ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH srpen 2012

OBSAH:
 Z jednání obecního
zastupitelstva
 Důležitá upozornění


Knihovna

 Stalo se
 Loutkové divadélko
 Jaro mladých hasičů
 Pojďte se s námi

podívat na celoroční
činnost mladých
hasičů

 Co možná nevíte…



140 let ochotnického
divadla v Bystrém
Jak byly objeveny
fresky v bysterském
kostele

 Napsali jste nám



Setkání Dyntarů
v Bystrém
Vážím si života

 Gratulace
 Pozvánky





Tradiční Bysterská
pouť
Kojenecké
zavinovačky 20.
století – výstava
Sraz Š 1203
Podzimní dětský den

 Kulturní a
společenské akce přehled
-1-

Z jednání obecního zastupitelstva
USNESENÍ
ze 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 11. dubna 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) obsah doručené pošty,
b) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
c) zprávu o obsazení veřejné služby a veřejně prospěšných pracích v obci Bystré,
d) zprávu o uzavření mandátní smlouvy s osobou odborného dozoru a správcem
vodovodu a kanalizace v obci Bystré p. Jiřím Provazníkem z Opočna,
e) informaci o poskytnutí dotace z titulu POV Královéhradeckého kraje na
rekonstrukci krytu vozovky místní komunikace a umoření úroků z úvěrů,
2) schvaluje:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotací z programu POV Královéhradeckého kraje
na rekonstrukci krytu vozovky místní komunikace a umoření úroků z úvěrů,
b) uzavření příslušných právních dokumentů k realizaci účelu poskytnutých dotací,
c) jednání s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu nebo prodeji pozemku pod a okolo
skladovacích hal,
3) ukládá:
a) všem členům zastupitelstva do konce měsíce dubna 2012 zpracovat vhodným
způsobem průzkum a shromáždit potřebné informace k objednávce sběrných nádob
pro sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu,
4) pověřuje:
a) starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací z programu POV Královéhradeckého
kraje na rekonstrukci krytu vozovky místní komunikace a umoření úroků z úvěrů,
b) starostu uzavřením smlouvy o dílo k rekonstrukci krytu vozovky místní
komunikace se společností STRABAG, a.s.,
c) osoby uvedené ve smlouvě o dílo k bodu 3)b) ve věcech smluvních, technických a
stavebních k činnostem zajišťujícím provedení díla v požadované kvalitě a termínu
dokončení,
d) p. Ševce provedením kalkulace ceny pro odkanalizování místní komunikace „u
lípy“ při čp.1,
e) starostu řízením pracovníků vykonávajících veřejnou službu a veřejně prospěšné
práce v obci.
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USNESENÍ
ze 18. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo ve společenské místnosti víceúčelového zařízení
Na Koupališti v Bystrém dne 16. května 2012 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) obsah doručené pošty,
b) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
c) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci pro 2.čtvrtletí 2012,
d) informaci o postupu při rekonstrukci krytu vozovky místní komunikace,
2) schvaluje:
a) způsob provedení úpravy sběrných míst odpadů odklizením velkokapacitních
kontejnerů a zbudováním přístřešku v místě „v návsi“,
b) provedení sumarizace počtu popelnicových nádob,
c) způsob opravy místní komunikace u Štěpánových frézinkem a sválcováním,
d) příspěvek občana přihlášeného na sraz obcí ve výši 100,- Kč jako zálohu na
dopravu,
3) souhlasí:
a) se změnou hranice obce na podkladě žádosti manželů Ratajových vlastnících
objekt čp. 185 v katastru obce Ohnišov, pokud bude vydán souhlas obce Ohnišov a z
hlediska právního tomu nebude nic bránit.
4) ukládá:
a) p. Tomášovi provést výrobu ohrazení u Božích muk „v návsi“ do konce měsíce
května 2012,
b) p. Ševcovi a p. Tomášovi koordinovat a řídit ve spolupráci s rodinou Povolných
odkanalizování dešťové vody při čp. 1,
c) p. Ševce, aby zajistil stavbu lehkého přístřešku pro ukládání odpadkových pytlů od
chalupářů v místě zvaném „v návsi“ do konce měsíce června 2012,
d) p. Lukáškovi, Ševcovi, Bartošovi a Jiránkovi do konce příštího týdne, do 25.5.2012,
provést sumarizaci počtu popelnicových nádob,
e) p. Drašnarovi seznámit dopisem majitele rekreačních objektů o změně způsobu
sběru komunálního odpadu,
f) p. Dušku provést nástřik plaveckého bazénu v areálu „Na Koupališti“ do soboty
26.5.2012,
g) p. Jiránka provedením odklizení nebo odprodání nevyhovujících velkokapacitních
kontejnerů do konce měsíce června 2012,
5) pověřuje:
a) p. Drašnarovou dokončením a přípravou dokumentů a podkladů pro změnu
způsobu komunálního odpadu se zástupcem společnosti Marius Pedersen, a.s.,
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b) starostu p. Drašnara dokončením opravy stěn plaveckého bazénu do pátku
25.5.2012 do nástřiku.

USNESENÍ
z 19. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v Hospodě U Divočáka v Bystrém dne 13. června 2012
od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) bere na vědomí:
a) informaci o plnění závěrů 18. Usnesení ze dne 16.5.2012,
b) obsah doručené pošty,
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,
d) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci,
e) informaci o havárii dešťové kanalizace v místní komunikaci u Dyntarových a
Machových,
f) Rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobruška.
2) schvaluje:
a) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad,
b) způsob provedení havarijní opravy kanalizace, viz bod 1e),
3) souhlasí:
a) se způsobem a finančním krytím propojení kanalizace od čp. 1 přes louku
Povolných ke kanalizaci na pozemku Kárníkových po dosažení dohody s rodinou
Povolných a v termínu při stavbě prodloužení kanalizačního řádu v zástavbové
lokalitě,
4) ukládá:
a) p. Tomášovi provést dokončení oplocení u božích muk „v návsi“ do konce měsíce
června 2012,
b) p. Ševcovi koordinovat a realizovat z dosažených zdrojů havarijní opravu
kanalizace na MK u Dyntarových a Machových do 24.června 2012,
c) p. Ševce, aby dle návrhu a rozpočtu koordinoval stavbu lehkého přístřešku pro
ukládání odpadkových pytlů od chalupářů v místě zvaném „v návsi“ do konce měsíce
června 2012,

Důležitá upozornění
Knihovna

Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
září 5. a 19.
říjen 3., 17. a 31.

listopad 14. a 28.
prosinec 12.
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Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).

