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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 11 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo na obecním úřadě v Bystrém dne 14. srpna 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 10 ze dne 19. 6. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 12/2019, 13/2019 a 14/2019, schválená starostou
d) zprávu o prováděných pracích v obci
e) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu v čp. 107 panu Bohumilu Pábelovi
b) prodej PC NB Acer Travelmate P 253 – M – SN (rok výroby 2014) obci Chlístov za
částku 2.000,- Kč
c) úpravy úvěrové smlouvy na akci „Zateplení společenského domu v obci Bystré“
d) změnu dodavatele elektrické energie a to: namísto od firmy Ampér Market odebírat
elektrickou energii od firmy VEMEX Energie a. s. Praha – Bubeneč na základě
předložených nabídek
Usnesení č. 12 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo na obecním úřadě v Bystrém dne 25. září 2019 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 11 - 2018 - 2022 ze dne 14. 8. 2019
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření č. 15/2019, schválené starostou 11. 9. 2019
d) informaci o postupu prací na akci ZSDVOB
e) informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystré
f) zprávu o prováděných pracích v obci
g) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) aktualizaci - podpis Smlouvy o úvěru registrační číslo 99023405401 s Komerční
bankou ve výši Kč 9 500 000,-Kč na Spolufinancování projektu "Zateplení
společenského domu v obci Bystré" včetně daně z přidané hodnoty (dále jen
"Objekt úvěru" nebo "Projekt")
b) aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystré na období 2020 - 2023
c) návrh Dohody o zrušení předkupního práva v obci Bystré u pozemků p. č. 336/5
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(trvalý travní porost) o výměře 1523 m2 a p. č. 337/8 (ostatní plocha - neplodná
půda) o výměře 507 m2
d) záměr Z 04/2019 o prodloužení pronájmu Areálu Koupaliště
Usnesení č. 13 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo ve společenském domě v Bystrém dne 16. října 2019 na obecním úřadu
od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o rozpočtových opatřeních č. 16/2019 a č. 17/ 2019 schválených starostou
b) zprávu o plnění usnesení č. 12 - 2018 - 22
c) zprávu o došlé poště
d) informaci o dalším postupu prací na ZSDVOB
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) Dodatek Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.01/2019-K Areál
Koupaliště dle schváleného záměru č.j. Z04/ 2019
b) záměr č.j. Z05/2019 o pronájmu Areálu Koupaliště na období 1. 3. 2020 až
31. 12. 2024

Důležitá upozornění
Odpadové hospodářství
Od ledna 2020 je zákonem dána povinnost třídit jedlý olej a tuk. Sběrný kontejner na
tuto komoditu jsme uvedli do provozu už před rokem. Zatím není moc využívána,
proto připomínáme možnost ukládání tohoto odpadu. Nádoba na sběr jedlých olejů a
tuků – označená černá popelnice 240l – je umístěna v přístřešku u skladové haly.
Použité oleje se do ní vhazují v uzavřené PET lahvi.
Upozorňujeme také na ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADU NA LOUKU POD
MYSLIVECKOU CHATOU (lokalita pálení čarodějnic). Místo je střeženo fotopastí!
Monika Drašnarová

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v tyto středy:
listopad 6. a 20.

prosinec 4. a 18.

leden 15. a 29.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Stalo se
Hospoda - zateplení společenského domu v obci Bystré
Práce na rekonstrukci už značně pokročily.
Na budově se podařilo zhotovit ocelovou
konstrukci krovu, vlastní krov včetně fólie i
pobití prkny. V přízemí jsou osazena okna a
dveře. Dále jsou z větší části hotovy rozvody
elektro a ZTI a částečně i hrubé omítky.
V září se tedy už začly realizovat práce
spojené s uznatelnými náklady v rámci
dotace.
Práce i přes některé potíže probíhají zatím
dle plánovaného harmonogramu. Bohužel
díky již dříve zmiňovaným nesrovnalostem v dokumentaci musí obec jako investor
řešit se zhotovitelem vícenáklady. Oproti tomu se snažíme hledat úspory, aby
abychom byli schopni celou akci zrealizovat bez navyšování konečné ceny.

