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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 14 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 20. listopadu 2019 na obecním úřadu od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o rozpočtovém opatření č. 18/2019, schváleném starostou
b) zprávu o plnění usnesení č. 13-2018-22
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 č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou
Černohlávek-Oil
b) rozpočtové opatření č. 19 ze dne 11. 11. 2019
c) obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019 o místním poplatku z pobytu
d) obecně závaznou vyhlášku obce Bystré č. 01/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bystré
e) darovací smlouvu se společností ŠKODA-AUTO ve výši 100.000,- Kč
f) jmenování inventarizační komise dle plánu inventur 2019
3. Pověřuje
a) místostarostu obce Josefa Lukáška jednáním s manželi Tláskalovými o možnosti
směny a odkoupení pozemků v majetku jmenovaných
Usnesení č. 15 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 11. prosince 2019 na obecním úřadu od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) Zprávu o rozpočtovém opatření č. 20/2019, schválené starostou 30. 11. 2019
b) zprávu o plnění usnesení č. 14-2018-22
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
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2. Schvaluje
a) rozpočet obce Bystré pro rok 2020 jako schodkový, kde jsou příjmy 4.908.080,- Kč,
výdaje 14.253.471,- Kč, splátka úvěru 154.609,- Kč. Schodek je krytý úvěrem u
Komerční banky ve výši 9.500.000,-Kč. Závaznými ukazateli schváleného rozpočtu
jsou paragrafy rozpočtové skladby.
b) střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024
c) podání žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na podporu prodejen v obcích do
1000 obyvatel
d) zásady dotačního programu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provoz
prodejny v obci Bystré
e) odměny pro členy OZ formou DPP na období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 za práci
v obci mimo rozsah činnosti zastupitele:
Ševc Leoš 100,-Kč/hod max.100hod.- opravy stěn požární nádrže, práce na
opravách vodovodu a kanalizace, práce s obecní mechanizací
Pokorný Jaroslav 100,-Kč/hod max. 50 hod. - práce s obecní mechanizací
Drašnarová Monika 100,-Kč/hod max.100hod.-obecní zpravodaj a údržba
zeleně
Tamchyna Ondřej 100,-Kč/hod max. 50 hod. - úprava veřejných prostranství,
opravy obecní mechanizace
Bartoš Jan 100,-Kč/hod max.100hod. - práce s obecní mechanizací, údržba
zeleně
Dědková Světlana 100,-Kč/hod max. 50 hod. - příprava kulturních akcí, údržba
veřejných prostor
Lukášek Josef 100,-Kč/hod max. 100 hod. - práce s obecní mechanizací
Hejzlar Samuel 100,-Kč/hod max.100hod.- údržba webových stránek, údržba
veřejného prostranství
Fellner David 100,-Kč/hod max.50hod.-příprava kulturních akcí, údržba
veřejného prostranství
f) dodatek ke smlouvě č. 952298 na zajištění svozu a odstraňování komunálního
odpadu uzavřené mezi obcí Bystré a firmou Marius Pedersen a. s.
g) dotaci z rozpočtu obce Bystré pro s. r. o. Kultura Rychnov nad Kněžnou na zajištění
regionální funkce okresní knihovny ve výši 2.000,-Kč
h) rozpočtové opatření č. 21
i) plán – rozpis zasedání obecního zastupitelstva a výborů na rok 2020
3. Neschvaluje
a) poskytnutí finanční dotace obci Bublava
Usnesení č. 16 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo dne 22. ledna 2020 na obecním úřadu od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
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a) zprávu o rozpočtových opatřeních č. 22/2019 a 23/2019, schválených starostou
12. 12. 2019 a 17. 12. 2019
b) zprávu o plnění usnesení č. 15-2018-22 ze dne 11. 12. 2019
c) zprávu o došlé poště
d) informaci o dalším postupu prací na akci ZSDVOB
e) zprávu o odpadovém hospodářství a prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) podmínky o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2020 pro ZŠ a MŠ
Trivium Plus o. p. s, Dobřany dle VPS ve výši 112.000,- Kč pro provozování ZŠ
b) podmínky o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro rok 2020 pro ZŠ a MŠ
Trivium Plus o. p. s, Dobřany dle VPS ve výši 80.000,- Kč pro provozování MŠ
c) poskytnutí příspěvku Domácímu hospici Setkání o. p. s. Rychnov nad Kněžnou ve
výši 5.000,- Kč dle VPS.
d) nájemcem Areálu koupaliště pana Michala Macka dle záměru Z 05/2019
e) nájem za užívání zděného objektu v Areálu koupaliště na víkendové akce
(pátek - neděle) ve výši 2.000,- Kč, s tím, že občanům s trvalým pobytem v obci
Bystré je poskytována 50% sleva. V nájemném je zahrnuta spotřeba energií. Delší
pronájmy budou řešeny individuální smlouvou. Spolkové organizace působící v
obci Bystré nájemné nehradí.
f) nájem za jednodenní akce v místnosti SPOZ v budově čp. 88, včetně kuchyňky,
výhradně pro občany s trvalým pobytem v obci Bystré, v období od 1. 4. do 30. 9.
ve výši 500,- Kč a od 1. 10. do 31. 3. ve výši 800,- Kč. V nájemném je zahrnuta
spotřeba energií. Spolkové organizace působící v obci Bystré nájemné nehradí.
3. Neschvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000- Kč Farní charitě Dobruška
b) poskytnutí finančního příspěvku Agentuře domácí péče České Meziříčí
c) poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Jitřenka Opočno (Sociální
služby města Opočno)
d) Poskytnutí finančního příspěvku Hospici Anežky České Červený Kostelec

