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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 35 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 15. listopadu 2017
od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 34-2014-2018 přijatého dne 11. 10. 2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
f) Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2018
2) Schvaluje:
a) Rozpočtová opatření č. 12
b) Rozpočtová opatření č. 13
c) Finanční příspěvek ve výši 2.000Kč,- pro Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci na rok 2018
d) Záměr obce o pronájmu pozemků p.č. 137/1 (část 1195m2), p.č.257/12,
p.č. 267/7, p.č.300/8, p.č.320/1(část 3051m2), p.č.321/1(část 9710m2),
p.č. 321/8, p.č.327/1, p.č.327/3, p.č.327/4, p.č.360/1, p.č.848/1, p.č.849/ a
p.č. 851 v k.ú. Bystré v Orlických horách, pro předmět zemědělského
pachtu
3) Pověřuje:
a) Starostu obce projednáním nové nájemní smlouvy prostor lékařské ordinace
v č.p. 110 s MUDr. Jozefem Bejdou
Usnesení č. 36 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo ve společenském domě v Bystrém dne 13. prosince 2017 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 35-2014-2018 přijatého dne 15. 11. 2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o odpadovém hospodářství
e) Zprávu o kulturních akcích v obci
f) Zprávu o stavu žádosti o dotaci na akci „Zateplení společenského domu v
Bystrém“
g) Zprávu o stavu žádosti dotace na zřízení nového Územního plánu obce
Bystré
h) Zprávu o přípravě inventur
ch) Informaci k volbě prezidenta ČR
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2) Schvaluje:
a) Provedené rozpočtové opatření č. 14 a č. 15
b) Rozpočet obce Bystré na rok 2018 jako schodkový, kde jsou příjmy
4.425.356Kč,-, výdaje 8.275.841Kč,-, splátka úvěru 149.217Kč,-.
Schodek je krytý zůstatkem na běžných účtech. Závaznými ukazateli
schváleného rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
c) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022
d) Dodatek ke smlouvě č. 952298 s firmou Marius Pedersen
e) Ukončení smlouvy s firmou Aspida
f) Smlouvu o zemědělském pachtu nemovitých věcí dle záměru obce
Z06/2017 mezi obcí Bystré a firmou Mefas s.r.o.
g) Ukončení smlouvy s MUDr. Jozefem Bejdou o pronájmu ordinace k
31. 12. 2017
Usnesení č. 37 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 17. ledna 2018 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č. 36-2014-2018 přijatého dne 13. 12. 2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o průběhu inventur
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
a) Rozpočtová opatření č.16/2017 a č.1/2018
b) Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro MŠ Bystré na rok
2018 dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 80.000,-Kč
c) Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro ZŠ Dobřany na
rok 2018 dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 108.000,-Kč
d) Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro SDH Bystré na
rok 2018 dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 40.000,-Kč
e) Záměr obce o pronájmu nebytových prostor v č.p. 110 Bystré
3) Pověřuje:
a) Starostu obce jednáním s Římskokatolickou farností Bystré o podmínkách
poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-Kč na nátěr střechy kostela
b) Starostu podáním žádosti o zaknihování akcií ČSAD Ústí nad Orlicí
4) Zámítá:
a) Žádost Farní charity Dobruška o příspěvek ve výši 5.000,-Kč
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Důležitá upozornění
Změna termínu konání zasedání OZ a náhradní termín úředních hod.
Obecní zastupitelstvo v Bystrém oznamuje, že s ohledem na plánovaný koncert dne
21. 2, se únorové zasedání přesouvá na úterý 20. 2. 2018 od 19:30 hod. v zasedací
místnosti OÚ.
Úřední hodiny se ze středy 28. 2. 2018 z technických důvodů přesouvají na úterý
27. 2. 2018 16-19 hodin.

Pronájem areálu „Koupaliště“ v Bystrém
Obecní zastupitelstvo v Bystrém bude na únorovém zasedání schvalovat a
projednávat záměr pronájmu nebytových prostor ve sportovním areálu „U Koupaliště“
v Bystrém za účelem provozování pohostinských služeb, a to v termínu od 1. 5. 2017
do 30. 9. 2017.
Zájemci pak budou moci zasílat
žádosti písemně poštou, emailem,
případně doručit osobně na Obecní
úřad v Bystrém v termínu do 4. 4.
2018.
Jen připomínám, že letos bude na
koupališti začátkem července sraz
obcí Bystré, do kterého se určitě
zapojí i vybraný provozovatel areálu.