Stalo se...
Loutkové divadélko Dráček opět po roce v Bystrém
V neděli 13. května nás opět po roce navštívili ochotníci ze Svinné
se svým loutkovým divadélkem Dráček s pásmem - Z pohádky do
pohádky. Představení začalo ve tři hodiny na sále hospody u Divočáka a i
tentokrát se podařilo pětičlennému souboru ochotníků zaujmout malé i velké diváky svými
veselými pohádkami. Divácká účast byla hojná, celkem dorazilo čtyřicet osm diváků jak
dětských tak dospělých, místních i těch přespolních. Doufáme, že se představení líbilo a že
se někdy s našimi loutkovými hrdiny opět setkáme.
Romana Bartošová

Jaro mladých hasičů
S nedávným koncem školního roku skončila i jarní část činnosti obou družstev našich
mladých hasičů. Část byla tradičně velmi pestrá a pro náš sbor poměrně úspěšná. Zdá se, že
co se výsledků mládeže týče, se opět blýská na lepší časy.
Pohár starosty sboru – 28. dubna 2012
Za velmi teplého počasí se v poslední dubnovou sobotu uskutečnil I. ročník Poháru
starosty SDH Bystré mladých hasičů. Této soutěže, kterou bylo možné uskutečnit díky
finanční podpoře Královéhradeckého kraje, se zúčastnilo 8 soutěžních družstev mladých
hasičů nejen z nejbližšího okolí. Navštívit nás totiž přijela i družstva z Bystrého u Poličky a
Jevíčka.
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách – štafetě CTIF a požárním útoku CTIF.
Domácím družstvům se velmi dařilo a obě soutěžní družstva jednoznačně zvítězila ve svých
kategoriích. Družstvo starších navíc přidalo pohár pro absolutního vítěze. Celá soutěž se
velmi vydařila a již nyní se chystáme na II. ročník, který je plánován opět na přelom měsíců
dubna a května příštího roku.
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Čištění koupaliště – 5. května 2012
V sobotu 5. května 2012 se mladí hasiči zapojili do tradičního čištění koupaliště, lépe
řečeno požární nádrže. Starší děti se postaraly o požární stříkačku, hadicové vedení a
„proudy“. Mladší děti pak drbaly stěny koupaliště, zbavovaly je nánosů špíny a uklízely
v celém areálu. I díky jejich pomoci se podařilo koupaliště vyčistit v rekordně krátké době.
Svojí pomocí daly děti dobrý příklad těm občanům, pro které je práce pro obec jenom
prázdnou frází.

Nízká Srbská – 6. května 2012
Den po čištění koupaliště vyrazilo družstvo starších na přípravnou soutěž do Nízké
Srbské na Hronovsku, kam pravidelně zajíždíme již několik let. V soutěži družstvo statečně
bojovalo a snažilo se o co nejlepší výsledek. Dva neplatné pokusy – ve štafetě 4 x 60 m a
požárním útoku však v celkovém hodnocení nestačily na lepší než 8. místo. Na úvod sezóny
tedy nic moc.

Pohár Malé Hané Jevíčko – 12. května 2012
O týden později vyrazilo družstvo starších v pozměněné sestavě na další soutěž,
tentokrát do Jevíčka. Cestou na tuto soutěž se zastavilo u kamarádů v Bystrém u Poličky,
jejichž hasičskou zbrojnici použilo k přespání a společně s nimi druhý den ráno vyrazilo na
místo soutěže.
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Již od začátku celé soutěže provázelo všechna soutěžní družstva velmi nepříznivé
počasí a dokonce se uvažovalo o jejím zrušení. Nakonec však celá soutěž úspěšně proběhla.
Požární útok CTIF se našemu družstvu ve změněné sestavě příliš nevydařil. Ani první
pokus požárního útoku na sklopné terče nebyl z nejlepších. Druhý pokus se však podařil
mnohem lépe a i díky němu družstvo obsadilo v silné konkurenci celkové 6. místo. To bylo
mimo jiné nejlepší umístění „bysterských“ družstev v této soutěži za poslední dobu. Snad
našim kamarádům z Bystrého u Poličky nevadí, že jej získali „Bysteráci z hor“.
Kromě společných disciplín se v rámci této soutěže zapojili někteří členové družstva
do soutěže v běhu na 60 m s překážkami, který se stává 7. disciplínou, na kterou se budou
intenzívněji připravovat.

Okresní kolo hry Plamen Jílovice, 25. – 27. května 2012
Obě soutěžní družstva mladých hasičů vyrazila v pátek v podvečer do Jílovic, kde se
konalo letošní okresní kolo hry Plamen. Tohoto okresního kola se zúčastnilo 42 družstev
mladých hasičů, což potvrzuje sílu hasičského mládežnického hnutí nejen v našem okrese.
V sobotní části soutěže probíhaly běžecké disciplíny a oba dva požární útoky.
Družstvům se poměrně dařilo, i když některé výkony nebyly zcela bez chyb. Po sobotě se
družstvo mladších usadilo na 10. místě a družstvo starších na postupovém 2. místě.
V neděli čekaly na soutěžní družstva druhé pokusy běžeckých disciplín a štafeta
požárních
dvojic.
Za
vydatného
povzbuzování svých mladších kamarádů
zlepšilo družstvo starších svůj sobotní
výkon ve štafetě CTIF a posunulo se na
průběžné 1. místo. To se mu však v poslední
disciplíně celé soutěže nepodařilo udržet.
Při rovnosti bodů tak horším pokusem
v požárním útoku obsadilo celkové 2. místo,
které zajistilo postup družstva do krajského
kola, mimochodem již po 21. v historii
práce s hasičskou mládeží v Bystrém.
Družstvo mladších se v neděli také
velmi zlepšilo a v celkovém hodnocení
obsadilo 5. místo.
další foto z hry Plamen Jílovice na titulní straně
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Krajské kolo hry Plamen Nové Město nad Metují, 16. – 17. června 2012
V sobotu 16. června vyrazilo družstvo starších v ranních hodinách do Nového Města
nad Metují na své první krajské kolo hry Plamen. V poledne za ním dorazila i parta fanoušků
z řad družstva mladších s připraveným transparentem a zejména hlasivkami.
Celá soutěž byla zahájena štafetovými běhy, po kterých se družstvo usadilo na 8.
místě. Průběžné pořadí si družstvo vylepšilo v požárním útoku, kde obsadilo 4. místo.
V neděli čekaly na družstvo zbylé tři disciplíny. V té první – štafetě požárních dvojic
jsme se výrazně nezlepšili, spíše naopak. Velmi nás naopak potěšil požární útok CTIF, který
se podařilo družstvu zaběhnout poprvé zcela bez trestných bodů. Úspěšné vystoupení
v krajském kole pak družstvo dovršilo 3. místem v závodě požárnické všestrannosti.
Celkovým 7. místem družstvo splnilo svá očekávání. Kromě tohoto výsledku si
družstvo odvezlo i celou řadu zkušeností, které jistě využije ve své další soutěžní činnosti.

Pohár hasičské mládeže Opočno – 24. června 2012
Soutěžní družstva mladších a starších vyrazila v neděli 24. června na symbolické
ukončení soutěžního ročníku do Opočna. Zde se soutěžilo v požárním útoku a upravené
štafetě požárních dvojic. Družstvo mladších si na závěr sezóny odvezlo 9. místo a družstvo
starších obsadilo nepopulární 4. místo. V této soutěži si však udělalo „osobák“ v požárním
útoku těsně nad 26 sekundami, kterým v této disciplíně zaslouženě zvítězilo.
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„Kvasinská šedesátka“ Kvasiny – 30. června 2012

V poslední červnový den vyrazila šestice chlapců z družstva starších na I. ročník
Kvasinské šedesátky, soutěže v běhu na 60 m s překážkami jednotlivců. Po dlouhé sezóně se
soutěžilo ve volnějším tempu a podle toho také vypadaly výkony závodníků. Náš sbor
potěšil výkon Radima Prázy, který v celkovém hodnocení obsadil 5. místo.

