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Setkání obcí Bystré v roce 2010 v Bystrém 
Pravidelně ve dvouletých intervalech se schází Bysteráci od Stárkova, od 

Poličky, ze Šumavy od Mochtína, z Beskyd od Janovic a od Vranova nad Topĺou 
na Slovensku. Letos, po osmi letech, připadla milá povinnost uspořádat setkání 
obcí Bystré z Čech a ze Slovenska naší obci. Bude se konat ve dnech 3. - 5. 
července opět v areálu místního koupaliště.  

V sobotu 3. 7. v odpoledních hodinách přivítáme ve škole delegace z 
uvedených obcí a po jejich ubytování bude přichystáno posezení při hudbě na 
koupališti. V neděli 4. 7. dopoledne se za pěkného počasí budeme snaţit 
návštěvníkům ukázat krásy Orlických hor. V případě deště je zavedeme na 
některý z okolních zámků. Hlavní program bude zahájen ve 14 hodin na 
koupališti. Tomu bude předcházet hodinové hudební vystoupení naší dechové 
sestavy Bysteranka. Po uvítacích proslovech zúčastněných starostů dále vystoupí 
se svým programem všichni Bysteráci. Ve večerních hodinách bude uspořádána 
taneční zábava s hudební produkcí Františka Macka a jeho kapely Elastic. I na 
tento večer bude připraven ještě další zábavný program. 

Pro naši malou obec je organizace takové obrovské akce velmi náročná a 
není moţno ji s úspěchem pořádat jen za podpory členů zastupitelstva a několika 
dobrovolníků. Na přípravných schůzích byli určeni vedoucí pracovních skupin, 
kteří Vás poţádají o pomoc. Pro propagaci naší obce je třeba připravit informační 
panely, na kterých budeme prezentovat činnost organizací působících u nás. 
Uvítáme i pomoc našich hospodyněk při pečení koláčků a drobného cukroví pro 
zpestření pohoštění. Budeme také rádi za nápady jak vylepšit celkovou atmosféru 
této akce a doufáme, ţe se nám podaří předvést se v tom nejlepším světle.  

Pro všechny účastníky i občany obce bude zajištěno bohaté občerstvení. 
Věříme, ţe setkání bude pro všechny nezapomenutelným záţitkem a všichni se k 
nám budou rádi vracet. 

Václav Drašnar - starosta obce 

Vesnice roku, aneb hurá do toho 
Na minulém zasedání obecního zastupitelstva byl odsouhlasen návrh, 

abychom se znovu zapojili do soutěţe „Vesnice roku“.  
Kaţdým rokem v měsíci březnu vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj tuto 

soutěţ. Soutěţní kategorie jsou různé, např. celkový vzhled obce, práce 
s kronikou, práce s mládeţí, péče o zeleň, hodnotit se můţe i místní knihovna, 
péče o tradice regionu apod. Za jednotlivé oblasti jsou udělovány různě barevné 
stuhy k obecním praporům (a přiznejme, ţe spolu se stuhou putují do rozpočtu 
obce i nějaké korunky).  

Přede dvěma roky jsme získali diplom hejtmana Královéhradeckého kraje za 
mezinárodní spolupráci našich hasičů. Letos se můţeme pochlubit i většími 
úspěchy ve vzhledu obce. Ať jiţ je to oprava komunikace od Jiránkových ke 
kříţku, vybudování chodníku, oprava vodojemu či úprava veřejných prostranství.  

Hodnotící komise nás navštíví pravděpodobně koncem měsíce května nebo 
začátkem června.  Navíc, v rámci přípravy setkání obcí nesoucí jméno Bystré, 
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chceme připravit panely, na kterých se budou naše občanská sdruţení 
prezentovat.  

Od kaţdého z nás to bude asi vyţadovat trochu více práce pro obec, více 
péče o své okolí i o obec samotnou, ale přesto si myslíme, ţe to stojí za to. 

