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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení ze 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 11. listopadu 2015 od 19:30
hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 12-2014-2018 přijatého dne 14. 10. 2015
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MŠ a ZŠ Trivium plus o.p.s.
Dobřany ve výši 80.000,-Kč
b) Úpravu smlouvy s dodavatelem elektrické energie firmou Amper Market
3) Pověřuje:
a) Starostu p. Ševce a p. Fellnera přípravou podkladů pro získání dotace na
rekonstrukci obecního hostince
Usnesení ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v obecním hostinci v Bystrém dne 9. prosince 2015 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 13-2014-2018 přijatého dne 11. 11. 2015
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Rozpočtový výhled na rok 2016
b) Rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši přijmu a výdajů rozpočtu roku 2015
a navíc lze financovat akce chválené zastupitelstvem v minulých obdobích
c) Plán inventarizace obce a inventarizační komise
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d) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. j. UZSVM/HRK/4450/2015-HRKM
stavební parcely č. 2 a pozemkové parcely č. 1
Usnesení z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 13. ledna 2016 od 19:30
hodin.
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 14-2014-2018 přijatého dne 9. 12. 2015
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
d) Zprávu o prováděných pracích v obci
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Záměr obce o pronájmu nebytových prostor ve sportovním areálu „Koupaliště“
v Bystrém od 1. 5. do 30. 9. 2016
b) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bystré k zajištění funkční
výjezdové jednotky v obci Bystré a podpora činnosti SDH Bystré
c) Záměr obce o pronájmu bytových prostor v č. p. 107, byt č. 4 od 1. 2. 2016
3) Pověřuje:
a) Starostu obce p. Ševce o konkretizaci smlouvy o příspěvku pro ZŠ Trivium plus
Dobřany o.p.s.

Důležitá upozornění
Kanalizace a vodovod
Možná jste někteří zaregistrovali, že začátkem prosince byl zvýšený pohyb kolem
stávající kanalizace. Důvodem byla nutnost obnovení kanalizačního řádu v Bystrém,
jehož platnost končila k 31. 12. 2015. Také se kanalizace geodeticky zaměřila a
zároveň se zjistil současný stav. Nový kanalizační řád je již dokončen a po několika
připomínkách připraven ke schválení.
Tento nový kanalizační řád přináší i poněkud přísnější kritéria k hodnotám
odebíraných vzorků v dalších obdobích a vzhledem k tomu, že obec nemá čističku
odpadních vod a každý objekt by měl mít svoje čištění odpadních vod (většinou septik,
který je v některých případech doplněn i zemním filtrem), dojde v letošním roce ke
kontrole a zjištění stavu těchto zařízení u jednotlivých objektů. Cílem této kontroly
bude zvláště zlepšit kvalitu vypouštěných vod do obecní kanalizace a najít vhodné
řešení k pravidelnému provádění vyvážení septiků, které by mělo proběhnout alespoň
jedenkrát ročně. Obec se snažila tuto službu pro občany zajistit centrálně, aby došlo
k úspoře za dopravu, ale ze strany obyvatel nebyl o tuto službu příliš velký zájem.
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V roce 2016 bychom chtěli
nechat geodeticky zaměřit i
vodovod, a to včetně
uzávěrů
domovních
přípojek. Obec by takto
chtěla dohledat všechny
známé uzávěry, a to hlavně
u domovních přípojek, kdy
vlastník v mnoha případech
ani neví, kde se uzávěr
k jeho nemovitosti nachází.
Využít by se mělo jednak
pamětníků, kteří vodovody
budovali, informací od
samotných vlastníků, a pak
i hledačky, která by měla
najít uzávěr až půl metru pod zemí.
Věřím, že se občané a majitelé všech nemovitostí k výše zmiňovaným plánovaným
záměrům obce postaví čelem a budou nápomocni při řešení všech vzniklých
problematických situacích.
Leoš Ševc, starosta obce

Pronájem areálu „Koupaliště“ v Bystrém
Obecní zastupitelstvo v Bystrém projednalo na svém zasedání dne 13. 1. 2016 a
Obec Bystré dne 20. 1. 2016 zveřejnila záměr k pronájmu nebytových prostor ve
sportovním areálu „U Koupaliště“ v Bystrém za účelem provozování pohostinských
služeb, a to v termínu od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Zájemci mohou zaslat žádosti písemně poštou, emailem, případně doručit osobně na
Obecní Úřad v Bystrém v termínu do 31. 3. 2016.
Leoš Ševc

Místní knihovna je otevřena každou druhou středu 16:00-17:30, a to v těchto
termínech:
únor 3. a 17.
březen 2., 16. a 30.

duben 13. a 27.
květen 11. a 25.

