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Milí čtenáři,
po krátké přestávce Vás opět srdečně vítáme na stránkách Bysterského
zpravodaje. Za ta léta, po která byl vydáván, nám vždy přinášel do pohodlí
našich domovů novinky z dění v obci i jejím okolí, byl zdrojem zábavy,
poučení, ale i praktických rad a informací. Jeho vydávání se stalo v naší
obci již tradicí a na ni bychom nyní rádi navázali i my. Doufejme, že
v našem snažení budeme stejně tak úspěšní jako naši předchůdci.
Budeme se snažit Vás i nadále zpravovat o průběhu veřejných zasedání, o
kulturních a sportovních akcích naší obce
a dalších důležitých událostech.
Přestože vydávání zpravodaje zajišťuje OÚ, zpravodaj jako takový by měl
být nezávislý, a proto se moc těšíme i na Vaše příspěvky, připomínky a
podněty, za které Vám předem mnohokrát děkujeme.
Naším přáním pak bude, abychom si Vaši přízeň zachovali i
v následujících letech a aby zpravodaj byl stále Vaše oblíbené čtení.

Klidný adventní čas, příjemně prožité Vánoce a do nového roku 2007
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám i všem Vašim blízkým
přeje

Vaše redakce.
»»»»»•«««««
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Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října proběhly komunální volby, z jejichž výsledku
vzešlo současné zastupitelstvo, ve kterém jsou v poměrném počtu
zastoupeni členové obou kandidujících stran.
Před samotnými volbami jste měli možnost seznámit se s programy obou
z nich a jistě Vám neuniklo, že si jsou v mnoha bodech velice blízké.
V tomto směru máme oproti představitelům našeho státu nesmírnou
výhodu, jelikož na rozdíl od nich jsme schopni spolupracovat, stanovit si
společné priority a vytyčit společný cíl navázat na dobrou práci předchozích zastupitelstev a společně se všemi se
podílet na dalším rozvoji naší obce.
Co nás čeká v nejbližších dnech a následujících letech?
Investice a opravy:
1) zajištění dalších pozemků pro výstavbu nových rodinných domků s
následným navýšením počtu obyvatel a posílením příjmové stránky
obecního rozpočtu, s důrazem na zachování rázu obce v souladu
s krajinným prostředím
2) rekonstrukce veřejného vodovodu, dořešení kanalizace a posílení
elektrického
rozvodu
Výměnu trafostanice financuje dodavatel energie, tzn. ČEZ a obci
naspořené peníze zůstávají pro další využití ve prospěch občanů.
3) oprava obecních cest včetně komunikací na Dolech, dokončení oprav
mostů a řešení chodníků podél hlavní silnice
4) dokončení stavebních úprav hřiště, včetně zázemí pro menší děti
5) rekonstrukce budovy bývalé školy
Hospodaření obce:
1) udržení dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu, příprava rozpočtu pro rok
2007, úprava vyhlášek o úhradách vodného a poplatků za odvoz
komunálního odpadu, úprava vyhlášky o pohřebnictví, dořešení
majetkoprávních vztahů mezi obcí a jednotlivými správci hrobů
Čekají nás zajisté i další otázky, které vyplynou z každodenního života
obce.
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2) využívání prostředků z fondů EU, státních dotací a grantů, s ohledem na
omezené finanční možnosti obce - průběžné vypracovávání
podkladových projektů
3) zachování funkce starosty obce jako neuvolněné funkce
Vnitřní život obce:
1) zachování provozu zařízení nezbytných pro běžný život (prodejna,
pošta, zdravotní služba aj.)
2) zajištění dostupnosti obce dostatečným autobusovým spojením
3) údržba obecních komunikací v zimních měsících, včetně nezbytné
techniky
Některé z výše uvedených bodů budou jistě dlouhodobé, zejména
s ohledem na omezené finanční možnosti obce, ale je nutné připravit jejich
realizaci, byť i etapově.
Nemůžeme slíbit, že vyřešíme všechny problémy, které nás v naší obci
tíží, ale budeme dělat vše pro to, aby se nám podařilo uskutečnit toho co
nejvíce a všem se nám v Bystrém dobře žilo.
»»»»»•«««««

Plán veřejných zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen

17. 1.
14. 2.
14. 3.
18. 4.
16. 5.
13. 6.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Úřední hodiny obecního úřadu:
středa 16:00 – 19:00
začátky zasedání 20:00
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18. 7.
15. 8.
19. 9.
17. 10.
14. 11.
12. 12.

