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Z jednání obecního zastupitelstva

Usnesení č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo na
Obecním úřadě v Bystrém dne 21. listopadu 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku ze psů
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku ze vstupného
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
f) Pravomoci starosty ke schválení rozpočtových opatření ke schválení
rozpočtových opatření do 100.000,- Kč v rámci jedné položky ve výdajích a
neomezeně v příjmech daňových, nedaňových a dotacích
g) Záměr obce čj. Z 04/2018 o pronájmu areálu „U Koupaliště“ v Bystrém
h) Záměr obce čj. Z 05/2018 o pronájmu nebytových prostor v čp. 110
i) Zamítnutí příspěvku Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
j) Zamítnutí příspěvku Lince bezpečí
k) Plán veřejných zasedání obecního zastupitelstva, výborů a komisí v roce 2019
2. Projednalo
a) návrh rozpočtu na rok 2019
b) střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2023
3. Bere na vědomí
a) Slib zastupitelky Světlany Dědkové
b) Zprávu o rozpočtových opatřeních č. 26 a 27/ 2018
c) zprávu o plnění usnesení č. 1 – 2018-22
d) zprávu o došlé poště
e) zprávu o přípravě inventarizace
f) zprávu o prováděných pracích v obci
g) zprávu o kulturních akcích v obci
Usnesení č. 3 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo ve
společenském domě v Bystrém dne 12. prosince 2018 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Schvaluje
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a) Rozpočet obce Bystré pro rok 2019 jako schodkový, kde jsou příjmy 4.785.200,Kč, výdaje 9.475.761,- Kč, splátka úvěru 162.744,- Kč. Schodek je krytý zůstatkem
na běžných účtech. Závaznými ukazateli schváleného rozpočtu jsou paragrafy
rozpočtové skladby.
b) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023
c) Výběr zhotovitele výměny potrubí a armatur, včetně doplnění zařízení k hlášení
poruch na čerpací stanici vodovodu, a to firmu Voda cz. s.r.o., Hradec Králové
d) Dodatek smlouvy č. 952298 s firmou Marius Pedersen a.s.
e) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu na prodloužení pronájmu nebytových prostor
v čp. 110 v souladu se záměrem obce čj. Z 05/2018
f) Poskytnutí příspěvku Domácímu hospici Setkání o. p. s. ve výši 10.000,- Kč
g) Plán obnovy a rozvoje vodovodu a kanalizace s návrhem výše ukládané částky
25.000,-Kč ročně
h) Možnost podání žádosti o dotaci k podpoře provozu prodejny v Bystrém dle
dotačního programu 19RRD10 ve výši uznatelných nákladů , maximálně však
8.000,-Kč za kalendářní měsíc.
2. Projednalo
a) Informaci o nabídkách firem k zajištění výměny potrubí a dalších komponentů
v čerpací stanici vodovodu
b) Zakoupení zametače na údržbu chodníků, zvláště v zimním období
3. Bere na vědomí
a) Zprávu o rozpočtovém opatření č. 28/2018
b) zprávu o plnění usnesení č. 2 – 2018-22
c) zprávu o došlé poště
d) zprávu o průběhu inventarizace
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
4. Ukládá
a) Starostovi obce, panu Leoši Ševcovi, zajistit výběr zametače vhodného pro obec
Bystré
b) Starostovi obce uzavřít smlouvu o zhotovení výměny potrubí a armatur, dle
usnesení 3/1c, s firmou Voda.cz, s. r. o., Hradec Králové
Usnesení č. 4 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo na
obecním úřadě v Bystrém dne 16. ledna 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) Zprávu o rozpočtových opatřeních č. 29/2018 a 1/2019
b) zprávu o plnění usnesení č. 3 ze dne 12. 12. 2018
c) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
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d) zprávu o průběhu inventarizace
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
g) informaci o příspěvku starosty na výroční valné hromadě SDH
2. Schvaluje
a) Zásady o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro MŠ Bystré na rok 2019
dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 80.000,- Kč
b) Zásady o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro ZŠ Dobřany na rok 2019
dle veřejnoprávní smlouvy ve výši 112.000,- Kč
c) Nájemce nebytových prostor v areálu „U Koupaliště“ v Bystrém, dle záměru obce
Bystré č. j. ZO 4/2018, pana Patrika Chaloupku, bytem Janov 13, 518 01 Dobruška,
jako jediného uchazeče
3. Projednalo
a) Poskytnutí finanční podpory ZŠ a MŠ Trivium Plus o. p. s. Dobřany na
rekonstrukci školní budovy ve výši 100.000,- Kč
4. Zamítá
a) Žádost Farní charity Dobruška
b) Žádost o podporu volební kampaně JUDr. Polčáka
c) Žádost o podporu společnosti Bella České Meziříčí
5. Ukládá
a) Starostovi obce, panu Leoši Ševcovi, zajistit v dostatečné míře omezení vstupu
nepovolaných osob do školní budovy, zvláště osobě, která byla Policií ČR označena
jako pachatel neoprávněných udání podávaných pod cizími jmény
Usnesení č. 5 z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které
se konalo na obecním úřadě v Bystrém dne 30. ledna 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 4 ze dne 16. 1. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018
d) zprávu o prováděných pracích v obci
2. Schvaluje
a) Vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení
společenského domu v Bystrém“ se zastropením hodnoty zakázky ve výši
13.800.000,- Kč bez DPH
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b) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 2.000, - Kč pro s. r. o.
Kultura Rychnov nad Kněžnou pro nákup knih v rámci v rámci regionální funkce
knihovny
c) Smlouvu na realizaci akce „Úprava vystrojení čerpací stanice VDJ Bystré“ ve výši
186.011,- Kč bez DPH, dle usnesení č. 3/1c ze dne 12. 12. 2018
d) Umístění sídla 14. okrsku SDH – Bystersko v budově č. p. 88 (bývalá škola)
e) Umístění mobilní garáže pro potřeby SDH v areálu za hřbitovem na parcele č. p.
42/2, vedle stávajících garáží směrem k zahrádkářské kolonii
3. Jmenuje
a) Dvoučlennou komisi pro otevírání obálek výběrového řízení zakázky „Zateplení
společenského domu v Bystrém“, a to pana Leoše Ševce a Mgr. Pavla Štěpána (CEP)
