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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 44 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 22. srpna 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zprávu o plnění usnesení č.43-2014-2018 přijatého dne 18.07.2018
zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
zprávu o prováděných pracích v obci
zprávu o rozpočtovém opatření č. 16,18 a 20 schválené starostou
zprávu o odpadovém hospodářství
zprávu o kulturních akcích v obci

2) Schvaluje:
a) nájemní smlouvu dle schváleného záměru obce č.Z03/2018 na nebytové prostory
v budově bývalé školy včetně sociálního zařízení v obci Bystré v termínu od
1.9.2018 do 30.6.2019 za účelem dočasné náhradní výuky ZŠ Trivium plus
Dobřany v obci Bystré
b) rozpočtové opatření č.17/2018
c) rozpočtové opatření č.19/2018
d) rozpočtové opatření č.21/2018
Usnesení č. 45 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo v
Obecním domě v Bystrém dne 19.září 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1) Bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zprávu o plnění usnesení č.44-2014-2018 přijatého dne 22.8.2018
zprávu starosty o doručené a projednané poštovní korespondenci
zprávu o prováděných pracích v obci
zprávu o rozpočtovém opatření č. 22 a 23 schváleném starostou
zprávu o odpadovém hospodářství
zprávu o kulturních akcích v obci

2) Schvaluje:
a) uzavření smlouvy s firmou Amper Market a.s. na dodávku elektrické energie do
č.p.88 škola v obci Bystré dle nového tarifu
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Slovo starosty
Konec a zároveň nový začátek
Ocitli jsme se na konci volebního období a upřímně řečeno to vše uteklo nějak rychle. Po
takovéto době bychom měli vyhodnotit, co jsme si na začátku naplánovali. Dovolím si
tedy krátce zhodnotit naše cíle.
Velkým oříškem, který nás zaměstnával celé volební období, byla rekonstrukce místní
hospody. Našim cílem bylo získat stavební povolení a zajistit financování. Stavební
povolení jsme získali a zároveň jsme se snažili dosáhnout na nějakou dotaci. Během toho
ale došlo ke změnám v projektové dokumentaci, a tak byla žádost o dotaci úspěšná až na
druhý pokus. Bohužel díky uvedenému zdržení propadlo stavební povolení a nyní
připravujeme žádost o nové na již změněnou projektovou dokumentaci. Naštěstí nám
bylo vyhověno i v posunu termínu čerpání dotace. Vše je nyní naplánováno tak, aby
stavba mohla být zahájena v dubnu 2019.
Ve vsi bylo zbudováno nové stání pro kontejnery, pro celkové dokončení ještě zbývá
upravit okolní prostor a obstarat menší nádoby na sklo.
Podařila se realizace komunikací u výstavby nových rodinných domů dle upřesnění
nového stavebního povolení, výstavba nových domů zatím postupně pokračuje.
Oprava cesty u č.p.26 se tak trochu stala během na dlouhou trať. Nejprve byla zdržena
projektová dokumentace, do které jsme doplňovali souhlasy majitelů sousedících
pozemků. V říjnu 2017 jsme podali žádost o stavební povolení, abychom po více jak půl
roce byli vyzváni k doplnění vyjádření – stanovisek, které jsme předložili v dané lhůtě do
31. 7. 2018. Bohužel do začátku listopadu povolení stále není vydané.
V některých částech obce byly provedeny nutné opravy komunikací, využili jsme nabídky
obrusu z komunikací, který byl použit na opravu cest k Farám, u koupaliště a
k myslivecké chatě. Co se týče dalších oprav cest, jakou je i ta na bysterské Doly, tam jsme
usilovali o dotaci společně s obcí Kounov, ale nepodařilo se.
Terénní úpravy hřiště v místě
zeleně jsou dokončeny a nyní se
dorovnává zbývající část plochy.
Máme připravenou jednoduchou
studii další etapy.
Zaměření vodovodu je v realizaci,
kanalizace byla zaměřena včetně
zhotovení nového kanalizačního
řádu,
příprava
studie
na
odkanalizování obce je na samém
začátku.
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V areálu koupaliště jsme v minulých letech prováděli opravy vodní nádrže a jejího okolí.
Byla opravena vodovodní přípojka do budovy, z části se osadily nové zařizovací
předměty. Udržujeme antukové hřiště pro využití během celé letní sezóny. Byly
vyměněny stožáry lamp venkovního osvětlení. Přestavba budovy se zatím odsunula.
Místní fara zatím zvenčí nedostála
nějakých zásadních oprav, uvnitř
objektu se již nějaké opravy
zrealizovaly.
V uplynulých čtyřech letech bylo
nutné řešit i další, především
neodkladné práce či náhlé opravy
havarijních stavů.
V posledním roce jsme vyhověli
žádosti ZŠ a MŠ Trivium plus
Dobřany o. p. s. na poskytnutí
prostor bývalé školy pro náhradní
výuku, kde jsme upravovali
především elektroinstalaci.
Dále se začalo s přípravou projektu a povolení na rozšíření veřejného osvětlení v místě
výstavby nových rodinných domků.
U podpory činností dětí, mládeže ale i spolků si
dovolím říci, že se vše daří a s tím souvisí i
s kulturním děním v obci. To každým rokem narůstá
a letošní rok byl z mého pohledu asi v maximální
míře naplněn kulturou, a to v mnoha směrech. Za
vrchol letošního roku a asi i celého volebního období
považuji XI. setkání obcí Bystré, na které si rád
zavzpomínám…
Někdy si říkám, že jsme toho asi mnoho neudělali. Na
druhou stranu, když si zpětně promítnu, kolik času
zabírá administrativa, a to vše při řádném
zaměstnání a rodině, není toho zrovna málo. Bohužel
mi při funkci starosty chybí dostatek času pro
samotnou práci pro obec jako takovou, jelikož stále
přibývá administrativních úkonů a povinností co, jak
a kde zveřejnit, vyplnit, nahlásit apod.
Děkuji všem za projevenou důvěru a věřte mi, bylo pro mě velmi těžké se rozhodnout,
zda mám pokračovat. Tak trochu bych si vyčítal, že bych někomu předal tolik
rozpracovaných akcí, kdy mnohé jsou na samém počátku. Snad mi uplynulé čtyři roky
pomohly zdokonalit se v administrativě a tím se přiblížit k podstatnějším činnostem pro
obec.
-5-

