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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
 

USNESENÍ 
z 20. obecního zastupitelstva obce Bystré, 

které se konalo v místnosti obecního úřadu v Bystrém 
dne 15. srpna 2012 od 19:30 hodin 

 
Obecní zastupitelstvo obce Bystré  
1) bere na vědomí:  
a) informaci o plnění 19. Usnesení ze dne 13.6.2012,  
b) obsah doručené pošty,  
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,  
d) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci,  
e) rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobruška o kolaudaci 
vrtané studny,  
 
2) schvaluje:  
a) objednání pokrývačských prací na havarijní opravu střechy hospody u p. Jiřího 
Makala,  
b) provedení úseku kanalizace od čp. 1 Hartmanových v rámci stavby kanalizačního 
řadu v zástavbové lokalitě za podmínek a dohod uzavřených s rodinou Povolných,  
c) zajištění potřebných dokumentů a podkladů pro vznik komunitního kompostéru v 
obci na vybraných pozemcích obce,  
d) rekonstrukci asfaltového krytu místní komunikace po opravě kanalizace na jarní 
měsíce 2013.  
 
3) ukládá:  
a) p. Duškovi oslovit vhodné projekční kanceláře k zjištění informací ohledně 
projektové studie víceúčelového sportoviště a výsledky předložit na příštím zasedání.  
b) p. Drašnarovi dokončit za využití pracovníků ve veřejné službě nátěr přístřešku 
pro ukládání komunálního odpadu „v návsi“.  
 
 

USNESENÍ 
z 21. obecního zastupitelstva obce Bystré, 

které se konalo v hospodě U Divočáka v Bystrém 
dne 19. září 2012 od 19:30 hodin 

 
Obecní zastupitelstvo obce Bystré  
1) bere na vědomí:  
a) informaci o plnění 20. Usnesení ze dne 15.8.2012,  
b) obsah došlé pošty,  
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,  
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d) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci,  
e) zprávu o kulturní oblasti od kulturní komise obce,  
f) žádost nájemce p. Martina Víta,  
 
2) schvaluje:  
a) podání žádosti o dotaci z dotačního programu společnosti T-Mobile,  
b) úpravu nájmu nižší o částku 2x 2.500,-Kč dle žádosti nájemce p. Martina Víta, jak 
byla projednána, a ukončení nájmu nebytových prostor o 1 měsíc kratší k 31.8.2012.  
 
3) ukládá:  
a) p. Fellnerovi připravit podklady k podání žádosti o dotaci z dotačního titulu T-
Mobile,  
b) starostovi a předsedovi finančního výboru obecního zastupitelstva připravit návrh 
smlouvy pro pronájem nebytových prostor a pronájem areálu Na Koupališti pro rok 
2013.  
c) Finančnímu výboru připravit návrh obecně závazné vyhlášky o svozu, sběru, 
likvidaci domovního odpadu, a to i ve vztahu k místnímu poplatku, jež byl schválen 
pro tuto činnost jiným usnesením zastupitelstva. Termín do konce měsíce října 2012, 
aby vyhláška mohla být včas vyhlášena a měla účinnost od 1.1.2013.  
d) Místostarostovi do příštího zasedání připravit podklady pro rozhodnutí o formě 
likvidace bioodpadu v obci.  
 

USNESENÍ 
z 22. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, 

které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém 
dne 10. října 2012 od 19:30 hodin 

 
Obecní zastupitelstvo obce Bystré  
1) bere na vědomí:  
a) informaci o plnění 21. Usnesení ze dne 15.8.2012,  
b) obsah došlé pošty,  
c) informaci o schválených rozpočtových opatřeních starostou dle přílohy,  
d) zprávu o průběhu prací a výhledu v obci,  
e) zprávu o nutné opravě a řešení havárie kanalizačního řadu ve výstavbové lokalitě,  
f) návrh předsedy finančního výboru na prověření možné fixace úroků k bankovnímu 
úvěru,  
g) předložené návrhy dokumentů Pasport komunikací a Pasport dopravního značení,  
 
2) schvaluje:  
a) řešení starosty v havarijní situaci stávajícího kanalizačního řadu při napojení nové 
větve kanalizačního řadu v zástavbové lokalitě,  
b) návrh Pasportu komunikací obce Bystré,  
c) návrh Pasportu dopravního značení obce Bystré,  
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3) ukládá:  
a) p. Fellnerovi prověřit možnost fixace úroků bankovního úvěru a předložit výsledek 
jednání na příštím zasedání,  
b) p. Fellnerovi předložit návrh obecně závazné vyhlášky k poplatku za svoz, sběr a 
likvidaci domovního odpadu do příštího zasedání,  
c) starostovi p. Drašnarovi oznámit společnosti SOMARO CZ, a.s. schválení obou 
dokumentů pasportů obce.  
 