A co mají mladí hasiči v plánu v nejbližším období? V sobotu 6. října 2012 budou
zahajovat nový soutěžní ročník závodem požárnické všestrannosti, který se tentokrát koná
na domácí půdě areálu U koupaliště. Družstvo starších bude v měsíci říjnu bojovat o účast
na mezinárodní hasičské soutěži ve Francii. Pokud by se jim tento boj vydařil, budou prvním
soutěžním družstvem mladých hasičů z Bystrého, kterému se to podařilo.
Ještě na podzim chce náš sbor zahájit práci s nejmladšími hasiči – předškoláky, při
které velmi uvítá spolupráci všech maminek a tatínků, které mají zájem o pravidelnou
volnočasovou činnost svých dětí. Poté již přijde pomalu zima a nastane čas bilancování a
plánování, například dalšího ročníku Her bez hranic, který by se měl konat v roce 2013.
Pokud jste tento článek dočetli až do konce, napočítali jste osm akcí, do kterých se
mladí hasiči z našeho sboru v prvním pololetí tohoto roku zúčastnili. Kromě těchto akcí
však nemůžeme zapomenout ani na sběr starého papíru v únoru, sbírku u příležitosti
Květinového dne v květnu, tvorbu nástěnek na vývěsce sboru. O besedách, společných
výletech, spolupráci s atlety z Dobrušky a zimní přípravě družstev již ani nehovoříme.
Tato činnost je možná pouze díky dobré organizaci celého sboru a koordinaci činnosti
všech jeho složek (výjezdové jednotky, družstva dorostenců, družstva mužů a družstva
CTIF).
Jedním z hlavních úkolů vedení sboru, které se pravidelně schází jednou měsíčně, je
zajištění dostatečného finančního krytí celé činnosti. Bez tohoto pokrytí by činnost našich
hasičů nebyla v tradičním rozsahu možná. Sbor v letošním roce obdržel od obce částku
40 000 Kč, což je mimochodem od 10% méně než v loňském roce. Ve srovnání s rokem
2006 je pokles 25% a to vše při zvyšujících se příjmech obce. Výše uvedená částka je určena
pro činnost JSDHO (20 000,-) a na podporu činnosti sboru (20 000,-).
Pokud se podrobněji podíváme na strukturu výdajů sboru z těchto příspěvků,
zjistíme, že je tato částka nedostačující. Každoroční technická kontrola vozidla Avia,
lékařské prohlídky členů jednotky, nezbytné opravy techniky a pohonné hmoty částku
určenou pro JSDHO zcela vyčerpají. Na obnovu vybavení jednotky tak žádné finance
nezbývají.
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Částka na činnost sboru se mnohým může zdát dostatečná. Je si však třeba uvědomit,
že se o tuto částku dělí 2 soutěžní družstva a celá členská základna respektive její činnost.
Jestliže chce sbor provádět pravidelnou obnovu technického vybavení a ústroje
soutěžících musí v současných cenových relacích počítat s částkou 10 000 na jedno soutěžní
družstvo ročně. K tomu je dále potřeba připočítat výdaje na údržbu vozidla VW
Transporter, doplnění lékáren, zajištění školení, reprezentaci sboru atd.
A jakou přímou částkou podporuje naše obec mládežníky, kteří ji reprezentují a dělají
ji čest? Nulovou. Možná nechce slovy jednoho z občanů obce podporovat „cizí parchanty“
obecními penězi. Žádné takové však v našem sboru nemáme. Nebo je pro obec jednodušší
nedělat pro mládež v obci nic a nechat ji u počítačů, televizí a obecní zastávky? Těžko říci.
Všichni však víme, kam toto může vést a někteří z občanů obce to již pocítili na vlastní kůži.
A proč to vlastně ti hasiči za takto těžkých okolností „nezabalí“, když si neustále
stěžují? Podobná krátkozraká a nepromyšlená rozhodnutí sbor rád přenechá jiným. Už
jenom při uvědomění si tradice práce hasičů v naší obci, která v tomto roce trvá již 126 let.
Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže

Pojďte se s námi podívat na celoroční činnost mladých hasičů
Jmenuji se Dana Francová a společně s Marií Martinkovou vedeme kroužek mladých
hasičů. Chodí sem děti od sedmi let, ale máme i menší. Jsou to takoví malí miláčkové. Ráda
bych Vás seznámila s tím, jak náš kroužek funguje.
Začneme od začátku. Vždy v září máme první schůzku po prázdninách.Tam si s dětmi
povídáme, jak prožily prázdniny, jestli se těší do školy, jak se mají doma. Schůzky máme v
úterý a ve čtvrtek od 17 do 18hod., ale když je před soutěží, máme schůzky i dvě až tři
hodiny. Můžu Vám říci, že ty hodiny tak letí, že mnohdy zapomeneme na čas.
A jdeme dál. V září se připravujeme na branný závod, který bývá na přelomu září a
října. Pokaždé se branný závod koná v jiné vesnici nebo městě. Letos se máme, protože
bude závod u nás v Bystrém.
Tento závod je jak fyzicky tak i psychicky velmi náročný. Mladší děti běží dva
kilometry a mezi tím musí provést několik disciplín, například střelbu ze vzduchovky na
špalíčky, šplh na laně, zdravovědu, poznávání různých značek a hlavně to nejdůležitější čím se hasí různé věci. Věřte, že naučit děti tyto a mnohé další disciplíny za krátkou dobu je
velmi náročné, a to jak pro ně, tak i pro nás vedoucí. Je pravda, že již máme sestavený
takový team, který nás vždy velmi mile překvapí. Na tréninku to nebývá nic moc, ale když se
jede na jakoukoliv soutěž, všechny děti ze sebe vydají i tu malou dušičku. Je to krásný pocit
vidět děti, jak se radují, když zjistí, na které místě se umístily a co mohou ještě vylepšit.
Po branném závodu máme čas na jarní přípravy. Mezi tím jezdíme na výlety, do
bazénu, pořádáme přednášky. Rádi jezdíme, protože i my musíme plnit různé okruhy. A
není jich zrovna málo. A když něco nesplníme a nemáme to zapsané v kronice, tak se nám
strhávají body. A to je škoda, protože se to pak odrazí na celkových výsledcích.
V zimě navštěvujeme také tělocvičny. Pro nepříznivce a škarohlídy chci hlavně
zdůraznit, že všechny náklady s tímto spojené si hradí dětí potažmo rodiče samy!
No a na jaře to vypukne. Děti i my si musíme zopakovat všechny disciplíny, které nás
čekají. A když to máme zopakované, tak už jenom vypilujeme, to, co nám nejde.
V květnu jezdíme na tzv. třídenku: v pátek odjíždíme a v neděli se vracíme, Spíme ve
stanu a děti se vždy také těší. Po tomto náročném víkendu si dáme s dětmi týden volna a
pak se opět sejdeme. Povídáme si o tom, co jsme za celý rok udělali a co můžeme zase
vylepšit. Rádi se s dětmi v červnu rozloučíme, popřejeme jim krásné prázdniny a v září opět
AHOJ.
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Ještě bych chtěla dodat, že děkujeme všem rodičům za ochotu s námi spolupracovat.
Moc mě mrzí, že někteří občané si myslí, jak se hasiči mají dobře. Bohužel je to úplně jinak.
Děti máme jak z Bystrého, tak i z okolních vesnic. Myslím si ale, že nezáleží na tom, odkud
děti jsou, ale na tom, že reprezentují obec Bystré. Můžou se seznámit s dalšími dětmi, cvičit
formou hry a hlavně rodiče vědí, že jejich děti nedělají žádné lumpárny.
Letos je čtyřicet let hry Plamen a děti soutěžící za Bystré ještě nikdy nechyběly. To je
vše, co jsme Vám chtěli sdělit, aby jste věděli, že i práce s dětmi na vesnici je jistě záslužná a
časově náročná. Proto sportu zdar a hasičskému zvlášť!
Dana Francová a Marie Martinková