Leoš Ševc, starosta obce

Připravované zvýšení poplatku za vodné a za komunální odpad
S ohledem na postupné zvyšování nákladů pro
provozování a údržbu vodovodní sítě v obci Bystré se
obecní zastupitelstvo v Bystrém shodlo na tom, že
výhledově bude nezbytné zvýšit cenu vodného, a to
předběžně o 5,-Kč za 1m3. K vlastnímu navýšení ceny
dojde až od dalšího odpočtového období, tedy až po
pravidelných letních odečtech vodoměrů. O ceně
vodného budeme občany včas informovat.
Navýšení také dojde u poplatku za komunální odpad, a
to z důvodu zvýšení ceny svozu a také z důvodu
dlouhodobého dotování obcí. Cena bude stanovena
obecně platnou vyhláškou, kterou v průběhu letošního
roku připravíme. K navýšení dojde až od následujícího
platebního období, tzn. od ledna 2019.
Leoš Ševc, starosta obce, Monika Drašnarová
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Svoz komunálního odpadu
Připomínáme změnu svozového dne – sudé pondělí.
Žádáme občany, aby v případně špatné sjízdnosti místních komunikací přiblížili
popelnice blíž hlavní svozové trase. Pokud se k vůz k vašemu domu nedostane,
popelnice nebude vyvezena.
Také upozorňujeme, že v popelnici nesmí být horký popel. V takovém případě také
nebude popelnice vyprázdněna.
Pytle s logem Marius Pedersen na směsný komunální odpad jsou k dostání pouze na
místním OÚ, po dohodě je možné vyzvednutí i u starosty obce. Naplněné pytle
ukládejte do přístřešku ve vsi (naproti Štěpánovým) nebo je v den svozu přistavte na
krajnici na svozové trase.
Kontakt – Leoš Ševc, tel. 724 181 348, ou@obecbystre.cz, leo.sevc@seznam.cz).
Monika Drašnarová

Územní plán
Ještě jednou si dovolíme otisknout článek z minulého zpravodaje, abychom občanům
připomněli, že v příštím roce dojde k plnému zahájení prací na novém Územním plánu
obce Bystré a je zapotřebí získat co nejvíce podnětů od občanů, kteří se zatím pouze
ptají, ale pro zpracování je potřeba zaslat písemnou žádost.
Důvodem tohoto opakovaného zveřejnění je prodloužení lhůty podání návrhů
do 31. 3. 2018!
Obec Bystré pokračuje v přípravných pracích k pořízení nového „Územního plánu
Bystré.“, který v souladu s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci
„Územní plán sídelního útvaru Bystré“. Již je vybrán zhotovitel nového ÚP a obec
požádala o dotaci. K novému územnímu plánu je možno podat náměty a připomínky
k řešení ÚP týkající se rozvoje obce Bystré a dále případné požadavky ze strany
vlastníků nemovitostí a pozemků na využití území.
Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s
vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější
komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo. Pro žádost
je možno využít formulář, který bude k dispozici buď přímo v kanceláři OÚ
v době úředních hodin, nebo na www stránkách obce Bystré.
Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci Bystré povinnost toto
učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp.
zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006
Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.
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Návrhy pro přípravné práce na ÚP budou shromažďovány do 31. 3. 2018
V roce 2017 proběhlo projednání a bylo schváleno zadání ÚP. Již je vybrán zhotovitel
nového ÚP a obec požádala o dotaci, proběhli přípravné práce. V roce 2018 se
předpokládá projednání vlastního návrhu ÚP.
K jednotlivým krokům projednání ÚP Bystré bude veřejnost přizvána v souladu
s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou
oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace uvedené k ÚP
na úřední desce.
Leoš Ševc, starosta obce

