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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 29 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 11. srpna 2021 od 19:30 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 28 ze dne 23. 6. 2020
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 06 a 07/2021
d) informaci o průběhu vyúčtování akce „Zateplení společenského domu v obci
Bystré“
e) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství obce
f) zprávu o přípravě kulturních akcí
g) informaci o postupu žádosti o dotaci k akci „Posílení vodního zdroje“
2. Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 08/2021 ze dne 16. 7. 2021
b) zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2021 čj. DP 05/2021
ve výši 40.000,-Kč pro SDH Bystré, včetně vzorové smlouvy a žádosti
Usnesení č. 30 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 15. září 2021 od 20:00 hodin ve společenském domě čp. 30
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 29 ze dne 11. 8. 2021
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 09/2021 schválená starostou obce 9. 9. 2021
d) informaci o ukončení vyúčtování akce „Zateplení společenského domu v obci
Bystré“ a postupu žádosti o dotaci k akci „Posílení vodního zdroje“
e) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství obce
f) zprávu o přípravě kulturních akcí v podzimním a předvánočním období
g) informaci o provedené průběžné kontrole hospodaření obce krajským úřadem
2. Schvaluje
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40.000,-Kč z rozpočtu obce
Bystré na rok 2021 č. 5/2021 dle schválených zásad pro poskytování dotace DP
05/2021 pro SDH Bystré
3. Zamítá
a) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2021 z. s. Naše odpadky
b) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2021 o. p. s. Škola života
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Usnesení č. 31 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 13. října 2021 od 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 30 ze dne 15. 9. 2021
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 10/2021 schválená starostou obce 9. 9. 2021
d) informaci o postupu žádosti o dotaci k akci „Posílení vodního zdroje“
e) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství obce
f) zprávu o přípravě kulturních akcí v podzimním a předvánočním období
g) informaci o volbách do Parlamentu ČR v obci Bystré
2. Schvaluje
a) smlouvu o zemědělském pachtu nemovitých věcí dle záměru čj. Z 02/2021
b) prodloužení nájmu nebytových prostor dle záměru č. Z 05/2018 na období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
c) podání žádosti o dotaci na komunikaci z prostředků MMR ČR pro rok 2022
d) záměr umístit dětské herní prvky k čp. 88 na pozemek parc. č. 339/2 v k. ú Bystré
a doplnit herní prvky na stávající dětské hřiště u čp. 26 na pozemku parc. č. 127/5
v k. ú. Bystré v rámci podání žádosti o dotaci z prostředků MMR ČR pro rok 2022
e) Vstoupit do jednání nabídky parcely k odkoupení v k.u. Sněžné p.č.3688, zapsanou
na LV č.211.
Usnesení č. 32 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 10. listopadu 2021 od 19:30 hodin v kanceláři obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o rozpočtovém opatření č. 11/2021a 12/2021
b) zprávu o plnění usnesení č. 31 – 2018-22
c) zprávu o došlé poště
d) informaci o postupu převodu pozemku st. 218 a odkoupení pozemku p. č. 3688
e) informaci o přípravě rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtového výhledu
f) informaci o poskytnutí dotace KHK na řešení kůrovcové kalamity
g) uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
systému HELIOS č.F10-01747 s firmou Asseco Solutions, a.s.
h) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství
i) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) obecně závaznou vyhlášku obce Bystré č.1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, nabývající účinnost k 1. 1. 2022
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. j. UZSVM/HRK/1529/2019-HRKM
c) hlavní inventarizační komisi ve složení Lukášek, Pokorný, Bartoš
d) podání žádosti o dotaci projektu "Dětské hřiště obce Bystré" do programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova MMR ČR
-3-

Bysterský zpravodaj

Zima 2021

e) přijetí finančního daru
3. Ukládá
a) starostovi obce připravit záměr na poskytnutí příspěvku ZO ČSV v Bystrém
b) starostovi obce připravit smlouvu darovací o poskytnutí daru obci
4. Neschvaluje
a) poskytnutí finanční dotace Hospici Anežky České v Červeném Kostelci

Důležitá upozornění
Odečty vodoměrů a vyúčtování
V letošním roce proběhl odečet vodoměrů ve většině
objektů v průběhu letních prázdnin. Nicméně vyúčtování
vodného společně se správními poplatky probíhá
postupně a fakturovat se bude až do konce kalendářního
roku s ohledem na stav účetnictví obce. Děkujeme za
pochopení a trpělivost.
A ještě jednou si dovolím připomenout avizované
zdražení vodného. Od příštího odpočtového období se
cena navyšuje z původních 28,- Kč na 33,- Kč za 1m3.
Leoš Ševc, starosta obce

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v těchto termínech:

prosinec 1. a 15.
únor 9. a 23.

leden 12. a 26.
březen 9. a 23.

Přijďte si vybrat z nové kolekce knih.

