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Milí čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o změně, která nastane ve
vydávání Bysterského zpravodaje. Nemusíte mít obavy, i
nadále bude zpravodaj vycházet jako čtvrtletník, jelikož tato
četnost vydávání se nám zatím osvědčila a daří se nám
jeho stránky zaplňovat zajímavostmi z naší obce i okolí.
Ale protože Vás chceme o plánovaných kulturních a
společenských událostech informovat zavčasu a s
předstihem, budeme Vám zpravodaj přinášet vždy o jeden
měsíc dříve, než bylo doposud zvykem. Na příští výtisk se
tudíž můžete těšit již v květnu. Další pak budou následovat
v srpnu, listopadu a únoru.
Při této příležitosti Vás také prosíme o shovívavost, pokud
Vám bude výtisk doručen o den či dva později než Vašemu
sousedovi. Ne vždy se nám totiž podaří zajistit roznášku do
všech domácností v jednom jediném dni.
A ještě jedna informace závěrem: vydávání Bysterského
zpravodaje je financováno z prostředků naší obce, a proto
zajišťujeme roznášku pouze našim občanům.
Vážíme si zájmu, který o náš zpravodaj projevují přespolní
a rekreanti, a jsme za něj rádi. Proto máme pro ně vždy
několik desítek výtisků k dispozici v místním obchodě.

 Stalo se...
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Téma k zamyšlení
Vadí-nevadí?
Tak tady máme zase jaro, pro někoho čas probouzející se přírody, práce na zahrádce a
kolem domu. Pro jiné z nás je to období, kdy si od plic zanadávají, protože přicházející jaro a
zlepšující se počasí neprobouzí jenom přírodu, ale i ty, pro které je pěkné počasí pobídkou
k tomu, aby probudili k životu svoje miláčky.
Těmito miláčky myslím různé samohyby na dvou a více kolech, na kterých se potom
prohánějí, kde je napadne. To znamená nejen na svém dvorku, ale i na silnici, polích, polních a
lesních cestách i cestičkách. Často mají heslo – když to moc nejede, ať je to alespoň slyšet. Můj
dvoreček – můj hrad, tam si mohu dělat, co chci, pokud hlukem a zápachem neobtěžuji ostatní.
Ale co silnice, pole, polní cesty, les a lesní cesty? Tam je tato situace podstatně složitější. Na
pozemní komunikaci mají vjezd povolena jen vozidla registrovaná, jiná tam nemají co dělat.
Nemá cenu v našich podmínkách řešit různé samohyby, které nám pomáhají s životem na
vesnici. Řeč je o motorkách a jim podobných vozítkách. O vjezdu na pole a do lesa by se snad
ani nemuselo mluvit, ale většina majitelů těchto kostitřasů neřeší nic. Podle hesla – máme
demokracii, mohu si dělat, co chci, jezdí všude, po poli, silnici, lese a lesních cestách. O tom,
jaký je to rachot snad nemusím nikoho přesvědčovat, stopy po těchto návštěvnících jsou patrné
skoro všude, a to není ještě sezóna.
Zoraná cesta kolem krmelce není výjimkou. Zvěř ruší při odpočinku i při krmení. Jaká je to
krása, když místo ptáků posloucháte řev krotitelů větších či menších kubatur! Naprosto
neopakovatelný zážitek – jdete s rodinou lesem, vysvětlujete dětem, že se mají chovat v přírodě
slušně a potichu, a vtom se na vás vyřítí jeden či více „milovníků přírody“ na motorkách.
Ale nejde jenom o motorkáře, majitelé psích miláčků se chovají podobně. Pokud jsou vidět,
mají psa na vodítku, ale jen zajdou do lesa, už je jejich psí miláček na volno, musí se přece
vyběhat. Až někdo z Vás bude zakopávat roztrhanou srnu, ze které vypadne nenarozené srnče,
nebo srnce, který doběhne až do vesnice a skončí potrhaný někomu na dvorku, možná to
pochopíte.
Dnešní doba je složitá. Máme málo času, někdo i peněz, bují individualita, slušnost je
mnohdy považována za slabost. Toto všechno umožňuje mlčící většina, která se do toho
nechce plést, není to jejich věc. Můj názor je jiný, je to podobné, jako když přijedete k dopravní
nehodě: můžete zastavit a pomoci, nebo si říci: není to moje věc. Jenže příště tam můžete být
právě Vy.
Většina z nás někdy udělala něco, na co není moc hrdá. Je dobře, pokud se z toho
poučíme. Pokud na to kašleme, zaplatíme za to, někdo dříve, někdo později.
Těžko se dovolávat slušnosti v době, kdy se naši představitelé chovají jako puberťáci a
hulváti, vztyčený prostředník znamená jedničku, sprostá slova se linou z obrazovky, rádia i
novin a časopisů. Už jsme asi zapomněli, co nás rodiče učili.
Neočekáváme, že se to, co jsme napsali, bude líbit všem. Přitom stačí, aby platilo, že
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Komůrkovi

