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Do konce školního roku už zbývají poslední dny,
děti jsou plné očekávání letních prázdnin a my dospělí
již plánujeme, kam o dovolené.

Ať budete trávit dovolenou doma, rozjedete se za
krásami naší české země, nebo vycestujete do
zahraničí, přejeme Vám, aby Vaše dovolená byla
pohodová, plná tepla, slunce, nových zážitků a abyste
načerpali nové síly a vrátili se odpočatí a spokojení.
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Téma k zamyšlení
Musí to tak být?
Blíží se období dovolených a mnozí z našich spoluobčanů vycestují za „hranice všedních
dnů“, ať už do zahraničí nebo do jiných koutů naší krásné vlasti. Vracíme-li se však domů,
díváme se mnohdy poněkud jinýma očima.
Překročíme hranice a najednou vidíme, že na rozdíl od našich sousedů jsou naše pole
často zaplevelená nebo dokonce ležící ladem. Obce kolikrát neupravené, domy s otlučenou
omítkou. Říkáme si „no jo, to je pohraničí“.Pak ale přijedeme domů a vidíme podobné neduhy i
v naší obci.
Přitom nás výsledky soutěže „Obec roku“, jejíž závěrečné zhodnocení máme k dispozici
na obecním úřadě, přesvědčují, že i obce stejné velikosti, jako je Bystré, mohou být upravené a
čisté. A bez velkých finančních nákladů. Mnohdy stačí málo, třeba jen i kosa a hrábě a trocha
snahy a potu. Občas by bylo vhodné projet se sekačkou i po trávníku před plotem. Je to trochu
nepěkný pohled, když se zahrada chlubí upraveným, takřka golfovým trávníčkem, a prostor
před plotem hyzdí metrová tráva. Někdy by pomohlo i malé přestěhování materiálu za dům.
Pokud se týče omítek, je nám jasné, že se už jedná o náročnější a hlavně finančně nákladnější
záležitost, ale určitě by se opravený dům více líbil i vám samotným.
Zkusme se každý podívat na okolí svého domu „jinýma“ očima a sami sebe se zeptejme:
„Musí to tak být?“
Bystré je krásná obec, ale nemohla by být ještě krásnější?
J. Lukášek

Zajímavý internet
Pro mnohé z nás nepředstavuje internet žádný problém. Někteří jej mají přímo doma, jiní
se s ním setkávají na pracovištích. Možnost seznámit se s ním mají nyní všichni naši ostatní
spoluobčané, včetně důchodců, prostřednictvím obecní knihovny. Díky paní Ivaně Hradecké
zjistíte, že jeho obsluha není vůbec obtížná a máte možnost se informovat o nejrůznější
problematice takřka na celém světě.
Pokud by vás ale zajímalo pouze naše nejbližší okolí, dovolujeme si vám nabídnou několik
zajímavých webových stránek.
Velmi dobrou informovanost o dění v Orlických horách mají
www.orlickehory.net
www.orlickehory.webz.cz
www.orlicko.cz
www.orlickehory.cz
Až se prokoušete přes první seznámení s počítačem a první krůčky po internetu, záhy zjistíte,
že je to velice zajímavá a poučná činnost. Nenechte se odradit prvními problémy a vydržte.
Přejeme vám hodně hezkých chvil u počítače.
J. Lukášek
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konané dne 14. března 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• zvýšení nájmu v obecních bytech meziročně o 7,5%
• přidělení bytu sl. Světlaně Vaněčkové na dobu určitou na 4 roky
• povolení konání Labské rallye
• podpis smlouvy o spolupráci s firmou Ekokom
• prověření nákladů na čp. 107 pro rok 2006
• rozpočtovou změnu za období 2/07
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konané dne 18. dubna 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• výši mimořádného členského příspěvku 20,- Kč na obyvatele pro členství
v DSO ROH.
• vklad ve výši 100,- Kč na obyvatele pro vytvoření Eurofondu v DSO ROH
splatný do 31.12. 2007 s podmíněním návratu dříve vložených prostředků.
• výběr firmy Marius Pedersen pro zajištění svozu tříděného odpadu včetně
evidence.
• upravenou vyhlášku o místních poplatcích pod názvem OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA č.1/2007 OBCE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.
• schválení výkazu hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2006
• schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystré za rok
2006 s výhradou.
• schvaluje návrh smlouvy na pronájem hrobového místa v obci Bystré.
Zasedání zastupitelstva obce Bystré konané dne 16. května 2007
Zastupitelstvo obce Bystré schválilo:
• rozpočtové opatření pro 5/07
• příspěvek ve výši 2000,- Kč na provoz cyklobusu
• zahájení řízení o změně územního plánu v obci Bystré

