Redakční rada přeje všem občanům

klidné Velikonoce prožité ve zdraví a v pohodě.

SLOVO STAROSTY
Zima je téměř za námi. Během ní se nám mnohé událo. Především jsme řešili údržbu komunikací, která díky
mírnému průběhu a obětavému přístupu našich terénních
pracovníků proběhla téměř bez jakýchkoli problémů. Za to
je potřeba odpovědné osoby pochválit. Osobně se musím
několikrát za zimu pozastavit nad některými připomínkami
vlastníků objektů v naší obci, kteří si myslí, že jim obec
musí zajistit suchý a čistý přístup k jejich nemovitosti –
toto není pravda – obec pouze zmírňuje následky nepříznivých povětrnostních vlivů dle svých aktuálních možností. Postup úklidu je pečlivě plánován dle důležitosti
a vytíženosti jednotlivých ulic. Současně jsou vyhrnovány
i chodníky a to tak, že úklid sněhu probíhá zpravidla po
ukončení sněžení. Na tomto místě bych upozornil na jedno
především zimní ustanovení zákona o pozemních komunikacích, které zní asi takto: „každý je povinen přizpůsobit
svůj pohyb povaze a stavu komunikace s ohledem na vnější povětrnostní vlivy a technický stav povrchů“. Jednoduše
řečeno: v zimě musíme vždy počítat s možností uklouznutí.
Podle toho se musíme chovat. Při provádění posypu nám
velice ulehčuje naše rozhodování zda posypat či ještě vyčkat dostatečné množství štěrku, který nám bezplatně poskytla společnost EUROVIA a.s., a tudíž můžeme vyrazit
posypat naše cesty i když víme, že to nebude na dlouho.
Pochvalu si také zaslouží oddíl hokejistů, který za materiální podpory našich hasičů zajistil kvalitně připravené
kluziště na koupališti. Bylo hojně využíváno převážně dětmi, které v dnešní době nemají mnoho venkovního vyžití.
Současná nákazová situace nás bohužel již 13. měsíc
týrá a připravuje o vše co může. Především jsou to naše
sociální kontakty, možnost volného pohybu, sportu, práce
a v neposlední řadě i životů. Sám věřím, že brzy bude
možné se nechat očkovat a tímto způsobem společně nákazu porazíme a vrátíme naše životy do starých dobrých
kolejí.

V dnešním čísle najdete: • zprávy z obce

• základní a mateřská škola • kultura • hasiči
• myslivci • sport • různé

Žádám Vás! Vydržte a respektujte přijatá opatření, buďte ohleduplní a podporujte své okolí vlídným slovem, pomocí.
Každá pomoc se počítá. Mimo jiných se musíme postarat o drobné živnostníky v našem okolí. Využívejte jejich
služeb – ať máme po poražení coronavirové epidemie co
zachraňovat.
V případě, že budete řešit závažný problém, se kterým
si sami nebudete vědět rady, kontaktujte nás na obci. Věřím, že každý problém spolu zvládneme diskrétně vyřešit.
Nikdo z nás to nemá lehké. I na obci řešíme každý den
problémy způsobené epidemií. Špatně se nám komunikuje s možnými dodavateli služeb a tím jsme v nejistotě,
zda se nám podaří udělat to, co je plánováno. Za zmínku stojí dubnový nástup firmy na výstavbu pojížděného
chodníku od kapličky k Matějkovým, který propojí nové
a staré sídliště bezpečnou komunikací. V blízké době zahájíme opravu zbylé části chodníku v sídlišti. Po provedené
opravě bychom rádi začali opravovat povrchy komunikací
v sídlišti tak, aby zde byly odstraněny pozůstatky dřívějších překopů. V první půlce tohoto roku obdržíme zpracovanou dokumentaci na rekonstrukci objektu Svazarm
a také projekt na chodník propojující střed obce z jejím
horním koncem. Věřím, že se nám toho podaří mnohem
více, ale to bych už moc předbíhal.
V souvislosti s investicemi obce bych chtěl požádat
všechny vlastníky pozemků a nemovitostí: „Prosím Vás,
v případě, že uvažujete o prodeji jakéhokoli pozemku, nabídněte jej prosím obci.“
V případě, že máte náměty na investice a činnosti
v obci sdělte nám je, nejsme vševědoucí a většinou je lepší vše důkladně promyslet a připravit, a právě s tím nám
můžete hodně pomoci.
Všem Vám přeji pevné zdraví, silné nervy a trpělivost
v této nelehké době. Spolu to zvládneme.
ing. Tomáš Šťastný, starosta

uhradí náklady ve výši jedné poloviny z částky za pořízení regulačního plánu, druhou polovinu nákladů uhradí obec. Úhrada je vázána na podporu rozvoje rodinného bydlení. Dohoda
o úhradě nákladů na pořízení regulačního plánu bude vyhotovena a podepsána před podpisem smlouvy o dílo viz bod 4.3.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 2
4.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, IČ 668 44 690 na
zpracování změny č. 3 územního plánu Bystřec. Důvodem pro
zpracování dodatku je snížení ceny díla – v části 2.2. V případě
podpisu dohody o vyrovnání nákladů k dodatku č. 1 změny č. 3
územního plánu obce Bystřec bude postupováno dle bodu 4.6.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
4.6. Zastupitelstvo obce Bystřec rozhoduje ve věci snížení nákladů takto: Polovinu snížené ceny vrátí obec panu MS. Vyplacení poloviny prostředků ze snížené ceny je podmíněno
podpisem dohody o vyrovnání nákladů.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
4.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo s Ing.
arch. Dagmar Vaníčkovou, IČ 668 44 690 na zpracování změny č. 4 územního plánu Bystřec. Podpis smlouvy je podmíněn
podpisem dohody o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu č. 4 územního plánu Bystřec dle bodu 4.8.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.8. Zastupitelstvo obce rozhoduje o úhradě nákladů takto: Zemědělská a.s. Bystřec uhradí náklady na změnu č. 4 územního
plánu Bystřec, jejíž firmy se změna č. 4 územního plánu Bystřec týká, v plné výši. Dohoda o úhradě nákladů bude vyhotovena a podepsána před podpisem smlouvy o dílo viz bod 4.7.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
5. Rozpočtový výhled obce Bystřec na roky 2022 – 2024
5.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtový výhled
obce Bystřec na roky 2022 – 2024 dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6. Rozpočet 2021
6.1.Zastupitelstvo obce Bystřec Schvaluje rozpočet obce Bystřec na rok 2021 dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7. Různé
7.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o výpůjčce
ordinace zubního lékaře, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.2 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o výpůjčce
ordinace praktického lékaře, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.3 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o výpůjčce
ordinace dětského lékaře, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.4 Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
o zrušení ordinačních hodin dětského lékaře k 31. 3. 2021
v naší obci. Pověřuje radu uskutečněním jednání o případných podmínkách udržení ordinace v obci, jednání by mělo
proběhnout v první polovině ledna.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.5 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě na provozování svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.6 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
8. Činnost obce a Rady obce
8.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti obce a obecního úřadu včetně informace o podání výpovědi – vystoupení obce Bystřec ze Sdružení obcí
ORLICKO k 1. 1. 2021 dle rozhodnutí zastupitelstva obce
4/2020/11.2 ze dne 1. 7. 2020.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
8.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Bystřec za uplynulé období - RO/14/2020.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
9. Diskuze
9.1.Smlouva s firmou STRABAG – Komunikace a chodník
u kapličky – realizace je předpokládána do 1. 6. 2021.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 16. 12. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
1. Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Matějka, Václav Pecháček
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
2.		 Program a doplnění programu jednání.
2.1.Volba Ověřovatele zápisu
2.2.Schválení programu jednání
2.3.Finanční záležitosti
2.3.1 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 14
2.3.2 Rozpočtové opatření č. 8
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva kupní o koupi pozemku p.č.1745/7
2.4.2 Smlouva kupní o prodeji pozemků p.č. 222/23, 222/38
a 222/56
2.4.3 Regulační plán RP1
2.4.4 Náklady na pořízení regulačního plánu RP1
2.4.5 Dodatek č. 1 k SOD o zpracování Změny č. 3 územního
plánu Bystřec
2.4.6 Náklady dle dodatku č.1 k SOD na zpracování Změny
č. 3 územního plánu Bystřec
2.4.7 Smlouva o dílo na zpracování Změny územního plánu
č. 4 územního plánu Bystřec
2.4.8 Náklady na pořízení Změny územního plánu č. 4 		
územního plánu Bystřec
2.5		 Rozpočtový výhled obce Bystřec na roky 2022 - 2024
2.6		 Rozpočet obce na rok 2021
2.7		 Různé
2.7.1 Smlouva o výpůjčce – zubní lékař
2.7.2 Smlouva o výpůjčce – praktický lékař
2.7.3 Smlouva o výpůjčce – dětský lékař
2.7.4 Výpověď z užívání ordinace dětského lékaře ze strany
MUDr. Jarešové
2.7.5 Dodatek č. 3 ke smlouvě na provozování svozu, dotřídění
a předání k recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů
2.7.6 Schválení obecně závazné vyhlášky ovce č. 1/2020
o místním poplatku za odpady
2.8		 Činnost obce a Rady obce
2.8.1 Činnost obce
2.8.2 Činnost Rady obce
2.9		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
3. Finanční záležitosti
3.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu rozpočtu obce č. 14 – Hasičské obleky z rozpočtu Pardubického
kraje, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
Přichází zastupitel Jan Votrubec
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření
č. 8 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4. Pozemkové záležitosti
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
s manžely AD a PD o koupi pozemku p.č. 1745/7 dle geometrického plánu č. 981-134/2016, za cenu, za kterou byl
pozemek ke stavění (1745/1) pořízen.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní s manžely MM a LM a panem LK o prodeji pozemků p.č. 222/23,
222/38 a 222/56 dle geometrického plánu č. 1079-366/2020.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo s Ing.
arch. Dagmar Vaníčkovou, IČ 668 44 690 na zpracování díla
„Regulační plán RP1 „Bystříčko – rodinná farma Seidlman“.
Cena díla dle přílohy.
Podpis smlouvy je podmíněn podpisem dohody o úhradě nákladů na pořízení regulačního plánu dle bodu 4.4
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.4. Zastupitelstvo obce rozhoduje o úhradě nákladů za pořízení
regulačního plánu RP1 „Bystříčko – rodinná farma Seidlman“
takto: Občan MS, jehož rodinné farmy se regulační plán týká,
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9.2.Diskuze na téma opravná asfaltace komunikací v sídlišti ve
vztahu ke stavu kanalizace. S opravou kanalizace se počítá
pouze v případě havárie.
9.3.Průjezd traktorů přes sídliště – jednání RO – bude jednáno
se Zemědělskou, a.s..
9.4.Účastník jednání zastupitelstva ze strany veřejnosti vznesl
dotazy ve vztahu k rozpočtu, základní škole, opravě obrazů
v kostele a nájmům ordinací.
Bylo mu odpovězeno, že daňová výtěžnost je nižší, byť byla částečně kompenzována, čímž došlo ke zrušení některých plánovaných akcí – např. u dětských hřišť, zeleně a komunikací. K dotazu,
kde jsme získali podklady k daňovým příjmům na příští rok mu
bylo odpovězeno, že údaje byly získány z predikce SMO. Ve škole
plánuje obec úpravu žákovských šaten – vlastními silami, úprava
tělocvičny bude vyžadovat projektovou dokumentaci. Přispět na
restaurování obrazů v kostele se obec rozhodla z důvodu podpory
kulturního dědictví v obci. Z důvodu zachování fungování ordinací
a narovnání podmínek pro zdejší lékaře přistoupí obec k výpůjčce
prostor s nulovým nájemným a úhradě pouze přímých nákladů na
energie a vodu.