Co možná nevíte…
140 let ochotnického divadla v Bystrém (5. 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 od devadesátých let
dodnes.
Divadelní představení pod hlavičkou OB:
1955 Zlý jelen
1964 O lásce třikrát jinak (režie Bohumil Dyntar)
1965 Charleyova teta (režie Božena Fuckerová)
1969 Taková ženská na krku (režie František Kordík)
1970 Na letním bytě (režie František Kordík)
1971 Magdalena Dobromila Rettigová (režie Václav Gerstner, ředitel ZŠ Dobřany)
1973 Čert na zemi (režie Josef Dusílek)
1974 Poslední muž (režie Vladimír Sedláček)
1976 Dva na koni, jeden na oslu (režie Josef Dusílek)
1981 Náš otec Kondelík (režie Josef Dusílek)
1996 Tetinky (režie Josef Dusílek, foto viz 1. díl)
Představení sehráno 27. dubna 1996 ke 125. výročí založení spolku, dále bylo
reprízováno 8. a 9. června 1996. Po patnáctileté přestávce došlo k obnovení činnosti, a to
zejména díky aktivitě mladé a středí generace občanů a přátel obce Bystré. Z pamětníků
posledního vystoupení hráli v novém kuse už jen Josef Dusílek, Antonín Franc, Josef Ševc,
Václav Drašnar a Ivana Hejzlarová. Většina tváří však byla nových: Václav Drašnar ml., Hana
Světlíková, Jaroslav Duška, Eva Macková, Jiří Frelich, Josef Novotný, Dana Francová, Jana
Martinková, Josef Ševc ml., Jan Bartoš, Jitka Frelichová, Václav Šubrt, Marie Šubrtová, Petra
Poulová. Vedení celé akce vzali do rukou Marie Šubrtová a Josef Dusílek. Vybrali hru Oty
Šafránka Tetinky a jejich zpustlé mravy s podtitulem "Stoletá, ale stále poučná historka,
čerpá motivy z nikdy nehrané frašky V. K. Klicpery".
1997 Turecká věž (režie Petra Poulová), foto č. 1
Pro tento rok byla vybrána poměrně nenáročná hra Turecká věž, na které si měli
začínající ochotníci nacvičit styl hraní. Jednalo se spíše o pohádku, postavenou na výrazných
kostýmech a odvážném harému. Režie se ujala Petra Poulová.
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První sezení spojené hned s čtenou zkouškou se konalo v tělocvičně školy v pátek 3.
1. od 17 hodin. Zkoušelo se dvakrát týdně. 7. 3. byla odeslána objednávka kostýmů do Holic,
která byla rychle vyřízena a kostýmy připraveny k převzetí. Po Pyžamovém plese se hned v
pondělí 10. 3. začalo pilně pracovat na kulisách, 11. 3. se zkoušelo i s hudbou, kterou
obstaral Miloš Hofman z Kounova.
Premiéra byla na plánu v pátek 11. 4. od 20 hodin, další den od 15 hodin se
reprízovalo. Po
čtyřtýdenní
pauze
se
opakovalo znovu
9. 5. od 20 hodin
a 10. 5. od 17
hodin v Bystrém.
V sobotu 17. 5. se
hrálo v Opočně.
Poslední
tři
představení už
byla
poznamenána
nižší
návštěvností,
neboť bylo velmi
teplo.
1998 Teta z Bruselu (režie Václav Drašnar), foto č. 2
S nácvikem se začalo již 15. listopadu 1997. Ochotníci se scházeli 2x týdně. Celou akci
rozjížděla jako režisér P. Poulová, která však začátkem ledna režisérskou štafetu předala
Václavu Drašnarovi. Největším problémem bylo dojíždění přespolních a stavba scény.
Poprvé se hrálo s kulisami až 10. 3. Výběr kostýmů byl domluven až na 12. března. Premiéra
byla původně plánována na přelom února a března, ale technické okolnosti a obsazení
hospody
(masopust
a
pyžamák)
posunuly
premiéru až na 21. března
1998. Tetu z Bruselu mohli
diváci osobně poznat ještě
při repríze v neděli 22.
března
odpoledne.
Již
koncem února byly osloveny
okolní obecní úřady a byla
jim
nabídnuta
možnost
hromadně přicestovat na
představení. Vzhledem k
problémům s kulisami se
neuvažovalo o hostování na
jiné scéně, i když zájem
projevili v Opočně.
Premiéra nakonec zdárně proběhla 21. března, i když byla ohrožena nepříjemnými
zdravotními komplikacemi samotné bruselské tety (Marie Šubrtová). Ta si na třídenní
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divadelní kolotoč „odskočila“ z nemocničního lůžka, na které musela v pondělí opět
ulehnout.
Pro velký zájem se představení opakovalo nejen v sobotu 4. dubna od 20 hodin, jak
bylo slíbeno, ale i v neděli 5. dubna od 15. hodiny. V sobotu 25. dubna naši ochotníci hráli i v
Bystrém u Poličky (v adaptované sokolovně v opravdu „bojových“ podmínkách. Václav
Drašnar ml. na to vzpomínal takto: „Bylo to o něco málo horší, než jsme předpokládali. Na
prozatímním jevišti nebyly závěsy, zakrývačky, a ani lanka k jejich upevnění, chyběla světla i
přívody elektřiny, dveře, židle okna, omítka atd. Hlavně ale chyběla podlaha. Místo ní byl pouze
hrubý beton, z něhož tu a tam vyčuhovaly trubky, kabely či plechy. Něco jako malinká
překážková dráha. Zhruba po pěti hodinách usilovného bouchání, šroubování, stěhování a
nadávání bylo vše připraveno k začátku představení. Dámy se vrhly na strojení, česání a
lakování se, pánové strachy vyklidili šatnu a šli hledat svoje kšandy, kalhoty, spodky a boty. Půl
hodiny před představením byli všichni na svých místech, světla, zvuk i kostýmy byly v pořádku,
jen diváci chyběli. Zřejmě kvůli špatné propagaci a malému zájmu místních ochotníků o
přípravu našeho představení se v sále sešlo zhruba padesát věrných diváků. Naštěstí pro nás
diváků dobrých, jelikož se při našem - myslím si, že až na pár drobných chybiček dobrém představení velice bavili od první scény až po závěrečnou oponu a odměnili se nám bouřlivým