Důležitá upozornění
Změna územního plánu obce
Navazuji na informaci týkající se změny územního plánu v naší obci, kterou jsem Vám
podal v prosincovém zpravodaji. Jelikož se moje výzva a žádost nesetkala s očekávaným
výsledkem a pro výstavbu nám bylo nabídnuto jen několik nevýznamných pozemků mimo obec,
zastupitelstvo v nejbližší době požádá všechny majitele současných stavebních parcel o jejich
odprodej obci, nebo přímo žadatelům o výstavbu.
Nový stavební zákon nám totiž neumožňuje současný zastavovací plán obce doplnit o
nové pozemky pro výstavbu, jelikož nejsou využity stávající, a proto budeme nuceni, nedojde-li
k dohodě, stávající pozemky ze zastavovacího plánu vyřadit. Tyto vyřazené pozemky pak již
nikdy nebudou moci být využívány k současně navrženému účelu.
(pokrač. na další straně)
3

Naposledy tedy apeluji na majitele stávajících stavebních pozemků, aby opět zvážili svá
rozhodnutí a popř. finanční ztráty z tohoto opatření vyplývající.
Uvědomte si, že i na Vás záleží, jak bude naše obec v budoucnu vypadat. Obecní
zastupitelstvo má zájem o rozkvět obce, který mino jiné závisí i na tom, zda bude využívána
pouze k rekreaci, nebo k trvalému bydlení. Využijme toho, že zde mají zájem stavět mladí lidé.
Tyto změny musíme uskutečnit do konce června letošního roku, a proto Vás žádám o
nabídky do tohoto data.

Veřejný vodovod
Veřejný vodovod v Bystrém slouží ke vší spokojenosti našim občanům již od roku 1989.
Vše ale stárne a může se stát, že se v budoucnu vyskytnou na tomto zařízení poruchy.
Poruchy na hlavních řádech vodovodu jsou starostí Obecního úřadu, avšak závady na
přípojkách nebo přímo v domácnostech, kdy je třeba urychleně zastavit vodu, jsou již záležitostí
vlastníka. Je proto nezbytné vědět, kde se nachází uzavírací ventil a zda je také funkční. Ze
zkušenosti vím, že se mnoho občanů o toto celá léta nestaralo a vůbec neví, kde tento uzávěr
je. Proto doporučuji všem občanům, aby příslušný uzávěr nalezli, vyzkoušeli, obetonovali
deskou 50 x 50 cm.a nechali zaměřit, nejlépe k rohu budovy.

Hřiště není veřejná skládka
Dále upozorňuji, že na hřišti není veřejná skládka. Provádí se zde zatím částečné
vyrovnávání terénu před plánovanou celkovou přestavbu tohoto areálu. Je tam možno vyvážet
hlínu, písek, kámen, ale ne roští, trávu apod., jak to někteří naší spoluobčané provádějí.