Důležitá upozornění 
Knihovna  
Knihovnu můžete navštívit  v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin: 

listopad 14. a 28. 
prosinec 12. 
 

 
 

Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě s knihovnicí 
paní Ivanou Pokornou (Hradeckou). 

 

Stalo se...   

Výstavy o pouti  

Zavinovačky  

Sběratelka Jana Krásová z 
Bystrého představila o pouti v 
místnosti SPOZu svou sbírku 
zavinovaček. Má jich okolo 
250, nejstarší pocházejí z dob 
první republiky. Zavinovačky 
byly doplněny i košilkami, 
dupačkami, kabátky, fusaky i 
dekami. Vystavovala také 
dětské hračky, kojenecké 
lahvičky a dětské kočárky. 
Jednalo se o úplně první 
výstavu paní Krásové, ale 
rozhodně ne poslední. Ochotně odpovídala na dotazy návštěvníků, kterých v neděli do školy 
zavítaly rovné dvě stovky. Obdivovali především práci, kterou musela mít majitelka s 
přípravou a žehlením všech exponátů. K častým dotazům patřila i otázka: „A kde to všechno 
máte doma schované?“  

Svatební oznámení 

Výstava zavinovaček byla doplněna výstavkou svatebních oznámení z archivu kroniky. 
Nejstarší pochází z roku 1974, ke kronice je začala zakládat bývalá kronikářka Božena 
Čtvrtečková. Na stole bylo vyloženo 40 oznámení souvisejících s Bystrým, nejmladší 
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pocházelo z června 2012. K 
tomu bylo k vidění několik 
dalších děkovných kartiček a 
pozvánek ke svatebnímu 
stolu. K nejzajímavějším 
exponátům patřilo svatební 
oznámení v podobě staré 
zelené stokoruny a oznámení 
z roku 1984, kde je jako 
adresa uvedeno Bystré 185. 
Tolik čísel popisných tady 
nemáme, jednalo se o dům na 
Tyršově kopci, který má čp. 
185, ale spadá pod Ohnišov. 
Stále platí nabídka, že sbírku 
můžete doplnit i svými 
kousky, které u kroniky chybí.  

 

150 let bysterské hudby  

Tomuto výročí byla věnována menší výstavka na chodbě ve 2. patře bývalé školy. 
Podrobněji je o ní psáno v článku k výročí bysterské hudby.  

 

140 let ochotnického divadla v Bystrém  

Výstavou o letošní pouti bylo završeno dvouleté připomínání výročí ochotnického divadla v 
Bystrém. Pokud čtete Bysterský zpravodaj pozorně, víte už ze série článků o historii divadla, 
že první hra byla uvedena v roce 1871, spolek sám vznikl schválením stanov začátkem roku 
1872.  

Výstava přinesla přehled všech hraných her, podrobněji se věnovala „novodobé“ etapě. 
Všechny hry od roku 1955, tj. hry sehrané pod hlavičkou Osvětové besedy, měly zpracovaný 
kartón formátu A2 s fotodokumentací (nejvíc práce dalo všechny fotky popsatJ), 
programem, obsahem hry, případnými výstřižky novinových zpráv. Od roku 1971 máme 
dochovány i ukázky plakátů k představením, které mohli návštěvníci taktéž obdivovat.  

Pozornosti neušel ani koutek nazvaný divadelní kino, kde jste mohli zhlédnout ukázky z 
divadelních představení. Obec zajistila převedení dochovaných kompletních videozáznamů 
divadelních představení od roku 1996 na DVD (chybí stále pouze jediná hra – Tady vlci 
nejsou!!), jejich kopie budou uloženy v knihovně, kde si je budete moci zapůjčit. Pan 
Vladimír Sedláček věnoval v lednu 2012 obci svoje DVD se záznamem několika svých 
neozvučených filmů o Bystrém, součástí jsou i několikaminutové záznamy z divadelních 
představení M. D. Rettigová, Veselý švec, uniforma maršála Radeckýho, Rekrutýrka v 
Kocourkově, Čert na zemi, Poslední muž a Na letním bytě.  



 - 6 - 

Celá výstava byla doplněna 
ukázkami kulis, rekvizit, 
kostýmů aj. U oken byly 
vyvěšeny staré plakáty včetně 
originálů na Paličovu dceru 
(1899) a Maryšu (1913, 
1948). Návštěvníci se také 
mohli zapojit do ankety o 
nejoblíbenější bysterskou hru. 
Tou se bezkonkurenčně stala 
Nejkrásnější válka z roku 
2000.  