b) Tříčlennou hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na zakázku „Zateplení
společenského domu v Bystrém“ ve složení Ing. David Fellner, Leoš Ševc a PaedDr.
Josef Lukášek
Usnesení č. 6 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se konalo na
obecním úřadě v Bystrém dne 20. února 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 5 ze dne 30. 1. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření 02/2019
d) zprávu o auditu – přezkoumání hospodaření obce Bystré za rok 2018
e) informaci o průběhu výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Zateplení společenského domu v Bystrém“
f) informaci o realizaci akce „Úprava vystrojení čerpací stanice VDJ Bystré“
g) zprávu o prováděných pracích v obci
2. Schvaluje
a) Zásady pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2019 Sboru
dobrovolných hasičů Bystré ve výši 40.000,-Kč
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši
2.000, - Kč pro s. r. o. Kultura Rychnov nad Kněžnou za účelem nákupu knih v rámci
regionální funkce knihovny
c) Záměr obce Bystré č. j. 01/2019 o pronájmu areálu „U Koupaliště“ z důvodu
odstoupení schváleného zájemce od žádosti
d) Možnost poskytnutí krátkodobého pronájmu budovy č. p. 30 ke kulturním i
soukromým akcím, při stanovení výše pronájmu 500,- Kč/akce (1 – 3 dny)
e) Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz pro
potřebu sledování čerpací stanice vodovodu
f) Dohodu o provozování (zápůjčky) SIM karty O2 Machine pro informace o
poruchách na čerpací stanici vodovodu
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Slovo starosty
Zima jak by měla být aneb jak jsme si odvykli na sněhovou nadílku
V letošním roce nás některé potěšilo, některé zaskočilo a možná některé naštvalo, že
v zimě prostě padá sníh a napadlo ho více jak 30 cm. Nejsme sice v samých horách,
ale naše nadmořská výška už nahrává tomu, že se zde dá nějaký ten sníh v zimě
očekávat. O Vánocích i na Silvestra bylo sněhu poskromnu, avšak se začátkem roku
nám paní Zima ukázala, že umí nadělit poměrně hojnou bílou peřinu.
Obec zajišťuje zimní údržbu na 5km místních komunikací, a to zejména vyhrnutím.
Dále jsou po obci rozmístěny nádoby s posypem a pokud je situace obzvláště
extrémní – náledí apod., nasadí se posypový vozík. Dále udržujeme přibližně 800 m
chodníků podél páteřní silnice přes naši obec. Tyto práce jsou vykonávány hlavně
dobrovolníky stran občanů, kteří to dělají buď již jako důchodci, nebo při své práci.
Tedy nemáme nic ve stylu „technických služeb“, kdy by přímo na tyto práce byla
vytvořena pracovní místa. To si takto malá obec nemůže dovolit. Sledujete-li občas
zpravodajství, tak vidíte, že se na silnicích vyhlašují kalamitní stavy již při 15 cm
sněhu. A tam jsou na zimní údržbu rozhodně vybaveni na velmi profesionální úrovni.
Bohužel si někteří poněkud navykli, že se se svým čtyřkolovým miláčkem dostanou
až přede dveře svého domu. A když pak náhodou v zimě nasněží a někdo se do
kopečků nevyškrábe, zlobí se na obec. Místo aby nabídnul pomocnou ruku, raději
vezme telefon, aby sdělil, že nejsou cesty vyhrnuty, posypány atd. Situaci i trochu
zhoršuje fakt, že se u nás před několika lety zavedl svozový systém popelnic. Tato
situace již byla řešena a občani byli vyzváni, aby v případě zhoršené sjízdnosti
přiblížili popelnice na přístupnější svozovou trasu.
Touto cestou bych rád poděkoval
všem, kteří se starají v zimě o naše
komunikace a chodníky. Zároveň
bych rád vyzval ty, kteří by se chtěli
připojit a pomoct. Stačí se stavit na
obecním
úřadě,
nebo
se
individuálně domluvit.
Přeji všem, ať tuto zimu zvládnou
ve zdraví a chci upozornit, abyste
svoji jízdu či chůzi přizpůsobili
aktuálnímu stavu. A není-li ve
vašich silách si zajistit posypání
komunikace z nádob, či odhození
nahrnutého sněhu, požádejte někoho z rodiny nebo blízkého okolí o pomoc, a když
ani tady nikdo nepomůže, tak snad pak se obraťte na obec. Žijeme v malé vesnici a
věřím, že si budeme umět najít cestu ke svému okolí.
Leoš Ševc, starosta obce
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Důležitá upozornění
Rekonstrukce místní hospody
Projekt, který je nazván „Zateplení
společenského domu v obci Bystré“,
neřeší pouze výměnu oken a zateplení
celého objektu, na což se podařilo získat
dotaci téměř 1,5 mil Kč, ale v rámci této
zakázky je podstatná část neuznatelných
nákladů, které by měly zajistit kompletní
rekonstrukci objektu s novým krovem a
střechou, novým vytápěním, rozvody
vody
a
kanalizace,
novou
elektroinstalaci, vzduchotechniku a v neposlední řadě i novou venkovní kanalizaci.
Nyní se celá akce dostává do jedné z posledních fází a připravuje se výběrové řízení.
Obec má stanovenou částku, kterou je schopna do celé akce investovat, ale bohužel
do toho příliš nehraje současný vývoj ve stavebnictví, kdy za poslední dva roky došlo
k poměrně výraznému vzrůstu cen. Zároveň s tím běží i nové stavební povolení.
Pokud vše dobře půjde, tak bychom měli znát koncem února výše cenových nabídek,
v březnu by mělo být vydáno nové stavební povolení a konečné rozhodnutí kolem
celé zakázky musí být definitivně uzavřeno do poloviny dubna, kdy je termín
k předložení všech dokladů k realizaci projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Doufejme tedy, že vše dopadne dobře a konečně se podaří realizovat již dlouho
připravovaný projekt, který by se mohl stát další dominantou naší hezké vesnice.
Leoš Ševc, starosta obce
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Úpravy na čerpací stanici vodovodu
V únoru proběhly úpravy na vystrojení čerpací stanice obecního vodovodu. Kromě
výměny některých armatur bylo zřízeno i zařízení, které nás formou sms informuje o
fungování čerpací stanice, hlásí případné poruchy nebo nízký stav vody. Vše je
osazeno i jednotkou pro přenos informací do počítače, na kterém budeme moct
sledovat hladinu vody ve studních, množství čerpané vody apod. Cílem je především
snížit spotřebu vody při poruchách a jiných mimořádných událostech, dále pak
prodloužit životnost čerpadel, ale také zjednodušit práci obsluze.
Leoš Ševc, starosta obce