Vesnice roku, aneb půjdeme do toho?
Na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva byl vznesen návrh, abychom se pokusili
o zapojení do soutěže „Vesnice roku“.
Co to vlastně je?
Každým rokem v měsíci březnu vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj tuto soutěž.
Soutěžní kategorie jsou různé, např. celkový vzhled obce, práce s kronikou, práce s mládeží,
péče o zeleň, hodnotit se může i místní knihovna, péče o tradice regionu apod. Za jednotlivé
oblasti jsou udělovány různě barevné stuhy k obecním praporům ( a přiznejme, že spolu se
stuhou putují do rozpočtu obce i nějaké korunky).
V loňském roce jsem měl možnost připravovat publikaci o vítězných obcích
Královéhradeckého kraje. Přiznám se, že když jsem viděl, za co všechno jsou některé obce
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hodnocené, tak jsem si v duchu říkal, vždyť tohle děláme v Bystrém běžně a nikde se s tím
nechlubíme. Proč to tedy letos nezkusit také? Netvrdím, že zrovna musíme v některé oblasti
zvítězit, ale můžeme získat alespoň zkušenosti, jak to třeba dělají jinde.
Tak co, vážení spoluobčané, půjdeme do toho? Od každého z nás to bude asi vyžadovat
trochu více péče o své okolí i o obec samotnou, ale přesto si myslím, že to stojí za to.
Z materiálu Ministerstva pro místní rozvoj:
„Soutěž Vesnice roku
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci.
Součástí regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj je v širším smyslu také podpora
oživení ve venkovských oblastech prostřednictvím soutěže Vesnice roku, kterou MMR ve
spolupráci s dalšími partnery pravidelně organizačně připravuje a zabezpečuje.
Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace
jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.
Zástupci těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou
obec, které pak udělí titul Vesnice roku.
Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o
krajinu.“
Josef Lukášek

Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. prosince 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• rozpočtové provizorium na měsíc leden 2008 ve výši 1/12 rozpočtu roku
2007
• rozpočtové opatření za měsíc listopad 2007 dle přílohy
• pronájem pozemku p.č. 744/1 v k. ú. Bystré v O. h. p. Machovi J., bytem
Bystré č.p. 10
• napojení kanalizační přípojky rodinného domku č.p. 34 p. Ševce L. na
obecní kanalizaci
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. ledna 2008
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• rozpočtové opatření za měsíc prosinec 2007 dle přílohy
• odpis pohledávek za správní poplatky ve výši 715,-Kč z let 2005 a 2006
• rozpočet na rok 2008 ve výši 2 517,2 tis. Kč
• nájem prostor v bývalé škole (kuchyňka a místnost) za úhradu ve výši 400,Kč za jednu akci (jeden den) s tím, že prostory budou poskytovány pouze
občanům obce Bystré
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• schvaluje podání žádost o finanční příspěvek ve výši 450 tis. Kč na
výstavbu chodníku při hlavní komunikaci v Bystrém
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 13. února 2008
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• rozpočet na rok 2008 DSO ROH dle přílohy
• uzavření smlouvy mezi Obcí Bystré a SDH Bystré v O. h. o přidělení
finančních prostředků ve výši 30.000,-Kč na činnost výjezdové jednotky a
20.000,-Kč na ostatní činnost
• zakoupení traktoru Zetor 8145 ve výši 238.000,- Kč
• prodej starého traktoru Zetor ve výši 70.000,-Kč p. Machovi, bytem Bystré
č.p.10, na jaře 2008
• změnu č. 2 Územního plánu obce Bystré
• zadání projektu na výstavbu chodníku firmě MADOS