Na Vaši návštěvu bysterské knihovny se těší Ivana Pokorná.
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Turnaj amatérů ve stolním tenise o „Putovní
pohár Vítězného února“
Opět po roce nás čeká v pořadí již 13. ročník turnaje ve
stolním tenise o „Putovní pohár Vítězného února“. Za tu
dobu se u stolů vystřídalo mnoho hráčů, v hospodě
několik hospodských a i když zájem hráčů stále spíše
upadá, pořadatelé stále vytrvale tento turnaj pořádají.
Konání letošního turnaje připadne na sobotu 27. 2. 2015
od 13:30 v naší „Obecní hospodě“. Prezentace pak bude
probíhat od 13:00 hodin. Opět jako již po několik let zpět
se pořadatelé chystají pozvat všechny děvčata, ženy,
manželky a maminky do kategorie žen. V průběhu
turnaje pak bude připraveno drobné občerstvení a pro
nejlepší budou připraveny i nějaké ty hodnotné ceny.
Leoš Ševc

Stalo se...
Posvícenský fotbalový mač a „Drakiáda“
Tak konečně se ženatí dočkali a
podařilo
se
jim
v tradičním
posvícenském mači ve fotbale
zvítězit. Tak trochu jsem pátral
v historii zápasů - ženatým se
naposledy
podařilo
vyhrát
o
posvícení 2010, kdy v základní hrací
době skončilo utkání 2:2 a ženatí
rozhodli zápas až v penaltovém
rozstřelu. Ženatí tak čekali na výhru
celých 5 let.
Tento posvícenský mač byl však
z obou stran dosti oslaben, svobodní
dokonce museli hrát o jednoho hráče
v poli méně a ženatí neměli téměř nikoho na střídání. Dalo se tedy očekávat, že tým
ženatých bude chtít konečně přehrát velmi silný tým svobodných. Na hřišti to také
bylo hned znát, ženatí se do svého soupeře pustili s velkým elánem a brzy si
vybudovali dvoubrankový náskok. První půle tak skončila 3:1 ve prospěch ženatých.
V druhém poločase pak ženatí svého soupeře nešetřili a náskok ještě navýšili.
Nakonec se po konečném hvizdu mohli ženatí radovat z vítězství 7:3.
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Vzhledem k tomu, že bylo
poměrně krásné podzimní
počasí, současně s fotbalem
probíhala i drakiáda. Dokonce
jak na objednání začal foukat i
vítr, a tak se ratolesti společně
s rodiči vyřádili na louce hned
nad hřištěm…
Leoš Ševc

Vánoční besídka
Tradiční vánoční besídka se letos konala v sobotu 12. prosince od 15.30, kdy byl sál
bysterské hospody opět naplněn do posledního místečka. Tentokrát se program
skládal z vystoupení našich malých spoluobčanů. Nejprve se s pásmem básniček
představili ti nejmladší – Ben Hejzlar, Vašík a Jiřík Drašnarovi, Beátka Novotná a
Terezka Machová. Na flétnu zahrála Elinka Pindlová. Jako druzí se představili jako
hudebníci jejich starší spolužáci. Na flétnu zahrály Jana a Lucie Bartošovy, na
keyboard Matěj Tláskal a Lucie
Bartošová a na klarinet je doplnil
David Cvejn. Poslední vystoupení
bylo taneční, kdy na písničky od
Lucky Vondráčkové zatančila taneční
skupina Bystrokočky – Jana a Lucie
Bartošovy, Anna Sozanská a Aneta
Prázová.
Celým
odpolednem
zkušeně
provázeli Ríša Poul a Aneta Prázová,
kteří nejenže uváděli své mladší
kamarády, ale také řešili v průběhu
celé besídky jednu záhadu. Na sále
totiž chyběl vánoční stromeček, který
tu každý rok stával krásně nazdobený
a pod ním bývaly dárky pro děti. Aby
záhadu
vyřešili,
zavolali
světoznámého detektiva Bystroočka
(Matěj Tláskal), který měl společně
se svými pomocníky Všudybylem
(Dan Vašíček) a Všechnoznalem
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(David Smolík) případ vyřešit a najít stromeček i zloděje. Detektivové domnělého
zloděje skutečně lapili, ale nebyl to nikdo jiný než pan starosta, který ale naštěstí omyl
vysvětlil a záhadu vyřešil. Stromeček byl totiž letos přichystán na jevišti jako
překvapení a moderátoři to nevěděli.
Potom se vše rychle napravilo tím, že se roztáhla opona a na přítomné mohl konečně
zazářit krásně ozdobený stromeček se spoustou dárků. Všichni účinkující se nakonec
ještě jednou sešli pod jevištěm a za kytarového doprovodu pana Jana Hejzlara
zazpívali pár vánočních koled. A pak už se konečně mohly rozdávat dárečky.
Tentokrát děti ve svých taškách našly puzzle, šampus, prskavky a slané křupky.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě celé besídky,
maminkám za upečené dobrůtky na stoly, paní Krásové za nádherně nazdobené a
výborné perníčky, dětem za účinkování a v neposlední řadě obecnímu úřadu za
finanční podporu. Budeme se s vámi opět těšit na shledanou na naší nejbližší akci,
kterou je dětský maškarní karneval v sobotu 13. února.
Romana Bartošová