Na vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná
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Stalo se
Bysterská pouť
Letošní pouť byla spojena se slavnostním otevřením společenského domu. Ačkoliv
byl provoz pohostinství zahájen již v květnu po rozvolnění protiepidemických opatření,
na oficiální otevření jsme si museli ještě chvíli počkat.
Program pouti byl proto odstartován už v sobotu odpoledne právě tímto slavnostním otevřením Obecní hospůdky v Bystrém, jak byl
objekt pojmenován novým
provozovatelem.
Po přivítání a slavnostním
přípitku pronesl starosta
obce pár slov o realizaci
přestavby. Přítomní si prohlédli výstavu prezentující
proměny hospody v průběhu rekonstrukce. Velmi zajímavé byly také fotografie a dokumenty z historie objektu.
Představena byla i původní projektová dokumentace a nerealizované projekty. Poté
následovaly komentované prohlídky objektu, které probíhaly do podvečerních hodin.
Pouťová zábava pak byla první taneční zábavou po téměř dvouleté odmlce
způsobené rekonstrukcí a následně ještě i epidemickou situací. Návštěvnost sice
nebyla příliš vysoká, ale i tak si přítomni akci užili při vystoupení kapely Gradace.
Na začátku samotné pouti poprchávalo, a tak na náměstíčku byla jen hrstka lidí. Ale
po druhé hodině se na obloze začalo klubat sluníčko a kolem třetí už bylo na rynku
rušno. Pod lípou hrálo duo
Combi, za kostelem byly
připraveny pouťové atrakce
s několika stánky a u zastávky a v hospodě bohaté
občerstvení. Vše ještě bylo
doplněno třemi výstavami.
Malá retro výstava Jany
Krásové v budově obecního
úřadu, výstava v budově čp.
37 - Vrácený čas - Ateliér
s vůní benzínu a v hospůdce pokračovala výstava
o historii a přestavbě ve
společenském domě.
-5-

Bysterský zpravodaj

Zima 2021

Za stále se zlepšujícího počasí s krásným pozadím barevné duhy opírající se o
Orlické hory se konec pouťového odpoledne přesunul zpět na náměstí. Tam se za
skvělého vystoupení hudebního doprovodu Combi začalo i tančit. A protože tu byla
stále dobrá nálada, proběhl zde i improvizovaný fotbalový mač v podobě jakéhosi
lidského stolního fotbalu. Z důvodu bezpečnosti hráčů i okolí byl mač zkrácen cca na
15 minut a oba týmy se rozešly bezbrankovou remízou. Svobodní tuto změnu nesli
trochu rozpačitě, ale občas nějaká změna neuškodí.
Leoš Ševc

Dětský den - Hledej skřítka Hospodníčka!
Víte, že v bysterské hospodě odedávna bydlel skřítek Hospodníček? Že ne? Tak
vězte, že je tomu tak. Hospodníček hospodu ochraňuje, někdy pomáhá a někdy zase
dělá nezbedné kousky. Každý hostinský s ním musí být za dobře, aby se mu
v hospodě dařilo.
Bohužel se ale stalo to, že během rekonstrukce skřítek bál, někam se schoval a
v nové hospůdce se ještě neobjevil.
Naštěstí se 3. září našla spousta dětí,
které byly ochotné ho najít.
Samozřejmě to ale nebylo jen tak
jednoduché. Nejdříve musely děti navštívit
starou čarodějnici, která jim prozradila, že
o Hospodníčkovi určitě ví král Restaurant.
Cesta za ním však byla plná více či méně
záludných úkolů. Děti musely správně
prostřít stůl, sestavit vlastní jídelní lístek,
roznášet jídlo či pití, poznávaly, do které
skleničky či hrníčku se naleje jaký nápoj,
spočítaly si útratu, či si vyzkoušely, jaké to
je, když se trochu „přebere“ a hlava se
motá.
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Nakonec ale všechny zdárně dorazily za králem Restaurantem, který je odměnil
poukázkami na občerstvení v hospůdce. Děti se pak společně vydaly hledat skřítka
Hospodníčka. Ten se před burácením sbíječek schoval do tajné místnůstky pod
pódiem a usnul tak tvrdě, že ho musely probudit společným pokřikem. Hospodníček
dětem poděkoval, že ho vzbudily, a slíbil, že bude bysterskou hospůdku zase dál
chránit a opatrovat. Závěrem díky všem, kteří pomáhali při plnění záludných úkolů a
paní hostinské za občerstvení.
Romana Bartošová

Odpoledne pro seniory
Asi čtyřicet bysterských seniorů se sešlo v úterý 21. září v nové hospůdce. Program
odpoledne začal povídáním pana Pochobradského o práci Horské služby s ukázkami
pomůcek, nářadí a náčiní, které při své záslužné práci členové HS potřebují.
Pak jsme si mohli prohlédnout hospůdku po rekonstrukci včetně kuchyně, kotelny
a půdních prostor. Byla slyšet slova chvály a uznání za povedenou práci.
Po dobrém jídle, kávě a zákusku nám k poslechu i tanci zahrálo hudební duo Combi.