potleskem.“
1999 Taková ženská na krku (režie Václav Drašnar), foto č. 3
Komedie francouzského dramatika Georga Feydeaua „Taková ženská na krku“ se již
jednou v Bystrém hrála - první premiéru měla v roce 1969. Někteří členové souboru
vystupovali v tomto kuse již před třiceti lety a po boku svých synů (Francovi, Dusílkovi)
hráli i nyní. Generálka proběhla v pátek 26. března v 19.00, premiéra v sobotu 27. března v
19.30 a 1. repríza v neděli 28. března v 15.00 hodin. Vstupenky za 30,- Kč byly v předprodeji
či se daly telefonicky zamluvit u Zuzany Duškové.
Již generálka byla nezvykle hojně navštívena, i sobotní premiéra byla takřka
vyprodaná. Slabší,
ale pořád dobrá
byla účast v neděli
28. března odpoledne.
Trochu
zmatků
ještě
způsobilo postavení
videokamery
do
hlediště, ale nakonec se tento den
hrálo velmi svižně a
souboru se podařilo
představení
k
závěru i vygradovat
- takže zhlédnete-li
videozáznam,
uvidíte to nejlepší,
co herci na jevišti
předvedli. Hra měla
derniéru v pátek 23. dubna (v hledišti zůstaly prý asi jen tři židle volné).
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2000 Nejkrásnější válka (režie Václav Drašnar, 130. výročí založení, foto viz 2. díl)
Před premiérou muzikálu Nejkrásnější válka v sobotu 1. 4. 2000 byli divadelníci
„skoupí na slovo“ a nepřáli si dopředu zveřejňovat podrobnosti o představení, neb netušili,
jak všechno dopadne. V posledních týdnech před generálkou se barvilo, šilo a zkoušelo,
současně se dokončovala scéna. Tak trochu se počítalo s tím, že kdyby vše dopadlo dobře,
mohla by se hra ponechat v repertoáru po dvě sezóny a případně s ní hostovat i na jiných
jevištích. Nemalé obavy vzbuzovala i hudební složka hry. Zpívat zcela „živě“ či na
„poloplayback“ s potlačením hlasů? Co když pak někdo onemocní? Nakonec i hudba a písně
mají nemalý podíl na úspěchu celého představení. I Pavel Holada z Prahy, který hudbu nejen
složil, ale také vše s divadelníky nahrál, byl spokojen.
Aristofanův příběh, kterým se bavili již ve starém Řecku, oslovil i dnešní diváky. Je
pravda, že každé publikum je jiné. To premiérové stále aplaudovalo, nedělní se většinou
baví, i když decentně, další se doslova řehtá na celé kolo. A čím víc a hlasitěji se lidé smějí,
tím víc se herci - amatéři dokáží odvázat. A to ani nikdo v sále nemusí tušit, že čtvrthodinku
před úvodní předehrou zkolaboval jeden z bojovníků… Nakonec nevadil ani výpadek
osvětlení při děkovačce a jen sami herci vědí, kde se do textu zamotali… O úspěchu
vypovídá v první řadě zájem diváků: čtyři zcela vyprodaná představení (dokonce už několik
dní dopředu) a k tomu ještě přes sto lidí na generálce! Mnoho lidí z Nového Města či
Dobrušky přijelo, „protože známí byli v Bystrém na divadle a povídali, že to musíme taky
vidět!“
Na podzim se proto nezkoušela žádná nová hra, ale spolek nadále vystupoval
s úspěšným představením Nejkrásnější válka. V pátek 20. října se bysterští ochotníci
představili v Záchlumí, další repríza proběhla 25. listopadu na Novém Hrádku. hru si
ochotníci ponechali v repertoáru i pro rok 2001 k oslavám 130. výročí vzniku spolku.
2002 Charleyova
teta (režie Václav
Drašnar), foto č. 4
Režie se opět
ujal Václav Drašnar,
na
nácviku
představení
se
podílelo 11 herců.
Pokud se všichni
herci neožení či
nevdají
a
neodstěhují se pryč
z Bystrého, bude se
snad hrát ještě dál,
řekl
Drašnar.
Poslední
kus,
Nejkrásnější válku, odehráli minimálně desetkrát.
Premiéru mělo představení v sobotu 20. dubna v hospodě (vyprodáno – 170 lidí),
páteční generálka byla též hojně navštívená (100 lidí). Reprízovalo se v neděli od 15 hodin
(příliš teplé počasí, 100 lidí) a o týden později ještě v Šonově. S touto hrou vystoupil soubor
i na setkání Bystrých.
Fotografie ze zkoušek byly pořízeny digitálním fotoaparátem, takže se jimi mohl
vyzdobit i divadelní program, ze kterého vybírám: „Bysterští ochotníci uvedli hru před 37
lety v roce 1965, pouhý rok po premiéře pražské s Lubomírem Lipským.“
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2004 Tady vlci nejsou (režie Václav Drašnar),
foto č. 5
Generální zkouška letošního představení
proběhla v pátek 19. března od 19 hodin. V sobotu
20. 3. od 20.00 přišla na řadu premiéra hry.
Reprízovalo se ještě v neděli navečer v 18 hodin.
Celý víkend bylo poměrně teplo – v pátek ještě 17, o
víkendu 12 stupňů. Další představení pak soubor
sehrál v sobotu 29. května v Kodymově domě
v Opočně, poté ještě 11. září na jevišti ve Slavoňově.
Hra bulharského autora Pančo Pančeva z roku
1980 se odehrávala v zapadlé vesničce Vlčí Důl kdesi
v bulharských horách. Mezi hlavní postavy patřili
dva ne zrovna bystří ovčáci Čeňo a Beňo (Josef
Novotný a Václav Drašnar ml.), užívající si na
soudruhy zbudované experimentální základně
určené k chovu ovcí. Kromě neobvyklého tématu
byly na divadelním programu opět využity i obrázky
pořízené digitálním fotoaparátem, takže byl
program doplněný autentickými fotografiemi.
2006 Dědeček aneb musíme tam všichni (režie Václav Drašnar), foto č. 6