Výsledky hlasování: Pro 8

Proti -

Zdrželi se 0

4.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje, na základě žádosti
p. JJ o koupi pozemku p. č. 3430/2, zveřejnit záměr prodeje
pozemku p. č. 3430/2.
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 8
Zdrželi se 0
4.5.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje, na základě žádosti
p. JD a pí MD o koupi části pozemku p. č. 1208/2 dle přílohy,
zveřejnit záměr prodeje části uvedeného pozemku a nechat
vyhotovit oddělovací GP.
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 8
Zdrželi se 0
4.6.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr směny pozemku p. č. 3594/3.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
5. Půjčky občanům
5.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje poskytnutí bezúročné
půjčky p. MT na výměnu oken a úpravu nemovitosti.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
5.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje poskytnutí bezúročné
půjčky p. JH na venkovní rekonstrukci části RD.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
6. Různé
6.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje cenovou nabídku na
vytvoření, správu a servis webových stránek obce Bystřec
firmou Antee v ceně 51 300,- Kč bez DPH.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
6.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje závazky vůči Sdružení
obcí Orlicko do roku 2024 dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
6.3.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí přípravu prodeje
a schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičského zásahového vozidla CAS 8 Avia z výzbroje JSDHO Bystřec formou
nabídkového řízení. Minimální cena za vozidlo 100.000,- Kč.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
6.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje plán konání řádných
veřejných jednání zastupitelstva obce Bystřec v těchto termínech: 24. 3. 2021, 23. 6. 2021, 22. 9. 2021 a 15. 12. 2021.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
7. Činnost obce a Rady obce
7.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
7.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Bystřec za uplynulé období - RO/01/2021,
RO/02/2021.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
8. Diskuze
8.1.Obec Bystřec ověří možnost očkování proti COVID-19
u MUDr. Novotného.
8.2. Byl vznesen dotaz na kvalitu vody v obecním vodovodu.
Kvalita vody zhoršená – řeší se chemickou úpravou. Z hlediska užívání je však zdravotně nezávadná. Proběhla přímá
jednání starosty s výrobně-technickým náměstkem VaK Jablonné nad Orlicí. Ke zlepšení kvality by mohl přispět nový
zdroj vody, který VaK Jablonné nad Orlicí intenzivně hledají.
8.3.Obec Bystřec vstoupí do jednání o možném vrtu pro potřeby
zvýšení kapacity a zlepšení kvality vody v obecním vodovodu se Zemědělskou a.s. Bystřec.
8.4. Byl vznesen dotaz ke stavu silnice III/31113 – Bystřec – Jablonné nad Orlicí. Termín zpracování projektové dokumentace, stav kolem stavebního povolení ani termínu realizace
opravy této silnice není znám. Nejbližší jednání o opravě této
komunikace by mělo proběhnout 24. 2. 2021.
8.5. Zastupitelstvo obce Bystřec bylo panem starostou seznámeno
s budoucím výpočtem poplatků za skládkování komunálního
odpadu. Za předpokladu stejného vývoje produkce odpadů
v obci, bude muset obec přistoupit v horizontu tří let k dalšímu
navýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

KONANÉHO DNE 18. 2. 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
1. Ověřovatelé zápisu: Iveta Macháčková, Milan Tejkl
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
2.		 Program a doplnění programu jednání.
2.1.Volba Ověřovatele zápisu
2.2.Schválení programu jednání
2.3.Finanční záležitosti
2.3.1 Rozpočtové opatření č. 1
2.3.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020
2.4 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva kupní o koupi pozemku p. č. 2382/15
2.4.2 Smlouva kupní o koupi pozemků p. č. 2402/4 a p. č.
3603/2 dle GP
2.4.3 Smlouva směnná - pozemky p. č. 3709/4, č. st. 733/2, p.
č. 3709/3 a p. č. 2000/4 za p. č. 3111/4 a p. č. 2000/9 dle GP
2.4.4 Žádost o koupi pozemku p. č. 3430/2
2.4.5 Žádost o koupi části pozemku p. č. 1208/2
2.4.6 Záměr směny pozemku p. č. 3594/3
2.5		 Půjčky občanům
2.5.1 Žádost o půjčku na opravu nemovitosti – pí MT
2.5.2 Žádost o půjčku na venkovní rekonstrukci RD – p. JH
2.6		 Různé
2.6.1 Webové stránky obce
2.6.2 Závazky do příštích let – Sdružení obcí Orlicko
2.6.3 Prodej zásahového vozidla CAS 8 Avia
2.6.4 Plán konání veřejných jednání zastupitelstva obce Bystřec
2.7		 Činnost obce a Rady obce
2.7.1 Činnost obce
2.7.2 Činnost Rady obce
2.8		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
3. Finanční záležitosti
3.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření
č. 1, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bystřec dle přílohy bez výhrad.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
4. Pozemkové záležitosti
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
s p. EH o koupi pozemku p. č. 2382/15 za cenu dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
4.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní s pí
VA, p. JH, p. JH, p. JH, p. ZH, pí VK a pí MS o koupi pozemků p. č. 2402/4 dle GP 1066-136/2020 a p. č. 3603/2 dle GP
1080-221/2020. Max za cenu 22,- Kč/m2.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
4.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu směnnou
s p. PJ na směnu pozemků p. č. 3709/4, č. st. 733/2 a p.
č. 3709/3 za p. č. 3111/4 dle GP 1068-138/2020 a p. č.
2000/4 za p. č. 2000/9 dle GP 1067-137/2020.

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Sběrný dvůr
3. dubna, 1. května, 5. června
Svoz popelnic duben 6., 20.
květen 4.,18.
červen 1., 15.
Svoz dům od domu 9. dubna, 7. května, 3. června
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ROZPOČET NA ROK 2021
Kapitola
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Odvody za odnětí lesní půdy
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek ze psů
Záležitosti těžebního průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček občanů
Neinvestiční dotace
Kanalizační poplatky
Knihovna
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Zálohy
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky, věcná břemena
Popelnice
Využívání komunálního odpadu
Různé
Úroky
Pronájmy pozemků
Prodej has. auta
Celkem příjmy

Příjmy
4 580 000
466 500
2 510 000
200 000
8 409 000
5 000
5 000
615 000
28 000
300 000
10 000
100 000
800 000
150 000
270 000
7 000
7 000
20 000
5 000
300 000
200 000
70 000
500 000
15 000
180 000
6 000
2 000
60 000
128 000
19 948 500

Kapitola
Komunikace
Chodník na horní konec
Pochozí chodník ke kapličce
Kanalizace
Základní a mateřská škola
ZŠ Horní Čermná
Základní umělecká škola
Knihovna
Kulturní záležitosti
Dar na restauraci obrazu v kostele
Rozhlas
Bystřecké okénko
Sociální záležitosti
Sportovní zařízení
Zdravotní zařízení
Bytové hospodářství
Investice čp. 333
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Investice stání pro kontejnery
Zeleň
Krizového řízení
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Správa
Pojištění a bank. popl.
Proúčtování daně obce
Půjčky občanům
Celkem výdaje

Výdaje
3 491 000
370 000
2 365 000
180 000
1 300 000
30 000
10 000
150 000
111 000
300 000
20 000
64 000
290 000
290 000
40 000
560 000
240 000
3 097 300
230 000
53 000
100 000
405 000
615 000
500 000
190 000
10 000
300 000
2 126 000
2 049 000
62 000
200 000
200 000
19 948 500

POPLATKY V ROCE 2021
Poplatek ze psa je 200,- Kč. Platí se ze psů starších
3 měsíců. Od poplatku ze psa je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osobám, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
Poplatek za odpady – základní sazba za občana
je 540,- Kč, student na internátě 290,- Kč, rekreační
chalupa 540,- Kč/objekt. Pokud je místo pobytu vzdáleno více jak 200 m od nejbližšího svozového místa,
je možné využít slevy a sazba na občana je 490,- Kč.
Splatnost poplatků je 31. 5. 2021.
Platby, prosím, posílejte na účet 2629611/0100. Variabilní symbol je číslo domu.
Poplatek můžete zaplatit také v hotovosti na obecním
úřadu.
Bližší informace získáte na obecním úřadu telefon
465642643 nebo 724148116.
Děkujeme všem, kteří již poplatek zaplatili.

Ludmila Benešová, účetní

OPĚT ODPADY
Téma třídění odpadů bude stále aktuální a v budoucích letech velmi pravděpodobně zasáhne jak do rozpočtu obce, tak do rozpočtů rodin.
Od počátku letošního roku se zásadně mění způsob výpočtu ceny za uložení komunálního odpadu.
Do loňského roku platilo, že se za tunu komunálního
odpadu uloženou na skládku platilo 500,- Kč. Od letošního roku platí, že za tunu komunálního odpadu uloženou na skládku platíme tuto cenu pouze do objemu
200 kg na trvale bydlícího občana. V případě, že bude
tato hranice překročena, zvýší se poplatek za skládkovné na 800,- Kč za tunu. V příštím roce se limit sníží
z 200 kg na 190 kg odpadu na občana a poplatek za
skládkovné se zvedne při překročení objemu odpadu
na 900,- Kč za tunu. V dalších letech se bude limit na
„levnější“ skládkování postupně snižovat až na 120 kg
na osobu v roce 2029, a současně se bude zvyšovat
i cena za uložení odpadu „nad limit“ až na 1.850,- Kč
za tunu v témže roce. Od roku 2030 se bude za uložení
odpadu platit dle současných plánů 1.850,- Kč za tunu
komunálního odpadu bez ohledu na objem.
Chceme touto cestou požádat občany o to, aby do
popelnic neukládali suť a bioodpady ze zahrádek.
Víme, že naprostá většina z Vás poctivě odpady ze zahrádek a zahrad kompostuje, za což všem děkujeme.
Jak jsme uvedli v minulém čísle, zvýšili jsme po osmi
letech poplatek za odpady, čímž jsme pokryli aktuální náklady na ukládání komunálního odpadu ze svozu
popelnic. Náklady ve výši necelých 65,- Kč na osobu
a rekreační objekt – náklady na část odpadů ze sběrného dvora - zatím obec dotuje.
Ve věci třídění odpadů má obec připomínku k čistotě na sběrných místech tříděného odpadu. Musíme
konstatovat, že nám je ze současného stavu některých
míst velmi smutno. Velmi často se stává, že jsou u kontejnerů odkládány volně plasty, papír i sklo. V tomto
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případě připomínáme, že v obci funguje i sběr tříděného odpadu formou dům od domu – tedy kromě skla.
V případě, že Vám tento typ sběru nevyhovuje, pak
Vás snažně prosíme o důsledné zmenšování objemu
ukládaných odpadů – krabice rozložit, plastové láhve
sešlápnout, plasty neukládat v pytlích. Vidím-li, že je
kontejner plný – mnozí z Vás přiváží odpad autem mohu popojet na jiné sběrné místo, kde je kontejner
volnější a odpad odložit zde.
U kontejnerů se objevují i odpady, které sem nepatří – např. keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, pneumatiky,… Zde Vás prosíme o využívání sběrného
dvora – je otevřený každou první sobotu v měsíci od
8:00 do 10:00. Jsme rádi, že ho většina z Vás využívá.
V této souvislosti bychom chtěli občany upozornit, že
v případě plných kontejnerů nebo potřeby uložit nutně jiný odpad platí, že mohou kontaktovat obec a na
telefonním čísle 465 642 643 se domluvit na uložení
odpadu přímo na sběrném dvoře obce i mimo pravidelné termíny.
Někdo může říci, že o čistotu sběrného místa se má
starat obec. Naši zaměstnanci ho samozřejmě uklidí –
ne hned, ale v době, kdy mají volněji a na úkor jiné práce, kterou by mohli udělat. Je až zarážející, že sotva se
místo uklidí, objeví se druhý den opět něco nového. Každý by si však měl uvědomit, že čistota nebo naopak nepořádek u sběrného místa je vizitkou všech, nejen obce.
Mimochodem, uložení odpadu mimo místo k tomu určené je považováno za založení černé skládky se všemi
důsledky, pokud bude původce odpadu zjištěn.
Děkujeme všem za vstřícný a ohleduplný přístup.