V tomto období oslaví svá významná životní jubilea
Pavlína Jelínková
Josef Dusílek
Martin Smola
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Důležitá upozornění
Informace z obce, co nás čeká v roce 2020
V roce 2020 i přes zmiňovanou finančně náročnou přestavbu místní hospody obec
plánuje i další práce v obci.
V první řadě je to rozšíření veřejného osvětlení u nových rodinných domků směrem
k Podevsí, kde máme již vydán územní souhlas a probíhá poptávka dodavatelů.
Dojde zde k umístění celkem šesti nových svítidel společně s novou kabeláží.
Předpokládaný náklad je cca 300 tis. Kč. Část těchto nákladů bychom chtěli pokrýt
z dotace.
Další akcí pro tento rok je pokračování úprav v Areálu koupaliště. Za finanční podpory
nájemce je v plánu modernizace a rozšíření prostor stánku s občerstvením. Měly by
zde vyrůst nové chatky pro možnost kvalitnějšího ubytování, než nabízejí současné
zastaralé chatky z dob pionýrských táborů. Plánujeme také zakoupení sociální buňky
vybavené sprchami.
Několikrát jsme již také
informovali o rekonstrukci komunikace u č.p.26.
Více jak rok jsme měli
zažádáno o stavební povolení, které je podmínkou žádosti o dotaci. To
jsme získali teprve na
podzim 2019. Za tu dobu
čekání na stavební povolení se spodní hranice
žádosti o dotaci u těchto
staveb zvýšila na 500 tis.
Kč. Náš rozpočet je
„pouhých“ 350 tis. Kč, tudíž možnost získání dotace z tohoto titulu není možná.
Budeme tedy pátrat po jiných možnostech a věříme, že se letos už dočkáme i této
opravy.
V obci je stále co dělat a bude nutná pravidelná údržba zeleně, lesů a objektů. Snad
nás nepotká něco nepředvídaného finančně náročného. A to, co máme naplánováno,
se nám podaří zdárně zrealizovat.
Zima nás zatím letos moc netrápila a asi už ani nepotrápí. Přesto si dovolím upozornit
na to, že i za zdánlivě mírné zimy stále nastávají komplikace u svozu směsného
odpadu – popelnic. Proto opět upozorňuji občany v hůře přístupných lokalitách, aby
vždy den před svozem sledovali vývoj počasí a v případě nepříznivé předpovědi
přiblížili popelnice do míst lépe přístupných pro nákladní vůz.
Přeji Vám tedy, ať se Vám v roce 2020 vše daří, k tomu hodně zdraví a nějaké to
štěstí.
Leoš Ševc
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Setkání obcí Bystré
V letošním roce se uskuteční již dvanácté setkání obcí Bystré. Hostit nás bude Bystré
patřící pod Janovice v Beskydech na severní Moravě. O termínu setkání nás
organizátor již informoval, proběhne ve dnech 10. - 12. 7. 2020. Naše obec opět
vypraví autobus a včas vás budeme informovat o možnostech a podmínkách
přihlášení. Pracovní schůzka ohledně vlastního setkání proběhla 14. 2. 2020, kde
jsme se dozvěděli bližší informace.

Leoš Ševc

Foto: archiv, Stekání obcí Bystré r. 2018

Odpadové hospodářství
Od ledna 2020 je zákonem dána povinnost třídit jedlý olej a tuk. 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.
Byli bychom také rádi za pečlivé třídění odpadů. Nová legislativa přináší postupné
navyšování cen za ukládání odpadu na skládku, a to velmi citelné - o více než 100%
v následujících 10 letech (r. 2021 - 800,-Kč/t….. r. 2029 - 1850,-Kč/t). Obec bude
bonifikována pouze v případě splnění přísných kritérií – musí být vytříděno až 70%
odpadů. Pro rok 2019 bylo minimum vytřídění 35%, naše obec vytřídila 32,5%. I to
však považujeme za úžasné číslo a děkujeme, že odpad třídíte. Vydržte a
nepolevujte!
Upozorňujeme také na ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADU NA LOUKU POD
MYSLIVECKOU CHATOU (lokalita pálení čarodějnic). Místo je střeženo fotopastí!
Klestí, dřevo a podobný odpad ze zahrad lze nechat odvézt obecním traktorem.
Od 2. 3. do 15. 4. je tedy možné na OÚ dohodnout přistavení vleku.
Další takový svoz pak bude uskutečněn i na podzim.
Při jarním svozu nebezpečného odpadu bude vyhlášen svoz velkoobjemového
odpadu, termín bude včas uveřejněn.
Monika Drašnarová
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Stalo se
Posvícení 2019, posvícenský fotbalový mač
Pro rekonstrukci místního hostince proběhlo tentokrát posvícení v provizorních
prostorách hospůdky v Areálu koupaliště. S ohledem na roční období se již nedala
uskutečnit zábava ve venkovním prostředí, a tak se nakonec o posvícení pouze
hodovalo.
V neděli se pak za slušného počasí
odehrál další mač Svobodní x Ženatí.
Divácky velmi zajímavý zápas nakonec přinesl celkem šest branek
v základní hrací době. Překvapivě
měli o něco málo navrch Ženatí, kteří
nedokázali proměnit značný počet
výrazných šancí. I díky tomu se týmy
rozešly za smírného stavu 3:3. Pěkná
divácká návštěva se pak mohla těšit
na penaltový rozstřel, který celkem
suverénně ovládli Svobodní poměrem 5:1.
Pěkné počasí přálo fotbalu, nikoliv však dětem, které dorazily na drakiádu. A tak si
děti aspoň zařádily na okolních loukách a rodiče potom měli o radost více v podobě
lehce umazaného ošacení.
Doufejme, že přestavba hospody bude dokončena dle plánu a příští posvícení už si
budeme moct užít opět naplno v nově zrekonstruovaných prostorách.
Foto: archiv, r. 2017