Odpadové hospodářství
Od listopadu je zaveden sběr nové komodity – „jedlý olej a tuk“, tedy oleje a tuky
používané v kuchyni. Nádoba na jejich sběr – označená černá popelnice 240l – je
umístěna v přístřešku u skladové haly. Použité oleje se do ní vhazují v uzavřené PET
lahvi.
Monika Drašnarová

Počet obyvatel k 1. lednu 2019
K 1. lednu tohoto roku má naše obec 262 obyvatel. V průběhu roku 2018 stoupl počet
o šest, před rokem jsme měli 256 obyvatel.
Na minusové straně máme dva odstěhované a dva zemřelé (pan Přibyl a paní
Hrochová).
Čísla plusová zahrnují čtyři stěhování a šest narozených dětí (David Drašnar,
Alexandra Krásová, Matouš Hejzlar, Linda Tamchynová, Pavel Jiránek a Jonatan
Vašíček).
Petra Poulová, kronikářka obce

Sbor pro občanské záležitosti
Novou posilou a členkou Sboru pro občanské záležitosti se stala paní Marcela
Menclová.
Hodnota dárkového balíčku pro jubilanty se zvyšuje na 350,- Kč. Nově budeme také
od letošního roku gratulovat občanům nad 90 let každý rok.
Jana Krásová, předsedkyně SPOZu

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v těchto termínech:
březen 13. a 27.
duben 10. a 24.
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
Vánoční besídka
Vánoční besídka měla tentokrát trochu netradiční termín, ale i program. Konala se již
první adventní neděli 2. prosince a opět byl sál místního pohostinství zaplněn do
posledního místečka.
Na úvod zatančily nejmenší bysterské tanečnice (Lenička Bartošová, Natálka
Dědková, Zuzanka Hauferová, Deniska Jirušková, Elenka Vašíčková a Sárinka
Krejčová) jako sněhové vločky na písničku Vánoční slon od Dády Patrasové. Hlavním
programem bylo vystoupení kouzelníka Dominika Macháčka, který dětem i dospělým
předvedl různé kouzelnické kousky. Vánoční atmosféru navodilo krátké vystoupení
Jany Bartošové a Terezky Machové na příčné flétny a pak už mohly být všechny děti
obdarovány dárečky, předávané letos samotným panem starostou.