Tříděný komunální odpad
Na skládkových místech byly umístěny nové žluté kontejnery na plasty, které nahradí
dosavadní tzv. „zvony“. Patří do nich kelímky, fólie a sáčky, výrobky a obaly z plastů,

polystyren. Nepatří sem novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek
(chemikálií, barev apod.). Jak jsme vás informovali již v minulém zpravodaji, PET lahve
se sbírají do pytlů, stejně jako kartony od nápojů, a shromažďují se na dvoře u
skladové haly. Pytle si můžete bezplatně vyzvednout v prodejně. Sběr ostatních
komodit se nemění – sklo barevné a čiré patří do označených „zvonů“, kov vhazujte na vlek
přistavený za kostelem. Sebraný a svázaný papír můžete odevzdat na faře. Výtěžek z jeho
prodeje přispívá na akce pořádané pro bysterské děti.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: odvoz zajišťuje firma Marius-Pedersen, a to několikrát do roka, termín
je vždy předem oznámen – sledujte vývěsky.
V. Drašnar, starosta

Česká pošta
Prosím zákazníky pošty, aby si překontrolovali ústřižky poukázek A (podací) ze dne 14. a
15. 3. 2007 (14.5. v době od 15,30 do 16,30). Celá zásilka přijatých PKA se ztratila a bohužel
nejde zjistit, kdo zde tyto poukázky podal. Kdokoliv zjistí, že takovýto ústřižek vlastní, toho
prosím, aby se s ním dostavil na poštu, abychom mohli zjednat nápravu (jedná se ještě o 7
ústřižků).
Pošta Bystré dále oznamuje, že dnem 25. 5. 2007 byla ukončena služba ON LINE příjmu
sportky a dobíjení telefonů.
Marie Martinková

Myslivecké sdružení upozorňuje,
že červen je měsícem myslivosti a dobou kladení mláďat, zejména srnčat. Není proto žádoucí,
aby se občané a rekreanti procházeli v honitbě se svými psy bez upevnění na vodítko.
Takovéto chování je v rozporu se zákony naší legislativy.
Václav Šinták
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Knihovna
Místní knihovnu můžete navštívit následující dny vždy od 16 do 18 hodin:

červen: 7. a 21.
červenec: 5. a 19.
srpen:
2., 16. a 30.
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí, paní
Ivanou Hradeckou č. p. 108.

O počtu obyvatel v Bystrém
Na výstavě kronik a jiných dokumentů srpnu 2006 jste se mohli seznámit i s údaji o vývoji
počtu obyvatel.
Nejstarší čísla uvádí dlouholetá bysterská kronikářka Božena Čtvrtečková ve své práci
Příloha ke kronice: v roce 1791 tu mělo žít 418 lidí, maxima dosáhlo Bystré zřejmě v roce 1890
– to je zde uváděno 557 obyvatel.
V dalších letech stav klesá (v roce 1910 zde žije ještě úctyhodných 494 lidí, v roce 1930
433). V roce 1950 už je to „jen“ 399 obyvatel, na začátku sedmdesátých let pak počty klesají
pod 300: 1970 ještě 313, 1973 už 292. V první polovině osmdesátých let minulého století stav
kolísal kolem 250.
O stavu od roku 1986 se mi podařilo sestavit podrobnější tabulku i s počty narozených,
zemřelých, přistěhovaných a odstěhovaných občanů:
rok

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

narození úmrtí přístěh. odstěh. změny

2
2
2
2
4
3
1
7
2
2
1
2
1
0
3
0
6
2
1
2
4
0

1
2
3
2
4
4
4
5
3
11
4
1
0
3
3
5
2
3
4
1
2
1

4
4
9
8
3
15
7
2
11
14
2
5
2
1
4
7
11
9
11
4+7*
9
3

0
5
6
5
11
9
15
7
13
6
1
1
11
3
2
4
1
5
9
6
4
7

-5
-3
+2
+3
-8
+5
-11
-3
-3
-1
-2
+5
-8
-5
+2
-2
+14
+3
-1
+6
+7
-5

počet

240
237
239
242
234
239
228
225
222
221
219
224
216
211
213
211
225
228
227
233
240
235