Víme, ţe zase budou vrčet sekačky a budeme si připadat jako v Hošticích, 
kdyţ měli přijet Italové, ale proč by Bystré nemohlo být hezké stále. 

Josef Lukášek 

Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 17. února 2010 
Zastupitelstvo obce Bystré: 
I. schvaluje    

1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 13. ledna 2010 
       2. Poplatek DOS ve výši 11.790,- Kč 
    3. Poskytnutí příspěvku na zakoupení hudebního nástroje – bubnu OB  
             Bystré.  
             
II. bere na vědomí 

1. Záštitu hejtmana KHK nad setkáním obcí Bystré 
 
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 17. března 2010 
Zastupitelstvo obce Bystré:  
I. schvaluje 
      1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 17. února 2010 

2. Směrnici pro časové rozlišování k §69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a  
    podrozvahu a evidenci pro zpracování přílohy účetní závěrky k §45-54  
    č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 
3. Zapojení obce Bystré do soutěţe „Vesnice roku“ 

  
II. bere na vědomí 

1.  Zprávu o odpadovém hospodářství 
2. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích 

informací na minulém zasedání OÚ 
3. Informace o plánovaných pracích v obci a informace o kulturních akcích 
4. Informaci o přípravě srazu obcí Bystré 
5. Informace o připravovaných akcích ČČK 

 
Zasedání zastupitelstva obce Bystré dne 14. dubna 1010 
Zastupitelstvo obce Bystré:  
I. Schvaluje 

1. Zápis ze zasedání OZ ze dne 17. března 2010  
     2. Vypracování studie na rekonstrukci budovy se sociálním zařízením  
             v areálu „Koupaliště“  
  3. Zamítnutí ţádosti o umístění výherního automatu v místním hostinci 
 4. Ţádost o finanční příspěvek na akci ČCK ve výši 8.711,-Kč 
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II. bere na vědomí 
1. Rozpočtové opatření za minulé období dle přílohy a předchozích 

informací na minulém zasedání OÚ 
2. Informace o provedených a plánovaných pracích v obci 
3. Informaci o přípravě srazu obcí Bystré 
4. Předání finančních příspěvků od CB 

 
III. Ukládá starostovi  
 1. Zaslání dopisu vlastníkovi nemovitosti  místního hostince s návrhem OZ o  
             případné koupi této nemovitosti 

Důležitá upozornění 

Tradiční čištění požární nádrže v „Areálu Koupaliště“ 

Jako kaţdoročně i letos chystáme brigádu, při níţ se čistí a připravuje poţární 
nádrţ v „Areálu Koupaliště“ v Bystrém. Organizátory akce jsou Obec Bystré a 
SDH Bystré v O. h.   
Po projednání s oběma organizátory byl pro letošek stanoven termín 8. května od 
8:00 hod. se srazem u hasičské zbrojnice.  
Pro všechny zúčastněné bude opět připraveno drobné občerstvení a volné 
vstupenky pro letošní sezónu na vstup do areálu, které vystaví OÚ. 
Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Ševc L. 

Naši čtyřnozí miláčkové 

Milí spoluobčané, s ohledem na vydanou vyhlášku obce je Vaší povinností hlásit 
nové psí přírůstky, stejně tak jako případná úmrtí. S ohledem na to, ţe evidence 
všech psíků není úplná a určitě všichni Vaši miláčci nevlastní známku, ţádáme 
Vás tímto o doplnění všech údajů o Vašem čtyřnohém příteli. 
V případě, ţe pes jiţ známku vlastní, je třeba nahlásit jméno, plemeno, věk a č. 
známky pejska. Můţete tak učinit buď osobně v úřední den – středa nejlépe mezi 
18 aţ 19 hodinou, případně e-mailem na adresu ou@obecbystre.cz, nebo na 
leos.sevc@dobruska.net.  
Při nahlášení nového psíka mu bude známka přidělena přímo v kanceláři OÚ, 
opět v úřední den – středa nejlépe mezi 18 aţ 19 hodinou. 
Děkuji za pochopení.                                                                                     Ševc L. 