Po krátkém čekání na setmění se pak všichni přesunuli před faru, kde se za zvuku
vánočních písniček a po společném odpočítávání rozsvítil krásný vánoční strom. I
přes velkou nepřízeň počasí, kdy pršelo a byla ledovka, se akce vydařila a děti svítily
radostí i novými světélky, která dostaly v dárkových taškách.
Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě sálu a všem, kteří přinesli něco
dobrého ke společnému odpolednímu posezení.
Romana Bartošová

Tříkrálová tradice
Je sobota 5. ledna 2019. V Bystrém ještě doznívá vánoční nálada, protože žákům
dobřanské školy teprve končí prázdniny. Navíc je všude sněhově bílo, které nezničí
ani dnešní teploty mírně nad nulou a slabý déšť. Naštěstí aspoň nefouká. Kolem
deváté se k vesnickým domům vydávají tři skupinky: vedoucí Martina Novotná se
svou již ozkoušenou trojicí králů Matějem Tláskalem, Beátkou Novotnou a Vašíkem
Drašnarem a s pasáčkem Míšou Novotným, vedoucí Marie Barešová s již také
zkušenými koledníky Klementem a Miriam Barešovými a Elenkou Vašíčkovou a po
letech opět vedoucí Marcela Menclová s nováčky Lukášem a Kubou Jiránkovými a
Sárou Krejčovou.
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Spousty ještě neokoukaného sněhu
lákaly krále k dovádění, koulování i
pokusům o klouzání všude možně i
nemožně, takže k většině z vás asi
dorazili nejen mokří od deště, ale
hlavně od sněhu, snad i trochu
umazaní a s potrhanými korunami
(tímto také ještě jednou děkujeme
paní prodavačce Janě, která
zachraňovala jednomu Baltazarovi
korunu izolepou 😊). A proto byli
také trochu zdivočelí a na konci již
docela unavení a ochraptělí.
A bylo něco zajímavého? No ovšem!
Překvapilo nás, jak už nás v mnoha
domech lidé očekávali a počítali s námi,
pokud jsme přišli později než obvykle, měli
už skoro obavy, zda jsme nezapomněli.
Někteří už také byli zvyklí na svou
skupinku, a tak je letošní nováčci a rošáda
docela překvapili. Ale je to dobře, aspoň se
mezi sebou lépe poznáme.
Je odpoledne, skupinky už dokoledovaly,
teď přichází úřad. Vedoucí skupinek a pan
starosta se scházejí k rozpečetění
pokladen, spočítání peněz a vyplnění náležitých protokolů. Takže: letos se v Bystrém
vybralo 17 277,- Kč. Peníze jsme odevzdali
v Charitě v Dobrušce a pokud chcete vědět, na co
budou použity, podívejte se na leták, který
koledníci rozdávali.
A na závěr poděkování: panu starostovi za
skvělou součinnost, vedoucím skupinek za čas,
který poskytly pro dobrou věc, ostříleným
koledníkům, že přišli zas, a novým koledníkům za
odvahu jít do něčeho nového. A všem dárcům za
štědrost a laskavé přijetí.
Marie Barešová
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Obec byla gratulovat k životnímu jubileu
Z kraje zasněženého ledna se rozjely
členky SPOZU v doprovodu starosty do
nedaleké České Skalice, kde navštívily
bysterské občany manžele Hartmanovi, a to
u příležitosti významného životního jubilea
pana Vlastimila Hartmana. Byly mu předány
dary od obce i od Sboru dobrovolných
hasičů. Krátce jsme zavzpomínali na dávné
časy, jak se u nás v obci žilo. Po necelé
hodině jsme se rozloučili a plni dojmů se
rozjeli zpět do Bystrého.
Leoš Ševc

Myslivecký ples
Rekordní účast na mysliveckém
plese z loňského roku byla letos
pokořena, když ples v sobotu 19.
ledna 2019 navštívilo 173 lidí a
hospoda u Divočáka opět praskala ve
švech.
Kromě tradičního zahájení plesu
zatroubením mysliveckých fanfár se
s ukázkami
standardních
a
latinskoamerických tanců představil
jedenáctiletý Honzík Šáfr se svou
taneční partnerkou Kačenkou Pixovou ze Sokola v Lysé nad Labem, kteří sklidili
nejen velký aplaus, ale i nadšení a uznání všech přítomných.
Velký aplaus si zasloužily i bysterské ženy se svými mopy a kbelíky, které to na
parketě pořádně „rozjely a uklidily“ po desáté hodině. I letos nebyla nouze o skvělou
mysliveckou kuchyni a velké množství cen v tombole.
Romana Bartošová

Benefiční koncert
V pátek 8. února proběhl v Eladě
nádherný benefiční koncert na podporu
stavby školy.
Všem hudebníkům a organizátorům patří
obrovský dík!!! Nevšední zážitek a
příspěvek na transparentní účet školy
53200,-Kč. Děkujeme.
Zdroj: Facebook ZŠ a MŠ Trivium Plus
v Dobřenech v O. h.
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Zprávičky ze školky
Po novém roce jsme se všichni sešli opět ve školce. Odpočatí, plný energie a zážitků.
Paní zima nám nadělila spoustu sněhu. Využili jsme toho a vyrazili na Sněhovou
výpravu. Osvojovali jsme si význam zimy pro přírodu, seznamovali se s vlastnostmi
sněhu a ledu a s nebezpečím s nimi souvisejícím. Stavěli jsme sněhuláky a další
sněhové stavby, experimentovali se sněhem.
Také jsme navštívili Grónsko, hráli si na Eskymáky a lední medvědy. Brodili jsme se
ve sněhu do naší lesní školky, zkoumali zimní les. Dokonce jsme pozorovali a hledali
stopy zvířat. Opravdu si tu zimu užíváme ☺

V prosinci jsme se museli rozloučit
s naší Emilkou. Bude nám chybět!!!

