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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 36 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 16. března 2022 od 19:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Bystré
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 35/2018 - 2022 ze dne 16. 2. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření č. 2/2022
d) informaci o přípravě změny č. 1 územního plánu obce Bystré
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
g) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
h) informaci k cenám za poskytnutí obecní mechanizace
2. Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 3/2022
b) VPS č. 02/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2022 ZŠ a MŠ
Trivium Plus Dobřany ve výši 108.000,- Kč (ZŠ)
c) VPS č. 03/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2022 ZŠ a MŠ
Trivium Plus Dobřany ve výši 80.000,- Kč (MŠ)
d) Oznámení o konání veřejné sbírky obcí Bystré v souvislosti s řešením ubytování
uprchlíků z Ukrajiny
Usnesení č. 37 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 13. dubna 2022 od 19:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Bystré
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 36 ze dne 16. 3. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření č. 4/2022
d) informaci o prováděných úpravách v podkroví čp. 30
e) informaci o dalším postupu na akci „Bystré – doplňkový zdroj vody“
f) zprávu o prováděných pracích v obci
g) zprávu o stavu v kultuře
h) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Projednalo
a) návrh závěrečného účtu obce Bystré za rok 2021
b) návrh účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2021
c) současný stav pronájmu v souvislosti s poskytováním služby Pošta Partner
3. Schvaluje
a) Veřejnoprávní smlouvu č. 01/2022 o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč pro SDH
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Bystré dle schválených zásad č. DP 04/2022
b) nájemcem nebytových prostor v čp. 30 paní Michaelu Portychovou dle záměru
č. Z 01/2022 o pronájmu nebytových prostor ve společenském domě (čp. 30) za
účelem poskytování restauračních/pohostinských služeb, na období 3 let s možností prodloužení
c) podání žádosti na podporu prodejny v Bystrém z dotačního programu regionálního
rozvoje KHK
4. Neschvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč na rok 2022 Lince bezpečí Praha
Usnesení č. 38 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 25. května 2022 od 19:30 hodin v areálu Koupaliště
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 37 ze dne 13. 4. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 04/2022 a 05/2022
d) informaci o dalším postupu na úpravách 1. NP v čp. 30
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o proběhlých a připravovaných kulturních akcích
g) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Schvaluje
a) závěrečný účet obce Bystré sestavený k 31. 12. 2021 a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením bez výhrad
b) účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za účetní období 2021 ke dni
31. 12. 2021
c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby číslo: IV-12-2023355/vb/01 s ČEZ Distribuce, a.s. ke stavbě: Bystré, parcela
č. 704/2 – úprava nn, knn.
d) ceník za používání obecní mechanizace a zápůjček inventáře obce
e) darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Bystré v Orlických horách ke kapli sv.
Jana Nepomuckého a přilehlých pozemků 380/3 a 380/4 v k. ú. Bystré
f) pronájem části pozemku p. č. 893/4 v k. ú. Bystré – Doly o výměře 200 m2 paní Ivě
Svobodové
g) podání žádosti o dotaci na ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny dle aktuálních
podmínek dotace
3. Neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku na činnost stacionáře Stonožka v Ostravě
4. Stanovuje
a) počet zastupitelů obce ve volebním období 2022 – 2026 na devět (9)
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Usnesení č. 39 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo dne 23. června 2022 od 19:30 hodin v obecní hospůdce čp. 30
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 38 ze dne 25. 5. 2022
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 7/2022, schválené starostou 10. 5. 2022, č. 8/2022,
schválené 30. 5. 2022 a č. 9/2022, schválené 5. 6. 2022
d) informaci o vyhodnocení dotací MMR ČR - dětská hřiště, místní komunikace
e) informaci o změně termínu podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ukrajina
f) informaci o dalším postupu na akci Bystré – doplňkový zdroj vody
g) informaci o přípravě a lhůtách voleb do obecních zastupitelstev
h) zprávu o prováděných pracích v obci
i) zprávu o stavu v kultuře
j) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Schvaluje
a) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV - 12 - 2023761/SOBS VB 02, stavba: Bystré, přípojka nn, knn, parcela
č. 321/5
b) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci VO
c) Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na rok 2022 čj. DP 05/2022
do výše 110.000,-Kč na podporu provozu prodejny v obci včetně vzorové smlouvy
a žádosti
3. Projednalo
a) Postup prací při úpravě podkroví v čp. 30

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v těchto termínech:
září 7. a 21.

říjen 5. a 19.

listopad 2., 16. a 30.

prosinec 14.

Je připraven nový soubor 60 knih z Dobrušky.

Na vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.
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Důležitá upozornění
Odečty vodoměrů
V letošním roce Obec Bystré začne s odečtem vodoměrů od konce července tak, aby
se vyúčtování společně s ostatními správními poplatky podařilo postupně rozesílat
v průběhu srpna a září, případně října. V případě nezastižení při odečtu vám pracovníci zanechají lístečky s dalšími pokyny.
Leoš Ševc, starosta obce