Důležitá upozornění
Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin:
duben 10. a 24.
březen 13. a 27.
Do naší knihovny byl zapůjčen soubor 80 knih z MK Dobruška, v nabídce je beletrie,
cestopisy, naučné knihy i knihy pro mládež.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí paní
Hradeckou č. p. 10.

Kominické práce
Zájemci o provedení kominických prací se mohou nahlásit na Obecním úřadě. V případě
dostatečného zájmu občanů bude s kominíkem dojednán přesný termín v některém
z následujících měsíců a občané budou o jeho návštěvě včas informováni.

Změna území bysterské farnosti (aneb trocha „právničiny“)
K 1. lednu 2008 došlo ke sloučení církevních právnických osob Římskokatolická farnost
Dobřany, Olešnice v Orl. horách a Sedloňov s církevní právnickou osobou Římskokatolická
farnost Bystré v Orlických horách. Veškerý majetek zaniklých církevních právnických osob
přešel na farnost Bystré.
V návaznosti na toto rozhodnutí zahrnuje od 1. ledna 2008 území bysterské farnosti tyto
obce: Bystré, Janov (bez Tisu), Ohnišov (bez Zákraví), Bačetín (se Sudínem), Kounov (včetně
částí Rozkoš, Hluky, Nedvězí, Šediviny), Plasnice (část Deštného), Dobřany, Sedloňov
(s Polomem), Olešnice (včetně Lužan).
Kostel sv. Bartoloměje v Bystrém zůstává nadále farním kostelem bysterské farnosti. Farní
kostely sv. Mikuláše v Dobřanech, sv. Marie Magdalény v Olešnici a Všech svatých
v Sedloňově se stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Bystré. V těchto kostelech
bude i nadále dovoleno – uzná-li to duchovní správce za vhodné – udílet svátost křtu, případně i
další iniciační svátosti.
K bysterské farnosti patří filiální kostel v Šedivinách a v Ohnišově, evidovány jsou i filiální
kaple Na Kostelišti (koupaliště), v Bačetíně, v Sudíně, na Hlukách.
podle podkladů bysterského faráře L. Pfeifera
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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči je vyplácen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, tento zákon byl novelizován zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů.
Změny platné od 1. 1. 2008 – příjemce příspěvku na péči je povinen obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností písemně ohlásit den nástupu k pobytu ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče ( např. v nemocnici, léčebně dlouhodobě
nemocných, psychiatrické léčebně, lázních aj.). Výplata příspěvku se v těchto
případech zastaví, pokud pobyt v uvedeném zařízení trvá po celý kalendářní
měsíc. Příslušnému obecnímu úřadu je potřeba též ohlásit den ukončení pobytu a
výplata příspěvku se obnoví. V případech, že povinnost tohoto oznámení nemůže
splnit příjemce příspěvku na péči, pak tuto povinnost plní osoba nebo
poskytovatel zajišťující péči.
Dále upozorňujeme příjemce příspěvku na péči na povinnost písemně ohlásit
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 8 dnů změny
poskytovatele pomoci.
Zároveň upozorňujeme, že přestože to zákon vysloveně neukládá, je potřeba
úřadu, který vyplácí dávku příspěvek na péči, nahlásit i úmrtí pečované osoby.
Úmrtím oprávněné osoby vstupují do dalšího řízení pečující osoby v pořadí, ve
kterém jsou uvedeny v § 16 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Příjemce příspěvku na péči je, dle § 21 zákona č. 108/2006 Sb., také povinen
ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve
skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu (rozumí
se změna bydliště, změna pečující osoby, pobyt v nemocnici, odchod do domova
důchodců aj. ).
Za rok 2007 Městský úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyplatil
na dávkách sociální péče, příspěvek na péči, 40 175 000 Kč, celkem byl vyplacen
749 osobám.
Zpracovala: Ing.Ivana Matoušová, vedoucí OSVZ
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Stalo se...
Krátké ohlédnutí za vánoční besídkou 2007
V sobotu 15.prosince2007 v 15.30 se na sále sešly děti se
svými příbuznými, aby si všichni společně zpříjemnili adventní
čas.
Po úvodním slovu bysterského starosty Václava Drašnara
následovalo krátké pásmo básniček a hudební vystoupení
Cheyenne Scheepers. Dále předvedly část svého vánočního
vystoupení děti ze sboru Církve
bratrské. Po něm už následovala
nadílka – letos do Bystrého zavítal
anděl, který rozdával ladovské tašky.
Jejich obsah byl uzpůsoben věku dětí, takže ty nejmenší v ní našly
něco jiného než starší školáci – např. penízky, džus, sadu tužek,
skicák, karty, přesnídávku, ananas aj. Celkem bylo obdarováno 38
bysterských dětí, svůj dárek dostaly i vystupující děti ze sboru.
Závěrečné slovo obstaral Roman Toušek. Než celá akce skončila,
zazpívali jsme si společně několik koled.
Petra
Poulová