Ráda bych poděkovala všem, kteří pro nás, dříve narozené, příjemné odpoledne
připravili.
Marie Šubrtová
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Volejbal v Bystrém
Podzimní volejbalový turnaj se odehrál 25. září za účasti čtyřech týmů, tří z domácích
řad a jednoho z Náchoda. Celé zápolení se neslo v pohodové a veselé atmosféře,
nicméně velkou motivací byl nový velký putovní pohár. To bylo znát v zápalu boje
především dvou bysterských týmů.
Po skvělých výkonech všech družstev si prvenství vybojoval tým Bystré 2 s těsným
náskokem před Bystré 1. Třetí skončilo další domácí družstvo a na čtvrtém místě se
umístil značně oslabený tým kamarádů z Náchoda.
Po náročném dni už jen jednotlivci dokázali své úspěchy oslavit při Václavské zábavě
v bysterské hospůdce.

Mimo to bysterští volejbalisté v této sezóně zavítali ještě na turnaj do Velké Jesenice,
a to v neděli 12. září. Tuto soutěž organizovali naši kamarádi z Nového Města nad
Metují a tentokrát se na nás dobře připravili. Naopak my jsme dojeli poněkud oslabeni
a navíc nás během zápasu potkala dvě zranění. Z celkem sedmi zúčastněných týmů
naše družstva obsadila 4. a 7. místo.
Leoš Ševc

Práce v areálu Koupaliště
Po jarních brigádách se na podzim v termínu konání voleb uskutečnila další menší
brigáda. Ta se zaměřila na vyřezání a likvidaci náletových dřevin na stráni směrem
ke kapličce a na louce nad chatkami.
Dále byly vykáceny stromy nad hřištěm, které byly zástupci obecního úřadu
doporučeny k odstranění, a bylo na ně vydáno povolení ke kácení. Byly vytrhány
pařezy a upraven terén pro lepší přístup na pozemky a udržování plochy sekačkou.
Plánů v areálu je mnoho, včetně oprav stěn bazénu, ale vše je závislé na tom, co
jsme schopni udělat svépomocí a na co budeme muset sáhnout do rozpočtu. Přeci
jenom obec musí investovat i do jiných lokalit, nemovitostí a zařízení sloužících obci.
Leoš Ševc
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Dan Bárta a
Illustratosphere
Dlouho očekávaný koncert
proběhl v sobotu 9. října
v Eladě. Sál byl nabitý a
atmosféra úžasná.
foto: Adam Hejzlar

Výlet
Ve čtvrtek 14. října vyjelo sedmnáct příznivců poznávání autobuskem zvaným Dolák
na výlet. Naše cesta směřovala do obce Poniklá, kde jsme si prohlédli Muzeum
krkonošských řemesel z předminulého století. K vidění byly hospodářské stroje,
zpracování lnu, slámy, obilí a mléka. V neposlední řadě pak typická řemesla spojená
s náročným životem obyvatel na horách jako tkalcování, drátování, truhlářství,
ševcování a mnoho dalších. Odměnou za návštěvu a na zahřátí byl od majitelky
muzea náprstek bylinného likéru.
Naše kroky pak vedly do dílen ruční výroby korálků a vánočních ozdob, která má více
jak stoletou tradici. Je jediná na světě a je zapsaná v kulturním dědictví UNESCO.
Mohli jsme sledovat foukání, stříbření, barvení, malování a montáž korálkových
ozdob. Ve firemní prodejně byla možnost nákupu z velkého výběru krásných a
jedinečných výrobků.
Na oběd, nezbytnou kávu a
zákusek jsme se zastavili v
Červeném Kostelci a z obchůdku s místní pekárnou jsme si odváželi voňavý chléb.
Závěrem našeho výletu byla nezapomenutelná podívaná na dílo našich předků kamennou přehradu Les
Království.
Poděkování patří Zdeně za
tip na krásný výlet a
Vendovi za šťastnou cestu.
Těším se na vaše nápady,
kam příště vyjedeme.
Marie Šubrtová
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Divadlo – představení nejen pro děti
V neděli 17. října 2021 sehrál na sále nově zrekonstruované obecní hospůdky
juniorský ochotnický soubor Viktor bysterskou premiéru pohádky Taneček přes
dvě pekla, kterou režírovala Romana Bartošová.
Od premiéry v únoru 2020 v Dobřanech sice uplynulo spoustu času, výkony herců to
ale nijak negativně neovlivnilo a hru se jim hravě podařilo oprášit. Po dlouhé pauze
způsobené rekonstrukcí to byl myslím velmi povedený kulturní zážitek.

Světlana Dědková

foto: Adam Hejzlar

Parlamentní volby v obci Bystré

zdroj: irozhlas.cz/volby
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Zprávičky ze školky
Prvního září opět vyplula naše školkovská loď. Na
palubě jsme letos přivítali 13 nových malých
námořnic a námořníků a velkou námořnici Veroniku
Hockickovou, která má na starosti provozní chod
lodi (školky).
Jako každý rok se vydáváme na nové výpravy, na
kterých se dozvíme spoustu zajímavých věcí a
mnohému se naučíme.
Během září jsme si ve školce zahráli seznamovací
hry a zjistili, jak vše ve školce chodí a funguje. První
podzimní den jsme Podzimničce pomohli najít jejího
kamaráda Podzimníčka. Bez těchto skřítků nemůže
začít opravdový barevný podzim. V nadcházejících dnech se školka provoněla
vlastnoručně upečenými jablkovými šátečky a zkusili jsme i odšťavňování jablíček.
Díky skvělým povětrnostním podmínkám došlo i na pouštění draků. Nakonec nesměl
chybět ani náš tradiční dýňový den.

