jaro - podzim
2021

Bysterský zpravodaj

Čtvrtletník obce

Bystré v Orlických
horách

Bysterský zpravodaj

jaro – podzim 2021

Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 24 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 9. prosince 2020 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 23-2018-22 ze dne 25. 11. 2020
b) rozpočtové opatření č.14 schválené starostou dne 30.11. 2020
c) zprávu o došlé poště
d) informaci o dalším postupu prací na ZSDVOB
e) zprávu o odpadovém hospodářství a prováděných pracích v obci
f) zprávu o kulturních akcích v obci
2. Schvaluje
a) rozpočet obce Bystré pro r. 2021 jako schodkový, kde příjmy jsou 4 482 800,- Kč,
výdaje 4 738 743,- Kč, splátka úvěru 598 344,- Kč. Schodek je krytý finančními
prostředky na běžných účtech
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 25
c) zásady dotačního programu o poskytnutí o poskytnutí dotace na podporu prodejny
z rozpočtu obce
d) podání žádosti o dotaci KH kraje na podporu prodejen v obcích do 1000 obyvatel
e) odměny pro členy OZ formou DPP na období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 za práci v
obci mimo rozsah činnosti zastupitele:
Ševc Leoš 100,-Kč/hod max. 100 hod. - opravy v Areálu koupaliště, 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. 100 hod. - 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. 100 hod. - 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. 100 hod. - údržba webových stránek, údržba veřejného
prostranství
Fellner David 100,-Kč/hod max. 50 hod. - 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) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré pro s. r. o. Kultura Rychnov nad Kněžnou
na zajištění regionální funkce okresní knihovny ve výši 2 000,- Kč
h) poskytnutí dotace dle VPS z rozpočtu obce Bystré pro Domácí hospic Setkání
Rychnov nad Kněžnou ve výši 5 000,- Kč
i) výsadbu zeleně (živý plot) u chaty Evelina pouze podél objektu do výšky max. 2 m
j) mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi ve výši jednoho měsíčního platu
k) předběžná rozpočtová opatření č. 15 a výše k rozpočtu za rok 2020 pro operace,
které vzniknou za období od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení konkrétní
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výše v Kč v rámci ukončení finančního hospodaření obce za rok 2020 (dle stanoviska MF ČR.) Provedené rozpočtové změny budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva obce na prvním zasedání roku 2021
l) návrh nájemní smlouvy pro restauraci ve společenském domě čp. 30
m) plán – rozpis zasedání obecního zastupitelstva a výborů na rok 2021
3. Neschvaluje
a) poskytnutí finanční dotace dennímu stacionáři Škola života z Frýdku Místku
b) poskytnutí finanční dotace Farní charitě Dobruška
Usnesení č. 25 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 3. března 2021 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 24 ze dne 9. 12. 2020
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtová opatření č. 15, 16, 17/2020 a 01/2021
d) zprávu o provedeném auditu – přezkoumání hospodaření obce Bystré za rok 2020,
včetně informace o přípravě účetní závěrky za rok 2020
e) informaci o provedených inventurách k 31. 12. 2020
f) informaci o dalším postupu na akci Zateplení společenského domu v obci Bystré
g) zprávu o prováděných pracích v obci
h) zprávu o stavu v kultuře s ohledem na probíhající omezení
i) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 02/2021
b) zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na r. 2021 čj. DP 01/2021ve
výši 108 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Trivium plus o.p.s. vč. vzorové smlouvy a žádosti (ZŠ)
c) zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na r. 2021 čj. DP 02/2021ve
výši 80 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Trivium plus o.p.s. vč. vzorové smlouvy a žádosti (MŠ)
d) zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na r. 2021 čj. DP 03/2021ve
výši 40 tis. Kč pro SDH Bystré vč. vzorové smlouvy a žádosti
e) zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré na r. 2021 čj. DP 04/2021do
výše 110 tis. Kč na podporu provozu prodejny v obci vč. vzorové smlouvy a žádosti
f) dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a. s.
g) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-20211465/VB/1 ke stavbě „Bystré, p. č. 106/1 – Úprava
KNN, KNN“ (provedení kabelové přípojky NN přes obecní komunikaci u čp. 5)
h) příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu Bella v Čes. Meziříčí ve výši
3 000,- Kč formou veřejnopr. smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystré
3. Neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku na činnost Domova pro seniory Jitřenka Opočno
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Usnesení č. 26 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 14. dubna 2021 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o plnění usnesení č. 25 ze dne 3. 3. 2021
b) zprávu o doručené a projednané poštovní korespondenci
c) rozpočtové opatření č. 03/2021
d) informaci o dalším postupu na akci Zateplení společenského domu v obci Bystré
vč. projednávání pronájmu objektu s ohledem na současnou pandemickou situací
e) zprávu o prováděných pracích v obci
f) zprávu o stavu v kultuře s ohledem na probíhající omezení
g) zprávu o lesním a odpadovém hospodářství obce
2. Schvaluje
a) změnu katastrální hranice k.ú. Janov s k.ú. Bystré dle mapových listů
b) záměr obce č.Z02/2021 k pronájmu části pozemku p. č. 744/1 o výměře 780m2
c) umístění stanu navazujícího s terasou na kiosek v areálu Koupaliště včetně
zakoupení herního prvku pro děti do areálu Koupaliště
d) závěrečný účet sestavený k 31. 12. 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad
e) účetní závěrku včetně hospodaření obce za účetní období 2020 ke dni 31. 12. 2020
3. Neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku na podporu Lince bezpečí, z. s. Praha ve výši 3 000,- Kč
b) záměr obce č. Z01/2021 o pronájmů pozemků p. č. 396/3 a 399/1 s doporučením
směny za adekvátní pozemek
c) snížení nájmu dle uzavřené Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
č.01/2020-K
d) nabídku provedení legislativní optimalizace webu spojenou s kontrolou podle
zákona 99/2019, kdy dle prozkoumání se toto naší obce netýká
Usnesení č. 27 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystrém dne 19. května 2021 od
19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o rozpočtovém opatření č. 04/2021, schváleném starostou 26. 4. 2021
b) zprávu o plnění usnesení č. 26–2018-22 ze dne 14. 4. 2021
c) zprávu o došlé korespondenci
d) informaci o průběhu vyúčtování akce ZSDVOB
e) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství
f) zprávu o kulturních akcích v obci s ohledem na probíhající opatření
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2. Schvaluje
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.01/2021 ve výši 108 000,- Kč pro ZŠ
a MŠ Trivium plus o.p.s. (ZŠ) dle schválených zásad pro poskytnutí dotace č. DP
01/2021
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.02/2021 ve výši 80 000,-Kč pro ZŠ a
MŠ Trivium plus o.p.s. (MŠ) dle schválených zásad pro poskytnutí dotace č. j. DP
02/2021
c) veřejnoprávní smlouvu č. 04/2021 o podpoře provozu prodejny v obci Bystré z
rozpočtu obce Bystré v celkové výši 80 000,- Kč dle schválených zásad pro
poskytnutí dotace č. DP 04/2021
d) přidělení bytu č. 5 v domě čp. 107 paní Veronice Dyntarové
Usnesení č. 28 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, které se
konalo ve společenském domě v Bystrém dne 23. června 2021 od 19:30 hodin.
Obecní zastupitelstvo obce Bystré na tomto zasedání:
1. Bere na vědomí
a) zprávu o rozpočtovém opatření č. 5/2021, schváleném starostou 19. 5. 2021
b) zprávu o plnění usnesení č. 27–2018-22 ze dne 19. 5. 2020
c) zprávu o došlé korespondenci od 19. 5. 2021
d) informaci o průběhu vyúčtování ZSDVOB
e) zprávu o prováděných pracích v obci, lesním a odpadovém hospodářství
f) zprávu o připravovaných kulturních akcích v obci
g) informaci o postupu žádosti o dotaci k akci Posílení vodního zdroje
h) změnu konání příštího zasedání OZ na termín 11. 8. 2021 od 19:30 hod.
2. Schvaluje
a) změnu sídla Českého svazu včelařů na adresu Bystré čp. 110 a umístění poštovní
schránky v přízemí budovy Obecního úřadu
erb) zakoupení „chytré“ lavičky za spoluúčasti Dobrovolného svazku obcí Region
Orlické hory a Škoda auto a. s.
c) zvýšení ceny vodného pro příští odečtové období z 28,- Kč/m3 na 33,- Kč/m3
3. Zamítá
a) prodej pozemku p.č. 627/4 a část 627/7 v k.ú. Bystré (poblíž čp. 55 na bysterských
Dolech)