K+M+B 2008
Tento nápis po sobě v sobotu 5. ledna 2008 zanechávali tři
králové, kteří „vinšovali štěstí, zdraví, dlouhá léta“. Přinášeli
lidem zprávu o tom, co se stalo v Betlémě, a předávali jim i dary
- bílé zlato (cukr), kalendáříky a nabízeli posvěcenou křídu,
kterou se na zárubeň dveří píší počáteční písmena ze jmen
těchto králů – Kašpara, Melichara a Baltazara.
Česká charita už od roku 2001 v naší republice každoročně
organizuje Tříkrálovou sbírku, ve které lidé mohou přispět na
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Tři králové s
sebou nosili pokladničku, kterou zapečetil v pátek večer na faře
v Bystrém starosta obce Václav Drašnar. Do ní mohli přispět lidé
podle svého uvážení. Za zpívání a koledování dostávaly děti i
pamlsky pro sebe. V té zimě a větru si to koledníci opravdu
zasloužili.
A kolik že se vybralo?
v Bystrém
9 554,- Kč
v Janově
4 367,- Kč
v Dobřanech
3 090,- Kč
celkem:
17 011,- Kč
Dárci byli opravdu štědří a patří jim poděkování.
Přestože se vybralo dohromady mnohem více než v roce 2007, kdy
jsme tady u nás sbírku organizovali poprvé (tehdy se vybralo 8633 Kč), z
vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tříkrálová koleda je především pěkný
zvyk.
Letos se spolu se mnou koledy zúčastnily i další děti z Bystrého a
Janova, se kterými se pravidelně scházíme na bysterské faře. Společně
s vedoucími skupinek jsme navštívili domy v Janově, Tisu, Bystrém a
poprvé jsme obešli i několik rodin v Dobřanech.
Nejde tu ale jen o to, aby se vybralo co nejvíc příspěvků. Jako koledníci jsme byli rádi, když
na lidech bylo vidět, že z nás mají radost a že jsme je naším vystoupením potěšili.
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Michaela Čtvrtečková
A komu pomohla loňská sbírka? (převzato z Dobrušského zpravodaje)
Všem příznivcům Tříkrálové sbírky a dárcům předkládáme opět po roce přehled o tom, jak
bylo naloženo s vybranými penězi a komu letos pomohly. Záměrem sbírky 2007 bylo pomoci
rodinám a lidem v nouzi na Dobrušsku, v okolních obcích a zdravotně postiženým lidem.
Z celkově posbírané částky 278 508 Kč se do Dobrušky k místnímu použití vrátilo z účtu
Charity Česká republika 180 853 Kč. Tyto peníze zde byly použity pro:
rodiny s těžce postiženými dětmi

46 000 Kč

příspěvky na letní pobyty dětí

8 000 Kč

rodiny v sociální tísni

62 500 Kč

polohovací postel (půjčovna ZTP)

43 500 Kč

příspěvek Charitnímu domovu v Rychnově n. Kn.