Bysterský zpravodaj

Podzim 2018

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem členům minulého zastupitelstva, kteří se snažili
pomoci, jak bylo možné, a věřím, že to nové bude nápomocno minimálně ve stejné míře.
Došlo k jistému omlazení, a tak doufám, že se to projeví i na činnosti zastupitelstva.
Také děkuji všem, kteří mě doposud pomáhají a podporují ve funkci. Všem, kteří
pomohou s tím, na co sám nestačím. Velké poděkování za toleranci patří již po několikáté
mé rodině, která to se mnou nemá zrovna jednoduché. Touto cestou bych poděkoval
všem spoluobčanům a kamarádům, kteří nejenom kritizují, ale umí podat i pomocnou
ruku.
Na druhé straně nerozumím jednání jedince, který obesílá všemožné úřady a chrlí jedno
smyšlené udání za druhým. Stížnosti podepisuje jmény místních občanů, kteří pak
nevěřícně kroutí hlavou. Avšak i takováto na první pohled negativní zkušenost nás
přivádí k pozitivním výstupům, protože díky těm všem kontrolám, které na nás přišly,
bylo zjištěno, že jsme v ničem nepochybili. Bohužel nás to ale stojí mnoho zbytečného
času a energie, které bychom rádi vynaložili na účelnější činnosti pro obec. Bohužel také
ještě i pro tohoto občana, protože na něj již bylo podáno několik trestních oznámení.
Všem správným občanům Bystrého, kamarádům, kteří se sem rádi vracejí, chalupářům,
návštěvníkům naší obce, prostě všem lidem, co se jim v naší obci líbí, záleží jim na ní a
nemají potřebu udávat, přeji poklidný zbytek roku 2018 a do let příštích pevné zdraví a
hodně štěstí.
Věřím, že s většinou z Vás se setkám v době adventu nebo při vánočním troubení a budu
Vám moci popřát krásné a klidné Vánoce.
Leoš Ševc, starosta obce

-6-

Podzim 2018

Bysterský zpravodaj

Důležitá upozornění
Svoz komunálního odpadu
V příštím roce zůstává svozový den stejný - 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 V Návsi (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

Místní knihovna

je otevřena 16:00-18:00

v těchto termínech:
prosinec 5. a 19.

únor 13. a 27.

leden 16. a 30.

březen 13. a 27.

Informace o provozní době najdete také ve vývěsce
u zastávky.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší

Ivana Pokorná.
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Stalo se
Bysterská Pouť
V letošním roce se sobotní pouťová
zábava pořádala v areálu „Koupaliště“,
kde probíhal již druhý ročník
hudebního festivalu „Bystré Fest“.
Oproti plánu se celý program rozjel
naplno až kolem 19. hodiny a na podiu
se vystřídalo pět kapel. Bohužel trochu
chladnější noc zapříčinila i menší
návštěvnost. V příštím roce se bude
konat podobná akce s ohledem na
plánovanou opravu místní hospody.
V neděli
program
pokračoval
pouťovým odpolednem. Na návsi hrála
dechová hudba Bysteranka, za
kostelem bylo pro děti připraveno
několik atrakcí a stánků a zpřístupněny
byly výstavy „Mateřství a čas“ Jany
Krásové a v budově čp.37 „Vrácený čas
- Ateliér s vůní benzínu“. V čekárně i
místním hostinci bylo připraveno
občerstvení a krásné slunečné
odpoledne bylo završeno tradičním
fotbalovým mačem.
Píšťalka rozhodčího zahájila zápas těsně po 16. hodině a po rozpačitém začátku otevřeli
skóre svobodní po velké chybě ženatých v obraném pásmu. Svobodní i nadále navyšovali
svůj náskok, a tak se v brance ženatých nakonec vystřídali tři brankáři. Ženatí pak jako
vždy pouze zkorigovali výsledek na konečných 2:4. Na závěr se jako vždy kopali penalty,
ve kterých svoji převahu potvrdili svobodní.
Leoš Ševc
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Dny evropského dědictví
V sobotu 8. září byla naše obec zahrnuta do akce pod názvem „Dny evropského dědictví“.
V rámci této akce jezdila zcela zdarma v době od 10 do 17 hodin autobusová linka
v pravidelných intervalech z Nového Města nad Metují přes Ohnišov, Bystré, Sněžné,
Polom, Sedloňov do Deštného. V každé obci bylo pro návštěvníky připraveno něco
zajímavého. V naší obci bylo zpřístupněno víceúčelové zařízení Elada i kostel Sv.
Bartoloměje, byly otevřeny výstavy „Mateřství a čas“ a „Vrácený čas – Ateliér s vůní
benzínu“.
Celou akci organizovalo Město Nové Město nad Metují, kde také na Husově náměstí
probíhal hlavní program celé akce.
Leoš Ševc