Místní knihovna

je otevřena 16:00-18:00

v těchto termínech:
14. a 28 února 14. a 28. bř ezna
11. a 25. dubna 9. a 23. kvě tna
6. a 20. č ervna
Informace o provozní době najdete nově také na okně vedle
vchodu do budovy bývalé školy.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Stalo se
Posvícenský fotbalový mač a drakiáda
Na posvícenskou neděli 5. 11. 2017
se opět potkali nerozluční soupeři
pouťových
a
posvícenských
fotbalových mačů mezi svobodnými a
ženatými. Již od září panovalo více
méně podzimní počasí, ale v den
konání zápasu se nakonec počasí
umoudřilo. Mač se odehrál bez deště,
ale s větrem, který si naopak objednali
všichni příznivci drakiády.
Do zápasu vstoupili bojovněji a hlavně
produktivněji svobodní, kteří vytěžili z minima maximum a někdy i s trochou štěstí se
jim podařilo skórovat hned 4x v prvním poločase. Oproti tomu ženatí zahodili několik
šancí a do přestávky skórovali pouze jednou.
V druhém poločase se nedala upřít
snaha ženatým. Ti se za vyrovnáním
hnali čím dál častěji do útoku, až někdy
trochu
zapomínali
na
obranu.
Tentokráte ale ženaté držel brankář. A
když už byl náhodou překonán,
pomohla tyč, nebo rychle se vracející
obrana. Svobodní vědomi si náskoku
přeci jenom trochu polevili, a toho
soupeř využil a snížil na rozdíl jediné
branky. K vyrovnání mnohdy chybělo
málo, ale nakonec se svobodní ubránili
a zvítězili 4:3.
Současně s fotbalem se na obloze
prohánělo i několik draků. Vítr si
krásně pofukoval, a tak k radosti nejen
dětí se posvícenská drakiáda vyvedla.

Leoš Ševc
foto Vratislav Světlík
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Hugo Race &
Michelangelo Russo
JOHN LEE HOOKER’S
WORLD TODAY
17. listopadu
Centrum Elada od 19 hodin

Foto: zdroj - Facebook

Besídka ve znamení staročeských Vánoc
Tradiční vánoční besídka nejen pro děti se konala v neděli 10. prosince 2017 na sále
místního hostince. Po úvodním slově pana starosty se nejprve představila nejmladší
generace bysterských tanečnic. Elenka Vašíčková, Sárinka Krejčová, Natálka
Dědková, Lenička Bartošová, Zuzanka Hauferová a Deniska Jirušková společně se
svou kamarádkou žížalou Julií odhodlaně zatančily na směs písniček od Dády
Patrasové a nutno dodat, že svou besídkovou premiéru zvládly na jedničku
s hvězdičkou.
A pak už jsme se společně ponořili do
předvánoční a vánoční atmosféry, ale
však o spoustu let dříve za dob našich
praprababiček a prapradědečků. Všemi
staročeskými tradicemi a zvyky nás
neprovázel nikdo jiný než samotný
Krakonoš a princezna Kačenka
(Richard Poul a Jana Bartošová), kteří
rádi společně zavzpomínali na staré
dobré časy. Dozvěděli jsme se, jak
probíhal celý advent se svátkem svaté
Barbory, svatého Mikuláše či svaté
Lucie. Jak to dříve chodilo o štědrém dnu, jak byl prostřený vánoční stůl, jak to bylo
s vánočním stromkem či jaké dobroty se jedly ke štědrovečerní večeři.
Nezůstalo ale jen u povídání Kačenky a Krakonoše. Vánoční atmosféru nám navodili
Terezka Machová, Elinka Pindlová a David Cvejn, kteří krásně zahráli vánoční koledy
na příčné flétny a klarinet. Vánoční a mikulášské básničky přednesli Dan Vašíček a
Venda s Jiříkem Drašnarovi a jako Barborky a také zlomyslné Lucky se představily
Anna Sozanská a Lucie Bartošová. Samozřejmě nechyběla ani staročeská vánoční
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výzdoba,
slavnostně
prostřený
štědrovečerní stůl, stromeček ozdobený
slaměnými ozdobami, oříšky a perníčky,
krásný betlém, který vyráběly děti
Barešovy a spousta dobrot na stolech.
Na závěr jsme si vyslechli krátký
předvánoční příběh z úst kazatele
Tomáše Cvejna a společně si zazpívali
za
kytarového
doprovodu
Jenky
Hejzlara. No a pak už nic nebránilo tomu,
aby Kačenka s Krakonošem rozdali
všem přítomným dětem dárky, které pro
ně byly připravené pod vánočním stromkem.
Opět jako každým rokem byl sál naplněn k prasknutí, což nás velice těší. Závěrem
patří dík všem, kteří na besídce účinkovali a těm, kdo se podíleli na výzdobě (a úklidu)
sálu. Velký dík patří maminkám, které upekly dobroty na stoly a samozřejmě také
obecnímu úřadu Bystré za finanční příspěvek na dárky pro děti.
Těšíme se s vámi se všemi opět zanedlouho na maškarním karnevale!
Romana Bartošová