20 853 Kč

Zbývá

0 Kč

Peníze letos pomohly lidem v Dobrušce, Opočně, Pohoří, Dobrém, Novém Městě nad
Metují, Podbřezí, Bílém Újezdě, Přepychách, Očelicích a Českém Meziříčí. Část byla
převedena na účet Charitního domova v Rychnově nad Kněžnou.

Naše charitní půjčovna zdravotně technických pomůcek byla letos
doplněna o velmi potřebnou pomůcku - polohovací lůžko s antidekubitní
matrací proti proleženinám. Mohou si ji zapůjčit lidé, kteří chtějí pečovat o
svého těžce nemocného nebo umírajícího blízkého doma. Zájemci o
jakoukoli zdravotně technickou pomůcku z naší půjčovny se mohou obrátit
na tel. č. 732 914 855.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Rychnov n. Kn. - pobočka Dobruška

Masopustní průvod aneb Jak to bylo letos o Šibřinkách v Bystrém
Tak, jak bylo avizováno předem po loňských zkušenostech, stávají se pomalu oslavy
Masopustu v naší obci spíše akcí dětskou. „Kdeže loňské sněhy jsou….“ platí nejen o počasí
letošní zimy, ale platí to i o účasti aktivistů. Pravda, někdo může namítat, že je mu o 10 let víc
(tedy, že má 10leté zkušenosti), někdo že je víc marod, někdo že má víc práce….Pravda však
je, že už nás „skalních“ chodí zavést jaro do světniček a domečků jen pár…
Je to podle mne trochu škoda. Je to pěkná, ač někdy mrazivá, procházka po vsi,
poklábosíte, téměř všude zavzpomínáte, zasmějete se, pobavíte, okouknete přírůstky
v rodinách, pochválíte sousedovi nový plot, pěkně spravenou střechu, nové okapy…
Hospodyňkám pochválíte koblihu, dědečkům pak pěkně ostrou pálenku a tak.
Rád určitě vzpomenu na ten náš „první masopust“. Byl opravdu krásný. Dvoje sáně, dva
páry
koní, živá muzika, plno masek, průvod v pravé masopustní úterý. A cestovali jsme na těch
saních nejen po naší vsi, ale i v Janově, Tisu, a také v Kounově a Bačetíně. Jó, to si bylo!
V minulosti se kromě Nového Města masopustní veselí až tak moc tady u nás na horách
nedrželo. Nejblíže to byl průvod dětských masek mateřinky v Dobrém. Tam dospělí měli večer
na sále „pentagonu“ šibřinkovou zábavu. V té době lidé asi také byli znuděni těmi schůzemi,
manifestacemi apod. Proto, když jsme starobylý obyčej u nás ve vsi oživili, byli jsme právem
pokládání za vzor ostatním obcím. Stali jsme se tak průkopníky a naše obec byla následována
daleko do kraje. Dnes se už s masopustním průvodem shledáte na mnoha místech našeho
regionu.
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Věřím, že naše děti budou v upevňování těchto slovanských obyčejů po nás pokračovat.
Jednou se vám všem zablýsknou slzičky v očích, až se podíváte na fotografie, jak jste
procházeli vesnicí a rozdávali dobrou náladu…..
Cestou tohoto příspěvku chci poděkovat Pepovi Dusílkovi, Jáře Pekové, Zdenkovi a
Marušce Martinkovým, Bohoušovi Pábelovi, Jirkovi a Zdeničce Tomášovým a ostatním, kteří
nás hned od počátku podporovali a s námi začínali. Bylo to perfektní!
Ale dosti nostalgie a vraťme se k původnímu tématu.

