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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 38 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 20. února 2018 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.37-2014-2018 přijatého dne 17.01.2017
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o rozpočtovém opatření č.2 schváleném starostou
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
g) Zprávu o výsledku auditu obce provedeného Krajským úřadem KHK dne
7.2.2018
2) Schvaluje:
a) Smlouvu o nájmu místnosti v č.p.110 určené k nebytovým účelům pí.
Krásové Janě ve výši 100,-Kč/ měsíčně
b) Příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro Kulturu s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na
obnovu knižního fondu pro venkovské knihovny
c) Záměr Č.j.Z02/2018 obce Bystré pronajmout nebytové prostory ve
sportovním areálu „Koupaliště“ v Bystrém
d) Schválení smlouvy pro Oblastní charitu Červený Kostelec středisko Hospic
Anežky České ve výši 2.000,-Kč jako individuální dotace z rozpočtu obce
Bystré.
e) Smlouvu pro prodej 5ks kmenových akcií ČSAD Ústí nad Orlicí na jméno za
500,-Kč za jednu akcii
f) Zhotovitele výběrového řízení firmou CEP Hradec Králové ve výši 24.200,Kč v.č.DPH (akce zateplení společenského domu Bystré)
3) Zamítá:
a) Žádost na vyvěšení vlajky na podporu akce „ Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 39 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v Obecním domě v Bystrém dne 14. března 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.38-2014-2018 přijatého dne 20.02.2018
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o rozpočtovém opatření č.03,04,05 schváleném starostou
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
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f) Zprávu o kulturních akcích v obci
2) Schvaluje:
b) Veřejnoprávní smlouvu č.01/2018 pro SDH Bystré dle schválených zásad pro
poskytnutí dotace ve výši 40.000Kč,- č.j. DP01/2018
c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Bystré na rok 2018 ve výši 2.000Kč,- pro „Kultura Rychnov nad Kněžnou
s.r.o.“
d) Zastupitelstvo obce Bystré schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31.
12. 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad
e) Zastupitelstvo obce Bystré schvaluje účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2017 ke dni 31. 12. 2017
Usnesení č. 40 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 11. dubna 2018 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o plnění usnesení č.39-2014-2018 přijatého dne 14 .03. 2018
b) Zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) Zprávu o prováděných pracích v obci
d) Zprávu o rozpočtovém opatření č.6. a 7. schválené starostou
e) Zprávu o odpadovém hospodářství
f) Zprávu o kulturních akcích v obci
g) Nabídku SMS ČR ke vstupu do členství
2) Schvaluje:
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.02/2018 ve výši 80.000,-Kč pro
MŠ Trivium plus o.p.s. dle schválených zásad pro poskytnutí dotace
č.j.Z02/2018
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.03/2018 ve výši 108.000,-Kč pro
ZŠ Trivium plus o.p.s. dle schválených zásad pro poskytnutí dotace
č.j.DP03/2018
c) Nájemce nebytových prostor v areálu „Koupaliště“ Patrika Chaloupku na období
od 1. 5. - 30. 9. 2018
d) Firmu Požární bezpečnostní servis Rychnov nad Kněžnou na zhotovitele
aktualizace dokumentace BOZP a PO
e) Členský příspěvek pro DSO region Orlické hory ve výši 11.698,-Kč a pojištění
panelu ve výši 351,-Kč
f) Vypovězení smlouvy s firmou DATA BOX na službu Živé obce
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Důležitá upozornění
Hospoda – „Zateplení společenského domu v obci Bystré“