Leoš Ševc

Vánoční besídka tentokrát v jiném prostředí
Vánoční besídka se letos, vzhledem ke stavebním úpravám hostince, uskutečnila
v zapůjčených prostorách Elady. Přítomné na úplný úvod přivítaly nejmladší
bysterské tanečnice (Monička a Deniska Jiruškovy, Sára Krejčová, Elena Vašíčková,
Natálka Dědková, Lenička Bartošová,
Zuzka Hauferová a její přespolní
sestřenice Lucinka a Sylvinka
Hauferovy), které svými světýlky
navodily milou a příjemnou vánoční
atmosféru. Poté už se slova ujali
moderátoři David Smolík a Dan
Vašíček,
kteří
hned
v úvodu
upozornili, že letošní besídka bude
rozdělena na tři části.
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První část se skládala z jednotlivých vystoupení dětí.
Nejprve se představili šikovní mladí hudebníci, kteří
představili šest různých hudebních nástrojů. Zuzka
Hauferová zahrála na zobcovou flétnu, Elenka Vašíčková na housle, Honza Šáfr na kytaru, Lucka Bartošová na klavír, Jana Bartošová na příčnou flétnu a
Vojta Šáfr na saxofon. Následovala malá pohádka o
perníkové chaloupce, kterou si připravili členové
místního divadelního souboru Viktor v netradiční formě
jako stínové divadlo. A došlo na všemi dětmi očekávané rozdávání dárků. Na závěr programu se všichni
účinkující předvedli jako zpěváci a za doprovodu klavíru
v podání Lucky Bartošové zazpívali známé Rolničky a
Vánoce, Vánoce přicházejí.
Ve druhé části besídky byla volná zábava, dospělí si
poklábosili u kafíčka a dobrot od šikovných hospodyněk
a děti si zase mohly vyrobit jednoduchý adventní kalendář.
Úplný závěr besídky se uskutečnil venku před
farou, kde byl připravený malý ohňostroj a
společně jsme odpočítali rozsvícení vánočního
stromu.

Děkuji všem, kdo se podíleli na
přípravě besídky.
Všem účinkujícím za statečnost,
hospodyňkám za dobroty ke kávě,
obecnímu úřadu za finanční příspěvky na dárky a v neposlední řadě
Sboru církve bratrské v Bystrém za
poskytnutí prostor Elady.
Romana Bartošová
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Vánoční koncert
Adventní čas je jako stvořený pro
pořádání koncertů, zejména těch
charitativních. A tak jsme byli
rádi, že jsme mohli jeden takový
uspořádat v našem kostele.
V neděli 8. prosince navečer
vystoupila hned tři hudební
uskupení – Smíšený pěvecký
sbor církve bratrské, pěvecký
sbor Vlasta a JakobySbor
z Nového Města nad Metují. O
tom, že takové koncerty se u nás
těší velké oblibě, svědčil zcela
zaplněný kostel i nadšený potlesk posluchačů.
Výtěžek z dobrovolného vstupného putoval na pomoc potřebným.

Monika Drašnarová

Foto: Jan Grulich

Předvánoční čas u zastávky, Silvestr v Areálu
Koupaliště
Před Vánocemi bylo u autobusové zastávky velmi živo.
Stejně jako v minulém roce se zde nejprve uskutečnil
prodej vánočních kaprů, při kterém nechyběly ani
speciality z udírny. A i když bylo venku doslova vlezlo, pro
svou vánoční rybku si přišly spousty lidí, a to nejen těch
místních. A kdo nespěchal, mohl si posedět a občerstvit se
ve vyhřáté čekárně.
Vyvrcholením letošních vánočních příprav bylo Vánoční
troubení o dlouhé noci, kam se přišla naladit více jak
stovka návštěvníků. K dispozici byl dostatek horkých
nápojů na zahřátí, a komu se ještě nechtělo domů, mohl
pokračovat v hospůdce v Areálu koupaliště.
-9-
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Protože letošní zima je velmi mírná,
rozhodl se nájemce Areálu koupaliště
provoz hospůdky nepřerušit. Pro všechny
kolemjdoucí uspořádal malý Silvestr se
vším, co k tomu patří. Bylo tedy co pít i
jíst, mohli jsme si zatančit a nechyběl ani
přípitkem s ohňostrojem. V komorní
sestavě jsme si pak všichni poslední noc
v roce užili dosyta a snad se všem vydařil
i vstup do nového roku.
Leoš Ševc