ným dešťům před vánočními svátky jako vysoké riziko.
Vzhledem k tomuto riziku bylo přistoupeno ke zvýšené desinfekci pitné vody ve vodojemu, ze kterého je
voda následně rozváděna do celé vodovodní sítě obce
Bystřec. K této desinfekci byla použita zvýšená dávka
standardního chlorového desinfekčního prostředku.
Toto mimořádné opatření bohužel způsobilo neúměrné
senzorické zatížení vody nepříjemným pachem, což její
chuťové vlastnosti snížilo až za hranici použitelnost. Vlivem následného centrálního odkalování vodovodní sítě
byla voda na mnoha místech veřejného vodovodu zakalena a vykazovala zápach po desinfekčním prostředku.
Tímto opatřením byla sice voda uchráněna od téměř jisté
kontaminace patogenními organismy, ale bohužel byla
„nachlorována“ tak, že to vyloučilo její konzumaci i jiné
užívání až do doby, kdy byl celý vodovodní systém komplexně „odkalen“, a to i za Vaší pomoci (odpouštěním
vody prostřednictvím Vašich vodovodních přípojek).
Za tyto komplikace jsme se již omluvili a zároveň jsme
slíbili všem, kteří byli nuceni vodu v jednotlivých domácnostech takto „odpouštět“, že provedeme při fakturaci
vodného korekci objemu spotřebované vody, kterou
bylo nutno bez užitku „odpustit“. Společnost VAK odhaduje, že objem takto „odpuštěné“ vody v jednotlivých
domácnostech mohl činit až 2 000 litrů.
Slíbená korekce (mínus 2 m3) bude uplatněna u všech
330 odběrných míst, které jsou měřeny vodoměrem.
Odběratelům platícím zálohy (aktuálně se jedná o 240
odběrných míst) bude korekce odečtena při ročním vyúčtování v měsíci dubnu 2021. Odběratelé, kteří zálohy
na odběr pitné vody nehradí, a jejich spotřeba je jim fakturována na základě systémového propočtu roční spotřeby v čtvrtletních cyklech (73 odběrných míst), obdrží
uvedenou korekci v březnovém vyúčtování roku 2021.
Tyto zákazníky současně žádáme, aby nám nahlásili
stavy svých vodoměrů samoodečtem, nejlépe v období
od 10. 3. 2021 do 15. 3. 2021. K tomuto lze využít aplikace o nahlášení stavu vodoměru, která je k dispozici
na našich webových stránkách www.vak.cz.
Tento způsob se bude týkat i dvou odběratelů, kteří
budou mít propočtenou spotřebu vody menší nežli je objem nutný pro uplatnění této výše korekce. Těmto odběratelům se bude tento objem rovněž odečítat a spotřeba
se bude fakturovat odhadem, bez využit systémového
propočtu.
Odběratelů, kteří mají zřízenou vodovodní přípojku,
ale vodu z veřejného vodovodu nevyužívají (nemají
žádný naměřený odběr), neboť mají vlastní vodní zdroj,
se tato korekce netýká.
Společnost VAK učinila řadu technických a technologických opatření, aby se podobná situace neopakovala.
Můžeme Vás ujistit, že uděláme vše pro to, aby nadále
již byla v obci Bystřec dodávána kvalitní pitná voda.
Úpravu surové vody optimalizujeme tak, abychom
efektivněji a citlivě reagovali na aktuální situaci v její jakosti ve vodních zdrojích. Na jejím základě budeme podrobněji řídit její „hygienizaci“ do stavu, který spolehlivě
eliminuje hrozící mikrobiologické oživení, ale nezpůsobí
nežádoucí senzorické závady.
Výsledky všech laboratorních odběrů vody z 4. 1.
2021 byly poskytnuty obci Bystřec a jsou v případě zájmu přístupné k nahlédnutí.

Obec Bystřec

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
OBCE

Webové stránky obce jsou zastaré a nejsou v souladu s platnou legislativou. Z těchto důvodů obecní zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nových. Tento
úkol byl svěřen společnosti Antee, která žádá návštěvníky webových stránek o vyplnění krátkého dotazníku. Budeme rádi, když tento dotazník vyplníte
a tím nám pomůžete vytvořit nové webové stránky
obce- přehledné a užitečné všem.

ing. Tomáš Šťastný, starosta

PITNÁ VODA
Vážení občané, odběratelé pitné vody,
dovolte mi, abych za akciovou společnost Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále jen „společnost
VAK“) ještě jednou reagoval na situaci ve využívání pitné vody z veřejného vodovodu v obci Bystřec, která nastala v době vánočních svátků.
Původní sdělení, které jsem Vám prezentoval 4. 1.
2021 prostřednictvím pana starosty obce, jsme následně potřebovali doplnit o výsledky komplexních odběrů
a rozborů jakosti vody, které jsme na celé síti veřejného vodovodu i na využívaných vodních zdrojích provedli
v prvním týdnu roku 2021. Výsledky rozborů vody potvrdily naši obavu, že došlo ke zvýšené mikrobiologické
kontaminaci surové vody z mělkého prameniště i studní,
které jsou jedinými vodními zdroji pro veřejný vodovod
Bystřec a kterou společnost VAK vyhodnotila kvůli vydat-

Za vedení společnost VAK
Ing. Lubomír Fiedler, výrobně technický náměstek
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SOUČASNÝ STAV OČKOVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
K 11. 3. 2021
Aneb: Kdo, kde a čím je očkován

přibývat. Garantujeme, že všechny obdržené vakcíny
Astra Zeneca bude Pardubický kraj dávat praktikům
k dispozici.
Dodávky vakcín
• Prozatím jsme obdrželi 48 850 dávek, které jsou
ihned distribuovány do očkovacích míst.
• Rozdělení počtu vakcín řídí stát.
• V příštím týdnu bychom měli navíc obdržet 2 000 dávek vakcíny Moderna, která bude distribuována právě
do nově vzniklých očkovacích míst. Každému z očkovacích míst bude dodáno 400 vakcín.
• V následujících týdnech, zejména pak v dubnu, budeme očekávat potvrzení avíza zvýšeného množství
vakcíny od společnosti Pfizer, jejíž obdržení bude podmínkou pro otevření dalších očkovacích míst dle krajské strategie očkování.
• Dodávky vakcín jsou vždy hlášeny týden předem.
Konkrétní den dodávky se často mění.

K dnešnímu ránu 11. 3. 2021 jsme v Pardubickém
kraji naočkovali téměř 38 tisíc dávek všech typů vakcín.
• Očkujeme prioritní skupiny obyvatel nad 80+ a 70+
let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách,
pedagogy a pracovníky ve školství, zaměstnance a klienty sociálních služeb.
Krajská očkovací místa – zvýšíme na 10 míst
• Dosud v kraji funguje 6 očkovacích míst, ve kterých
se očkuje vakcínou Comirnaty – Pfizer a u kterých
rozšiřujeme provozní doby a kapacitu:
- v Pardubicích v sále Jana Kašpara,
- v Chrudimi v nemocnici,
- v Litomyšli v nemocnici,
- v Ústí nad Orlicí v nemocnici,
- ve Svitavách v centru Fabrika,
- a přibylo nám očkovací místo v Seči v ambulanci
praktického lékaře.
• Od 15. 3. začneme dle naší očkovací strategie očkovat
vakcínou Moderna v dalších 4 očkovacích místech, a to:
- v Jevíčku - v Odborném léčebném ústavu,
- v Rybitví – v LDN,
- v Brandýse nad Orlicí v Rehabilitačním ústavu.
Jsou to organizace zřizované krajem. Od včerejška je
spuštěno přihlašování.
- Od 17. 3. bude spuštěno další očkovací místo, na
jehož zřízení spolupracuje Pardubický kraj, a to ve státní příspěvkové organizaci Hamzově odborné léčebné
v Luži – Košumberk.
• Od 17. 3. budeme tedy očkovat v celkem 10 krajských
očkovacích místech
Těmito kroky jsme rozšířili jak kapacity očkování, tak
pokrytí očkovacími místy. Předpokladem pro fungování těchto center i těch, které dále plánujeme spustit od
dubna, je samozřejmě dostatek vakcín od státu. Nyní
máme nejnověji potvrzeno 12 plat týdně po celý duben
vakcíny Comirnaty – Pfizer, to je až 14 040 dávek týdně,
pokud počítáme s šesti dávkami v jedné lahvičce.

Praktičtí lékaři
• Od 1. 3. začali spoluobčany starší 70 let věku očkovat také praktičtí
lékaři, kterých se v kraji do očkování přihlásilo dosud 238. Registrované pacienty k očkování má
aktuálně 150 lékařů a každý den
se přidávají další lékaři a přibývá
i počet registrovaných pacientů.
K 10. 3. 2021 lékaři naočkovali
4 719 spoluobčanů. Všem praktickým lékařům děkujeme.
• Už jsme vás informovali, že prvních dodávek vakcíny AstraZeneca bylo v prvním týdnu března pro
tento účel málo. To se postupně
mění. Tak, jak budou přicházet
přislíbené vyšší dávky vakcíny
Astra Zeneca, bude očkovaných

Registrace k očkování a rezervace termínů
• Registrace probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz.
• S registrací mohou pomoci také bezplatné linky
1221 (státní) a 466 026 466, která je vytvořena Pardubickým krajem.
• Aktuální informace k očkování v našem kraji máme
připravené také na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/ockovani, kde je umístěna mapa kraje s
vyznačením jednotlivých očkovacích míst a jejich časové dostupnosti od registrace po rezervaci konkrétního
termínu.
• Chceme tak pomoci lidem s výběrem konkrétního
očkovacího místa, protože se může stát, že některé je
více zatížené zájmem o očkování a čekací doba je tak
delší.
• Od včerejška je spuštěno přihlašování do nově
vzniklých očkovacích míst v Rybitví, Luži, Brandýse nad
Orlicí a Jevíčku.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY

Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
27. – 28. 3. MDDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
2. 4.
MUDr. Dunglová Stanisl.
Letohrad, Tyršova 259		
3. – 4. 4. MDDr. Faltusová Tereza
Lanškroun, Českých bratří 519
5. 4.
MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Strážní 151		
10. – 11. 4. MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec čp. 182		
17. – 18. 4. MUDr. Johnová Marie
Letohrad, Šedivská 498		
24. – 25. 4. MDDr. Junková Aneta
Žamberk, Školská 834		
1. – 2. 5. MDDr. Kopecký Milan
Lanškroun, Mikuláše Alše 152
8. – 9. 5. MUDr. Mareš Miroslav
Žamberk, Školská 834		
15. – 16. 5. MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. května 2		
22. – 23. 5. MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814		
29. – 30. 5. MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Duk. Hrdinů 615
5. – 6. 6. MDDr. Pavlová Simona
Žamberk, n. Gen. Knopa 837
12. – 13. 6. MUDr. Šrámek Petr
Letohrad, U Dvora 815		
19. – 20. 6. MUDr. Vacková Jana
Lanškroun Hradební 227		
26. – 27. 6. MUDr. Valentová Hana
Lanškroun Strážní 151		
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465324829
972324447
467771918
465322907
465642990
465622216
739374555
739374787
739374555
465322897
465613441
604749331
465676822
465621551
465322348
465322907