Vánoční recitál Jaroslava Svěceného, 16. 12. 2015
V čase předvánočního shonu nabídla kulturní komise obce a vedení Elady všem
našim spoluobčanům krátké zastavení a uvolnění se v tónech hudby. V sále Elady
se opět rozezněly housle v rukách virtuose Jaroslava Svěceného, k němuž se přidal
s velebnými tóny varhan známý organolog a varhanní mistr pan Václav Uhlíř.
Plně zaplněný sál si vyslechl skladby A. Vivaldiho, G. F. Händla, A. Corelliho, J. S.
Bacha, G. Tartiniho a dalších mistrů klasické hudby. Na závěr vystoupili oba pánové
s vlastními skladbami. Pan Svěcený se skladbou Chrámové zvony a pan Uhlíř
s Vánoční improvizací k poctě Jana Jakuba Ryby. Nakonec pak pan Uhlíř s variacemi
na české koledy rozezpíval celý sál. Prý jsme zpívali lépe než Hradec Králové den
předtím, ale to si přiznejme, že na tom mají největší zásluhu členové pěveckého sboru
Církve bratrské. Leckomu z nás totiž při druhé, natož pak při třetí sloce chyběla slova.
Ale přesto všem posluchačům – zpěvákům děkujeme za to, že si tak s chutí zazpívali.
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat všem organizátorům a zvláště pak
paní Dagmar Mackové, která jarní i předvánoční koncert zprostředkovala.
Josef Lukášek

Vánoční troubení
Ač počasí ani zdaleka nepřipomínalo nadcházející Vánoce, sešli jsme se na návsi
v předvečer Štědrého dne, abychom se naladili na vánoční notu a vyslechli koledy
žesťového kvarteta pod vedením pana Ryšavého z Opočna.
V uplynulých letech jsme již zažili různé rozmary počasí, ale letos prvně si hudebníci
nemohli stěžovat na mrznoucí prstíky. Ale i tak si oni i posluchači rádi připili teplým
punčem a svařeným vínem, který pro všechny obstaral obecní úřad.
Monika Drašnarová
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Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 9. ledna 2016 již desátým rokem na Bystersku (na
Dobrušsku již po patnácté, v rámci celé ČR po šestnácté) patřil
dopolední čas tříkrálovému koledování. Skupiny tří králů vybíraly
finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky (u nás se pečetilo
6. ledna) opatřené charitním logem a obdarovávaly dárce drobnou
pozorností. Vedoucí skupinky byl vybaven průkazem koledníka.
Předchozí tři roky tři králové sníh téměř neviděli. Letos to bylo o něco
lepší – i na sáňky došlo. Ale celkově se snad o zimě už vůbec nedá mluvit… Jako
každý rok - v pátek při mši v kostele sv. Bartoloměje obdrželi koledníci požehnání,
které v sobotu roznášeli po domech v Bystrém i okolí.
Kdo letos v Bystrém koledoval?

První skupinku (Jana a
Lucka Bartošovy a Anička
Sozanská) vedla Romana
Bartošová.