Poděkování patří panu 
Václavu Drašnarovi za 
zapůjčení materiálů a panu 
Josefu Dusílkovi za zapůjčení 

soukromého divadelního archivu a pomoc při přípravě výstavy. Děkujeme také bysterským 
hasičům, kteří umožnili uspořádání divadelní výstavy v hasičské klubovně. Její výzdoba se 
tak stala další expozicí, kterou měli možnost návštěvníci letošní poutě obdivovat.  

Petra Poulová, kronikářka  

I Bystré mělo svoji letní olympiádu (foto z titulní strany) 

Asi by se našel málokdo, kdo by alespoň trošku nesledoval letošní letní olympijské hry v 
Londýně. I my jsme se nechali inspirovat touto velkou událostí a připravili jsme takovou 
malou olympiádu pro bysterské ratolesti. Vše se odehrálo za nádherného počasí babího léta 
v neděli 9. září odpoledne. Závodníci startovali postupně mezi druhou a třetí hodinou na 
začátku březové aleje směrem na Doly. Každý obdržel startovní list a musel nahlásit, který 
stát bude reprezentovat. Děti si vzpomněly opravdu na nejrůznější země a tak se tu sešli 
sportovci skutečně ze všech částí světa – z Itálie, Francie, Polska, Slovenska, USA, Izraele, 
Jamajky, Austrálie nebo dokonce až 
z Východního Timoru a 
samozřejmě také z České 
republiky, která měla 
bezkonkurenčně nejvíc 
reprezentantů.  

Na všechny tyto borce z blízkých i 
vzdálených zemí pak čekalo deset 
olympijských disciplín, které však 
byly vždy trochu poupravené, aby 
bylo závodění ještě zajímavější. 
První disciplínou byl překážkový 
běh, kdy museli všichni nejdříve 
zdolat bariéru, což nebylo vždy tak 
úplně jednoduché. Následovalo 
veslování (jízda v sedě na 
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skateboardu a místo vesla koště), střelba na cíl pistolí, balonky nebo lukem, cyklistika na 
koloběžkách, chůze na chůdách, basketbal (střelba do různých košů), tenis (zručnost s 
pálkou a míčkem), hod oštěpem či skutečným kladivem, skok se svázanýma nohama a 
nakonec gymnastika.  

Nutno dodat, že všem 
účastníkům her, kterých se 
nakonec sešlo 36, se skutečně 
dařilo na výbornou, a proto 
byli také u každé disciplíny 
odměněni malou sladkostí 
nebo hračkou. Cíl závodu byl 
stejně jako vloni na 
myslivecké chatě na Bučině, 
kde na závěr všichni postupně 
vystoupili na stupeň vítězů a 
obdrželi „zlaté“ medaile, 
diplomy a věcné ceny. Zde 
také na všechny čekalo 
občerstvení v podobě 
výborných domácích 
bramboráků, čaje či šťávy pro děti a pivka pro dospěláky.   

Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Myslím, 
že se naše bysterská letní olympiáda díky nim, velké účasti dětí a nádhernému počasí 
povedla a budeme se těšit opět příště!   

Romana Bartošová, foto Jana Tomášová 

 
Co možná nevíte… 

Poznámky k historii bysterské hudby  

Na srpnové výstavě byla část expozice věnována i letošnímu 150. výročí založení bysterské 
hudby. Vystaveny byly fotografie z archivu u kroniky, některé (již nefunkční) hudební 
nástroje, ale i program bysterské hudby z let 1910 až 1912.  

Jedná se o poškozený sešit formátu A4, do kterého zapisoval kapelník František Hartman z 
Bystrého čp. 39 kdy, kdo a na jaké nástroje hrál, připsány jsou i získané finanční částky. Pro 
naši obec tu užívá označení BYSTREJ. Na konci sešitu jsou náčrtky dopisu Janovi (Janovi 
Hartmanovi, kapelníku ohnišovské hudby). Někteří muzikanti přešli k hudbě ohnišovské a 
tím vznikly nějaké nepříjemnosti ohledně hudebních nástrojů. Tento sešit byl nalezen v 
dubnu 1977 v čp. 41 (dříve Fišerovi, dnes Pekovi). V sešitě se dochovaly na páté straně 
odzadu i dva náhodné otisky razítka bysterské hudby.  
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Dále jste si na výstavě mohli povšimnout dochovaných plakátů. Na stole ležely i kopie 
pamětí pana Augustýna Flégla a pana Bohumila Žloutka. Vystavena byla práce pana 
Vladimíra Sedláčka. Protože na místě nebylo možno se s jejím obsahem seznámit podrobně, 
přinášíme vám ji teď v plném znění.  