- Seznámení s výsledky voleb
Z celkového počtu 189 voličů se zúčastnilo voleb 147 voličů, což je
téměř 78 % účast. Do nového zastupitelstva bylo zvoleno 5 členů
z kandidátky nezávislých a 4 členové z kandidátky hasičů.
- Složení slibu všech členů zastupitelstva
- Volba nového starosty a místostarosty
Do funkce starosty obce byl zvolen tajnou volbou 9 hlasy p. Drašnar
Václav.
Funkci místostarosty bude nadále vykonávat p. Ševc Leoš, v tajné volbě
obdržel 9 hlasů.
- Volba kontrolního a finančního výboru obce
Kontrolní výbor: Novotný Josef - předseda
Hejzlar Pavel
Horáková Marie
Finanční výbor: Jiránek Jiří – předseda
Fellner David
Duška Jaroslav
V tomto bodě se ještě hovořilo o přípravě sestavení kulturní komise, kde
pí. Drašnarová zajistí koordinaci s činnými složkami a sdruženími v obci.
- Seznámení s jednacím řádem, který nabývá platnosti od 2.11. 2006
- Programové prohlášení nového zastupitelstva

»»»»»•«««««
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1. Po dobu našeho zatím krátkého funkčního období se jeví jako
největší problém nedostatek stavebních parcel pro individuální
výstavbu. Pozemky, které jsou v zastavovacím plánu obce, nechtějí
jejich majitelé pro tento účel prodat, nebo mají přemrštěné požadavky, a
na pozemcích, které nejsou v zastavovacím plánu, nám stavební úřad
výstavbu nepovolí.
Obecní úřad se proto rozhodl požádat o druhou změnu
urbanistického plánu obce. Jelikož je tato akce finančně i časově
náročná a není proto možné tyto změny provádět každý rok, žádáme
občany, kteří mají vhodné pozemky k zástavbě a mají zájem o jejich
zanesení do zastavovacího plánu obce, aby se s nabídkou obrátili na
obecní úřad. Uvítáme i podněty, kde by dle Vašeho soudu byla
zástavba nejvhodnější.
2. V naší obci nebude od ledna 2007 zaměstnán obecní pracovník, je
proto třeba v zimním období zajistit úklid sněhu z chodníků a před
budovami obecního úřadu. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
3. Obecní úřad bude i v letošním roce prodávat vánoční stromky u
skladové haly, a to ve dnech 12. a 13. prosince od 15:00 do 18:00.
4. OÚ Bystré nabízí smrkové palivové dřevo v celých délkách
(u odvozní cesty), cena 550Kč/m3. Informace Jan Bartoš,
tel. 602 749 766.
5. V nadcházejících dnech bude veřejnosti zpřístupněn internet
v prostorách knihovny, termín bude dán na vědomí.

V. Drašnar
starosta

»»»»»•«««««
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SDH Bystré v O. h.
S ohledem na náročný program letošní sezóny a zranění některých
členů se naši hasiči nezúčastnili tradičního memoriálu Mjr. Urbana
v Českém Krumlově a na závěr roku si tak zajeli zasportovat do Širokého
Dolu.

Memoriál V.I.Lenina, Široký Důl 28. 10. 2006
Tradičně posledním kláním našich hasičů je humorně pojatá soutěž
v Širokém Dole. Na sportovišti se však bojuje zcela vážně a naplno a
letos poprvé pořadatelé umožnili start i více družstev z jednoho SDH
(A, B,..). To se pochopitelně odrazilo i na účasti a v kategorii mužů
bojovalo celkem 110 mužstev. Na této soutěži se trochu nezvykle soutěží
pouze na dvě hadice „B“ a elektronicky řízené plechovky.
Naši předvedli v celku podařený pokus a s dosaženým časem 16,11
sekundy obsadili velice pěkné 17. místo. Zvítězilo pro všechny málo
známe družstvo z Černovic s časem 14,50 sekundy. Ještě je nutno dodat,
že se náš tým držel dlouho v první desítce, ale z posledních dvaceti
startujících družstev se celkem osmi podařilo naše postupně odsunout na
již zmiňované 17. místo.
Na úplný konec sezóny bych chtěl ještě jednou pogratulovat našim
hasičům k pěkným výkonům a pak hlavně poděkovat za vzornou účast
našeho SDH ve všech soutěžích. Zároveň také popřát mnoho pěkných
úspěchů i v nadcházející sezóně.