 

Knihovna  

Knihovnu můţete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin: 
květen 6. a 20., červen 3. a 17., červenec 1., 15. a 29., srpen 12. a 26. 
 
Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny, nebo po dohodě 
s knihovnicí paní Ivanou Pokornou (Hradeckou).

mailto:ou@obecbystre.cz
mailto:leos.sevc@dobruska.net
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Stalo se...  

Dětský karneval 
První akcí tohoto roku určenou dětem byl jiţ tradičně karneval. V sobotu 27. února se 

první masky objevily v hospodě jiţ krátce po půl třetí. Ţádné fronty u vchodu však letos příchozí 
nečekaly, a tak se sál pomalu zaplňoval. Děti prohlíţely tombolu, rodiče kupovali losy a po 
zprovoznění nezbytného ozvučení mohla krátce po třetí hodině Dana Francová maškarní rej 
zahájit. 

 Při úvodní promenádě masek 
probíhalo i velké fotografování, a protoţe 
všechny masky byly nádherné, obdrţel 
kaţdý balení přesnídávek jako odměnu. 
Některé děti dorazily se zpoţděním (jako 
například slečna Sáblíková – Novotná), 
nakonec bylo vydáno 48 balení 
přesnídávek. Přítomny byly ještě další 
děti bez masek, které se zapojily 
s ostatními do připravených soutěţí. 
Celková účast (podle vydaných cen) 
dosáhla 53 jedinců! 
 Pak uţ se hlavně soutěţilo (v 
rybolovu, věšení prádla či ve slalomu 
s pingpongovými míčky) a tančilo. Za 

soutěţe byly připraveny sladké odměny a tancování uţ tradičně skvěle vedla Dana, tentokrát jí 
pomáhaly i asistentky z řad odrostlejších bysterských dětiček. Je to fajn, kdyţ někdo dokáţe 
takto naše ratolesti zabavit – při volné zábavě se děti ihned 
začnou honit a strkat. 

V 16.15 se začalo s losováním tomboly. Ačkoli cen 
bylo hodně, šlo vše velmi rychle. Po půl hodině se mohlo 
pokračovat v programu. A aby to stálo za to, rozdaly se 
dětem házecí papírové prouţky, z výzdoby se vyuţily pro 
pobavení i nafouknuté balónky a nápadité děti si vyhrály i 
s uţ nepotřebnými barevnými losy. Zhruba ve čtvrt na šest 
byla ukončena oficiální část, ale zábava pokračovala ještě 
dál. 

Poděkování si 
zaslouţí i sponzoři a ti, kteří 
dary zprostředkovali: Obecní 
úřad Bystré, Chata Domov 
Deštné, DEVA Nové Město 
nad Metují, Gestra – Vašíčkovi, Prodejna Bystré – p. Bartoš, 
AUTO RP – Radek Poul, Papírny Bauch - Navrátil Nové Město 
n. M. 
 Z výtěţku karnevalu budeme financovat další letošní 
dětské akce – v červnu chystáme Dětský den – Indiánskou 
stezku na koupališti, po prázdninách společnou šipkovanou a 
v prosinci vánoční besídku.  
 Závěrem děkujeme těm, kdo s dětskými akcemi tradičně 
pomáhají.  

Netradičně se obracíme na všechny bysterské rodiče 
s prosbou o pomoc s pořádáním výše uvedených akcí pro děti (s přípravami, propagací, 
organizací, úklidem aj.)  –  ozvěte se Monice Drašnarové, rádi Vaši pomoc využijeme. 
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Putovní pohár „Vítězného února“ ve stolním tenise 20. 3. 2010 
Znovu po roce se uskutečnil jiţ tradiční turnaj ve stolním tenise. Na samém začátku byl 

tento turnaj určen jen amatérským hráčům, ale postupně se začali turnaje účastnit i hráči 
registrovaní. 