Každý pátek se věnujeme tématu les a navštěvujeme naši lesní školku, kterou nám
hlídá skřítek Rosťa.
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Konec října patřil pohádkové
výpravě. Pohádky, to je
vděčné téma, a věřte, že
spoustu věcí jsme se díky nim
naučili ☺
Letos, jak jste už asi zaznamenali z médií nebo z vlastní
zkušenosti, se mateřské školy
potýkají s velkou nemocností
dětí. Ani naše školka není
výjimkou. Tato situace nás
moc mrzí, ale věříme, že se
do Vánoc sejdeme ve školce
téměř v plném počtu a krásně
si užijeme předvánoční těšení. Přejeme vám klidné dny!
Za MŠ Trivium Plus pan učitel Pepa ☺

150 let ochotnického divadla v Bystrém
2. část: Kde se v Bystrém hrálo divadlo?
V tomto a příštím roce si připomínáme 150 let od počátku ochotnického divadla
v Bystrém. V minulém zpravodaji jsme si v první části připomněli Josefa
Dusílka, jednoho z významných bysterských ochotníků. Dnes si projdeme,
kolik scén v Bystrém bylo a kde všude se divadlo hrálo.
První ochotnická představení se hrála v Bystrém v roce 1871. V lednu roku 1872 byly
schváleny stanovy spolku. Nepodařilo se zjistit, kde se první divadla hrála, ale
pamětníci uvádějí dvě místa – čp. 37 (dnes ateliér pana Červeného) a čp. 30 (dnes
obecní hospůdka). V roce 1871 byly na obou místech v provozu hostince. Oba
hostince byly způsobilé k pořádání divadelních představení, jinak by založení
ochotnického spolku nebylo povoleno. Zdá se, že častěji se hrálo v hospodě „na sále“,
jak se říkalo hostinci čp. 37. Určitou nepřehlednost v označení míst ale působí shoda
jmen obou majitelů – Jan Šinták. Divadla se v obou hostincích hrála až do roku 1912.
Hostinec Jana Šintáka v čp.
37 byl v roce 1869 upravován.
Bylo rozšířeno nejen hospodářské stavení, ale i tancovna. Jeviště bylo přenosné a
vestavovalo se dovnitř sálku.
Sál se nacházel v prvním
poschodí a pojal asi 80 až 100
diváků. Židle si ochotníci
vypůjčovali po celé obci.
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Postavení hostince s kovárnou (čp. 30) Josefem Dyntarem z čp. 11 se připomíná
v roce 1870. Dyntar ale brzy hospodu se synem propil a koupil ji Jan Šinták, který se
Šintákem z čp. 37 nebyl ani příbuzný. V čp. 30 se tančilo a hrála se divadla v lokále,
který byl dřevěný. Muzikanti hráli na peci. Taneční sál a jeviště postavil Josef Valášek
až v roce 1935.

1912-1943
Ochotníci v hostinci Josefa Hartmana, čp. 76
V hostinci Josefa Hartmana v čp. 76 byl roku 1912 vybudován nový sál. Sem se
přestěhoval divadelní spolek, protože tu bylo zřízeno nové jeviště. To mělo stálou
dřevěnou konstrukci, doplňovaly se jen přední díly,
postranní kulisy, přední opona a zadní opony. Uprostřed
byla umístěna nápovědní
budka.
Jeviště se osvětlovalo svíčkami a hlavně petrolejovými
lampami. Místní ochotníci si
sestavili důmyslný mechanismus, který při představeních sloužil k nasvícení jeviště a o přestávkách jednoduchou manipulací nasvěcoval
sál. K svícení se používalo i karbidu. V letech 1923-1925 můžeme zaznamenat i
elektrickou baterii. Elektrický proud ze sítě byl zaveden v roce 1937.

od roku 1943
Ochotníci v hostinci Josefa Valáška, čp. 30
Jeviště v sále u Hartmanů využívali ochotníci do roku 1943, kdy bylo zařízení
přestěhováno do hostince u Valášků v čp. 30. U Hartmanů v čp. 76 se v té době hrála
biografická představení.
Na starém jevišti u Valášků se
odehrály tři divadelní hry a
v roce 1948 byl sál rozšiřován
a vybudováno bylo nové stálé
jeviště, jak je známe i dnes.
Ochotníci si jeviště vybavili
nejnutnějším
elektrickým
osvětlením a objednali nové
kulisy od firmy Alois Drobný
z Frýdku-Místku v celkové ceně 30 000 Kč.
Výnosy z divadel bývaly malé, někdy ani nestačily na režii, ochotníci si museli
vypůjčovat. Na nové vybavení si ochotníci půjčili z místní záložny a od pana Valáška,
dluhy pak postupně spláceli.
- 13 -