Leoš Ševc

Terenní úpravy hřiště
Při rekonstrukci místní hospody byla
část pozemku využita jako meziskládka, a to především vybouraných
materiálů. Za pěkného počasí jsme
stihli odvézt veškerý zde uskladněný
materiál na skládku a následně tento
prostor upravit.
Nyní má celá plocha hřiště konečný
tvar a můžeme pomalu připravovat
další etapu úprav sportovního hřiště.
Leoš Ševc
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Bysterská Pouť
Pouťové oslavy tentokrát odstartovaly už v sobotu v Areálu Koupaliště. Pořádal se
tam Beatový pouťový festival. Za večer se vystřídalo několik kapel včetně místního
Antitalentu. Počasí bylo přívětivé a program nabitý. A i přes to, že v sousedním
Janově probíhalo setkání rodáků, se do Bystrého přišlo pobavit kolem dvou stovek
návštěvníků.
Nedělní program pokračoval odpoledne na náměstí. K poslechu zahrála kapela
Gradace, za kostelem bylo pro děti připraveno několik atrakcí a stánků a v čekárně
občerstvení. I letos bylo k vidění spousta zajímavého. V budově obecního úřadu byla
zpřístupněna stála expozice Mateřství a čas paní Krásové, na náměstí v čp. 37 jsme
mohli navštívit výstavu Vrácený čas - ateliér s vůní benzínu pana Červeného a
bylinkovou světničku paní Macháčkové a v bývalé škole připravil obecní úřad expozici
Nezrealizované projekty v Bystrém. Odpoledne bylo zakončeno fotbalovým utkáním.
Všem, kteří se podíleli na celé akci, patří velké poděkování.

Leoš Ševc

Pouťový fotbalový mač
Pouť jsme jako obvykle zakončili sranda fotbalem mezi týmy ženatých a svobodných.
Už poněkolikáté za sebou se hrálo za pěkného letního odpoledne s příjemnou
diváckou kulisou.
Píšťalka zahájila celé klání asi 15 minut po 16. hodině a po tlaku ženatých se nejprve
prosadil tým svobodných. Ženatým se povedlo ještě do poločasu vyrovnat trochu
kuriózním gólem, který padl po nákopu brankáře před branku svobodných. Míč si tak
bez jediného doteku našel cestu až do branky. I v druhé polovině měli více šancí
ženatí, ale několik pěkných šancí měl i tým svobodných. Ani jednomu týmu se však
nepodařilo proměnit a stav zůstal po základní hrací době 1:1. o výsledku tedy rozhodly
penalty. Tam tým ženatých bohužel potvrdil svoji střeleckou krizi a na penalty tak
zvítězili svobodní 4:2.
Po zápase se pak šlo vše uklidit a za teplého večera ještě posedět k pivečku.
Leoš Ševc
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Pouťová výstava Nerealizované projekty
Během pouťového odpoledne jste si mohli v místnosti SPOZu prohlédnout malou
výstavu bysterských projektů, které byly sice plánovány, ale realizace se nedočkaly:
- povolení k benzinové čerpací stanici z roku 1932
- adaptace domu čp. 37 z roku 1940 (dnes Vrácený čas - ateliér s vůní benzínu)
- studie návrhu přestavby čp. 37 na hasičskou zbrojnici
- stavební úpravy bysterského kina z roku 1955
- původní návrh mechanické tkalcovny na Dolech z roku 1906
- projekt výstavby koupaliště z roku 1940 (staré koupaliště pode vsí)
- návrh kompletní studie areálu Koupaliště z roku 2000
- koncepční studie plynofikace z roku 2000
- územní plán z roku 1976
- plány výstavby nových domků při silnici k Bačetínu – část byla realizována.
Výstava byla doplněna leteckými snímky Bystrého z let 1976, 1996, 2012, 2018 a
několika autentickými předměty (cihly z právě bourané hospody, tkalcovský člunek,
záchranný kruh z koupaliště aj.)
Zaujal také obraz z roku 1962, na němž je kaplička v pozadí s kostelem. Jeho
autorem je malíř Josef Korejs Blatinský z Javornice. Doporučuji zajít si ke kapličce a
zjistit, zda je možné vidět obě dominanty obce v jednom záběru. Co myslíte?

