ČTVRTLETNÍK OBCE BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH květen 2013
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení
z 26. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu v Bystrém
dne 20. února 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Plnění úkolů daných usnesením č. 25 z 16. ledna 2013
Obsah došlé a vyřízené pošty
Informace a projednání rozpočtových opatření starostou
Zprávu o uzavření smlouvy k fixaci úroků úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Zprávu o uzavření smlouvy odběru elektrické energie od prodejce Amper
Market, a.s.
Zprávu o provedení finanční kompenzace za uložení kanalizace v pozemku p.č.
300/6
Zprávu o uzavření smlouvy o poskytnutí rozpočtovaného finančního příspěvku
pro SDH
Návrh na výběr uchazeče k provedení projektu stavby „Vyrovnání terénu na
sportovišti“
Návrh na jednání o převzetí projektu k modernizaci budovy čp. 31 – obecní
hospoda
Návrh usnesení č. 26-2010-2014

2) Schvaluje:
a) Provedené finanční transakce dle rozpočtu pro rok 2013 a provedené
v pravomoci starosty
b) Návrh na výběr uchazeče k provedení projektu stavby „Vyrovnání terénu na
sportovišti“
c) Návrh na jednání o převzetí projektu k modernizaci budovy čp. 31 – obecní
hospoda
d) Návrh usnesení č. 26-2010-2014
3) Ukládá:
a) Finančnímu výboru obce předložit návrh vybraného uchazeče k nájmu
nemovitostí v areálu Na Koupališti dle vydaného záměru na nejbližším
zasedání obecního zastupitelstva
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b) P. Ševcovi do příštího zasedání předložit návrh uchazeče k provedení projektu
stavby „Vyrovnání terénu na sportovišti“
c) Starostovi projednat a získat zpracovaný projekt k modernizaci budovy čp. 31
pro další využití

Usnesení
z 27. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v Hospodě U Divočáka v Bystrém
dne 13. března 2013 od 19:30 hodin
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Plnění úkolů daných usnesením č. 26-2010-2014 z 20. 2. 2013
Obsah došlé a vyřízené pošty
Informace o provedených rozpočtových opatření starostou
Návrh k ukončení platnosti Smlouvy o úvěru č. 0124074159 u České spořitelny,
a.s.
Návrh k uzavření Smlouvy k refinancování úvěru č. 0124074159 u České
spořitelny, a.s.
Smlouvu k odběru elektrické energie od prodejce Amper Market, a.s.
Zprávu finančního výboru o výsledku výběru uchazeče k záměru pronájmu
nemovitostí v areálu Na Koupališti na následující období
Zprávu p. Ševce o projednání a doporučení uzavření Smlouvy o dílo
k vypracování projektu ke stavbě „Vyrovnání terénu sportoviště“
Návrh usnesení č. 27-2010-2014 ze dne 13. 3. 2013

2) Schvaluje:
a) Provedená rozpočtová opatření v pravomoci starosty
b) Ukončení platnosti Smlouvy o úvěru č. 0124074159 u České spořitelny, a.s.
c) Smlouvu k refinancování úvěru č. 0124074159 u České spořitelny, a.s.
d) Smlouvu k odběru elektrické energie od prodejce Amper Market, a.s.
e) Pronájem nemovitosti v areálu Na Koupališti nájemci p. Jakubovi Remešovi
f) Návrh p. Ševce o uzavření Smlouvy o dílo k vypracování projektu stavby
„Vyrovnání terénu sportoviště“ s p. Ivo Hagarou
g) Návrh usnesení č. 27-2010-2014 ze dne 13.32013
3) Ukládá:
a) Starostovi uzavřít nájemní smlouvu nemovitostí v areálu Na Koupališti
s nájemcem p. Jakubem Remešem
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b) Starostovi provést ukončení Smlouvy o úvěru č. 0124074159 u České
spořitelny, a.s.
c) Starostovi uzavřít Smlouvu k refinancování úvěru č. 0124074159 s Českou
spořitelnou, a.s.
d) Starostovi uzavřít Smlouvu o dílo s projektantem p. Ivo Hagarou k vypracování
projektu stavby „Vyrovnání terénu sportoviště“