Hospoda - zateplení společenského domu v obci Bystré
Pravidelně vás informujeme o tom, jak pokračuje rekonstrukce hospody. Nyní je
stavba v plném proudu, po vánoční přestávce se vše rozjelo a s ohledem na vhodné
klimatické podmínky práce pokračují. Ocitáme se už v druhé polovině stavby.
Začínáme řešit interiér a vybavenost. Pracuje se tedy uvnitř a jsou téměř dokončeny
veškeré instalace. Realizují
se omítky, sádrokartony,
betonují se podlahy. Konzultujeme s odborníky i nový
interiér, aby se nám v opravené hospůdce líbilo a bylo
nám tam příjemně. Došlo
také na finální vybavení
kuchyně a baru, což sice
není dodávkou stavební
firmy, ale tato část bude
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nutná pro zahájení vlastního provozu.
Se zhotovitelem řešíme mnoho nejasností v projektové dokumentaci. Některé z nich jsou zásahem do ceny díla
bohužel ve smyslu navýšení. Pevně
věříme, že už mnoho takových změn
nenastane. A pokud k nějakým přistoupíme, tak spíš k těm přinášejícím úsporu financí.
Harmonogram prací je v mírném
předstihu a díky tomu bychom mohli mít
dostatek času na doladění kuchyně a
interiéru. Také nás čeká několik nezbytných úprav na sále. S těmi bohužel projekt už nepočítal.
Leoš Ševc

Tříkrálová sbírka technicky
Po drobných zmatcích s termínem konání nakonec 11. ledna i letos proběhla
v Bystrém tříkrálová sbírka. Protože se jedná již o tradiční akci, se kterou mnozí
počítají již dlouho dopředu, napíšu letos pár „technických“ detailů.
Sbírku pořádá po celé České republice katolická Charita v souladu se zákony České
republiky. A pro oficiální doprovod koledníků Tří králů začíná již na podzim (kdy
začíná pro hlavní organizátory, kteří mají na
starosti veškerá oficiální povolení, objednávku
a tisk propagačních materiálů, to nevím, asi o
mnoho
dříve).
Během
listopadu
se
domlouváme, kdo bude chodit jako vedoucí, je
potřeba nahlásit úřední náležitosti do
Dobrušky, aby nám připravili průkazky, kasičky
a propagační materiály, které je pak potřeba
kolem Vánoc vyzvednout. Vzhledem k tomu,
že většinou skupinky doprovázejí pracující
maminky, které tou dobou mají plno starostí
s přípravou na Vánoce – velký jim dík.
Protože další velkou starostí je, kdo budou ti tři
slavní králové. Některé maminky mají
k dispozici vlastní děti a do počtu pak shánějí
mezi jejich kamarády, jiné si musejí půjčit
všechny děti – a že to někdy není lehké. Už
jenom rozdělení rolí, kdo bude Kašpar, kdo
Melichar a koho začerní jako Baltazara. Zde
mohou nastat dva extrémy - buď je Baltazar nejžádanější, nebo jím naopak nikdo být
nechce. Třeba v mojí skupince je to opravdu náročné politické jednání o kompromisu,
hodné vyjednávání povolební koalice.
- 11 -

Bysterský zpravodaj

Zima 2020

Ale teď trochu vážněji. Ze své zkušenosti vím, že u vlastních dětí můžu tušit, co od
nich očekávat, a také o ně nemám takový strach jako o cizí děti. A že dopoledne
s takovou bandou tří rozdováděných
tří králů (často velmi brzo spíše tří
čuníků) není nic jednoduchého. Ani
několik vrstev teplého oblečení
korunovaných papírovou korunou (za
ta léta jsme již tvar optimalizovali, aby
nepadala a neodlétala) a (bílým)
královským pláštěm jim nezabrání
v poskakování, pošťuchování a jiném
blbnutí převážně na silnici při
přecházení od domu k domu. Někdy
mám pocit, že za to dopoledne není
nejčastější frází: „My tři králové ….“,
ale spíše: „Opatrně! Nestrkejte se!“
A konečně tedy přicházíme k domu. I když ani to není vždy tak jednoduché, zvláště
tam, kde je zavřená branka a zvonek chybí nebo nefunguje. Můžeme dál, k domu?
Není tam hlídací pes? A nebude náš vstup na pozemek majitel považovat za drzost?
I když třeba známe velkou část vesnice a na sbírku chodíme každý rok, může se
situace během posledních 12 měsíců změnit. Ještě kdybych chodila sama, možná
bych riskovala, ale se třemi dětmi, za které jsem zodpovědná? Říkám si, jak to dělají
pošťáci, elektroměráci (to jsou ti, co většinou začátkem června chodí odečíst stav
elektroměru) a jiní návštěvníci.
Někdy ani tak nemáme vyhráno – zvonek opět buď chybí nebo nezvoní. A tak nám
nezbývá než klepat a bušit, případně
zvonit vlastním zvonkem (který se
ovšem za dopoledne pěkně pronese).
Pokud jste byli doma a tři králové se
k Vám letos nedostavili, nebylo to
právě tím nefunkčním zvonkem?
Navíc jsme povinni respektovat i to,
že někdo nemusí chtít koledníky
přijmout, a proto neotevře. Sbírka je
vyhlašována obecním rozhlasem a
plakátek visí i na nástěnce u
autobusové zastávky, proto bych
navrhla v tento den zájemcům vylepit
na dveře cedulku s informací, že je třeba klepat na dveře na terasu, okno s červeným
praporkem nebo zavolat na níže uvedené telefonní číslo, či s podobnou radou. Moc
by nám to ulehčilo život.
Někteří se mi také omlouvali (dokonce již předem), že v den D nebudou doma, a jak
by to tedy měli zařídit. Tam, kde se nedozvoníme, se většinou snažíme do schránky
hodit alespoň leták, na kterém jsou informace o sbírce. Pokud tedy chcete přispět,
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můžete poslat peníze na bankovní účet, který je tam uvedený, navíc tak při splnění
podmínek zákona můžete získat i potvrzení o daru pro snížení daně z příjmu. A tyto
informace jsou samozřejmě i na internetu.
Tak tedy odkoledováno. Dopoledne v chladném počasí, na nohách se třemi
neposednými nezbedy je za námi. Ještě dětem rozdělit sladkou výslužku a stáhnout
z nich, co zbylo z královské nádhery. Snad se doma našel někdo, kdo dnes uvařil
oběd
. A pak aspoň na chviličku siesta, ten nejlepší jižanský vynález!
Ale to ještě není konec. Odpoledne se schází vedoucí skupinek a starosta (případně
jím jmenovaný zástupce z OÚ), aby společně rozpečetili pokladničky, spočítali peníze
a pečlivě vyplnili úřední dokumenty. A pak už jen odvézt to všechno zpátky do
Dobrušky, poslat fotky a za měsíc ještě můžou děti za odměnu do kina – letos to byl
Hodinářův učeň.
Všem dárcům děkujeme a za rok na shledanou!
Marie Barešová