Petra Poulová, kronikářka obce
-6-

Podzim 2019

Bysterský zpravodaj

Závěrečná akce na koupališti
Na samém konci prázdnin se
v Areálu Koupaliště uskutečnila poslední větší akce, kterou tentokrát
uspořádal nájemce areálu. Nádherný
teplý večer byl ideální pro ukončení
léta. Navzdory bezpočtu jiných
současně probíhajících akcí se přišla
pobavit více jak stovka návštěvníků.
Dokonce bylo takové vedro, že
někteří neodolali a šli se smočit do
vody. K poslechu a tanci zahrála
skupina Legendrock.
Leoš Ševc

Máš všech deset pohromadě?
Takto zněl podtitul letošního dětského dne, konaného
v neděli 8. září na koupališti v Bystrém. Tento trochu
neobvyklý název neznamenal nic jiného než pouze to,
že si děti vyzkoušely, jestli mají nejen všech pět
(smyslů) pohromadě, ale jestli jsou i šikovné, bystré,
zručné, přesné a obratné.
Na začátku si každý obkreslil obě své ruce na velký
papír a na jednotlivé prstíky pak sbíral značky
za splněné úkoly. V areálu koupaliště pak postupně
každý navštívil deset stanovišť, které jejich smysly a
dovednosti prověřily. Děti tak ochutnávaly různé
pochutiny, poznávaly všelijaké zvuky, tvary či vůně,
procvičily svůj zrak střelbou ze vzduchovky. Obratnost
dětí prověřila překážková dráha, zručnost lovení
kroužků z koupaliště, šikovnost věšení a skládání
prádla, přesnost střelba foukačkou na terč a bystrost
pak oblíbená “kimovka“.
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I když byl trochu chladnější den, sešlo se tentokrát rekordních 38 dětí z Bystrého i
okolí. Za splnění všech úkolů pak na účastníky čekala bohatá odměna. Všichni
obdrželi létajícího draka, poukázku na párek v rohlíku a limču a samozřejmě
nechyběly ani nějaké ty sladkosti.
Na úplný závěr a na znamení své šikovnosti každé dítko obtisklo svou ručku na
připravenou látku a vznikl tak nádherný veselý obraz.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých
stanovištích, a také panu Michalu Mackovi za zajištění občerstvení.

Romana Bartošová

Volejbal v areálu „Koupaliště“
I tuto sezónu se naplno využíval antukový kurt. Dvakrát do týdne se tu scházeli
amatérští volejbalisté z Bystrého a okolí, v ostatních dnech bylo hřiště využíváno
k dalším sportům a bylo k dispozici i návštěvníkům areálu.
Dne 17. srpna
proběhl
turnaj
mezi čtyřmi týmy,
dva přijely z Nového Města nad
Metují a dva byly
místní.
Prvenství si odnesli bysterští,
kteří svými výbornými výkony
porazili oba hostující týmy.
Celý zápas se nesl v poklidné a přátelské atmosféře a všichni se těší, až si zápolení
v příštím roce zopakují.
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Na začátku října byl plánován v pořadí už třetí a zároveň závěrečný volejbalový
turnaj s našimi kamarády z
Náchoda.
Bohužel pro nepřízeň počasí byla akce zrušena a sezóna tak byla ukončena sice
bez zápasu, zato při přátelském posezení v hospůdce
v Areálu Koupaliště.
Leoš Ševc