Usnesení č. 28
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém
dne 10. dubna od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o splnění bodů usnesení č. 27-2010-2014 přijatého dne 13. 3. 2013
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedených rozpočtových opatření starostou v jeho pravomoci
d) Zprávu o poskytnutí finančního příspěvku z fondu Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje k umoření úroků z úvěru na rok 2013
e) Návrh finančního výboru obecního zastupitelstva k uvolnění rozpočtované
částky 300 tisíc Kč na neinvestiční náklady provozu mateřské školy
f) Zprávu p. Dušky o ukončení mandátu funkce místostarosty k 10. 4. 2013
2) Schvaluje:
a) Program zasedání
b) Uvolnění rozpočtované částky 300.000,- Kč na účet budoucího provozovatele
mateřské školy Základní škola Trivium Plus Dobřany o.p.s
c) Ukončení mandátu funkce místostarosty p. Dušky k 10. 4. 2013
d) Ukončení výplaty odměny za výkon místostarosty obce p. Dušky za měsíc
duben 2013
e) Návrh p. Dušky o volbě místostarosty obce – kandidát p. Jiránek
f) Návrh Usnesení ze zasedání č. 28-2010-2014 ze dne 10. 4. 2013
3) Volí:
a) P. Jiřího Jiránka místostarostou obce a to v účinnosti od 10. 4. 2013.
b) Jaroslava Dušku členem finančního výboru.
4) Ukládá:
a) Starostovi p. Drašnarovi uzavřít darovací smlouvu s obdarovaným dle bodu 2b)
tohoto usnesení
b) P. Duškovi do konce měsíce dubna 2013 předat úřad funkce p. Jiránkovi
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Důležitá upozornění
Plánované vyrovnání terénu na hřišti
Jak jste se již někteří mohli dozvědět na minulém veřejném zasedání obecního
zastupitelstva, pro letošek se uvažuje o zahájení prací na vyrovnání terénu hřiště „U
Roboty“.
V současné době se intenzivně pracuje na zpracování potřebné projektové
dokumentace a dalších podkladů tak, aby vše bylo připraveno koncem května. Pak
už bude záležet jen na tom, zda seženeme dostatek vhodného materiálu a
zhotovitele, který vyrovnání zajistí.
V souvislosti s touto plánovanou akcí však dojde k určitému omezení využití
ploch ke sportování, a dá se tak předpokládat, že v druhé polovině tohoto roku a
příští rok bude plocha pro tyto účely nevyužitelná. Jedná se o tradiční fotbalové
mače, čutání mladých sportovců, ale i o cvičení našich hasičů.
Proto se obracím i na Vás, čtenáře, zda nebudete vědět o nějakém náhradním
prostranství, kde bychom mohli využít nové fotbalové branky – samozřejmě za
souhlasu majitele, pokud nepůjde o obecní pozemek. Předem děkuji.
L. Ševc

Knihovna
Knihovnu můžete navštívit v těchto dnech, vždy od 16 do 18 hodin
květen 15. a 29.
červen 12. a 26.

červenec 10.
srpen 7.
září 4. a 18.

Od 24. dubna je v knihovně k dispozici nový soubor 70 knih z Dobrušky.
Provoz veřejného internetu byl zrušen.

Stalo se...
Valná hromada honebního společenstva
27. ledna 2013 se v pohostinství v Bystrém konala řádná valná hromada honebního
společenstva Bystré – Dobřany. Honební společenstvo je sdružení vlastníků pozemků za účelem
vytvoření honitby dle zákona o myslivosti. Pouze v řádně uznané honitbě lze totiž vykonávat
myslivost se všemi jejími náležitostmi. Honitba Bystré – Dobřany má výměru 711 ha a převážně
kopíruje katastrální území obou obcí. V honebním společenstvu je v současnosti sdruženo celkem
144 vlastníků honebních pozemků.
K hlavním bodům této valné hromady patřilo schválení pronájmu honitby na zákonem
stanovených 10 let mysliveckému sdružení Bystré – Dobřany. Roční nájemné honitby bylo po
diskusi stanoveno na částku 3 555,-- Kč. Dále se přítomní vlastníci pozemků dohodli na darování
části nerozděleného zisku z pronájmu honitby na dobročinné účely, a to konkrétně 8 000,-- Kč na
vybavení nově budované mateřské školky v Bystrém.
Jedním z posledních bodů valné hromady byla zpráva mysliveckého hospodáře pana Kavky o
fungování mysliveckého sdružení.
Jan Bartoš
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Dětský maškarní karneval
Dětmi radostně očekávaný karneval se jako každý rok pořádal v únoru, a to 17. odpoledne. A kde
jinde než na sále naší hospůdky.
Dětí i dospěláků se sešlo nepočítaných, místních i přespolních, a tak není divu, že se maškarní rej
po krátké chvíli rozjel na plné obrátky. A aby ne, když je k tomu notně pobízeli dva šášové v podání
Leoše Ševce a Romany Bartošové. Děti neměly nouzi o řádění na parketu, zajímavé hry, bohatou tombolu
a ani jejich bříška nepřišla zkrátka. Ta mohly napěchovat dobrotami z kuchařských dílen ochotných
maminek a babiček, za což jim moc a moc děkujeme. Také děkujeme sponzorovi p. Vašíčkovi za finanční
podporu této oblíbené akce.
Těšíme se na setkání v podobně hojném počtu i na dalších akcích připravovaných pro naše
ratolesti.
M. Drašnarová