V sobotu 22. dubna od 20 hodin a v neděli 23. 4. 2006 od 18 hodin se konala premiéra
a první repríza další hry našich ochotníků Dědeček aneb musíme tam všichni. Podle
divadelního programu šlo o poněkud černou veselohru ze současnosti.
Ukázalo se, že při výběru měli tentokrát bysterští šťastnou ruku. Hlavní roli Mikuláše
Ptáčka si užíval Jaroslav Duška, ale
mistrně mu sekundovali i ostatní:
Jiří Jiránek a Dana Francová jako
manželé Samcovi s jejich dcerou
Květuš (Jitka Frelichová). Zaujaly i
pošťačka (Jana Sozanská), sociální
pracovnice ústavu a v závěru
Angelika, dívčina tmavší pleti a
hbitých rukou (Ivana Hradecká),
policisté (Václav Šubrt a Josef Ševc
ml.), vrchní Josef Ševc a Maruš
(Marie
Šubrtová).
Technicky
představení zajišťovali Stanislav
Zámečník, Josef Mach, Eva Ševcová
a Hana Drašnarová. Vše měl „na
triku“ režisér a vedoucí Václav
Drašnar.
A o čem hra byla? Manželé
Samcovi na nejmenovaném malém
městě vychovávají dospívající dceru Květuš. Rodina se musí vyrovnat s návratem dědečka
Mikuláše. Jedou si ho „vyzvednout“ z domova důchodců. Vezou s sebou pohřební věnec, ale
dědeček je živý, dokonce až příliš – za nevhodné chování je z domova vyloučen.
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22. a 23. září sehráli ochotníci své představení v Pohoří a v Šonově, 13. a 14. října pak
ve Slavoňově a Olešnici. Ukončení a zhodnocení sezóny proběhlo na posezení v pátek 27.
října 2006 od 17 hodin na koupališti, kde se opékalo jehně a krocan. Vzpomnělo se i na
zesnulého Antonína France.
Václav Drašnar coby režisér a vedoucí se chystal převzít funkci starosty obce a
navrhoval najít vhodného vedoucího ochotníků. V současné době tu však nikdo takový není,
tak mu zatím divadlo v Bystrém zůstalo nadále „na krku“. V Bystrém bylo představení
reprízováno ještě 3. prosince od 16 hodin. Hra byla velmi úspěšná. Tak moc, že se na ni
špatně navazovalo…
2009 Deskový statek (režie Václav Drašnar, foto viz 1. díl)
Václav Drašnar, vedoucí divadelního souboru, se v jarním BZ 2009 ohlédl za historií
ochotnického divadla: „Soubor tato představení nacvičuje převážně v zimním období, kdy
všichni jeho členové věnují nácviku a veškerým přípravám nemálo ze svého volného času.
Uvedená představení nehrajeme jen pro potěšení místních příznivců ochotnického divadla, ale
hostujeme také v blízkém i širším okolí, jako je Olešnice, Slavoňov, Sedloňov, Deštné, Opočno,
Pohoří, Záchlumí nebo Hroška. V letošním roce jsme nastudovali hru „Deskový statek“, kterou
napsal počátkem minulého století Václav Štech. Děj se odehrává v počátcích nové republiky
v Praze, kde probíhá předvolební aktivita. Přestože se děj odehrává před téměř 100 lety,
mnoho z předvolebních intrik se nemění a hra je tak i v původní podobě poplatná dnešní době.“
Premiéru měla hra v sobotu 28. března 2009, první repríza se konala hned v neděli.
Bylo to velice svižné představení, které bylo právem oceněno i v recenzi Jiřího Holého,
otištěnou v Orlickém týdeníku dne 15. 4. 2009: „Divadelní soubor při Osvětové besedě
v Bystrém uvedl krásnou hru Václava Štecha „Deskový statek“ v režii Václava Drašnara st.
Režisér citlivým pojetím připomněl intriky předvolebního boje městské rady před 100 lety, aniž
by bylo použito invektiv doby dnešní. Za to, že se nedal strhnout dobou současnou, mu patří
veliké poděkování.
Role dam obsadil citlivě. Světlíková Hana, Hradecká Ivana, Francová Dana a Marie
Šubrtová, jako „komindy“ souboru, nezklamaly diváka. Smích a potlesk byl po celé představení.
Třešničkou na dortu byl výkon paní Frelichové Jitky, která svým kultivovaným pohybem
a dokonalým přednesem ukázala, že v našem regionu rostou herečky přesahující rámec této
lokality.
Mužské role, v nichž účinkovali Václav Drašnar ml., Jaroslav Duška, Jan Bartoš a mladý
Josef Ševc, velice dobře podporovaly rozjetou dámskou společnost. Ostatní mužské role splnily
potřeby režiséra.
Zájem o vystoupení Bysterských potvrdila návštěvnost 300 diváků ve třech dnech.
Mnohé městské soubory mají při svých vystoupeních návštěvy menší.
Za krásný večer děkuje Jiří Holý“
Představení bylo ještě reprízováno 15. května v Olešnici v O. h., 16. května v Pohoří a 14.
června ve Valu u Dobrušky. Na podzim pak hru hráli v Deštném a v Provodově. Hra byla
„oprášena“ ještě v roce 2012 a uvedena k 140. výročí vzniku spolku.
Tímto končí série příspěvků k 140. výročí našeho ochotnického spolku. Pokud vás téma
zaujalo, zveme vás na letošní pouť – v bývalé škole by se měla uskutečnit výstava, na
které si budete moci prohlédnout fotografie z jednotlivých představení, programy,
plakáty aj. Věřme, že na další představení nebudeme čekat opět dlouhých 15 let!
Petra Poulová, kronikářka
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Jak byly objeveny fresky v bysterském kostele
17. března 2012, necelý měsíc před svými devadesátými narozeninami, zemřel ve
Skuhrově na Vysočině kněz, prozaik a pohádkář Jaroslav Moštěk. Ve světě literatury byl
znám pod uměleckým jménem Jaroslav Olšava. Jako kněz působil i v Sedloňově a pod jeho
duchovní správu patřilo i Bystré.
Ve své knize „Vinice Páně a Kamenolom Boží“ mimo jiné vzpomíná i na opravu