Již několik let se obec věnuje tomuto projektu a snahou bylo získat na něj dotaci.
Projekt v průběhu příprav zaznamenal i několik drobných změn tak, aby bylo reálné
vůbec o dotaci žádat. Pro vlastní podání žádosti o dotaci předcházelo zpracování
mnoha dalších potřebných příloh a při prvním neúspěchu nastalo i trpké zklamaní.
Nicméně bylo rozhodnuto požádat v roce 2017 o dotaci znovu.
Výsledek se dostavil začátkem dubna 2018, kdy obec obdržela zprávu o schválení
dotace ve výši cca 1,5 mil. Kč a to dle dosud předložené rekapitulace.
Než bude možné celý projekt naplno rozjet a určit přesnou částku pro poskytnutí
dotace, bude zapotřebí ještě spoustu práce. Nyní se začalo s přípravou realizační
dokumentace, jejíž součástí bude i podrobný výkaz výměr k ocenění, v dokumentaci
pak budou dořešeny některé detaily případně doplněny výkresy potřebné k vlastní
realizaci díla. Na tyto práce byly vyčleněny necelé dva měsíce, po kterých bude
provedeno výběrové řízení a následné zveřejnění zhotovitele díla, což by mělo
proběhnout v horizontu dalších dvou měsíců.
Obec tedy předpokládá, že tradiční pouť by se ještě odehrála jako za starých časů a
od začátku září se snad budeme moci pustit do stavební činnosti. Tak si přejme, ať
se vše vydaří a stavba se dovede do zdárného konce.
Leoš Ševc, starosta obce

Pasport vodovodu, plánováné zvýšení vodného

Již několikrát se hovořilo o tom, že po pasportu kanalizace proběhne i pasport
vodovodu. V loňském roce se to bohužel nestihlo, ale letos už je to na dobré cestě.
V průběhu dubna se začalo s vyhledáváním uzávěrů, a to i na domovních přípojkách.
V květnu proběhne geodetické zaměření, kdy se současně uvažuje se zaměřením
veřejného osvětlení. Následně by se vše zaneslo do mapového podkladu geoportálu,
který bude přístupný na webových stránkách.
O čem se také začalo hovořit je plánované navýšení ceny vodného, které zůstalo na
současných 23,- Kč za 1m3 již několik let. Chápeme, že toto není pro občany příznivá
zpráva, ale s ohledem na nutnost pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou
vodovodu jde o krok nezbytný. K navýšení ceny o 5,- Kč za 1m3 dojde až po letošních
odečtech vodoměrů, bude se tedy týkat až příštího odpočtového období. O zdražení
budou občané ještě informováni.
Leoš Ševc, starosta obce
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Sraz obcí Bystré 6. - 8. 7. 2018

Jak jsme již informovali v předchozích zpravodajích, letos se Setkání obcí Bystré koná
v naší obci. Mohlo by se zdát, že je ještě dost času, ale není tomu tak. Organizační
tým se schází už od listopadu a zajišťuje spousty věcí kolem této události.
V březnu se také uskutečnila pracovní
schůzka zástupců zúčastněných obci
v Bystrém u Poličky. Nás velice těší, že o
tento sraz je veliký zájem, a tak se opět po
dvou letech můžeme těšit na setkání nejen
s místními bysteráky. Věřím, že většina
z Vás byla oslovena o pomoc a tuto pomoc
nám přislíbila.
Ačkoliv pořádající obec má vždy nevýhodu
v tom, že si nemůže celou akci “užít
naplno“, věřím, že společně připravíme
vše tak dobře, aby se na sraz dlouho
vzpomínalo a mohli jsme v těchto srazech
pokračovat i nadále.
Abyste se už teď mohli těšit, seznámím
vás s programem setkání a doplním, že
celá tato akce bude probíhat po záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje, který
zároveň i přislíbil účast na hlavním
programu v sobotu.

Program
Pátek 6.7. 2018
16:00 až 18:00
18:00 až 20:00
20:00 až ……
Sobota 7.7.2018
8:00 až 9:30
9:30 až 12:00
12:00 až 14:00
14:00 až 14:30
14:30 až 16:00
16:00 až 17:30
17:30 až 18:00
18:00 až 18:30

příjezd a přivítání účastníků v bývalé škole
ubytování účastníků, večeře na koupališti
volná zábava, taneční zábava se skupinou „Antitalent“,
drobné občerstvení v areálu „Koupaliště“
snídaně v místech ubytování
cesta za poznáním Bystrého
oběd - hospoda U Divočáka
slavnostní zahájení – úvodní slovo, vystoupení dětí
vystoupení jednotlivých obcí s vlastními příspěvky
koloběžky – trojboj BN Aktivity.
překvapení
vyhlášení výsledků
-6-
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večeře v areálu „Koupaliště“
taneční zábava se skupinou „MOP Rock“, předtančení, překvapení,
ohňostroj v areálu „Koupaliště“