Závěrečná akce na koupališti
Druhou zářijovou sobotu se konala poslední akce léta v areálu „Koupaliště“, kde poslechu
a tanci nejprve zahrála mladá kapela Antitalent a po ní se ještě rozjela moderní taneční
hudba v podání začínajícího DJ pod názvem R-Projekt.
Akce byla pořádána zvláště pro mládež a i přes poměrně chladnou noc byla slušná
návštěvnost.
Leoš Ševc
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Dětský den - Indiánské babí léto
Mezi indiánskými kmeny byla vykopána válečná sekera,
a proto mezi sebou všechny kmeny válčí. Bohužel se
válečná sekera ztratila a nikdo neví, kde je. Krveprolití
může skončit pouze v tom případě, že se válečná sekera
najde a zakope. Jen moudrý šaman ví, kde sekeru hledat.
Bílé tváře se musí vydat na cestu za šamanem. Čeká je
náročná a strastiplná pouť plná nástrah a úkolů. Cesta
je tajná, za každý splněný úkol dostanou bílé tváře část
mapy, která jim ukáže, kudy jít dál. Kdo dokáže šamana
najít, dostane za prokázanou odvahu amulet s
indiánským znakem – indicií k nalezení válečné sekery.
Bílé tváře však ještě musí získat návod na rozluštění
indiánských znaků u indiánky od posvátných stromů...
Tak takový byl příběh letošního dětského dne v
sobotu 8. září. Naštěstí vše dobře dopadlo a indiánské
kmeny byly zachráněny. Dorazila totiž téměř třicítka
bílých tváří - dětí odhodlaných ztracenou válečnou
sekeru najít. Když pak všechny dorazily do cíle (na mysliveckou chatu), společně
s indiánským náčelníkem Bystrým vlkem rozluštili znaky na amuletech od šamana a díky
tomu ztracenou válečnou sekeru našli. Tu pak společnými silami zakopali a na znamení
míru spolu všichni vykouřili dýmku míru. Odměnou pak všem byly látkové vaky, které si
každý mohl dle libosti indiánsky vyzdobit a samozřejmě také výborné indiánské placky
– bramboráky a sněhoví indiánci.

Moc díky všem, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích a udělali ze sebe krásné
indiány a především indiánky :o). Velký dík patří bysterským myslivcům za propůjčení
cílového zázemí myslivecké chaty a v neposlední řadě děkujeme Vlastě Chaloupkové za
výborné sněhové indiánky a Kubovi Remešovi a Michalu Mackovi za skvělé bramboráky.
Troufám si říct, že se celá akce vydařila a i díky pěknému počasí jsme si opravdu užily
krásné indiánské babí léto.
Romana Bartošová
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Ivan Král – Czech tour 2018
22. září, Elada
Zatímco na podiu David Fellner uvádí koncert a vítá Honzu
Ponocného, v hledišti se znenadání objevuje Ivan Král,
prochází mezi diváky, potřásá si s nimi rukama, jako by to byli
staří známí. Je to drobný chlapík s upřímným přátelským
úsměvem a tímto svým neočekávaným vstupem boří napětí a
navozuje příjemnou uvolněnou atmosféru.
V téměř dvouhodinovém vystoupení představuje skladby své
i převzaté a přibližuje nám dobu svého působení ve slavných
kapelách. A třebaže je na něm patrná mírná nervozita a také
drobná únava, vystoupení je to excelentní.
Byl to nádherný a velmi silný zážitek, takové pohlazení po duši, které jen tak nevyprchá.
Díky, Davide, za zprostředkování, za tu odvahu něco takového uspořádat. Žebříček je teď
hodně vysoko, po panu Svěceném, Lence Dusilové, Ivě Bittové, Ivanu Královi a dalších
slavných jménech se ptám: Co bude příště? … a už teď se těším…
Monika Drašnarová
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Volby do OZ
Výsledky voleb – Obec Bystré – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelst
va

Počet
volebníc
h
obvodů

9

1

Kandidátní
listina
číslo

název

Okrsky
celke
m

zpr
.

1

1

v%

příjmení,
jméno, tituly

Vydan
é
obálky

Voleb
ní
účast
v%

Odevzdan
é
obálky

Platn
é
hlasy

205

127

61,95

127

918

100,0
0

Kandidát
poř.
číslo

Voliči
v
seznam
u

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

1

Ševc Leoš

45

NK

BEZPP

109

11,87

1

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

2

Lukášek Josef
PaedDr.

66

NK

KSČM

99

10,78

2

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

3

Fellner David
Ing.

51

NK

BEZPP

101

11,00

3

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

4

Drašnarová
Monika MUDr.

40

NK

BEZPP

103

11,22

4

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

5

Tamchyna
Ondřej

31

NK

BEZPP

100

10,89

5

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

6

Dědková
Světlana Mgr.

35

NK

BEZPP

100

10,89

6

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

7

Bartoš Jan Ing.
Ph.D.

42

NK

BEZPP

103

11,22

7

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

8

Hejzlar Samuel
Ing.

26

NK

BEZPP

100

10,89

8

1

Sdružení
nezávislých
kandidátů

9

Pokorný
Jaroslav

50

NK

BEZPP

103

11,22

9
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Volební volejbal
V sobotu 6. října, kdy vrcholily volby do OZ, se za téměř letního počasí sešlo několik
nadšenců volejbalu z Bystrého a okolí a z Náchoda, aby se letos naposledy utkali. Co na
tom, že letní sezóna v areálu „Koupaliště“ skončila. Organizátoři nakoupili něco k pití,
dalo se masíčko na rožeň a celý den se hrál volejbal, a to hlavně pro zábavu.
Hráči se rozdělili do třech týmů a odehráli takový menší turnaj. Po velice krásných
výměnách byl výsledek velice těsný a všechna družstva měla shodný počet bodů i setů, a
tak rozhodovalo skóre jednotlivých setů. Po přestávce, kdy se všichni občerstvili a došlo
i k částečné obměně hráčů, se pak odehrál i druhý miniturnaj.
Za krásného a doslova letního podvečera se pak ještě vše probíralo a hodnotilo až do
pozdních večerních hodin.
Leoš Ševc