Slovo starosty – ohlédnutí
Pomalu se blíží konec volebního období obecního zastupitelstva a nastává čas bilancování. Tak mi dovolte krátké ohlédnutí za naší činností v uplynulých čtyřech letech.
Naším hlavním cílem bylo zahájení rekonstrukce obecní hospody. Přestavbu se podařilo úspěšně realizovat, je velmi zdařilá a investičně se jedná o největší akci za
několik dekád.
Rozšířili jsme veřejné osvětlení u nové zástavby a nemalé změny zaznamenal i areál
Koupaliště. Pokračovali jsme v rekonstrukci veřejného vodovodu výměnou několika
hydrantů a armatur a opravili jsme některé části kanalizace. Byl vyhotoven nový
Územní plán obce.
Bohužel se nám nepodařilo opravit některé části místních komunikací. Tyto opravy
měly být z větší části financovány z dotačních programů, ale na ně jsme nedosáhli
kvůli průtahům se stavebním povolením. S ohledem na předchozí velké investice
jsme také nezahájili přípravu projektu další etapy stavebních úprav hřiště a ani přípravu studie odkanalizování obce s ČOV.
To jsou hlavní a nejvýznamnější body, které jsem chtěl za uplynulé období zmínit.
Najde se i spousta drobných projektů a prací v obci, ale v těch uplynulých letech přišlo
i něco, co jsme tu dosud neměli. Dnes už trochu zapomenutý COVID-19. Nemoc,
která přinesla mnoho smutných zpráv a hodně omezení. Ale bohužel také ovlivnila
mezilidské vztahy a poznamenala kulturní dění. Přijde mi, že nás hodně změnila a
v některých případech se stala i jakousi přetvářkou. Že se za tímto výrazem schovávalo i mnohé, co s touto nemocí nesouviselo. Samozřejmě nechci toto onemocnění
nějak zlehčovat, ale takto to vnímám ze svého pohledu. A aby toho nebylo málo, tak
se letos spustila válka na Ukrajině. Ta sice vyvolala mezi lidmi velkou solidaritu, na
druhou stranu nám přinesla těžkou dobu spojenou s růstem cen všeho, na co se podíváte.
Naše obec byla vždy velice známá hojným a rozmanitým kulturním děním. Je tu několik dobrovolníků, kteří věnují svůj čas a energii tomu, aby naše obec žila. Těm bych
chtěl zvláště poděkovat. Velký dík patří také všem lidem, kteří neváhají a přijdou pomoct na svolávané brigády a podílejí se tak na zlepšení vzhledu naší obce. A děkuji i
všem ostatním, kteří pomáhají jakkoliv zlepšovat vzhled a pověst naší obce.
Přeji všem čtenářům našeho zpravodaje pevné zdraví, nějaké to štěstí a ať se nám
tu v Bystrém i nadále dobře žije.
Leoš Ševc, starosta obce
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Volební program Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
komunální volby se kvapem blíží a je tedy nejvyšší čas, abychom Vám představili kandidáty, kteří
se budou ucházet o Vaši přízeň jako Sdružení nezávislých kandidátů. Společně chceme navázat
na dobrou práci zastupitelstev let minulých a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit dále zvelebovat
naši malebnou obec a její okolí.

Sdružení nezávislých kandidátů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leoš Ševc
PaedDr. Josef Lukášek
Mgr. Světlana Dědková
MUDr. Monika Drašnarová
Ing. David Fellner
Ing. Jan Bartoš Ph.D.
Ing. Samuel Hejzlar
Josef Mach
Ing. Pavel Hejzlar Ph.D.

49 let muž vedoucí výroby
70 let muž důchodce
39 let žena učitelka
44 let žena lékařka
55 let muž ekonom
46 let muž výzkumný pracovník
30 let muž referent dohledu
47 let muž OSVČ
52 let muž kontrolor kvality

bez politické příslušnosti
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

Do následujících čtyř let si klademe především tyto cíle a aktivity:
Oprava cesty u dětského hřiště včetně nového asfaltového povrchu
Realizace rozšíření stávajícího a zřízení nového dětského hřiště u čp. 88
Realizace posílení vodního zdroje obecního vodovodu
Rekonstrukce a výměna svítidel veřejného osvětlení v obci
Příprava a zpracování změny Územního plánu obce Bystré
Rekonstrukce objektu sociálního zařízení a společenské místnosti v areálu Koupaliště
Postupná oprava cesty Bystré – Doly a dalších místních komunikací
Podpora činnosti dětí a mládeže (tzn. všech občanských sdružení s organizovanou činností
dětí a mládeže, další rozvoj dětských a sportovních hřišť a tělocvičny s možností využívání
všech prostor dětmi z MŠ)
9. Podpora kulturního dění v obci, rozvoj partnerských vztahů s dalšími obcemi (obce Bystré),
aktivní spolupráce s DSO Region Orlické hory a církevními organizacemi
10. Zaměření vodovodu včetně vodovodních přípojek, postupná výměna armatur vodovodu a
zajištění chodu celého vodovodu
11. Příprava studie řešení odkanalizování obce s ČOV
12. Řešení opravy místní fary ve spolupráci s římsko-katolickou církví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pochopitelně jsou zde i další malé činnosti, které považujeme za samozřejmé, a patří k nim například pravidelná údržba zeleně, zimní údržba, nutné drobné opravy nemovitostí v majetku obce, zabezpečení činnosti výjezdové jednotky hasičů, třídění odpadů a další.
Jsme si vědomi toho, že úspěšnost našeho konání záleží především na vůli, lidech a penězích.
Proto bude nezbytné soustředit značné úsilí na získávání finančních prostředků z nelehko dostupných dotací a grantů. Pevně věříme, že se nám podaří naše předsevzetí naplnit a budeme úspěšně
pokračovat v dalším rozvoji naší obce tak, aby byly uspokojeny potřeby našich občanů a naše obec
byla příjemným místem pro život napříč všemi generacemi. K tomu jistě můžete nemalou měrou
přispět také Vy, naši spoluobčané, svými náměty, připomínkami i pomocnou rukou.
Závěrem chceme poděkovat občanům naší obce, členům komisí, spolků a organizací, kteří naši
práci pro obec podporují a neváhají pomoci při realizaci vytčených cílů.
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Divadelní bál

U příležitosti výročí 150 let od vzniku
ochotnického spolku v Bystrém byl 4.
dubna 2022 v obecní hospůdce uspořádán divadelní bál s podtitulem velká narozeninová párty. K tanci a poslechu
hrála nejprve dechová hudba Bysteranka, kterou po desáté hodině večerní
vystřídala hudební skupina Combi.
O úvodní předtančení se postarala bysterská Poupata (Zuzanka Hauferová, Natálka Dědková, Deniska Jirušková, Sárinka
Krejčí, Lucinka Hauferová a Lenička Bartošová) coby roztleskávačky na skladbu To
se oslaví. Dalším tanečním vystoupením potěšila děvčata z novoměstské ZUŠ, mezi
nimiž byla i Bysteračka Lucka Bartošová.
Pro návštěvníky plesu pak byla připravena také dvě překvapení večera. Prvním byl obrovský narozeninový dort,
který upekla a úžasně nazdobila Jana
Krásová. Druhým překvapením byl krátký
sestřih divadelních představení od roku
1996, kdy se hrály Tetinky, po poslední
divadelní kus Deskový statek z roku
2009. Film pak končil písní Náš rodný kraj
z divácky nejúspěšnější hry Nejkrásnější
válka. Jeho promítání bylo korunováno
živým vystoupením tří ze čtyř hlavních protagonistů tohoto představení.
Během večera probíhalo focení v divadelním fotokoutku a v neposlední řadě byla pro
všechny připravená i bohatá tombola. A aby toho nebylo málo, ihned po půlnoci využily ženy a dívky
příležitosti a vrhly
se na všechny přítomné pány s pomlázkami, protože
právě začala letošní dívčí koleda.
I přes překvapivě
malou účast se bál
povedl a velice potěšující bylo především to, že dorazila i starší generace
bysterských ochotníků.
Díky všem, kteří
se na přípravě a průběhu divadelního bálu podíleli.
Romana Bartošová
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Spektrum 9. dubna
v obecní hospodě