Neděle 8.7.2018
8:00 až 9:30
snídaně v místě ubytování + balíček, kostel
9:30 až 11:00
rozloučení, odjezd

Leoš Ševc, starosta obce

Foto: archiv - Setkání obcí Bystré 2010

Čištění požární nádrže v areálu „Koupaliště“ a brigáda

Obec Bystré společně s SDH Bystré svolává dobrovolnou brigádu k vyčištění požární
nádrže, úklidu a úpravám v celém areálu „Koupaliště“. Letos se plánuje prací v tomto
areálu víc a to s ohledem na přípravu Setkání obcí Bystré, které se uskuteční právě
v tomto areálu. Proto již jedna menší brigáda proběhla 21. 4.
Akce s čištěním nádrže se přizpůsobuje
bohatému programu našich hasičů a letos
se konečně podařilo najít termín na sobotu
19. 5. 2018. Sraz je jako vždy u hasičské
zbrojnice v 8:00 hod., kdo to nestihne,
může dorazit přímo na koupaliště.
Obec pro zúčastněné připraví menší
občerstvení a volné vstupenky na sezonu
2018. Nyní už si jenom přát hezké počasí.
Bližší informace na plakátech.
Další brigáda se plánuje ještě na červen –
předpoklad 9. 6., kdy by se měly dokončit práce se zaměřením přípravy areálu na
sraz obcí. Nejvíce práce pak bude těsně před vlastním srazem obcí ve dnech 5. – 6.
7. Pevně věřím, že se spoluobčané zapojí do těchto příprav, abychom mohli být při
vlastním srazu na co pyšní. Foto: L. Ševc
Leoš Ševc, starosta obce
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Stalo se
Maškarní karneval

Dětský maškarní karneval se konal na sále místního pohostinství v neděli 25. února
od půl třetí odpoledne. Bohužel jsme se termínem trefili akorát do období chřipek, a
tak o místa k sezení tentokrát nouze nebyla. Ale i přes malou účast dětí jsme si to,
troufám říci, užili jako každý rok.
Karneval
byl
tentokrát
v duchu
dospěláckého plesu. Každý dětský
návštěvník dostal u vstupu slosovatelnou
vstupenku
a
karneval
zahájilo
předtančení bysterského tria ALUJÁ
(Anička Sozanská, Lucka Bartošová a
Jáňa Bartošová). Následovala zábava a
tanec s Lízou a Lojzou (Romana
Bartošová a Leoš Ševc), kdy jsme se
postupně naučili i nějaké tance – ptačí
tanec, mazurku, polku, country nebo
maccarenu). Pro oživení našeho plesokarnevalu jsme si letos pozvali taneční
skoroprofesionály Honzíka Šáfra a jeho taneční partnerku z Lysé nad Labem, kteří
nám skvěle předvedli ukázky čtyř latinskoamerických tanců.
-8-
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I soutěže byly v tanečním
duchu
a
samozřejmě
nechyběla
oblíbená
židličkovaná a to opět i pro
dospěláky.
Na
závěr
proběhlo
vydání
cen
z bohaté
tomboly
a
slosování
vstupenek
o
hodnotnější ceny.
Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě i úklidu sálu,
všem, kteří nám dodali
nějakou tu dobrůtku na tácky
a všem, kteří přispěli do
tomboly.
Romana Bartošová