Zajímavou zprávu o bysterské hudbě jsem našel při studiu archiválií v Okresním archivu v 
Rychnově nad Kněžnou. Je tam uložena i kronika farní školy v Bystrém z první poloviny 19. 
století. Tehdejší učitel Alois Machek v ní k roku 1846 uvádí, že nového bysterského kněze vítala 
v Kuchyňkách turecká (dechová) hudba složená z bysterských a dobřanských hudebníků. Opis 
zápisu jsem dal k dispozici panu Bohumilu Žloutkovi, který se historií bysterské hudby 
podrobně zabýval.  

Bysterská hudba dávala po 2. světové válce koncerty populární hudby pod vedením p. 
Augustýna Flégla, na kterých populární písně zpívali jeho rodinní příslušníci a paní Marková, 
manželka sochaře Marka z Nového Města nad Metují (pozn. jeho vztah k Bystrému zatím není 
jasný, snad by mohl být i bysterským rodákem. Na jeho jméno jsme narazili už při zkoumání 
pramenů k historii Památníku padlým ve světové válce).  

Hudebníci znali zpravidla hru na více hudebních nástrojů a měli i dobré teoretické základy. 
Například pan Josef Mach ze Sněžného ovládal hru na všechny běžné hudební nástroje kromě 
harfy. Byl jsem přítomen zkoušce na koncert bysterské hudby u příležitosti 100. výročí jejího 
vzniku. Kapelníkovi p. Novotnému chyběl k plnosti hry hlas jednoho nástroje, který hudba 
neměla. Podal tedy part chybějícího nástroje houslistovi s tím, aby jej hrál posunutý o určitý 
interval, a ten se s tím úspěšně vyrovnal.  

Výuku hry na různé nástroje vedli vynikající muzikanti. Znám byl pan Brázda v Končinách u 
Dobřan. Já sám jsem pokračoval ve výuce hry na housle u p. Adolfa Ježka v Tisu čp. 13. (Prosím 
nezaměňovat za p. Adolfa Ježka, hudebníka v Janově.) Byl vynikajícím houslistou, který při 
různých příležitostech hrál náročné koncertní skladby a sám skládal. Vedl také na zábavách 
skupinu hudebníků. Hrál jsem s ním jeho skladbu „Souhvězdí přelomeno o půlnoc“ za 
doprovodu bývalého řídícího učitele v Bystrém p. Adolfa Kňourka do rozhlasu u Ptáčků v Tisu. 
Pan Ptáček sestrojil tenkrát vysílačku, která měla dosah po širším okolí, a její pravidelné relace 
byly sledovány.  

Jako správce Osvětové besedy v Bystrém jsem se snažil po roce 1960 ustavit v Bystrém pobočku 
hudební školy. Problém byl se zajištěním vyučujících. V Dobrušce byla ustavena roku 1961 
pobočka opočenské hudební školy a ta měla problémy. Hudební škola v Novém Městě nad 
Metují byla již v jiném okrese. Jediným řešením mohla být odborná učitelka hry na klavír z 
Olešnice. Problém nastal s dojížděním. Musela by chodit pěšky ze zastávky autobusu u mostu 
ke Sněžnému nebo z Rokole přes Tis a Janov a zpět, což nepřicházelo v úvahu. A tak zájemci o 
výuku hry na klavír dojížděli do Nového Města nad Metují.  

Bysterská hudba hrála po 2. světové válce pod hlavičkou Místní skupina lidových hudebníků 
(MSLH) v Bystrém. O pořádání taneční zábavy musel pořadatel písemně žádat obecní úřad 
(MNV) a kapelník musel vyplnit přílohu žádosti pro Ochranný svaz autorský v Praze – jaké 
skladby a od kterého autora se budou hrát. Po zřízení Osvětové besedy v Bystrém se stala 
zřizovatelem hudby právě OB Bystré.  
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Dechová hudba nebo hudební skupiny hrály o zábavách nebo slavnostech (poutích, 
posvíceních, slavnostech spolků – plesech, sletech. Hrály i na světských a církevních 
slavnostech, o svatbách či pohřbech. Skupina hudebníků na saních byla i součástí maškarního 
průvodu, který obcházel vesnice. Bez muzikantů se neobešlo ani tradiční „tlučení kohouta“ 
např. při posvícení  

v Janově. Poslední pohřební průvod s doprovodem bysterské dechovky pamatuji z prosince 
1960 z Janova do Bystrého. Hudebníci účinkovali i při divadelních představeních i na kdysi 
známém vinobraní v přírodním divadle v Tisu. Hudba doprovázela také účastníky pondělních 
bohoslužeb o posvícení z kostela nebo kaple do hospody, kde vyhrávala k tanci, na kterém byl 
tzv. obrácený pořádek – ženy si vybíraly své tanečníky. Po skončení plesové sezóny se konal 
tradiční muzikantský ples.  