Vánoční troubení
23. prosince
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Tříkrálová sbírka
Je sobota 6. ledna. Venku je na začátek ledna spíše teplo, okolo 5°C. Neprší, takže
je vlastně ideálně. Kolem deváté hodiny ranní se v Bystrém scházejí tři skupinky
koledníků. Již v pátek po mši s požehnáním koledníkům si doprovázející maminky
Marie Barešová, Romana Bartošová a Martina Novotná vyzvedly zapečetěné
pokladničky, propagační a informační materiály o sbírce a další důležité dokumenty.
Teď už tedy jen zbývá obléci bílé oblečky
(které v mnoha případech příliš dlouho bílé
nezůstanou), nasadit královské koruny a
načernit Baltazara. Kupodivu to je nejméně
oblíbený král, možná i proto, že v Bystrém
chodí spíše královny: s Romanou její dcery
Jana (tentokrát jako doprovod na flétnu),
Lucie i teprve pětiletá Lenička a Anička
Sozanská.

S Martinou koledovali její děti Beátka a
Míša (ten v kostýmu pastýře) a dále Vašík
Drašnar a Matěj Tláskal. S Marií letos
kromě Miriam a Klementa vyrazila poprvé i
Elenka Vašíčková.

Tady v Bystrém se setkáváme s přátelským
přijetím, štědrostí pro potřebné i pro malé
koledníky, na mnoha místech jsme už
očekáváni. Koledníci přicházejí s přáním
všeho dobrého v novém roce, na památku
návštěvy zapisují nad vchody domů své
iniciály a letopočet 2018 (doporučuji
absolvovat takové tříkrálové koledování všem, kteří mají na začátku ledna s novým
letopočtem problém a stále používají loňský, my už se teď jistě nespleteme 😊) – ve
skutečnosti však K+M+B vzniklo jako zkratka latinského Christus mansionem
benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Všem osloveným také nabízíme malý
dáreček v podobě bílého zlata cukru a kalendáře – všimli jste si, že za ta léta je
obrázek pokaždé jiný a většinou vtipný? A k prosbě o příspěvek do charitní
pokladničky přidáváme leták s informacemi o záměrech dobrušské charity, která
dostane většinu peněz v regionu vybraných.
- 11 -
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Ovšem nikde není řečeno, že to jsou jediné možnosti, jak peníze využít. Charita je tu,
aby pomáhala lidem kolem a protože to není státní organizace svázaná zákonnými
předpisy, mohla by pomoci i v těžkých životních situacích, které nepasují do žádné
tabulky ve formulářích sociálního odboru.
A tak tedy prošly skupinky koledníků Bystrým, bysterskými Doly, stavily se na
Krahulci. Odpoledne se pak doprovázející maminky a pan starosta sešli k úřednímu
otevření pokladniček a sečtení peněz, které poté putují do Dobrušky. A jak to dopadlo
nejen v Bystrém?
obec
Bystré
Janov-Tis
Ohnišov
Bohdašín
Dobřany
Sedloňov
Sněžné
Celkem

2017
14 540 Kč
8 480 Kč
20 051 Kč
6 764 Kč
8 670 Kč
7 624 Kč
6 846 Kč
72 975 Kč

2018
16 095 Kč
9 150 Kč
21 924 Kč
7 020 Kč
9 390 Kč
9 020 Kč
6 410 Kč
79 009 Kč

Všem dárcům ještě jednou děkujeme. A děkujeme za milé přijetí, které nám dodává
odvahu říct:
„Za rok na shledanou!“
Marie Barešová

Iva Bittová & Čikori
13. ledna, Centrum Elada
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Myslivecký ples
Na mysliveckém plese 20. ledna byla hospoda opět
plná k prasknutí. Dorazilo rekordních 167 platících
návštěvníků, pro které bylo kromě dobré zábavy a
tance připraveno předtančení bysterských děvčat,
ukázky latinsko-amerických tanců taneční skupiny
Akcent z Dobrušky, tradičně vynikající myslivecká
kuchyně a bohatá tombola.
Romana Bartošová

Volby prezidenta ČR
Obec: Bystré
Okrsky
-

počet zprac. v %

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
obálky
obálky hlasy
seznamu
%
hlasů

1.
1
kolo

1

100,00 203

157

77,34

157

156

99,36

2.
1
kolo

1

100,00 201

161

80,10

161

161

100,00

Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Senátoři BEZPP
10 6,41 X
X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

11

7,05 X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

27

17,30 X

X

4
5

Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.