Pro letošní rok se pořadatelé tedy rozhodli vypsat více kategorií, a to jednak v muţích – 
registrovaní a neregistrovaní hráči, a po dlouhé době se dal prostor i kategorii ţen. Cílem bylo 
nejenom přilákat více sportovců, ale také trochu povzbudit tento druh sportu v širším kruhu.  

Do soutěţe se přihlásilo celkem 20 muţů, z nichţ 3 registrovaní, a 4 ţeny ze širokého 
okolí. Pořadatelé připravili poprvé 3 stoly, kdy jeden byl umístěn na jevišti a celé klání si tam 
odehrála kategorie ţen. Všechny zápasy se pak hrály na 3 vítězné sety, coţ udělalo některé 
zápasy velmi zajímavé. Na druhou stranu se pak posunul časový plán a finále se dohrávalo aţ 
kolem 19 hodiny. 

Ţeny měly odehráno s ohledem na počet hráček poměrně brzo, a tak byly výsledky této 
kategorie vyhlášeny samostatně. Po velmi vyrovnaných bojích nakonec vyhrála domácí 
Veronika Krpatová před Kamilou Ševcovou Prázovou. Třetí místo obsadila Zuzana Špačkové 
a čtvrtá skončila Martina Ševcová. 

To v kategorii muţů se bojovalo ve čtyřech základních skupinách, dále v dalších čtyřech 
skupinách a odtud se jiţ postupovalo do vyřazovacího pavouka. Vyhodnocení kategorií 
proběhlo po odehrání skupin, kde v kategorii registrovaných hráčů zvítězil P. Mlynář 
z Dobrušky před J. Ungrádem a třetí skončil J. Franc. V neregistrovaných hráčích si ve 
skupinách nejlépe vedl Leoš Ševc, druhý byl Pavel Hofman a třetí místo obsadil Petr Škalda.  

Do konečného boje o vlastní pohár se probojovali všichni hráči z řady registrovaných a 
pět hráčů neregistrovaných. K ţádnému velkému překvapení ve vlastním vyřazovacím 
pavouku nedošlo, a tak se ve finále potkali P. Mlynář s J. Ungrádem. V boji o třetí místo se 
stejně jako loni utkal Pavel Hofman s Petrem Škaldou. Bohuţel po náročných kláních uţ tyto 
souboje nepřinesly tolik napětí jako mnohé boje ve skupinách. Pohár i pro letošní ročník opět 
putuje do Dobrušky.   

Celkové pořadí turnaje:  
1. místo – Mlynář P. (Dobruška) 
2. místo – Ungrád Jiří (Dobřany) 
3. místo – Hofman Pavel (Bačetín) 
4. místo – Škalda Petr (Bačetín) 
5. místo – Ševc Leoš (Bystré) 
6. místo – Franc Jan (Bystré) 
7. místo – Koubek Antonín (Sněţné) 
8. místo – Ševc Josef (Bystré) 

Na závěr bych rád poděkoval za podporu a občerstvení hospodě „U divočáka“ 
v Bystrém.  

 
Ševc L. 

       Zájezd na muzikál pořádaný ČČK         

Jak jsme inzerovali na vývěsní tabuli, v prodejně a v hospodě na plakátech, uspořádali 
jsme v sobotu 10. dubna avízovaný zájezd na muzikál. Jednak jako místně znalí situace v obci, 
tak z opatrnosti, jsme zamluvili pouze 28 místný autobus. Náš předpoklad se potvrdil. Naši 
spoluobčané o věcech sice hovoří, rádi by „aby se něco uspořádalo“, ale pak zůstane jen u 
slov. 