Čarodějnice
30. dubna
na Bučině
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James Harries
6. května
v Eladě

Setkání seniorů 19. května v obecní hospodě
Známé rčení nám říká, že OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI. Bezezbytku platí
pro místní SPOZ, protože jako každý rok pro nás, dříve narozené, připravil setkání
s překvapením.
V naší obecní
hospůdce jsme
byli přivítáni starostou, který nás
v krátkosti informoval o dění v
obci. Následovalo
krásné taneční a
hudební vystoupení v choreografii Romany Bartošové.
Avizovaným překvapením v programu bylo úžasné vyprávění Martina Dědka, který již čtyřikrát (a letos popáté pozn. red.)
absolvoval na kole extrémní non-stop ULTRAMARATON. Ujet přibližně 1668 km krkolomným terénem, postarat se sám o sebe, o jídlo a pití, nocleh, případnou opravu
kola a překonat všechna další úskalí dokáží jen silní jedinci. A proto Martinovi patří
náš obdiv a uznání. Celé povídání bylo doplněno projekcí krásných fotografií z cest.
Po dobrém jídle a kávě s vynikajícím zákuskem nám k tanci ale spíš k poslechu hrála
skupina Gradace. Naše generace si ráda povídá a dává k dobru historky z mládí.
Děkujeme všem, kteří pro nás hezké odpoledne připravili, a těšíme se na příští setkávání.
Šubrtovi
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Crossroad a The Angels 28. května v obecní hospodě

Divadlo Viktor 4. června v Dobrém a 25. června ve Skuhrově
Po opětovné zimní covidové přestávce se mohl konečně divadelní
soubor Viktor rozjet do okolí se svou
pohádkou Taneček přes dvě pekla.
I když nebylo lehké shodnout se společně na nějakém vhodném termínu,
nakonec se zadařilo a byla sehrána
dvě představení.

4. června v hospodě v Dobrém
a 25. června na venkovním jevišti na hradě ve Skuhrově nad
Bělou. Nutno dodat, že divácká
účast byla celkem velká a atmosféra vždy velmi příjemná.
Romana Bartošová

Valná hromada DSO ROH v Bystrém
Naše obec se letos postarala o organizaci valné hromady Dobrovolného svazků obcí
– region Orlické hory. Ta se uskutečnila dne 26. května v prostorách Obecní hospůdky v Bystrém. Vše proběhlo ve velmi pohodové atmosféře a hosté z okolních obcí
odcházeli od nás spokojeni.
Leoš Ševc
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Setkání obcí Bystré 1. – 3. července
Letošním pořadatelem setkání byla obec Bystré - Janovice v Beskydech. Po dvouletém odkladu kvůli covidu se na tuto akci všichni velmi těšili a pořadatelé se pečlivě
připravovali.
Srazu se účastnili kamarádi z Bystrého u Vranova nad Topl‘ou (SK), kterých dorazilo
celkem 42 i s tradiční cimbálovou kapelou. Z Bystrého u Poličky přijelo 31 občanů
včetně mladých tanečníků. Největší výprava ale byla od nás s účastí 44 bysteráků
z Orlických hor a 5 členů z Bystrého u Stárkova, které jsme přibrali do autobusu. Kdo
nevyužil autobusové přepravy, dorazil vlastní dopravou.
Zahájení srazu bylo bohužel stejně
jako před deseti lety poznamenáno
silnou bouří. Prudký vítr, déšť a krupobití poničily všechny stany v areálu
u chaty Bystřanky, kde se mělo setkání odehrávat. Pořadatelé se ale
nenechali zaskočit a pohotově páteční program přesunuli do místní restaurace U Toflů. Tam si hravě poradili i s několikahodinovým výpadkem
elektrického proudu. Bouře také mnohým znemožnila postavení stanů u
školy v Janovicích, kde jsme měli připravený nocleh. A tak se účastníci spokojili i
s ubytováním na chodbách a v tělocvičně školy. Pořadatelé vše zvládli perfektně a
klobouk dolů, že se o všechny dokázali tak dobře postarat i v bojových podmínkách.
V sobotu už bylo krásně, a tak mohlo vše probíhat podle plánu. Dopoledne jsme vyrazili do hornického muzea Landek Park v Ostravě a kdo nechtěl do dolů, mohl si
vyšlápnout do kopců v okolí Lysé hory. Po obědě jsme se sešli v areálu u chaty Bystřanky, který byl po páteční průtrži opět perfektně připravený. Tady pokračoval program vystoupením jednotlivých obcí a volnou zábavou až do pozdních večerních hodin. V neděli po snídani jsme se rozloučili a rozjeli do svých domovů. Všichni se už
teď těšíme na další setkání s Bysteráky, Bystřany a Bysterčany za dva roky.
Leoš Ševc
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Kulturní akce v areálu Koupaliště
Program letošního léta je nabitý a žánrově velice rozmanitý.
V sobotu 11. června proběhl country festival Orlické
ozvěny a o týden později zde našla zábavu nejmladší
generace v rámci Relativ Night – Summer open air,
což byla nejen pro tento areál, ale i pro okolí akce trochu nad rámec. Oproti tomu další sobota 25. 6. patřila
zcela odlišné věkové kategorii a jinému hudebnímu
žánru - The Mick Wathling Experience.
V červenci 8. – 10. 7. se uskutečnil další ročník Podorlického srazu strojů Velorex a týden na to sraz klubu
Fabia. O týden později následovalo Retro disco. První
srpnový víkend pak patřil řezbářskému sympoziu.
Poslední prázdninovou sobotu proběhne Antitalent
fest, který začíná už v 10:00.
Leoš Ševc