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali po delší době pěknou kupu dětí. Příbuzní a přátelé se do
třídy ve škole v Bystrém málem ani nevešli. Však tam bylo také pořádně veselo! Někteří
drobečkové celou akci řádně komentovali, jiní si spokojeně hověli v náručí rodičů.
Slavnostního zahájení se opět zhostily místní děti pod vedením paní Romany Bartošové
a bylo na co koukat. Celá akce probíhala v příjemném bezprostředním prostředí
a nakonec se přivítaní malí občánkové smísili dohromady s většími sourozenci, někdo se
zabral do hry s kostkami, další se fotil v kolébce.
Starosta obce Leoš Ševc přivítal tyto naše nové spoluobčánky:

Anežku Jelínkovou
Alexandru Krásovou
Davida Drašnara

Kláru Hejzlarovou
Matouše Hejzlara
Klaudii Přibylovou

Všem dětem přejeme do života pevné zdraví, štěstí a úspěch.
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Baul Batto a Ondra Kříž duo
19. října, Elada

Brigáda výjezdové jednotky
V sobotu 27. října se 5 členů výjezdové jednotky účastnilo malé brigády při přípravě
palivového dřeva v obecním lese. Deštivé počasí nikomu nevadilo a i přes poruchu
nákladního vozu multicar se brigáda dotáhla do zdárného konce.
Leoš Ševc

Oslavy 100. výročí založení ČSR
V neděli 28. října 2018 uspořádala obec
malou slavnost u pomníku padlých rodáků,
a přestože počasí bylo více než nevlídné,
řada bysterských občanů si nenechala ujít
nejen slavnostní chvíli u pomníku, ale ani
zasazení lípy ke 100 letům naší republiky.
Zvoleno bylo místo na opačném konci
Bystrého, směrem k Bačetínu. Zatím se mu
pracovně říká „na kopečku za parcelami“.
Zároveň byl odkryt také pamětní kámen s deskou, jejíž text tento den připomene všem
kolemjdoucím.
Petra Poulová
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Posvícení, fotbalový mač a „Drakiáda“
Letos posvícení v Bystrém zasáhlo sobotou do dušičkového času, ale počasí stále spíše
připomínalo babí léto. Již od 11 hodin byla pro všechny otevřena hospoda „U divočáka“,
kde o půl deváté večer odstartovala i taneční zábava pořádaná místní kulturní komisí. I
přes velmi slabou účast z řad místních se nakonec sál i taneční parket poměrně slušně
zaplnil téměř devadesátkou návštěvníků.
V neděli posvícení pokračovalo výstavou v budově obecního úřadu s názvem „Mateřství
a čas – trochu jinak“ a pro všechny, kdo si chtěli zavzpomínat na časy, kdy se v místní
škole učilo, byl připraven den otevřených dveří v místní škole. Tam v letošním školním
roce probíhá v náhradních prostorách výuka žáků z rekonstruované školy v Dobřanech.
Tradičně se sehrálo i fotbalové klání mezi ženatými
a svobodnými, které již po několikáté bylo
doplněno o drakiádu. Zatímco se na obloze usmívali
v různých výškách draci, na hřišti probíhal velmi
vyrovnaný souboj. Rozhodnout tedy musely jako
při loňské pouti penalty. Tentokrát to ale bylo velké
drama, kdy ve třech sériích pokutových kopů byli
ženatí při poslední penaltě těsně před vyřazením a
vždy museli proměnit svůj poslední pokutový kop
v sérii. Třikrát ten samý hráč proměnil a po celkových 36 penaltách se pokračovalo další
sérií. Tam už se hrálo formou „náhlá smrt“ a v devatenácté sérii se nakonec rozhodlo.
Vítězem doposud nejnapínavějšího závěru v novodobé tradici sranda fotbalu se stal tým
svobodných.
Leoš Ševc

North Mississippi Blues Project
17. listopadu, Elada
Bluesová formace tří amerických hudebníků – RL Boyce, Kenny Brown a Robert
Kimbrough představila blues tak, jak ho dnes už moc neuslyšíte, v původním syrovém
stylu. Autentický blues americké ulice určitě nadchl každého milovníka tohoto žánru.
Monika Drašnarová
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ZŠ a MŠ Trivium plus o. p. s. Dobřany
Poděkování obci Bystré a Církvi bratrské
Vážení bysterští, čas na hledání provizorních prostor z důvodu rekonstrukce byl velmi
hektický, ale díky vstřícnosti mnoha lidí a především obci Bystré, Eladě a Švorcovým
v Dobřanech se nám podařilo skoro nepodařitelné, a sice, umístit celou školu i školní
kuchyň do náhradních prostor, kde může výuka bez problémů pokračovat. Chtěl bych
tedy na tomto místě veřejně poděkovat všem, kteří v nouzi přispěchali pomoci a přiložili
ruku k dílu. Jsem osobně velmi potěšen, kolik dobrých a ochotných lidí v okolí existuje.
Děkuji obci Bystré a zastupitelstvu za zapůjčení staré školy a za nezbytné vybavení
prostor, děkuji hasičům za vystěhování a poskytnutí klubovny, děkuji Církvi bratrské
v Bystrém za poskytnutí zázemí a kuchyně a Švorcovým za poskytnutí závodiště a věže
v Dobřanech ☺ Zajisté mám momentálně ředitelnu s nejhezčím výhledem v ČR.
Bohužel se našel i někdo, komu je vzdělávání další generace asi na obtíž a zasílá různé
stížnosti na veřejné úřady. Žijeme však ve velmi bezpečném státě, podle žebříčku ČR
patří neuvěřitelné 6. místo v bezpečnosti ze všech zemí světa a předháníme v tomto
smyslu dokonce i Švýcarsko nebo Kanadu. Proto jsme se obrátili na Policii ČR a podali
trestní oznámení na neznámého pachatele, aby celou záležitost prošetřili, jelikož dotyčný
píše svá udání na konkrétní lidi v obci a tím zneužívá jejich jména k poškozování školy.
Naše děti a žáky se snažíme vychovávat k čestnosti a upřímnosti. Proto bych byl velice
rád, aby naši žáci dostávali co nejvíc dobrých příkladů ze života. A takovým příkladem je
i vstřícnost výše uvedených institucí. Věřte mi, že na tento školní rok děti nezapomenou
a již navždy na všech setkání spolužáků si budou vyprávět, jak se učili v Bystrém. Na
druhou stranu bych rád vyzval k čestnosti a upřímnosti všechny, i pisatele těchto
stížností. Pokud Vám něco vadí, buďte dětem příkladem a přijďte za mnou do řídící věže
na závodiště v Dobřanech a společně zajisté najdeme východisko, jak situaci vyřešit.
Vždyť celé toto úsilí děláme pro děti, proto, aby konečně měly prostornější třídy, větší
školu a abychom jim usnadnili cestu za vzděláním.