V Osvětové besedě v Bystrém byl registrován soubor Rytmus B vedený panem Josefem Šritrem, 
který se zaměřoval na moderní rytmickou hudbu a používal tehdy populární elektrofonické 
varhany. Soubor byl oblíbený mezi mládeží.  

Soubory bysterské hudby se zúčastňovaly povinných přehrávek před odbornou porotou, kde 
prokazovaly svou způsobilost hraní na veřejných produkcích.  

V Bystrém se konala okresní přehlídka dechových hudeb. Bysterská dechovka byla nejlepší a 
účastnila se krajské přehlídky v Holicích, ve které rozhodně nezapadla.  

Oslavy 100. výročí hudby byly velkolepé. Plakáty, poutače i rozhlasový vůz zvaly širokou 
veřejnost k účasti. Na farské zahradě se podařilo za obětavé pomoci občanů vybudovat malý 
amfiteátr s podiem. Využil jsem tehdy svých známostí s některými kapelníky a vedoucími 
tanečních skupin okresu Rychnov nad Kněžnou a Náchod k jejich aktivní účasti na oslavách. 
Program byl zajímavý a pestrý, počasí se vydařilo, účast diváků byla skvělá, jak o tom svědčí 
film, jehož natočení se mi podařilo zajistit. Byla vydána pamětní knižní tkaná záložka. (Ta byla 
také k vidění na srpnové výstavě.)  

Znal jsem pana kapelníka Novotného z Janova z pravidelné spolupráce a dobře jsme si 
rozuměli. Jeho pohřbu v 
lednu 1964 se účastnila 
široká veřejnost i 
hudebníci z Dobrušky a 
Nového Města. V rodinné 
muzikantské tradici 
pokračují vnuk a 
pravnučka. Po panu 
Josefu Novotném se stal 
vedoucím bysterské 
hudby vynikající 
muzikant a organizátor 
pan Augustýn Flégl ze 
Slavoňova.  

Vladimír Sedláček  
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Foto na předchozí straně: Hudba bysterská s kapelníkem J. Novotným z Janova na slavnosti 
100 let bysterské hudby, která se konala 24. 6. 1962 na zahradě domu čp. 54. Hrály dechové 
hudby: bysterská, z Nového Města, Dobrušky a Borohrádku.  

 

Bysterská kapela z roku 
1913. Fotografováno u 
čp. 18. Stejnokroj 
muzikantů byl 
šedohnědé barvy s 
čamarou, podobný kroji 
sokolskému. Muzikanti 
měli košile modré, 
kapelník červenou.  

 

 

 

Pokračování příště  

Připravila Petra Poulová, kronikářka obce  

 

Po téměř 8 letech ukončeno cvičení aerobiku v Bystrém  

Od podzimu 2004 probíhalo v tělocvičně školy každý čtvrtek cvičení aerobiku.  

Jak to začalo? V září 2004 na divadelním praseti byli divadelníci požádáni, zda by bylo 
možné vyklidit tělocvičnu ve škole pro potřeby cvičení. V té době sloužila spíše jako sklad 
kulis a rekvizit. Přes jisté pochybnosti - cvičení už bylo v Bystrém několikrát a nikdy to 
nemělo dlouhé trvání – byla tělocvična uklizena.  

13. října v 18 hodin byly svolány zájemkyně a na této informativní schůzce si dovyklidily 
tělocvičnu a tuto řádně vydrhly. Domluvily se s cvičitelkou aerobiku Evou Suchánkovou z 
Ohnišova, která vždy ve čtvrtek po osmé přijela a hodinu týdně cvičení odborně vedla. Ze 
začátku se mnohdy do naší malé tělocvičny zájemkyně ani nevešly, to když dorazily 
všechny, ale většinou se počet cvičenek pohyboval mezi pěti a osmi. Vydržely až do konce 
června 2005, kdy byla zavedena prázdninová pauza. A to se do Vánoc scházely i dvakrát 
týdně – ještě v pondělí.  

V roce 2006 nastala nucená přestávka - cvičitelka se věnovala mateřským povinnostem. Již 
půl roku po porodu však cvičení pokračovalo, v roce 2010 byl začátek cvičení posunut na 
19.30. Na jaře 2011 došlo k opravě tělocvičny – stěny byly obloženy, parkety na podlaze 
vybroušeny a nově natřeny a stávající kamna byla nahrazena elektrickými přímotopy. 
Instalováno bylo i nové osvětlení. Cvičilo se dál. Je pravda, že zájem místních slábl, ale zčásti 
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to vynahrazovaly cvičenky z okolních obcí. Zkoušely jsme rozdávat letáčky, přemlouvat 
Bysteračky, inzerovat ve zpravodaji - bohužel marně.  