Místní knihovna je otevřena 16:00-18:00 v těchto termínech:
srpen 11. a 25.

září 8. a 22. říjen 6. a 20.

listopad 3. a 17.

prosinec 1. a 15.

Na vaši návštěvu se těší Ivana Pokorná.
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Důležitá upozornění
Odečty vodoměrů, navýšení ceny vodného
Odečet vodoměrů byl zahájen v polovině července, aby se vyúčtování společně
s ostatními správními poplatky podařilo postupně rozeslat do konce září ev. října.
V případě nezastižení při odečtu vám pracovníci obce zanechají lístečky s dalšími
pokyny k odečtu.
V návaznosti na inflaci a všeobecné zdražování bylo zastupitelstvem schváleno
zvýšení ceny vodného od příštího odpočtového období o 5,-Kč/m3.
Leoš Ševc, starosta obce

Odpadové hospodářství
Ráda bych touto cestou poděkovala občanům za třídění odpadu. I když nejde vždy
všechno lehce, přesto se naší obci daří produkovat stále menší množství směsného
(nevytříděného) odpadu. Horší už je to s udržováním pořádku ve sběrných hnízdech,
ale to není jen nešvar naší obce.
Na co bych ale chtěla upozornit, je zneužívání sběrných míst k ukládání odpadu, který
tam nepatří. Sběrná hnízda jsou monitorována fotopastí a obec opakovaně řeší
případy odložení koberců, skříní a jiného objemného či dokonce nebezpečného
odpadu. Díky fotopasti jsou hříšníci snadno identifikováni a konfrontováni. Snad už si
příště dají pozor.
K tomuto ještě dodám, že na objemný odpad bude opět přistaven vlek na podzim
v rámci svozu nebezpečného odpadu, termín bude dopředu dán na vědomí. Pokud
ale nechcete nebo nemůžete čekat na svoz, lze vše odvážet do Křovic na skládku
(lépe po předchozí domluvě).
Monika Drašnarová

Stalo se
Tříkrálová sbírka 2021
Přestože letošní sbírka probíhala nezvykle a
poněkud neosobním způsobem, i tak se podařilo vybrat úctyhodnou částku:
pokladnička v kostele
pokladnička v obchodě
celkem

6 300,- Kč
5 052,- Kč
11 352,- Kč

Všem dárcům děkujeme!
Díky také paní prodavačce za možnost umístění stojanu s pokladnou v obchodě.
Marie Barešová
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Velorexy v Bystrém
Ve dnech 9. - 11. 7. 2021 se
v areálu Koupaliště opět po roce
uskutečnil Podorlický sraz strojů
nesoucích označení Velorex.
Před vlastním setkáním bylo
velmi divoké a deštivé počasí,
tak byla trochu obava, jak to vše
dopadne. Také stran omezení
pro covid byla akce ohrožena.
Vše se však v dobré obrátilo a
v přátelské atmosféře plné dobré
nálady se nakonec závodního
klání zúčastnilo přes 60 strojů.
Letos sem opět zavítalo několik
zahraničních posádek, a tak i tento ročník patřil k mezinárodním.
A protože se zde organizátorům stále líbí, bude se i příští setkání konat v areálu
Koupaliště. Termín je stanoven na dny 8. - 10. 7. 2022.
Leoš Ševc

Kulturní akce v areálu Koupaliště
Letošní sezóna je stejně jako
vloni ovlivněna pandemickými
opatřeními. Na počátku roku byla
v plánu řada akcí, ale pro nejisté
podmínky pro jejich konání se
vše poměrně brzy začalo rušit. A
přestože se začátkem prázdnin
přišlo rozvolnění, kulturní kalendář se už plnohodnotně naplnit
nepodařilo.
V úplném začátku léta v sobotu
19. června otevřely sezónu
Orlické ozvěny. Známý festival
má své příznivce už řadu let, a
tak se i díky pěknému počasí akce povedla.
Kromě již zmiňovaného srazu Velorexů se zde 17. července konala akce s názvem
Škoda Fabia II grill retro party, kdy výtěžek z této akce byl věnován rodině postižené
při nedávné přírodní katastrofě na jižní Moravě.
V sobotu 31. července zde zahrála rocková skupina Legend rock a spolu s ní se
představila v premiéře kapela Rest Day.
O týden později 7. srpna se po loňském úspěchu znovu uskutečnilo „Retro posezení“
s hudbou 80. a 90. let minulého století.
Leoš Ševc
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Volejbal v Bystrém
Po loňské trochu slabší sezóně, kdy bylo hodně deštivo, se nadšenci z Bystrého a
širokého okolí opět schází na rekreační volejbal. Od května se hraje v areálu
Koupaliště každé úterý a pátek. Hřiště se na jarní brigádě opět upravilo a vylepšilo,
bylo doplněno o 2 tuny nové antuky, a tak jsme rádi, že je využíváno na tréninky i
turnaje.
První turnaj se uskutečnil 12. června a stejně jako loni se to neobešlo bez deště. Ten
nás naštěstí netrápil dlouho, a tak si celkem 5 týmů vychutnalo bojovnou atmosféru.
Právě z důvodu deště se celý turnaj trochu protáhl a vyhlášení proběhlo až po 19.
hodině.
Domácím týmům se
tentokrát příliš nedařilo a celý turnaj
ovládla náchodská
družstva.
Doufejme, že se
nám na podzimním
turnaji povede lépe.
Termín klání je stanoven na sobotu 25.
září od 10 hod.
Kdo má chuť, může
si přijít s námi zahrát
v úterý a pátek od
půl šesté.
Leoš Ševc