MASOPUST = „masa půst“
Popeleční středou končí v celém křesťanské světě období masopustu (neboli karnevalu) a
začíná až do Velikonoc 40denní doba půstu. I když mnozí z nás se různými církevními svátky či
nařízeními příliš nevzrušují, přece jen doba jarního půstu sahá hluboko až do předkřesťanské
historie. Už tehdy lidé věděli, že po zimě je třeba organismus očistit a připravit na veselejší dobu
jara.
Půst zase není tak dramatický, jak by se zdálo, prostě se jen vynechává maso
teplokrevných zvířat, nahrazuje se masem rybím, připravují se různé obilné kaše (na sladko i na
slano), jí se hodně zeleniny a ovoce. Z uvedeného důvodu vám přináším pár tipů, jak na to.
Houbové opečenky
Potřebujeme půl kila hub, šest deka másla, menší cibuli, sůl, pepř, tři housky, mléko na
navlhčení, dvě vejce, dvě lžíce smetany, tři deka krupice, pět deka strouhanky, kávovou lžičku
sekané petrželky, na obalení asi 10 deka strouhanky a tuk na smažení. Houby (čerstvé koupíte
běžně žampióny nebo hlívy) nakrájíme na plátky, v kastrolu na másle zpěníme drobně
nakrájenou cibulku, přidáme houby a dusíme. Když houby změknou a všechna voda se vypaří,
osolíme, opepříme, přidáme v mléce namočené a vymačkané housky (nejlépe umleté na
masovém strojku) a na plotně podusíme. Přidáme vejce, sladkou smetanu, přisypeme krupici,
strouhanku a zelenou petržel, promícháme, stáhneme z plotny a necháme asi 20 minut
odpočívat.
Jakmile je směs přiměřeně hustá, vykrájíme lžící stejné kousky a na houskou posypaném
prkénku uděláme válečky (opečenky), které obalíme ve strouhance a osmažíme v rozpáleném
oleji. Podáváme se zeleninovým salátem.
Staročeské zelníky
Na těsto potřebujeme 30 deka mouky, špetku soli, kousek strouhané citrónové kůry, dvě deka
cukru, deko a půl droždí, dva žloutky, šest deka másla, osminku litru mléka, tuk na smažení.Na
zelnou náplň pak 30 deka zelí, sůl, čtyři deka másla, pepř, tři deka cukru, tři deka rozinek a dvě
lžíce sladké smetany. Mouku osolíme, osladíme, přidáme kůru, z droždí vykynutý kvásek,
vlažné mléko s umíchanými žloutky a rozehřátým máslem a vypracujeme tužší těsto, které
necháme vykynout. Pak těsto vyválíme na centimetr silný plát a vykrájíme přiměřeně velká
kolečka. Doprostřed každého dáme lžičku náplně, přikryjeme druhým těstovým kolečkem a
okraje pevně stiskneme. Hotové syrové zelníky dáme ještě chvíli vykynout. Pak je smažíme v
horkém tuku do červena a teplé podáváme.
Zelnou náplň připravíme tak, že drobně usekané zelí osolíme, promícháme, přikryjeme a
necháme asi hodinu "vypotit". Pak slijeme šťávu, v kastrolu rozehřejeme sádlo, přisypeme zelí a
pod poklicí udusíme. Úplně měkké zelí opepříme, osladíme, přidáme smetanu a zamícháme,
pro chuť přidáme rozinky. Vychladlou směsí pak plníme zelníky.
Smetanové makrely
Potřebujeme pět makrel, sůl, půl citrónu, 12 deka másla, jednu větší cibuli, půl kávové lžičky
sladké papriky, lžíci rajského protlaku, trochu vývaru (z kostky), čtvrt litru husté kysané smetany
tři deka mouky, šťávu z půlky citrónu.Vykuchané makrely omyjeme, osolíme a zakapeme
citrónovou šťávou. V kastrolu na másle orestujeme do růžova drobně nakrájenou cibulku,
přidáme sladkou papriku, rajský protlak, přilijeme vývar a povaříme. Pak do šťávy vložíme
připravené ryby a dáme do trouby na 10 minut péct.
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V kyselé smetaně rozmícháme mouku, citrónovou šťávu a za stálého míchání přilijeme trochu
šťávy z ryb. Takto ohřátou smetanu nalijeme na ryby a v troubě vše necháme ještě čtvrt hodiny
péct. Hotové ryby servírujeme s vařenými brambory, omáčku zvlášť (každý si dá podle chuti).
Bramborový nákyp
Připravíme si 60 deka brambor, 30 deka moučkového cukru , pět žloutků, 10 deka mandlí, kůru
a šťávu z půlky citrónu, sníh z pěti bílků, dvě deka másla a dvě deka mouky. Brambory uvaříme
ve slupce do měkka, oloupané je prolisujeme a dáme vychladnout. V míse dobře utřeme cukr
se žloutky a citrónovou kůrou, pak opatrně přikapáváme citrónovou šťávu. Do této pěny
zamícháme připravené brambory, loupané sekané mandle a tuhý sníh z bílků.
Ohnivzdornou mísu vymažeme máslem, vysypeme moukou a nalijeme těsto. Pečeme ve
vyhřáté troubě do růžova. Podáváme teplý, sypaný cukrem.
Ne, nemějte obavu, že na nic jiného nemyslím, než jak uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit a jak jsem
šikovná hospodyňka. To já opravdu nejsem, jenom jsem ty recepty převzal od jiné
hospodyňky…
JD alias P.V.

