou pečeni (kucmoch). Jindy zase polévku z mouky (hladká Ančka)
nebo polévku ze sušeného ovoce, hrachovou, z krupek. Maso bývalo jen v neděli, ale ne všude.
Josef Langr

Gratulace
V tomto období slaví své významné životní
jubileum mimo jiné také
pan Jaroslav Rosenkranz,
pan Josef Povolný,
paní Jiřina Nováková,
a pan Josef Langr.
Oslavencům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
pozn. redakce uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
Pokud chcete touto cestou popřát svým blízkým, kontaktujte redakci.
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Pozvánky

se uskuteční

v sobotu 18. února 2012
od 15:00 hodin
v hospodě u Divočáka v Bystrém.
Zveme všechny děti z Bystrého a okolí!

Čeká vás zábava, tanec, soutěže i bohatá tombola!
Letos bychom rádi zavedli jednu novinku v podobě možnosti zakoupení si tácku
plného dobrot během karnevalu, který se bude prodávat za symbolickou cenu a
výtěžek bude použit na další dětské akce v Bystrém.
Proto prosíme ochotné maminky, babičky či tetičky, aby přispěly nějakými
drobnými zákusky z domácí dílny, které mohou přinést v den karnevalu mezi
10:30 a 11:00 do hospody.
Předem velice děkujeme za ochotu a spolupráci a těšíme se na vás!

R. Bartošová

Cvičení s dětmi
Všichni, kdo máte doma malého caparta a máte chuť a čas,
přijďte si zacvičit do naší malé, ale milé bysterské tělocvičny!
Společně se protáhneme, procvičíme a zatančíme si na veselé dětské písničky.

Cvičení probíhá každý čtvrtek od 16:15 hodin.
S sebou si vezměte obuv do tělocvičny a především dobrou náladu! 
Děti musí být v doprovodu dospěláka!
Těší se na vás R. Bartošová
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Turnaj ve stolním tenise
Letos již podeváté budou soutěžící bojovat o „Putovní pohár Vítězného února“, který letos
připadá na sobotu 25. 2. 2012 a proběhne v naší „Obecní hospodě“ od 13 hodin.
Pořadatelé si slibují hojnou účast místních i přespolních závodníků a tímto by zároveň rádi
pozvali i něžné pohlaví, které se utká v samostatné kategorii.
Po celém klání se pak vše může probrat u zlatavého moku a určitě bude i něco dobrého
k zakousnutí.
L. Ševc

Zveme všechny příznivce

stolního tenisu na 9. ročník turnaje

O putovní pohár „Vítězného února“
který se koná

v sobotu 25. 2. 2011 od 13:30 hod.
(prezentace 13:00 až 13:30 hod.)

na sále hostince v Bystrém
Stejně jako vloni kategorie muži registrovaní a neregistrovaní hráči
V případě zájmu bude i kategorie žen
startovné: 50,-Kč
Přihlášky: p. L. Ševc tel.603 567 714
Srdečně zvou pořadatelé.

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 9. 2. 2012
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. 4. 2012
»»»»»•«««««
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Kulturní a společenské akce - přehled:
18. února
sobota

Dětský karneval

22. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

25. února
sobota

Turnaj ve stolním tenisu
O putovní pohár „Vítězného února“

hostinec U Divočáka, začátek v 15:00
zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

hostinec U Divočáka, začátek ve 13:30, prezentace 13:00-13:30

10. března
sobota

Pyžamový ples

14. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

březen

hostinec U Divočáka, od 20:00, hudba: Proradost,
pořádají Vag-i-noviny
hostinec U Divočáka, začátek v 19:30

Sběr obnošeného šatstva
Podrobnosti se dozvíte z plakátů

11. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. dubna
neděle

Vítání občánků

22. dubna
neděle

Setkání důchodců

30. dubna
pondělí

Pálení čarodějnic na Bučině

zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00
Lampionový průvod vyráží v 19:30 od čekárny
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