Práce v areálu Koupaliště
V loňském roce proběhla výrazná rekonstrukce kiosku a bylo vystavěno pět nových
chatek, na což velkou finanční částkou přispěl provozovatel (nájemce) areálu. Letos
se pokračovalo s úpravami venkovního posezení s navýšením kapacity a pro děti byl
pořízen nový herní prvek – prolézačka se skluzavkou.
Bylo upraveno antukové hřiště,
vyřezány nálety na louce nad
novými chatkami, vymalováno
sociální zařízení ve zděné
budově a provedeno mnoho
dalších drobných prací. Většinu
těchto činností se podařilo udělat při dobrovolných brigádách.
Na podzim plánujeme další
opravy požární nádrže a jejího
okolí, pokud to situace a počasí
dovolí.
Leoš Ševc
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Hospoda - zateplení společenského domu v obci Bystré
Na začátku října loňského roku proběhla přejímka dokončené stavby dle smlouvy o
dílo. Při předání bylo zaznamenáno několik vad a nedodělků. Ty byly odstraňovány
do konce listopadu. Po přejímce obec požádala o kolaudaci. Ta proběhla v polovině
prosince, ale bohužel také ne bez závad. Objevilo se totiž několik zásadních námitek,
především ze strany Hasičského záchranného sboru. Tím se kolaudační souhlas
oddálil a s ním i agenda související s vyúčtováním dotace. Navíc se do provozu
objektu promítla závada na kotli na tuhá paliva. Temperování objektu proto muselo
být několik týdnů zajišťováno pomocí elektrokotle.
Protože s covid situací nebylo možné restauraci otevřít hned v novém roce, jak bylo
plánováno, bylo dostatek času všechny závady vyřešit a odstranit. A i když vše
neprobíhalo příliš hladce, nakonec se podařilo získat kolaudační souhlas do poloviny
března.
Mezitím se brigádnicky prováděly dokončovací práce především na sále, v přísálí a
na jevišti. Byl definitivně dokončen interiér, provedena montáž kuchyně, vybaveno
sociální zařízení a spousty dalších drobných prací, kterých si možná běžný
návštěvník ani nevšimne. Zároveň probíhala jednání s vybraným nájemcem a jen se
čekalo na to, až bude umožněn provoz zařízení.
Obec vybavila zahradním
nábytkem i terasu a v druhé
polovině května jsme se
konečně dočkali otevření alespoň s venkovním provozem.
Po pozvolném rozjezdu je nyní
hospoda už v plném provozu
včetně kuchyně. Od začátku
prázdnin se zde vaří od středy
do neděle a zejména o víkendech bývá přes oběd plno.
A abychom celou rekonstrukci
náležitě uzavřeli, připravujeme
na bysterskou pouť oficiální
slavnostní otevření. To proběhne v sobotu 28. srpna.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout vnitřní prostory včetně podkroví a na sále
bude výstava z historie i současnosti naší hospody. Výstava bude zpřístupněna i o
pouťové neděli.
Závěrem doplním ještě několik čísel a časových údajů o realizaci. Rekonstrukce byla
v tomto století zatím největší investicí obce Bystré. Celková částka se od projektu ke
kolaudaci vyšplhala až na více než 19 mil. Kč. Vlastní stavební práce činily téměř 17
mil. Kč. Obec pak zajišťovala vybavení kuchyně a baru, což bylo více než 800 tis. Kč,
zařídila kompletní vybavení interiéru restaurace, vybavení sociálních zařízení a taktéž
provedla opravy v prostoru sálu včetně nové elektroinstalace. Tyto práce nebyly
součástí smlouvy stavebních prací objektu. Obci se podařilo získat dotaci z kraje ve
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výši 2 mil. Kč a nyní se vyúčtovává dotace z MMR na zateplení objektu, kde by naší
obci mělo být přiznáno téměř 1,5 mil. Kč.
Vlastní stavba se připravovala dlouhá léta před skutečnou realizací. Pilotní projekt
vznikl v roce 2012 a následně prošel několika úpravami. Dotace v roce 2017 nám
bohužel nebyla přidělena, ale hned následujícího roku se ji podařilo získat. Než však
došlo k vlastní realizaci, cena stavebních prací výrazně podražila.
Kvůli všem těmto zdržením mezitím propadlo stavební povolení, a tak se v druhé
polovině roku 2018 žádalo znovu. Stavba po všech peripetiích byla nakonec zahájena
10. 4. 2019 s plánovaným termínem dokončení 10. 10. 2020. A aby všech těch
komplikací nebylo málo, do samotné realizace zasáhla i covidová pandemie.
Věřme, že už nyní budeme moci žít v běžným životem a zase se potkávat v naší nové
hospůdce. Těšíme se na setkání s Vámi. Nejbližší příležitostí k tomu bude bysterská
pouť o posledním srpnovém víkendu.
Leoš Ševc

Hlídka Royal Rangers uklízela příkopy
Dne 30.dubna se 62. přední
hlídka Royal Rangers Bystré,
působící při Církvi bratrské – při
Eladě, vydala na úklid příkopů
okolo Bystrého.
Uklízeli jsme silnice od Paneky
po Gestru, dále z Bystrého směr
Janov, Doly a Ohnišov.
Akce se zúčastnilo skoro 30 dětí
a vedoucích, kteří odpadky
naplnili celkem 10 pytlů, naložili
jsme i nějaký železný šrot a
pneumatiku. Díky všem, kdo se
zapojili.
Jan Hejzlar