Takţe, mimo pár skalních účastníků, jsme jen horko-těţko sehnali další zájemce, 
abychom obsadili všechna místa autobusku, a odpoledne jsme za velice nepříznivého počasí 
vyrazili do Prahy.  

Cesta docela příjemně uběhla, i kdyţ s námi na dálnici vítr pěkně cvičil, ale do Prahy 
jsme dojeli včas a do divadla Hybernia jsme po 200 metrech pěšky došli akorát načas. 
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Pohodlně jsme se usadili, vyčůrali a disciplinovaně očekávali začátek představení. Velice 
jsme byli potěšeni úvodem, kdy se z balkónu snesl na obrovité dělové kouli Baron Prášil 
v obsazení PANA zpěváka – Daniela Hůlky.  

Ačkoliv recenze na tento muzikál nejsou příliš lichotivé, naše očekávání naprosto předčil. 
Úţasná byla scéna a výprava samotného představení. Nebyly to však ţádné umělecky 
malované kulisy. Barevné povrchy veškerých kulis byly promítány na samotné kulisy 
dataprojektory, coţ bylo velice působivé a profesionálně provedené. Střídání obrazů bylo 
prováděno na točně samotného jeviště, herci procházeli plynule do dalšího dějství. Nemálo 
okouzlila v titulní roli i Kateřina Broţová v osobě Evelíny a příjemně překvapil pěveckým 
projevem i televizní „záporák“ MUDr. Hruška – Jiří Langmajer při obsazení role Wilcoxe anebo 
komik Zdenek Izer v roli Nomena. 

Celkový dojem – jak se píše na obálce programu „muzikááál k neuvěření“. Cestou zpět 
k domovu jsme si sdělovali nádherné záţitky. Sám jsem si vzpomněl na vděčného a nadšeného 
ochotníka a diváka, pana Adolfa Kárníka. Určitě zrovna on by moţnosti něco takového proţít 
neodmítl. A nejenom on. 

Vstupenky jsme zajistili včas v předprodeji za částku 699,- Kč. Na autobusovou dopravu 
jsme na osobu vybrali po 301,- Kč. Celkově ta sranda tedy vyšla účastníka zájezdu na rovnou 
tisícovku. Avšak – musím vzdát touto cestou obdiv a zároveň poděkování všem členům našeho 
obecního zastupitelstva. Na zasedání obecního zastupitelstva jsem osobně a dopisem poţádal, 
zda by se nenašly finanční prostředky, co by historicky prvně zaznamenaný finanční příspěvek 
obce naší dobrovolné organizaci. Myslím, ţe posoudili mou ţádost správně a dopravu na 
muzikál bude uhrazen z příspěvků společenským organizacím. Takţe jsme zase vybranou 
zálohu 301,- Kč osobně vrátili občanům. 

DĚKUJEME! Rádi přispějeme za tento dar svou činností v oblasti osvěty občanů nebo 
uspořádáním dalších akcí včetně dozoru první pomoci při veřejných akcích v obci. 

 
Za Místní skupinu ČČK Jarda Duška 

Setkání bysterských důchodců  

a divadelní představení Postel pro anděla 
 Na neděli 18. dubna připravil SPOZ a Osvětová beseda v Bystrém hned dvě akce 
najednou.  

První z nich bylo setkání místních důchodců pořádané tradičně v zasedačce SPOZu ve 
škole. Po několika letech, kdy hlavním bodem programu byla beseda se zajímavým hostem či 
cestopisná přednáška, jsme letos učinili změnu.   

Po úvodním slovu starosty, který seznámil přítomné s děním v obci, o uskutečněných i 
plánovaných činnostech, byli všichni srdečně uvítáni p. Povolnou (vedoucí SPOZu). Pak 
následovalo velice kouzelné hudebně-recitační pásmo bysterských dětiček pod vedením Petry 
Poulové. Ani letos nechybělo malé občerstvení a dostatek prostoru k „poklábosení“ se sousedy 
(letos se jich sešlo rekordních 37).  