Druhá skupinka (Dan
Vašíček, Miriam a Ignác
Barešovi)
koledovala
v doprovodu
Marie
Barešové
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Třetí
skupinka:
(Matěj
Tláskal,
Vašík
Drašnar,
Beatka a Míša Novotní) pod
vedením Gerlindy Povolné

A jak tedy dopadlo letos koledování v Bystrém a okolí? Oproti loňsku bylo na Bystersku
o tři skupinky více, takže i celková vybraná částka je vyšší. Tady jsou výsledky
z Bysterska:
Bystré
13 194 Kč
Janov a Tis
7 995 Kč
Sněžné
6 452 Kč
Dobřany
9 120 Kč
Ohnišov
19 084 Kč
Bohdašín
6 712 Kč
Šediviny-Končiny
2 065 Kč
Sedloňov
11 124 Kč
Celkem
75 746 Kč
Přehledná tabulka dosavadních sbírek v Bystrém a okolí
rok

pokladniček
v Bystrém

2007
2008
2009
2010

1
2
3
3

vybráno Bystersko
v
skupinek
Bystrém
celkem
4 960
9 554
12 400
13 422

2
4
5
8

okolní obce

Janov + Tis
Janov+Tis, Dobřany
Janov + Tis, Dobřany
Bystré + příspěvek od 7 rodin
z obce Sněžné
Janov + Tis, Sedloňov, Dobřany +
Nedvězí, Ohnišov, Bohdašín
10

Bystré a
okolí
vybráno
celkem
8 633
17 011
21 480
39 491
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2011

3

12 147

10

2012

3

11 929

10

2013

3

12 768

8

2014

3

12 889

10

2015

3

12 321

11

2016

3

13 194

14

Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 sk.)
Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 sk.)
Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí,
Sněžné, Ohnišov (1 sk.)
Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín, Sněžné, Ohnišov (2 sk.)
Janov+Tis, Sedloňov,
Dobřany+Nedvězí,
Bohdašín (2 sk), Sněžné, Ohnišov
(2 sk.)
Janov+Tis, Sedloňov (2 sk.),
Dobřany+Nedvězí,
Šediviny+Končiny,
Bohdašín (2 sk.), Sněžné, Ohnišov
(3 sk.)

52 776
53 406
48 504
59 097
60 246

75 746

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 na Dobrušsku
Při letošní sbírce koledovalo v sobotu 10. ledna celkem 113 skupinek, do 113 (loni 104)
úředně zapečetěných pokladniček.
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,

167 202 Kč

Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů

JANOV A TIS

7 995 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce
MOKRÉ
VAL, CHLÍSTOV
POHOŘÍ
SEMECHNICE
TRNOV
HOUDKOVICE
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky
PŘEPYCHY, Záhornice
KOUNOV
OČELICE, Městec n. Dědinou
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště,

63 439 Kč
4 780 Kč
9 099 Kč
17 162 Kč
8 213 Kč
4 181 Kč
8 055 Kč
19 861 Kč
26 411 Kč
8 850 Kč
11 777 Kč

OHNIŠOV
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty
BAČETÍN, Sudín
DEŠTNÉ V O. H.
OLEŠNICE V O. H.
TÝNIŠTĚ N. O.
LÍPA N. O.

29 698 Kč

CELKEM

BYSTRÉ V O.H.

13 194 Kč

(v roce 2015)

Chmeliště

19 084 Kč
6 452 Kč
11 124 Kč
11 185 Kč
6 712 Kč
20 283 Kč
10 370 Kč
12 832 Kč
9 412 Kč
13 640 Kč
11 836 Kč
532 847 Kč
494 906 Kč

Petra Poulová, kronikářka obce
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Myslivecký ples
Již po deváté pořádali letos bysterští nimrodi myslivecký ples, který se tentokrát konal
v sobotu 16. ledna. Loňská rekordní návštěvnost sice nebyla překonána, ale i přesto byl
sál naplněn 136 platícími návštěvníky, což byl velice dobrý výsledek.
O předtančení se letos postarala čtveřice
bysterských koček (foto na titulní straně),
resp. bysterských děvčat, která si tu
zopakovala své vystoupení z vánoční
besídky. Celým večerem se sice linula
obava, jak bude zajištěno zásobování a
jestli to vše ze strany provozovatele
hospody klapne, ale díky ochotnému a
šikovnému personálu, který v několika
případech vyměnil plánované plesání za
výpomoc, vše nakonec dopadlo dobře.
Zvěřinové
speciality
byly
tradičně
vynikající a tombola se také podařila
naplnit pěknými cenami. Nezbývá než doufat, že tato tradice bude i nadále pokračovat.
Romana Bartošová