Poslanci
Poslanci

REAL
Rozumní

2
4

1,28 X
2,56 X

X
X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci

ODA

2

1,28 X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

40

25,64 70

43,47

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.
h. c.

Senátoři

BEZPP

12

7,69 X

X

Občan

BEZPP

48

30,76 91

56,52

+9

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Zdroj: www.volby.cz
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Zprávičky ze školky
Tento školní rok, jsme opět nezaháleli. Co nám počasí a zdravotní stav dovolí,
běháme Emila.
V lednu jsme s předškoláky opět
navštívili lyžařskou školičku ve Ski
areálu Hartman v Olešnici, kde
někteří
procvičovali
a
zdokonalovali
své
lyžařské
schopnosti a jiní se učili lyžovat od
úplných základů. Lyžovalo se celý
týden vždy dopoledne, kdy některé
děti byly už na velkém svahu a jiné
děti se učily základy na menším
kopečku ve školičce. Děti byly celý
týden stateční a moc šikovní, kurz zvládly s nadšením a radostí.
Předškoláci si také každé pondělí
užívají na plaveckém bazéně, kde
pod vedením paní instruktorky
bezpečně dovádí ve vodě a přitom
se učí plavat! Plavání děti opravdu
moc baví a je skoro až s podivem,
že i po náročné hodině vytrvalého
plavání přijedou do školky a síly
mají i na rozdávání, jak jen to oni
dělají?
A aby toho sportování nebylo málo,
tak jsme s dětmi začali cvičit jógu.
Jóga pro děti pod vedení paní cvičitelky Veroniky Židíkové je u nás ve školce velice
oblíbená. Děti si protahují svá tělíčka velice zábavnou formou přímo v prostorách své
školky, na kterou jsou tak zvyklé.
V rámci masopustního období jsme
si ve školce uspořádali Masopustní
výpravu. Součástí této výpravy byl i
karneval. Celý den jsme chodili
v maskách, hráli jsme karnevalové
hry a užívali si spoustu legrace. Poté
jsme chtěli naší básničkou a krásným
zpěvem potěšit i obyvatele Bystrého,
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a tak jsme se vydali do vesnice ve
zvířátkových maskách s kytarou.
Koho jsme potkali a navštívili, tomu
jsme zazpívali.
Mějte se krásně, a kdyby se Vám
zachtělo, přijďte se za námi kdykoli
podívat a zaběhat si Emila nebo
nakoukněte na náš facebook –
Mateřská škola Trivium Plus Bystré.
Za MŠ paní učitelka Míša

Chvilka poezie
ČEKÁNÍ NA JARO
Tak nevím, jestli je zimní čas, nebo jarní.
Kolem cest se krčí zbytky sněhu.
Nad střechami však už slunce marní
svou záři a opírá se do lučních břehů.
Země je zmatená, vždyť přece neviděla
na přírodních hodinách jarní budíček.
Ještě by spala, ale touží být bdělá
a těšit se z jarních kytiček.
Kdo ví, kdy odhodí chladivé peřiny.
Přijde ještě zima a sníh?
Čekáme týdny, hodiny, vteřiny,
„Nechme se překvapit“ řekla bych… 

Jana Krásová
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Co možná nevíte
…pokračování z minulého vydání zpravodaje

Současnost Základní organizace Českého svazu včelařů v Bystrém
(založena 1932)
V minulém čísle jsme si povídali o historii včelařské organizace. Přejděme do
současnosti – jak „územně rozsáhlá“ je dnes Základní organizace Českého
svazu včelařů v Bystrém?
Naše ZO sdružuje včelaře z obcí Bystré, Bačetín (Sudín), Ohnišov, Bohdašín
(Vanovka), Janov (Tis), Sněžné, Sedloňov, Olešnice, Dobřany, Plasnice a Deštné.
Kolik včelařů to obnáší? A s kolika včelstvy hospodaří?
Průměrný počet členů kolísá mezi 50 a 55, počet včelstev se také stále mění,
pohybuje se mezi 530 až 560 včelstvy.
Proč by vlastně včelaři měli být organizováni?
Organizace pomáhá včelařům různým způsobem. Svá včelstva má včelař vedena u
Českomoravské společnosti chovatelů pod registračním číslem. Na chovaná včelstva
včelař pobírá státní dotaci (v roce 2015 128,-, v roce 2016 151 Kč na včelstvo ročně).
Organizaci platí členský příspěvek 16 Kč na včelstvo a 200 Kč na odebíraný časopis
Včelařství.
Kromě časopisu najdou včelaři poučení i na přednáškách.
Ano, pro vzdělávání členů se organizují přednášky, většinou jednou ročně v rámci
výroční schůze. Loni byl hostem soudní znalec Josef Konečný, který informoval mj. o
odhadech cen včelstev i zařízení a o oznamování případného poškození včelstev.
Dále se konají výjezdy na výstavy a kongresy (ze zahraničních zástupci organizace
navštívili třeba světový kongres Apimondia v polské Varšavě, belgických Antverpách
či slovinské Lublani).

