ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH květen 2012
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Divadélko Dráček
Dětský den

 Kulturní a
společenské akce přehled

Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 22. února 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 14. zasedání ze dne 18.1.2012,
b) obsah doručené pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) zprávu o průběhu prací před zadáním projektu inženýrských sítí v lokalitě
výstavby RD,
e) zprávu o výsledku projednání varianty svozu komunálního odpadu v obci,
2) neschvaluje:
a) Poskytnutí finančního paušálu Psímu útulku v Lukavici.
3) pověřuje:
a) p. Drašnarovou shromažďováním informací k rozhodnutí ve věci sběru,
shromažďování a likvidace směsného komunálního odpadu v obci pro rozhodnutí
zastupitelstvem na zasedání dne 14.3.2012,
b) starostu a místostarostu dosažením příslušných dohod k projektu a výstavby
inženýrských sítí zástavbové lokality.
USNESENÍ
z 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v budově Hospody U Divočáka v Bystrém
dne 14. března 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) veřejnou vyhlášku hlavního hygienika ČR o nebezpečí nákazy včel varoázou,
b) obsah doručené pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) zprávu o organizaci veřejné služby a veřejně prospěšných pracech v obcích,
e) zprávu o výsledku projednání varianty svozu komunálního odpadu v obci,
2) schvaluje:
a) změnu správce vodovodu a kanalizace v obci,
b) změnu systému sběru a likvidace komunálního odpadu od 1.7.2012,
c) změnu poplatku za sběr a likvidaci odpadů od 1.1.2013,
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3) pověřuje:
a) starostu a místostarostu uzavřením mandátní smlouvy s osobou vybranou z
kandidátů na odbornou osobu ve smyslu změny zákona o vodách.

Důležitá upozornění

Změna systému svozu domovního odpadu

Na březnovém zasedání zastupitelstva byla schválena změna systému sběru
domovního odpadu. Tato změna se týká pouze netříděného směsného odpadu, nikoli
tříděných surovin (sklo, plast, PET, tetrapack, kov, papír). Ráda bych Vám poskytla
několik informací s tím souvisejících.
Dosud byl směsný domovní odpad ukládán do velkoobjemových kontejnerů.
Jeden stojí za kostelem, druhý v návsi (u Štěpánů). Tyto kontejnery bohužel již
dosluhují a náklady na jejich údržbu a nezbytné opravy nejsou zrovna malé (jen
oprava svařením zkorodovaných míst vyjde na více než 20 tisíc korun za jeden
kontejner, poslední oprava byla provedena před 4 lety). To nás postavilo před otázku,
zda se další opravy ještě vyplatí. Navíc rostou i náklady za jejich odvoz (vloni odvoz
obou kontejnerů vyšel na 1998,-, celkově jsme za uplynulý rok vydali 25479,- jen za
dopravu odpadků na skládku).
Dalším důvodem k připravované změně jsou dlouhodobě vysoké náklady na
svoz a likvidaci směsného komun. odpadu, které v r. 2011 činili 394,- Kč na uživatele,
kdežto poplatek obci činí 300,-. A dá se předpokládat další růst nákladů vlivem
rostoucího DPH a cen pohonných hmot.
Pokud bychom tedy chtěli náklady vyrovnat, museli bychom poplatek zvýšit na téměř
450,-, abychom pokryli veškeré náklady vydávané na odpadové hospodářství (nejen
odvoz, ale i nezbytné opravy kontejnerů a jejich stání).
Proto jsme oslovili firmu Marius Medersen s. r. o., která pro nás připravila
nabídku na svoz směsného komunálního odpadu z popelnic z jednotlivých
domácností. Cena za jejich služby činí 311,- Kč bez DPH/uživatele, což je jistě
finančně přijatelnější. Pozn. DPH se pro letošní rok zvýšilo z 10 na 14%.
Přechod na systém popelnic bude probíhat následovně:
 V nejbližších dnech Vás navštíví zástupci obce, u kterých si můžete objednat
popelnici za výhodnější cenu. Popelnice bude obecní úřad objednávat pro
zájemce hromadně, tudíž vyjdou levněji a nebudete mít starosti s jejich
přepravou. V nabídce je popelnice klasická kovová bez koleček 110l, plastová
s kolečky 120l a 240l. Plastová popelnice je výhodnější nejen v ceně, ale také
v tom, že má kolečka a manipulace s ní je snazší. Pro bližší představu bude
jedna „vystavena“ v obchodě, abyste měli možnost si ji okouknout.
 Ceník popelnic je následující:
Typ nádoby
Plastová 120 l – zvýhodněná cena