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2019
Předkládám Vám vyúčtování peněz z TKS 2019, která měla výtěžek 692 844 Kč, z
toho 65% se vrací na účet pořádající organizace. Malá odchylka může vzniknout tím,
že nějaké peníze pošlou lidé složenkou nebo přímo na účet a neprojdou našimi
pokladničkami a dále příspěvkem do fondu mimořádných událostí, kterým přispívá
každá charita v naší diecézi na řešení povodní aj. přírodních kalamit.
Z výtěžku TKS 2019 bylo přijato:
Z výtěžku TKS předešlých let bylo ušetřeno a převedeno
Celkem k vyúčtování

448 217 Kč
470 228 Kč
918 445 Kč

Použito na:
Pořízení auta VW Caddy pro sociální službu osobní asistence
Pomoc hlavně seniorům- sociální služba Osobní asistence
Provoz půjčovny, nákup kompenzačních pomůcek
Potravinová pomoc, vybavení skladu, provoz
Přímá pomoc lidem v nouzi
Projekt v Indii- Adopce na dálku
Celkem vyúčtováno k 31.12. 2019

357 417 Kč
61 416 Kč
73 806 Kč
41 338 Kč
99 625 Kč
22 411 Kč
656 013 Kč

Zůstatek převeden do r. 2020

262 432 Kč

V r. 2019 jsme pořídili z TKS čtvrté služební auto, aby naše asistentky mohly
zajišťovat péči lidem v celém obvodu Dobrušska a Opočenska, v horách a tam, kde
je potřeba. Na toto auto jsme si šetřili prostředky již i z minulých sbírek.
Dále byly peníze z TKS použity na provoz sociální služby osobní asistence, 61 416
Kč (což představuje 2% z celkových nákladů služby).
V roce 2019 jsme rozšířili půjčovnu pomůcek, přesunuli ji do nových prostor v ul. Fr.
Kupky 325 a nově ji vybavili. Zároveň průběžně dokupujeme nové pomůcky podle
toho, jak lidé potřebují a jaká je poptávka.
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Významná částka 99 625 Kč byla použita na pomoc lidem v nenadálé těžké životní
situaci. Většinou se jednalo o pomoc matkám samoživitelkám s dětmi (rostoucí
nájemné, nemoc, ztráta příjmů z různých důvodů), zdravotně znevýhodněným dětem
apod. Tato pomoc je poskytována výjimečně, jednorázově, ve spolupráci s OSPOD,
s úřadem práce, se starosty/tkami a s následným poradenstvím k vyřešení situace.
Každoročně podporujeme také projekt Diecézní charity Hradec Králové nazvaným
Adopce na dálku, kde máme jistotu, že peníze jdou konkrétním dětem na vzdělání.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