Volejbal
V loňském roce jsme si stěžovali na špatnou sezónu, ale ani letos to není o moc lepší.
Zpočátku nebylo příliš příznivé počasí a také poněkud opadl zájem hráčů.
Vlastní hřiště se podařilo řádně připravit na sezónu až 20. května a od té doby jsme
si na něm zahráli v rámci pravidelných tréninků hodně poskromnu.
Tomu odpovídala i účast
na letošním prvním turnaji v sobotu 18. června.
Počasí bylo tentokrát výborné, ale účast hodně
slabá. Domácí dali dohromady sotva jedno
družstvo. Hned při prvním zápase se jeden
hráč zranil a narychlo se
řešil náhradník. Kamarádů z Náchoda přijelo o
něco víc, a tak jsme společnými silami sestavili 3 družstva. Turnaj po vyrovnaných zápasech nakonec ovládli
hosté z Náchoda a domácí skončili na druhém místě. I ve skromném počtu si všichni
tento krásný den užili.
Druhý podzimní turnaj v Bystrém je naplánován na 1. 10. 2022 od 10 hod. Tak snad
se sejdeme v hojnějším počtu za příznivého počasí.
Na závěr připojuji pozvání pro zájemce o volejbal. Hrajeme každé úterý a pátek
od 17:30 za příznivého počasí a při dostatečném počtu přihlášených hráčů. Stačí jen
přijít, případně nás můžete kontaktovat telefonicky či přes FB skupinu Volejbal Bystré
koupaliště.
Leoš Ševc
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Zprávičky ze školky
Naše plavba školním rokem 2021/22 se pomalu chýlí ke konci. Byla to krásná plavba,
na které jsme zažili spoustu dobrodružství.
První podzimní den jsme našli skřítky Podzimníčka s Podzimničkou, kteří nás provázeli podzimem. Pak následovala výprava za pohádkou a z pohádky přímo do lesa za
lesními zvířátky. Nemohla chybět kouzelná vánoční výprava, kdy se nám každý den
ve školce objevovali andílci a vypravovali nám svůj vánoční příběh. No a po Vánocích
jsme vyrazili na Tříkrálovou výpravu. Zima se překulila a z nás se stali vědci a zkoumali jsme jaro, změny v přírodě a také jsme našli pro naše skřítky (Zahradníčka a
Rosťu z lesní školky) jarní poklad. A následovaly další výpravy za dobrodružstvím, na
kterých se vždycky s dětmi něco naučíme.
Ve školce jsme se nám také líhla kuřátka v líhni. To byl neskutečný zážitek pro nás
všechny. A nejen kuřátka, ale vylíhli se nám tu i předškoláci, kteří už od září půjdou
do školy. Loučení není pro nás jednoduché, někteří z nich tu byli s námi dokonce 4
roky a my měli tu čest je provázet životem. Ale je ten pravý čas vyplout ze školky do
nové životní etapy.
Přejeme jim hodně štěstí a vám všem krásné léto ☺

Zdena Moravcová

Hasičské jaro
Tak jako se na jaře probouzí příroda opět k životu, probudila se na jaře i hasičská
práce. Po dvouletém útlumu činnosti z důvodu pandemie to bylo opět takové jaro, na
které jsme u hasičů zvyklí. Jaro plné akcí, soustředění a soutěží.
První akcí jara byla soutěž hasičské mládeže, která se letos poprvé konala jako Memoriál Josefa Dusílka na nově upraveném hřišti U Roboty. O třetí dubnové sobotě se
naší soutěže zúčastnilo 19 družstev mladých hasičů, mezi kterými se naše družstva
neztratila. Družstvo mladších si na domácí půdě vybojovalo vítězství a družstvo
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starších přispělo třetím místem. O dva týdny později vyrazili naši mladí hasiči do
Houdkovic, kde mladší znovu zvítězili a starší zahájili sérii „bramborových“ umístění.
V čase před okresním kolem vyrazilo družstvo starších do Rokytnice v O. h. na soutěž
v běhu na 60 m s překážkami. Okresní kolo hry Plamen se o posledním květnovém
víkendu uskutečnilo za hezkého počasí v Ještěticích. Oběma našim družstvům se
dařilo a ta si tak vylepšila nepříliš dobré výsledky z podzimu. V celkovém hodnocení
obsadilo družstvo mladších 7. místo a družstvo starších místo 4. Po třítýdenní přestávce se naše mládežnická družstva vrátila do seriálu soutěží Ligy mládeže našeho
okresu v Opočně (2. a 4. místo), v Jílovici (5. a 3. místo) a v Čánce (3. místo družstva
starších). Tím prozatím soutěžní sezona skončila.

Neskončila však celoroční činnost našich mladých hasičů. Ta pokračovala druhý červencový víkend letním soustředěním, jehož konání bylo finančně podpořeno Královéhradeckým krajem. Na programu soustředění byl úklid společných prostor v hasičské
zbrojnici, příprava tréninkových drah na novou soutěžní sezonou, návštěva pevnosti
Dobrošov a společenského centra Walzel v Meziměstí.
S prací s hasičskou mládeží byla spojena
i největší akce letošního jara – krajské
kolo hry Plamen, jehož část se konala
v naší obci. V polovině měsíce června se
k nám do Bystrého sjelo na 150 závodníků a vedoucích, aby zde za horkého počasí bojovalo o postup na MČR ve hře
Plamen.
Chceme touto cestou poděkovat obci
Bystré za zapůjčení prostor bývalé školy,
Římskokatolické farnosti v Bystrém a rodině Hejzlarových za pomoc se zajištěním ubytování soutěžních družstev.
Osobně chci touto cestou poděkovat všem členům sboru, kteří přispěli ke zdaru celé
náročné akce.
Jsme rádi, že po několika letech můžeme v našem sboru opět hovořit o fungujícím
soutěžním družstvu mužů. To vzniklo na podzim minulého roku z iniciativy bývalých
členů družstva mladých hasičů, za což jsme velmi rádi. Nově sestavené družstvo se
- 14 -
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zúčastnilo okrskové soutěže v Ohnišově, kde skončilo třetí a okresního kola v požárním sportu ve Vrbici, kde obsadilo 5. místo. Družstvo se postupně zapojuje i do soutěží Podorlické ligy a dalších soutěží v požárním útoku.
Letošní rok si dobrovolní hasiči z celé republiky připomínají 50. výročí vzniku celostátní hry mladých hasičů Plamen. Mladí hasiči z našeho sboru byli mezi družstvy,
která se do hry Plamen zapojila od samotného počátku, a práce s mladými hasiči
pokračuje úspěšně až do dnešních dnů. O bysterské pouti si náš sbor bude toto výročí
připomínat výstavkou v prostorách bývalé školy, posezením bývalých členů mládežnických družstev, vydáním výročního almanachu a krátkým představením svých soutěžních dovedností na farské louce. Také tako akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem.
A že by hasiči byli jenom na soutěžích a
nic jiného nedělali? Nikoliv. Pro zásahovou činnost pořídil sbor díky Hasičskému
fondu Nadace Agrofert plovoucí čerpadlo, navštívil sbor v Bystrém u Poličky u
příležitosti oslav 150. výročí jeho založení a ve spolupráci s obcí Bystré nyní
usiluje o získání nového dopravního automobilu pro účely nejen hasičů, ale i
obce.
Zkrátka, u našich hasičů se pořád něco
děje.
Michal Dusílek, starosta SDH
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150 let ochotnického divadla v Bystrém
3. část: Oslavy 100 let v roce 1971
Jako vzpomínku na 150. výročí založení ochotnického divadla v Bystrém jsme
si v loňském srpnovém zpravodaji připomněli Josefa Dusílka, jednoho z významných bysterských ochotníků, dále v listopadovém zpravodaji scény, na
kterých se v Bystrém hrálo. Zároveň přináší zpravodaj rozhovory s dalšími bysterskými ochotníky (v březnu 2022 s paní Šubrtovou, v tomto čísle s panem
Drašnarem). Ve třetím pokračování nahlédneme do obecní kroniky, kde tehdejší
kronikářka Božena Čtvrtečková zaznamenala, jak probíhaly oslavy 100 let
ochotnického divadla v roce 1971.
Ke stoletému výročí založení ochotnického divadla v Bystrém vydala v roce 1971
Osvětová beseda brožurku Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Bystrém, kterou sepsal Vladimír Sedláček, tehdejší ředitel školy. Dalo to velmi mnoho
práce sestavit aspoň částečnou historii. Vladimír Sedláček hledal doklady v archivech
v Rychnově, Novém Městě, Kuksu, Náchodě, Zámrsku, žádal o radu Kabinet pro studium českého divadla ČSAV a Divadelní ústav, hledal v kronikách a též pamětníci,
staří ochotníci, mu v mnohém pomohli.