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BYSTŘEC
1939 byl pro sbor méně příznivý a pokračoval v omezené činnosti do 9. prosince, kdy byl úředně zrušen
a veškerý materiál přechází do správy obce.
V květnu 1945 přivítali členové s radostí konec
II. světový války a osvobození naší vlasti. Obnovuje se
název sboru a byl zvolen nový výbor.
V roce 1946 se činnost rozvijí zplna, pořizují se nové
stejnokroje a nářadí.
1951 se mění název - na místo sboru dobrovolných
hasičů se začal používat název Místní jednota Československého svazu požární ochrany.
1957 se připravuje stavební materiál na stavbu nové
zbrojnice, která se otevírá v červenci 1960.
1962-63 podává organizace pro nedostatek vody
z přírodních zdrojů návrhy na vybudování vodní nádrže, aby byla řešena dostatečná zásoba vody. Při požáru stodoly zemědělského družstva v roce 1963 se
ukázalo, že místní vodoteč je na větší zásah slabá.
Na jaře 1964 se začíná s budováním vodní nádrže
na místě vodního příkopu kolem Waltrovy tvrze. V roce
1966 postavili členové most přes potok, který umožnil
nejkratší přístup od zbrojnice k vodní nádrži, která byla
předána do užívání v roce 1967.
Od roku 1965 cvičí družstvo žen, které postoupilo do
okresního kola.
1969 se opět mění název na Místní požární sbor
a zakládají se okrsky. K Bystřeckému sboru byly přiděleny sbory z Čenkovic, Koburku, Orliček a Výprachtic. V tomto roce dostává sbor do užívání dvoukolovou
stříkačku DS 16, na místo dosavadní DS 12 od firmy
Stratílek.
1986 - 1987 se dohodla s národním výborem rekonstrukce zbrojnice. Přestavba byla zahájena v roce
1988, kde převážně pracovali členové sboru a pracovní četa národního výboru. Stavba byla dokončena
v roce 1990 a slavnostní předání proběhlo při 110 výročí založení sboru v roce 1991.
1989 17. listopad, sametová revoluce a pád totalitního režimu, přinesl veliké změny i v požární ochraně.
Změnil se název na Sbor dobrovolných hasičů a oslovuje se bratr a sestra.
1996 při oslavách 115. výročí založení sboru
hasičů, jsme na náklady obce z rukou starosty a jeho
náměstka obdrželi prapor se stuhou připomínající
115 let od založení.
1997 byl opět zapsán do historie sboru i obce a to
ničivou povodní. Z nevinného deštíku, který se spustil
při oslavách 770 roků založení obce Bystřec se během
jednoho dne stal dravý živel, který bral vše co stálo
v cestě.
1999 začali hasiči pořádat pohárovou soutěž pro
žáky „O putovní pohár obce v požárním útoku.
2002 se začala pořádat v Bystrci pohárová soutěž
pro muže a ženy o “Bystřecký pohár v požárním útoku“.
V květnu 2004 se konala slavnostní výborová schůze, při které předal starosta okresního sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska br. Emil Dušek vysoká vyznamenání starším členům, kteří svůj život věnovali hasičskému hnutí.

V LETOŠNÍM ROCE OSLAVÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JIŽ
140. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Původním plánem sboru bylo toto výročí oslavit
2. května společně se svátkem sv. Floriána, ale bohužel v dnešní nejisté době nevíme ani my, zda bude
možné uspořádat oslavy v původním termínu… Určitě
vás ale budeme o všem informovat, abyste mohli toto
významné výročí oslavit s námi J.
Zde jsme pro vás připravili alespoň několik důležitých milníků z historie našeho sboru.
V obci Bystřec byl založen sbor hasičů v roce 1881,
po několika větších požárech v posledních 10 letech.
Sedmnáct let po založení prvního hasičského sboru v
Čechách se usnáší obecní zastupitelstvo v Bystřeci,
aby byl v obci založen dobrovolný hasičský sbor. Na
náklady obce byla zakoupena čtyřkolová stříkačka a
200 m hadic od firmy Knauz z Vídně.
V dalším období přišla na sbor s nedostatkem financí krize, jelikož prostředky z příspěvků nestačili pokrýt
potřebné výdaje a obecní zastupitelstvo nepřispělo na
údržbu výstroje a výzbroje ani na pořízení nových hadic.
Požárů přibývalo. V roce 1886 hořelo v pěti staveních, v následném roce v jednom. V roce 1888 byly tři
požáry a krize se prohubovala a jednalo se o ukončení
činnosti a rozpuštění sboru.
Začátkem roku 1889 na příkaz okresního hejtmanství
věnuje obecní zastupitelstvo 75 krejcarů na doplnění
potřebného nářadí a sbor zasahuje u dvou požárů.
1890 - vstoupil sbor do župy - Pohoří Orlického , které mělo sídlo v Žamberku.
1900 - se založila nová Lanškrounská župa, kam
Bystřecký sbor přestoupil společně se sbory Čermná,
Nepomuky, Výprachtice, Koburk, Horní Heřmanice a
Heroltice.
1906 - jubilejní rok - sbor oslavoval 25 let svého trvání, kde župní dozorce Krčmář z Kyšperka předal 11
členům, kteří neúnavně sloužili, pamětní diplomy.
Za I. světové války došlo k ochabnutí činnosti, neboť
z 52 členů jich 26 nastoupilo vojenskou službu, devět
se jich nevrátilo. 28. říjen 1918 přináší svobodu českému národu a vojáci se vracejí na svá místa do sboru
. Na místa padlých nastoupili noví členové. V dalších
letech se provádí cvičení, místní slavnosti a zúčastňuje
se župních sjezdů.
1926 – 1927 byla nákladem obce postavena zbrojnice s věží na sušení hadic.
1927 zřizuje sbor samaritánskou četu a vybavuje ji
potřebnými prostředky.
1928 navrhuje sbor místním spolkům uspořádat společné oslavy 10-ti letého trvání republiky, ale pro nezájem spolků tuto oslavu nakonec pořádal sám.
1931 slavil sbor 50-ti leté výročí svého založení. Při
oslavě byla vzpomenuta veškerá dosavadní práce i to,
že se sbor za 50 let zúčastnil 46 požárů v místě a několika dalších v okolí.
2. srpen 1936 byla sboru předána do užívání motorová stříkačka, zakoupená u firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě
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2009 vybudování a zprovoznění zásahové šatny.
V ní jsou systematicky uloženy věci a ochranné pomůcky potřebné k výjezdům.
2010 umístění nápisu „Hasičská zbrojnice“ na průčelí budovy zbrojnice.
1. 5. 2010 označujeme jako den počátku družby
s hasičským sborem z města Ladek-Zdrój.
15. 5. 2011 byla v místním kostele posvěcena socha
patrona hasičů sv. Floriána.
V květnu 2012 vybudovali hasiči asfaltový náběh na
sportovišti.
Září 2012 proběhl 1. ročník soutěže „Železný hasič“.
2016 hasiči Bystřec získávají prvenství za Pardubický kraj v soutěži Dobráci roku, vyhlášenou Českým
rozhlasem.
16. 7. 2017 byl křest nového dopravního automobilu
zn. Volkswagen.
28. 10. 2018 se konaly oslavy 100. let od založení
republiky - náš sbor se zúčastnil průvodu v dobových
i současných stejnokrojích a předvedli požární útok
s historickou výzbrojí a výstrojí.
2020 – „rok Covidu“ – výjezdová jednotka a dobrovolníci se v průběhu roku podíleli na distribuci ochranných pomůcek a dezinfekci veřejných prostranství.
2020 – bylo pořízeno nové zásahové vozidlo Tatra
815.

něných plochách v okolí rodinných domů, stále nerespektují upozornění hasičů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu. Přitom si neuvědomují
nejen to, že porušují zákon, ale také ohrožují svým
nezodpovědným jednáním své okolí.
Lidé by měli věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na svých pozemcích.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
případného požáru např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem s lopatou s hrabičkami, aby se dal případný
požár již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí ani na
dohled nad ohništěm po celou dobu pálení a následný
dozor po uhašení.
V případě větrného počasí je vhodné pálení rovnou
odložit na jiný den. Vítr může ohniště snadno rozfoukat
do okolí.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, rozdělávání nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa; rozdělávání nebo udržování otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství
jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické
osoby předem nahlásit buď telefonicky na Krajské
operační a informační středisko HZS Pardubického
kraje 950 570 110 nebo elektronickým formulářem
pod názvem „Evidence pálení“ na stránkách https://
paleni.izscr.cz/

Linda Marešová

PÁLENÍ KLESTÍ A VYPALOVÁNÍ TRÁVY

Přichází jaro a s ním také jarní úklid a vycházky do
přírody. A tady mohou nejen pro hasiče nastat perné
chvíle.
Oheň rozdělaný v přírodě v jarních měsících se
může snadno vymknout kontrole a způsobit požár.
V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým
šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále
zůstává vypalování suché trávy. Provádět vypalování
porostů je však zakázáno!

! ! ! POZOR - Ohlášení se rozhodně neprovádí
na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které
slouží k přímé pomoci postiženým ! ! !
Za nerespektování bezpečnostních pravidel případně způsobení požáru je možné uložit právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám pokuty až do výše
500.000 Kč, fyzickým osobám pak do výše 25.000 Kč.

Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit práci na
zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatrav-

Jiří Matějka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zajímá Vás, co se událo ve školce od posledního
Bystřeckého okénka?
V lednu jsme se ve školce podíleli na pořádání Tří
králové sbírky, do které jste měli možnost přispět. S
dětmi jsme pravidelně pomáhali zjednodušit zimu
zvěři, kdy jsme vyráběli například ptačí krmítka, nebo
chodili ke krmelci.
V únoru jsme si povídali o masopustu a následně
nás čekal karnevalový den, kdy se děti převlékly do
masek. Během karnevalu jsme si představili jednotlivé masky a podnikli soutěže. Den jsme si moc užili
a odnesli jsme si skvělé vzpomínky a zážitky. Dále
jsme si během měsíce únoru povídali o pohádkách a
pohádkových bytostech, měli jsme možnost si zahrát
pohádky či se naučit básničky, písničky.

Březen nás přivítal trochu nemile, kdy na nás
všechny čeká nelehká doba v podobě distanční výuky. Snažíme se pro děti připravovat zábavný, naučný
program na doma, který by neměl zároveň moc zatěžovat rodiče. V tomto roce jsme také přivítali novou
kolegyni Lucku Krátkou, která zastoupila kolegyni
na mateřské dovolené. Na závěr bychom Vám chtěli
všichni popřát pevné zdraví a nervy v této nelehké
době. Těšíme se na brzké osobní shledání.

Aneta Šparlinková, učitelka MŠ

Zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2021 – 2022
Informace k zápisu naleznete na stránkách školy
- zsamsbystrec.estranky.cz v sekci aktuality.