Z tabulky vyplývá, že rok 2000 byl opravdu přelomový – v roce předchozím i
následujícím (1999 a 2001) Bystré dosáhlo svého historického minima v počtu obyvatel – 211
lidí. Oba tyto roky jsou také obdobím, kdy se v naší obci nenarodily žádné nové děti. Je více
než pravděpodobné, že nula v roce 2007 není číslem definitivním.
(pokrač. na další straně)
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Údaje o celkovém počtu obyvatel jsou vždy k 1.1. následujícího roku, pro rok 2007
k 15.5.2007. V roce 2005 bylo do evidence přihlášeno 7(*) cizích státních příslušníků, kteří se
do té doby evidovali odděleně.
Závěrem ještě uvádím naše nejstarší spoluobčany: paní Anna Dušková oslavila v dubnu
již své 93. narozeniny. Devadesátiny slavili letos dva Bysteráci - pan Adolf Kárník v únoru, pan
Josef Langr na konci března. Čtvrtým nejstarším občanem je paní Josefa Michlová, která oslaví
„devadesátku“ příští rok v dubnu.
Petra Poulová

Z dění v obci
Brigáda v areálu koupaliště
Letos proběhlo tradiční čištění koupaliště již 5. května, a to hlavně z důvodu naplněného
programu našich hasičů. Každým rokem jsme se setkávali s mizivou účastí na této brigádě, ale
letos byli organizátoři v šoku. Příjemně nás překvapila hojná účast. Celkem přišlo 30 občanů
obce, z toho 12 dětí. Díky tomu se povedlo nejen vyčistit nádrž, ale také provést drobné
udržovací práce kolem a vydláždit zastřešený prostor pro opékání za klubovnou. Všichni
účastníci dostali i něco na zub.
Občerstvení pro brigádníky zajistil provozovatel kiosku a pro všechny zúčastněné je
připravena volná vstupenka do areálu na letošní sezónu.
Všem, kteří se zúčastnili brigády, bych chtěl touto formou ještě jednou poděkovat.
L. Ševc