Foto: J. Bartoš

Turnaj amatérů ve stolním tenise o „Putovní pohár Vítězného února“

V letošním roce se konal již 15. ročník turnaje ve stolním tenise amatérských hráčů o
„Putovní pohár Vítězného února“ a jak se zdá, stal se docela oblíbeným sportovním
děním v naší obci. S ohledem na jiné akce termín konání připadl na sobotu 3. 3. 2018
od 13:30 v naší „Obecní hospodě“.
V mužích bojovalo celkem 21 hráčů, přičemž jeden z hráčů k nám dokonce zavítal až
z Brazílie. Ženy se tentokráte sešly pouze tři a tak trochu to spíše připomínalo malý
rodinný turnaj.
V kategorii mužů se vše rozehrálo ve čtyřech skupinách a postupně ze skupin
postupovali ti nejlepší mezi osm posledních. Ti se pak potkali v tzv. “pavouku“, kde
už rozhodoval doslova každý míček.
Zatímco první čtyři se probojovali poměrně jednoznačně, boj o třetí místo a také finále
bylo plné zajímavých zvratů, kdy v obou případech vítězové těchto klání již prohrávali
0:2 na sety, ale nakonec zvítězili 3:2.
Vítězem se nakonec stal Vilímek Boh. (České Meziříčí), druhé místo obsadil vítěz
z roku 2016 Štosek Zdeněk (Dobříkov u Chocně), třetí se umístil jeden z nejmladších
účastníků Pek Jan (Hradec Králové), který se blýskl výrazným zlepšením od minulého
ročníku. Nepopulární čtvrté místo získal další z veteránů a zároveň nováčků turnaje
Ryšavý Václav (Pardubice) a od pátého místa se pak začali řadit domácí hráči Hejzlar
Vojtěch, Ševc Josef, Poul Richard a Smola Ondřej.
Ženy si opět zahrály systém „každý s každým“ a s ohledem na menší počet hráček
bylo vše poměrně rychle odehráno. Vítězkou se stala loni třetí Dyntarová Kateřina
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(Janov), s druhým místem se musela spokojit vítězka dvou posledních ročníků
Šubrtová Kateřina z Žernova a třetí místo patří domací Kamile Ševcové.
Na závěr zbývá již jen konstatovat, že se celý turnaj tak trochu odehrál jako souboj
generací, kde zvítězila zkušenost a trpělivost před dravým mládím.

Leoš Ševc

Foto: L. Ševc

Velikonoční posezení se starostou

Velikonoce připadly na přelom března a dubna, venku se pomalu začalo probouzet
jaro a již po čtvrté se uskutečnilo „Velikonoční posezení se starostou“, které tak nějak
nahradilo pomlázkovou zábavu.
Tentokrát tato akce nádherně sedla na datum 1. 4., opět se konala v obecní hospůdce
U Divočáka a jak datum napovídá, starosta si tak trochu dělal z přítomných „apríla“.
Večer se nakonec velmi pěkně vydařil a se slušnou návštěvností hlavně z řad
mladých se tak mohlo pěkně soutěžit a bavit se. Slosování vstupenek nakonec
sklouzlo až na samou půl noc.

Leoš Ševc

Foto: L. Ševc
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Ukliďme Česko 2018

Letos po se opět v obci Bystré za přispění hlavně mládeže SDH Bystré uklízelo
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ – 7. dubna. Díky zvýšenému pohybu
pracovníků jedné nejmenované národnosti, která denně míří za prací do nedaleké
automobilky, bylo pytle na odpad opravdu čím plnit.

Leoš Ševc

Foto: zdroj – Facebook SDH Bystré v O. h.

Ohlédnutí za letošní koledou

Koleda a barvení vajíček – to jsou zvyky, které jsou v Bystrém stále živé. Letos si
mohl koledník přinést domů opravdu pestrou sbírku vajíček – od tradičního
čepičkového, vajíčka s mašličkou až po kreativní výtvory v podobě zvířátek a mimoňů.
Nechyběla klasika – vajíčka cibulová (zdobená rostlinkami, gumičkami či
vyškrabáváním octem) a vajíčka zdobená voskem.
Protože bysterská nabídka je opravdu pestrá, najdou se i vejce zdobená smršťovací
fólií, obtisky, ručně malovaná či ta prostě jednobarevná. Můžeme být pyšní na to, že
- 11 -
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se tu takové množství různých technik stále drží! Stejně jako holčičí koleda čtrnáct
dní před Velikonocemi.