Jana Vašíčková, uč. MŠ
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
lesa na procházky a na houby. Je to další nepostradatelný člen rodiny, bez kterého si to neumím představit.

ZÁPIS DO ZŠ - ŠKOLNÍ ROK 2021-22

Z důvodu epidemie Covid-19 se zápis do 1. ročníku
ZŠ Bystřec uskuteční PRAVDĚPODOBNĚ na dálku
bez přítomnosti žáků i rodičů.
Zápis bude od 1. 4. do 14. 4. 2021 v Základní škole
Bystřec. K zápisu je nutné vyplnit ŽÁDOST O PŘIJETÍ nebo ŽÁDOST O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, podepsat a originál s podpisem doručit
do 14. 4. 21 do Základní školy - do poštovní schránky
nebo zaslat datovou schránkou či poštou. Žádosti budou ke stažení na webu školy nebo dány rodičům dětí
v MŠ, jestli to situace dovolí.
Sledujte, prosím, aktuality na www.zsamsbystrec.
estranky.cz

Nelinka Beranová, 2. ročník

Můj mazlíček se jmenuje Bordík, rasa border terier.
Máme ho rok. Je roztomilý, má světlehnědou srst. Je to
taková popelnice, protože všechno sežere. Chodíme
s ním na procházky a sledujeme s ním pořad Zahradní
proměny. Jsem rád, že ho máme.

Máťa Richterjörk, 2. ročník

Můj domácí plyšáček
Jmenuje se Kuře. Mám ho z Konzumu. Koupili jsme
ho asi před dvěma roky. Je krásně chlupaté a žluté.
Má oranžový zobák a černé oči. Spí se mnou v posteli
a mazlím se s ním. Rád si s ním hraju. Jsem rád, že
ho mám.

1. MÍSTO V PARDUBICKÉM KRAJI
VE SBĚRU ELEKTROODPADU

Ondra Skalický, 2. ročník

Můj domácí mazlíček
Je to plyšový pes, jmenuje se Jessy. Dostala jsem
ji v obchodě jako dárek. Už ji mám pět let. Je bílá
a má modrý obojek. Jezdíme spolu na dovolené a spí
se mnou v posteli. Jsem moc ráda, že ji mám.

Naše škola v podzimní kampani ve sběru drobného
elektra vybrala 6,984 kg v přepočtu na žáka a tím získala 1. místo v Pardubickém kraji.
Poděkování za sběr patří všem žákům a obyvatelům obce Bystřec, kteří sbírají malé již nepotřebné elektrospotřebiče a vkládají je do sběrného koše
u školy. Moc děkujeme.

Esterka Šmídová, 2. ročník

Můj domácí mazlíček
Je to králíček a jmenuje se Ňufík. Narodil se před
třemi týdny. Je celý černý a heboučký. Je malinký
a roztomilý. Rád se s ním mazlím a hladím ho. Každé
ráno ho krmím. Je to můj kamarád, nejmilejší králíček.

Eva Maňková, řed. školy

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK

Naše rodinná kamarádka je s námi tři roky. Je to 11letá
Satrinka yourshire světle hnědé barvy. Dostali jsme ji
darem od babičky a dědy. Je malá a hravá, i když je
starší. Užiju si s ní plno srandy, ráda běhá po zahradě.
Když hraju s taťkou fotbal, vždy se přidá. Chodíme do

Ládík Špičák, 2. ročník

Můj domácí mazlíček je křeček a jmenuje se Elí. Elí
se mi narodila doma a je jí jeden rok. Je šedá, na zádech má černý proužek a má bílé bříško. Je roztomilá.
Ráda si s ní hraji, starám se
a mazlím se s ní. Jsem ráda,
že ji mám. Je to můj mazlíček.

Lucinka Tejklová, 2. ročník

Můj domácí mazlíček
Je to pes, jmenuje se Charlie.
Je z Valašského Meziříčí. Je
moc krásný. Hrajeme si, mazlíme se a honíme. Jsem rád, že
ho máme, je s ním sranda. Je
to můj věrný kamarád.

Jonášek Tomeš, 2. ročník

Můj domácí mazlíček.
U mého dědy mám pejska
jménem Zora. Mám ho asi dva
roky a dovezla ho maminka. Je
to menší pejsek s černou srstí. Rádi běháme po zahradě.
Házím jí klacík a za odměnu
ji drbu na bříšku. Jsem rád se
Zorinkou, je to má věrná kamarádka.

Fanda Zeman, 2. ročník
Mgr. Marta Mikmeková, třídní
učitelka
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DĚTI A ČTENÁŘSTVÍ

Děti, které rády čtou, lépe
zvládají gramatiku, mívají lepší
písemný projev, větší představivost a slovní zásobu – ale ani
desítky přečtených knížek nejsou
automatickou garancí dobrého
prospěchu, natož pak šťastně
prožitého života. Je však třeba
u dětí motivaci ke čtení probudit.
Nemusí to být vždy jen beletrie či
poezie. Jsou čtenáři, kteří za celý
život nepřečtou jediný příběh či
román, za to však hltají zájmově
naučnou a odbornou literaturu a
jim užší slovní zásoba či menší
představivost také jistě nechybí.
Čtení má ale klíčový význam
pro děti a je úkolem nás, dospělých, pokusit se děti
získat pro tuto vášeň. Jak na to? I u čtení platí, že nátlak, byť sebelépe míněný, ke zdárnému cíli nevede.
Musíme se obrnit trpělivostí a hledat cesty. Ukažme
knihu jako zdroj zajímavých informací či příběhů. Nenaléhající nabídka dospělých na děti nejvíc zapůsobí.
Zkuste jim pravidelně číst od útlého věku před spaním.
Nebo jim občas i mimo večerní rituál přečíst kousek
zajímavého textu, vysvětlit, co vás na něm zaujalo
a zeptat se na názor dítěte…
Čtěte sami, pro svou radost a sdílejte své čtenářské
postřehy s přáteli, protože příklady táhnou!

Třeťáci s rozečtenou knihou (online hodina)

dyho jsem nedočetl, protože se mi nelíbil. Čtu rád, protože se mi knížky líbí. (N. M.)
Knížky mám moc ráda. Čtení je moje velká zábava. Čtu si nejčastěji v posteli, někdy vydržím i hodinu
bez přestávky. Některé knížky si vypůjčím v knihovně. Chodím do knihovny v Bystřeci nebo v Jamném,
kde je knihovnice moje babička. Teď mě nejvíce baví
knížky od spisovatelky J. K. Rowlingové - Harry Potter
nebo Ika boog. (L. P.)
Knížky mám rád. Nejraději čtu před spaním. Mám
rád dobrodružné knížky. Do knihovny chodím, ale
teď nemůžeme. Četl jsem knížku o koních a ta se mi
nelíbila, proto jsem ji nedočetl. Moc rád mám knížku
Človíčkova dobrodružství. K narozeninám bych si přál
další příběhy o Človíčkovi. (M. Š.)

E. Vaníčková tř. uč. 3. ročníku

(Se svým vztahem ke čtení se svěřili žáci 3. ročníku ve
slohu „Kniha = přítel člověka“)
Vztah ke knížkám mám dobrý, čtení mě baví. Čtu
ráda, nejraději čtu před spaním a nejlépe se mi čte
doma. Knížky si vybírám někdy tlustší, ale teď ne. Je
to zábava. Nejoblíbenější knížku nemám, mám ráda
všechny. Knížka, která se mi nelíbí není. (S. H.)

Mám ráda knížky o zvířátkách a o princeznách.
Knížky musí mít velká písmena, jinak mě to nebaví.
Do knihovny nechodím. Ale víckrát jsem si přečetla
princeznu Elzu, ta mě nejvíce baví. Jinak čtu ráda, ale
musím mít na to klid. (K. S.)

Mám ráda knihy. Nejlépe se m i čte večer, v pokoji a v posteli. Knihy si vybírám podle názvu a obalu
nebo, když slyším od kamarádky, že je dobrá. Knihy
dostávám od rodičů nebo od ježíška. Děti by měly číst,
protože si pak lépe pamatují, jak psát. Moje nejoblíbenější kniha je Atlas zvířat a nejhorší je Drak do kapsy.
Nedočetla jsem Nezbedné kůzlátko, protože bylo nudné. (K. V.)

Máme doma hodně knížek. Čtu si, když je venku ošklivě, nebo večer před spaním. Nejraději mám knihy
o zvířátkách. Když jsem byl malý měl jsem rád, když
mi maminka četla pohádky. Nelíbily se mi pohádky
Kovyho Kováře, protože jsem jim nerozuměl. Teď čtu
knížku Kosí bratři. Do knihovny chodím někdy s babičkou nebo Markétkou. Číst bychom měli proto, abychom se dozvěděli něco nového. (V. U.)

Můj vztah ke knížkám je kladný. Mám knížku, co mě
zaujme. Jsou v ní hezké obrázky. Vybírám si knížky
s malými písmeny. V dnešní době lidi, ani děti, moc
nečtou, to je chyba, protože knížky jsou jako malé televize v hlavě. (La. M.)

Čtení nemám moc ráda. Čte se mi nejlépe před spaním. Knížku si vybírám podle obrázků. Někdy chodím
do knihovny. Knížky bychom měli číst proto, že jsou
zajímavé. Nedočetla jsem knížku Zlatá kniha pohádek
o zvířátkách. Teď čtu knížku Harry Potter a Kámen
mudrců. (L. V.)

Když mám dobrou náladu, tak čtu rád. Nejlépe se mi
čte při denním světle. Knížky si vybírám podle toho,
jaký mají název. Nejvíce se mi líbí dobrodružné knížky.
Do knihovny zatím nechodím, protože máme knížky
doma. Moje oblíbená knížka je Vlček trosečníkem. Fre-

Čtu moc rád. Nejlépe se mi čte večer v posteli. Knížky si vybírám náhodně. Za běžných okolností chodím
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do knihovny. Lidé by měli číst, protože je knížky obohacují. Moje nejoblíbenější knížka se jmenuje Strašidýlko Josífek. Líbila se mi, protože v ní byly krásné
obrázky a dobře se mi četla. Nyní čtu knížku Myši patří
do nebe. Nevzpomínám na to, že mě nějaká knížka
nebavila. (M. V.)