Požáry v Bytrém
Po dlouhé době se v Bystrém rozezvučela siréna, a to hned dvakrát během jednoho
týdne. První poplach nás probudil v časných ranních hodinách dne 30. srpna. Siréna
se ozvala ve 2:14 a díky sms systému byla výjezdová jednotka bezprostředně poté
informována o lokalitě požáru a požadavcích na technické vybavení k zásahu.
Bysterská jednotka i přes velmi časnou hodinu zasahovala u požáru jako první, a to
už deset minut po vyhlášení. Za to jim patří velké díky.
Pár dní na to nám siréna zahoukala znovu. Nejprve to bylo v pravé poledne, kdy první
středu v měsíci probíhá zkouška sirén. Pět minut před 13. hodinou se však rozkřičela
znovu. Ve farském lese byla oznámena nebezpečná hromada žhavého popela. Naše
jednotka byla na místě opět první, ale s ohledem na to, že nebyl potřeba okamžitý
zásah, vyčkala příjezdu profesionálů z Dobrušky s cisternou.
Tak si přejme, abychom měli zase pár let klid. Na druhou stranu je příjemné zjištění,
že v Bystrém máme opravdu akce schopnou jednotku.

Leoš Ševc
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Vítání občánků
„Na svět se derou bezbranní, malincí a přesto tak silně odhodlaní. Jsou naší nadějí
a my je chceme a budeme milovat celý náš život.“
V neděli 6. října bylo ve vzduchu cítit nadšené očekávání, radost i nervozita. Vše bylo
nachystáno a rodiče s dětmi v doprovodu přátel a příbuzných přicházeli do bývalé
školy v Bystrém. Opět jsme tu měli vítání občánků.
Jak je již naším zvykem, slavnou chvíli zahájilo krátké pásmo dětí pod vedením paní
Romany Bartošové. Statečně přednesly krásné verše našim novým občánkům

Lindě Tamchynové, Pavlu Jiránkovi,
Natanaelu Hejzlarovi, Jonatanu Vašíčkovi
a přivítaly je tak
za všechny děti
do života i do
naší obce. Poté
promluvil
pan
starosta, popřál
rodičům i dětem
a předal květiny
a dárkové tašky.
Nechybělo ani
focení drobotiny
u
staročeské
kolébky.

Děti se mají čile k světu a my jim přejeme jen to nejlepší, zdravý, dlouhý a úspěšný
život.
Za SPOZ Jana Krásová
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Zprávičky ze školky
Zdravíme ze školky ☺
2. září jsme zdárně vypluli naší imaginární
školkovskou lodí na výpravu novým školním rokem.
Na palubě máme 28 malých námořníků a nového
kapitána Mgr. Josefa Balcara.
První podzimní den jsme našli skřítka Podzimníčka,
který nás provází tímto obdobím. Podzimníček byl
smutný, že je v noci ve školce sám, a tak nás požádal
o pomoc. Je to náš kamarád a my víme, že si
kamarádi pomáhají. Jestli bychom mu prý našli
indiánského Podzimníčka, ale musíme se stát indiány
a zvládnout osm zkoušek. Všichni jsme souhlasili a
naše školka se proměnila v indiánskou vesnici. Malí
indiáni s velikou odhodlaností a statečností plnili
nelehké úkoly (postavit ohniště, prohlédnout si kůži
sklípkana, překonání indiánské stezky (přeskok přes
kameny v divoké řece, protáhnutí se skalní
soutěskou, přechod přes hřebeny Orlických hor…),
jízda na koni, plížení do jídelního týpí, poznávání
ovoce a zeleniny podle chuti, poznávání lesní zvěře…)
Po splnění všech úkolů vyrazili hledat indiánského kamaráda. Byli úspěšní, našli, ale
byla to indiánská Podzimnička. Oba měli velikou radost a provází nás podzimem.
Společně si užíváme krásné dny, chodíme do lesní školky a těšíme se na další
dobrodružství.
Přejeme vám krásný podzim ze školky ☺