Pětadvacet hodin jinak
Někdy stačí jen pár hodin a člověk si uvědomí, jak moc je zhýčkaný moderní dobou.
V pondělí 10. února kolem druhé hodiny odpoledne nám zdánlivě poklidný průběh
dne narušil náhlý výpadek elektřiny. První lehký úlek, když přestala jít televize a
lednička, jsem zahnala mávnutím ruky a myšlenkou, že to za chvíli opět naskočí.
Jenže nenaskočilo. Počasí se rozhodlo nám trochu znepříjemnit život, i když naštěstí
ne nadlouho. Nicméně i jeden den a noc bez elektřiny, v nezatepleném starém domě,
kde je všechno na elektřinu, je zatraceně dlouhý.
Televize, rádio ani počítač nešly, žehlit, luxovat, prát se nedalo, konvektory přestaly
hřát, teplota v domě rychle klesla až na nepříjemných 15 stupňů, než se mi podařilo
nanosit dřevo a zatopit v obýváku.
V duchu jsem si chvalořečila, že
jsem si kdysi prosadila do obýváku
krbová kamna, jediný náhradní
zdroj tepla, ale bez rozvodů do
ostatních místností. A vařit se na
nich, bohužel, také nedá. Přikládat
jsem do kamen moc nemohla,
protože kvůli silnému větru létaly
plameny až do komína, takže se mi
horko těžko dařilo udržet v obýváku, v kuchyni a v ložnici rysku
teploměru aspoň na 18 stupních. Ovšem pro člověka, který je zvyklý být pořád v teple
jako já, je 18 stupňů Celsia skoro arktická zima.
Pán domu odjel autem do práce a já jsem zůstala sama s téměř vybitým mobilem. V
naprostém tichu mi do uší bušil jen pravidelný tikot kuchyňských hodin, které jsou
naštěstí na baterky. Nemohla jsem si na našem elektrickém sporáku uvařit ani
brambory, v rychlovarné konvici ani vodu na čaj, tak jsem si v nouzi nejvyšší zalila
alespoň instantní meltu teplou vodou z kohoutku, kterou máme v bojleru nastavenou
na 60 stupňů. Ale i ta bez elektrického zahřívání pomalu vychládala.
Ve čtyři hodiny odpoledne jsem si zalezla v teplácích pod deku co nejblíže krbovek.
Každých dvacet minut jsem musela vylézt a přiložit jedno poleno. Venku se s větrem
honily mraky, doma bylo šero a nedalo se ani číst. Možná kdybych si zapálila okolo
sebe tak dvacet svíček. Otráveně jsem si pod dekou zahřívala zkřehlé prsty a
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přemýšlela jsem, jak se asi žilo v zimě bez elektriky našim předkům. Mně stačilo být
bez ní pár hodin a byla jsem totálně zoufalá. Z pod deky jsem hypnotizovala okno v
naději, že zahlédnu vytoužený záblesk rozsvíceného světla. Jediné, co jsem však
viděla, byl tápavý pohyb baterky v kuchyni naproti u sousedů. Čas se o samotě hrozně
vlekl a já jsem nemohla nikomu ani zavolat, aby se mi nevybil mobil. Nezbylo mi nic
jiného než jít v šest hodin večer radši spát. Stejně bych tak akorát koukala do kamen
nebo do tmy.
Vzbudila jsem se o půlnoci zimou, kamna vyhasla, elektrika stále nešla. Noc jsem
dospala v teplácích, bundě a pod dvěma dekami. O horkém čaji a každodenní ranní
kávě jsem si mohla nechat tak akorát zdát. Máslo z kuchyňské linky se nedalo na
chléb pořádně namazat, studená snídaně byla až moc studená. Co bych v tu chvíli
dala za obyčejná kuchyňská kamínka nebo vařič na plynovou bombu! Hlavou se mi
honily myšlenky, jestlipak by nám pojišťovna uhradila zkažené potraviny z mrazáků a
jak si asi poradily maminky na mateřské. Možná někam odjely. Já bych musela jedině
počkat na nějaký autobus a odjet někam, kde by třeba také nešla elektrika. Takže nic,
ach jo.
K obědu jsem si namazala chleba škvarkovou pomazánkou a zjistila jsem, že v lednici
je stejně "teplo" jako v kuchyni. Copak asi dělají sousedi ve vsi, kteří nejsou v práci
a jsou doma stejně jako já?
V úterý odpoledne v 15.00 hod. mě z rozjímání probral výkřik, střelba a rachot z
kuchyně. Nejkrásnější budíček, jaký mě kdy budil! Řev šel z televize, která zůstala
zapnutá, a rachot z ledničky. Hurá! Zůstala jsem asi minutu stát a čekala jsem, jestli
to nebude zase jen planý poplach. Nebyl! A bylo to hrozně fajn.
A jak jste prožili 25 hodin v zimě bez elektrického proudu vy?
Foto: zdroj - internet