Dětský karneval
V minulém čísle Bysterského zpravodaje jsme zvali mj. i na tradiční dětský karneval. Po
loňské poměrně slabé účasti (byla chřipková epidemie) jsme s napětím čekali, jak tomu bude
letos.
V sobotu 16. února se už před třetí hodinou začaly v naší
hospodě scházet děti různého věku v maskách. A tak tu na sále
pobíhali kašpárci, šašci, indián, batman, karkulky, berušky,
kouzelník, čarodějnice, opravář, kočička i kocourci, zajíčci, fotbalista
i santa, hasič, princezny, piráti, voják i kovbojové. Mimo masek tu
byla i dítka nemaskovaná a – což nás potěšilo – početný doprovod
z řad rodičů a prarodičů, a tak na sále bylo opravdu plno.
Dana Francová přítomné uvítala a děti vyzvala k úvodní
promenádě masek. Protože všechny masky se hned u vchodu
podepisovaly na lístečky (bylo jich 33), byly teď tři vylosovány a
odměněny čokoládou. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka – Kinder tyčku
si odnesli všichni. Pak už se mohlo na parket společně si zatančit
„KAPELU“ a „KUŘÁTKA“.
Dále už se písničky střídaly se soutěžemi – děti zdolávaly trať
s míčkem na lžíci, věšely kapesníky nebo pily brčkem limonádu. Ti nejmenší vždy měli
připravenou snazší alternativu (stavění kostek
apod.). Soutěžit mohli vždy všichni a kdo se
zapojil, dostal lízátko, přesnídávku či sušenky.
A protože rodiče zakoupili i losy, začalo se
před půl pátou s tombolou. Do ní přispěli Obecní
úřad Bystré, Vag-i-noviny Bystré, Chata DOMOV
Deštné v Orl. horách - Jiří Povolný, Gestra – pan
Vašíček, Nutricia – Jiří Tomáš a Hostinec Bystré –
děkujeme. Po tombole se děti vyřádily s házecími
papírovými proužky a pak už se postupně
rozcházely domů. Jedinou vadou na kráse jinak
vydařeného odpoledne byla chybějící aparatura
s nezbytným mikrofonem…
Ještě jednou díky všem, kdo s organizací pomohli, zejména pak sponzorům. Těšíme se
nashledanou na dalších akcích pro děti!
(fotografie z karnevalu 2006 a 2007)
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Petra Poulová