Za MŠ p. uč. Zdena
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Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?
2) Druhý obrázek je až od polských hranic.
V obci žije kolem 200 obyvatel a její název
vznikl v roce 1951 po sloučení obcí
Kunštátu, Bedřichovky, Jadrné, Trčkova,
Zelenky a Černé Vody. Josefa Kejvala u
kostela sv. Jana Křtitele zaujaly náhrobky:
„Němci si potrpěli na sochy na hrobech,
těch skulptur tam je víc než jinde.“

1) Pozdně barokní kostel sv. Víta
se nachází
v městysu nedaleko Kostelce n.
Orlicí. Je tu také
renesanční zámek, který je od
roku 1992 majetkem Franzisky
Diany Sternbergové - Phipps.
„Kytara je na obraze z roku 2016 proto, že
opakuje tvar té věže…“
Podle povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová. Foto B. Vašíček a
http://www.farnostcastolovice.wz.cz/kostel.html, autor: Jiří Komárek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63231506
Řešení: 1 – Častolovice, 2 – Orlické Záhoří
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Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím
neumíš
Rozhovor s Janem Grulichem, ředitelem školy
Jan Grulich vystudoval germanistiku na Univerzitě v Liberci a v Pardubicích,
personalistiku a andragogiku na VŠ JAK Praha. Absolvoval roční studium v Basileji
(St. Chrischona) ve Švýcarsku.
S dobřanskou školou ho spojuje 20 let práce, nepočítáme-li školní docházku. V únoru
1999 sem nastoupil jako začínající učitel. Chtěl si zkusit aspoň půl roku učit. A nějak
se to protáhlo. V roce 2005 přijal na zkoušku funkci ředitele – tehdy bylo ve škole 72
žáků. Byl jedním z nejmladších ředitelů, bylo mu 30 let. Když se počet žáků
zdvojnásobil, museli další zájemce odmítat. Škola potřebovala rekonstrukci.

Žáci budovu opustili v červnu 2018 a celý školní rok 2018/2019 trávili v náhradních
prostorách: nejmenší v bysterské Eladě, 3. až 5. třída v bývalé škole v Bystrém, druhý
stupeň na dobřanském závodišti. V září 2019 usedlo do lavic v novotou vonící budově
178 žáků.
Ohlédněme se společně za touto etapou v životě dobřanské školy, etapou, která ale
výrazně zasáhla i do dění v naší obci.
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Navážeme nejprve tam, kde jsme v Bysterském zpravodaji před rokem
skončili: pod heslem SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME jste běhali. S Emilem, po
úřadech, za sponzory. Teď už jste doběhli. Škola na Dobřanech je po roce
opět plná dětí. Kolik to „běhání“ stálo?

Pohled na dobřanskou školu před rekonstrukcí a po ní
Vezmu to od začátku. „S Emilem“ jsme uběhli minulý školní rok více než 10 tisíc
kilometrů. Sehnali jsme skvělého sponzora, který nám za každý uběhnutý kilometr
daroval 10 Kč na stavbu školy. Ale s koncem stavby jsme běhat nepřestali. Běháme
dál. Je milé, že letošní školní rok opravdu jen tak pro radost. Heslo „Společně to
zvládneme“ se vyplnilo a mohu říci, že jsem opravdu vděčný, že to slovo společně
znamenalo obrovskou spoustu lidí. Vždy mi to dávalo energii, hlavně ve chvílích, kdy
byla nejvíce potřeba.
A kolik to stálo? Víc, než jsem kdy předpokládal. Víc sil a úsilí, než jsem si kdy dokázal
představit. A víc peněz, než jsem i při těch nejpesimističtějších myšlenkách myslel.
Čísly vyjádřeno, od projektu až po konečné vybavení jsme utratili skoro 37 milionů
Kč. Dotace byla 25,8 milionů. Museli jsme tedy nakonec sami sehnat více než 11
milionů za jediný rok. K dnešnímu dni jsme ale společně sehnali neuvěřitelných 10,6
milionů. Pro lepší představivost, v průměru jsme každý den získali 30 tisíc na stavbu
školy ☺. Dnes nám tedy chybí už jen okolo 400 tisíc.