Před 16. hodinou bylo oficiální setkání ukončeno, ale odpoledne ještě zdaleka nebylo u 
konce. Bysterští důchodci byli pozváni na divadelní představení Postel pro anděla v podání 
divadelního spolku Kačenka z Deštného, na které dostali vstupenku zdarma.  

Divadlo, konané jak jinak neţ na sále hostince, zaznamenalo vysokou návštěvnost, 
přestoţe slunečné jarní počasí vyzívalo spíše k práci na zahrádce nebo krásné procházce. 
Krom zúčastněných důchodců přišlo dalších 60 diváků, takţe na sále bylo obsazeno do 
posledního místa.  

Komedie plná trapasů měla velký úspěch u diváků, pod reţijním vedením Elišky 
Kollárovičové, která ztvárnila i jednu z vedlejších rolí, excelovali Jiří Švejda ml., Arpád Lörincz a 
Iva Páslerová v hlavních rolích. Kdo jste představení ještě neviděl, rozhodně si nenechte ujít, 
stojí to za to! 
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Okénko do historie 
Kronika mlýnů na Zlatém potoku a jeho přítocích – pokračování 

Po více než roční pauze, kdy se Mlýny do zpravodaje už prostě nevešly, nám zase zbývá 
prostor na další pokračování v putování po mlýnech Zlatého potoka. Pro připomenutí uvádíme 
část z posledního článku o  mlýně hradském ( podhradském) v Dobřanech č. 8. 
 

….Ale rod Langrů pozvedl mlýn a nedal se zapomenout. A proto o něm píši více neţ o 
jiných. První známý mlynář a majitel mlýna Hradského se jmenoval Ude. Byl patrně Němec. 
Ovšem mohlo ho předcházet majitelů více – o nich však zprávy ţádné nemáme. Po smrti 
Udově vedla mlýn Dozina Udová s dětmi.  

Další mlynář a majitel pily byl Michal Mádr a pak Jiří Mádr s Dozinou. V roce 1783 totiţ 
za vlády Josefa II. přišel do Hradského mlýna ku mlynáři Jiřímu Mádrovi mladík osmnáctiletý 
Karel Langr, právě po vyučení mlynářství a ţádal zde být zaměstnán. I stalo se. Byl přičinlivý, 
svědomitý, nekouřil, nepil, ve volném čase chodíval po Orlických – v Deštném i jinde s obrazy a 
tak si všelijak přivydělával. Práce jeho mlynáři Mádrovi se zalíbila, za několik oţenil se s dcerou 
mlynářovou.  

“31. listopadu 1792 stal se dokonalý prodej chalupy Jirzí Mádrovské číslo 8 v obci 
Dobřanech na panském gruntě s jedním mlýnským sloţením za 350 zlatých Karlu Langrovi 
z Moravské Špiglice, Goldštějnské panství kraje Olomouckého zrozenému 4. března 1765 a 
Marii Mádrovské.“…. 

….Jedenkrát za válek napoleonských půjčovaly se státu peníze a také Karel Langr nesl 
na úřad do Nového Města půjčit peníze – samé stříbrné – poněvadţ byly těţké, nesl je v pytli 
přes rameno. Kdyţ přišel do kanceláře, podával mu kancelářský krejcar, maje ho za ţebráka, 
vida, ţe má pytel přes rameno. Mlynář Langr byl velice dobrým střelcem, chodíval rád s myslivci 
na hon. A měl také rád včely – stále měl několik úlů a chodil mu je spravovat jeden starý sedlák 
z Bohuslavic. Uměl téţ hráti na harfu, která nalézá se co rodinná památka po pradědovi u Pavla 
Langra. 