L. Ševc
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Památník padlým rodákům v Bystrém
Nepřehlédnutelnou součástí obce
Bystré je trojúhelníkový pozemek na rozcestí
cest k Bačetínu a Ohnišovu. Nachází se tu
pomník památce padlých rodáků v první
světové válce.
Na cihlové zídce jsou dva betonové
sloupky se jmény 16 místních občanů, jejichž
život skončil v letech 1914-1918. Uprostřed
Pomník v roce 1928
na třikrát členěném podstavci s centrálním
nápisem „Památce padlých rodáků 1914-1918“ stojí postava muže, legionáře, jehož
postoj i výraz tváře vyjadřují slova, která dnes už na památníku nenajdeme a která
byla vytesána hned pod jeho nohama na podstavci: „Utrpením k svobodě“. Za pravou
nohou muže je kamenný sloupek, který v době vzniku díla měl jiný smysl – byl na
něm připevněn kamenný řetěz, jakési přetržené okovy, které symbolizovaly právě
svobodu a osvobození. Ještě jedna věc musela z památníku v roce 1940 zmizet –
slova „legionář“ pod jmény Prajzler František a Verner Josef. Dnes už na druhém
řádku najdeme jen vytesaný obdélník.
Na podstavci sochy vpředu vpravo najdeme nápis: NAVRHLI: ING.ARCH. A. HARTMANN
AK. SOCHAŘ B. BENDA
Při pohledu zpředu vlevo na podstavci je nápis: PROVEDL: F. BÍLEK ÚJEZD PODH.
Vzadu je vytesán nápis: PÉČÍ SOKOLA 1928

V roce 1929 byly za 64,- Kč zakoupeny javory, které ale rostly už na pozemku
Jednoty. V současné době tu zůstal jen jeden z nich, schovaný za smrky a ořezaný.
Roku 1936 byl zakoupen pozemek pod památníkem.
Před druhou světovou válkou sem každoročně zavítaly průvody účastníků
oslav 28. října (např. 1929, 1933), v roce 1932 tu stáli 4 bratři čestnou stráž na Bílou
sobotu, v roce 1937 se u památníku konala tryzna za br. prezidenta Osvoboditele
TGM – v den pohřbu 21. září. Při této akci byl vyslechnut z rádia projev prezidenta
Edvarda Beneše nad rakví zemřelého. Věnec tu položili i při okrskovém cvičení 8.
června 1947, které probíhalo na novém vlastním cvičišti.
V roce 1939 se podle kroniky sokolské o
památník staral řídící učitel Libor Vlk. Zřejmě
od konce války o vzhled památníku pečoval
Adolf Dušek z čp. 108, mimo jiné sokol,
nadšený ochotník a dlouholetý správce
koupaliště, a to až do své smrti v roce 1988.
Poté se této práce postupně ujali manželé
Václav a Vlasta Špačkovi, kteří žijí v bytovce
čp. 124 a o památník se vzorně starají dodnes.
Památníku v současnosti dominují
vzrostlé stříbrné smrky

Petra Poulová, kronikářka
»»»»»•«««««
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Proč se staví jesličky?
Blíží se Vánoce - nejkrásnější svátky
v roce. V řadě domácností se staví
jesličky, zachycující narození Krista
v nejrůznějších podobách. Od kdy se
vlastně betlémy staví a proč?
První podnět k vánočnímu stavění
jesliček dal sv. František z Assisi již v roce 1223. Ten po návštěvě Svaté
země, kde mu bylo dopřáno navštívit Betlém, přišel na myšlenku
zprostředkovat tento zážitek i ostatním věřícím, aby si i oni mohli
představit místo Kristova zrození. Postavil proto historicky první jesličky v
jeskyni na hoře Alverno, nedaleko obce Greccio, v dnešní Itálii. Zde také
sloužil štědrovečerní půlnoční mši svatou.
V Čechách poprvé postavili jesličky jezuité v Týnském chrámu v Praze v
roce 1562. Stavění jesliček se pak rychle rozšířilo do východních Čech, na
Moravu a do Slezska. Původní betlémy byly stavěny pouze v kostelích.
Nařízením Josefa II. však byly betlémy z kostelů vykázány. Mnohdy byly
uloženy na kostelních půdách a teprve v nedávné době byly opět objeveny.
Některé zachovalé, jiné vyžadovaly náročné restaurování. Dnes jsou to
vyhledávané exponáty vánočních výstav.
Po zrušení kostelních betlémů se prostým lidem stýskalo po znázornění
narození Spasitele. A tak si jesličky brzy našly své místo v mnohých
domácnostech. Vznikla tak krásná tradice lidových jesliček a tajuplné
kouzlo Vánoc se tímto vlivem silně zpoetizovalo a dostalo svou
nenapodobitelnou pohádkovou atmosféru. Ryze náboženským motivům je
dáván světský charakter všedního života prostého člověka. Výroba a
stavění jesliček, betlémářství, se pak stalo zálibou pro řadu lidových
umělců. Obliba jesliček vrcholila v druhé polovině devatenáctého století.
Současně se začaly objevovat i sériově vyráběné papírové betlémy,
připravované špičkovými umělci, jako byli např. Mikoláš Aleš, Marie
Fischerová-Kvěchová, Josef Lada, Cyril Bouda, Josef Wenig a další.
Východní Čechy patří k oblastem se starou betlémářskou tradicí. Známé
jsou jesličky z Třebechovic, z Kralicka, Poličska, Ústecka,
Českotřebovska, Dobrušska. V našich městech je dodnes stavěna řada
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nádherných, umělecky cenných betlémů, mnohé z nich jsou uváděny i v
soupisech odborné etnografické literatury.
Hovoříme-li o význačných umělcích, nelze opomenout i pana Wendelina
Schmoranze ze Sedloňova, jehož mnozí bysterští spoluobčané ještě
pamatují a mnohde i opatrují jesličky zhotovené jeho rukou. Byl skutečně
uznávaným betlemářem. Jeho práce je vzpomínána i v „Encyklopedii
betlémů“ a je jen dobře, že se našli výtvarníci, kteří jej následují a
vytvářejí nové a nové podoby lidových betlémů.
J. Lukášek
»»»»»•«««««