Hasičské okénko
Tak už je tu zase květen a rozjela se naplno hasičská sezóna. Uvidíme, zda-li se i tento
rok bude také tak dařit, jako v letech minulých. Pro seriál Podorlické ligy si naše družstvo
zakoupilo a sestavilo nový stroj, který by měl přispět ke zrychlení vody směrem k terčům.
Podorlická liga
Tradičně začíná celý seriál v Houdkovicích 8. května. Náš A-tým jel na toto první kolo
dosti oslaben, ale přesto se podařilo předvést pěkný útok a obsadili jsme krásné 3. místo. Btým svůj pokus řádně pokazil a skončil poslední.
Požární sport družstev SDH – okrskové kolo
19. května nás v areálu závodiště v Dobřanech přivítali místní hasiči při uspořádání
okrskové soutěže. Součástí této soutěže byly i oslavy 120 let od založení místního SDH.
Počasí se vydařilo, a tak zmizely obavy z blátivého povrchu pro běh štafety 4x100m.
Naše SDH opět zapojilo do klání celkem čtyři družstva. Tým mužů A a B, muži nad 35
let a družstvo žen.
Mužům se tradičně dařilo a díky rychlým nohám mladíků v týmu B tento tým celkově
zvítězil. A-tým obsadil celkově 2. místo, ale v útoku byli nejrychlejší ze všech družstev. Muži
nad 35 let byli ve své kategorii jediní, štafetu neběhají a útok jim sice nevyšel podle představ,
ale i tak v této disciplíně obsadili celkově 6. místo z 13 družstev.
Ženy „Pepiny“ podaly statečné výkony, ale rychlým mladým nohám z ostatních
družstev nemohly konkurovat. V útoku, kde si věřily, přišlo zaváhání na pravém proudu, a tak
z toho bylo nakonec místo 4.
L. Ševc
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Setkání důchodců
V neděli 29. dubna jsme se ve 14 hodin
sešli zase po roce na společném posezení ve
druhé třídě naší bývalé školy. Letos byla
zaznamenána opravdu hojná účast – dvaatřicet
spoluobčanů důchodového věku.
Posezení zahájil starosta obce Václav
Drašnar (mimochodem v té době čerstvý
důchodce). Po uvítání jsme povstáním uctili
památku
Antonína
France
a
Jiřiny
Rosenkranzové, kteří odešli na věčnost.
Dále pak setkání řídil pan Josef Lukášek. Nejprve předal slovo paní
Miroslavě Novákové, která hned v úvodu chválila kulturní dění v naší obci
v současnosti i minulosti. Zvláště vyzdvihla bývalou bysterskou kapelu, která – jak
ona říkala – vyhrávala po širokém okolí. Ze současného dění pochválila život
bysterských ochotníků, kteří pokračují v započaté tradici. Dozvěděli jsme se, jak
postupují práce v Regionu Orlické hory na zvelebení Kačenčiny pohádkové říše a
paní Nováková nás nabádala, aby se tradice zachovávaly. Každý účastník obdržel
zdarma kupičku nově vydaných publikací o
našem regionu.
Pak pokračoval náš spoluobčan Josef
Lukášek vyprávěním o tom, jak dával
dohromady pohádky ze zdejšího kraje a jak
mnohdy těžko pro ně získával „od babiček“
různé podklady. Jeho žena nám poté
předčítala ukázky z chystaného třetího dílu
pohádek.
V závěru jsem vystoupil se vzpomínkou na pana Fendrycha z Bohdašína,
typického muzikanta bysterské kapely, na kterého
si pamatovali i mnozí další přítomní pamětníci.
Jako nejstarší rodilý Bysterák
jsem závěrem
poděkoval organizátorům za velmi příjemné
odpoledne - členky SPOZu vzorně obsluhovali
nás, důchodce, podávaly se zákusky s kávou či
čajem, později pivo, víno, sedělo se příjemně, o
zábavu bylo taktéž postaráno, a tak není divu, že
jsme se rozcházeli až po páté hodině.
Adolf Kárník
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O kříži z předsíně bysterského kostela
(1. část)
Podzim loňského roku patřil k těm sušším, co lidé pamatují. Také
měla více práce policie, která u nás i v okolí řešila krádeže sošek z křížků
i kostelů.
Předsíňka bysterského kostela se nezamyká – stáří dveří a zámků
to ani neumožňuje. A tak ti, kteří se účastnili středeční podvečerní mše
20. září 2006 byli posledními, kteří měli možnost zahlédnout kříž
v předsíni v celé jeho kráse. Zřejmě v noci nebo během čtvrtka byl
odcizen…
O několik dní později, přesně v úterý 26. září 2006, si několik
bysterských chlapců šlo zahrát fotbal na hřiště. Směrem k Bačetínu tu na
okraji prostoru, kde se dá hrát volejbal, objevili zbytky našeho kříže – bez
sošky Ježíše, kterou zloději doslova vysekali ze dřeva, ale s původní
cedulkou. Hoši spěchali za panem farářem, ten však doma nebyl, a tak vše vyprávěli panu
Povolnému, který zavolal policii. Vše se sepsalo a značně poškozený kříž byl druhý den
převezen k faře.
Josef Vymetálek s Josefem Balcarem z Janova torzo bysterské památky vyspravili a
znovu natřeli. Při té příležitosti byla „zgenerálkována“ celá předsíň kostela – do půli stěn byla
otlučena stará omítka, zdivo bylo naimpregnováno, znovu nahozeno a
předsíň byla vybílena. Do té novoty byl pak ještě před svátkem Všech
svatých umístěn na své místo kříž - byť bez původní sošky (viz
doprovodné fotografie).
Fotek našeho kostela existuje dostatek. Všechny sady (i
videozáznamy Národního památkového ústavu v Pardubicích) ale
začínají až uvnitř, zdá se, že nikdo nefotil už ve verandě. Pokud byste
právě Vy někde doma našli původní fotku, pochlubte se s ní. V archivu
bysterské kroniky zatím chybí… A tak se ke kříži vrátíme ještě v příštím
čísle: přineseme informace z bysterské kroniky a případně doplníme i
Vaše komentáře.
Za spolupráci předem děkuje
Petra Poulová, bysterská kronikářka