Budujeme něco nového, nebo se pouze opakuje minulost?
Vážení přátelé, možná se domníváte, že se dějí ve škole a okolo školy úplně nové věci. Po
přečtení tohoto dopisu (viz níže) však nabývám dojmu, že se pouze opakuje minulost ☺
Dopis předsedy MNV z padesátých let bych rovnou mohl podepsat a přeposlat jako
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hromadný email ☺! „....odkaz předků i důvěra široké veřejnosti nás nesmí zastihnouti
mdlé a ochablé....“
Snad jen drobná změna proti minulosti, okresní stavební podnik v Dobrušce Vám zřejmě
žádnou odměnu nevyplatí ani po dohodě ☺
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Jak to je s financemi?
Kromě hledání náhradních prostor a náročného stěhování školy, řízení stavby a projektu,
musíme stále shánět finanční prostředky na zdárné dokončení stavby. Úkol to je opravdu
nelehký, ale naším heslem je „Společně to zvládneme“. A tak běháme! Běháme s Emilem,
běháme po úřadech, běháme za sponzory, běháme do lesa pro kaštany a žaludy, běháme
za ochotnými lidmi… a snad doběhneme do společného cíle, do dalšího patra školy.
Děkujeme za Vaši podporu a děkujeme všem, kteří přispěli, jak pomocí, tak i nějakou tou
kačkou na náš transparentní účet 115-6705290287/0100. K dnešnímu dni (9. 11. 2018)
se vybralo již 716 000 Kč!
Mgr. Jan Grulich, ředitel školy
Aktuální finanční stav přestavby k 25. 10. 2018
Chybějící částka

-6 500 000,00 Kč

Úspory školy před stavbou

500 000,00 Kč

Dary od sponzorů a rodičů

500 000,00 Kč

Dotace Krajský úřad

500 000,00 Kč

Grant Škoda Auto

120 000,00 Kč

Dary od zaměstnanců, rodičů,
spoluobčanů, na transparentním
účtu
716 000,00 Kč
Obec Dobřany, příjem z nájmu
školy
200 000,00 Kč
Obec Dobřany, příspěvky na
žáky 2018
100 000,00 Kč
Příspěvky ostatních obcí

150 000,00 Kč

Úspory školy podzim 2018

150 000,00 Kč

Celkem

2 936 000,00 Kč

Chybějící částka k 25. 10. 2018 -3 564 000,00 Kč
Stavba lešení a provizorní střechy 19. 9. 2018

Pohled na hřeben střechy

Škola pod střechou
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Stavba lešení provizorní střechy

Pohled ze střechy školy

Vybouraná sborovna s ředitelnou

Kontrolní den na stavbě 19. 9. 2018

Příprava nového patra

Příprava nové velké jídelny a školní auly
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Dolní chodba

Pohled do jídelny

Vstup školy

Šachta pro výtah – původní vstup do sklepa

Zprávičky ze školky
Začal nám už 3. měsíc nového školního roku. Pro naši
školku je to už šestý školní rok. Utíká to jako voda. A
co je letos u nás nového? Máme 28 skvělých dětí, jsme
tu dvě učitelky, chůva a provozní. Letos tu nejsme v
Eladě sami, společnost nám dělá první, druhá třída ze
ZŠ Trivium Plus Dobřany z důvodu přestavby školy a
dokonce se tu i vaří. Je to moc prima ☺
Každý nový školní rok se snažíme vymyslet nové a
nové činnosti, které vedou ke zkvalitnění vzdělávání
našich dětí a také k jejich spokojenosti. Děti rády chodí
do přírody a hlavně milují les. Spojili jsme tedy
příjemné s užitečným a zažádali o povolení vytvořit
v lese (vlastníkem je Římskokatolická farnost Bystré
v O. h., parcelní číslo 388) zázemí pro lesní školku.
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Žádost byla přehazovaná jako míč z jedné instituce na druhou. V září se konečně dostala
do správných rukou a přišlo schválení 😊
Velké poděkování patří Janu Barborkovi, který mi pomohl žádost nasměrovat do
správných rukou, Janu Bartošovi, který nám zařídil sezení z klád a obci Bystré, která nás
podpořila.
Lesní školce se věnujeme každý pátek, téměř za každého počasí. Konečně využijeme
gumáky a pláštěnky 😊. Vyrážíme hned po svačince, zaběháme si Emila a jdeme k naší
lesní školce. Probíhá zde výchovně vzdělávací činnost zaměřená na les, přírodu, úklid
lesa, poznávání stromů a další tzv. lesní aktivity.
Celá školka Vám přeje krásný podzimní čas ☺
Za MŠ paní učitelka Zdena

SPOZ – oznámení
Nový seznam členek od 1. 1. 2019
předsedkyně :

Krásová Jana

členky :