Masopust
Masopust je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný též
"tučný čtvrtek". V tento den bylo dovoleno hodovat, neboť se tradovalo, že kdo
v tento den bude hodně jíst a pít, ten bude při síle po celý následující rok.
Hlavní masopustní veselí začínalo o masopustní neděli. I v tento den byl oběd
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali k muzice. Tancovačka,
která se konala buď v hospodě, nebo třeba i přímo na návsi, se pak často protáhla až
do rána. Pondělí pak probíhalo také bujaře, to se v mnoha vsích konal tzv. mužovský
bál, kam měli přístup jen ženatí a vdané, svobodným bylo tancování zapovězeno.
Vyvrcholení masopustních oslav bylo v úterý, kdy vesnicemi procházely
průvody maškar. U každého obydlí byly masky pohoštěny, dostaly něco k zakousnutí
a také pálenku a pivo, které ještě zvyšovaly jejich veselí a rozpustilost. Každoročně
se mezi maškarami objevovaly i tradiční masky. Patřil mezi ně třeba medvěd vedený
na řetězu medvědářem, Žid s rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem,
šiml, kozel apod. Hrála se také žáky secvičená masopustní divadelní představení.
Masopustní zábava končila přesně o půlnoci. V tuto hodinu zatroubil ponocný
na roh a rychtář všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů. To už totiž nastala
středa a s ní předvelikonoční půst. V některých vsích se pochovávala basa na
znamení toho, že hudebníci si v době nadcházejícího půstu nezahrají.
M. Drašnarová
»»»»»•«««««
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3. prosince

Dědeček - repríza úspěšného divadelního představení
divadelního spolku OB v Hospodě u Divočáka, začátek v 16:00

6. prosince

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva na OÚ, začátek ve 20:00

15. prosince

Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Paleček v kostele
sv. Bartoloměje, začátek v 18:30

16. prosince

Vánoční besídka pro děti od 16:00 na sále Hospody u Divočáka

místního

27. ledna

Hasičský bál, hraje hudební skupina Trop, začátek ve 20:00 na sále
Hospody u Divočáka

24. února

Tradiční Masopustní rej, sraz masek do 9:00 v Hospodě u Divočáka

24. 12. neděle 4. adventní, Štědrý den

25. 12. pondělí, Narození Páně
26. 12. úterý, Sv. Štěpána
31. 12. neděle, Sv. Rodiny

1. 1. pondělí

9:00
10:30
16:00
22:00
9:00
10:30
9:00
10:30
9:00
10:30
14:00
9:00
10:30
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Bystré
Sedloňov
Olešnice
Dobřany
Bystré
Sedloňov
Bystré
Dobřany
Bystré
Sedloňov
Olešnice
Bystré
Sedloňov

Vydalo obecní zastupitelstvo obce Bystré v celkovém nákladu 150 výtisků,
pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 1. prosince 2006.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje můžete odevzdávat
na OÚ nebo u Drašnarů, či odeslat e-mailem na monika.drasnarova@seznam.cz
do 22. února 2007.
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