Za MŠ paní učitelka Zdena

Co možná nevíte
Lípy svobody v Královéhradeckém kraji
V roce 2018 vyšla knížka Jiřiny Jelínkové a Petra Omelky Lípy svobody
v Královéhradeckém kraji. Autorka pracuje v Národním památkovém ústavu, územní
odborné pracoviště v Josefově, který také knihu vydal. Na 274 stranách přináší
informace o lípách, které byly vysazovány u příležitosti výročí vzniku republiky.
V předmluvě se píše: „Kolik se těchto památných stromů původně vysázelo, již asi
nezjistíme, ale víme, kolik se jich do dnešních dnů zachovalo. V této knize jsme
shromáždili údaje o lípách svobody vysázených na území Královéhradeckého kraje.
- 13 -
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Podařilo se zdokumentovat osudy 152 lip a jednoho lipového stromořadí (s 95
stromy), které rostou ve 110 obcích našeho kraje. Někde bylo totiž na jedno místo
vysázeno i více lip. Základ evidence tvoří lípy zasazené při vzniku republiky, tedy na
podzim roku 1918 a během roku
1919. K nim jsou pak přiřazeny i
stromy vysázené při pozdějších
výročích, nejvíce v roce 1968,
případně i v jiných letech. Najít
tyto lípy byla v některých
případech
práce
přímo
detektivní. Málokteré z nich jsou
totiž
nějakým
způsobem
označeny – tabulkou, pamětním
kamenem. O jejich existenci tak
nevědí ani obyvatelé obcí, ve
kterých rostou.“
Autorka pátrala po lipách svobody i v naší obci. A tak se na straně 190 můžete dočíst
o naší lípě srdčité s výškou asi 22 m a obvodem kmene 176 cm, která byla vysazena
28. října 1968 Na Skalce. Zajímavé je i čtení na straně 200: zde je pojednáno o dvou
lipách velkolistých s obvody kmenů 260 cm a 398 cm sázených v roce 1918.
Informace pocházejí od Milana Čtvrtečky, vnuka Josefa Čtvrtečky, který lípy u
původní cesty z Bystrého na Doly sázel. Pokud byste měli problém stromy najít,
nabízí kniha i GPS souřadnice: 50.3152211N, 16.2653119E. Jak vypátral Vratislav
Světlík, měla by být o těchto lipách zmínka také v Hejzlarových kronikách: mluví se
tu o dvou lipách svobody Na Koláči, které zasadili bysterští občané Josef Čtvrtečka
(1873 – 1920), obecní hajný z čp. 53, se synem Josefem (1902 – 1983) a Antonín
Marek (1854 – 1933), mlynář z čp. 51.
Při prolistování knihou by vás mohlo zaujmout, že v Mělčanech je stoletá Čudova lípa,
v Opočně lze nalézt lípu z roku 1919 uprostřed parčíku na Kupkově náměstí, ze
stejného roku pochází také lípa ve Valu. Dobruška má lípu z roku 1968 před budovou
průmyslovky, na rohu autobusového nádraží najdete lípu z roku 1934, která byla
vysazena jako náhrada za uhynulou lípu na Šubrtové náměstí, která tam rostla od
roku 1919.
Jeden z výtisků této knihy je k dispozici v bysterské knihovně.
Petra Poulová, kronikářka obce
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Vzpomínky na budování koupaliště - 2. část
Minule jsme se dozvěděli, jak se hledalo místo pro stavbu koupaliště, a zjistili jsme,
kde se říkalo Na Kantorce. Podrobněji byly popsány i problémy, které stavbu
protahovaly.
Jak se tedy vlastně koupaliště stavělo?
Pro výstavbu neexistovaly žádné plány, a tak se jezdilo na zvědy na koupaliště
v Hrošce i jinam. Starostou obce byl tehdy Jaroslav Tomáš, vedoucím komise pro
výstavbu Josef Dusílek. Ti potom za pomoci pásma a hadicové vodováhy stanovili
postup výstavby a betonáže. Jediné nákresy budoucí myšlenky výstavby koupaliště
se doposud nacházejí u Josefa Dusílka. Výstavba stěn se prováděla z betonových
překladů, které se přikládaly a kotvily na bednění sloupků. Hráz a výpust byly
postaveny z dlouhých betonových překladů.
S pracemi pomáhali i ostatní občané Bystrého…
Na stavbě odpracovali bysterští občané množství brigádnických hodin, zvláště při
pokládání dlaždic na dno koupaliště. Je třeba s úctou vzpomenout na práci, kterou
odvedli manželé Vlastík a Marie Hartmanovi.
Jak to bylo s financováním stavby?
Peněz na stavbu se nedostávalo, a tak jsme se pokusili získat příspěvek
z ministerstva tělovýchovy, kde tehdy pracoval bratr Jaroslava Tomáše. K získání
příspěvku však bylo třeba zpracovat projekt, který byl nakreslen podle již
rozestavěného koupaliště. Bylo třeba dodržet rozměry a hloubku pro plavecké dráhy.
Podařilo se zajistit finanční dotaci, která pak byla použita k dostavbě koupaliště a
šaten.
Kousek od koupaliště mělo janovské JZD drůbežárnu…
Byla to bývalá drůbežárna, objekt již nebyl využíván. Uvažovalo se o tom, zda tento
objekt odkoupit, či postavit šatny zcela nové. To už bylo v roce 1970, když obecní
úřad výstavbu šaten schválil. Objekt byl nakonec odkoupen a zedníci, kteří tehdy
končili výstavbu bytovky státních statků, přešli na koupaliště a šatny přestavěli.
V roce 1971 byly omítnuty stěny bazénu, koupaliště bylo natřeno izolačním nátěrem
a 11. června se pokládali dlaždice na dno. 9. července se koupaliště napouštělo.
Tady musíme vzpomenout, že při prvním napouštění koupaliště čekali jeho stavitelé
s napětím celou noc, zda hladina vody bude vyrovnaná a zda někde nebude voda
přetékat přes okraje. ☺
17. července koupaliště vypustili, umyli a druhý den znovu napustili. Sice ještě nebylo
zkolaudováno, ale koupání bylo možné po celé prázdniny. Bysterská kronika
obsahuje i další fakta, kterým se budeme věnovat zase příště. A snad už dojde i na
tu slibovanou návštěvnost.
Podle podkladů Josefa Dusílka připravila P. Poulová
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Na fotografiích
z archivu kroniky je
staré koupaliště
(zřejmě rok 1933)
a nové koupaliště
(1. srpna 1974).
Stánek na občerstvení byl
zakoupen na podzim 1971.