Putovní pohár „Vítězného února“ – stolní tenis (23. 2. 2008)
Letos se již pošesté bojovalo o putovní pohár „Vítězného února“ ve stolním tenise.
V předchozích letech se doposud nepodařilo domácím hráčům z Bystrého tento pohár
vybojovat a pokaždé odcestoval mimo náš katastr, nejčastěji do Dobrušky.
Oproti loňskému ročníku jsme letos očekávali hojnou účast, avšak pro nemoc se nakonec
omluvili celkem čtyři hráči včetně obhájce minulého ročníku. Naopak velice nás potěšila účast
mladší generace z Bystrého, což by mohlo znamenat, že se stolnímu tenisu bude i nadále dařit.
Pravdou je, že zatím těmto hráčům chybí více zkušeností, ale tréninkem to určitě dohoní.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů, z toho osm z Bystrého. Účastníci se rozlosovali do
čtyř skupin a z každé z nich postoupili první dva do vyřazovacích bojů. Díky dostatku času se
nakonec hrálo i na všechna další umístění, a tak si všichni zahráli dosytnosti.
Nejzajímavějších zápasů jsme se dočkali ve vyřazovacích bojích v osmifinále, kde
docházelo k překvapivým obratům. Nakonec se mezi první čtyři dostali celkem tři bysterští hráči
a naděje na získání trofeje pro domácí tak byla vysoká. Ve finále jsme pak měli zastoupení jen
poloviční. V bitvě o třetí místo si to rozdali bratři Ševcovi, kdy mladší Josef nakonec bez větších
problémů přehrál již značně unaveného Leoše, který si své štěstí vybral a veškeré síly vydal v
osmifinále.
Vlastní boj o cennou trofej svedli domácí Jan Franc a Jiří Ungrád z Dobřan. V tu chvíli se do
sálu nahrnula skupina fandů, kteří doslova hnali domácího hráče k vítězství. Všichni čekali
velmi napínavé a dramatické finále, ale ve skutečnosti vše proběhlo hladce a vítěze jsme znali
již po třech setech. Stal se jím po mnoha letech domácí hráč, a pohár tak do příštího ročníku
zůstává v Bystrém.
Celkové pořadí turnaje:
1.místo – Franc Jan (Bystré)
2.místo – Ungrád Jiří (Dobřany)
3.místo – Ševc Josef (Bystré)
4.místo – Ševc Leoš (Bystré)

5.místo – Hofman Pavel (Bačetín)
6.místo – Franc Miloš (Bystré)
7.místo – Škalda Petr (Bačetín)
8.místo – Franc Jan ml. (Bystré)

Na závěr bych rád poděkoval našim sponzorům, kterými byli Obec Bystré a firma Profi
Alarm Nové Město nad Metují. Za podporu děkujeme hospodě „U divočáka“ v Bystrém za
poskytnutí prostoru sálu.
L. Ševc

Gratulace
V tomto období oslaví své významné životní jubileum
mimo jiné také
pan Jiří Dusílek a
paní Josefa Michlová.
I my se připojujeme k zástupu gratulantů a
jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti.
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Co nás čeká?

Velikonoční kantáta
v kostele
Zveme Vás na velikonoční koncert
smíšeného sboru Církve bratrské z Bystrého,
který na velikonoční neděli zazpívá skladbu
Klause Heizmanna a Johanese Jourdana
„Velikonoční kantáta“
pro orchestr, sbor a sóla.

datum a čas: neděle 23. 3. 2008 od 17:00
místo: katolický kostel v Bystrém
vstupné: dobrovolné
Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Bystrém
pořádá Církev bratrská.

Bohoslužby Velikonoce 2008
16.3. Květná neděle

9.00 Bystré, před mší křížová cesta dětí
10.30 Sedloňov
20.3. Zelený čtvrtek – den Večeře Páně
17.00 Bystré
21.3. Velký pátek – den Umučení Páně (přísný půst)
17.00 Bystré
22.3. Bílá sobota – velikonoční vigilie
19.00 Bystré
23.3. Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Páně
9.00 Bystré
10.30 Sedloňov
17.00 Velikonoční koncert
24.3. Velikonoční pondělí
9.00 Bystré
10.30. Dobřany
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Kulturní a společenské akce:
11. března
!! úterý !!

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

23. března
neděle

Velikonoční kantáta

23. března
neděle

Velikonoční zábava

16. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

27. dubna
neděle

Setkání důchodců

30. dubna
středa

Pálení čarodějnic

14. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00
velikonoční koncert smíšeného sboru Církve bratrské z Bystrého,
kostel sv. Bartoloměje, začátek v 17:00
hospoda u Divočáka, začátek ve 20hod.
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 14:00

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 3. března 2008.
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. dubna 2008.
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