Karel Langer měl bratra, který měl statek ve Vrchovinách u moravských hranic, a ten do 
Hradského mlýna často na návštěvu dojíţděl s párem černých hřebců. Kdyţ je vyváděl 
z chléva, bujností nevěděli, co mají dělat, chodili po zadních nohách jako chlapi. Byl údiv nad 
velkým jměním mlynářovým, ţe z tak malého mlýna měl tolik peněz. Mluvilo se, ţe je nepočítá,  
nýbrţ je měří na čtverce. A paní Syrovátková při obchůzce po mlýnech potvrdila, ţe v tom 
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Hradském mlýně byla místnost jen pro samé peníze. A paní Syrovátková byla dcerou 
posledního mlynáře Langra Ignáce, tak měla právo o tom mluvit. Mezi lidmi se vypráví, jak Karel 
Langer nabyl svého jmění. I to je povinností zaznamenati. Za své jízdy s koňmi v době 
napoleonských válek našel někde vojenskou pokladnu plnou peněz, kterou prý trén ztratil. Dle 
jiného vyprávění jel přes Dobrušku a v Újezdské ulici, kde bývalý hotel Petráň, byla mu z okna 
hozena pokladna na vůz, načeţ on prý práskl do koní a ujel. Mlynářovic z Hradského mlýna 
měli pět synů. Kaţdému ještě za ţivota svého otce koupil mlýn a sice jeden v Dobrém, druhý 
nad Ohnišovem, třetí pod Sněţným, čtvrtý v Prorubech,  pátý v Dobřanech.   

Roku 1820 koupil mlýn od mlynáře Rejchla v Dobrém. Z 15. května 1821 pochází zápis 
Jana Rejchla o postoupení mlýna s dvojím sloţením mlynáři Karlu Langrovi v Dobřanech. Roku 
1840 nechal postavit kamenný kříţ v Dobřanech i v Dobrém u mlýna. Kříţ v Dobřanech stál 
před školou, má vzadu nápis: Dobroditelkyně tohoto zde stojícího umučení Páně byla Marie 
manţelka Karla Langra mlynáře podhradského umřela dne 23. května 1825. Boţe! Dej jí lehké 
odpočinutí a světlo věčné světiţ jí i nám i sem. Posvěcený od velebného pána Pana Pavla 
Strnada. Dne 6 ho června 1830.  

Kříţ tento z původního místa přemístěn v roce 1921 ke zdi hřbitovní. Téţ se proslýchalo, 
ţe Langrovi byli dárci obrazů Kříţové cesty v kostele v Dobřanech. Karel Langr, mlynář 
Hradský, zemřel ve mlýně v Dobrém 19. května 1838 ve věku 73 let, pohřben v Dobřanech, 
kdeţ vděční synové, všichni mlynáři, postavili mu kamennou desku s mlynářským znakem. 
Pomník se svou staroţitností upozorňuje návštěvníky hřbitova a mnozí se zastaví a čtou: Karlu 
Langrovi mlynáři podhradskému, narozenému 4. března 1765 a zemřelému 19. května 1938 téţ 
jeho manţelce Marii dceři Jiřího Mádra mlynáře podhradského narozené 13. června 1773 a 
zemřelé dne 23. května 1825. Rodičlm svým přemilým, kteří zde v Pánu odpočívají a slavného 
z mrtvých vstání očekávají památku tak činějí synové: František Langr z Dobřan, Hynek Langr 
mlynář ze Sněţného, Antonín Langr mlynář z Ohnišova, Karel Langr mlynář z Poříčí, Alexandr 
Langr mlynář z Dobrého. Po zemřelém Karlu Langrovi převzal Hradský mlýn nejstarší syn 
František. Ten původně učil se myslivectví, ale vrátil se do rodného mlýna, aby zůstal věren 
mlynářství. Ten provedl úpravu mlýna. V bílé omítce byla vyraţena jakási korunka, pod ní ve 
stuhách letopočet 1844. Po smrti mlynáře Langra ujal se mlýna jeho syn Ignác. To byla taká 
rázovitá pohorská mlynářská postava. Měl plavý plnovous, v stáří pak uţ bělavý, rád chodíval 
se sukovou holí, u vesty hodinek nosil stříbrný řetízek, na němţ připevněno plno stříbrných 
peněz. Měl velice rád své mlynářské povolání a byl na něj hrdý. A takové má pisatel na něho 
vzpomínky… Byl vídán jezdívat s koněm běláskem, an sváţí „trošky“ do mlýna a semleté jak 
zase je rozváţí. Jak začalo mlynářství upadávat, kdyţ velkomlýny ho ubily, Ignác Langr, 
poslední mlynář Hradský, mlýnskou budovu prodal a odešel do chalupy číslo 12 v Dobřanech a 
zde v ústraní ţil.  
Použito jako citace z knihy  Jiřího Frýzka „Ze starých kronik“                                       G. Povolná 

