
Milí přátelé, 
 

rádi bychom Vám poskytli aktuální informace týkající se realizace projektu Elada, 
zejména o průběhu stavebních prací, o provozu nové mateřské školy a o možnostech 
projekt podpořit. Veškeré novinky se snažíme průběžně publikovat na stránce 
www.elada.cz. 

Podle dosavadního harmonogramu prací by firma Kerson měla hrubou stavbu včetně 
střechy dokončit do Mikuláše, možná se během zimy stihnou osadit i okna. Celou stavbu by 
nám firma měla předat do konce července 2013. Nestane-li se tedy něco neočekávaného, 
měli bychom bez problémů stihnout zahájení provozu od září 2013. 

 

Co se týče mateřské školy, bude se jednat o standardní MŠ, kterou organizačně i právně 
zastřeší ZŠ Trivium Plus Dobřany. Náplň MŠ tedy bude odpovídat standardnímu výukovému 
programu schválenému Ministerstvem školství. 

Dobrou zprávou je, že Hrálovéhradecký kraj již vydal povolení k otevření bysterské 
školky, ovšem pod podmínkou, že budova bude zkolaudovaná do konce srpna 2013 
a schválena hygienou. Vše tedy směřuje k tomu, že 1. září 2013 bude slavnostní otevření 
nové mateřské školy v Bystrém. Prozatím počítáme se zápisem dětí během března až dubna 
2013. Do té doby bude také vedení ZŠ Dobřany řešit personální zajištění školky. 

 

Finanční stránka vypadá prozatím pozitivně, ale jen z určitého úhlu pohledu. Z darů, 
půjček a úvěrů se nám podařilo zajistit vlastní financování stavby. Přes polovinu rozpočtu 
ovšem tvoří půjčky a bankovní úvěr, což zatíží chod sboru v následujících cca 15 letech. 
Budeme tedy i nadále shánět dary, aby dluhové zatížení bylo co nejmenší. 

V této souvislosti Vás oslovujeme s prosbou o pomoc s financováním vybavení 
budovy, především školky, což odhadujeme na částku minimálně 900 000 Kč. Určitou pomoc 
přislíbila obec Bystré, budeme vděčni za jakýkoli dar i od jiných subjektů, běžné občany 
Bystrého nevyjímaje. 

Vyhlašujeme tedy tímto veřejnou bysterskou sbírku na vybavení budovy, zejména 
nové mateřské školy. Pokud přijmete pozvání na Adventní koncert 2.12. od 16h 
v bysterském kostele, můžete přispět i menší částkou do dobrovolného vstupného. Budete-li 
nám chtít pomoci větší částkou, nebo později, můžete zaslat svůj dar na speciální účet 
2500195501/2010. Variabilní symbol bysterské sbírky je „1475“ (první písemná zmínka 
o Bystrém), do poznámky uveďte své jméno a kontakt, abychom Vám byli schopni zaslat 
potvrzení o daru a osobní poděkování. Na všechny jmenovité dary vystavujeme potvrzení 
o darech pro odečet z daní. 

 
Milí přátelé, chceme Vám popřát pokojné a radostné prožití adventního času a budeme 

rádi, když se spolu s námi budete podílet na vytváření nového vzdělávacího a volnočasového 
zázemí pro naše děti i dospělé. 

 
Za Sbor Církve bratrské 
kazatel Mgr. Roman Toušek 

 

http://www.elada.cz/