Výroční schůze 10. 2. 2010

Pražská grafička a malířka Helena Slavíková,
která včelařila na Polomech, vytvořila k 50. výročí
vzniku organizace (1982) pamětní list.
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Pomoc organizace se projeví hlavně v případě potíží, že?
Organizačně je naše organizace navázána na okresní organizaci a o zdravotní stavy
včelstev se starají krajská veterinární zařízení. Ta také povolují přesuny včelstev
k plodinám řepky a nařizují léčení včelstev. Po jarní kontrole se doléčuje v případě
potřeby varroáza, v roce 2016 jsme řešili bohužel i výskyt moru včelího plodu
v obvodu naší organizace. Zasažená včelstva musela být utracena a zařízení
spáleno. V desetikilometrovém ochranném pásmu byla včelstva kontrolována, další
kontroly byly negativní. Taková opatření jsou také náročná finančně.

Úly p. Dusílka (2005) a p. Schmoranze (2009)

A co med, kolik ho tak včelař vyprodukuje?
Množství vytáčeného medu je pohyblivé dle přírodních podmínek. Třeba rok 2015 byl,
co se medu týče, opravdu velmi dobrý – organizace podle vyplněných hlášení
vyprodukovala 9575 kg medu.
85 let je dlouhá doba. Za pozornost stojí i to, že po celých 55 let se o činnost
včelařů stará ve funkci jednatele pan Josef Dusílek. Řadami organizace prošlo
více jak 100 členů, ve vedení jich působilo deset. Někteří již nejsou mezi námi,
vzdejme jim čest a s úctou na ně zavzpomínejme.
Předsedové:
Bedřich Marek
Božena Marková
František Mimra
Josef Čtvrtečka
Josef Ptáček
Václav Grulich
Jan Přibyl

Kounov
Kounov
Bystré
Bystré
Dobřany
Sedloňov
Bystré

1932 – 1935
1936 – 1940
1941 – 1965
1965 – 1983
1984 – 2000
2000 – 2008
2009 – dodnes