                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gratulace 

 

V tomto období oslavili nebo oslaví své významné 
ţivotní jubileum mimo jiné také 

 
paní Hana Drašnarová,  
paní Věra Hejzlarová 
a pan Karel Čejpa. 

 

Přejeme všem oslavencům  
pevné zdraví a hodně štěstí,   

pohody a spokojenosti do dalších let. 
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Pozvánky  

Dětský den 
 

Všechna čtyři roční období jsou již vystřídána, 

a tak nadešel čas,  

aby mladí jinochové a sličné dívky  

opět dostavili se ke klání,  

jenž určí, kdo jest hoden přijmouti titul 

bojovníka – bojovnice.  

Pátého dne měsíce růží se setkáme nedaleko osady Bystré v místě,  

kde v letním žáru svlažujeme svá rozpálená těla.  

 
 
 

Kdy: sobota 5. června 2010  
 registrace soutěžních dvojčlenných hlídek od 13.30 

 výklad pravidel 14.00 

 start 14.15 

 nejmenší děti s rodiči se mohou připojit i v průběhu závodu 

během odpoledne  

Kde: Bystré – areál koupaliště 

Pro koho: přihlásit se můžete do jedné ze tří kategorií: 

I. starší (5.-9. třída) 

II. mladší (1.-4. třída) 

III. nejmenší - sami či s doprovodem (nesoutěží se na čas, ale odměnu dostává každý, kdo 

to aspoň zkusí). Pro miniindiánčata budou připravena vhodná stanoviště přímo v areálu 

koupaliště či dostupná i s kočárky. 
Další program: 

možnost opékání buřtů, atrakce (zatím je to překvapení) 

!!!!   pro nejlepší ceny, pro všechny drobné odměny   !!!! 

 

Indiánská stezka  

POŘÁDAJÍ OÚ BYSTRÉ A JANOV  

VE SPOLUPRÁCI S CÍRKVÍ BRATRSKOU V BYSTRÉM 
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  Kulturní a společenské akce: 
 

8. května 
sobota 

Čištění koupaliště 
Sraz v 8:00 u hasičárny 

 19. května 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Areál koupaliště, začátek ve 20:00 

5. června 
sobota 

Dětský den – indiánská stezka 
Od 13:30 v areálu koupaliště v Bystrém 

16. června 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Hostinec u Divočáka, začátek ve 20:00 

3. – 5. 
července 

Setkání obcí Bystré 
Areál koupaliště v Bystrém 

18. srpna 
středa 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
Zasedací místnost OÚ, začátek ve 20:00 

21. srpna 
sobota 

Pouťová zábava 
 

22. srpna 
neděle 

Nedělní pouťové odpoledne 
 

27. – 29. 
srpna 

Sraz Š1203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vydala obec Bystré. 

Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma. 
Toto číslo vyšlo 5. května 2010. 

Autorem neoznačených příspěvků je redakce. 
 

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

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

do 20. července 2010. 

 
»»»»»•««««« 
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