Do příštího pokračování
uvítáme Vaše fotografie
bysterského koupaliště
(nejlépe z výstavby a ze 70.
až 90. let). Pokud byste
doma nějakou zajímavou
našli, pošlete ji
naskenovanou na mail:
poulova.petra@centrum.cz,
popř. ji zapůjčte
k naskenování.
Nezapomeňte uvést datum
pořízení.
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Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?

2

1

4

Nápověda:
1) Kdysi lidé těch 153 schodů absolvovali na
kolenou a na každém schodu se modlili. Když tu
autor kreslil, přišli mladí lidé, klesli na první schod.
Tak si je rychle vyfotil. Ale nemusel vůbec
spěchat, protože popolezli na druhý schod, chvilku
se modlili a on si je v klidu nakreslil…
2) Je to jeden z nekatolických kostelů.
3
3) Noční pohled na kostel ve městě založeném
Janem Černčickým z Kácova.
4) Tento obraz vznikl ve stejné době jako č. 1. Společné mají i to, že jsou na nich
postavy. Vlevo je muž se ženou, měli tam krásnou siestu, povídali si, tak je k tomu
autor přiřadil, bez nich by to prostě nebylo ono.
Řešení: 1 – Homole, 2 – Husův sbor v Dobrušce, 3 – Kostel Nejsv. Trojice v Novém Městě nad Metují na náměstí, 4 –
Kostelec nad Orlicí. Podle povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová, foto B. Vašíček
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Rozhovor s…
Jak se dostat na druhý konec světa
Povídání s Nikolou Čtvrtečkovou o Kanadě
Nikola odmalička bydlí v Bystrém. Vychodila dobřanskou základní školu,
odmaturovala na náchodské obchodce a poté ještě vystudovala pedagogickou
„vošku“ v Litomyšli. Našla si práci v jedné pražské mateřské škole, ale tušila, že zůstat
v Praze nechce. Chtěla by se spolu se svým partnerem Michaelem vrátit zpátky do
Orlických hor. A protože ve dvaadvaceti je čas i na to, aby člověk trošinku poznal jiné
země, vyrazili společně na druhý konec světa – do Kanady.
Co vás dva vedlo k tomu, že jste opustili klidné Orlické hory?
S Michaelem jsme ve stejný rok dokončili svá studia, bylo otázkou, co bude dál. Já
jsem byla maximálně na dovolené u moře, ale Michael už měl s cestováním svoje
zkušenosti, neboť v roce 2013 sám vyrazil na Nový Zéland, kde strávil jeden rok prací
(sbíral v sadech jablka a kiwi). A protože to byl neopakovatelný zážitek, chtěl mi
dopřát něco podobného, abychom jednou měli nač vzpomínat. A tak jsme spojili
příjemné s užitečným: vyděláme si nějaké peníze a ještě u toho spolu zažijeme
dobrodružství. Chvíli trvalo, než se nám oběma podařilo získat Workingholiday visa
(pracovní víza) na rok do Kanady. Ještě těžší bylo opustit rodinu, klidnou vesničku,
svoje přátele…
Jak složité je vydat se pracovat do Kanady?
Hodně, cesta do Kanady začala vlastně již žádostí o víza, musíte si obstarat všechny
papíry, doklady, aby vás tam vůbec pustili. Je to trochu těžší, neboť si vše dobře
hlídají. Nechtějí si tam pustit jen tak někoho, ale musíte být trpělivý. Naše čekání na
schválení našich žádostí o víza trvalo déle než 1 rok.
Pak už následovala tvoje první cesta letadlem…
14. srpna 2018 jsme letěli z Prahy do Frankfurtu nad
Mohanem (Německo) přibližně 2 hodiny. Zde jsme
přestoupili na letadlo do Seattlu (USA). To byl náš
nejdelší let, který trval 11 hodin. Poslední let byl do
Vancouveru (Kanada) a ten trval 1 hodinu. Celá cesta i
s přestupy na letištích nám zabrala asi 23 hodin. Při
přestupech na letištích projdete různými kontrolami, kde
se Vás i vyptávají, proč letíte do Kanady, co tam budete
dělat, zda máte dostatek peněz na účtu atd. Musíte být
na všechno připraveni. Michael naštěstí neletěl poprvé a
věděl, co očekávat, takže jsme byli připraveni
dostatečně. Já sama bych se ztratila už v Praze na letišti
☺.
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Co v Kanadě vlastně děláte?
Neočekávejte nic mimořádného (smích). Michael v Čechách vystudoval Vysokou
školu obchodní v Praze se zaměřením na cestovní ruch, ale byl zaměstnán v Čepru
v Praze na dispečinku. Já jsem vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou se
zaměřením na předškolní pedagogiku a pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole
v Praze. Věděli jsme, že v Kanadě nebudeme pracovat v našich oborech, měli jsme
v plánu hlavně cestovat a vidět krásnou přírodu Kanady. Lidé, kteří letí do Kanady za
účelem něco zažít, nemají v plánu sedět někde v kanceláři ve městě. Pracujeme v
ubytovacích zařízeních. Jelikož jsme přiletěli v srpnu, probíhala ještě letní sezóna.
Usadili jsme se v krásném resortu AlpineMeadows, který leží daleko od velkých měst,
v lesích na břehu jezera - Michael pracoval jako údržbář resortu a já jako uklízečka.
Někteří Češi by to brali jako podřadnou práci, zvláště s vaším vzděláním, co
vy?
Tady je to jiné. Tady si toho lidé váží. Aby zákazníci mohli být spokojeni, jsou k tomu
lidé jako uklízečka nebo údržbář prostě potřeba. V Kanadě si navíc velmi váží Čechů,
protože Češi jsou na místní poměry velice pracovití. Já a Michael jsme lidé, co se
práce nebojí. My jsme s prací spokojeni, neboť si peníze na obživu v klidu vyděláme.
A také si zlepšujeme naši angličtinu.