Zprávičky ze školky
Tento školní rok utekl jako voda. I když byl velmi specifický, my jsme si ho společně
užili a stihli spoustu dobrodružství. V záři jsme přivítali na palubě naší školkovské lodi
nové námořníky. S příchodem podzimu se zdárně našel náš milý skřítek Podzimníček
s Podzimničkou a provázeli nás celým podzimem. Než jsme se rozkoukali, byl tu
listopad a s ním naše výprava za zvířátky a jejich přípravy na zimu. Po listopadu přišel
prosinec a my jsme měli spoustu práce, protože jsme chtěli v této neradostné době
koronaviru potěšit dědy a babičky. Začalo pečení závinů pro domov důchodců
Jitřenka v Opočně a pokračovali jsme vyráběním dárečků pro dědy a babičky
v Bystrém. Nemohli jsme zapomenout na naše rodiče. Bohužel epidemiologická
situace se pomaličku zhoršovala a rodiče nesměli přijít na vánoční besídku. Besídku
jsme si nechali natočit a rodičům poslali.
V novém roce jsme zkoumali sníh, lidské tělo a na konci února nesměl chybět
masopustní karneval. Karneval byl veselý a zároveň trošku smutný. Věděli jsme, že
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od 1. 3. budou všechny školky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zavřené.
Hlavním tématem naší distanční výuky bylo jaro, Velikonoce. Snažili jsme se odlehčit
tuto nelehkou situaci a nezahlcovat rodiče a děti zdlouhavými, nezáživnými úkoly.
Připravovali jsme program pro všechny děti, který je potěší, namotivuje k činnosti,
vzbuzuje zvídavost a rozvíjí je správným směrem. Dali jsme se do natáčení videí pro
děti a vymýšlení zajímavých námětů, příběhů. Nechyběla fotogalerie na facebooku,
aby se děti viděly . Předškoláci obdrželi poštou (aby to bylo pro ně zajímavé)
speciální úkoly. Probudili jsme skřítka Zahradníčka, který hlídá naši zahradu, a
skřítka Rosťu, který nám hlídá naši lesní školku. K dětem promluvily i naše školkovské
loutky Kačenka s Vítkem a had Plazík, kteří jsou důležitou součástí naší školky. Cílem
distanční výuky bylo zůstat s dětmi i s rodiči v kontaktu a být v pohodě a myslím,
že se nám to povedlo!
V dubnu se začala školka opět zaplňovat dětmi a bylo veseleji. Zkoumali jsme
společně jaro a na konci dubna proběhla čarodějnická výprava. Míchali jsme lektvary,
lítali na koštěti a odtajňovali zaříkávadlo pro malou čarodějnici, která ho zapomněla a
potřebovala pomoci, aby mohla dál kouzlit. Čarodějnická výprava vyvrcholila
čarodějnickou stezkou, která nás zavedla do naší lesní školky, kde nás čekala nová
truhla na důležité nezbytnosti v naší lesní školce.
Čas opravdu utíká rychle a byl tu květen a my se vydali na výpravu do království vod.
Zajímal nás koloběh vody, seznamovali jsme se s významem vody pro život na naší
planetě. V blízkém okolí jsme nabírali vzorky vody z rybníků a zjistili, že Panský rybník
je nejčistší! Pozvali jsme si do školky pana sokolníka. Přivezl s sebou spoustu dravců
a nechyběla názorná ukázka.
Na konci května jsme se zúčastnili projektu Řemeslné dny v MŠ za podpory Místní
akční skupiny POHODA venkova. Protože máme lesní školku a s lesem souvisí lidská
péče o něj, zvolili jsme dřevorubeckou profesi. Oslovili jsme velmi zkušeného
dřevorubce Jiřího Moravce pracujícího v lese bezmála 30 let. Správce lesa Jan Bartoš
nám schválil přímo v lesní školce pokácet strom napadený kůrovcem. Na základě
tohoto projektu vznikl lesní chodníček, který si s dětmi užíváme.
A pak přišlo léto a my se loučíme s předškoláky. Nechybělo tradiční přespávání ve
školce a hledání kouzelného stromu.
Rozloučili
jsme se také
s paní učitelkou Lydií a v
novém školním roce se
vydáme na
výpravy v jiné
sestavě.
Chtěla bych za celý školkovský tým poděkovat obci Bystré za spolupráci a vám všem
za přízeň!
Zdena Moravcová
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Vzpomínka
Život člověka je jako den, má svůj východ i západ. Člověk se narodí a bohužel i umírá.
Každému z nás je dopřán jen krátký čas, jen malý zlomek věčnosti a záleží na každém
z nás, jak jej využijeme. Kolik práce a dobrého dovedeme dát lidem kolem sebe. Kolik
porozumění, lásky, radosti, vlídných slov a někdy i jen úsměvů umíme rozdávat.
Z toho všeho je složen náš život jako mozaika. A čím více lidé dávají tyto „drobné
radosti všedního dne“ svému okolí, tím více vzpomínek pak na ně zůstává v srdcích
těch, kteří zůstávají.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
malé zamyšlení v úvodu mě napadlo při vzpomínce na naše spoluobčany, kteří nás
opustili v období od vydání posledního čísla našeho zpravodaje. Byli čtyři.
V listopadu loňského roku zemřela v souvislosti s
covidem paní
Alena Novotná (19. 10. 1950 - 22. 11. 2020),
dlouholetá a obětavá účetní naší Osvětové besedy.
Přestože i v zaměstnání pracovala jako úřednice,
nejdříve v Tepně a pak v rekreačním a školicím
středisku Policie ČR, a určitě měla čísel a účtů
plnou hlavu, vždycky si dovedla najít čas pro obec
nebo pro kamarády z Vag-i-novin. A na všech
akcích Osvětové besedy, na plesech či při divadle,
vítala nás u pokladny usměvavá tvář paní Novotné.
Naše poděkování si zaslouží i za spolupráci s ing.
Rudolfem Langrem a jejím otcem Josefem
Langrem při přípravě publikace o historii rodu
Langrů, který je v údolí Zlatého potoka prokazatelně usazen od roku 1628 a
pravděpodobně zde žili Langrové či Langerové již dříve.
Krátce po začátku nového roku jsme se museli
naposledy rozloučit s panem
Bohumilem Vašíčkem (21. 12. 1946 - 10. 2. 2021),
člověkem, který se zapsal do historie obce Bystré,
krom jiného i vedením výstavby veřejného
vodovodu v naší obci. A nebylo to nic
jednoduchého, když se celá stavba dělala
svépomocí a brigádnicky. Pamětníci si určitě
vzpomenou, s jakými problémy se potýkali. A i když
akce skončila, Bohouš i nadále obci pomáhal,
pokud to možnosti buď jeho osobní, nebo jeho firmy
dovolovaly. Byl zkušeným a náruživým včelařem a
rád mladým začínajícím včelařům předával své
mnohaleté zkušenosti a poznatky. Oceňoval jsem i
jeho smysl pro humor. Dokázal si udělat legraci sám ze sebe. Jen si vzpomeňte na
„zahraniční“ návštěvu na setkání obcí Bystré v roce 2010, kdy nás v dlouhém bílém
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hábitu „přijel“ navštívit z Ománu mocný šejk Lim Uhob Keč Íšav. A mnoho díků si
zcela jistě zaslouží i za svou činnost v Církvi bratrské.
Na jaře jsme se dozvěděli, že zemřel pan
Ondřej Kratochvíl (19. 11. 1940 - 2. 4. 2021)
z chaloupky u křížku, známé jako „Bohunka“ (E23).
Pan Kratochvíl byl sice jen občasným občanem
obce, chalupářem, ale poděkování zaslouží za dost
významný podíl na vzhledu obce. Po smrti své
manželky přispěl výrazně na úhradu restaurování
křížku z roku 1895. Na své náklady pak ještě zajistil
i balenou živici kolem žlabovek v kopečku od křížku
k telefonní ústředně. Jako stavař se staral o
dostavění své chaloupky, kterou koupil více méně
rozestavěnou a po jejím dokončení se věnoval
zahradě. Na místo nevzhledných náletů je zde dnes
pěkný kvetoucí koutek. Jak nám prozradila rodina,
pan Kratochvíl se vzhlédl v zahradě své babičky, u které trávíval prázdniny nedaleko
Kolína. Své vzpomínky se snažil realizovat v Bystrém, a tak jsme ho většinou vídávali,
jak svou zahrádku stále zveleboval.
Koncem dubna osiřeli bysterští hasiči. Zemřel
dlouholetý starosta sboru dobrovolných hasičů pan
Josef Dusílek (9. 3. 1940 ‒ 21. 4. 2021).
I zde je na místě poděkování. Nejenom za
dlouholetou práci pro hasiče, ale především za
Pepovu práci ve vedení obce. Ať již v období MNV
jako poslanec, tak i v obecním zastupitelstvu jako
zastupitel. Po dvě období vykonával funci starosty.
Nejprve v letech 1994-98, a pak v období 2000-06.
Nelze zapomenout ani na Pepovu dokumentační
činnost. Archiv jeho fotografií a filmů nám uchoval
mnoho cenných vzpomínek. Bez jeho fotoaparátu a
kamery se neobešla žádná významná akce v obci.
A naše poděkování si zaslouží i za fotodokumentaci
všech čísel popisných, která je dnes nedílnou součástí naší obecní kroniky. Nelze
zapomenout ani na Pepovu aktivní činnost v bysterském ochotnickém souboru. Ať už
to byly jeho, především komické, role nebo dokonce režie. Včelaři by nám jistě
neodpustili, kdybychom nevzpomněli jeho působení v Českém svazu včelařů. Více
než 50 let vykonával funkci jednatele místní organizace, vedl evidenci, sbíral vzorky
a rozděloval léčiva pro ostatní včelaře.
Asi by každý ze čtenářů zpravodaje mohl přidávat další vzpomínky a hezké nebo i
veselé zážitky prožité s některým ze vzpomínaných. Snad jsme vám je trochu
připomněli.
Věřím, že za všechnu tu práci a lidské porozumění si všichni zaslouží naše
poděkování a tichou vzpomínku.
Josef Lukášek
- 13 -
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150 let ochotnického divadla v Bystrém
V tomto a příštím roce si připomínáme 150 let od počátku
ochotnického divadla v Bystrém.
Za rok vzniku bysterského ochotnického divadla je považován letopočet 1871, kdy se
v Bystrém odehrálo první z celé řady ochotnických představení. V lednu 1872 pak
byly schváleny stanovy spolku podle spolkového zákona z roku 1867 c. a k. okresním
hejtmanstvím v Novém Městě nad Metují. Bysterští ochotníci tak byli prvními mezi
horskými obcemi v okolí a zároveň je ochotnický spolek nejstarší ze všech spolků
v Bystrém. Jako účel spolku je ve stanovách uváděno „pěstovati a povzbuzovati
ušlechtilou zábavu ku vzdělání svých údů, pak širšího obecenstva, pak mravně a
materiálně dobročinné účele podporovati“. Toto se bravurně dařilo plnit s menšími či
většími přestávkami až dodnes, kdy ochotnické žezlo převzali mladí herci juniorského
souboru Viktor.
Celá historie bysterského ochotnického divadla je podrobně zmapována v pětidílném
cyklu, zveřejňovaném postupně v bysterském zpravodaji od srpna 2011 do srpna
2012 u příležitosti 140. výročí bysterského ochotnického divadla (možno nalézt na
stránkách obce Bystré v záložce Obec – Bysterský zpravodaj).
I v následujících číslech zpravodaje však budeme toto významné jubileum připomínat
a zároveň připravujeme vydání souhrnu historie ochotníků v Bystrém až po
současnost. Doufejme také, že nezůstane pouze u písemných informací a že bude
už konečně možné uspořádat i nějaké divadelní akce a představení.