kostela v naší obci. Protože tak byly objeveny cenné fresky, dovolujeme si je připomenout.
Celý popis prací, tak jak je zapsal J. Moštěk, by zabral snad celý zpravodaj, proto jsem
vybral některé úryvky.
„Farní kostel v B. (pan farář v celé knize používal u svých působišť pouze začáteční písmena
názvu obcí – zde se evidentně jedná o Bystré) volal naléhavě po záchraně. Působil odpudivě.
Zdivo oddrbané, omítka někde až na kámen vydrolená.
… To bylo na jaře 1970. Hned v létě jsme se dali do díla. Sehnali jsme dobrou partu
klempířů. Do chrámu zatékalo, břidlice dosloužila a vodou zahnívalo trámoví. Farnost se
zapálila k oběti. A ten oheň v lidech vydržel pět roků, tak dlouho nám trvala oprava farního
kostela sv. Bartoloměje. Do práce se hrnuli i farníci z přifařených obcí.
… Po skončení obnovy kostela zvenku jsme přesunuli dřevěné lešení dovnitř. Tam nás
čekalo velké překvapení. Především jsme zjistili, že hlavní empírový oltář je shnilý a také
kazatelna. Řezby jsme zachránili a dali do opravy. Narušené dřevo se vyneslo ke spálení.
Když farníci reptali, že jsme odstranili kazatelnu, stříšku jsem postavil do předsíně s výzvou,
aby si uloupli kus perníku na památku. Hlavní překvapení nás však čekalo. Vyzval jsem
ženy, aby umyly stěny kostela vodou. Měli jsme v plánu bílit, a proto musela být výmalba
hlinkou odstraněna. Obětavé ženy si vynesly na lešení kbelíky s vodou a houbou smývaly
blátivou hlinku. A pak to příšlo! Objevily se namalované lidské hlavy. Když mi to přišly
oznámit, zastavil jsem další práci a běžel jsem to říci do školy panu řídícímu (Vladimíru
Sedláčkovi). Ten šel se mnou do kostela. Když to uviděl, řekl, že stojíme před velkým
objevem a je nutné ihned informovat okresní národní výbor v Rychnově nad Kněžnou.
Přijeli památkáři a dali nám pokyny, jak máme dál pracovat. Když byly stěny umyty, objevily
se na nich i na stropě nádherné dekorativní malby z roku 1774, které vytvořil Štěpán
Flücker z Dobrušky. Na triumfálním oblouku byl namalován velký obraz Oslava sv. apoštola
Bartoloměje. Vznáší se na oblacích vzhůru k nebi a po stranách jsou zobrazeni Indové, kam
šel hlásat křesťanství (Indové mají čelenky z peří jako indiáni) a na druhé straně jsou
Arméni, kde byl krutě mučen stažením kůže z těla. Sehnal jsem restaurátory z Prahy a
památkáři slíbili, že to budou platit. Moje roubená fara (v Sedloňově) se změnila na hostinec.
Ubytovávali se u mě tři, čtyři muži. Připravoval jsem jim snídaně a večeře, a když zůstali
přes neděli, potom jsem již v sobotu přichystal nedělní oběd.
… Z ministerstva kultury se přijížděl podívat na pokračování akce Dr. Vágner. Objev vzbudil
takovou pozornost, že si ho vzalo pod patronát ministerstvo.
… Jak jsem se již zmínil, hlavní oltář musel být odstraněn. Stáli jsme před problémem, kde
vzít náhradu. Pomohl nám dobrý muž na okrese. V opuštěné obci Vrchní Orlice, kde zbylo
po vysídlení osadníků jen pár chalup a farní kostel, stala se tato osiřelá svatyně útočištěm
vandráků a zlodějíčků. Dveře se daly snadno otevřít a pobudové tam přespávali. Vzal jsem
do vozu pomocníky a jeli jsme se tam podívat.
… Obdivoval jsem hlavní oltář. Sochy byly na místě, zatím sem nevkročil maniak na rabování
kostelů. Psal se rok 1973 a ne 93, kdy se vykrádání kostelů a kaplí stalo obživou lenochů,
kteří lacino přišli k markám a šilinkům. Rozebrali jsme oltář a připravili k odvozu. Postupně
se vše zrestaurovalo. Kostel byl zcela vyklizen, včetně rokokové kredence v sakristii a dvou
barokních andělů a řezeb, které jsem objevil na půdě ukryté pod vrstvou plev. Když na to
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vše v roce 1998 vzpomínám, zdá se mi až neuvěřitelné, že jsme to vlastními silami dokázali.
Byla veliká ochota a chuť do všeho.“
Před svou smrtí si kněz a spisovatel Jaroslav Moštěk – Olšava napsal promluvu pro
vlastní pohřeb. V tomto „Slově na rozloučenou“, jak ji sám nazval, mimo jiné napsal:
„Loučím se s vámi farníci ze Sedloňova v Orlických horách, z Bystrého a z Dobřan. Mezi vámi
jsem prošel těžkými zkouškami, ale Pán mi dopřál vítězství. Nechť opravené kostely a kaple
zpívají chválu a dík Bohu a vám přinášejí ustavičné potěšení.“
Jaroslav Moštěk se narodil 6. dubna 1922 v Nové Říši na Českomoravské vysočině
nedaleko Telče v rodině ševce, který svou prací živil patnáct dětí. Jeho mladší bratr Jan
(1923 – 2001) byl znám jako malíř expresionista, zemřel těsně před zahájením své
souhrnné výstavy. Jaroslav Moštěk působil jako kněz v mnoha obcích severovýchodních
Čech, např.: v Rané u Hlinska, Vápenném Podole, Sedloňově, Dušejově a Výskytné v okrese
Jihlava. V Sedloňově a Bystrém působil od 1. června 1969 do roku 1983. Od 1. října 1983 již
působil ve farnosti nový kněz.
Pokud se týče indiánů, vysvětloval je pan učitel Vl. Sedláček tak, že buď si malíř
Flücker nedokázal představit Indy, nebo bylo špatně pochopené zadání.
A nám nezbývá než s úctou a vděčností vzpomenout všechny nadšence, kteří se na
obnově kulturní památky naší obce podíleli a alespoň v duchu jim poděkovat.
(vysvětlující poznámky v závorkách doplnil autor textu)
Josef Lukášek