Letos v září - to byly přítomny tři místní a jedna přespolní cvičící - však bylo cvičení po 
druhém setkání přerušeno, dokud se nenajdou další zájemkyně, které by byly ochotné 
docházet pravidelně. Cvičení aerobiku v Bystrém – v nově upravené tělocvičně a bez 
dojíždění – se ale stalo minulostí v okamžiku, kdy se volného čtvrtečního termínu ujaly ženy 
na Dobřanech. Paní Suchánková teď vede aerobik každý čtvrtek v dobřanské sokolovně. 
Nám tak nezbývá nic jiného, než se sesednout do auta a na cvičení dojíždět. Čtyři až pět se 
nás do auta vejde… Stejně ale tajně doufáme, že se najdou další nadšenci, kvůli kterým se 
cvičení aerobiku do bysterské tělocvičny zase vrátí.  

Závěrem bych chtěla poděkovat obci za podporu této aktivity a Monice Marešové za to, že 
po celou dobu cvičení svolávala a spolu s dalšími se střídala v pravidelném úklidu 
tělocvičny.  

Petra Poulová  

Napsali jste nám… 

Setkání Dyntarů v Bystrém 
Z informace v posledním čísle Zpravodaje jste se dočetli, že se na 8. září letošního roku 

chystá v Bystrém už 2. setkání současných členů jednoho z nejstarších a nejrozšířenějších 

místních rodů - Dyntarů. Přestože dnes ve vesnici nenajdete trvale žijícího Dyntara nebo 

Dyntarku (ani s hodně velkou lucernou), všichni museli dorazit z obcí a měst od 

Broumovského výběžku po západ Čech a jižní Moravu, původně přihlášených 78 účastníku 

se nakonec "rozrostlo" na 81 potomků JOSEFA ("kameníka") a jeho bratranců JOSEFA 

("velitele") a ADOLFA DYNTAROVÝCH.  

V hospodě málem na tak velký počet hostů nestačil sál. Naštěstí pomohlo počasí, a tak 
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debaty nad rodokmenem bysterských Dyntarů, vzpomínky na prázdniny nebo dovolené, 

strávené u prarodičů v našich starých chalupách, mohly běžet ve skupinkách až do pozdní 

noci.  

Potěšilo, že přijal pozvání a přišel mezi nás představit ves, kterou mnozí z našich vnuků a 

pravnuků znali jen z vyprávění, její starosta a mnohým z nás dobrý kamarád V. Drašnar. 

Příznivé bylo i to, že tehdy ještě "nefungovala prohibice" a my "pomohli" obci posílit 

ekonomiku její hospody. 

Všichni byli ohromně spokojení, líbilo se jim tady, kvitovali rozvoj a pěkný vzhled vesnice i 

prostředí chaty u koupaliště. Určitě se sem někteří zase rozjedou dříve než za dalších 10 - 

12 let, jak dlouho trvala pauza mezi 1. a 2. srazem. 

Bohumil Dyntar 

Blíží se čas Vánoc... 
Již několikrát jsme psali v BZ o tom, jaké jsou s vánočními svátky obyčeje a zvyky, přinesli 
jsme pár kulinářských receptů. Ale křesťanské svátky s sebou po staletí nesou vyloženě 
české recepty. Lidé z naší české kotliny si dopřávali pochoutky, které k naší zemi odjakživa 
patří. Jsou pro nás úplně typické. Možná to někoho překvapí, ale je to 
 
 Jablečný závin, nebo-li štrúdl: 

Co na štrůdl potřebujeme:  

 30 dkg hladké mouky 
 10-20 dkg tuku 
 1 vejce nebo jen žloutek 
 lžíce octa 
 špetka soli 
 vlažná voda (dle potřeby) 
 pokrájená jablka 
 cukr 
 skořice (ořechy, rozinky) 
 strouhanka (nasaje šťávu z jablek, která pak nevytéká) 

Jak na to, aneb štrůdlu vstříc krok za krokem: 

1. Do mouky přidáme špetku soli, promícháme, pak do důlku v mouce rozklepneme 
vejce (nebo jen žloutek), přidáme lžíci octa, rozpuštěný tuk a vlažnou vodu. 