Titulní strana brožury, obsah (str. 43) a tiráž se základními údaji (str. 44)
Oslavy stého výročí byly zahájeny 28. února 1971 setkáním ochotníků v hostinci
Jednoty. Kronikářka uvádí, že „ráz byl opravdu slavnostní. Přijeli funkcionáři okresního výboru Svazu divadel i okresní kulturní komise i zástupci divadelních souborů
z okolí. Vyslechli jsme stručné dějiny ochotnického divadla, které přednesl ředitel
školy Vladimír Sedláček, i uznání od okresních představitelů. Minutou ticha se vzpomnělo těch ochotníků, kteří již odešli do nenávratna. Členové rady Osvětové besedy
předali čestná uznání ochotníkům za jejich činnost.“
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Plakát ke hře Magdalena Dobromila Rettigová v režii Václava Gerstnera, tehdy ředitele dobřanské školy. Lze z něj vyčíst jména všech zúčastněných.
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K jubileu sehrál zdejší soubor 17. a 18. dubna a 1. května 1971 veselohru od Aloise
Jiráska Magdalena Dobromila Rettigová. Podle kroniky bylo divadlo velmi pěkně
sehrané a účinkující sklidili zasloužené uznání. Venku na zdi hostince visel transparent s nápisem: 100 let ochotnického divadla v Bystrém 1871-1971.
Děj hry se odehrává v Litomyšli 1836, Jirásek napsal hru roku 1900. Jak se píše v divadelním programu, litomyšlská vlastenka Rettigová patřila do buditelské družiny
dobřanského faráře J. L. Zieglera. Touto hrou „skládají naši ochotníci hold všem známým i neznámým buditelům českého národa, kteří právě v našem kraji měli tak mocnou oporu v prostém lidu – v našich předcích.“
9. května sehráli tuto hru ještě ve Slatině nad Zdobnicí.

Nahoře společná fotka. Dole vlevo Václav Gerstner (režie) a Adolf Kárník (švec Chadima). Uprostřed Gerlinda Povolná a Hana Drašnarová, vpravo Jitka Andršová, Libuše Sedláčková jako Rettigová a Josef Ševc
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V rámci oslav u nás hostovali dva divadelní soubory. Divadelní soubor Kulturního
klubu JZD Chleny u nás sehrál 5. června divadelní hru se zpěvy a tanci Doktor Fiakr.
27. listopadu pak ještě sehráli ochotníci ze Sedloňova velmi úspěšnou veselohru
Úplně zbytečné parohy.
Ukončení oslav proběhlo v závěru roku – místní divadelníci ve spolupráci s ochotníky
z Janova připravili tři ukázky z repertoáru bysterského souboru z roku 1871. Tyto
hry byly uvedeny celkem čtyřikrát, a to v Bystrém 18. a 19. prosince 1971 a v Janově
1. a 9. ledna 1972. Ve hrách byly použity staré kulisy a opony, které ještě zbyly ze
starého jevištního zařízení. Před představením a o přestávkách hráli muzikanti, jak to
bývalo v dřívějších dobách zvykem. Jednalo se o taneční kvarteto hudebního souboru
OB Bystré ve složení Miroslav Vondřejc, Josef Brázda, Josef Švorc a Josef Vaníček.

Z osmi tehdy (v roce 1871) sehraných titulů byly vybrány tři:
Veselý švec aneb Proměněné ženy
Tato veselohra o třech jednáních je ze všech her nejstarší, ale byla nejúspěšnější –
v roce 1871 byla hrána dvakrát (v červenci a v září). V roce 1971 ji režíroval Josef
Dusílek.

Veselý švec (Josef Ševc jako švec Kramflek, Adolf Dušek jako statkář Velenský,
František Kordík jako baron Dolanský, Hana Drašnarová jako manželka statkáře Karolinka). Rekrutýrka v Kocourkově (Jan Šritr, Josef Dusílek, Adolf Dyntar, Jaroslav
Remeš, Antonín Kárník, Josef Remeš)
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Josef Ševc, Gerlinda Povolná, Adolf Dušek, Hana Drašnarová, František Kordík, Josef Dusílek. Dole: Zdena Vinterová, Marie Hartmanová (Horáková – nápověda), Josef
Hofman
Uniforma maršála Radeckýho
Veselohra o jednom jednání, kterou nastudovali ochotníci z Janova v režii Václava
Kárníka. Sto let divadla v Janově si připomínali o rok později.

Václav Kárník (režie), František Novotný (nápověda), Jaroslav Martínek, Drahomíra
Hartmanová, Jaroslav Hrubý, František Dyntar. Dole: Blanka Přibylová (Hauferová),
Václav Kejval a tři vojínové (jeden je Josef Martínek)
- 20 -
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Rekrutýrka v Kocourkově
Fraška o jednom jednání se hrála v Bystrém také v prosinci 1871. V roce 1971 ji režíroval Vladimír Sedláček.