Bysterský zpravodaj

Zima 2021

Nové jeviště bylo zasvěceno akademií místní jednoty Sokola v květnu 1948, poprvé
se tu hrála 28. 11. 1948 Maryša (tuto hru uvedli ochotníci už i na novém jevišti u
Hartmanů v roce 1913).
Už pod hlavičkou Osvětové besedy se v dalším období zlepšuje vybavení jeviště –
v roce 1965 je brigádnicky vybudováno zvláštní vedení elektrického proudu a nová
rozvodná deska. Byly pořízeny nové reflektory a osvětlovací vaničky, později i nové
horizonty.
Další investice byla uskutečněna roku 2000, kdy byl do správy „nové“ Osvětové
besedy převeden majetek osvětlení jeviště pořízený obcí Bystré. Tenkrát byla na
repertoáru úspěšná Nejkrásnější válka.
Zatím posledním představením na jevišti v čp. 30 bylo říjnové představení juniorského
ochotnického souboru Viktor s názvem Taneček přes dvě pekla.

Na fotografiích jsou zachyceny i jiné činnosti a divadelní profese, bez kterých se ochotničení
neobejde. První fotka je ze hry Dědeček a kromě J. Jiránka, J. Frelichové a D. Francové na ni
najdete také Marii Drašnarovou při sledování textu (nápověda). Vpravo připravuje maskérka Hana
Drašnarová Hanu Světlíkovou a Jiřího Frelicha před hrou Tetinky.

Na závěr ještě jedna oprava z minulého čísla – díky všímavé čtenářce zpravodaje
jsme dvě chybně uvedená příjmení u fotografií
opravili aspoň touto cestou a také v internetové
verzi zpravodaje, kterou
najdete na webových
stránkách obce.
Připravila P. Poulová,
foto archiv kroniky,
obrázky ze sborníku Vladimíra Sedláčka Příspěvek k dějinám ochotnického divadla
v Bystrém, 1971, str. 42
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Od hospody ke společenskému domu 2
Z historie čp. 30 (2. část) - Od Jednoty po dnešek

Úvodní fotografií se ještě vracíme na konec druhé světové války – od března do
května 1945 pobývali v Bystrém němečtí uprchlíci, bydleli ve škole. Dochovaly se dvě
fotografie, které zachycují uprchlíky 19. 3. 1945 před budovou hostince.

Pohostinství Jednota
Minulý díl končil konstatováním, že si hostinec pronajala
Jednota a v roce 1960 stát celý objekt bez náhrady ve
prospěch Jednoty vyvlastnil.
Pro období, kdy pohostinství spravovala Jednota, bylo
typické časté střídání hostinských, mnohdy i několika
během jednoho roku. Zaměstnanci přecházeli mezi
jednotlivými podniky Jednoty. Mnozí z nich měli manka,
popř. byli alkoholici. V lepším případě jim byla vytýkána
pouze neochota a důsledné dodržování pracovní doby.
Zaměstnanci Jednoty:
do r. 1964
1964 - 1974

Valáškovi
v kronice nejsou záznamy,
někdy je uváděna tržba
leden 1974
Votroubek z Holic (3 měsíce)
duben 1974
Daněček s manželkou, důchodce z Holic - ochotní
říjen 1974 - květen 1975 František Janouch z Prahy