Fotografie z Kanady – kromě práce je i čas na poznávání přírody a na heliskiing

Na zimní sezónu jste hledali práci někde jinde…
Chvíli nám to hledání trvalo, ale nakonec to dopadlo dobře: přesunuli jsme se do
resortu Mike Wiegele Helicopterskiing, kde zastáváme stejné pracovní pozice. Na
kanadské poměry je to „nedaleká sousední vesnice“, která je o 120kilometrů
severněji. Kromě výplaty za práci tu máme také mnoho zaměstnaneckých výhod a
tou nejoblíbenější je heliskiing zdarma. To znamená, že nás helikoptéra vyveze až na
vrcholky hor a tam lyžujeme. Je to neuvěřitelný zážitek. A v dubnu se na letní sezónu
opět máme vrátit do našeho prvního resortu, neboť tam s námi byli velice spokojeni
a nám se tam moc líbilo.
V čem je Kanada jiná než Česko?
Asi největší změna, kterou jsme zaznamenali, je rozloha země. Kanada je jednoduše
obrovská ☺. Do nejbližšího obchodu jezdíme hodinu autem do 100km vzdáleného
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městečka. Lidé jsou zde na sebe milí, jsou k sobě laskaví, snaží se Vám se vším
pomoci. Čas zde tolik nechvátá, necítíte to napětí, které je v Česku všudypřítomné. A
pak je tu spousta maličkostí, kterých si tu během pobytu všimnete, například
nekoupíte zde rohlíky ani housky, zámky u dveří fungují jinak, na silnicích potkáte
sotva pár aut, zato kamiony tu jezdí rychleji než osobní auta, protože nemají
omezovač rychlosti, výplata chodí 2x do měsíce a další drobnosti.

Foto z pobytu v Kanadě - ledovcové jezero pod horou Robson a inverze v pohoří Cariboo