Stojící zleva: Miloš Hofman, Jaroslav Remeš, Milada Matušková (Moravcová), Adolf
Dyntar, Josef Remeš, Antonín Kárník, Josef Štěpán (masky). Sedící zleva: Adolf Kárník, Antonín Franc, Josef Dusílek, Zdeněk Čtvrtečka, Jan Šritr ml. Vpředu jsou nápověda Helena Martinková a režisér Vladimír Sedláček.
Podle dochovaných divadelních programů a podle zápisů v obecní kronice
připravila P. Poulová, foto archiv kroniky
Do oslav 150. výročí založení bysterského divadelního souboru vstoupil covid
s mnoha omezeními a zákazy, takže většina plánovaných akcí se přesunula až na
rok 2022. V roce 2021 tak sehráli bysterští ochotníci pouze představení Taneček
přes dvě pekla. V listopadu zde měli hostovat ochotníci z Dobrušky, ale představení
bylo kvůli covidu zrušeno.
2. dubna 2022 se podařilo uspořádat Divadelní bál (viz článek na jiném místě zpravodaje). Ještě v březnu panovala řada protikoronavirových opatření, která zakazovala vstup na akce neočkovaným, proto byl zvolen na ples poměrně pozdní termín.
Na Divadelní bál již byla naštěstí omezení zrušena.
Na bysterskou pouť se chystá výstava v tělocvičně bývalé školy.
V plánu je ještě vystoupení ochotníků – v říjnu přijedou z Bystrého u Poličky a
oslavy 150. výročí budou zakončeny derniérou Tanečku přes dvě pekla v závěru
roku 2022 v bysterské hospodě. Při této příležitosti vyjde také brožura 150 let
ochotnického divadla, která bude navazovat na tu, která byla vydána v roce 1971.
- 21 -

Bysterský zpravodaj

léto – podzim 2022

Nejkrásnější válka – možná nejoblíbenější
hra, určitě nejpracnější představení
Rozhovor s panem Václavem Drašnarem o bysterském divadle
V Bystrém se narodil, vyrostl tady. Pracoval jako nákupčí ve Stavostroji v Novém
Městě nad Metují, od roku 1970 byl vedoucím výroby v sedloňovské provozovně
FABu. Od roku 1999 byl vedoucím výroby v závodě FACEA v Rychnově nad Kněžnou. Dlouhé roky pracoval ve vedení obce, ať už jako tajemník, poté předseda MNV
(12 let). Starostu obce dělal poté ještě v letech 2006 až 2014.
Archiv kroniky zaznamenává Václava Drašnara jako ochotníka poprvé v roce 1964 ve
hře O lásce třikrát jinak, pak až v roce 1973 ve hře Čert na zemi (role starého ďábla
Mefista). Jaroslava, jedno z Kohoutových dětí, si zahrál ve hře Poslední muž (1974).
Hřbeta, jednu z hlavních rolí, ztvárnil ve hře Dva na koni a jeden na oslu (1976).
V roce 1981 na Kondelíkovi pouze spolupracoval, v 90. letech ho čekaly dvě postavy:
Pokroutka v Tetinkách (1996) a písař v Turecké věži (1997).
Tím ale jeho spolupráce s bysterským divadlem neskončila, začala nová etapa – režisérská. V období 1998–2009 bylo pod jeho režijním vedením sehráno sedm her:
Teta z Bruselu (1998), Taková ženská na krku (1999), Nejkrásnější válka (2000),
Charleyova teta (2002), Tady vlci nejsou (2004), Dědeček (2006) a Deskový statek
(2009).
Vzpomenete si na vůbec první setkání s bysterským ochotnickým divadlem?
Tady v Bystrém se hrálo dost, ale toho jsem se ještě neúčastnil. Leda jako divák.
Vybavuji si hry, které režírovala paní Fuckerová nebo starý pan Kordík.
A co Vaše první divadelní spolupráce?
Bylo mi asi 17 let, když jsem dostal malou roličku v představení O lásce třikrát jinak.
Pamatuji se, že náš první výjezd směřoval do Kounova. Když se mělo v osm začínat,
seděla tam jen jedna babička… Nakonec se nějací lidé sešli, ale když se to spočítalo,
dalo to sotva na malé štamprle.

O lásce třikrát jinak

Čert na zemi
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Následovala pauza, další vaší rolí byl až čert v roce 1973.
V Charleyově tetě v roce 1965 jsem nehrál, protože jsem byl na vojně. Byl jsem se
podívat na generálku, to jsem měl opušťák. Ale hrál tam můj otec a sestra Hana.
Na koho z lidí spojených s bysterským divadlem se nedá zapomenout?
Klasika jsou Josef Dusílek, Antonín Franc a Josef Ševc.
Rozhovor vzniká jedno červencové pondělní odpoledne u Drašnarů na zahradě.
Kromě Václava je přítomna i jeho manželka Marie, která osvědčuje vynikající
paměť a doplňuje manželovo povídání řadou příhod:
Marie D.: Když bylo potřeba dělat starý strejce, tak tam v té době seděli pánové Kordík, Kárník a Dušek. Tonda Franc se učil roli, když udil u Bartošů maso. Udil totiž
celou noc a u toho se nahlas učil roli.