Vstup do školy, kde dříve bývala průchozí šatna. Nová učebna v půdní nástavbě.
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Společně jsme to patro pro budoucnost dokázali postavit. To bylo další z vašich
hesel. Záměrně používám MY - i Bysteráci trošinku pomohli. Financemi,
zázemím…
Bez pomoci Bystrého bychom těžko mohli stavět. Takže to nebylo trošinku, ale byla
to velká pomoc! Už když jsme poprvé procházeli bysterskou školou, dýchla na mne
trochu nostalgie a měl jsem z toho hezký
pocit, že zase zaplníme dětmi budovu, která
byla pro děti postavena. Musím nakonec říct,
že i přes velké obavy jsme jako škola prožili
krásný a dobrodružný školní rok, poznali
jsme lépe bysterská zákoutí, oslavili jsme
společně sto let republiky, poznali jsme lépe
bysterské obyvatele, v Bystrém jsme měli
školní besídku i benefiční koncert. Prostě
jsme se v Bystrém cítili jako doma. Vlastně
v Bystrém doma jsme, máme zde školku ☺.
Stravování prvního stupně probíhalo v Eladě

Školáci pokračovali v tradici masopustu, slavili 100 let republiky…

Pohled do třetí třídy (hasičská klubovna). Poznáváte vpravo místnost SPOZu, kde se
učili čtvrťáci?
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Mnozí si nenechali ujít slavnostní otevření školy ve středu 18. září 2019 se
společným setkáním na koncertu Pavla Šporcla v kostele sv. Mikuláše. Všude
bylo cítit, že je to opravdu výjimečný okamžik, který se zapíše do kronik.
Výjimečný okamžik se stal v Dobřanech již přesně před 60 lety. Při slavnostním
otevření mi paní Poulová ze Sněžného ukázala fotky ze 13. 9. 1959, kdy se
v Dobřanech otvírala škola po přestavbě. Vůbec jsem netušil, že to je právě 60 let.
Začetl jsem se do kroniky a některé věci bych mohl zkopírovat ☺. Tehdy se děti
přestěhovaly do sokolovny, která byla přepažená závěsy, my jsme to samé udělali ve
dřeváku. Nejstarší ročník se učil v lokále sokolovny, naše devítka v baru ve věži,
národka se přestěhovala do Nedvězího, ta naše do Bystrého. Kolaudace proběhla na
den přesně po 60 letech, tehdy se stavělo také 1 rok a na stavbě školy se podílelo
mnoho dobrovolníků z okolí. Takže historie se hezky opakuje. Jen v té době
nastoupilo do školy 88 žáků, dnes to je 178. Díky této přestavbě se mohlo ve škole
učit dodnes, tak jen doufám, že díky naší přestavbě bude kvalitní škola v Dobřanech
také další dekády.