Cena včetně DPH (Kč/kus)
600,-
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Plechová 110 l

828,-

Plastová 240 l

1260,-

 Lze použít i další odpadové nádoby o objemech 260l a 1100l, nebo plastové
pytle 120l označené logem Marius Pedersen.
 Každá domácnost může mít přistavený libovolný počet popelnic, dle vlastního
zvážení a osobní potřeby.
 Svoz odpadků z popelnic bude zahájen od července, současně se ukončí provoz
velkoobjemových kontejnerů. Svoz bude 1x za dva týdny, vždy v určitý den
v týdnu. Den svozu bude upřesněn.
 Pokud budete mít více odpadu nárazově, můžete jej uložit do pytle s logem
Marius Pedersen a pytel postavit vedle popelnice. I ten Vám popeláři odvezou.
Pokud ale bude odpad v jiném pytli, nechají ho tam stát. Stává se totiž, že jiné
pytle mají malou nosnost a roztrhnou se, proto je popeláři neodváží.
 Pytle s logem MP bude možno zakoupit v obchodě nebo v hostinci za cca
10Kč/kus.
 Pokud budete mít v popelnici horký popel, popelnici také nevysypou, došlo by
k zahoření vozu.
 Pro chataře a chalupáře, kteří nechtějí přistavovat popelnice, budou k ukládání
odpadků sloužit také tyto pytle. Odkladné místo pro tyto pytle bude
vybudováno na sběrném místě v návsi (u Štěpánových).
 Tříděný odpad (sklo, plast, PET, tetrapak, papír, kov) se ukládá jako doposud.
 Sběrné hnízdo v návsi zůstává, lze tam ukládat sklo barevné a čiré a plasty.
 Sběrné hnízdo za kostelem se přestěhuje ke skladové hale. U skladové haly
bude možno ukládat veškerý odpad MIMO NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
ELEKTROZAŘÍZENÍ. Budou tu kontejnery na sklo barevné i čiré, kontejnery na
plasty, ohrada na ukládání pytlů s PET a nápojovými kartony tetrapak,
kontejner na kov a skládek na papír. Bude zde i klec na ukládání pytlů
s odpadem pro chataře a chalupáře.
 Pro letošní rok zůstává poplatek za domovní odpad beze změn, tzn. 300,- na
osobu resp. rekr. zařízení.
 Od ledna 2013 bude poplatek zvýšen, jeho výše se bude odvíjet od aktuálních
cen svozu odpadů a bude upravena novou vyhláškou.
V případě nejasností či dotazů se obraťte na své zastupitele, rádi Vám vše vysvětlí.
Prosím, věnujte i nadále svůj čas a energii na třídění domovního odpadu. Šetříte
tím nejen životní prostředí, ale také své peníze. Za tříděný odpad získává obec
finanční odměny, které pomáhají dorovnat náklady na likvidaci odpadků.
Za Obecní úřad v Bystrém zpracovala Monika Drašnarová
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Oznámení Katastrálního úřadu o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální
mapu v katastrálním území Bystré v Orlických horách obce Bystré bude předložen
k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Bystrém v zasedací místnosti
ve dnech 28. 5. 2012 až 8. 6. 2012 s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Ve dnech 28. 5. 2012 – 30. 5. 2012 od 9.00 do 16.30 hodin bude veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí po
dohodě na tel: 602 121 178.
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance
katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu
na katastrálním pracovišti.

Tradiční čištění koupaliště
Tak jako každým rokem se svolává dobrovolná brigáda k vyčištění požární
nádrže, úklidu a úpravám v celém areálu „Koupaliště“. Letos je to opět přizpůsobeno
bohatému programu našich hasičů, a tak byl odsouhlasen přijatelný termín sobota
5. 5. 2012. Sraz je jako vždy u hasičské zbrojnice v 8:00 hod., kdo to nestihne, může
dorazit přímo na koupaliště.
Obec pro zúčastněné připraví menší občerstvení a volné vstupenky na sezonu
2012. Nyní už si jenom přát hezké počasí. Bližší informace na plakátech.
L. Ševc

Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
květen 2., 16. a 30.
červen 13. a 27.

červenec 11. a 25.
srpen 8. a 22.

Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).
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Stalo se...
Taneční zábavy v Bystrém, aneb jak nám to pokračuje v hospůdce
Po úspěšných zimních plesech se v hospodě konaly různé společenské i soukromé akce a dá
se říci, že od Nového roku nebyl snad jediný víkend, kdy by se tam něco nedělo.
V únoru se nám velmi vydařil dětský karneval a moc příjemně nás překvapilo, kolik dětí si
přišlo ve svých maskách zařádit. Děti si vydatně zatančili, trochu zasoutěžily a napětí jim přinesla
také bohatá tombola.
Tradičně hojně navštěvovanou akcí je Pyžamový ples. I letos si pořadatelé připravili pěkný
program, do kterého byli zapojeni téměř všichni návštěvníci, a tak se stalo, že se hospoda na malý
okamžik zcela vyprázdnila a celá osádka lodi „Condomia“ se ocitla doslova na ulici a ke všemu
ještě v pyžamu.
Velký úspěch diváků měla i obě divadelní představení, a to jak divadlo našich bysterských
ochotníků, tak i profesionálů z Hradce Králové.
Do pomlázkové zábavy se po loňském fiasku žádný ze spolků nakonec nepustil, a proto se
pár nadšenců společně s obsluhou hospody rozhodlo připravit pro místní večerní „Pomlázkové
posezení“ při hudbě a tanci. Starší generace se zřejmě zalekla, že se bude jednat o diskotéku, tak se
účast pohybovala spíše v mladší kategorii. Akce se dala nakonec vyhodnotit jako vydařená, i když
s menší účastí. Příště to snad bude lepší.
V posledních týdnech plnili hospůdku ve velkém fanoušci Pardubického hokeje, kteří
nakonec pomohli „Perníkářům“ až k titulu.
Závěrem bych rád poděkoval všem, co se snaží, abychom naší hospůdku zachovali v chodu.
Trochu bych si to tu bez hospody neuměl představit. Nyní se musíme smířit s tím, že přijde taková
„okurková sezóna“, kdy většině z nás začínají jarní práce na zahradách a kolem domů a ani se
v blízké budoucnosti neplánují žádné významné akce.
Tak snad přijdeme fandit našim hokejistům, nebo se alespoň ochladit při horkých letních
dnech.
L. Ševc

Cvičení maminek a dětí
Asi od poloviny ledna se tělocvična v bývalé škole stala hostitelkou i našich nejmenších
spoluobčánků. Každý čtvrtek od 16:15 se tu scházely bysterské maminky se svými ratolestmi, aby
společně strávily necelou hodinku v pohybu. Takže se společně tančilo na veselé dětské písničky,
cvičilo s míčky, kuželkami nebo švihadly a také se tu metaly kotrmelce a jezdilo po lavičce jako po
skluzavce. A nutno dodat, že účast byla téměř vždy velmi početná, většinou se sešlo kolem deseti
dětí.
V současné době se už
v tělocvičně s dětmi necvičí, protože
s příchodem sluníčka a tepla nás
více zlákala zahrádka a venkovní
hřiště, ale doufejme, že se budeme
v takto hojném počtu setkávat opět
v příštím roce.
Děkujeme
touto
cestou
obecnímu úřadu za zakoupení nové
žíněnky a lavičky a také za celou
vlastní rekonstrukci tělocvičny,
která přispěla k jejímu příjemnému
a pohodovému využívání.
R. Bartošová
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Dětský maškarní karneval
Letošní dětský maškarní karneval se konal v sobotu 18. února od 15:00 hodin. Na sále
místního hostince se opět sešla celá řada nejrůznějších masek od princů a princezen přes čertíky a
kouzelnice až po všelijaká zvířátka. Již tradičně děti na parketě přivítala a zábavu úžasně
rozproudila Dana Francová, která neúnavně tančila spolu s dětmi na nejrůznější veselé písničky.
Samozřejmě nechyběly ani soutěže, které byly rozděleny pro ty starší a pro mrňátka. Nakonec mohl
každý fandit svému favoritovi při známé židličkované. Děti za své výkony dostaly sladké odměny a
domů si pak mohly odnést i nejrůznější ceny z bohaté tomboly.
Novinkou letošního ročníku byla možnost zakoupení si tácku plného opravdu výborných
moučníků od bysterských maminek a babiček. Tímto bych chtěla velice poděkovat všem
hospodyňkám, které byly tak moc hodné a něco dobrého nám upekly. A že jich bylo opravdu hodně!
Výtěžek z tohoto prodeje, ale i z dobrovolného vstupného, za nějž také velice děkujeme, bude využit
na dětské akce v letošním roce. Už brzy nás čeká tradiční dětský den na koupališti a již nyní mohu
prozradit, že se děti mohou těšit i na podzimní akci, tentokrát v duchu olympiády.
Závěrem se ještě vrátím k našemu únorovému karnevalu. Moc děkuji všem, kdo se podíleli
na jeho přípravě a organizaci a zároveň i všem, kdo přišli a podpořili nás. Budeme se těšit na hojnou
účast opět za rok!
R. Bartošová