Poslední muž

Dva na koni, jeden na oslu

Kterou roli jste si nejvíce oblíbil?
Ve hře Čert na zemi jsem hrál čerta. Už trošku větší roli jsem měl ve hře Dva na koni,
jeden na oslu. Měli jsme takové tři dřevěné koníky, hlavní postavy jsme hráli já, Tonda
Franců a Pepík Ševc. Vzpomínám si, že Ivana (dnes Pokorná) tam hrála 15letou
holku. Mělo se tam také zpívat, to bylo špatný. Koupili jsme si dvě flašky rumu a nějaké víno, protože jsme se styděli. Ale nakonec jsme to zazpívali.
Marie D.: Hrál tam taky Josef Malý. Oni ho zajali, přivázali ke sloupu, ale blbě. Spadly
mu provazy. A on se začal sám poutat! Chlapi to viděli a byli připraveni, že jako bude
chtít utéct a oni že ho chytnou, ale on ne…
V Posledním muži jsem hrál nápadníka s Ivetou Světlíkovou. Na Kondelíkovi už jsem
jen spolupracoval.
V devadesátých letech došlo k oživení činnosti bysterského ochotnického divadla. Hrálo se každý rok: Josef Dusílek v roce 1996 režíroval Tetinky, o rok
později se hrála Turecká věž, kterou jsem měla tu čest režijně vést já. Řekla
bych, že tak trochu s panem Dusílkem za zády – on režíroval celkem nenápadně,
odskočil si dolů do jeviště, chvilku to pozoroval, něco poradil. Dalo se od něj
dost odkoukat, třeba jak uměl pracovat s prostorem. V roce 1998 jsem jako režisérka začala zkoušet Tetu z Bruselu. Přišlo ale rizikové těhotenství, musela
jsem zůstat doma, a proto se hledal někdo, kdo by divadlo režijně dotáhl. A
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volba padla na Vás… Zůstala Vám „na krku“ i Taková ženská na krku v roce
1999. Co se Vám vybaví z 90. let?
Bylo to náročné období, člověk toho hodně zapomene. Vzpomínáme, jak Jarda Duška
domalovával (Tureckou) věž ještě na generálce...
Do Tety z Bruselu nahrál Pepa Hofman housle, na které pak jako hrál Václav Šubrt.
Hráli jsme také v Bystrém u Poličky – podmínky byly děsivé, nejlépe vypadala šatna.
Měli tam dřevomorku, tak bylo vše rozmontované. Kulisy byly na štaflích. A tady se
taky přihodila slavná historka, kdy Šubrt hrál na ty housle a technici to „nějak“ zapomněli včas vypnout. Šubrt hrál a hrál, až se naštval, došel si na kraj jeviště a povídá:
„Do prdele, tak to už konečně vypni!“
Marie D.: S Tetou z Bruselu jsme se taky dost zapotili: hlavní postava nastupovala na
jeviště přímo z nemocnice, protože Marii Šubrtovou chytla před premiérou záda. Šla
zalévat kytku, zvedla konvičku a už se nenarovnala...

Režisér Václav Drašnar s nápovědami (Marie Drašnarová a Eva Ševcová), za nimi
technici Josef Mach a Stanislav Zámečník. Vpravo plakát z 2. setkání obcí Bystré
Zlomový byl určitě rok 2000…
Rok 2000 a Nejkrásnější válka. Možná nejoblíbenější hra, určitě nejpracnější představení. Jednalo se totiž o muzikál. Největší akcí bylo, když jsme v Praze natáčeli
zpěv. Pavel Klejna sehnal Pavla Holadu, který dělal hudbu. Mimo jiné se také řešilo,
jak se s ním srovnat. Sehnali jsme velký koš produktů z obce – zeleninu, jitrnice,
uzené, brambory aj. V Praze jsme zjistili, že pan Holada měl rozestavěný barák, po
žebříku se lezlo do patra do studia. Někdo nahrál zpěvy napoprvé, někdo tam strávil
hodiny… O půlnoci jsem posílal do „mekáče“ pro hamburgery, protože se to protáhlo
až do tří do rána.
Marie D.: U pana Holady jsme objevili deku s řeckým vzorem, přesně se hodila do
našeho představení. A on nám ji opravdu na představení přivezl!
Hru jsme hráli až na Slovensku – existuje plakát ve slovenštině. Jelo se tam v rámci
setkání obcí Bystré.
Hra měla pěkné původní kostýmy – Standa Zámečník sehnal látku, Jarča Peková to
barvila a Monika Marešová šila kostýmy.
Marie D.: Taková roucha by se tenkrát ani v půjčovně půjčit nedala. Vojáci měli pro
změnu kostýmy z hadrů na podlahu. Na to se přišily ty okrajové plátky z pařáčků na
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knedlíky…
Hráli jsme i na Novém Hrádku, tam bylo natřískáno. Chlapi museli v zimě běhat ven,
protože se to nedalo jinak obejít.

Nejkrásnější válka – Drašnarovi (2000). Deskový statek – Václav Drašnar ml. a Josef
Ševc ml., režie Václav Drašnar (2009)
Pak už se hrálo s rozestupy dvou až tří let.
Nejkrásnější válka se nechala v repertoáru i na oslavy 130 let divadla v roce 2001.
Pak už se u toho zůstalo, nová hra se zkoušela vždy po dvou letech. Jen na poslední
hru se čekalo roky tři. Zajímavá byla hra Tady vlci nejsou. Mj. se v ní objevila i Monika
Drašnarová, ta ale hrála už v Turecké věži, jenže ještě jako Škodová.
Zajímavou historku máte s autorem hry Dědeček…
Dědeček byl nejlepší. K nám totiž přišel sám autor. Tamhle jsme seděli venku na lavičce, pili jsme kafe, přišel takový strejda a povídá: „Já jsem Koloděj.“ „Já jsem Drašnar. A copak byste rád?“ „Víte, kdo já jsem?“ „Nevím.“ „Vy hrajete moji hru a já to
nevím, to přece nejde…“ Nebylo to úplně příjemné, ale pak jsme se dohodli. Poslali
jsme mu kazetu se záznamem hry. Byl rád, že to někdo hraje. Pak bohužel brzy zemřel. Ale nevím, kde se tady vůbec vzal. Dneska to ochotničení není vůbec snadné.
Dešteňáci taky něco hráli a pak jim spočítali autorské poplatky a museli ještě přidat
představení, aby to vůbec mohli zaplatit.
Deskový statek byla vaše poslední režie.
Ano, poslední. Na přelomu tisíciletí byli v bysterském souboru různí lidé. V té době již
hráli s dobrušskými ochotníky Jitka Frelichová a Vašek Drašnar. Hrají dodnes. Musíme vzpomenout i na techniky Josefa Macha se Stanislavem Zámečníkem. Nebo
paní Novotnou, která spravovala divadlu i celé OB finance.
Divadla jsou i natočená. Nejhůř tedy Nejkrásnější válka, protože to točili filmaři
z Prahy. Udělali to jako v televizi, krásně, profesionálně, hodně střihů, ale nebyl tam
děj. My jsme vždycky chtěli, aby to bylo z pozice diváka, aby si to ti herci mohli také
užít.
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Na Deskový statek už se stávajícímu souboru další hrou nepodařilo navázat.
Ale divadlo v Bystrém nezaniklo, vznikl juniorský ochotnický spolek, který od
roku 2017 vystupuje jako Divadelní soubor Viktor OB Bystré. Má za sebou již
čtyři hry – Dva tovaryši (2014), Lotrando a Habiba (2016), Jak pekaři nepekla
pec (2017) a Taneček přes dvě pekla (2020)…
A přestože Václav Drašnar již není vedoucím ochotnického souboru při OB Bystré, pomáhá také s technickým zabezpečením vystoupení tohoto juniorského
souboru.