Na holčičí koledu (18. března) bylo letos chladno s teplotami těsně pod nulou a ležely
zbytky sněhu. Pěkné počasí měli koledníci v pondělí 2. dubna. Po sněhu nebylo ani
památky, teploty kolem 10 stupňů, ale pokud vysvitlo slunce, bylo teplo. Dalo se
posedět venku, což rádi uvítali ti, k nimž dorazila početná skupina dospělých
koledníků (počet kolísal, jednu chvíli již bylo i 14). Napočítat se dalo i pět desítek
koledníků – ale u vás jich mohlo být i více.
Teplý březen byl následován teplotně nadprůměrným dubnem, během kterého
vykvetlo téměř vše – tulipány, pampelišky, třešně, šeříky, jabloně i kaštany. Teploty
se některé dny šplhaly až skoro ke 30 stupňům!

A proč se vlastně říká Hody, hody doprovody? Začátek koledy pojmenovává původní
osmidenní velikonoční hody trvající do Provodní neděle. Vzhledem k tomu bychom
měli psát spíše „do provody“ místo obvyklého „doprovody“. Těmito slovy začíná
vícero velikonočních koled, kromě známých „Hody, hody doprovody, dejte vejce
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malovaný“ a „Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček“ můžeme slyšet i různé
kreativní úpravy jako „Hody, hody doprovody, piju všechno kromě vody.“
Foto: P. Poulová
Petra Poulová, kronikářka obce

Divadlo – Létající snoubenky

Divadelní spolek Zdobničan Vamberk, pátek 13. dubna

Foto: V. Drašnar

Hasiči 2x v Bystrém

Letos se můžeme těšit na dvě soutěže v naší obci. Na samém konci dubna v sobotu
28. 4. 2018 se ve štafetě a útoku CTIF utkala mladší a starší družstva dětí v soutěži
„O pohár starosty SDH Bystré v Orlických horách“. Soutěž jako vždy byla zahájena
nástupem a štafetou CTIF v aleji směr bysterské doly a před polednem se přesunula
do areálu „Koupaliště“, kde proběhl útok CTIF a vyhlášení soutěže. Hasiči si připravili
nejenom zajímavé boje ve výše uvedených disciplínách, ale i pestré občerstvení.

Další soutěží bude boj o pohár starosty obce Bystré v rámci seriálu Podorlické ligy
v požárním útoku v kategorii muži a ženy. Soutěž se uskuteční v areálu „Koupaliště“
v sobotu 12. května se startem v 9 hodin. I zde kromě zajímavých bojů bude pro
všechny připraveno občerstvení a dobrá zábava.
Foto: L. Ševc
Leoš Ševc
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Cestování s „Viktorem“

S naším divadelním souborem Viktor a pohádkou „Jak pekaři nepekla pec“ jsme
v dubnu zavítali i do vzdálenějších koutů podhůří Orlických hor. 7. dubna jsme se
představili v Provodově – Šonově, kde byla díky pěknému počasí menší účast diváků.
O týden později jsme se vydali na opačnou stranu a zavítali do Chlen. Díky spojení
celé akce i s vystoupením dětí ze školky zde byla divácká účast o poznání lepší.
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u
rozhledny na Vrbici a pokochali se dalekými
výhledy směrem domů ke „Kačenčiným“
horám i dolů do kraje.
Naše putování bude pokračovat představením
v přírodním divadle ve Valu
v sobotu 2. června od 17:00 hodin
a vše zakončíme
slavnostní derniérou v Bystrém
v neděli 3. června od 17:30.