Vítání občánků
Zásluhou pilných rodičů (jen tak dál!!) jsme
mohli v neděli 15. dubna přivítat další bysterské
občánky narozené v uplynulém roce a zkraje tohoto
roku. Byli jimi:
Klement Bareš
Denisa Jirušková
Jiří Drašnar
Zuzana Hauferová
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Setkání důchodců
V neděli 22. dubna uspořádal Sbor pro občanské záležitosti naší obce setkání bysterských
důchodců. Letošní účast byla opravdu nečekaně vysoká, snad největší za posledních 6 let, co se této
události účastním jako pomocná pracovní síla v kuchyni . Z 67 pozvaných „důchodců“ (mnohým byste
důchodcovský věk vůbec nehádali) jich přišlo na setkání 38. Snad k tomu přispělo i očekávané vyprávění
pana Vašíčka o jeho cestě po Ománu.
Úvod patřil jako vždy panu starostovi,
který připomněl události uplynulého roku. Poté
předvedly své vystoupení malá bysterčata pod
vedením paní R. Bartošové a po přípitku jsme se
vydali na virtuální putování po Ománu. Pan
Vašíček navodil atmosféru daleké země
tradičním oděvem, který si k vyprávění oblékl.
Říká se mu dishdasha, taková sváteční „noční
košile“, k němuž neoddělitelně patří i čapka
zvaná kumma. (ne že bych si to pamatovala,
internet je ale studna informací  ). Své
vyprávění doplnil fotoprojekcí a samozřejmě
spoustou vtipných komentářů.
Odpoledne plynulo v poklidném duchu
a věřím, že se všem hostům líbilo. Moc mě ale
zamrzelo, že se ho nemohla zúčastnit hlavní
organizátorka paní G. Povolná, která těsně
před setkáním onemocněla. Jí i paní E.
Mackové, která se zhostila obsluhy, bych moc
ráda poděkovala.
Monika Drašnarová

Co možná nevíte…
140 let ochotnického divadla v Bystrém (4. 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 posledních dvou
dílech se zaměříme na repertoár souboru – dnes na hry uvedené v padesátých až
osmdesátých letech minulého století.
Divadelní představení pod hlavičkou OB:
1955 Zlý jelen
- hráno 10. a 11. dubna, bylo „pěkně navštíveno a soubor vybídnut, aby ke dni 10. výročí
osvobození sehrál ještě další představení.“
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1964 O lásce třikrát jinak (režie Bohumil Dyntar)
- pásmo jednoaktovek, hráno v dubnu 1964, opakováno v Kounově
- hráli: Josef Ševc, A. Čtvrtečková, Josef Dusílek, Jiří Povolný, E. Preislerová, Václav Drašnar, I.
Šintáková, M. Remešová, Josef Mach, A. Dušek, B. Fuckerová, Josef Remeš, Vl. Kárník – viz
společné foto
1965 Charleyova teta (režie Božena Fuckerová)
- květen 1965, hra byla dvakrát opakována
- hráli Bohumil Dyntar, Miroslav Kárník, Antonín Franc, Josef Dusílek, Marie Sedláčková,
Hana Drašnarová, Václav Drašnar, František Kordík, Vladimír Sedláček, Anežka Čtvrtečková
a Eva Preislerová
1969 Taková ženská na krku (režie František Kordík)
- 19. dubna 1969
- představení se vydařilo, komedie francouzského autora Georga Feydeaua měla příznivý
ohlas u domácích i přespolních diváků. Kostýmy byly zapůjčeny v Kostelci nad Orlicí,
vlásenky
v Divadelní
službě Praha.
1970 Na letním bytě
(režie František Kordík)
- hráno 2. a 3. května,
veselohra Josefa Štolby,
vystupovalo 10 herců,
divadlo
bylo
hojně
navštívené a líbilo se.
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1971 Magdalena Dobromila Rettigová (režie Václav Gerstner, ředitel ZŠ Dobřany)
- o tomto představení bylo podrobněji psáno minule, tedy ve 3. díle. Nyní přinášíme i
společnou fotografii.
- 17. a 18. dubna 1971, veselohra Aloise Jiráska
- 21 herců a technické zázemí
1973 Čert na zemi (režie Josef Dusílek)
- báchorku od J. K. Tyla hráli 28. a 29. dubna 1973, divadlo se vydařilo a byl o něj velký
zájem. Soubor nastudoval tuto méně známou hru, neboť dávala možnost nalezení jiných
hereckých poloh pro ty herce, kteří osvědčili svůj talent ve veseloherních rolích. Také se
měly prokázat technické možnosti skromného bysterského jeviště.
1974 Poslední muž (režie Vladimír Sedláček)
- také o tomto představení bylo podrobněji psáno minule, tedy ve 3. díle
- hráno 27. a 28. dubna 1974, 4. května 1974 na div. přehlídce ve Chlenech
- veselohra F. X. Svobody, menší počet postav (10) se zdál být původně výhodou, která byla
smazána samotnou náročností hry. Hra dává nahlédnout do podivných vztahů rodiny
Kohoutovy, kdy její hlava, „poslední muž“, se v převleku za hastroše podívá do tváře pravdě.
1976 Dva na koni, jeden na oslu (režie Josef Dusílek)
- hráno 15. a 16. května 1976
- hra tehdy současného dramatika Oldřicha Daňka odehrávající se v 15. století. Šlo o
humorný i vážný příběh tří žoldnéřů, táhnoucích z války do války, který se v té době hrál na
jevištích předních divadel a bylo možno jej zhlédnout i na televizních obrazovkách. Dle
hodnocení v kronice byla hra svým pojetím pro vesnici neobvyklá, neměla proto u diváků
úspěch, i když byly výkony většiny členů souboru jako obyčejně velmi dobré.
- 11 -