2. Vypracujeme vláčné těsto. 
3. Na chvíli přiklopíme teplým kastrolem nebo teplou pokličkou a necháme 15 – 30 min. 

odpočinout. 
4. Pak na vále, nebo na utěrce (lépe se zavinuje a může se ještě rukou vytáhnout) 

vyválíme těsto. 
5. To nejprve posypeme strouhankou (lepší je obdělaná na másle), na ni dáme 

postrouhaná jablka, ty posypeme cukrem, skořicí, případně strouhanými ořechy a 
rozinkami. 
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6. Těsto zavineme, kraje dobře uzavřeme, 
přeneseme na plech. Potřeme 
rozšlehaným vejcem (upeče se tak 
dozlatova). 

7. Pečeme ve vyhřáté troubě asi na 150 
stupňů cca 30 min dle potřeby (záleží 
na druhu trouby). 

A tady nápad pro kreativce, kteří nechtějí 
mít všední štrúdl  

 

Další vyloženě českou mňamkou je Černý kuba 

Co na Kubu potřebujeme:  

 houby čerstvé (300g), nebo sušené 
(30g) 

 rýže nebo krupky 300 g 
 cibule 
 česnek 
 kmín 
 sůl 
 pepř 

 
1. Jak na to, aneb jak na Kubu: 

Čerstvé houby podusíme na másle a na 
cibulce, osolíme a okmínujeme. Nepodléváme je, případně později - samy pustí vodu. 

2. Když jsou houby měkké, vydusíme je až na tuk. Pokud máme k dispozici jen houby 
sušené, namočíme je předem do studené vody, pak scedíme a vymačkáme.  

3. Dále pracujeme jako s čerstvými.  
4. Ve vodě si uvaříme propláchnuté a spařené krupky, nebo rýži.  
5. Po uvaření promícháme s připravenými houbami, prolisovaným česnekem, můžeme 

opepřit a přisolit podle potřeby.  
6. Vymažeme si tukem pekáček, naplníme namíchanou směsí a ve vyhřáté troubě 

zapečeme. 

A co mezi všechna ta velká množství druhů cukroví patří v Čechách? Vánočka 

Co na vánočku potřebujeme mimo chuti udělat ji? 

 1 kg mouky (polohrubé nebo hladké + polohrubé)  
 2 menší zarovnané lžičky soli 
 20 dkg cukru  
 1vanilkový cukr  
 citrónová kůra,  
 mandle,  
 rozinky (nejlépe předem máčené v čaji případně s rumem)  
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 20 –25 dkg tuku (rozpustit) 
 3 žloutky  
 5 –6 dkg droždí na kvásek s 1/2 litrem vlažného mléka 
 Z této porce se vytvoří 2-3 vánočky. Když chcete jen jednu, rozdělte si množství.  

A jak na ni? Nebojte se toho. Když to nevyjde, zkusíte ji znovu: 

1. Připravíme si kvásek. Z trochy mléka, cukru a rozdrobeného droždí. A to tak, že je 
promícháme a necháme u tepla kynout. 

2. Do mouky pokojové teploty vmícháme všechny sypké přísady a dobře promícháme. 
3. Kvásek dáme do mouky, mírně zamícháme, přilijeme vlažné 

mléko s rozkvedlanými žloutky a rozpuštěný tuk.  
4. Vše dobře prohněteme, až tzv. „fouká“. Těsto musí být tužší.  
5. Po vypracování urovnáme v míse, poprášíme moukou a 

přikryjeme utěrkou. Na teplém místě nám asi za hodinu (i 
více) vykyne.  

6. Po vykynutí těsto rozdělíme na devět dílů. To proto, že se 
pletou copy. 

7. Cop pleteme nejdříve ze 4 válečků, pak ze tří 
a navrch ze dvou. Konce dobře upevníme 
zmáčknutím.  

8. Vánočku potřeme rozšlehaným vejcem s 
trochou mléka, posypeme nakrájenými 
mandlemi a pečeme ve středně teplé troubě. 

9. Vystydlou vánočku zabalíme do papíru a pak 
do mikrotenového sáčku.  

10. Takto ošetřenou uložíme na několik dní do 
studena. Je pak mnohem lepší, proleželá. Dá 
se jíst i po deseti dnech.  

Jarda Duška 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

pozn. redakce: uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let. 

Gratulace 
 

V tomto období slaví své významné životní jubileum mimo 
jiné také 

 

pan Josef Netík. 
 

Oslavenci přejeme  
pevné zdraví a hodně štěstí,   

pohody a spokojenosti do dalších let. 
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Pozvánky 

pro vás připravili

Zabíjačkové posezení
V sobotu 17. listopadu 2012 od 10.00 hodin 

v „hale“- za kostelem v Bystrém
/bude označeno směrovkami od autobusové zastávky /

Nabídka z čerstvé zabíjačky : 

polévka prdelačka,  ovar, tlačenka, jitrnice, kroupy, 

točené pivo, svařák, hudba atd., to vše ve 

VYHŘÍVANÉM STANU!! 