ONLINE TVOŘENÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍDY

Já čtu ráda. Vztah ke knížkám mám fajn. Čtu různě, někdy dopoledne a někdy odpoledne. Čtu mamce
nahlas. Knížky si vybírám v knihovně a doma. Lidé by
měli číst, protože je to zábavné. Moje oblíbená knížka
je Dášeňka a Nelinka – štěňátko na cvičáku. Jsou to
příběhy o pejscích. (V. V.)
Vždycky jsem se moc těšila, až budu umět číst, protože se mi to líbilo u starších sourozenců. Knížky jsem
začala číst v první třídě. Doma občas pořádáme čtenářský klub. Čteme v pokojíku, na zahradě, na dece
nebo v houpací síti. Mě čtení nejvíce baví na trampolíně. Knížky si chodím půjčovat do knihovny. Mám ráda
příběhy a dětské encyklopedie. Čtení je pro mě dobrá
zábava. (Le. M.)
Já se snažím číst si trochu každý den. Někdy čtu
mamince nahlas a někdy jenom pro sebe. Nejraději si
čtu v posteli. Raději si vybírám knížky, které mají více
obrázků. Nemusí mít tolik stránek. Teď čtu Prevítovi
a baví mě snad nejvíc, ze všech knížek, co jsem četla.
Prevítovi jsou špinaví a zanedbaní manželé. Jednou
mi maminka dočítala poslední kapitolu z knížky Příběhy od Pavoučího kamene. Asi mě ta knížka moc nebavila a byla dost dlouhá. (E. B.)

třídní učitelka Andrea Kolto

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Přes všechna opatření a nařízení, která se dotkla
i fungování školní družiny si myslím, že jsme si s dětmi v rámci možností zimu užily. Před Vánoci čekalo
pod stromečkem ve družince na žáčky překvapení
a mohli si rozbalit dárky – magnetickou stavebni-
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ci, kuličkové dřevěné dráhy i dráhu pro autíčka Hot
Wheels, domeček pro panenky, „Barbínky“ a stolní hry i kreativní potřeby. Počasí nám přálo a mohli
jsme chodit pekáčovat, z čehož byly děti nadšené. Na
sněhu se opravdu vyřádily a hodina vyhrazená pro
pobyt venku vždy utekla velmi rychle. Téměř každý
den jsme pobývali na čerstvém vzduchu, což je pro
pro nás obzvlášť v této době moc důležité. Také jsme
se věnovali kreativnímu tvoření se zimní tématikou
a k různým příležitostem (Vánoce, svátek sv. Valentýna, masopust a karneval). Aby dětem nebylo tak líto,
že se letos nemohl konat karneval, uspořádali jsme
karnevalové odpoledne s hrami a soutěžemi alespoň
v omezené formě. Zúčastnění měli krásné masky
a dobře se bavili :)
V průběhu ledna a února přibylo nové vybavení, se
kterým si žáčci hezky vyhrají - nová kuchyňka, dětský obchůdek a dílnička s nářadím. Děkujeme paní
ředitelce, že se snaží stále družinu dovybavovat
a zútulňovat.
Děkuji všem paním učitelkám za jejich snažení
a přípravu distanční výuky, přeji dětem i rodičům trpělivost a dobré zvládání domácího učení a všem pevné
zdraví. Těším se na brzké shledání ve škole, za ŠD

DĚTSKÁ ORDINACE
Vážení rodiče, dovoluji si oznámit, že od 1. 4. bude
dětská ordinace v Bystřeci jen v úterý od 7:00 do
9:30 a od 1. 7. bude uzavřena úplně. Péče o Vaše
děti bude samozřejmě plně zachována v rozšířených
ordinačních hodinách v Jablonném nad Orlicí. Důvodem je trvale narůstající počet dětí, o které pečujeme,
a z toho vyplývající nutnost zefektivnění provozu. Věřím, že dojíždění do Jablonného nebude pro nikoho
z Vás představovat závažný problém.
MUDr. Radmila Jarešová

K UZAVŘENÍ DĚTSKÉ
ORDINACE V BYSTŘECI
Jak je uvedeno na jiném
místě dnešního Bystřeckého okénka, bude v Bystřeci
k 1. 7. 2021 uzavřena ordinace dětského lékaře.
První informaci o této
skutečnosti zastupitelstvo obce Bystřec
získalo při jednání
obecního zastupitelstva na svém jednání 16. 12. 2020. Reakce na informaci byla u přítomných různá – od bouřlivého nesouhlasu, až po
chladné přijetí, či obhajobu uzavření ordinace.
Pan starosta byl pověřen jednáním o možných
podmínkách, které by vedly ke zvrácení rozhodnutí ordinaci uzavřít. Mimo ostatní argumenty a otázky
z hlediska vybavení ordinace, obslužnosti a prestiže
obce, byla nabídnuta bezplatná výpůjčka ordinace,
kde by náklady na chod ordinace obnášely pouze
náklady na energie a vodné. Výsledkem jednání
však je pouze omezení provozu od 1. 4. 2021 na
úterní ordinační hodiny a odklad uzavření ordinace
k 1. 7. 2021 oproti původnímu 1. 4. 2021.
Respektujeme, že při úbytku pediatrů je čím dál
obtížnější obsloužit stejný nebo obdobný počet dětských a dospívajících občanů, ale pro některé občany může být cesta, byť „pouze“ do Jablonného nad
Orlicí, problém.
Konečné rozhodnutí lékaře o uzavření ordinace nemůže obec zásadně ovlivnit zvlášť v okamžiku, kdy
jedním z argumentů protistrany je malá návštěvnost
v ordinačních hodinách vyhrazených pro obec Bystřec a naopak vysoká návštěvnost a registrace „malých pacientů“ přímo v ordinaci v Jablonném nad Orlicí. Nutno však podotknout, že jablonská ordinace
je jediná, kam lze dojít se svým dítětem po pracovní
době, nebo kterou může při minimálním omezení docházky navštívit dojíždějící student.

Ludmila Šlesingrová, DiS.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HORNÍ ČERMNÁ
BUDE JARO OBDOBÍM NADĚJE?

11. března uplynul rok od zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání na českých základních školách z důvodu zabránění šíření nemoci COVID – 19.
Od té doby jsme několikrát s nadějí vyhlíželi návrat
k prezenční výuce, abychom se opět se zklamáním
vrátili k distanční formě vzdělávání, k rotační výuce ,
k částečné prezenční výuce pro první stupeň a v současnosti k úplné distanční výuce pro všechny žáky
základních škol.
Pro všechny zúčastněné je dnešní doba náročná,
všichni se stále učíme, zdokonalujeme se v práci při
online výuce. S distanční výukou je také spojena větší náročnost práce pro rodiče, kteří musí skloubit své
povinnosti s podporou výuky svých dětí. Mnoho dětí
pociťuje absenci sociálních kontaktů se svými vrstevníky. Proto je nutné nastavit dětem pravidelný režim
dne, podpořit děti (ale i sebe) v pravidelném pohybu,
v chození ven. Přimlouvám se, aby jste jako rodiče
měli stále přehled o školní práci dítěte a zároveň své
děti podporovali při organizaci učení a v systému práce. V případě potřeby neváhejte kontaktovat školu,
popř. třídní učitele s prosbou o pomoc.
Děkuji všem rodičům , kteří vytvářejí pro své děti
klidné a podnětné prostředí při výuce a částečně tím
suplují práci učitelů. I pro učitele je toto období velmi
náročné a při práci tráví víc času než obvykle.
Nezbývá nám, než vyhlížet lepší časy.

Pevné zdraví a slunné jarní dny všem přeje
Eva Trojková, řed.školy

Obecní úřad
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Matěj Uher
Nicol Nadrchalová
Adéla Eliášová
Tadeáš Rous
Jonáš Hrdina
Přejeme dětem, vyrůstejte ve zdraví a pro radost svým rodičům.
Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny v 1. čtvrtletí

Poděkování

Poděkování

Jménem zarmoucené rodiny
děkujeme Vám všem,
i členům SDH Bystřec,
kdo jste se přišli rozloučit
s naším synem
Pavlem Křivohlávkem.
Děkujeme za květinové dary,
slova útěchy a tichou vzpomínku.
rodiče

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se
důstojně rozloučili
dne 11. 3. 2021
s naší milovanou maminkou
Miluškou Paukovou.
Děkujeme za projevenou
kondolenci a za květinové dary.
Miloslava, František a Jiří

a podepsali souhlas se zveřejněním.

Josef Kolář čp. 31
92 let
Vlasta Moravcová čp. 308 88 let
Anna Hrdinová čp. 221
86 let
Marie Barnetová čp. 344
85 let
Bohuslav Maleček čp. 203 85 let
Jaroslav Stránský čp. 121 84 let
Marie Křivohlávková čp. 264 84 let
Marie Matějková čp. 337
84 let
Jaroslav Vaníček čp. 62
83 let
Jiřina Čadová čp. 15
82 let
Hana Dušková čp. 264
82 let
František Tejkl čp. 231
81 let
Josef Hrdina čp. 136
80 let
Zdislava Pecháčková čp. 309 80 let
František Matějka čp. 321 79 let
Ing. Jiří Grűnseisen čp. 267 79 let
Božena Applová čp. 274
78 let
František Kristek čp. 25
77 let
Marie Stránská čp. 121
77 let
Ludmila Tejklová čp. 19
76 let
Jan Heger čp. 352
75 let
Anežka Matějková čp. 272 75 let
Marie Tejklová čp. 143
74 let
Alena Matějková čp. 294
74 let
Anna Štěpánková čp. 163 74 let
Jiří Smejkal čp. 391
74 let
Vlasta Prokopcová čp. 78 74 let
Marie Tejklová čp. 231
73 let
Bohumil Urban čp. 232
73 let
Ladislav Fajt čp. 322
72 let
Ladislav Vojtíšek čp. 28
72 let
Danuše Sršňová čp. 325
71 let
Marie Černohorská čp. 314 70 let
Blahopřejeme.
Úmrtí
František Tomeš
zemřel ve věku 70 let
Růžena Tejklová
zemřela ve věku 96 let
Emilie Špičáková
zemřela ve věku 82 let
Miloslava Pauková
zemřela ve věku 86 let
Vzpomínáme.

HODINA ZEMĚ
zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2021. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje v sobotu 27. března 2021 od
20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní
počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy
napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají
veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov.
Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa, je
cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv, dekarbonizace. Role
měst, městysů a vesnic je tu velmi významná. Spočívá v přípravě strategických plánů na dosažení uhlíkové neutrality, v pozornosti věnované využívání obnovitelných zdrojů energie, v důrazu na úspory energie
v budovách - při výstavbě, rekonstrukcích i provozu.
Zajištění místního vlivu na výrobu i spotřebu elektřiny a tepla se nazývá komunitní energetika. Staňte se jejími aktéry. Využijte impulsu Hodiny
Země, seznamte se s komunitní energetikou a udělejte první krok. Informace a inspiraci najdete v našem novém materiálu Ochrana klimatu na
místní úrovni, dostupném na hodinazeme.cz/obce.
V ČR se k Hodině Země vloni, i v době pandemie, připojilo 124 obcí,
včetně 8 statutárních měst. Zapojilo se rekordních skoro 3500 jednotlivců. Budeme rádi, když se připojíte i letos, klidně pouze virtuálně, třeba
klimatickým závazkem. Respektujeme pandemická opatření, přizpůsobte si případně čas zhasínání, jak to dovolí aktuální situace.
Zaregistrujte se prosím prostřednictvím stránky www.hodinazeme.cz.
O postoji vaší obce k ochraně klimatu se tak dozví nejen veřejnost a
vaši občané, ale i další obce a média. Hodinu Země 2021 můžete využít
i k propagaci aktivit, kterou pro ochranu klimatu děláte. Možností je mnoho: úspory energie a větší využití obnovitelných zdrojů, plán komunitní
energetiky, ekologicky šetrný provoz veřejných institucí, podpora ekologicky šetrné dopravy. Váš klimatický závazek uveďte také v registračním
formuláři.
Další informace (včetně plakátu), najdete na stránkách www.hodinazeme.cz . Dotazy prosím pište na adresu hodinazeme@veronica.cz.
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci!
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
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Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních
systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona.
Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje
s dodavatelem terénních prací a ústředními správními
úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení
a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání
zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou
informační linku sčítání a oficiální internetové adresy
sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich
zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou.
Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo
opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro
domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu
nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do
sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při
online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021,
nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací
obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní
schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání,
nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději
do 11. května 2021.Úřad je podle zákona oprávněn
lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími
právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro
jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výsledků seznámí s individuálními nebo osobními
údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