Ze života školky
Jak se máme ve školce
v novém roce
V novém roce se máme ve školce
báječně. Máme 30 dětí a jedno
sdílené. Kapacita naší školky je
naplněna. Skvělou zprávou je, že
přišla mezi nás nová paní učitelka
Míša Hejzlarová.
V naší školce se stále něco děje.
První týden v lednu jsme se vydali
s dětmi na novoroční výpravu. Vyprávěli jsme si příběh tří králů. Seznamovali jsme
děti s časovými pojmy a průběhem roku. Naše výprava vyvrcholila tříkrálovým
průvodem přes Bystré. Zpívali jsme a přáli hodně štěstí v novém roce.
Po novoroční výpravě následovala výprava do školy. Vždyť taky máme 13 šikovných
předškoláčků, kteří brzy půjdou k zápisu. Hnedka druhý den výpravy se vydali do školy.
V první třídě je přivítal pan učitel s dětmi. Společně se chvíli učili a pak šli prozkoumat
školu. Byli v ředitelně, v kuchyni, nahlédli do ostatních tříd a v jídelně je čekalo skvělé
občerstvení. Ve školce vypravovali mladším dětem, co zažili.
Čekají nás další výpravy, ale o tom zase příště.
Všechny děti a zaměstnanci naší školky Vám všem přejí sluníčkový nový rok!
Za MŠ Zdena Moravcová
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Co možná nevíte…
Bysterští kronikáři
Již počtvrté si připomínáme jména a práci lidí, kteří byli v minulosti pověřeni psaním bysterské obecní
kroniky. V dubnovém zpravodaji byl představen Jan Balcar, který byl nejdéle píšícím bysterským
kronikářem – zapsal roky 1923 až 1928 a 1938 až 1960, tj. kronikařil celých 29 let. Celých 21 let vedla
kroniku paní Božena Čtvrtečková. Myslím, že také v tomto případě mohou být bysterští občané rádi,
že se kronika dostalo do rukou právě jí. Oficiálně od roku 1996 až dodnes vede kroniku současná
kronikářka Petra Poulová. V tomto předposledním pokračování se podíváme na období mezi dvěma
našimi velkými kronikáři – na dobu mezi Janem Balcarem a Boženou Čtvrtečkovou.

1961-1966 Jan Hrejsa
V roce 1957 se přistěhoval Jan Hrejsa s manželkou do
Bystrého čp. 1 na důchod z Moravské Třebové. Domek si
pronajal za údržbu na doživotí. Chaloupka byla už zchátralá,
majitelé (Hartmanovi) ji nechtěli už opravovat. Hrejsovy
zaujala svou polohou – uprostřed obce a přesto v zeleni luk,
a tak se pustili do oprav. Kronikářem byl jmenován na jaře
1963, předchozí dva roky zapisoval podle zápisů MNV.
Narodil se 25. ledna 1951 v Humpolci, ponejvíce pracoval
jako účetní (nejdéle u firmy Sandrik na jídelní příbory).
Pobýval i 6 let v továrně v Bukurešti, ovládal němčinu,
angličtinu, rumunštinu a v důchodu se učil ještě španělsky.
Jeho manželka měla v Bystrém neteř – Martu Dymákovou,
ženu bysterského řídícího učitele, která je přemluvila, aby se do Bystrého přestěhovali,
aby je měla nablízku. Pro sluchovou vadu však kronikaření zanechal. Jeho zápisy se
čtou velice snadno – měl velice úhledný rukopis.