Co se ještě dočteme v kronice v roce 1974?
Zavírací hodiny se měnily a určovaly dohodou s MNV. V zimě bývalo otevřeno od 12
do 13 a od 17 do 21. Zavírací hodiny byly přesně dodržovány, čímž docházelo i ke
komickým scénám, jako například při instalování výstavy koncem října se muselo lézt
do sálu po žebříku, který byl přistaven k oknu sálu. Na neochotu a neúslužnost si
stěžovaly i společenské organizace při pořádání zábav, protože měly kvůli přesně
dodržovaným zavíracím hodinám potíže s výzdobou a vytápěním sálu.
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V roce 1974 se budovalo sociální zázemí, které se upravilo z původní světnice pro
kováře, později masného krámu. Budova byla ve špatném stavu.
1975
Janouchovi, Mazačovi, Heřmanská
Od 27. ledna začali Janouchovi vařit obědy pro děti, důchodce a několik zaměstnanců
Státních statků. Celkem 35 obědů. 20. května se Janouchovi náhle odstěhovali do
Prahy. 16. července se přistěhoval nový hostinský Mazač s rodinou z Trutnova.
Hostinský Mazač dojížděl pracovat také do Ohnišova, kde byla hospoda zavřená.
28. srpna se Mazačovi do Ohnišova nastěhovali a tady nastoupila Ludmila
Heřmanská se svým druhem Jar. Figarem, který pracuje ve stavebnictví a ve volném
čase jí pomáhal. Později byl plně zaměstnán v pohostinství.
1976
Heřmanská
V pohostinství se přestalo od nového školního roku vyvařovat, hostinská odmítla tuto
práci dělat. Kronika uvádí i „nešvary“: hospodští měli na půdě zavřeného velkého psa.
Dřívější tam chovali dokonce slepice.
1977
Heřmanská, Mazač
3. září proběhla inventura, zjistilo se manko, následovala výpověď, dočepovalo se
pivo, lahvové se prodávalo v prodejně. 11. září 1977 se Heřmanová s Figarem
odstěhovali do Bačetína, dvakrát v týdnu sem docházel na několik hodin hostinský ze
Sněžného.
11. 10. 1977 - 31. 5. 1980
Mir. Mazač
Je to ten hostinský, který se v roce 1975 přesunul do Ohnišova, nyní přišel z Olešnice,
byl rozvedený a žil s družkou Věrou Novákovou. Bydleli v bytě ve škole. 1978 se
jednalo o výstavbě bytu pro zaměstnance, Jednota uvolnila peníze, mělo se začít
1979. To ale nebyl projekt, tak se akce odložila. V roce 1980 byl hotov projekt na
rekonstrukci, čekalo se na stavební podnik.
1. 6. 1980 - 13. 11. 1980
Anna Novotná z Kladna (manka)
listopad 1980 - únor 1984
Petr Horáček
Petr Horáček přišel z Teplic, byl již jedenáctý hostinský po Valáškových, kteří skončili
v roce 1964. Snažil se vylepšovat prostředí v lokále (barevná televize, reprodukovaná
hudba, vánoční stromeček). V červenci a srpnu prodával v kiosku na koupališti.
Rekonstrukce pohostinství byla naplánována údajně v této pětiletce (zápis z roku
1981).
únor 1984 - 31. 8. 1985
Jiřina Slánská
26. 10. 1985 - 16. 10. 1988
Stanislav Slánský
Prodával tři dny v týdnu vždy tři hodiny večer, od poloviny roku 1987 se prodávalo i
v neděli večer. Na začátku roku 1987 zapsalo 25 občanů do Knihy přání a stížností,
že Jednota a ONV odmítají rekonstrukci budovy pohostinství. Přestavbu si prý musí
zaplatit MNV v akci Z.
13. 11. 1988 - 1991

Josef Netík ml. z čp. 105
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Hostinec U Ševců
1991-1995 Stanislav Ševc
Josef Netík ukončil práci v pohostinství 20. května 1991. Hostinec převzali dědici
manželů Valáškových, posledních soukromých majitelů, a to rodiny Ševcovy (Josef a
Karel, synovci Valáškových), Anežka Martinková z čp. 56, neteř paní Valáškové, a
paní Roubalová. Její podíl později odkoupili manželé Zdeněk a Marie Martinkovi.
Hostinec začal provozovat Stanislav Ševc z čp. 69, po úpravách vně i uvnitř byl
hostinec otevřen 19. srpna 1991 s názvem Hostinec U Ševců. V létě 1994 byla
společnými silami bysterských občanů zrenovována fasáda. V roce 1995 se Stanislav
přestěhoval s rodinou na jižní Moravu.

foto 26. 7. 1996 – fasáda z roku 1994
1995-1997 Milan Formánek (nájemce)
1997-1998 Michal Macek (nájemce)

Hostinec
1998-2002 Martinkovi Marie a Zdeněk
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Hospoda U Divočáka
2002-2004 František Haufer (nájemce)
2004 Ghani Dawransaz ze Sedloňova (nájemce)
2005-2011 paní Dagmar Kardašová z Chocně
Novou majitelkou bysterské hospody se stala
paní Kardašová z Chocně, která měla chalupu
mezi Ohnišovem a Janovem. V roce 2005 byla
provedena výměna oken, v červenci 2006 se
započalo s přestavbou, ale začátkem srpna pan
Kardaš náhle zemřel. Od 1. 9. 2006 byla
hospoda uzavřena, posvícenská zábava i
vánoční besídka se však konaly. Pouze na
jednotlivé akce se otevíralo i v roce 2007. Od
jara 2007 do konce roku 2010 pracoval jako hostinský Tomáš Kůta. V roce 2010 byl
objekt na prodej za 1 350 000. V roce 2011 bylo zavřeno, konaly se jen akce, jako
hostinský zde působil Jakub Remeš. V prosinci 2011 došlo ke změně majitele.

Obecní hospoda (pod názvem U Divočáka)
od roku 2011 – Obec Bystré
V prosinci 2011 koupila obec hospodu od paní Dagmar Kardašové za cenu 870 000.
nájemci obecní hospody:
1. 1. 2012 – 30. 6. 2015
pouť 2015 zapůjčeno
1. 10. 2015 – 26. 1. 2016
1. 2. 2016 – 31. 3. 2019
1. 4. 2019 zavřeno, 10. 4. 2019
duben 2019 – prosinec 2020

Jakub Remeš
Petr Stojka
Hana Pilátová (provozoval Josef Klokan)
Patrik Chaloupka (Haufrovi z Janova)
zahájení stavebních prací
rekonstrukce společenského domu