Tomášová Zdeňka
Lukášková Dana
Hejzlarová Jarmila

Světlíková Hana
Pokorná Ivana
Menclová Marcela

Členky SPOZu navštěvují jubilanty od 50 let každých 5 let. Gratulace probíhají den před
narozeninami, a to v bydlišti oslavence v odpoledním čase, pokud si jubilant nevyžádá
jiný termín a jiné místo (změnu hlásit předem u J. Krásové na mob.: 723 940 956).
Každý jubilant obdrží jako doposud dárkový balíček v hodnotě 300,- Kč.
Návštěvu členek SPOZu lze odmítnout, dárkový balíček pak bude doručen na adresu
jubilanta.
Nově se bude chodit gratulovat každý rok jubilantům starším 90 let.
Za SPOZ Jana Krásová
- 21 -
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Co možná nevíte
Vysazování lip republiky v Bystrém
Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala pro svou vůni,
půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže
odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. Dřevo je oblíbené
řezbáři, květy se používají do nálevů a čajů, je to významná dřevina medonosná.
Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40
druhů. V České republice jsou původní dva druhy: lípa velkolistá a lípa malolistá neboli
srdčitá. Symbolika stromů doznala změn v době národního obrození a vše vyvrcholilo na
Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů. Od té doby
ji za svůj národní strom považují i Češi.
Naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Lípa srdčitá se dožívá
v porostech 150 let, jako solitér až 400 let, výjimečně i více. Lípa
velkolistá dosahuje ještě vyššího věku, v porostech kolem 200 let, jako
solitér až 1000 let.
Ratolesti lípy, českého národního stromu, můžeme nalézt na mnoha
oficiálních symbolech Česka – třeba na standartě prezidenta, státní
pečeti, vojenských uniformách i bankovkách.
Také v Bystrém najdeme řadu památných stromů. Nejstarší bysterskou lípou je
Hartmanova lípa u čp. 1. Její stáří se odhaduje na 300 let a obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí má 485 cm. Lípy se vysazovaly také u kamenných křížků, které se u nás
zřizovaly převážně na sklonku 19. století (1881, 1891, 1894, 1895). Stromy mohly být
vysazovány i později, např. hasičská kronika uvádí, že lípy u křížku v návsi byly sázeny
28. října 1919 k prvnímu výročí republiky.

Lípa u čp. 1 v lednu 2017, lípy u křížku V Návsi v červnu 2018
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A tím se dostáváme k tzv. lipám republiky, lipám svobody či stromům svobody, stromům
republiky – tak se jim říká. Jedná se o stromy, které byly vysazovány na počest vzniku
Československa. První již v letech 1918 a 1919 - po celé republice jich byly vysazeny
tisíce a nám se letos podařilo vypátrat, že i v Bystrém máme dvě lípy z této doby. Najdete
je při vstupu do lesa cestou na bysterské Doly (říká se tam Na Koláči, dříve tam bývala
skládka). U původní cesty na Doly je zasadil Josef Čtvrtečka, manžel pozdější kronikářky
obce Boženy. Upozornil na ně Vráťa Světlík, který o nich věděl od Milana Čtvrtečky,
Josefova vnuka. Lípy viděla letos na jaře i Ing. Jiřina Jelínková z Národního památkového
ústavu a sdělila, že ta větší patří k největším lipám svobody dle obvodu kmene (menší
má 2,60, větší 4 metry!). Protože snad jde o lípy na obecním pozemku, bude se obec snažit
místo označit a „zkulturnit“.

Vlevo pohled na mohutnější lípu Na Koláči, vpravo záběr na obě údajně stoleté lípy (31. 3. 2018)

U křížku Na Skalce (při výjezdu směrem na Sedloňov) jsou také lípy. Ty čtyři starší
pocházejí zřejmě z roku 1894, kdy byl kříž zhotoven. Opodál směrem k Bystrému
naleznete lípu, která byla slavnostně sázena v pondělí 28. října 1968, tedy k 50. výročí
vzniku ČSR. V kronice je označována jako lípa svobody, proto bylo toto označení vybráno
na pamětní ceduli, která byla u lípy letos v říjnu instalována.
V neděli 28. října 2018 uspořádala obec malou slavnost u pomníku padlých rodáků, a
přestože počasí bylo více než nevlídné, řada bysterských občanů si nenechala ujít nejen
slavnostní chvíli u pomníku, ale ani zasazení lípy ke 100 letům naší republiky. Zvoleno
bylo místo na opačném konci Bystrého, směrem k Bačetínu. Zatím se mu pracovně říká
„na kopečku za parcelami“. Zároveň byl odkryt také pamětní kámen s deskou, jejíž text
tento den připomene všem kolemjdoucím.
A aby byl náš výčet úplný, musíme dodat, že letošní výročí už jedna lípa připomíná – je
to ta, která je vysazena na pozemku naproti Eladě. Lípa vděčnosti byla 9. září vysazena
nejen jako připomínka 100 let republiky, ale i 150 let založení nejstaršího sboru Církve
bratrské a 130 let od úmrtí zakladatele sboru Jana Balcara.
- 23 -

Bysterský zpravodaj

Podzim 2018

Vlevo lípa svobody Na Skalce (březen 2018), vpravo lípa vděčnosti u Elady (září 2018, foto www.elada.cz)

Pokud vás tematika zajímá, doporučuji následující internetové stránky, na kterých
najdete řadu dalších zajímavostí: www.lipyrepubliky.cz, www.stromysvobody.cz.
Petra Poulová, kronikářka obce