1981 Náš otec Kondelík (režie Josef Dusílek)
- hráno 30. a 31. května 1981 ke 110. výročí založení spolku
- po pětileté přestávce nastudovali ochotníci hru, kterou podle tří románů Ignáta
Herrmanna pro jevištní podobu připravil Ivan Taller. Vystupovalo v ní 11 herců a autor o
hře mj. uvedl: „Znaky měšťáctví provázejí lidstvo od narození a věřím, že ho budou provázet
až do hrobu. Já se dívám na Kondelíka jako na měšťáka a kdo mi zaručí, že můj vnuk nebude
vidět měšťáka právě zase ve mně. Vždyť pan Herrmann, z něhož jsem čerpal, neviděl
v Kondelíkovi měšťáka, ale spořádaného pražského měšťana, o kterém považoval za
vhodné napsat román, jehož hlavním pozitivním hrdinou je on, Kondelík.“
Použité fotografie pocházejí z alba Josefa Dusílka.
Příště nás čeká závěrečná část série příspěvků k 140. výročí našeho ochotnického spolku. Pokud vás
téma zaujalo, můžete se těšit na letošní pouť – pokud okolnosti dovolí, měla by se v bývalé škole
uskutečnit výstava, na které si budete moci prohlédnout fotografie z jednotlivých představení,
programy, plakáty aj.
Petra Poulová, kronikářka

Výzva
Osvětová beseda – divadelní spolek shání k zapůjčení záznam představení
Dědeček a Tady vlci nejsou.
Divadelní spolek