1967-1969 Josef Fišer
Dlouho přemýšlel, zda se do psaní kroniky pustit – na
rozdíl od svých předchůdců měl pouze obecnou školu.
Narodil se 10. 5. 1903 v Bystrém čp. 41 a po smrti otce
v roce 1922 se musel ujmout hospodářství. Převzal
kronikaření plynule po domluvě s předchozím kronikářem,
zakončil 3. díl v roce 1967 nadějí na větší svobodu
projevu. Za roky 1968 a 1969 zanechal pouze záznamy,
neboť 3. 10. 1970 ve věku 67 let zemřel. Poslední dva roky
zapisovala paní Čtvrtečková, která o panu Fišeru uvedla,
že to byl dobrý a veselý člověk, nadšený muzikant, hrával
ochotnické divadlo, hasič, po válce byl i předsedou MNV.
Podle záznamů v obecní kronice připravila Petra Poulová, kronikářka obce
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Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Bystré
V lednu 2016 uplynulo 43 let od zahájení činnosti bysterského SPOZu. Oficiálně byl
založen 25. 1. 1973. Po celou dobu byla s jeho činností spojována Gerlinda Povolná –
nejprve jako členka, v posledních třech desítkách let i jako jeho předsedkyně. V minulém
roce paní Povolná oznámila, že by ráda činnost ukončila, a tak se od ledna 2016 novou
vedoucí SPOZu stala Jana Krásová z Bystrého čp. 48. Obě dvě jsme požádali o
rozhovor.

ROZHOVOR S GERLINDOU POVOLNOU
Gerlindo, co je vlastně náplní práce Sboru pro občanské záležitosti?
Jménem obecního úřadu chodí dvojice členek blahopřát občanům k jejich životním
jubileím – od padesátých narozenin každých pět let.
K tradičním akcím SPOZu patří také vítání nových občánků do života a setkání
důchodců. Ve spolupráci s kulturní komisí pomáhá se zajišťováním dětských akcí
(karneval, dětský den, vánoční besídka). Členky udržují společenskou místnost SPOZu
v prvním patře bývalé školy, zajišťují její úklid před různými akcemi (např. volbami).
Společenskou místnost využívají i ostatní bysterské organizace (dříve Červený kříž pro
schůze a přednášky, SDH pro školení), pronajmout pro své soukromé oslavy si ji mohou
i občané. K místnosti patří také sklad, který spravuje Eva Macková.
Jak to vůbec vzniklo - čí to byl nápad, vytvořit v naší obci SPOZ?
V 70. letech vznikaly tyto organizace ve městech i na vesnicích. V roce vzniku se
zasílaly i gratulace k narození a zlatým svatbám a kondolence k úmrtí. Od založení
SPOZU byla předsedkyní paní Libuše Sedláčková, v té době učitelka ve škole
v Bystrém. Zakládajícími členkami byly Marie Dusílková, Marta Martinková a Gerlinda
Povolná. I když v té době jsme byly spíše taková úklidová četa, která měla na starosti
zajištění nutných věcí. Seznam jubilantů pro každý rok připravovala paní Božena
Čtvrtečková, tehdejší kronikářka obce.
To jsem docela ráda, že dnes už to kronikář nepřipravuje. Není jednoduché vše
sledovat a na nikoho nezapomenout…
Pamatuji se, že se nám stalo, že jsme šli s paní Dusílkovou v závějích gratulovat
jednomu oslavenci s krásnou kyticí narcisek - a v domácnosti se žehlilo a nikdo nás
nečekal! Také nikdo narozeniny neměl – z data jen vypadlo jedno číslo a z prosince byl
rázem únor…
Ne nadarmo se říká: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. 
Nedopatření pak mělo ještě nemilou dohru, a tak se Líba Sedláčková rozhodla, že po té
„trapnosti“ už dále nebude předsedkyní. Takže jsem se toho ujala já. Členek pak
přibývalo většinou na počet 6, aby vždy byla dvojice, která chodí gratulovat.
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Pokusme se uvést jména těch, které ve sboru za těch 43 let pomáhaly!
V roce 2010 aktivně pracovalo 6 členek SPOZu: Ševcová Eva, Tomášová Zdenka,
Světlíková Hana, Macková Eva, Horáková Marie. Do předloňského roku byla členkou
také ještě Blanka Štěpánová. Když byl starostou zvolen Václav Drašnar, tak skončila
Marie Drašnarová. Pak také byla členkou Dana Hrochová.
V roce 2015 skončily Eva Ševcová, Marie Horáková a Eva Macková, proto se sháněly
nové posily. Od roku 2016 tvoří SPOZ kromě předsedkyně Jany Krásové ještě Zdeňka
Tomášová, Hana Světlíková a novými členkami jsou Dana Lukášková, Ivana Pokorná a
Jarmila Hejzlarová.
Nerada bych na někoho zapomněla, takže klidně mne čtenáři zpravodaje mohou doplnit!