Obecní hospoda (pod názvem Obecní hospůdka Bystré)
1. 5. 2021 – …

Michaela Portychová
Petra Poulová, kronikářka
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Josef Hofman (1886–1971)
mistr cementářský, starosta obce
Letos uplyne půl století od úmrtí zdejšího obyvatele a
starosty Josefa Hofmana.
Josef Hofman se narodil 23. května 1886 v Německé Metuji č.
p. 10 v tehdejším okrese Teplice nad Metují. Během první
světové války bojoval na východní frontě proti Rusům coby
desátník rakousko-uherské armády. Ovšem záhy byl 23. října
1914 zraněn v boji u Radymna v Haliči, kdy byl postřelen do
obou stehen. Poté absolvoval delší léčení v nemocnici ve Vídni. Kvůli svému zranění
už do válečných bojů nezasáhl a byl propuštěn do civilu.
Po první světové válce se i s rodinou přestěhoval do Bystrého (v létě 1919), kde
nejprve pracoval v cementářství Ferdinanda Měšťana z č. p. 81, se kterým se
seznámil během války. Měšťan vyráběl střešní krytinu z místního písku, který však na
tuto výrobu nebyl vhodný. Když se pan Měšťan cementářství vzdal, ujal se výroby
Josef Hofman, který koupil chalupu č. p. 13. Dle slov kronikáře: „Ten dělal velice dobré
věci, ale již z písku dovezeného z Rašovic. Dělal všechno cementářské zboží, později
se specializoval na zboží z teraca, zejména hřbitovní pomníky. Po zrušení
soukromých živností pracoval cementář Hofman pro zdejší komunální podnik.“
V období první republiky byl Josef Hofman členem obecního zastupitelstva za stranu
živnostenskou, dále působil ve finanční komisi, ve školní radě a v dalších funkcích,
které byly spojeny s chodem obce. Přišla okupace a dosavadní starosta Josef
Sedláček rezignoval. Dne 15. března 1939 byl zvolen novým starostou Josef Hofman
z č. p. 13. Slovy kronikáře: “Byla to od něj nejen oběť, ale i odvaha, převzíti úřad.
Štěstí, že uměl dobře německy, rozkazy se jen hrnuly…“
Zápis z obecní kroniky: „Druhý den ráno (16. března 1939 – pozn. autora) byl v Bystrém
rámus: velitel vyhrožoval starostovi Hofmanovi zastřelením, že kdesi několik koní bylo
umístěno ve stodole, kde jim bylo zima. Stěží se ho podařilo upokojit a teprve, když
na další rozkaz, že chce mít zařízenou kancelář, co nejrychleji se mu vyhovělo, se
upokojil a přestal hrozit…“
Dne 9. července 1940 chtěl starosta Josef Hofman na výkon své funkce rezignovat,
ovšem na nátlak členů obecního zastupitelstva si nakonec funkci ponechal. Zvýšena
mu byla i odměna za starostování a dána k ruce, k ulehčení práce, zásobovací
komise ve složení Jaromír Hejzlar a Jaroslav Remeš. Jak napsal kronikář: „Nebylo
lehké v této době starostovati!“
Ke konci války byl starosta Hofman rovněž vyslýchán německými četníky kvůli
zamazaným německým nápisům na silničních ukazatelích. Vyhrožovali mu, že pokud
do 24 hodin nezjistí pachatele, tak se bude zatýkat. Naštěstí druhý den přijeli už jiní
vyšetřovatelé a místo hledání viníka raději zašli za německými uprchlíky do místní
školy.
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S blížícím se koncem války se v Bystrém dne 5. května 1945 zformoval první
„revoluční“ Národní výbor v Bystrém, zvoleni byli: předsedou Petr Hercík, dělník, člen
KSČ, 1. místopředsedou Josef Hofman, cementář, člen živnostenské strany, 2.
místopředsedou děkan František Mimra, člen strany lidové.
Nový Místní národní výbor
v Bystrém byl zvolen 2. června
1945 dle nových směrnic, měl
18 členů a nechyběl mezi nimi
ani cementář Josef Hofman.
Z těchto členů byla poté zvolena rada Místního národního
výboru v Bystrém dne 9. června 1945 a na místo odstupujícího předsedy Petra Hercíka
byl na krátký čas zvolen novým
předsedou MNV Josef Hofman.
fotografie z r. 1945 – „revoluční národní výbor“ – zleva: farář Fr. Mimra, Petr Hercík, Josef Hofman
čp. 13, Josef Ježek čp. 107, Josef Dyntar čp. 99, Antonín Kárník čp. 93, Václav Drašnar čp. 114,
Benjamín Světlík čp. 52

Josef Hofman z č. p. 13 zemřel 8. října 1971 ve věku 85 let. Dle slov kronikáře: „Byl
milým a rozumným sousedem. Po celou dobu první republiky byl členem obecního
zastupitelstva a v nejhorší době německé okupace i starostou obce.“.
První manželka Josefa Hofmana se jmenovala Františka, rodem Vrabcová z Netřeby.
Ovšem brzy zemřela na srdeční vadu v roce 1922 v Bystrém. Měli spolu syna Josefa,
který později v Bystrém dlouhá léta pracoval jako holič v obecním domě č. p. 110.
Josef Hofman se podruhé oženil s Pavlínou (1889–1969), vdovou po zemřelém
legionáři Františku Preislerovi, která měla z předešlého manželství syna Karla
Preislera (1914–1960), který poté pomáhal svému nevlastnímu otci v cementářství.
Později se manželům Hofmanovým narodila ještě dcera Milada (provdána za
Františka Škodu).