Bysterští ochotníci: Josef Dusílek
Jednou z významných osobností bysterského ochotnického spolku, výborným
režisérem a skvělým hercem byl pan Josef Dusílek, který nás bohužel v nedávné
době navždy opustil.
Jednou z jeho prvních
hereckých rolí byl král
ve školním představení Sněhurka
(7. a 8. 12. 1957).
Ve hře vystupovali
také Bohumil Dyntar
jako princ, Jiří Dusílek
jako ježek aj.
- 14 -
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Mnozí z účinkujících se objevili v roce 1964 v představení O lásce třikrát jinak,
kterou režíroval Bohumil Dyntar. Josef Dusílek je zde poprvé uváděn jako bysterský
ochotník. Na fotografii je Josef Dusílek, Anežka Novotná, Josef Ševc.

Hned v roce 1965 sehrál Josef roli lorda Bebberleyho v Charleyově tetě (režie B.
Fuckerová), na fotce vpravo je Václav Dyntar nejst., Josef Dusílek, Bohumil Dyntar.
Další role Josefa Dusílka:
- generál Irrigua ve hře Taková ženská na krku (režie František Kordík, 1967)
- poštovní rada Eusebius Vostrý ve hře Na letním bytě (režie Fr. Korník, 1970)
- poutník ve hře Veselý švec aneb proměněné ženy (poprvé je zde uváděn i jako
režisér, 1971). Jednalo se o jednu ze tří her, které připomínaly sté výročí ochotnického
divadla v Bystrém – přímo tato byla sehrána již v červenci a září 1871. Na fotografii
Josef jako poutník a ševcova žena (Gerlinda Povolná).
- rekrut ve hře Rekrutýrka v Kocourkově (r. Vladimír Sedláček, 1971) – bez foto
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Ke stému výročí připravili ochotníci nejen ony tři hry, které pocházely z repertoáru
bysterských ochotníků v roce 1871 (kromě dvou výše zmíněných přidali Uniformu
maršála Radeckýho janovští ochotníci), ale v režii Václava Gerstnera také hru M. D.
Rettigová, ve které hrál Josef roli advokáta JUDr. Güllicha.
- v roce 1972 režíroval báchorku J. K. Tyla Čert na zemi, na fotce Josef Dusílek,
Hana Kotyšková, Antonín Kárník, Hana Drašnarová, Jaroslav Komůrka, Adolf Dušek,
Jar. Remeš

- Kohout, majetník domu, ve veselohře F. X. Svobody Poslední muž (r. Vladimír
Sedláček, 1974), foto: Josef Ševc, Josef Dusílek, Libuše Sedláčková
- stařík, zvaný Psí noha, ve hře Oldřicha Daňka Dva na koni, jeden na oslu, hru
zároveň režíroval (1976), bez foto
- Václav Kondelík, malíř pokojů, ve hře Ivana Tallera Náš otec Kondelík, 1981, hru
opět také režíroval. Na fotce s Josefem Ševcem (Vejvara a Kondelík)
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- poštmistr
v Tetinkách (1996,
režie Josef Dusílek)
s H. Světlíkovou a J.
Duškou
- konšel a zpěvák
kramářské písně
v Turecké věži
(1997, P. Poulová)
- krejčí Knobloch
v Tetě z Bruselu
(V. Drašnar, 1998) –
bez foto
- komorník Firmin v Takové ženské na krku (1999, V. Drašnar) – bez foto
- voják v Nejkrásnější válce (2000, V. Drašnar)
Jako vzpomínku na Josefa Dusílka jako herce citujeme dobovou recenzi Vladimíra
Hofrichtera k představení Poslední muž z roku 1974, která mluví za vše:
„Veselohra Poslední muž byla s úspěchem na konci 30. let zfilmována a titulní roli
vytvořil Jaroslav Marvan, jehož výkon je určitě v paměti mnohých filmových diváků.
Už z tohoto hlediska jsem byl zvědav na herecké ztvárnění hlavní postavy hry otce
rodiny Josefa Kohouta bysterským Josefem Dusílkem. Už první chvíle na jevišti
potvrdily, že Josef Dusílek si ví s Kohoutem rady. Se skřipcem na kraji nosu, přes
který i pohledy dirigoval členy své rodiny, s mírně nachýlenou postavou v domácím
kabátku vytvořil herec správně dimenzovanou jevištní postavu. Velice mu pomohl
jeho výborný hlasový fond, kterým ovládal všechno dění svojí domácnosti. Herec
přesvědčivě zvládl i proměnu ve třetím dějství, kdy se ve skrytu hadrového panáka
dovídal pravdu o sobě z úst svých dospělých dětí a manželky. Byl to herecký výkon,
který by zazářil i ve fundovanějším divadelním souboru.“
Připravily: R. Bartošová a P. Poulová, Foto: archiv kroniky
- 17 -
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Od hospody ke společenskému domu
Z historie čp. 30 (1. část) – od Dyntara po Jednotu
První majitel - Dyntar
Hostinec s kovárnou postavil roku 1870 Josef Dyntar, syn Josefa Dyntara, majitele
statku čp. 11. Dle staré obecní kroniky psané učitelem Machkem si nechalo obecní
zastupitelstvo zjišťovat bezpečnost komína při kovářské dílně roku 1871.
V roce 1874 žádá Josef Dyntar o povolení k odbývání hudby (pořádání tanečních
zábav). Je zajímavé, že téhož toku žádá o stejné povolení také Jan Šinták po
přestavbě hospody čp. 37 (dlouho Drutka, dnes ateliér Červený) a Josef Hartman po
vystavění nové hospody čp. 76 (Hartmanovi, dnes Hejzlar – Engedi).
Dyntarové (otec se synem) však hospodu i statek propili a stali se z nich žebráci.
Josef Dyntar mladší dožil v obecní chalupě čp. 84 (ta je dnes již zbořená, stávala pod
Dusílkovými čp. 81). Když už nemohl Josef ani chodit po číslech, nosili mu lidé jídlo
do této chalupy nebo dávali 25 krejcarů denně (podle vyprávění pamětníků).