AKCE SPOZu (malé ohlédnutí)
Vítání občánků – připomeňme si to první (byla to vůbec první akce SPOZu)!
Ano, první akcí SPOZu bylo vítání občánků dne 3. 6. 1973. Pro bysterská miminka (Leoš
Ševc, Jitka Špačková, Alena Drašnarová, Jan Franc) uspořádaly tuto akci první členky
SPOZu – Marie Dusílková z čp. 81, Marta Matrinková z čp. 110 a Libuše Sedláčková,
učitelka místní školy (na fotografii zcela vlevo).
Do pěkně vyzdobené místnosti ve škole vstoupili o půl jedenácté maminky a tatínkové
se svými ratolestmi a byli ihned přivítáni kytičkou od školních dětí a slavnostní
reprodukovanou hudbou. Přítomné uvítal předseda kulturní komise Josef Ševc z čp. 69.
Předseda MNV Julius Hell ve svém proslovu žádal rodiče, aby své děti dobře
vychovávali. Žáci místní školy předvedli pěkné pásmo veršů k této příležitosti.
V upomínku na slavnost dostali rodiče pro své děti pěkná alba s barevnou fotografií
Bystrého a dodatečně ještě další fotky z této slavnosti. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy, čímž potvrdili svůj slib, že budou děti řádně vychovávat. Slavnost byla skončena
národní hymnou a mohli se jí zúčastnit i prarodiče a sourozenci.
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Slavnostní zahájení „Vítání občánků“
dne 23. září 2007 v místnosti SPOZu
– vedoucí SPOzu Gerlinda Povolná
(čp. 11) představuje panu starostovi
Václavu Drašnarovi (čp. 114)
přítomné děti s rodiči.

V roce 2009 se pak vítání konalo dokonce dvakrát – tolik dětí se v Bystrém narodilo, že
by se to najednou nevešlo!
29. listopadu 2009 byli přivítáni mezi občany Bystrého: Karolína Toušková, Elizabeth
Kaválková, Kamila Smolíková, Jakub a Lukáš Jiránkovi, František Haufer, Václav
Drašnar, Miriam Barešová a Marek Bajer (na fotografii i s rodiči).
Bysterské děti (zprava Richard Poul, Benedikt Bareš, Anna Sozanská, Ondřej Toušek,
Jakub Mencl a Cheyenne Scheppersová) vystoupily s pásmem hudby a veršů.
Obzvláště zaujala báseň, kterou pro tuto příležitost složila jedna z maminek Michaela
Toušková:

Všimli jste si, přátelé?
– Přes týden i v neděle
pořád ve vesnici křik!
Co to jenom může být?

To jsou malá Bysterčata –
jedináčci i dvojčata.
Zkrátka každý druhý dům
zaznamenal babyboom!
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Všechny vás dnes vítáme,
a jak se tak díváme,
je vás tady pěkná parta:

Tak ať se vám hezky žije,
ať se mlíko dobře pije,
ať jsou plná pískoviště,
ať vám obec zřídí hřiště,
ať jste dobří kamarádi,
ať vás to tu v Bystrém baví!