vlevo: Čp. 13 v květnu 1968 (dnes Štěpánovi a Smolíkovi)
vpravo: Foto z let 1928-1930, vpravo Josef Hofman, uprostřed jeho manželka, před ní dcera Milada
a vlevo nevlastní syn Karel Preisler. Na domu je vidět označení firmy: Josef Hofman, cementář
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Josef Hofman neprožil zrovna lehký život – během první světové války zažil boje na
východní frontě, kde utrpěl střelné zranění. V osobním životě jej potkalo předčasné
úmrtí manželky a v období okupace ve funkci starosty obce čelil různým výhrůžkám
až po hrozby zastřelením.
Čest jeho památce!
Mgr. Michal Hofman, pravnuk Josefa Hofmana, Orlické muzeum v Chocni
foto z archivu kroniky připravila Petra Poulová
Prosím o krátkodobé zapůjčení jakýchkoliv materiálů, fotografií či vzpomínek
na rodinu Hofmanovu z č. p. 13 (cementář) a na jeho syna Josefa Hofmana ml.
(holič v č. p. 110).
E-mail: michal.hof@centrum.cz , telefon 605 55 45 11.
DĚKUJI!

Mgr. Michal Hofman
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Poznáte kostely z obrazu J. Kejvala?
Tato malá vesnice je součástí Zdobnice v okrese Rychnov nad Kněžnou. V roce 2017 zde bylo 32
domů a v roce 2011 zde trvale žilo 65 obyvatel. Samotná obec byla založena ve 13. století. Nachází
se tu zachovalé roubené chalupy. Dominantu vsi tvoří horská alpská kaple Sv. Anny postavená v
neogotickém stylu v roce 1866 místním sedlákem Antonem Vanietschkem. Kaple je poměrně velká,
velikostně připomíná spíše kostel. Je založena na křížovém půdoryse. Má pětiboký presbytář.
Dominantou kaple je štíhlá hranolovitá věž při její západní straně. V roce 2010 byla provedena
celková rekonstrukce kaple.
Josef Kejval o těchto obrazech říká: „Objevil jsem i kostely, které jsem neznal. Jsou po Němcích.
Toto je soukromý kostelík, co se tam vejde tak 20 lidí. Nějaký Vaněček německý si to dělal pro
sebe…“

Pod Zdobnici spadá i druhá ves, jejíž jádro v okolí klasicistního kamenného kostela svaté Kateřiny
bylo v roce 2016 prohlášeno za vesnickou památkovou zónu (jedinou v Orlických horách). V roce
2016 měla 3 stálé obyvatele, jinak slouží především rekreaci. Po roce 1945 bylo veškeré německé
obyvatelstvo ve třech vlnách odsunuto do Německa. Následný pokus o osídlení se nezdařil, domy
chátraly a postupně bylo 70 procent stavení, včetně hospodářských budov, zbořeno. Proti tomuto
nezadržitelnému trendu zde počala působit od roku 1947 skupina chalupářů v čele s herečkou Evou
Gerovou (Šanovcovou). Byl tak zachráněn vzácný soubor lidových staveb v nejcennější a historicky
nejstarší části obce. Dodnes se tak zachovalo 31 původních objektů (25 chalup, škola, kostel, kaple
a dvě stodoly) a jen menší část těchto objektů byla přestavbami vážně poškozena.
Poznali jste kostely?
Na základě povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová.
Řešení: Kunčina Ves, Kačerov.
Zdroj:, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Derov_(Zdobnice),
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%8Dina_Ves_(Zdobnice)
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Zima 2021

Bysterský zpravodaj

Objednávky: 731 445 985

Vánoční troubení
čtvrtek 23. prosince
od 17:00
před bývalou školou
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Bysterský zpravodaj

Zima 2021

Kulturní a společenské akce - přehled:
22.- 23.
prosince
23. prosince
Čtvrtek

Prodej vánočních kaprů
areál Koupaliště 10:00 – 18:00, možnost občerstvení, speciality z udírny
Vánoční troubení
u bývalé školy od 17:00

8. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

8. ledna
sobota

Výroční schůze SDH
hospoda od 14:00

19. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

22. ledna
sobota

Myslivecký ples
hospoda od 20:00, hudba: Trop

16. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

19. února
sobota

Hasičský ples
hospoda, hudba: Gradace

26. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise O pohár vítězného února
hospoda

5. března
sobota

Divadelní ples
hospoda

6. března
neděle

Dětský maškarní karneval
hospoda

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
tělocvična bývalé školy

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany
Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 17. 12. 2021
nákladem 150 výtisků.
Autorem neoznačených příspěvků je
redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty
do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u
Drašnarů č. p. 112
nebo na
monika.drasnarova@seznam.cz
do 20. 1. 2021
******
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