Foto z let 1910 – 1940: ve dveřích hostinská Šintáková, vedle ní M. Nováková, sestra
faráře Dostála s dcerou Marií. Dále zprava doleva Františka Šintáková, provdaná
Voglová čp. 114, Josef Sedláček čp. 8, Jan Hartman čp. 62 (pozdější kapelník),
Rudolf Hamerský čp. 81 (krejčí), Boh. Čejpa později v čp. 3 a 105, Milka Nováková z
fary se sestrami a její milý Adolf Hejzlar, kovář, který padl v 1. světové válce
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Hostinec U Šintáků
Hospoda byla prodána v dražbě, ale nepodařilo se zjistit, v kterém roce přesně. Koupil
ji Jan Šinták, řezník z Mezilesí, pravděpodobně brzy po roce 1880. V roce 1884 už
Šintákovi v čp. 30 určitě byli, poněvadž v tom roce, podle záznamu v obecních
protokolech, prodal Jan Šinták pozemek pro stavbu školy.
Není bez zajímavosti, že po několik let žili v naší obci dva Janové Šintákové, oba
hostinští a řezníci (až do roku 1897), jeden z nich v čp. 30 a druhý v čp. 37.
V čp. 30 se také koncem 19. a začátkem 20. století vydávala bavlna a přijímalo se
hotové zboží od domácích tkalců. Přijížděli sem vydavači Vincenc Balcar a Ludvík
Müler z Nového Města.
Po smrti Jana Šintáka v roce 1917 vedla hostinec jeho žena, která zemřela 1930.
Majetek podělila jejich dcera Františka, provdaná Voglová z čp. 114. Hostinec
pronajala asi na dva roky Josefu Smolovi z čp. 32 (Bareuskému, bývala tam barevna,
je to chalupa pod Vašíčkovými).

Hostinec U Valášků
V roce 1932 koupili hostinec manželé Valáškovi, kteří bydleli v čp. 89 („Botana“, dnes
Hejzlarovi). Marie Valášková byla rozená Ševcová z čp. 69, Josef Valášek, řezník,
pocházel z Borové. V roce 1935 Valáškovi přestavěli lokál a přistavěli sál s jevištěm.
Lokál byl původně dřevěný, roubený, jen o málo větší než nynější. Byla v něm veliká
pec, kde hrávali muzikanti při zábavách a divadlech. Basista měl prý hlavu až u
stropu. Jinak prý na peci stávaly hrnečky školních dětí, pro které hostinská vařila
polévky a kakao.
Ze světnice pro kováře, do které se chodilo přímo z kovářské dílny, zřídili Valáškovi
masný krám. V roce 1947 sál i jeviště přístavbou zvětšili.

Jednota
V 50. letech, když byly živnosti
zrušeny, pronajala si hostinec
Jednota a Valáškovi tam pracovali dále jako zaměstnanci. V
roce 1960 stát celý objekt bez
náhrady ve prospěch Jednoty
vyvlastnil.
Bývalí majitelé tam pracovali až
do roku 1964. Pak se přestěhovali do pronajaté chalupy čp. 33,
Josef Valášek zemřel v roce
1965.
Hostinec Jednoty v květnu 1968
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Kovářská dílna
Při kovářské dílně byla světnice pro kováře. Vchod do dílny nebyl původně z boku
jako dnes, ale od silnice.
Jako první kováři se uvádějí: Eliáš, Antonín Rossa (podle dochovaných účtů
hasičského spolku), pak Dyntar z Janova, Jaroslav Ruml (1910 se odstěhoval do
Dobrého), Adolf Hejzlar (padl v první světové válce).
Od roku 1921 zde provozoval kovářské řemeslo Antonín Práza, který byl dříve
kovářem v tkalcovně J. Hartman v Kounově. Prázovi už v místnosti při kovárně
nebydleli.
Po jeho smrti převzal živnost jeho syn, také Antonín. Ten pracoval soukromě do
zrušení živností v roce 1950, dále pak jako zaměstnanec Kovodružstva Náchod až
do roku 1967.
V 70. letech využíval kovárnu jako dílnu pro svoji činnost Svazarm.
Z bývalé místnosti pro kováře, později masného krámu, byla v 70. letech zřízena
Jednotou sociální zařízení jako součást hostince.

1974 – kovářská dílna při hostinci
Tyto i další materiály budou součástí pouťové výstavy o proměnách domu čp. 30.
Druhý díl historie (od Jednoty po dnešek) otiskneme v příštím zpravodaji.
Petra Poulová, kronikářka
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Vaření mne baví
Rozhovor s paní Michaelou Portychovou
Objektem, který se letos „vrátil do života“, je místní hospoda. Hostinec U Šintáků, U
Valášků, Jednota, hospoda U Ševců, U Divočáka – to je rychlý průlet jeho historií
(podrobnější údaje najdete ve zpravodaji na jiném místě). Od roku 2021 je obecní
hospůdka součástí společenského domu, který prošel v letech 2019 – 2021 kompletní
rekonstrukcí. Novým nájemcem je paní Michaela Portychová.
Co vy a Bystré? Jak jste se sem dostala?
První setkání s Bystrým proběhlo v Eladě, kam chodila moje dcera do školky. Manžel
pochází z tohoto kraje, já jsem z Litoměřic. Po svatbě jsme se usadili na Deštném,
kde jsme nějaký čas provozovali penzion. Manžel má svoji práci, já jsem pracovala
v oblasti pohostinství. Přihlásili jsme se do výběrového řízení na nájemce obecní
hospody, a tak jsme v Bystrém. Bydlíme tedy v Bačetíně, obě dcery chodí na
základku do Dobřan. Od 18. června jsem skončila v předchozím zaměstnání a naplno
se věnuji práci v hospůdce.