Jste všichni srdečně zváni!!! A i když
jste naši pohádku už viděli, tak vězte,
že to, co uvidíte tentokrát, to jste ještě
neviděli :o)!
Foto: archiv R. Bartošové
Romana Bartošová

Pálení čarodějnic
pondělí 30. dubna
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Co možná nevíte
Stalo se před 75 lety na Dolech…

V minulém čísle byl otištěn článek týkající se smrti na Dolech v čp. 53. Jak si pozorný
čtenář spočítal, stala se událost před 75 lety (v článku bylo chybně uvedeno: před 55
lety). Ještě jednu opravu jsme čtenářům dlužni: vzpomínky podrobně zaznamenala
paní Božena Čtvrtečková, což byla Bohuslavova švagrová, jejím mužem byl Josef
Čtvrtečka, který vlastnil dům čp. 37.
Díky čtenářům zpravodaje můžeme přinést ještě další doplňující fotografie:

Vratislav Světlík zaslal zmiňovaný obrázek
Sládkovy mrtvoly, který gestapo pořídilo
přímo v chalupě na Dolech. Fotografie
pochází z knížky Je tady gestapo, kterou
napsal Jan Šimáně. Kromě V. Světlíka má
výtisk k dispozici také pan Jiří Dusílek.
Autor nepřesně uvádí, že k zabití Sládka
došlo v Kounově. Je pravda, že hranice
bysterského
a
kounovského
(resp.
nedvězského) katastru vede těsně za
domkem čp. 53 – tvořil ji zde vždy Zlatý potok.
V knize na straně 110 Jan Šimáně uvádí:
„Máme-li v paměti utrpení, které náš národ
zakusil v r. 1942, zdá se nám r. 1943 velmi
klidný. Němci sice pokračovali stále
v popravování těch, kteří se provinili
přechováváním parašutistů, ale nepočínali si
již při tom tak vyzývavě jako loni. Doba
- 15 -
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válečných
neúspěchů
nebyla jim patrně vhodnou
pro provokování masakrů.
Říše také potřebovala
práce našich lidí.
V Náchodě jsme měli tento
rok pouze jednu větší
politickou aféru. V neděli
28. března odpoledne
přijelo
do
Náchoda
gestapo a obklíčilo na
Starém Městě rodinný
domek klempíře Bohumila
Viesnera. Došlo ke střelbě.
Několika mužům z domku
se podařilo uprchnout a byli pronásledováni na Branku a do Pekla, kde byl
v restauraci dopaden vlakvedoucí Bohumil Říčař z Plotiště a poštovní zřízenec Jan
Špreňar z Náchoda. Později byl dopaden a zatčen v hostinci „Na Krahujči“ u Bystrého
u hostinského Kolomana Fuckera, býv. čsl. policejního agenta, klempíř Bohumil
Viesner z Náchoda a nadporučík čsl. armády Albín Sládek z Hradce Králové byl při
dostižení v Kounově gestapem ve spánku zastřelen. Sládek užíval krycího jména
Sokol.
V tomto případě šlo o rozsáhlou protiněmeckou organizaci, jejímiž činovníky ve
zdejším kraji byli Říčař se Sládkem. Gestapo nasadilo do organizace svého
provokatéra Farského z Prahy a již delší čas páslo po Říčařovi, který užíval krycí
jména Bureš a Kupka.“
Tolik jiný pohled na událost, o které bylo psáno v minulém čísle.
Petra Poulová, kronikářka obce