Turnaj ve stolním tenise – „O pohár Vítězného února“
Letos se konal jubilejní 10. ročník tohoto turnaje a pořadatelé si tak trochu přáli hojnou
účast jako při prvním turnaji, kdy se sešlo 24 hráčů. Nakonec byla účast tak nějak průměrná, 17
mužů a 4 ženy. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že co se kvality hráčů týče, ta se opět
zvýšila. Měli jsme tu nejen hráče z blízkého okolí, ale také z Třebechovic n. O. a Hradce Králové.
A jak to celé dopadlo:
V mužích zvítězil po velké a vyrovnané bitvě ve finále Kubica Milan (HK), na 2. místě skončil
Mencl Jan (Sedloňov), 3. místo obsadil Radíkovský Jiří (HK – Bystré) a 4. místo pak obsadil
Hofman Stanislav (Bačetín). Nejlepší z domácích byl na 5. místě Franc Jan. Vítěz loňského turnaje
Ungrád Jiří se pak musel smířit až se 6. místem.
V ženách zvítězila Kamila Ševcová před Veronikou Krpatovou a za nimi skončily Kristýna a
Libuše Remešovi.
Na závěr tak budeme pevně doufat, že se v příštím roce zakousneme do další desítky tohoto
turnaje a že si znovu najdou chuť zasportovat si i ti, kteří byli u prvních turnajů.
L. Ševc

Kultura v Bysterské hospůdce
Po vydařeném vstupu do roku 2013 ze Silvestrovského veselí se postupně konaly již tradiční
akce jako Myslivecký, Hasičský a Pyžamový ples. Zábavu zde našli i naši mladší spoluobčané při
Dětském karnevalu a nechybělo ani divadelní představení. V nedávné době se pak uskutečnila
novodobá verze Pomlázkové zábavy. K tomu pan hospodský připravil několik víkendů s různými
dobrotami.
No abych byl upřímný, na tak malou vesnici docela rušno. A to máme za sebou první ¼ roku.
Na druhou stranu co se účasti týče, tak plesy se mohou pochlubit průměrem, divadlo lepší průměr
a jako vždy plno je dětí. Pomlázková zábava v novém stylu si zatím svoje návštěvníky teprve hledá.
Tak si budeme přát, aby mládí v této návštěvnosti vydrželo.
Nyní nás čekají již jarní práce na zahradách a kolem domů a akcí bude poskromnu. A tak
nezapomeňte, že můžete přijít tu práci spláchnout zlatavým mokem. Také si dovoluji poznamenat,
že se OZ začíná zabývat přípravou studie na rekonstrukci naší hospůdky. A věřím, že zvýšení
návštěvnosti pomůže tento projekt jen a jen podpořit.
L. Ševc
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Vítání občánků
V březnu jsme do naší obce přivítali dva nové občánky, tedy spíše občanky,

Natálku Dědkovou a Leničku Bartošovou.