„přijďte se pobavit i vzájemně se poznat.“

!!!LETOS OPĚT PRODEJ I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!!! 

Prodej na masenky bysterským důchodcům 10:00 - 14:00 

 
 
 
 

 

 

 

 

    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zveme Vás na 

Benefiční adventní koncert 
pěveckého sboru Církve bratrské v Bystrém 

 

neděle 2. prosince od 16:00 
kostel sv. Bartoloměje v Bystrém 

 
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na stavbu 
nové víceúčelové budovy s modlitebnou a mateřskou školou 

v Bystrém. 
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Mikuláš 
Kdo máte zájem, aby vaše děti navštívil ve středu 

5. prosince Mikuláš se svou družinou, nahlaste to, 

prosím, nejpozději v neděli 2. prosince  

rovněž u Romany Bartošové. 
 

 

 
 
 

 

Letošní vánoční besídka  
se uskuteční v neděli 9. prosince od 15:30 

 v hospodě u Divočáka 

a bude plná kouzel, protože mezi nás zavítá skutečný 

kouzelník! 
 

Jste všichni srdečně zváni!  
 

Přihlaste své děti, prosím, nejpozději do 25. listopadu  

u Romany Bartošové.  
(tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).  

 

(bysterským dětem přispívá Obec Bystré 100 Kč, rodiče platí tradičně 50 Kč, přespolní platí celých 150 Kč). 

 

 

 
23. prosince nám čekání na Ježíška letos opět zpříjemní 

Vánoční troubení 
hudebníků Bysteranky od 17 hodin na náměstí před čekárnou, 

kde bude opět připraveno i něco na zahřátí. 

pořádá Obecní úřad Bystré 

 
 

http://obrazky.cz/detail?q=%C4%8Dert&offset=31&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=47&ref=http://obrazky.cz/?q=%C4%8Dert&from=13&resID=h7QF0I4y4xH9cggeE2YWMeYVhfjWrhORCXqy5Pi72CI&imgURL=http://www.pcr.cz/aktualit/sdeleni/2003/mikulas/cert2.jpg&pageURL=http://www.pcr.cz/aktualit/sdeleni/2003/mikulas.html&imgX=147&imgY=171&imgSize=20&thURL=http://media1.picsearch.com/is?h7QF0I4y4xH9cggeE2YWMeYVhfjWrhORCXqy5Pi72CI&thX=110&thY=128&qNoSite=%C4%8Dert&siteWWW=&sId=bLObaNF_wkaHyH1ymKVH
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Kulturní a společenské akce - přehled: 
 

14. listopadu 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30  

17. listopadu 
sobota 

Zabíjačkové posezení 
Hala za kostelem, od 10 hodin, pořádají Vag-i-noviny 

24. listopadu 
sobota 

Divadelní představení „A koukej vrátit to pyžamo“ 
Hospoda u Divočáka, 19:30, hraje soubor F. A. Šubrt Dobruška, pořádá OB 

24. listopadu 
sobota 

Poslední leč 
Hospoda v Kounově, hraje Trop, pořádá Myslivecké sdružení  

2. prosince 
neděle 

Benefiční adventní koncert pěveckého sboru CB v Bystrém 
Kostel Sv. Bartoloměje v Bystrém od 16:00, pořádá CB v Bystrém 

5. prosince 
středa 

Mikuláš 
Zájemci se mohou nahlásit do 2. 12. 

9. prosince 
neděle 

Vánoční besídka 
Od 15:30 na sále místního hostince, pořádají bysterské maminky  

12. prosince 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Hospoda u Divočáka, začátek v 19:30 

23. prosince 
neděle 

Vánoční trobení 
Od 17 hodin na náměstí, pořádá OÚ Bystré, drobné občerstvení zajištěno 

5. ledna 
sobota 

Myslivecký ples 
Hospoda u Divočáka, hudba: Fantasy, pořádá Myslivecké sdružení 

začátek 
ledna 

Tříkrálová sbírka 
Datum bude upřesněn 

19. ledna 
sobota 

Výroční schůze SDH 
 

16. ledna 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30 

2. února 
sobota 

Hasičský bál 
Hospoda u Divočáka, hudba: Styl, pořádá Sbor dobrovolných hasičů 

 
 
 
 

Vydala obec Bystré.  
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.  

Toto číslo vyšlo 11. 11. 2012.  
Autorem neoznačených příspěvků je redakce. 

Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje 
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112 

nebo zaslat na internetovou adresu  
monika.drasnarova@seznam.cz  

do 20. 1. 2013 
»»»»»•««««« 

mailto:monika.drasnarova@seznam.cz