Bystré
Bystré
Bystré

1932 – 1938
1938 – 1963
1963 – dodnes

Jednatelé:
František Vogel
Josef Dusílek
Josef Dusílek

Na fotografii J. Dusílek při hasičských oslavách v roce 2016
Podle podkladů Josefa Dusílka připravila Petra Poulová, foto J.
Dusílek
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Stalo se před 55 lety na Dolech…
Bysterské Doly jsou místem, které láká k procházkám za každého počasí. Až zase
někdy půjdete údolím Dědiny (dříve Zlatého potoka), vzpomeňte na tragickou událost,
která se zde odehrála v únoru před 55 lety.
Za prudkou zatáčkou u rozcestí na Zadní
Doly cesta dále klesá až k odbočce na
dobřanský katastr. Je tu most, kterému se
říká Gerstnerův. V těchto místech stojí
hned u cesty červená roubenka čp. 53.
Chalupa pochází z roku 1828, opravena
byla roku 1968. Býval to výminek k čp. 52
(Šmídův mlýn, později p. Světlík). Roku
1884 ji koupil František Čtvrtečka, který
býval obecním hajným. A v této chalupě se
12. února 1912 narodil Bohuslav
Čtvrtečka. Za druhé světové války tu žil se
svou matkou Annou.
Byl to tkalcovský mistr a tkalcovnu měl pronajatou v Dobrém spolu s Františkem
Poláčkem. Oba dva byli za války zapojeni do odbojové organizace Obrana národa.
Jejich velitelem byl nadporučík Albín Sládek z Hradce Králové. Ten byl už od roku
1940 stíhán gestapem, takže byl v ilegalitě, užíval krycí jména, bylo nutné jej skrývati.
Několikrát nocoval také v čp. 53 na Dolech. V noci z 24. na 25. února 1943 přespal
v tkalcovně v Dobrém. Po ránu odvedl Bohuslav Čtvrtečka Sládka ke své matce na
Doly. Ráno se měl Sládek přesouvat zase jinam. Gestapo však jej už sledovalo, téhož
dne (25. února) navečer v tkalcovně v Dobrém zatklo Bohuslava Čtvrtečku i Poláčka.
Již byli informováni, kde se Sládek nachází. Pod hrozbou zastřelení musel jet
Bohuslav s gestapem na Doly, obklíčili chalupu…
„… přinutili mne, abych zavolal na matku, aby otevřela,
a já první jsem musel otevříti dveře, kde Sládek spal.
Teprve za mnou šli gestapáci, neboť se báli, kdyby
Sládek vystřelil, aby to nedostali oni, nýbrž já.
Nadporučík Sládek skutečně jednou vystřelil, ale kulka
šla do okraje dveří. V tom okamžiku za mnou jdoucí
gestapák mne odstrčil a plnou dávkou z automatické
pušky Sládka, ležícího v posteli, zastřelil.“
Bohuslav i jeho matka byli zatčeni a převezeni do věznice
v Hradci Králové. Matka byla po 7 týdnech propuštěna –
bylo jí v té době 70 let a nevěděla vůbec, oč se jedná. Až ve vězení se od paní
Říčařové dozvěděla, kdo to u nich spal, syn jí z opatrnosti nic neřekl. Bohuslav byl
poslán přes Terezín do koncentračního tábora Osvětim, později prošel tábory
Buchenwald a Dora-Nordhausen. Vrátil se 31. května 1945 z tábora Bergen-Belsen.
V souvislosti se zatýkací akcí, při které byl gestapem zavražděn Albín Sládek, bylo
zatčeno mnoho lidí z našeho kraje, např. Boh. Kašpar, úředník Úřadu práce
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v Dobrušce, Josef Cimr z Podbřezí (bysterský rodák), Jiří Šrytr ze Spáleniště.
Bohuslav Čtvrtečka ve svých vzpomínkách uváděl, že jejich skupina byla zrazena
konfidentem gestapa Farským z Prahy, který se mezi ně vetřel.
O celé akci nebyli informováni ani bysterští četníci. Až po zatýkání dostal starosta
obce rozkaz, aby se postarali o mrtvolu a odvezli ji do
pardubického krematoria. Druhým rozkazem bylo hlídat
chalupu a zapečetit ji. V místnosti bylo údajně plno krve, vše
rozházené, peřiny spálili. Kronika zmiňuje, že o tomto
případu píše Jan Šimáně ve své knize Je tady gestapo.
Údajně v ní má být i obrázek Sládkovy mrtvoly, který
gestapo v chalupě pořídilo. Paní Čtvrtečková se do chalupy
podívala, když došlo povolení. Přišly tam také matka a
manželka pana Sládka. Bylo to smutné setkání a paní Anna
se do chalupy už nepodívala - v roce 1947 ji prodala.
Zemřela ve věku 89 let v roce 1961 u druhého syna Josefa
v čp. 37 (dnes Atelier s vůní benzínu, dům Josef koupil
v roce 1940). Ve stejném domě bydlel po válce také Bohuslav. Vzpomínky podrobně
zaznamenala Bohuslavova sestra Božena, bysterská kronikářka.
Samozřejmě po této události panovala v obci velice stísněná atmosféra, která
vyvrcholila dalším zatýkáním, tentokrát na Krahulci. 5. dubna 1943 byl zatčen
Koloman Fucker, který byl popraven 29. 9. 1944. To už je ale jiný příběh…
Podle bysterské kroniky připravila P. Poulová
Kdo byl Albín Sládek?
(1. 3. 1889 – 26. 2. 1943)
Št. kpt. Albín Sládek se zapojil do činnosti odbojové
organizace Obrana národa ihned při jejím vzniku. V únoru
1940 odchází št. kpt. Albín Sládek do ilegality. V Praze
dostal za úkol obnovit činnost Obrany národa v
severovýchodních
Čechách, která
již
nemá
být
organizována plošně, ale s přísným důrazem na konspiraci
s cílem vytvořit podmínky pro aktivní činnost jednotlivých
skupin při získávání zpravodajsky cenných informací a jejich
přípravy na akce, jejichž cílem bude ochromování železniční
a silniční dopravy, elektrického, telefonního a telegrafního
vedení. 26. února 1943 byl zavražděn gestapáky, kteří
vrazili do místnosti, kde spal, a z bezprostřední blízkosti na
št. kpt. Albína Sládka jeden z nich vypálil dávku ze samopalu a druhý několik ran z
pistole. Prezident Československé republiky Edvard Beneš udělil dne 20. 10. 1945 in
memoriam št. kpt. Albínu Sládkovi Československý válečný kříž 1939.
Zdroj: www.petrovice-jitrenka.cz/fakta/gestapem-persekuovani-vlastenci/
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Turnaj amatérů ve stolním tenise o „Putovní pohár Vítězného února
Půlkulaté výročí oslaví další
ročník turnaje ve stolním
tenise o „Putovní pohár
Vítězného února“, a to
s pořadovým číslem 15.
V loňském roce se ho
zúčastnil rekordní počet
hráčů a pořadatelé si přejí
podobnou
účast,
ale
rozhodně ne větší. To už by
nebylo v silách a kapacitě
hracích prostor. Nyní se
s ohledem na jiné akce
konání
tohoto
turnaje
posouvá na samý začátek
března, a to na sobotu 3. 3. 2017 od 13:30 v naší „Obecní hospodě“. Prezentace pak
bude probíhat od 13:00 hodin. Opět budou kategorie neregistrovaní muži a ženy.
V průběhu turnaje pak bude připraveno drobné občerstvení a pro nejlepší budou
připraveny i hodnotné ceny. Více informací na plakátech.
Leoš Ševc
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Pozvánka na jednání valné hromady
honebního společenstva
Bystré – Dobřany
Zveme Vás na jednání valné hromady honebního společenstva Bystré –
Dobřany, které se bude konat dne:

11. března 2018 v pohostinství v Bystrém od 14:30 hodin.
Program valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti honebního společenstva
Schválení účetních uzávěrek od minulé valné hromady
Rozhodnutí o využití hospodářského výtěžku
Zpráva o činnosti MS Bystré-Dobřany
Rozprava, usnesení, závěr a občerstvení

 Člen honebního společenstva se může nechat zastupovat na základě předložené plné
moci.
 Člen honebního společenstva může požádat o zasílání informací o konání valných
hromad na adrese: hon.bar@seznam.cz
V Bystrém dne 29. 1. 2018
Jan Bartoš, mob.: 724 524 319
starosta honebního společenstva

V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Jiří Matyska
Josef Netík ml.
Jiří Hartman
Josef Ryšavý

Jiří Dusílek
Marie Macháčková
Věra Francová
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

- 23 -

Bysterský zpravodaj

Zima 2018

Kulturní a společenské akce - přehled:
19. února
pondělí

Promítání Jeden svět – Ohrožená semínka
Elada od 19 hodin

20. února
úterý

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

21. února
středa

Bardolino music
Elada od 19 hodin

24. února
sobota

Hasičský ples
Hospoda U Divočáka od 20 hodin, hudba Styl, vystoupení mažoretek

25. února
neděle

Dětský maškarní karneval
Hospoda U Divočáka od 14:30 hodin

3. března
sobota

Turnaj ve stolním tenise O putovní pohár „Vítězného února“
Hospoda U Divočáka, prezentace 13:00-13:30

5. března
pondělí

Promítání Jeden svět – Zlatý úsvit – jak to vidím já
Elada od 19 hodin

11. března
neděle

Valná hromada honebního společenstva Bystré - Dobřany
Hospoda U Divočáka od 14:30

14. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hospoda U Divočáka od 19:30

1. dubna
neděle

Velikonoční posezení se starostou aneb Udělejte si pěkného apríla
Hospoda U divočáka od 20:30

11. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

13. dubna
pátek

Divadelní představení Létající snoubenky, DS Zdobničan Vamberk
Hospoda U Divočáka, začátek bude upřesněn

30. dubna
pondělí

Pálení čarodějnic

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 17. 2. 2018 nákladem 150 výtisků.
Autorem neoznačených příspěvků je redakce.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalšího zpravodaje
můžete odevzdávat na OÚ, u Drašnarů č. p. 112
nebo na monika.drasnarova@seznam.cz do 20. 4. 2018
******
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