Slavnost s koncertem 18. 9. 2019. Vpravo Jan Grulich s paní učitelkou Míšou
Procházkovou u paní Dany Zátopkové.
Mohl bys připomenout onu milou záležitost s paní Zátopkovou?
V průběhu stavby se stalo mnoho neuvěřitelných příběhů. A jeden z nich je příběh
doslova zlatý. Naše škola běhá každý den s Emilem. Je to snaha navyknout děti na
pravidelný pohyb a motivačně jsme tento běh nazvali „Běh s Emilem“ podle Emila
Zátopka. Paní Zátopková se o této naší aktivitě dozvěděla, měla z ní obrovskou
radost a začala si s naší školou a dětmi dopisovat. Na podzim jsme ji i navštívili a
natočila pro naši školu spot, aby nám pomohla hledat sponzory na stavbu. Dokonce
mi dala cenné rady do života. Když jsem jí vyprávěl, jaké máme problémy se stavbou
a financemi, moudře se na mne zadívala a řekla: „Pane řediteli, pokud chcete vyhrát
zlato, tak se z toho nesmíte…..“ ☺.
V červnu 2019 mi pak volala a řekla mi, že už je celkem dost stará (96) a že by ráda,
byť není žádný milionář, něco odkázala naší škole v závěti. V září jsem zvedl
neznámé číslo a muž v telefonu se mi představil jako právní zástupce paní Dany
Zátopkové. Trochu se to ve mně sevřelo, a tak jsem se hned zeptal, jestli je paní
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Zátopková v pořádku, protože jiný důvod, proč mi volá její právník, mne nenapadl. A
on mi vesele řekl, že je naprosto v pořádku. A dále mi vyprávěl, víte, my jsme si dali
s Danou víno a jak je paní Zátopková vtipná, tak mi řekla, proč bychom tu školu trestali
tím, že ještě žiju. Pošleme jim ty peníze hned ☺. Takže naše zlatá olympionička Dana
Zátopková přispěla na stavbu naší školy také.
Bez podpory rodiny by se to asi vše zvládnout nedalo…
Jsem rád, že přestavbu školy ještě zažila aspoň má nejmladší dcera, jelikož dvě starší
děti jsou již na školách středních. A těší mne, že to všichni i s manželkou vzali
statečně. Zvykli si, že na mne mohou mluvit pouze v úředních hodinách a odpověď
na jejich dotazy přicházela s několikadenním zpožděním ☺.
Moderní podoba dobřanské školy není tvůj první „budovatelský“ počin.
V letech 2011-2013 jsi vedl výstavbu víceúčelového centra Církve bratrské
(ELADA), které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“.
V roce 2013 v této budově vznikla nová mateřská škola. Co bylo těžší?
Když se dostavěla Elada, opravdu jsem věřil, že mne složitější úkol už asi nepotká.
Potkal. Stavba školy byla náročnější ve všech ohledech, už jen zorganizovat školní
rok pro 180 dětí a 26 zaměstnanců bez školy, zajistit vše potřebné včetně stravy, učit,
stavět, řídit školu na různých místech, prakticky denně řešit problémy na stavbě a
s projektem, řešit jiné nepříjemné věci a jen tak mimochodem hledat 11 milionů na
dokončení stavby, to vše bylo opravdu za pomyslnou hranou. Že teď sedím v hezké
škole, v nové ředitelně beru jako opravdový zázrak. A bez pomoci tolika ochotných
lidí a zaměstnanců by se to nedalo zvládnout nikdy. Pevně věřím, že mne složitější
úkol již nepotká ☺.