Věřím, že většina místních už byla proměnu hospody zhlédnout na vlastní oči.
Kdo nestihl, může využít slavnostního otevření a dne otevřených dveří o
letošní pouti. Stejně – popište nám, jak to tu vypadá!
Už zvenku má budova jiný vzhled, zaujme terasou, která je hojně využívána. Přístup
je bezbariérový. V lokále má své místo nový krb, ve kterém jsme topili ještě v květnu
a bylo tu příjemně. Výčep zůstal na stejném místě. Na sále je nové osvětlení.
Z kovárny vznikl salónek. Všichni asi ocení nové toalety, nutnou úpravou prošla i
kuchyně, která má základní vybavení pro to, aby se zde mohlo vařit.
A vaříte?
Ano, každý den začínám kolem sedmé s přípravou jídel, od 11:30 do 16:00 nabízíme
hotová jídla, vaří se až do 20:00. Vaření mne baví. Zavřeno máme v pondělí a v úterý.
Máme už nějaké lidi na obsluhu, tak se věnuji jen kuchyni.
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Co máte právě dnes?
Dnes (21. 7.) máme v nabídce polévku krémovou cizrnovou, uzenou sekanou
s bramborovou kaší, dukátové buchtičky s vanilkovou omáčkou, smažený květák
s bramborem a domácí tatarkou, dušené krůtí maso s máslovou omáčkou se zelím
z červené řepy a bramborovým knedlíkem a smažený sýr s bramborem a tatarkou.
Ceny se pohybují od 105 do 140 Kč. Na víkend je menu rozšířené i o minutky.
Všechny jídelní lístky máte na facebooku (stačí zadat slova obecní hospůdka
Bystré): https://www.facebook.com/HospodaBystre/.
Ano, jsou tam i speciality, třeba 9. července byli skandinávští másloví šneci, 8. 7.
domácí Honzovy buchty…

Chodí lidé na jídlo a do hospody?
Zatím jsme spokojeni. Je jasné, že přes léto je více chalupářů a turistů, ale chodí i
místní. V září se uvidí. Určitě se zaměříme na víkendové akce typu zvěřinové či jiné
hody. Možná dojde i na nabídku rozvozu obědů do okolních firem.
V kalendáři už jistě máte nějaké akce, první asi bude pouť, že?
První velkou akcí bude opravdu bysterská pouť. V sobotu odpoledne bude slavnost
pro pozvané, od 16 do 18 hodin bude celý objekt otevřen k prohlídce. Večer kolem
21. hodiny začne pouťové posezení na sále s hudbou Gradace. Také v rámci
nedělního pouťového odpoledne bude možná prohlídka celého společenského domu
včetně prostorů v patře, v místnosti bývalé kovárny bude výstava fotografií.
S kterými dalšími akcemi počítáte?
25. září bude určitě Václavská zábava či posezení (podle aktuální situace - stále se
ještě nesmí tancovat, takže uvidíme, co bude). Hrát budou Streyci, tento víkend
plánujeme zabijačkové hody. Pokud to vyjde, proběhne v září také one man show ve
stylu Na stojáka. Na 8. 10. máme domluven Dalibor Janda Revival. Chceme se zapojit
do akcí PROMÍTEJ I TY, při kterých se zdarma promítají různé filmy a dokumenty.
V kalendáři už máme i martinský víkend.
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V neděli bývalo zvykem, že se zde scházeli „důchodci“…
Už tu byli, snad jim to vydrží. Momentálně mají prázdninovou přestávku.
Budou také plesy?
Budou, pokud to bude možné. Určitě myslivecký, hasičský, chtěli bychom i
silvestrovský.
Nesmíme zapomenout na děti, plánujete i něco pro ně?
Jednak mohou přijít s rodiči jen tak a dát si třeba lívanečky, domácí buchty či zmrzku.
Jednak je v plánu halloween pro děti a ve spolupráci s kulturní komisí bude určitě i
vánoční besídka, karneval či nějaké divadlo, snad hned 3. října.
Které pivo máte na čepu?
Náchodský Primátor a máme také pivo Agent z Olešnice v Orlických horách.
Děkujeme za rozhovor 😊.
Připravila Petra Poulová
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V areálu je stále řada věcí k vylepšení
Rozhovor s panem Michalem Mackem
Je to zvláštní – v Bystrém se v poslední době objevilo hned několik „podnikatelských
záměrů“. Co je na tom zvláštního? Že je to právě v době, která to podnikajícím moc
neulehčuje. V posledním, listopadovém, čísle
jsme si povídali s paní Jelínkovou, v tomto
čísle přišly na řadu hned dva důležité
bysterské objekty – hospoda a koupaliště.
Sportovní areál se rozkládá „na stráních
malebného údolíčka v podhůří Orlických hor,
kde Vás potěší klid, příroda a udržované
přírodní koupaliště vhodné i pro ty nejmenší.
V areálu se kromě přírodního koupaliště
nachází také antukové hřiště“ a herní prvky pro
děti. Nájemcem areálu je od jara 2019 Michal
Macek.
V úvodu si musíme nejdříve připomenout, jaký máš vztah k Bystrému…
Jezdíval jsem do Bystrého k prarodičům. Jako dítě jsem často chodíval na koupaliště,
které pomáhal budovat i můj děda František Kordík. Kolem roku 1997 jsem pracoval
v místní hospodě. V roce 2015 jsem se do Bystrého přihlásil i k trvalému pobytu. A
nyní jsem se „vrátil“ na koupaliště…
Jak jsi přišel na to, že si pronajmeš koupaliště?
Jelikož jsem vyučen v oboru gastronomie, chtěl jsem zkusit vlastní podnikání.
Pracoval jsem v hotelech Hron, Rajská zahrada a v Bělečském pivovaru a naposledy
v Alfa resortu. Po ukončení zaměstnaneckého poměru v Deštném v Orlických horách
jsem se přihlásil do výběrového řízení na zdejší areál.
Na jak dlouho máš areál pronajatý?
Koupaliště mám pronajaté od roku 2019 a délka pronájmu závisí na rozhodnutí
bysterského zastupitelstva. Samozřejmě bych rád areál provozoval co nejdéle.
Celý areál prošel podstatnými úpravami – toho si nejde nevšimnout. Co
všechno se tam vlastně změnilo?
Největší proměnou prošel kiosek – je
zateplený a jeho vnitřní kapacita je 40 míst.
Nezbytné byly úpravy kuchyně. Změnilo se i
venkovní sezení (130 míst), za podpory obce
zde byl vystavěn dětský koutek. A nové jsou
také chatky pro ubytování.
- 24 -
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Kde všude se mohu v areálu ubytovat?
Areál nabízí ubytování v chatkách (5 chatek Agawa s elektřinou a 6 chatek Retro) či
vlastní ubytování ve stanu nebo karavanu (200 míst pro stany a 30 míst pro
karavany). Nové chatky, které jsou v areálu od května 2020, mají pokoj se dvěma
patrovými postelemi, stůl se 2 židlemi a 2 židličkami, terasu. Pro letošní sezónu byly
chatky dovybaveny lednicemi, rychlovarnými konvicemi a topnými tělesy.

Jak je řešeno sociální zařízení v areálu?
Sociální zařízení v areálu je společné. V roce 2020 proběhla jeho rekonstrukce, při
které bylo rozšířeno o dvě sprchy, které vznikly v budově z původních převlékáren.
I tak je to ale z hlediska návštěvnosti areálu nedostačující. Byl bych moc rád, kdyby
bylo možno společnými silami vybudovat odpovídající sociální zázemí včetně nové
kuchyňky pro ubytované.
- 25 -
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Jak to vypadá s těmi starými chatičkami nad areálem?
Nazýváme je „retro“ chatky. Je možné se v nich ubytovat - jsou to chatky se dvěma
či čtyřmi lůžky pro nenáročné zájemce s vlastním spacákem. Tyto chatky jsou ale
v nevyhovujícím stavu, takže bych se
přikláněl buď k jejich likvidaci, nebo
kompletní renovaci.
Co všechno si lze u tebe pronajmout?
Pronajmout lze pouze nové chatky a
hospůdku ve zděné části. Retro chatky jsou
k dispozici zdarma. Po dohodě s majitelkou
sousední chaty Evelína mohou její klienti
využít stravování v areálu.
Co dělá areál v zimě, spí?
Nespí – v zimě probíhá údržba areálu, příprava kluziště, prodej každoročních
vánočních kaprů.