sousedka Jana Krásová

Divadlo – Taneček přes dvě pekla – premiéra 23. února v Dobřanech
Reportáž z velice povedené premiéry divadelního představení bysterských ochotníků juniorů
pro vás připravujeme do
příštího vydání Bysterského zpravodaje.
Už teď ale režisérka
Romana Bartošová chystá další reprízy. O těch
vás budeme včas informovat ve zpravodaji i na
plakátech.
Monika Drašnarová
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Zprávičky ze školky
Tento školní rok opět nezahálíme. Do našich činností, které ve školce probíhají (běh
s Emilem, lesní školka, výuka hry na flétny, …) nám letos přibyla jedna nová, a to
dílničky. V dílničce jsme si již vytvořili několik výrobků od jednoduchých smajlíků přes
netradiční hřebíkovou koláž vyobrazující
jablko až po nyní finišující výrobu ptačích
krmítek. Děti se seznamují a učí pracovat
s nářadím. Mnohé z nich se při tvoření v
dílničce dostávají k činnostem pro ně
neznámým. Zjišťují, že zhotovení výrobku
od nařezání přes osmirkování, stlučení
není tak jednoduché a je potřeba
soustředění a píle. Pod stromečkem děti
našly pracovní stůl neboli ponk, který je
umístěn přímo v prostorách třídy. Děti ho
mohou kdykoliv využívat a tvořit dle své fantazie.
První týden v lednu se naše MŠ vydala na Tříkrálovou výpravu, při které se děti
seznámily s tradicí a
posláním tří králů.
Během výpravy nebyli v MŠ jen tři králové, ale dokonce 28
králů. Výpravu jsme
završili tříkrálovou vycházkou.
Písničky a milé přání
do nového roku 2020
potěšily i občany
obce.
Předškoláci jezdí školními auty na plavecký výcvik do Nového Města nad Metují. Pod
vedením paní instruktorky se děti učí hlavně nebát se vody a základy plavání. Tráví
jako parta společný čas, a tak zažijí i
mnoho legrace. Během kratičké
zpáteční cesty si odpočinou a po
návratu do MŠ vše vypravují mladším
kamarádům.
Přejeme všem krásné slunečné dny.
Pokud vás dění v MŠ zaujalo, přijďte
se za námi podívat, nebo mrkněte na
náš facebook Mateřská škola Trivium
Plus Bystré.
Za MŠ pan učitel Pepa
- 16 -

Zima 2020

Bysterský zpravodaj

Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?
1)Kostel ze 13. století je nejstarší dochovaná zděná stavba ve městě s 11 tisíci
obyvateli, kde se narodil mj. i Karel Poláček.
Josef Kejval o obraze říká: „Dělám dva obrazy týdně. Nejradši
mám tenhle v duhových barvách, je
to pohled na kostel
sv. Havla odspoda
od autobusového
nádraží. Nejvíc si ho
cením…“

2)Na výšině nad městem směrem k Orlickým horám postavili naši předkové kostel sv.
Ducha. Kostel stál vedle důležité komunikace, která byla jednou z větví, směřujících od Hradce Králové do Kladska. Nedílnou součástí areálu kostela je i hranolovitá
budova zvonice. Na obraze z roku 2016
„zlatá holubice krásně vyvažuje náhrobky…“

Podle povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová. Řešení: 1 – Rychnov nad Kněžnou,
2 – Dobruška. Foto B. Vašíček a internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Havla_(Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou)#/media/
Soubor:Rychnov-nad-Kn%C4%9B%C5%BEnou-kostel-sv-Havla2012a.jpg
http://www.kulturadobruska.cz/historie/historicke-a-kulturni-pamatky/kostel-svateho-ducha-327_132.html.
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Kdo je na starých fotografiích?
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Pan Ryšavý z Bystrého se obrací na čtenáře
zpravodaje, zda by někdo nepoznal někoho
z osob na fotografiích. Zkoušel se již poptávat
v Bačetíně i ve Sněžném, ale zatím bez
výsledku. První fotka má vzadu razítko
ATELIER FRANT. JANSAK, Nové Město
n./M. Na společné fotce lze na spodní ceduli
rozluštit slova Štědrý večer, (asi) Div. nem. 4,
Josefov 27.
Děkujeme za spolupráci.

Počet obyvatel k 1. lednu 2020
K 1. lednu tohoto roku měla naše obec 263 obyvatel. V průběhu roku 2019 stoupl
počet o jednoho, před rokem jsme měli 262 obyvatel.
Na minusové straně máme jednu odstěhovanou osobu a dva zemřelé (pan Josef
Mach a paní Marta Světlíková).
Čísla plusová zahrnují čtyři přihlášené k pobytu (Jelínkovi a J. Javůrková) a jedno dítě
narozené (Natanael Hejzlar).
Petra Poulová, kronikářka

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v tyto středy:
březen 11. a 25.

duben 8. a 22.

květen 6. a 20.