TROCHU STATISTIKY
Z EVIDENCE OBYVATEL
K 1. 1. 2021 žilo v naší obci 1163 obyvatel. Mužů bylo
581, z toho bylo 98 chlapců do patnácti let.
Žen bylo 582, z toho bylo 101 děvčat do patnácti let.
Dětí bylo v naší obci více jak 17 % obyvatelstva.
Ke stejnému datu žilo v České republice 10 273 937
obyvatel. Z toho bylo 5 027 129 mužů, z nichž bylo
802 017 chlapců do patnácti let. Žen žilo v České republice 5 246 808, z nichž bylo 764 483 děvčat do patnácti let. Děti ve věku do patnácti let tvoří v České republice více než 15% obyvatelstva. Můžeme proto říci,
že Bystřec patří mezi mladší obce v České republice.

obecní úřad

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU,
DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů
(dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout
zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana
nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90
dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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nikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.
scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40
50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST PRO SČÍTÁNÍ
2021 PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště
České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu
určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p. v okolí:

Letohrad
Jablonné nad Orlicí
Králíky
Lanškroun
Žamberk

Družstevní 833, 56151,
Hradisková 575, 56164,
Valdštejnova 916, 56169,
nám. J. M. Marků 56,56301,
Nádražní 833, 56401,

tel.: 954256151
tel.: 954256164
tel.: 954256169
tel.: 954256301
tel.: 954256401

VÝNOS TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2021 V OBCI BYSTŘEC
V obci Bystřec byla do kasiček občany vložena
částka 22.954,- Kč
Děkujeme občanům, že i v dnešní nelehké době,
kdy nešlo uspořádat sbírku tradičním způsobem, přispěli.
Děkujeme také všem, kdo se jakkoliv podíleli na organizaci letošní sbírky.
Obec Bystřec

HOSTINEC U ŠPIČÁKŮ

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které
mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se
musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Je to již rok, co jsme museli dle vládního nařízení uzavřít naši hospůdku. Po skoro třech měsících
jsme se plni elánu vrhli do práce a vymýšleli různé
akce pro rozjezd. Léto se vydařilo, podzimní dny ale
začaly být omezovány. Bohužel opět přišel okem
neviditelný virus a vše se zhroutilo jako domeček
z pivních tácků. ZAVŘENO! Na přání jsme začali
otevírat výdejní okénko: Svatomartinská husa, křapáčové hody, tatarák, burgery, dršťková polévka,
knedlíky, masopustní hody,.. k tomu bylo samozřejmostí čepované pivo. Touto cestou bychom chtěli
velmi poděkovat Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit. Jsme vděčni a moc si toho vážíme. V tuto chvíli nám není přáno, abychom pro Vás připravovali víkendové akce, ale jakmile to bude možné, budeme
se na Vás těšit. Pro další informace doporučujeme
sledovat naše facebookové stránky Hostinec „U Špičáků“. Děkujeme!

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých
lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, pod-

Celý tým hostince „U Špičáků“

VÝKUPNA LÉČIVEK LUKAVICE

Kontakt: telefon 731 053 465
www.bylinylukavice.cz
Zatím není upřesněn svoz bylin
z Bystřece.
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VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA
SÁM BŮH, NÁŠ PASTÝŘ, SE SNÍŽIL
A PŘIŠEL, ABY NÁS NAŠEL

Církev na celém světě naplněná úžasem prvních
učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“
– „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“
Starozákonní památka vysvobození židovského
lidu z egyptského otroctví dosahuje o Velikonocích
svého naplnění: svým zmrtvýchvstáním nás Ježíš Kristus vysvobodil z otroctví zla a smrti, otevřel
nám přístup do života věčného. My všichni, když se
necháme ovládnout zlem, scházíme z dobré cesty
a bloudíme jako ztracené ovce. Avšak sám Bůh, náš
Pastýř, přišel, aby nás našel, a snížil se až k pokoření
kříže, aby nás zachránil.
A dnes tak můžeme zvolat:
„Dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce
a byl ochoten umřít za své stádo,
vstal z mrtvých. Aleluja“.
Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami
neúnavně hledá svoje ztracené bratry a sestry
Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně
hledá nás, svoje bratry a sestry ztracené v pouštích
tohoto světa. A táhne nás na cestu života. Také dnes
si klade na svá ramena mnoho našich bratří a sester
deptaných zlem v jeho nejrůznějších formách. Zmrtvýchvstalý Pastýř jde hledat všechny, kdo zabloudili
v bludištích osamění a vytlačených na okraje. Ujímá
se těch, kdo se stali obětí starého i nového otroctví:
nelidské práce, nezákonného obchodování a těžkých
závislostí. Ujímá se dětí a teenagerů, kterým je odnímána bezstarostnost a jsou vykořisťováni, a těch, jejichž srdce je trýzněno násilím snášeným mezi stěnami vlastního domova. Zmrtvýchvstalý Pastýř provází
na cestě ty, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli
ozbrojeným konfliktům, teroristickým útokům, hladu
a despotickým režimům.
Ve složitých a někdy dramatických událostech národů ať Zmrtvýchvstalý Pán řídí kroky těch, kdo hledají spravedlnost a pokoj. Ten, který přemohl temnotu
hříchu a smrti, ať obdaří naše dny pokojem!

ho strachu a rezignace, svých zklamání a zranění.
Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života.
ZPÍVEJME ALELUJA,
I KDYŽ JSME PLNI STAROSTÍ

Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a
ústředním svátkem církevního roku. Po celých
50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se
z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše
Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly
rozmanité zpěvy Aleluja...
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)
Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1)

Zpracováno podle knížky Anselma Grüna

Zpracováno podle velikonočního poselstvípapeže
Františka 16. 4. 2017

Všichni toužíme po velké lásce. Ale opravdu velká
láska je bytostně spjata s věrností, vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život.
Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe, ale
máme strach. Ten k lásce nepatří.
Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen
obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši
Kristu.
Děkuji vám všem, kteří pravdivě a s nasazením pracujete na velkém Božím díle a dáváte všanc i sebe. Děkuji za vaše modlitby, oběti, námahy, trpělivost i snahu
porozumět druhým v různosti dnešního světa a být jim
správným ukazatelem na cestě.
Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků
a určitou empatii, která se stane osobním bohatstvím,
z něhož máme rozdávat.

VELIKONOCE: ŽIVOT JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již
ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara
zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak
rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro:
život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu
životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve
svém těle a v duši nový život.
MNOZÍ RADĚJI ZŮSTÁVAJÍ LEŽET V HROBĚ

Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve
víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu
probouzet i druhé.
Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu své-

ThLic. Ireneusz Szocinski
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Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí je spojeno s pomlázkou a velikonočním hodováním. Je dnem uvolnění a veselí, dnem
vzývajícím nový život. Mrskání zelenými ratolestmi byl
přičítán omlazující účinek. Pošlehání čerstvými proutky
má přinést energii, zdraví, sílu a svěžest. Šlehány jsou
dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou
za pomlázku jsou barevná nebo malovaná vajíčka

VELIKONOCE

Velikonoce jsou nejvýznamnějším církevním svátkem
připomínajícím Ukřižování a vrcholícím oslavou Zmrtvýchvstání umučeného Ježíše Krista.
Zároveň spadají do doby, kdy naši předkové slavili
příchod nového jara. Některé zvyky pocházejí ještě z
dob předkřesťanských. Lidé si navzájem posílali drobné
dárky. Konaly se první zemědělské práce a dobytek byl
vyháněn na pastvu.

Vybráno z knihy Velikonoční koledy, zvyk a obyčeje.

Škaredá středa
Škaredá je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil
Krista. O Škaredé středě by se neměl nikdo mračit, aby
se pak nemračil celý následující rok. Mezi nejstarší české velikonoční hry patří „honění Jidáše“. Po skončení
církevního obřadu vyběhli chlapci z kostela, za zvuku
řehtaček a klapaček zpívali popěvky o nevěrném Jidášovi a uháněli za tím, kdo vyběhl první nebo honili toho,
který vykřikl „Já jsem jidáš“. To se opakovalo i v následující dny.
Zastavila se veškerá těžká práce, zato se zametalo,
smejčilo, vymetaly se saze z koutů, pecí a z komínů,
mnohde se i bílilo. Odtud pochází lidový název tohoto
dne „sazometná“.

VELIKONOČNÍ RECEPTY

Mramorový beránek (velká forma)
500 g hrubé mouky, 7 vajec, 250 g másla, 300 g cukru, vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, asi 150 ml mléka,
citrónová kůra, 50 g kakaa, 50 g čokolády, trocha horké
vody, tuk na vymazání a strouhanka na vysypání formy.
Máslo napěníme třením s cukrem a postupně přidáváme žloutky. Prášek do pečiva prosejeme s moukou.
Mouku přidáváme po lžících střídavě s mlékem. Dále
přidáme vanilkový cukr, šťávu z citrónu, pevný sníh
z bílků. Do poloviny těsta přidáme nadrobno rozkrájenou čokoládu a kakao rozmíchané v troše horké vody
na hustší kaši. Do vymazané a vysypané formy dáme
nejdříve bílé těsto, na něj těsto tmavé a přiklopíme. Pečeme v předehřáté troubě asi 55 minut. Po upečení odklopíme vrchní část formy a necháme trochu vychladnout. Po vyklopení můžeme pocukrovat.

Zelený čtvrtek
Je dnem poslední večeře Páně, po které se Ježíš
odebral k modlitbám na Olivetskou horu do zahrady Getsemanské. Tam byl královskými vojáky zajat, poté, co
ho Jidáš, jeden z jeho apoštolů zradil. Zelený čtvrtek nazývá podle zelené louky, na které se Kristus modlil. Zelený čtvrtek je i dnem odpuštění, kající se hříšníci jsou
přijímáni zpět mezi věřící. Umlkají i všechny zvony a
rozeznějí se znovu až na Bílou sobotu. Na Zelený čtvrtek by si neměl člověk nic půjčovat a s nikým se hádat.

Velikonoční nádivka
1 kg uzeného masa, 200 g anglické slaniny, 12 housek, 8 vajec, sůl, pepř, muškátový oříšek, dva hrnky posekaných mladých kopřiv, 2 lžíce pažitky, 2 lžíce zelené
petrželky, podle chuti česnek, ¼ l silného masového
vývaru.
Housky rozkrájíme na kostičky namočíme do masového vývaru a necháme vsáknout, přidáme žloutky, na
kostičky nakrájené maso, vyškvařenou anglickou slaninu, spařené nadrobno nasekané kopřivy, zelené bylinky, sůl a ostatní koření. Pokud je těsto příliš řídké,
zasypeme je strouhankou. Z bílků ušleháme tuhý sníh
a zlehka vmícháme do nádivky. Pečeme na vymazaném, strouhankou vysypaném pekáči asi hodinu. Nádivka je dobrá i studená.
Dobrou chuť

Velký pátek
Velký pátek je dnem Ukřižování a dnem smutku nad
Ježíšovou smrtí. Připomínají se události umučení Páně,
snětí z kříže a uložení do hrobu. Nekonají se mše, odhaluje se a uctívá kříž, jsou čteny texty a zpívá se. Na
Velký pátek se koupalo v proudící vodě, měla léčivou
moc. Nepracovalo se na poli, protože na Velký pátek se
nesmí hýbat se zemí.
Bílá sobota
V tento den se vzpomíná na pohřbeného Krista, na
jeho utrpení a smrt. Po celý den se nekonají žádné liturgické obřady. Teprve po západu slunce začíná slavnost
Kristova vzkříšení.
Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního půstu. Tento den vrcholí přípravy na Velikonoční neděli neboli Boží hod velikonoční, všechny činnosti mají hlavní
cíl v očistě duše, těla i příbytku.