Vzpomínky na budování koupaliště
Staré koupaliště
První myšlenky na výstavbu koupaliště v obci Bystré sahají do třicátých let minulého
století. Návrh umístění směřoval tam, kde se říkalo podle kroniky „Pode Vsej“ (pod vsí)
a kde je dodnes i rybník, kterému se někdy říká Staré koupaliště. Inspirací určitě bylo
funkční koupaliště, které se nacházelo v sousedním Ohnišově. Po výstavbě kravína se od
myšlenky na toto umístění upustilo – důvodem bylo znečištění potoka, odpady z kravína
i pasení dobytka v rozbahněné půdě.
Kde najít vhodné místo pro stavbu koupaliště?
Myšlenka na vybudování koupaliště však stále žila a byla podporována bysterskými
nadšenci a hlavním organizátorem Janem Šritrem. Hlavní otázkou bylo, kde koupaliště
zbudovat. Jako ideální se jevilo místo na potoku Brodek (nyní Janovský potok) při hranici
katastrů obce Bystré a Janov. Bylo vyhlédnuto místo pod strání Kantorkou. Tyto
pozemky byly v majetku Dyntarových-Velitelových a ve spodní části Remešových.
Trocha historie: Co je to ta Kantorka?
Podle kroniky byla Kantorka pole, které kdysi užíval bysterský kantor, možná i učitel na
Kostelišti, a Kantorova stráň, později zalesněná, byla jakousi odměnou navíc pro kantora
za to, že hrál v kostele. Předpokládá se, že v těchto místech se ještě před vznikem obce
Bystré nacházelo Zákraví, o kterém kroniky uvádějí, že zaniklo zřejmě v důsledku
častých záplav. Původní kostel (říkalo se tu Na Kostelišti), chátral, ze spodku zvonice byla
vybudována dnešní kaplička. Při pozdější výstavbě se tu opravdu nalezly v zemi i zbytky
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trámoví budov nebo hrazení potoka. Dle kroniky se v těchto místech nacházely i dva
rybníky.

V roce 1964 se v lednovém čísle Bysterského zpravodaje objevuje otázka: „Budeme mít
v Bystrém koupaliště?“ V té době už bylo „koupadlo“ zaměřeno a počítalo se s tím, že by
mělo sloužit i jako nádrž k zadržení vody pro požární bezpečnost. V září se čtenáři
dozvěděli, že „práce pokročily kupředu, ale vlastní těleso není vyhloubeno.“ Proč se práce
protahovaly?
Psal se rok 1964 a s nadšením se začala realizovat myšlenka co nedříve zbudovat chladné
osvěžení pro horké letní dny. Všechno ale nebylo tak jednoduché. Přijela první technika,
která měla za úkol vyhrnout zeminu a vytvořit jámu pro výstavbu. Po shrnutí vrchních
drnů se stroje okamžitě propadly do zeminy a dalo dost starostí je odtamtud vyprostit.
Při pozdějších pracích se zjistilo, že v těchto místech se nachází až dvoumetrová vrstva
rašeliny…
Toto i později zdržovalo stavbu. Zkoušelo se provádění zemních prací pomocí „toužimské
radlice“, zapůjčené z opočenského Broumaru. Radlice se tahala oboustranně pomocí lan,
ale ani to nebylo účinné. Na výběr zeminy byl pozván bahenní bagr s dlouhým ramenem,
ale i ten tam zapadl a při jeho vyprošťování došlo k ohnutí ramena stroje. O postupné
vybagrování se pokoušeli i Luboš Nohejl a Josef Remeš, který v té době jezdil
s buldozerem s radlicí u státních statků.
Stavba se protahovala, ale postupem času se přece jen podařilo zeminu ze staveniště
vyhrnout. Všichni se již těšili na koupání, a tak byly rychle položeny odpadní roury, které
zajišťují napouštění nádrže. A tehdy vznikla jedna velká chyba výstavby: potrubí bylo
uloženo poměrně mělko, což později omezilo získání potřebné hloubky koupaliště pod
skákacím můstkem.
Kdy se konečně podařilo koupaliště dostavět? Jaká byla návštěvnost? O tom bude příští
pokračování.
Podle podkladů Josefa Dusílka připravila P. Poulová
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Rozhovor s…
Jak se malují kostely
Povídání s Josefem Kejvalem tak trochu i o Bystrém
Většina lidí zná Josefa Kejvala jako učitele. Prošel několika základkami - začínal
v Rychnově, pak působil mj. v Olešnici v Orlických horách a Dobrém. Tam také začal
malovat. Nemůžeme nevzpomenout na jeho působení na Základní umělecké škole
v Dobrušce, kde učil výtvarný obor. Krajané, kteří se s ním učili češtinu v letní škole
v Dobrušce, si ho také oblíbili. Na bysterské výstavě jsme si povídali o jeho obrazech.
Schválně – než budete číst – poznáte, které kostely jsou na fotografiích?
Malování se věnujete už poměrně dlouho, co jste ale vystudoval?
Výtvarný obor. I když je pravda, že to mi bylo už padesát. Malovat jsem začal dřív už jako
učitel, což je má profese. Nejdříve jsem studoval češtinu a tělocvik, přestoupil jsem však
na obor čeština – dějepis a jsem vystudovaný pedagog.
V našem regionu jste poměrně známý. Kolik obrazů jste už prodal?
Já obrazy neprodávám. U každého si vzpomenu, kde a kdy jsem ho maloval, co jsem u něj
prožil. Když už někdo o můj obraz opravdu stojí, namaluju repliku.
V Bystrém jste letos vystavoval své obrazy kostelů. Zajímá mě tento obraz bysterského
kostela, čím je výjimečný?
Je to obraz bysterského
katolického kostela a je to jediný
kostel, který má v majetku
někdo jiný než já. Jeho
vlastníkem je zdejší farář Jan
Barborka, který jej dostal jako
dárek od místního sboru Církve
bratrské. Je výjimečný ještě tím,
že byl vůbec první z celé série
kostelů. Začínal jsem v roce
2015, to byla v Bystrém právě
pouť. Když jsem sem jel malovat,
tak jsem to vůbec netušil. Netušil
jsem, že je v Bystrém pouť,
netušil jsem, že v celé sérii bude 120 obrazů (údaj v květnu 2018). A tento obraz to
všechno odstartoval. Do třetice je výjimečný tím, že byl malovaný přímo na místě. Jsou
jen tři obrazy, které byly takto dělané, jinak si pořizuji jen skici. Kostel jsem zpracoval
ještě jednou, stejný námět, ale ten druhý jsem zkubizoval a ten jsem si nechal.
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Na ten zkubizovaný se
podíváme
třeba
příště.
V minulém
čísle
našeho
zpravodaje jsme otiskli obraz
Elady. Ještě něco z Bystrého
bychom na výstavě našli?
V Bystrém jsem dělal ještě
jeden obrázek, ten je až z roku
2017. Tenkrát jsem všude
tady po krajině maloval
podzim. Vznikl soubor, který
se i tak jmenuje - Podzim. Na
obraze je zároveň i kostel, tak
jsem ho zařadil do této
výstavy. Tady ta lípa, ta je
normálně úplně obalená. To jsem tam nemohl potřebovat, takže jsem jí trošku probral
listí. K tomuto obraz jsem si vytvořil skicu a dělal jsem to celé doma.
Říkáte, že první bysterský kostel
byl malovaný celý v terénu.
Podobně jste kreslil také kostel
sv. Jana Nepomuckého v Bělé
nedaleko Liberka. Ten vůbec
neznám…
Bělá je kostel, kde před válkou
byli Němci, kostel je totálně
opuštěný, dveře jsou prkny
zabity, za kostelem je hřbitůvek
- ten nejzpustošenější, jaký tady
kde je. Aby do kostela nepršelo,
tak udělali aspoň střechu. Já
jsem si z té červené udělal
dominantní barvu a tento obraz jsem maloval na místě. Jsou tam určité detaily, to
většinou nebývá, když člověk maluje podle skici.
Kostel na následujících dvou obrazech bychom poznat měli, nemáme to tam zase tak
daleko.
Ano, je to Slavoňov. Je to nádherná ukázka dřevěné architektury ze 16. století. Ten vlevo,
to je jediný obraz, který jsem dělal podle fotografie. Nevypadá sice moc realisticky, ale
opravdu je podle fotky. Ještě jsem dělal Slavoňov se světly na hrobech, je to taková
dušičková nálada s tím žlutým křížem uprostřed. Tady někde při tom vchodu, když se
vyjde z kostelíka, je náhrobek rodiny Kejvalovy a já jsem z těhletěch Kejvalů.
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A otázka na závěr: kde ty všechny obrazy máte uložené?
Je jich opravdu hodně a každý rok přibývá tak stovka nových. Skladuji je v jednom
velkém pokoji. A hned vedle mám cukr pro mé včely, protože kromě malování mě hodně
baví i včelaření.
Za rozhovor děkuje P. Poulová
Vizitka
* 16. března 1945, Opočno
Po maturitě na Gymnáziu v Dobrušce vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec
Králové.
Poté pracoval jako učitel na základních školách a také vyučoval na ZUŠ v Dobrušce.
Výtvarný obor vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Fotografie obrazů B. Vašíček, závěrečná fotka www.elada.cz.
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Pozvánky
VÝSTAVA Mateřství a čas
Milí rodičové,
kdo jste letos na výstavu ještě nezavítal,
můžete ji s dětmi ještě navštívit. Nyní je tak
trochu ve vánočním stylu. Otevřena bude
v neděli 2.12. v čase 14.00 - 14.45 hod.
Prohlídka zabere pár minut a poté se můžete
vydat na vánoční besídku do místního
hostince u Divočáka a následně pak na
rozsvěcení našeho vánočního stromu.
Jana Krásová