Jste v kontaktu s nějakými jinými Čechy?
Už před začátkem našeho dobrodružství jsme byli v kontaktu s jinými Čechy, kteří
právě byli v Kanadě. Michaelův kamarád, s kterým se poznal na Novém Zélandu, byl
právě v Kanadě se svojí přítelkyní, když my jsme si žádali o víza do Kanady. Po příletu
do Kanady nám hodně pomohli, neboť zrovna odlétali a prodali nám svoje auto, ve
kterém se dá přespávat. S dalšími Čechy a i Slováky jsme se seznámili vždy v našem
zaměstnání. S více Čechy bychom se jistě seznámili ve Vancouveru, tam jich pobývá
asi nejvíce z celé Kanady.
A co angličtina, pokud vím, měla jsi jen základní znalosti…
Angličtina, to byla jediná věc, ze které jsem měla strach už na začátku. Michael si už
na střední škole udělal certifikát z němčiny a anglicky uměl dobře i díky svému pobytu
na Novém Zélandu. Já jsem se učila němčinu, ale dnes z ní mám v hlavě již jen útržky.
A angličtina? Tak tu jsem měla pouze na střední škole, kde jsem se naučila základy.
Ve škole vás učí britskou angličtinu, takže se tu setkávám se slovíčky, která se v
Kanadě řeknou jinak. Vlastně je ta angličtina docela zábava, protože někteří naši
spolupracovníci jsou z Austrálie, jejich rodný jazyk je také angličtina, a když na sebe
mluví pak Kanaďan a Australan, oba mluví sice anglicky, ale občas si také nerozumí
(smích). Přirovnala bych to k českým a moravským nářečím. A jak tomu pak mám
rozumět já?
Po téměř půl roce už to musí být lepší, ne?
Lidé tady v Kanadě jsou velmi ohleduplní. I když neovládáte anglický jazyk, snaží se
Vám spíše pomáhat, vše vysvětlí tím nejlehčím způsobem, snaží se mluvit pomalu a
srozumitelně artikulovat. Samozřejmě narazíte i na ty typy, co jim je jedno, že
nerozumíte. Naštěstí jich tu není mnoho. Chce to hlavně čas. I když jsem si na začátku
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myslela, že vypadám jako úplný blázen, že letím do Kanady a neumím mluvit anglicky,
postupem času se do toho dostanete, použijete ruce a nohy a ono to jde. Vlastně jim
vůbec nevadí, když řeknete nějaký minulý nebo přítomný čas špatně, oni Vám rozumí.
Teď už se nebojím mluvit a to je hlavní.
Jak komunikujete s domovem?
Děkujeme dnešní době, že jsou mobily a hlavně internet. Na ten se dnes připojíte
téměř kdekoliv, takže to není až tak složité. Využíváme mobilní aplikaci Messenger
nebo Skype, přes které si posíláme zprávy, a když máme volno, tak si i voláme. Ve
videohovoru můžeme rodičům ukázat, kde bydlíme a jak to tady vypadá. Babičkám a
dědečkům posíláme esemesky.
Přeji, ať tam nezmrznete – prý tam máte právě minus 32 stupňů – a ať se Vám
oběma daří dobře. Díky za zajímavé povídání.
Petra Poulová

Pozvánky
Turnaj amatérů ve stolním tenise o „Putovní pohár Vítězného února
Na sobotu 9. března připadá další již 16. ročník turnaje ve stolním tenise o „Putovní
pohár Vítězného února“. Po několika vydařených a hojně navštívených turnajích se
letos opět utkáme na sále místního hostince, a to i přes skutečnost, že bude hospoda
mimo provoz.
Termín se naplánoval s přihlédnutím na jiné konané akce. Začíná se od 13:30,
prezentace bude probíhat už od 13:00 hodin. Opět bude kategorie neregistrovaní
muži a ženy. V průběhu turnaje bude zajištěno drobné občerstvení a pro nejlepší
budou připraveny i nějaké ty hodnotné ceny. Více informací na plakátech.
Leoš Ševc

Gratulace
V tomto období slaví svá významná životní jubilea
Vlastimil Hartman
Jiřina Smolová
Dana Hartmanová
Vilma Hrubešová
Blanka Hejzlarová

Gerlinda Povolná
Dana Francová
Danuška Netíková
Marie Martínková
Blanka Štěpánová

Dodatečně také gratulujeme panu Karlu Čejpovi ml. a paní Editě Krpálkové.
Přejeme všem pevné zdraví a hodně štěstí.
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EuroKlíč v Dobrušce
CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním
postižením a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení
(WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala
tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče
je, že si s ním lidé se zdravotním postižením mohou tato zařízení odemknout sami a nemusejí
žádat o klíč obsluhu.
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými
dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či
ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že
patří do některé cílové skupiny.
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho regionální pracoviště
Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Od 2.1. 2019 můžete Euroklíč získat na MěÚ Dobruška, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, Nám. F.L. Věka 26, 518 01 Dobruška.
Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru OSVZ, tel.: 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, tel.: 494 629 625
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických
zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech.
Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost
jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových
stránkách www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové
místo je označeno pamětní deskou.

Mgr. Bohuslav Matys
sociální pracovník
OSVZ Dobruška
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Kulturní a společenské akce - přehled:
9. března
sobota

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

13. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

17. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

15. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

30. dubna
úterý

Pálení čarodějnic

květen
24. května
Pátek
čtvrtky

Setkání důchodců - bude upřesněno na pozvánkách
Noc kostelů - bude otevřen kostel sv. Bartoloměje v Bystrém do 22 hodin
Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy

Pokud jste o zasílání informací žádali, a přesto zprávy z OÚ nedostáváte, prosím, kontaktujte
OÚ znovu. Vyskytly se technické potíže a je možné, že některým zájemcům informace
nechodí. Děkujeme za pochopení.
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******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 7. 3. 2019 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. 2019
******
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