Máš i výdejní okénko?
Výdejní okénko
bylo od dubna
2020 nezbytností.
V době covidu
posloužilo svému účelu.
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Vynikající jsou pravidelně aktualizované facebookové stránky. Tam je areál
nazýván: Koupaliště Bystré Koupák. V redakci zpravodaje často řešíme, jak
areálu říkat. Za nás to bylo vždy koupaliště, jenže to bylo oficiálně zrušeno a je
to jen požární nádrž. Takže se slovem koupaliště se musí pracovat „opatrně“.
Proto se používá označení areál U Koupaliště (jako místní název).
Koupák – bývalé koupaliště používám, jelikož to návštěvníci mají v povědomí jako
koupaliště a snáze se orientují.
Které akce se v areálu konají již pravidelně?
Pravidelně se konají brigády za podpory místních obyvatel, za což bych chtěl touto
cestou velice poděkovat. Dále se pravidelně konají volejbalové turnaje. Tradicí již je
sraz velorexů na začátku prázdnin. Na něj navázal sraz automobilů Škoda Fabia
s celorepublikovou účastí. Již druhým rokem
proběhly Orlické ozvěny, které měly letos
opravdu hojnou účast. V loňském i letošním
roce se uskutečnilo 30. dubna pálení
čarodějnic. Nedílnou součástí léta se staly
rockové zábavy, i když letos v omezených
podmínkách (např. Legend rock a Rest Day).
Již několikátou sezónu se ve spolupráci
s bysterským starostou pořádají RETRO
posezení.
Na které jídlo bys návštěvníky pozval a které pivo si k tomu mohou dát?
Návštěvníky bych pozval na grilovaná masa, ryby i jiné speciality. Zájem je i o ovocné
domácí knedlíky (meruňkové, borůvkové)… Na čepu je Dobruška 10%, 11% a 12%.
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Letošní červencové počasí mnoho lidí na koupaliště nepřilákalo. Jaké máš
plány do budoucna a proč jsi nevzal hospodu?
Je pravda, že letošní návštěvnost je několikanásobně nižší než v minulosti. Přesto
končit neplánuji 😊. Hospodu jsem nevzal z důvodu personálního zabezpečení –
mám areál, kterému se chci věnovat co nejlépe, a se vší zodpovědností sedět na
dvou židlích dost dobře nelze. V areálu je stále řada věcí k vylepšení (plážový
volejbal, podium, sociální zázemí, stanová i karavanová stání včetně přípojek,
kompletní zastřešení letní terasy za podpory dobrušského pivovaru Rampušák).
Náročná je i údržba bazénu, který by potřeboval renovaci včetně přítoku.
Děkuji za podporu obci Bystré i místním zastupitelům.
Děkuji za rozhovor.
Připravila Petra Poulová

V letošním roce slaví svá významná životní jubilea:
Miloš Franc

Josef Bek

Marie Komůrková

Taťána Čejpová

Bohuslav Maisner
Marie Šubrtová

Zdeněk Martinek

Marie Horáková
Olga Čtvrtečková

Milan Krása

Petr Horák

Milada Matušková

Tomáš Kůta

Jiří Šritr

Marta Vaňková

Irena Krajčovičová
Jaroslav Komůrka

Josef Bartoš

Irena Dusílková
Věra Geislerová

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
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Poznáte kostel z obrazu J. Kejvala?
Dnes se vypravíme do kostela sv.
Jana Nepomuckého, který je od
roku 2012 chráněnou kulturní
památkou. Kostel vznikl v letech
1708-1712,
zařízení
kostela
pocházelo z 18. a 19. století. Obec,
ležící u polských hranic, zanikla po
2. světové válce. V sedmdesátých
a osmdesátých letech 20. století byl
interiér kostela postupně vykrádán
a pustošen. Zachovaly se pouze
lavice. Oltář byl převezen do
kostela sv. Bartoloměje v Bystrém
(to už je velká nápověda
).
V kostele natáčel režisér Jiří Menzel
exteriérové scény filmu Obsluhoval
jsem anglického krále podle
stejnojmenného díla Bohumila
Hrabala a režisér Jiří Strach zde
filmoval některé scény třetí řady
televizního seriálu Labyrint. Kostel
je volně přístupný, příležitostně se
tam konají koncerty či výstavy.
Josef Kejval maloval kostel v roce
2016, a to hned dvakrát – v noci a
ve dne. „Je to vybydlený kostel,
něco tam dají, třeba okapy, oni to
pak orvou, aby měli na sběr… Tady
byl náhrobek, to někdo odvezl… Hrál jsem tam na kytaru na nějaké akci – v tom
kostelíku je vynikající akustika.“
Poznali jste kostel?
Podle povídání s J. Kejvalem připravila P. Poulová.

Řešení: Vrchní Orlice.
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Vrchn%C3%AD_Orlice)
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Přehled akcí:
21. srpna
sobota
28. srpna
sobota

29. srpna
neděle

Koncert Antitalent
20:00 areál Koupaliště
Pouťová sobota – Společenský dům – Obecní hospůdka
14:00 - 15:00 slavnostní otevření - vstup pro pozvané
16:00 - 18:00 výstava Proměny hospody v Bystrém - vstup pro veřejnost
21:00 - ….
pouťové posezení, hudba Gradace
Pouťová neděle
8:15
mše v kostele sv. Bartoloměje
13:00 - 16:00 pouťové odpoledne na návsi
• vystoupení hudební skupiny Combi
• setkání veteránů Fiat
• doprovodný program:
výstava v hospodě - Proměny hospody v Bystrém
výstava v ateliéru Vrácený čas o koloniálu Václ. Beneše - Něco o historii
výstava na obecním úřadě – Malé retro ze sbírky Jany Krásové
16:30 - 17:30 pouťový mač Svobodní X Ženatí na hřišti U Roboty

září
15. září
středa
21. září
úterý
25. září
sobota
24. – 26. září
8. října
pátek
9. října
sobota
13. října
středa
říjen
30. října
sobota
6. listopadu
sobota
10. listopadu
středa

Po celé odpoledne pouťové atrakce za kostelem, občerstvení u zastávky a
v hospůdce
Dětský den
termín bude upřesněn, předběžně plánováno na pátek v první polovině září
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 Obecní hospůdka
Setkání bysterských seniorů
16:00 Obecní hospůdka, více na pozvánkách
Václavská zábava
Obecní hospůdka, hudba Streyci
Zabíjačkové hody
Obecní hospůdka
Dalibor Janda Revival
Obecní hospůdka
Dan Bárta a Ilustratosphere
20:00 Centrum Elada, Bystré
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 zasedací místnost OÚ
Taneček přes dvě pekla
divadelní představení místního dětského souboru Viktor, termín bude upřesněn
Halloweenská zábava v Obecní hospůdce
15:00 pro děti - masky s sebou
20:00 pro dospělé - masky s sebou
Posvícenská zábava
20:00 Obecní hospůdka, hudba Proradost
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
19:30 zasedací místnost OÚ

Další akce budou plakátovány.
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******

Vydala obec Bystré.
Vychází jako čtvrtletník, pro občany Bystrého zdarma.
Toto číslo vyšlo 12. 8. 2021 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. 10. 2021
******
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