Kulturní komise Bystré srdečně zve všechny děti, jejich rodiče, prarodiče i ostatní občany na

VÁNOČNÍ BESÍDKU
2. prosince od 15:00
v hostinci U Divočáka v Bystrém.
Program: profesionální kouzelnické vystoupení,
vystoupení dětí, rozdávání dárků dětem,
rozsvícení vánočního stromu cca v 16:30

Zároveň srdečně zveme na koncert
smíšeného pěveckého sboru církve
bratrské od 17:00 v Eladě.
Účast svých dětí hlaste ihned u Romany Bartošové (tel:608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz).
Opět vybíráme příspěvek 50 Kč na dítě (100 Kč přispívá obec Bystré), přespolní děti platí celých 150 Kč.
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Pokud máte zájem, aby Vaše děti navštívil
5. prosince 2018 Mikuláš se svou družinou,
nahlaste to, prosím, nejpozději
do 3. prosince Romaně Bartošové.
(tel: 608 344 567, e-mail: romana-bartosova@seznam.cz)
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Kulturní a společenské akce – přehled:

5. prosince
středa

Výstava Mateřství a čas - budova OÚ 14:00 - 14:45
Vánoční besídka - hospoda U divočáka od 15:00
Rozsvěcení vánočního stromu - před farou cca od 16:30
Vánoční koncert smíšeného pěvec. sboru církve bratrské - Elada od 17:00
Mikulášská obchůzka
po setmění

12. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
hospoda U Divočáka od 19:30

17. prosince
pondělí

Prodej vánočních stromků
skladová hala 15:00 – 17:00

2. prosince
neděle

21.- 23.
prosince
23. prosince
neděle

Prodej vánočních kaprů
u čekárny od 10:00, možnost občerstvení, speciality z udírny
Vánoční troubení
u čekárny od 17:00, občerstvení zajištěno

5. ledna
sobota

Výroční schůze SDH
hospoda U divočáka

5. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

16. ledna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

19. ledna
sobota

Myslivecký ples
hospoda U divočáka od 20:00, hudba: Trop

8. února
pátek

Benefiční koncert pro ZŠ a MŠ Trivium plus o. p. s. Dobřany
Elada, více na plakátech

20. února
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

23. února
sobota

Hasičský ples
hospoda U divočáka

24. února
neděle

Dětský maškarní karneval
hospoda U divočáka

2. března
sobota

Turnaj ve stolním tenise O pohár vítězného února
hospoda U divočáka

leden – únor

Promítání Jeden svět
Elada, více na plakátech
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V tomto období oslaví své významné životní jubileum
pan Václav Šubrt.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 27. 11. 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. 1. 2019
******
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