Bysterské děti, budoucí kamarádi,
jim připravily krásné přivítání pod
vedením paní Petry Poulové.
Přejeme děvčátkům, aby se jim
v Bystrém pěkně vyrůstalo a měla tu hodně
dobrých přátel. A až vyrostou, aby se do své
rodné obce ráda vracela.
A rodičům přejeme hodně radosti a
málo starostí 
M. Drašnarová
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Setkání důchodců … Opět po roce
„Je to vůbec možné?“ ptali se bysterští důchodci, když před několika dny obdrželi pozvánku
na setkání důchodců naší obce. „To už je rok zase pryč?“ Ano, je to tak. Rok uplynul jako by rukou
mávnul a v neděli 21. dubna 2013 se v bývalé škole sešlo více jak čtyřicet bysterských občanů, kteří
jsou sice duchem stále mladí, ale přeci jen už víc pamatují.
Po přivítání všech přítomných vystoupili budoucí bysterští ochotníci. Děti si pod vedením
paní Romany Bartošové připravily čtyři netradiční pohádky. Bravurně zvládly nejen poměrně
dlouhé texty, ale i choreografii a rychlé převleky. Jsme rádi, že v Bystrém pomalu vyrůstá další
generace divadelníků.
Starosta obce pan Václav Drašnar informoval o dění v obci, připravované výstavbě
rodinných domků a dalších chystaných akcích.
Hlavním bodem tohoto odpoledne bylo vyprávění pan faráře Mgr. Ludvíka Pfeifra o freskách
v kostele sv. Bartoloměje z roku 1774. Podle vzpomínek bývalého pana faráře Moštěka připomněl
historii jejich znovuobjevení na jaře 1970 a vysvětlil i smysl jednotlivých vyobrazení. Poukázal na
umístění rokokových ozdob a jejich souvislost s původním oltářem, který vzal časem za své.
Vzpomenul, jak současný oltář byl přemístěn do Bystrého z opuštěného kostela ve Vrchní Orlici,
kde by byl pravděpodobně zničen. Ukázalo se, že mezi přítomnými jsou pamětníci nejen objevení
fresek, ale i stěhování oltáře, a tak doplňovali vyprávění pana faráře svými vzpomínkami. A pak už
byl čas nejen na další vzpomínání, ale i na živou diskusi o všech možných problémech, se kterými se
naši spoluobčané setkávají.
O pohoštění přítomných se postaraly Monika Drašnarová, Gerlinda Povolná, Eva Macková,
Marie Drašnarová a Dana Lukášková, za což jim patří naše poděkování.
Co říci na závěr? Jen si přejme, abychom se za rok opět ve zdraví sešli.
J. Lukášek
Pozn. O objevení fresek jsme psali podrobně ve Zpravodaji v létě 2012.

Diamantová svatba
V sobotu 20. dubna 2013 si v obřadní síni dobrušské historické radnice, za přítomnosti
svých dcer a jejich rodin, připomněli manželé Milada a Václav Matuškovi svůj manželský slib,
vyslovený před šedesáti lety. Místostarostka města Dobrušky paní Blanka Čiháčková připomněla
jejich životní cestu a popřála hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Za obec Bystré poblahopřáli manželům Matuškovým starosta Václav Drašnar a člen
obecního zastupitelstva Josef Lukášek.

Za redakční radu přejeme oběma oslavencům do dalších let společného
života pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně radosti z pravnoučat.

J. Lukášek

Co možná nevíte…
Stručné seznámení s činností Mysliveckého sdružení Bystré –
Dobřany.
Myslivecké sdružení vzniklo 5. 3. 1993 po rozdělení velkého sdružení Chřiby Bystré, ve
kterém bylo sloučeno pět mysliveckých sdružení, a to Olešnice, Sněžné, Sedloňov, Bystré-Janov,
Kounov-Nedvězí.
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V současné době má Myslivecké sdružení Bystré-Dobřany pronajatou honitbu o výměře 711
ha, která se rozkládá na sedmi katastrálních územích - Bystré, Sněžné, Dobřany, Sedloňov, Deštné,
Nedvězí, Kounov. Členská základna našeho sdružení čítá 10 členů aktivních, 1 adept a 3 čestní
členové.
Normované a minimální stavy máme stanoveny pro zvěř srnčí a zajíce polního. O odlov
ostatní spárkaté zvěře musíme žádat na odboru životního prostředí v Dobrušce. Na výměru honitby
a na druhy lovené zvěř musíme mít 3 lovecky upotřebitelné psy - 1 norník, 1 ohař a 1 barvář.
Průměrný roční odlov zvěře činí 24 kusů u srnčí zvěře, 6 kusů u černé zvěře, 1 kus u zvěře jelení a 3
kusy u zajíce.
V honitbě provozujeme tato myslivecká zařízení:
Krmelce se zásobníkem
10 ks
Umělé nory
Krmelce bez zásobníku
3 ks
Odchytové nory
Zásypy pro kachny
3 ks
Slaniska
Budky pro hnízdění kachen 5 ks
Kryté kazatelny
Zaječí krmelce
5 ks
Žebříky
Krmeliště pro černou
2 ks
Silážní jámy
Políčka pro zvěř pronajatá 2 (celková výměra 1,3 ha)