Napsali jste nám…
Setkání Dyntarů v Bystrém
V sobotu 8. září letošního roku zažije naše obec další malé hemžení. Po dvanácti
letech se opět chystá setkání potomků Františka (naroz. 1854, kameníka a muzikanta z
chalupy na "husím rynku" čp. 9) a Antonína (naroz. 1863, krejčího a velitele bysterských
hasičů, z vedlejší chalupy čp. 65), dvou bratrů z rodu tzv. bučinských Dyntarů.
První takový sraz jsme mohli sledovat v červnu 2000. Tehdy se ho zúčastnilo téměř
60 členů tohoto starého bysterského rodu, rozsetého po celé zemi i za hranicemi, ale bez
jediného zástupce příslušného do naší vesnice, přestože údaje z kroniky, matrik a jiných
dokumentů, mapujících osídlení Bystrého, hovoří o tom, že prakticky od začátku 18. století
tady snad v každém druhém stavení žil někdo z Dyntarů. Tak teď se jich tu najednou zase
možná objeví pořádná parta!
Bohumil Dyntar, N. Město, v Bystrém chalupa čp. 9, Dyntarovi ("kameníkovi")

Vážím si života

Člověk by řekl, že se jedná o frázi, klišé, prostě o věc, kterou považujeme všichni za
samozřejmou. Bohužel tomu tak není.
Z titulu své profese jsem po té medicínské stránce s tímto neustále konfrontován. Na
začátku je zázračný okamžik zrození člověka, tak křehký moment, kdy balancování na hraně
v délce minut a někdy i vteřin může otázku života a případně jeho kvality u tohoto malého
človíčka ovlivnit pro celou jeho budoucnost. Na opačném konci jsou závažná zjištění
pokročilých onkologických onemocnění, kdy opět úcta k životu a lidský přístup k člověku
jsou tou nejvyšší prioritou. Toto jsou dva extrémní póly, mezi nimi je ale celý život. A právě
zde bychom neměli zapomínat na to vážit si ho.
Všichni zapomínáme. Je to lidské. Od toho jsou zde možnosti, jak paměť jednotlivce i
určité komunity osvěžit. Syn byl právě na školním výletě v Osvětimi. Zde připomenuli jeho
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generaci, že existovaly ideologie, které ani tu základní úctu k životu neměly. Co třeba kdyby
byla možnost nás ostatních navštívit uranové doly, plněné v 50. letech lidmi nepohodlnými
pro komunistický režim? Myslím, že bych osobně uvítal toto osvěžení paměti. Prý jsou dnes
jiní, nevadí jim např. soukromé vlastnictví atd. Ano toto jsem názorně viděl v Číně.
Komunistická ideologie v rukou tamních „kapitalistů“ . V centru výstavního Pekingu
umírala na ulici dívka se zahnívajícími dolními končetinami a v postranních uličkách si v
kalužích a fekáliích hrají malé děti. A kolem projíždí vládní limuzína, jejíž pasažér se
zaštiťuje ideologií „pro obyčejného člověka“.
Samozřejmě nejde vždy jen o ideologie. Vidět chudobu v Indii, mě přimělo opět se
zamyslet, jak málo si vážíme toho, co máme. Tam nejde o politickou orientaci země.
Nicméně statisíce lidí žijí ve velkých městech pod mosty nadjezdů mimoúrovňových silnic.
Tam pod neidentifikovatelnou hadrou je jejich domov. Zde jí, spí, ale i rodí další děti. Ty pak
nemocné a podvyživené v náručí starších sourozenců žebrají u projíždějících aut. Člověku
je až hanba při pohledu na ně, jak si žijeme a za co utrácíme. Po návratu mne oslovily tyto
titulky v novinách.
Jak naše platy rostou pomalu, jak životní úroveň stagnuje, jak počet prodaných aut vzrostl
méně než před 5 lety a že polovina všech vyrobených potravin končí v odpadu. A co teprve,
že do zahraničí vycestovalo opět více Čechů než vloni.
Nebuďme mírně řečeno nevděční! Mysleme na naše děti, na jejich budoucnost.
Pokud vše „projíme a utratíme“, jakou budoucnost jim připravíme?
Tak jako se svým zdravím bychom měli „hospodařit“ s dlouhodobou perspektivou a
preventivními prohlídkami děláme něco pro vzdálenější budoucnost, tak i preventivními
opatřeními v naší ekonomice pracujeme na budoucnosti našich dětí či vnoučat. Právě proto
bychom neměli být slepí a hluší ani k minulosti, ani k současnosti. Srovnávat se s okolními
státy ( nezaměstnanost...) a hledat pozitiva, nikoliv pouze negativa. Myslet prostě pozitivně!
Pak si budeme o to více vážit stavu našeho života, naší úrovně ekonomické, sociální
a třeba i medicínské. Za sebe mohu říci, že s každou další takovou informací a poznáním
života v jiné zemi si tohoto vážím stále více. Vážím si života, protože to je úcta, pokora a
tolerance. To je cesta pro šťastnou budoucnost našich dětí!
V Litomyšli dne 3. 5. 2012
prim. dr. Harald Čadílek

Gratulace
V tomto období slaví své významné životní jubileum mimo
jiné také
pan Václav Matuška,
paní Milada Machová,
paní Věra Štěpánová,
pan Vladimír Pinkava,
pan Václav Šinták
a pan Jiří Andrš.
Všem oslavencům 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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Pozvánky

Tradiční
Bysterská pouť
sobota 25. srpna:

Taneční zábava v Hostinci U Divočáka
hudba: Styl, pořádá SDH

neděle 26. srpna:

Pouťové odpoledne na návsi
začátek již ve

13:30

hudba: Bysteranka
Vystoupení mažoretek

Výstava ve škole 13:00 – 17:00
-

140 let ochotnického divadla v Bystrém
kojenecké zavinovačky 20. století (soukromá sbírka
p. Krásové)

Umělečtí kováři
Atrakce pro děti
Občerstvení
Fotbálek ženatí X svobodní

Srdečně Vás zve Obecní úřad a Kulturní komise v Bystrém
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KOJENECKÉ
ZAVINOVAČKY
20. STOLETÍ
Datum konání: neděle 26. srpna 2012
Místo: Základní škola v obci Bystré
Tématem výstavy je soukromá sbírka kojeneckých zavinovaček, používaných v průběhu
20. století. Doplní ji různé drobnosti pro miminka.
Klasické krajkové zavinovačky pro kojence všechny maminky dobře znají, ještě dnes se
často používají, i když je stále víc nahrazují praktičtější a barevnější varianty.
Samozřejmě i v této oblasti platilo – čím bohatší rodina, tím bohatší a krásnější výbavička
pro miminko. Ale i chudé matky rády balily svá dítka do zdobených zavinovaček. Jejich kouzlo je
v kráse a něžnosti vyšívaných krajek, které s láskou tvořily hlavně v prvních desetiletích 20.
století nejen ženské ruce!
Takové zavinovačky se pak dědily z generace na generaci a mnohé z nich zůstaly dodnes
uchovány.
Zavinovačky a povijany se pracně vyvařovaly, škrobily a žehlily. Krajky byly často
„kulmovány“, zprvu doma, později bylo možné využít této služby v čistírnách a prádelnách.
Materiál, který se na šití zavinovaček používal, byla hlavně bavlna a plátno, v 80. letech i
silonová krajka, organtýn a brokát.
Sbírka čítá zhruba 200 kusů zavinovaček a
další kojenecké potřeby, všechny věci však
nemohou být z technických důvodů
vystaveny.
Jana Krásová
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Srdečně zveme malé i velké bysteráky na

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN
tentokrát

ve znamení letní olympiády,
který se uskuteční

v neděli 9. září 2012
start mezi 14:00 a 15:00 hod.
na začátku rovinky nad Tomášovými.
Čekají vás netradiční olympijské disciplíny,
spousta odměn a medaile pro děti,
vychlazené pivečko pro dospěláky
a čerstvé domácí bramboráky pro všechny!
Těšíme se na vás!

Kulturní a společenské akce - přehled:
15. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

25. srpna
sobota

Pouťová zábava

26. srpna
neděle

Pouťové odpoledne

Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
Hostinec U Divočáka, hudba: Styl, pořádá SDH
Začátek ve 13:30 hodin na náměstí
Pořádá OÚ Bystré a Kulturní komise

31. 8. – 2. 9. Sraz Š 1203
pátek-neděle Areál Chaty U Krakonoše v Žacléři, pořádají Vag-i-noviny a R. Jirouš
9. září
neděle

Podzimní dětský den

12. září
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

10. října
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

3. listopadu
sobota

Start 14:00-15:00 na rovince nad Tomášovými, pořádají „maminky“
hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30

Posvícenská zábava
Hostinec U Divočáka, hudba: Elastic, pořádá SDH

Vydala obec Bystré. Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma. Toto číslo vyšlo 13. 8. 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. 10. 2012
»»»»»•«««««
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