Rozhovor s…
Paralympionik Olda Jelínek v Bystrém

Přestože by se z titulku mohlo zdát, že jmenovaný sportovec přijel do Bystrého
na besedu, není tomu tak. Pan Oldřich Jelínek se svou rodinou postavil na jedné
z parcel v západní části obce nový bezbariérový domek. Půjdete-li k Jelínkovým
na návštěvu, přijde vám otevřít milá paní s malou holčičkou a pejskem, nebo si
musíte chvíli počkat – pan Olda je totiž vozíčkář. Co o sobě prozradil?
S manželkou jsme svoji čtvrtým rokem. Dceři Anežce byl v prosinci rok, ještě k nám
patří pejsek Barča. Já pocházím z Holic, ale manželka je z Opočna a má předky
v Tisu. Za svobodna se jmenovala Ryšavá, je dcerou „kapelmajstra“ místní dechové
hudby Bysteranka. Ano, toho pána, který vymyslel oblíbené vánoční troubení. A byl
to on, kdo nám dal tip na stavební parcely v Bystrém.
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Proč právě v Bystrém?
Hledali jsme něco blíže k
Opočnu,
odkud
pochází
manželka, aby to měla blíže
k rodině a také blíž k horám,
protože já již odmala rád lyžuji.
A na lyžích jsem závodil i před
úrazem až do nástupu na
základní vojenskou službu.
Jak se to tak přihodí, že
člověk skončí na vozíku?
Bylo to v roce 1999, to mi bylo
30,
pracoval
jsem
jako
stavbyvedoucí. Měl jsem fůru
starostí s rozjížděním stavby, tři týdny jsem dělal téměř nonstop a pak jsem v autě
nedal přednost… Nebyl jsem připoutaný, takže jsem měl namále. Zlomené obratle,
půl roku v nemocnici, půl roku po rehabilitačních zařízeních. Práce najednou skončila
a změnil se mi celý život.
Mnoho vozíčkářů sportuje a vy jste také měl vždy rád pohyb, ne?
Ano, začal jsem nejprve opatrně s plaváním a v Parapleti jsem se setkal s možností
zkusit monoski. To bylo asi dva roky po úraze. Začátky byly těžké, nikdo to neuměl
tady učit, učil jsem se jezdit metodou pokus – omyl. Tři roky jsem si pořádně
nezalyžoval, jen jsem padal. Pak se to najednou prolomilo a šlo to.

Startovní číslo, v němž se zúčastnil ZOH v Soči v roce 2014, s jeho originál podpisem
Na stupních vítězů (první zleva)

Titulek prozradil, že jste také účastníkem paralympiád. Jak na tu dobu
vzpomínáte?
Turín jsem nestihl, v té době jsem ještě neměl výkonnost. V roce 2010 (Vancouver)
mi bylo 41 let. Systematická podpora sportu je u nás na nízké úrovni, sponzory si
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shání každý sám. Srovnávat naši přípravu na závody s přípravou profesionálních
týmů ze zámoří a alpských zemí se moc nedá. My jsme stihli před sezonou na podzim
maximálně 4 tréninkové kempy na ledovcích v Rakousku, zatímco konkurence
trénovala již od léta na jižní polokouli. My jsme si hledali cestičky jak co nejlépe
absolvovat přípravu a závody s minimálním počtem lidí, zatímco naše konkurence
fungovala v profi týmech od trenérů až po fyzioterapeuty. V ČR obecně koncepce
ohledně přípravy a podpory handicapovaných sportovců ze státních prostředků moc
nefunguje. Vzhledem k těmto podmínkám jsme dosahovali pěkných výsledků.
Na paralympiádách vás provázela smůla, ale co ostatní závody?
Přestože se mi na paralympiádách nedařilo, jak bych si sám představoval, podařilo
se mi dosáhnout jiných dobrých výsledků, se kterými jsem již byl spokojený.
Namátkou 12. místo v obřím slalomu na MS ve španělské La Molině 2009, jako první
český závodník na vozíku jsem se umístil na stupních vítězů v závodě evropského
poháru, konkrétně 2. místo v superobřím slalomu v rakouském Pitztalu v roce 2010, 2.
a 3. místo na mezinárodním mistrovství Rakouska 2009, dále jsem trojnásobný mistr
ČR v sezonách 2009 až 2011, v dalších sezonách se mistrovství republiky bohužel
nekonalo. V roce 2014 jsem se umístil v závodě SP ve Sv. Mořici na 8. místě v obřím
slalomu, průběžně jsem se umisťoval v závodech evropského poháru v první desítce
startovního pole.

Rozhovor s Oldou Jelínkem v České televizi
po Paralympijských hrách v Soči 2014
Při závodu