3 ks
2 ks
6 ks
13 ks
23 ks
5 ks

Dále je v našem vlastnictví myslivecká chata, která byla budovaná na etapy několik desítek
let dle finančních možností.
Hlavní naší činností je však péče o zvěř, a to především v zimě v době strádání.
Pro zimní přikrmování je zajišťováno toto krmivo:
seno
25q
jablka 15q
jádro
20q
jeřabiny 2q
sůl
0,5q
letnina 0,5q
řepa
70q
kukuřičné šáchy 7q
kukuřičná siláž
40q
žaludy 2q
kaštany
5q
výlisky z jablek 80q
celkem: 267q
Pro dobrou kondici srnčí zvěře podáváme každoročně léčivo Rafendazol nebo Cermix. Jako
odměna je členům MS rozdělována zvěřina dle odpracovaných hodin a zástřelného podle
provozního řádu MS. Čestný člen má nárok na 5 kg zvěřiny a dále dostanou členové sdružení 11 kg
zvěřiny při životním jubileu 50, 60 atd. Rovněž při vlastní svatbě nebo svatbě syna nebo dcery má
člen nárok na 11 kg zvěřiny.
Myslivecké sdružení se také podílí na kulturních akcích. V listopadu je to poslední leč,
v lednu myslivecký ples a jednou za 3 roky pouťová a posvícenská zábava v Bystrém. Již několik let
nabízíme občerstvení při pálení čarodějnic a v posledních letech také propůjčujeme chatu pro
dětské akce v Bystrém.
Zájemcům nabízíme možnost prodeje omezeného množství zvěřiny. Kontakt v případě
zájmu tel: 774 662 705.
Petr Kavka, myslivecký hospodář
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Napsali jste nám…
Mateřská škola děkuje za důvěru
Rodiče 26 dětí z Bystrého a přilehlých vesnic projevili 5. dubna svou kuráž a dostavili se
k zápisu svých ratolestí do nové mateřské školy Trivium Plus v Bystrém, ačkoli všichni víme i
vidíme, že její budově ještě nějaký ten pátek k dokončení chybí. (Krátký klip ze zápisu můžete
shlédnout na www.elada.cz.)
Tento projev důvěry představuje velké povzbuzení pro všechny, kteří se podílejí na realizaci
multifunkční budovy Elada i na přípravách nové mateřské školy, která v ní bude mít od září 2013
své zázemí. Podle slov p. Grulicha - ředitele ZŠ a MŠ Trivium Plus Dobřany je tento výsledek nejen
obrovským povzbuzením do pokračujících příprav k otevření školky, ale i závazkem, aby její úroveň
byla opravdu co nejvyšší. Na tomto úkolu bude v následujících měsících pracovat nově sestavený
učitelský tým: Zdeňka Moravcová DiS. a Mgr. Michaela Toušková pod vedením ředitele školy Mgr.
Jana Grulicha.
Z hlediska stavby budovy platí, že stavební firma Kerson (generální dodavatel) je vázána
smlouvou, podle které by celá stavba měla být hotová do konce července 2013. Kromě
pokračujících stavebních prací je aktuálně vyhotovován p. architektkou Bittnerovou návrh
interiéru, sestavují se podklady k vybavení a nadále se pokračuje i ve shánění finanční pomoci na
celý tento náročný projekt.
Kdokoli z vás by rád přispěl na vybavení školky hračkami a pomůckami, může tak učinit
zapojením do právě probíhající sbírky HRAČKA K HRAČCE, KOSTIČKA KE KOSTIČCE, KORUNKA KE
KORUNCE avízované na vývěsce a v obchodě. Bližší informace najdete na www.trivium.cz.
Roman Toušek, kazatel CB

Gratulace
V tomto období slaví své významné životní jubileum mimo jiné také
pan František Macek (Doly)
a pan Miroslav Pek.
Oslavencům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

pozn. redakce uveřejňuje gratulace jubilantů slavících 70 a více let.
Pokud máte zájem o zveřejnění jubilea svého nebo Vašich blízkých, kontaktujte redakci.

- 10 -

Pozvánky
Kulturní komise a sbor Církve bratrské v Bystrém
vás srdečně zvou na

Dětský den – indiánskou stezku
v sobotu 15. června 2013
tentokrát se startem za poutním domem ENGEDI (dříve
Sheppersovi - Holanďani)

registrace účastníků od 14:30 hod.
Více podrobností bude zveřejněno na plakátech.
Těšíme se na hojnou účast!
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Kulturní a společenské akce - přehled:
15. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

12. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

15. června
sobota

Dětský den – indiánská stezka

Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
hostinec U Divočáka, začátek v 19:30
Za poutním domem ENGEDI v Bystrém od 14:30, podrobnosti na
plakátech

10. července Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ, začátek v 19:30
středa

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 11. 5. 2013
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. 7. 2013
»»»»»•«««««
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