Napsali jste nám…
Slušná většina
Jsem proti zkratkám! Nemám nyní na mysli zkratky ve smyslu názvu třeba organizací či
sportovních týmů. Jedná se mi o zkratkovitá spojení, v jistém smyslu by se dalo říci přirovnání.
Nedávno jsem zaslechl opět v mediích takovéto spojení- politik = korupčník. Jistě většina bude
souhlasně pokyvovat hlavou. Rád bych s tímto nesouhlasil a zamyslel se nad tím proč.
Na mnoha místech můžeme narazit na různá zkratkovitá spojení, co třeba:
podnikatel=zloděj, bankéř=tunelář, právník=vydřiduch (obecně chápán advokát), úředník=člověk
neochotný a šikanující nás, nezaměstnaný=lenoch a člověk, který nemá zájem o práci, a takto
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bychom mohli dlouho pokračovat celou řadou dalších profesí (policista, soudce, učitel…). Každý by
si vzpomněl jistě na to, jak někde zaslechl či se dočetl o podobném zkratkovitém přirovnání.
Neměli bychom takto zjednodušovat. Vše je přece o lidech! Základem, stavebním kamenem každé
fungující společnosti, je slušný a pracovitý člověk.
Důvěřujme proto v člověka! Nenechme se ovlivnit jakýmkoliv paušalizováním. Dvě, tři
červivá jablka neznamenají důvod k odepsání celé sklizně. Všímejme si více té slušné a poctivé
většiny. Často právě i díky médiím házíme lidi z určité profese do jednoho pytle. To, že média věnují
pozornost jednomu hulvátovi, neznamená, že ostatní nemají vychování. Pokud se středobodem
večerních zpráv stane alkoholik, ať už je lékař či soudce, neznamená to, že bez alkoholu nemohou
žít ti ostatní. Mysleme positivně! Všímejme si v okolí kladných příkladů, když už jim nevěnují tolik
pozornosti novináři.
Ocenit, pochválit a vyzvednout slušnost, poctivost a pracovitost není ostuda. Věnujme těmto
lidem úsměv, vlídné slovo a třeba je i veřejně pochvalme. To nebolí a dokonce to ani nic nestojí. Na
to máme všichni, jen to chce minimum energie zapojit pro positivní věc. Pro slušnost a vlídnost nás
neubude a třeba se nám jindy zase vrátí.
V některých profesích se nám to již daří. Kuchaři pochválíme v restauraci dobré jídlo,
kadeřnici vydařený účes. Poctivý řemeslník (drobný živnostník) je také šťastný, když za ním
zůstane spokojenost klienta. Ale je to přece také podnikatel a přitom není ani zloděj ani podvodník.
Co třeba zdravotní sestřičky? Léta již nenosí čepec a typické jednotné modrobílé uniformy. Stále to
ale jsou ti andělé, kteří se o nás postarají s úsměvem ve dne, v noci i o svátku, kdy ostatní mají
většinou volno, a nám bude velmi těžko. Jistě zde zapomenu na řadu jiných profesí, respektive
většinu profesí. A o tom to je. Právě ta slušná a poctivá většina by neměla být takto zkratkovitě
označována, ani v našich rozhovorech, ani v médiích.
Rád vidím v lidech to dobré, nekácejme tedy pro několik soušek celý zdravý les! Vše je v nás,
v lidech! Dívejme se okolo sebe s otevřenýma očima a uvidíme především ty slušné a pracovité,
kteří sice nejsou středobodem zájmu pro média, ale díky nimž se nám dobře žije! Krásný den vám
přeje
prim. dr. Harald Čadílek
Svitavy 9. 4. 2012

Gratulace
V tomto období slaví své významné životní
jubileum mimo jiné také
paní Rozvita Šritrová.
Oslavenkyni přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

pozn. redakce uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
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Z časopisu Ilustrované listy, sobotní vydání z 20.4.1912, první zprávu o ztroskotání Titanicu.
Připravil Josef Novotný

- 14 -

Pozvánky
Kulturní komise v Bystrém srdečně zve malé i velké diváky
na loutkové představení

s pásmem

Z POHÁDKY DO POHÁDKY,
které se uskuteční

v neděli 13. května od 15:00 hodin
na sále hospody u Divočáka v Bystrém.
Čekají vás čtyři veselé pohádky:
Honza a Vyrvidub * O Smolíčkovi pacholíčkovi *
Kašpárkovy obrázky * Jak se kocour Pucifous naučil číst
Vstupné jednotné 20,- Kč

Partnerem Loutkového divadélka Dráček je Staročeský pivovárek s.r.o., Dobruška

Dětský den – indiánská stezka
se uskuteční
již tradičně na koupališti
v sobotu 16. června 2012 od 14:00 hod.
Podrobnosti budou včas zveřejněny na plakátech.
Těšíme se na hojnou účast!
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Kulturní a společenské akce - přehled:
13. května
neděle

Divadélko Dráček

16. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

13. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

16. června
sobota

Dětský den – indiánská stezka

6. – 8.
července
pá - ne

Setkání obcí Bystré

hostinec U Divočáka, začátek v 15:00
Areál Koupaliště, začátek v 19:30
hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
Areál Koupaliště v Bystrém od 14:00, podrobnosti na plakátech
Bystré u Janovic. Přihlášky k zájezdu se podávají v prodejně do středy
16. května.

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 4. 5. 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. 7. 2012
»»»»»•«««««
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