Pak se ale objevily zdravotní problémy a se závodním lyžováním jste přestal
definitivně. Co děláte teď?
Se závoděním jsem musel ze zdravotních důvodů skončit - na závodech na začátku
sezony 2015 jsem si vážně poranil rameno a po rehabilitaci se přidaly další problémy
se zápěstími, takže bylo vzhledem k dalšímu fungování na vozíku lépe ruce pošetřit
a s vrcholovým sportem skončit. Občas si jedu jen tak pro radost zalyžovat na
Deštnou na Martu, na jaře sedám na handbike, speciální kolo na ruční pohon, a
podnikám cyklistické výlety po krásném okolí. Také se naplno věnuji rodině. Hlavně
se snažím zastat nějakou práci v domácnosti, protože manželka pracuje sice z domu
(působí v oboru petschopového zboží), ale zvládat práci a zároveň starost o naši
dcerku je pro ni časově velmi náročné. Také ještě dohlížím na dodělávky stavby,
kterých je ještě dost hlavně okolo domku.
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A ještě otázka na závěr: Byl u vás někdo na koledě?
Byli tu naši sousedi a docela dost dětí. V Holicích se koleda moc nedrží – klučičí
minimálně, holčičí vůbec. Manželka je z Opočna na holčičí koledu zvyklá.
Monoski se skládá z jedné běžné lyže, na které je upevněna v silném vázání
nosná konstrukce s tzv. skořepinou, ve které je lyžař posazen. Na skořepině jsou
upevněny podle individuální potřeby lyžaře fixační pásy, které nahrazují
nefunkční svaly (břišní) a fixují nehybné nohy proti případnému nežádoucímu
vychýlení.
Stabilitu udržuje monolyžař pomocí tzv. stabilizátorů, což jsou zkrácené,
speciálně upravené francouzské hole zakončené krátkými lyžemi.
http://www.monoski.info/index.php/co-je-monoski
Foto: archiv p. Jelínka

Za rozhovor děkuje a hodně milých sousedů v naší obci přeje Petra Poulová

V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Jaroslav Pokorný
František Macek
Jiří Balcar
Miroslav Pek
Vratislav Světlík
Lucie Fellnerová
Romana Povolná
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Pozvánky

POZVÁNKA
Obec Bystré a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Sraz 17. května 2018 na autobusové zastávce v 13.00 hod. Vyrazíme na výlet!
Trasa:
Odjezd 13.15 hod. Bystré - Třebechovice (Betlém) - Krňovice (Skanzen) - Běleč
(hostinec U Hušků - večeře) – Bystré, návrat kolem 19.30 hod.

Těšíme se na Vaši účast !

Je možné, že ne všichni občané v důchodu obdrží pozvánky. Pokud víte o
někom, kdo pozvánku nedostal a má na ni nárok, prosím, řekněte mu o
akci, aby se mohl zúčastnit. V současné době se občané, kteří nastupují do
důchodu, nikde neevidují, tudíž nemůžeme již všechny monitorovat a
obesílat. Pokud mají zájem o doručování pozvánek na každoroční setkání
důchodců, mohou kontaktovat p. Krásovou ( mob. 723 940 956 ), aby si je
zapsala do seznamu.
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Kulturní a společenské akce - přehled:
16. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

17. května
čtvrtek

Setkání bysterských seniorů – výlet
13:00 u autobusové zastávky

19. května
sobota

Čistění požární nádrže v areálu „Koupaliště“
8:00 u hasičské zbrojnice

26. května
sobota

Svoz nebezpečného odpadu
9:25 – 9:45 u skladové haly

19. + 20.
května
26. + 27.
května
2. června
sobota

Výstava Mateřství a čas
Budova OÚ
sobota 10:00 – 12:00
neděle 15:00 – 18:00
Divadlo - Jak pekaři nepekla pec
Přírodní divadlo Val od 17:00

3. června
neděle

Divadlo - slavnostní derniéra - Jak pekaři nepekla pec
Hospoda U divočáka od 17:30

20. června
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Hospoda U divočáka od 19:30

7. července
sobota

Setkání obcí Bystré
Areál „Koupaliště“

15. srpna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

25. srpna
sobota

Pouťová taneční zábava
Hospoda U divočáka

26. srpna
neděle

Pouťové odpoledne
Začátek 13:30 na návsi, hudba Bysteranka,
Atrakce pro děti, občerstvení
Pouťový fotbalový mač od 16 hodin – hřiště U Roboty
Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

čtvrtky
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Na závěr něco pro děti

Zdroj: www.omalovanky-online.cz
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Zdroj: www.omalovanky-online.cz

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 11. 5. 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. 7. 2018
******
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