Na vaši návštěvu bysterské knihovny se těší
Ivana Pokorná.
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Chaloupka po Štěpánových má na čas nové
obyvatele
Rozhovor s paní Gunay
V chaloupce po Štěpánových našli pod dobu rekonstrukce svého nedalekého domu
útočiště Hejzlarovi. Na začátku února do chaloupky přibyli noví obyvatelé. Dočasně
se sem přistěhovala paní Gunay se svými třemi dětmi. Její manžel Suleyman pracuje
až v Dačicích a s rodinou nemůže být každý den, přijíždí za nimi vždy po několika
týdnech.
WhatsApp, 12. září 2019, 20:13: Hello. My name is Gunay. I am living in Kostelec
nad Orlici. I have 3 children and we live together in Kostelec nad Orlicí. 3
years..they are little. I need help. Can you help me? (překlad: Ahoj, jmenuji se Gunay.
Žiji v Kostelci nad Orlicí. Mám 3 děti a společně žijeme v Kostelci nad Orlicí. 3
roky..ony jsou malé. Potřebuji pomoc. Můžete mi pomoci?)
Takto začalo mé přátelství s Gunay, která nyní žije spolu s vámi v mém rodném
Bystrém. Oslovila mě zhruba měsíc po tom, co jsme se někteří z našeho sboru Církve
bratrské seznámili se skupinou íránských křesťanů - uprchlíků, kteří byli umístěni v
pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí a hledali kontakt na křesťanskou církev
poblíž Kostelce. Nejprve jsme Gunay poskytli nějakou materiální pomoc, později se
začala účastnit našich bohoslužeb v Dobrušce a setkání, která jsem měl s uprchlíky
v Kostelci. Na přelomu roku se museli Gunay s manželem a rodinou vystěhovat z
pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí. Pokoušeli jsme se (Gunay s manželem,
jejich přátelé a já) sehnat pro ně bydlení nejdříve v Kostelci a okolí, aby děti nemusely
měnit školu. Později i jinde. Po neúspěšném hledání, ať z důvodu finanční
nedostupnosti, nebo z důvodu obav a předsudků majitelů bytů, jsem se téměř na
poslední chvíli zeptal rodičů, jak to vypadá u ‘Štěpánů’. Byteček byl momentálně
volný. Tak jsme se domluvili, že bychom ho nabídli Gunay, pokud by o to měla zájem.
Přijela se podívat, probrala to s manželem, a jak to dopadlo, víte už sami…
Za podanou pomocnou ruku jsou velmi vděční. Chci vás povzbudit, abyste se nebáli
se zkusit dát s Gunay do řeči, i když umí česky zatím jen velmi málo. Potřebuje se
učit a vy jí v tom můžete být pomocí a motivací. Už je u ní obdivuhodné, že si během
minulého roku udělala v ČR řidičák. Když jsem se poprvé osobně setkal s Gunay,
zjistil jsem, že je normální a přátelská. A jinou ji neznám. Přesvědčte se sami..
Štěpán Vašíček
kazatel Církve bratrské v Dobrušce
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Vítáme Vás v Bystrém. Jak jste se do Čech dostali?
Přijeli jsme sem za mým manželem, který musel odejít z Ázerbájdžánu z politických
důvodů. Jsme tady v Čechách 3 roky i s našimi třemi dětmi jako emigranti.
Co nám můžete o vaší zemi povědět? Ze školy si pamatujeme, že se tam ve
velkém těží ropa.
Ázerbájdžán má asi 10 milionů obyvatel. Žili jsme v Baku, které má 2,8 mil. obyvatel.
Je to hlavní a největší město a zároveň největší přístav Ázerbájdžánu. Leží na
západním břehu Kaspického moře, uprostřed naftových polí, odkud vedou početné
ropovody. Asi 95% obyvatel jsou muslimové. Přišli jsme sem přes Německo, kde jsme
strávili přibližně rok. V Čechách jsme bydleli v pobytovém středisku pro uprchlíky v
Kostelci nad Orlicí.
Proč jste přišli zrovna do Bystrého?
Skončila nám povolená doba pobytu v zařízení, doposud nemáme od úřadů vyřízenou
žádost o azyl a museli jsme se vystěhovat. Byli jsme opravdu v nouzi a pomohl nám
Štěpán Vašíček, který působil pracovně v Kostelci. Máme status „osoba trpěná na
území ČR“ do doby udělení azylu.

Jak dlouho to asi bude trvat, než dostanete azyl?
Doufám, že asi do půl roku, na tu dobu máme povolení.
Jaké je vaše povolání?
Jsem zdravotní sestra v oboru kardiologie.
Kam budou chodit děti do školy?
Starší dva chlapci Huseyn a Hasan budou chodit do 3. a 4. třídy do Ohnišova, dcerka
Zeynab do MŠ do Bačetína. Český řidičák už mám a auto taky. Budu je tam vozit.
Vidím, že se na vesnici člověk bez auta neobejde.
- 21 -

Bysterský zpravodaj

Zima 2020

Jak se tady v Čechách dorozumíváte?
Mluvím turecky a učím se česky. Ale jde to pomalu. V tom mně pomáhají kluci, kteří
už v Kostelci chodili chvíli do české školy. Já jsem v zařízení neměla příležitost se
česky naučit. Měla bych umět rusky, patřili jsme do SSSR, ale žádnou velkou chuť
jsme do učení neměli. Ale dost jsem se učila anglicky.
Jaké máte další plány?
Až dostaneme povolení, tak bychom se chtěli s manželem usadit někde u Prahy nebo
v Praze a začít tady normálně žít a pracovat. Manžel je bytový architekt.
Už jste se s naší vesnicí seznámila?
Zatím jsme se trochu prošli, po nastěhování pršelo. Děti si ale už užily i sníh. Také
v obchodě jsem již byla. V Německu jsme žili na malém městě, ale poprvé bydlíme
v tak malé vesnici.
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám, aby se Vám tady líbilo, i když jste
vyrostla ve velkoměstě.
Pomocí turečtiny, angličtiny i češtiny připravili:
Bohumil Vašíček, Petra Poulová a Monika Drašnarová

Pozvánky
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******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany
Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 9. 3. 2020 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. 2020
******
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Kulturní a společenské akce - přehled:
14. března
sobota

Koncert – Dan Bárta a Illustratosphere
Elada od 20:00

18. března
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

15. dubna
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

17. dubna
pátek

Koncert – Souther Avenue
Elada od 20:00

20. května
středa

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zasedací místnost OÚ od 19:30

23. května
sobota

Bitva o život – veřejné promítání dokumentu
Areál Koupaliště

30. dubna
čtvrtek

Pálení čarodějnic

čtvrtky

Cvičení žen od 19:15
Tělocvična bývalé školy
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