Interiér školy oživují citáty na zdech chodeb
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Škola je plná citátů – který je tvůj oblíbený?
Nejvíc mne minulý školní rok provázel ten od Dany Zátopkové, ale nedá se vylepit na
stěnu ☺. Moc se mi ale líbí citát ve druhém patře. Seděl jsem celkem unavený na
zemi, z kabinetu vyšel po 4 hodinách elektrikář, který měl zapojit školní zvonění do
nového systému, a řekl mi: „Nejde to.“ Tak jsem jen mlčel a ukázal na zeď. Tam je
citát: „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“ Elektrikář taky mlčel. Za
dva dny se vrátil s pájkou a zapojil to.
Stíháš při své vytíženosti ještě také učit?
To je teď pro mne trochu výzva pro další roky. Chci být lepším učitelem. Minulý školní
rok jsem učil 9 hodin týdně, ale nebyl jsem se svým pedagogickým výkonem vůbec
spokojen ☺. Často mne potkávali lidé a říkali, to by z tebe měl Komenský radost,
z toho co děláš. Popravdě si myslím, že by se Komenský dost zhrozil, kdyby navštívil
moje hodiny. Takže, ano, učím, ale abych měl z toho radost, musím se tomu více
věnovat. Těším se, že bude klidnější období a najdu více času pro tuto činnost.
Dokážeš si vůbec užívat toho, co se podařilo vybudovat? Nebo nabereš síly a
budeš hledat další výzvu – dvakrát jsme tě už zaznamenali na volebních
lístcích…
Mám stále stejnou výzvu, tou je kvalitní škola. Stavba byla jedním velkým dílem do
této skládačky, stejně tak jako otevření vlastní školky. Ale tím práce nekončí, naopak.
Takže nová budova není cíl mého snažení, ale je jen prostředkem k dobrému
vzdělávání. A jsem rád, že tuto školu budujeme u nás doma, v Orlických horách, na
vesnici. Že kvalitní vzdělání není jen výsadou velkých měst. Takže až naberu síly,
velice rád se opět vrátím do práce ředitele a chtěl bych, aby naše škola byla ještě
lepší. Stále je mnoho oblastí, které se dají zlepšovat. Ale užívám si také, hřeje mne
to stále u srdce, ten pohled, když přijíždím ráno do práce a říkám si, ona ta škola fakt
stojí ☺.
A co se týká mého zájmu o politiku, je to vlastně to samé. Pracuji ve školství už 20
let, mnohé jsem si zkusil a jsem si vědom toho, že české školství není v dobré kondici,
naopak. Vadí mi, když o školství rozhodují lidé bez praxe. Ale také vím, že je nesmysl
nadávat na poměry doma od televize, že je potřeba přiložit ruku k dílu. Jsem
přesvědčen, že právě politika potřebuje lidi z praxe, kteří uspěli. Takže pokud budu
mít ještě energii a chuť něco měnit v širším smyslu, nejen na lokální úrovni
v Dobřanech, nechám tímto směrem dveře otevřené. Sám jsem zvědav, co přijde.
Díky za zajímavé povídání. Věřím, že Komenský by měl z dění na Dobřanech
určitě radost. Našemu školství přejme více takových lidí.
Připravila Petra Poulová
Fotografie P. Poulová, www.trivium.cz,
www.facebook.com/pg/zstrivium.dobrany/photos
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Pozvánky
Obec Bystré srdečně zveme na

POSVÍCENÍ V BYSTRÉM
V neděli 10. listopadu 2019 od 14:00 na hřišti „u roboty“
Posvícenský sranda fotbal
ženatí x svobodní
+ drakiáda
Přijďte podpořit vaše oblíbené fotbalisty a vezměte s sebou létající draky!
Všechny děti s drakem dostanou sladkou odměnu ☺

Od pátka 8. 11. do pondělí 11. 11. 2019 vždy od 11:00

Svatomartinské
speciality v hospůdce
na koupališti
Více info na:
www.facebook.com/KoupalisteBystre
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Pokud máte zájem,
aby Vaše děti navštívil
5. prosince 2019
Mikuláš se svou družinou,
nahlaste to 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:
8. – 11.
listopadu

16. listopadu
sobota

Bysterské posvícení
Svatomartinské menu v hospůdce v Areálu Koupaliště, od pátka do pondělí
vždy od 11 hodin
Posvícenský fotbal a drakiáda – neděle od 14 hodin na hřišti U Roboty
Koncert Watermelon Slim
Elada od 19 hodin

20. listopadu
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

1. prosince
neděle

Vánoční besídka - Elada od 16 hodin
Rozsvěcení vánočního stromu - před farou po skončení besídky

5. prosince
čtvrtek

Mikulášská obchůzka
po setmění

11. prosince
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ od 19:30

15. prosince
neděle

Vánoční koncert smíšeného pěvec. sboru církve bratrské a pěveckého
sboru Vlasta
kostel sv. Bartoloměje, čas bude upřesněn
Prodej vánočních stromků
skladová hala 15:00 – 17:00

16. prosince
pondělí
21.- 23.
prosince
23. prosince
pondělí

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

4. ledna
sobota

Tříkrálová sbírka

18. ledna
sobota

Myslivecký ples
Sokolovna Dobřany
******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 8. 11. 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. 1. 2020
******
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