Z pastoračního plánu farnosti
neděle 10. června 2007
neděle po slavnosti Těla a Krve Páně – Adorace a eucharistický průvod (Boží Tělo – od 14 hod)
středa 20. června 2007
generální vizitace farnosti – návštěva Otce biskupa Dominika Duky
17.00 – mše v kostele sv. Bartoloměje, po ní posezení s farníky na bysterské faře
neděle 26. srpna 2007
poutní slavnost svatého Bartoloměje, patrona farního kostela
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Pozvánka

Indiánská stezka
Zveme všechny děti na

XX. ročník závodu dvoučlenných hlídek
Kdy: Sobota 9. června dopoledne
Kde: Chábory (místo bude vyznačeno)
Startovné: 20,- Kč na hlídku
Registrace hlídek: od 8:30
START: 9:30
Vyhlášení výsledků: do 13.00

Mimo závod se mohou zúčastnit i hlídky rodičů s předškolními dětmi.
Po závodě máte možnost zůstat, opéci buřty, hrát hry, atd.
Další informace na www.cb.cz/bystre/indiani

Nabízíme několik posledních míst na letním jazykovém kurzu angličtiny.
termín: 21. – 28.července
místo: Chata „Radost“ v Plasnicích
cena: pracující – 2500,- Kč, studující – 2150,- Kč
Lektoři pocházejí z Jacksonville na Floridě, U.S.A.
Veškeré informace najdete na www.cb.cz/bystre/camp,
nebo je dostanete ve Sboru CB v Bystrém, tel. 776677154, e-mail: bystre@cb.cz

Dětský den
Srdečně zveme všechny bysterské děti na dětský den, který bude uspořádán

v sobotu 16. června na koupališti.
O zajímavý program se postarají horolezci, kteří budou mít pro děti nachystané
lanové dráhy na lezení, lanovku a „vystřelování“ z lana. Účast přislíbili i záchranáři
horské služby, kteří předvedou dětem ukázky záchranných technik. Odvážnější
děti si budou moci zajezdit na koních a pro nejmenší dětičky budou připraveny
pěkné hry, samozřejmě budou i odměny a sladkosti.
Občerstvení bude zajištěno. Začátek akce je ve 14 hodin.
Za pořadatele zve Jana Sozanská
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Osobnost Bystrého:
Josef Herzig (15. 8. 1807 – 16. 3. 1862)
V letošním roce si připomínáme 200 let od narození a současně také 145 let od úmrtí
význačného bysterského rodáka, hudebního virtuosa, učitele hudby a hudebního skladatele,
Josefa Herziga.
U příležitosti tohoto významného výročí Vám předkládáme životopis této neobyčejné osobnosti
našich dějin tak, jak jej pro bysterskou kroniku poskytl pan Vladimír Sedláček.