Vašek, Mareček a Franta,
Miriam a Kamilka,
Jiránkovic rodinka,
Elinka i Karolínka,
co v kočárku ráda spinká.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Další akcí je každoroční setkání důchodců. V posledních letech se dává
přednost „výjezdové“ podobě, ale jak tomu bylo dříve?
Přibližně v dubnu se každý rok pozvaní důchodci sešli v místnosti SPOZu, kde k nim
promluvil starosta obce o aktuálním dění, vzpomnělo se také těch, kteří naše řady
navždy opustili. Krátké vystoupení si vždy připravily bysterské děti, následovala
beseda či přednáška a posezení bylo zakončeno neformálním povídáním
zúčastněných při připraveném občerstvení.
V neděli 29. dubna 2007 se 32 důchodců
dozvědělo,
jak
postupují
práce
v Regionu Orlické hory na zvelebení
Kačenčiny pohádkové říše – hostem
setkání byla paní Miroslava Nováková,
která (slovy Adolfa Kárníka, na fotce
vpředu) „nás nabádala, aby se tradice
zachovávaly.“ Každý účastník obdržel
zdarma
kupičku
nově
vydaných
publikací o našem regionu. Pak
pokračoval náš spoluobčan Josef
Lukášek vyprávěním o tom, jak dával dohromady pohádky ze zdejšího kraje. Na
fotografii vzadu jsou členky SPOZu, které
zajišťovaly občerstvení.
Setkání důchodců 18. 4. 2010 – informace
starosty Václava Drašnara o dění v obci.
Kromě
krátkého
vystoupení
dětí
a
neformálního posezení se přítomní mohli
zúčastnit i divadelního představení Postel pro
anděla.
Materiály z archivu kroniky
připravila Petra Poulová, kronikářka obce
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ROZHOVOR S JANOU KRÁSOVOU
Od ledna 2016 jste se stala předsedkyní SPOZu…
Chci poděkovat za důvěru a poprosit o trpělivost. Nastoupit ve SPOZu místo paní
Povolné pro mne znamená víc poznat spoluobčany a naučit se s nimi také víc
spolupracovat. Doufám, že to s pomocí všech zvládnu a budeme všichni spokojení.
Důležitou činností SPOZu je nezapomenout na naše spoluobčany při jejich
životních jubileích. Chystají se v této oblasti nějaké změny?
V této oblasti se nic nemění. Nadále budou dvojice členek navštěvovat jubilanty vždy
v předvečer jejich narozenin – pokud si s námi nedomluví jiný termín. Samozřejmě se
lze domluvit, že si občan návštěvu nepřeje. S tím se ale setkáváme zcela výjimečně
.
Čtenáře zpravodaje by třeba zajímalo, proč se kdysi uveřejňovaly gratulace
všem oslavencům a nyní je mnohdy uvedeno pouze jedno jméno.
Uveřejňovat lze jen oslavence, kteří s otištěním svých osobních dat předem souhlasí.
Uvažujeme o tom, že bychom se každé čtvrtletí (vždy před vydáním zpravodaje)
s jubilanty spojili a oni by nám souhlas potvrdili. Nebo že by se oslavenci uváděli až
zpětně…. Ještě uvidíme.
Někteří – možná – paní Janu Krásovou neznají. Když ale přidáme informaci, že
jste už dvakrát měla v Bystrém o pouti výstavu panenek a věcí na miminka,
snad si Bysteráci vzpomenou . Co byste o sobě ještě prozradila?
Narodila jsem se a vyrostla jsem v městečku Moravská Třebová a po svatbě jsem se
dostala na různá místa v republice. Pracovala jsem většinou v administrativě, ale
vyzkoušela jsem si pár let i takové profese, jako je dělnice v textilní výrobě,
vychovatelka učňovské mládeže nebo vedoucí pošty. Mým dlouholetým přáním bylo
bydlet na vsi v domku se zahradou. Do Bystrého jsem se přistěhovala z Pardubic v
roce 2007, kdy jsme zde koupili s manželem dům č. 48. Po odchodu ze zaměstnání
a
přestěhování
do
Bystrého
jsem
zůstala
v
domácnosti.
S manželem jsme vychovali tři děti a nyní jsem šťastná babička dvouleté vnučky. Jako
mladá jsem se věnovala různým zájmovým činnostem od ručních prací, přes jízdu na
koni, tanec, sběratelství, rybaření, historický šerm a další. Zůstala jsem u sběratelství
a občas se věnuji genealogii - pátrání v rodokmenu.
V naší malé vesničce se mi moc líbí a doufám, že tady už je to mé DOMA napořád...

Kontakt na paní Janu Krásovou, novou vedoucí SPOZu:
e-mail: pepina.basi@seznam.cz
mobil: 723 940 956
Petra Poulová, kronikářka obce
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Pozvánky
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Kulturní a společenské akce - přehled:
6. února
sobota

Hasičský bál

13. února
sobota

Dětský maškarní karneval
Hostinec U Divočáka, začátek v 15:00

13. února
sobota

Koncert duchovní hudby
Elada Bystré, začátek v 18:00

17. února
středa

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

27. února
sobota

Turnaj ve stolním tenise
Hostinec U Divočáka, prezentace 13:00

16. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hostinec U Divočáka, začátek v 19:30

13. dubna
středa

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

18. května
středa

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

11. ledna –
7. března
pondělky
čtvrtky

Jeden svět v Bystrém - promítání

Hudba: Styl

Elada, od 19:00

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

*****
Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 2. 2. 2016.
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. 4. 2016
*****
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