Jakub Mencl a Vašek Drašnar nejml. – Jak pekaři nepekla pec (2017). Taneček přes
dvě pekla (2020)
Drašnarovi jsou rodinou, kterou bysterské ochotnické divadlo doslova celou pohltilo.
Pokud jste četli pozorně, tak už víte, že hrál i Václavův otec. Sestra Hana aktivně
ochotničila s bysterským souborem v 70. letech, pak vystupovala se sedloňovskými
ochotníky, ale u nás stále pomáhala s maskami. Manželka Marie je jako nápověda
uvedena už v roce 1981 (Náš otec Kondelík), od té doby pomáhala nejen s nápovědou, ale také s maskami a mnohdy i spolupracovala na hudbě. Syn Václav hrál ve
všech představeních v letech 1996–2009, a to tak dobře, že dnes hraje s ochotníky
z Dobrušky. Zahrála si také snacha Monika. No a z posledních fotografií je zřejmé, že
divadlu se věnuje i vnuk Vašek Drašnar nejml., který vystupuje s Viktorem…

Fotografie z archivu kroniky
Připravila Petra Poulová

technická podpora divadelního spolku Viktor
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Poznáte kostely z obrazů Josefa Kejvala?
Dnes se z Bystrého vydáme přibližně západním směrem do 15 km vzdálené obce,
která eviduje přes 230 popisných čísel, a žije zde více než 650 obyvatel. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. – 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod
(potraviny) a v létě i přírodní areál. 23. září 1936 se zde narodil Miloň Čepelka, český
básník, tvůrce haiku, prozaik, textař, herec, zpěvák, scenárista, moderátor a cimrmanolog. V roce 1863 byla postavena proti škole veřejná kaplička zasvěcená sv. Janu
Křtiteli, v roce 1902 byla zahájena stavba současného kostela a po jeho dokončení
byla v roce 1904 kaple zbořena. Generální oprava kostela proběhla v letech 2000–
2002. Poznali jste, kde se nachází kostel sv. Jana Křtitele z obrazu Josefa Kejvala?

Druhý obraz vznikl ve vesnici, která je dnes součástí obce Ledce. V roce 2011 měla
vesnice 61 obyvatel. Osada vznikla na místě cisterciáckého kláštera Sacer campus
(Svaté pole), založeného roku 1279 a zničeného hradeckými husity v roce 1420.
Zbytky klášterních budov byly odstraněny téměř beze zbytku, katolický kostelík sv.
Jana Křtitele pochází dle všeho až ze 16. století. Josef Kejval o obraze říká: „Je to
zapadlý kostelík, obraz ale dopadl čistě – bílá, modrá, hnědá, tomu se nedá nic vytknout… K těmto obrazům mám nejlepší vztah.“
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V této malinké vesnici je ještě jeden kostel, i ten Josef Kejval namaloval, dokonce
opakovaně. Jádro kláštera se nacházelo v severovýchodní části obce a tam, v polích,
je dnes kostel Českobratrské církve
evangelické se hřbitovem. Kostel byl
vybudovaný po vydání tolerančního
patentu v roce 1785, někde je uváděn
pod označením Toleranční kostel.
V roce 1855 byla vystavěna hranolová
věž a v polovině 80. let 19. století byl
kostel novorenesančně přestavěn. Na
jaře roku 2009 byla provedena oprava
střechy a v září 2012 byla dokončena
oprava chrámové lodi.
Už víte, jak se jmenuje vesnice, ve
které se nacházejí tyto dva kostely z obrazů Josefa Kejvala?

Na základě povídání s autorem obrazů J. Kejvalem připravila P. Poulová
Řešení: Pohoří. Zdroj: Autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82155796,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99%C3%AD(okresRychnovnadKn%C4%9B%C5%BEnou)

Klášter nad Dědinou. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_(Kl%C3%A1%C5%A1ter_nad_D%C4%9Bdinou)#/media/Soubor:Kl%C3%A1%C5%A1ter _nad_D%C4%9Bdinou,_evangelick%C3%BD_kostel_-_7.jpg, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_nad_D%C4%9Bdinou
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Kulturní a společenské akce - přehled:
27. srpna
sobota
27. srpna
sobota
28. srpna
neděle

Antitalent fest
10:00 areál Koupaliště
Pouťová zábava
20:00 obecní hospoda, hudba Combi
Pouťové odpoledne na návsi od 13:30
vystoupení hudební skupiny Gradace
výstavy ve škole - SDH Bystré - z historie dětských kolektivů (od 10:00)
- 150 let ochotnického divadla (od 13:30)
výstava v ateliéru Vrácený čas - jak už je pravidlem otevřeno k nahlédnutí
a jako bonus pro zájemce a zvědavce procházka
rozkvetlou zahradou
ukázka Mladých hasičů na farské zahradě (od 14:00)
pouťový mač svobodní X ženatí (za kostelem)
Po celé odpoledne pouťové atrakce za kostelem, občerstvení
u zastávky a v hospůdce.

31. srpna
středa
14. září
středa
16. září
pátek
12. října
středa
15. října
sobota
5. listopadu
sobota
9. listopadu
středa
18. listopadu
pátek
2. prosince
pátek

Výstava 150 let ochotnického divadla
18:00 – 20:00 tělocvična školy
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 obecní hospoda
Dětský den
16:00 myslivecká chata
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 zasedací místnost OÚ
Divadlo - Ať žijí duchové - divadelní soubor z Bystrého u Poličky
19:00 obecní hospoda
Posvícenská zábava
20:00 obecní hospoda, hudba Proradost
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 zasedací místnost OÚ
Koncert - Black river delta
20:00 Elada
Divadlo - Jak je důležité míti Filipa - divadelní spolek F. A. Šubert Dobruška
19:00 obecní hospoda

Poděkování
Děkujeme spoluobčanům za podporu finanční, materiální i za pomoc při zřizování
ubytování pro pětičlennou rodinu z Ukrajiny, která u nás získala nový domov.
Děkujeme panu Mgr. Josefu Hradeckému za zajištění a financování odborné zahradnické úpravy dětského hřiště, které bylo realizováno v loňském roce.
Obecní úřad Bystré
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V tomto období slaví svá významná životní jubilea
Blanka Janebová
Soňa Tláskalová
Radek Poul
Dana Lukášková

Rozvita Šritrová

Josef Balcar

Marie Drašnarová

Zlata Bartošová

Lubomír Hejzlar
Hana Skořepová

Josef Novotný

Rudolf Krpálek

Zuzana Sozanská
David Fellner
Stanislav Zámečník

Václav Šinták
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 23. 8. 2022 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. 10. 2022
******
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