Doklady o životě a díle Josefa Herziga i jeho bratra Dominika Alexandra Hercíka léta vyhledával
po archivech, muzeích, knihovnách i dobových novinách a časopisech bysterský učitel Vladimír
Sedláček. O Josefu Herzigovi zpracovala podrobnou a fundovanou diplomovou práci Vladimíra
Sedláčková.
„Narodil se 15. srpna 1807 v rodině šenkýře v Bystrém. Jeho dědeček byl bysterským
kantorem.
Mladý Herzig odchází do Vídně a v letech 1829-1835 studuje na konzervatoři hru na
housle u znamenitého učitele Böhma a v mistrovské hře se pak zdokonaluje u uznávaného
komorního virtuosa Josefa Maysedera. Současně studuje i skladbu. Seznamuje se tu s o rok
starším známým houslovým virtuosem Josefem Slavíkem a znamenitým Josefem Ernstem.
Z dobových zpráv se dozvídáme, že ve Vídni dává houslové koncerty, osvědčuje se jako
klavírista, působí jako učitel hudby a horlivě skládá. Později pořádá koncertní turné po Moravě a
Pruském Slezsku. Na počátku roku 1846 se zaměřuje na severovýchodní Čechy, kde svými
koncerty posiluje činnost vlasteneckých společností i v menších městech (Náchod, Dobruška,
Hradec Králové, Česká Skalice, Josefov, Broumov, Nová Paka, Jičín).
Do seznamu skladeb našeho virtuosa můžeme zařadit dueta pro housle a klavír, sonáty
pro klavír, předehry pro orchestr, mše, velké koncerty pro housle a různé variace na národní
písně. V hudebním oddělení Národního muzea v Praze je např. uložen fragment jeho skladby
„Snění“ a „Variace přes oblíbenou českou píseň Vystavím si skromnou chaloupku“.
Ke konci života, zřejmě nemocen, navštěvuje již jen menší místa. Poslední koncert dává
8. března 1862 v Čestíně u Kutné Hory. Umírá náhle na souchotiny 16. března 1862
v Morávech u Uhlířských Janovic.
Životopisné údaje Josefa Herziga bývají někdy zaměňovány s údaji o jeho bratrovi
Dominiku Alexandru Hercíkovi (1815-1871), českém houslistovi, živícím se hudebními
produkcemi zejména ve městech v severovýchodních Čechách.“
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Okénko do historie
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích - pokračování
Mlýn v Sedloňově v čísle 13 (Tunz Mühle)
Mlýn tento jako druhý v Sedloňově stával už za války a náležela k němu hojnost
pozemků, poněvadž tehdejší majitel mohl uživit 11 krav a 9 jalovic. Dle Berní ruly z roku 1654
byl zde majitelem Michal Herčík (snad Hercik) a ten měl gruntovní chalupu pustou a kovárnu,
39 strychů pole, 2 potahy, 11 krav a 9 jalovic, svůj Mlejnek o jednom kole. Tento mlýn vyhořel,
byl znovu postaven roku 1739 – 1745. A ještě nedávno náležel mlýn k hospodářství Jankovu.
Mlýn a toto hospodářství bylo tedy dřív jakýmsi celkem. Bylo zde přes 20 ha půdy a dle starého
Dörnera byli majitelé největšími daňovými poplatníky v Sedloňově. Zde v tomto mlýně se mlelo
do roku 1922 – 1923. Kolo vodní zbořeno roku 1952. Byla zde i šindelka na výrobu šindele,
kterého v Sedloňově byla velká spotřeba. Budova byla již několikrát zrestaurována. V roce 1928
byla zde vyráběna elektřina pro textilní závod Neugebauerův i pro osvětlení celého Sedloňova.
Nájemní smlouva byla uzavřena na dvacet let, tj. do roku 1948. Posledním majitelem mlýna byl
Vogel, dřív snad Tunz, po němž má jméno mlýn i to hospodářství.
Použito jako citace z knihy Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“
zpracovala G. Povolná
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Kulturní a společenské akce:
13. června

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost SPOZu v bývalé škole, začátek ve 20:00

16. června

Dětský den
začátek ve 14 hodin na koupališti, občerstvení zajištěno

18. července Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00

15. srpna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

25. srpna

Pouťová zábava

26. srpna

Pouťové posezení s hudbou na návsi

zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00
hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00
hraje Senior band od 14 hodin, občerstvení zajištěno

Labská rallye
Motoristický závod, který se měl konat koncem května, jak jsme Vás informovali
v minulém vydání, byl odložen z organizačních důvodů na podzim.
Doufáme, že se pořadatelům nastalou situaci podaří vyřešit a že o konání tohoto
závodu nepřijdeme.

Gratulace
V tomto období oslaví, nebo již oslavili, svá
významná životní jubilea mimo jiné i tito oslavenci:
Josef Balcar
Zuzana Sozanská
I my se připojujeme k zástupu gratulantů a
jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti.
Vydala obce Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 2. června 2007.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 114
nebo zaslat na internetovou adresu
monika.drasnarova@seznam.cz
do 24. srpna 2007.
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