Vybráno z knížky
Tajné velikonoční recepty naší babičky, Klára Trnková

Velikonoční neděle
Vrcholí svátky, končí půst. O Velikonoční neděli bývala na slavnostním stole hojnost pokrmů, naši předkové
si po půstu dopřáli rozličné tradiční pokrmy. Při velikonoční mši kněz světil vejce, mazance, beránka, někde
i chleba a víno. Věřilo se, že když pocestný zabloudí a
vzpomene si, s kým jedl velikonočního beránka, najde
cestu domů.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
JARNÍ PROBOUZENÍ PŘÍRODY

S přicházejícím jarem se příroda pomalu
probouzí ze zimní strnulosti. Sluneční paprsky vytahují ze země první jarní květiny
– bledule jarní a sněženky. Většina lesních
květin se svými květy pospíchá, než životadárné světlo zastíní listy stromů.
Zima v lese, přikrmování lesní zvěře
Letošní zima byla po dlouhé době zase
zimou, takovou jak má být. Množství sněhu však mnohým z nás – bystřeckým myslivcům – někdy komplikovalo přístup ke
krmelcům. V péči o zvěř však myslivci
nezaháleli a pravidelně předkládali zvěři krmivo, aby v době nouze nestrádala.
S přikrmování zvěře myslivci začínají už
v září. Každý dobrý myslivec i hospodář
ví, že s posledním klasem z pole patří první klas do krmelce. I my v Bystřeci ctíme
toto nepsané pravidlo a již v září předkládáme lesní zvěři do krmelců oves. Někdo si může položit otázku, proč již v září, když je všude plno zeleně
a potravní nabídka je bohatá. Odpověď je jednoduchá a logická, je to proto, aby se zvěři mohl adaptovat
trávicí systém. Změna bachorové mikrobioty musí být
postupná, tímto se zamezí trávicím obtížím a zbytečným úhynům. Z jadrných krmiv mimo ovsa jsme zvěři
předkládali také kukuřici, která je výborným energetickým krmivem. Správný poměr jadrných a objemových krmiv zajistí, aby si srnčí zvěř vytvořila dostatečné energetické rezervy v tukovou tkáň (běl). V letošní
zimě jsme předložili zvěři 4,5 tuny jadrného krmiva ve
40 krmelcích. Ke konci zimy jsme zvěři zpestřili jídelníček krmivy objemovými – letninou, kterou si myslivci připravují (suší) několik měsíců předem, nejlépe
v prvních jarních měsících. Z množství druhů letnin
jsou zejména pro srnčí zvěř velmi chutné sušené kopřivy, mladé výhonky maliníku, ostružiníku, větvičky
javoru, lísky, jasanu, dubu, habru či vrby. Nesmíme
zde zapomenout zmínit skvělé dietetikum – sušené
bobule jeřabin. Letnina má své nezastupitelné místo ve fyziologickém fungování trávicího traktu zvěře,

neboť přizpůsobuje trávení na přechod k „zelenému“
krmivu. Zvěři nepředkládáme krmivo pouze pro vytvoření dostatečné tukové zásoby na zimu, ale také
proto, abychom zamezili škodám na lesních porostech.
Léčení spárkaté zvěře
Začátkem února jsme po letech přistoupili opět
k léčení spárkaté zvěře. Schválení cíleného antiparazitního ošetření v tomto roce předcházelo splnění několika podmínek. Kromě podání žádostí jsme
museli zajistit parazitologické vyšetření minimálně
u 30 % veškeré ulovené spárkaté zvěře. Vzorek s
řádně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření byl odeslán do státního veterinárního ústavu. Po
obdržení pozitivních výsledků na střečkovitost, motoličnatost, plicní a gastrointestinální parazitózy jsme
přistoupili k léčení. Antiparazitární přípravek (účinná
látka Ivermectin) byl rozvezen do všech krmných zařízení. Celkové náklady na léčbu dosáhly částky deset tisíc korun.
Nový myslivecký rok
A co nás čeká s příchodem nového mysliveckého
roku? Na jaře nás čeká sanace
krmných zařízení, je zapotřebí krmelce zbavit zbytků starých krmiv, dezinfikovat slaniska, krmelce a jejich okolí.
Spálit zbytky nevyužitého krmiva, opadané letniny a nahromaděného listí.
Tento postup se může zdát pro někoho
zbytečný, ale je skutečně nezbytný pro
udržení dobré zdravotní kondice zvěře.
Prosba lesa
Jaro je ve znamení kladení mláďat,
mějme proto na paměti dodržování klidu v lesních porostech. Zvěři nejvíce
škodí lidská bezohlednost a nezodpovědnost. Apelujeme tedy na návštěvníky lesa, aby se v lese chovali ohleduplně, zejména v této epidemiologicky
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nepříznivé době, kdy razantně vzrostl jejich počet.
Lesu i zvěři pomůže, když si zapamatujeme základní
desatero lesa:
• Nevjíždějte do lesa motorovými vozidly.
• Pěšky i mimo vyznačené stezky můžete jen někde.
• Nenechávejte v lese odpadky.
• Nerozdělávejte v lese oheň a nekuřte.
• Nesbírejte neznámé plodiny.
• Netrhejte chráněné rostliny.
• Nepoškozujte stromy, skály a neničte turistická
značení.
• Nenechávejte po lese volně pobíhat psa.
• Nepytlačte.
• Zaposlouchejte se do ticha lesa a snažte se nerušit
jeho klid.
Jaké chování je v lese povoleno a jaké je zakázáno
upravuje lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., v aktuálním znění) v § 19 a 20.
Senoseč
V květnu a červnu začíná senoseč a s ní spojené
každoroční úhyny srnčátek. Srny kladou srnčata často do vysokých travin na lukách, kde se cítí bezpečně.
Srnčata mají do určitého věku svou strategii přežití
založenou na nehnutém vyčkávání právě v travních
porostech, kdy čekají, až je jejich matky přijdou nako-

jit. Období kosení pícnin je pro ně velké nebezpečí,
před žací lištou a vysoké rychlosti zemědělské techniky nemají šanci uniknout. Proto nás také letos čeká
procházení luk, pachová stopa varuje srny a zaječky,
aby svá mláďata odvedla do bezpečí. Tato činnost
vyžaduje velmi úzkou spolupráci se zemědělci, kterým tímto děkujeme, že nás upozorní dříve, než se
svou technikou vyjedou. Problematika zemědělských
prací z pohledu minimalizace škod způsobených na
zvěři je zakotvena v Zákoně o myslivosti č. 449/2001
Sb. Zákon se zaobírá povinnostmi nejenom vlastníků
a nájemců pozemků, kteří na daných plochách zemědělsky hospodaří, ale také myslivců, kterým z mysliveckého hospodaření vyplývají určité povinnosti.
Myslivecké akce
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na myslivecké
akce, které – pokud epidemiologická situace dovolí
– jsme na tento rok připravili. O jejich konání budete
včas informování. Těšíme se na Vaši účast.
30. dubna 2021

Pálení čarodějnic

19. června 2021

Tradiční myslivecký táborák

4. září 2021

Zvěřinové hody

7. prosince 2021

Čertovské rojení

Za MS Bystřec připravili: Ing. Iveta Bryjová,
Marcel Krejsa

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY, INTERNETU, TÝDEN KNIHOVEN
Historie měsíce knihy se začala psát v roce 1955.
Po roce 1989 začaly knihovny pořádat týden knihoven.
Později k měsíci knihy přibyl i měsíc internetu.
Nejprodávanější autorkou všech dob byla Agatha
Christie. Její detektivní příběhy vyšly ve 45 jazycích.
Knih se prodalo přes dvě miliardy.
Jak si dobře vybrat knihu?
Jako první nás určitě upoutá obal. Přečtěte si první stránku, pokud je na této stránce více slov, které
neznáte, pravděpodobně se Vám kniha nebude líbit.
Každý máme osvědčené autory, ke kterým se rádi vracíme a kteří nás většinou nezklamou. Máme oblíbený
žánr, ale jsou i čtenáři, kteří rádi střídají detektivky, historické knihy i beletrii. O knížkách si povídáme a dáme
na doporučení kamarádky. V některých případech u
knihy rozhoduje i velikost písma, jak je těžká do ruky.
K hodně žádaným autorům patří Alena Morštajnová. Její knihy Hana, Hotýlek, Slepá mapa a Tiché roky
patří k vyhledávaným. V dubnu od této autorky vyjde
román Listopád. K dalším oblíbeným autorkám patří
Táňa Kelleová- Vasilková. Nyní byla vydána její kniha Julinčina pekárna. Půjčované jsou také knížky od
autorů: Alena Jakoubková, Hana Marie Körnerová,
Táňa Kubátová, Magda Váňová, Patrik Hartl, Jo Jo
Moyesová, Nora Robertsová, Linda Howard, Jude Deveroux, Marie Lamballe, Anne Jacobsová, Mary Higins

Clarková, Katarína Gillerová, Barbora Cartland a další.
Z autorů historických románů je vyhledáván Vlastimil
Vondruška, Jan Bauer, František Niedl.
K oblíbeným autorům detektivek patří Jo Nesbö, James Patterson, Sidney Sheldon.
Dětské knížky od Zuzany Pospíšilové, Ivony Březinové, Martiny Drivejové určitě nezklamou.

Přeji Vám krásné jaro s knihou.
Ludmila Benešová

Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů a nebude zveřejňovat spory občanů.
Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 490 výtisků. Uzávěrka příštího čísla je 11. 6. 2021.
Za příspěvky děkujeme.

NÁJMY HROBOVÝCH MÍST
Vážení občané, k 31. 12. 2021 končí u většiny
hrobových míst na místním hřbitově nájemní vztah.
V této věci si Vám dovolujeme sdělit několik pro Vás
důležitých informací.
V minulosti byla stanovena jednotná cena za nájem
hrobového místa pro typ hrobu – jednohrob, dvouhrob,
nově je cena nájmu stanovena podle „zastavěné plochy hrobu“. Obecním zastupitelstvem byla v loňském
roce stanovena cena nájmu hrobového místa na hodnotu 24,- Kč za jeden m2 plochy a rok. Cena je složena
ze dvou složek – vlastního nájmu a rozpočítaných nákladů na údržbu hřbitova. Nájemní vztah k hrobovému
místu je pak stanoven na deset let.
Ve smlouvách dochází ještě k jedné zásadní změně.
Kromě obce Bystřec a nájemce ve smlouvách figuruje ještě třetí osoba, kterou si stanoví osoba nájemce.
Jde o osobu, která nájemce zastupuje v případě jeho
úmrtí, případně v okamžiku, kdy dojde k přerušení
komunikace s nájemcem hrobového místa. V případě
úmrtí nájemce hrobového místa přechází smluvní
vztah na uvedenou osobu.
Další věcí, kterou byste měli zvážit a v rodinách pro-

jednat, je skutečnost, kdy nájemce hrobového místa
zemřel v době platnosti stávajících smluv. Obecně platilo, že nájem zpravidla následně podepisoval pozůstalý partner, ale pokud tento již nežije, je nutné, pokud
nedošlo k určení „nástupnictví“ v rámci projednávání
pozůstalosti, aby se mezi sebou dohodla pozůstalá rodina. Vzor možného ujednání mezi osobami blízkými
lze stáhnout z obecních webových stránek. Obec chce
sepsáním těchto ujednání předejít možným dohadům
při sepisování nových nájemních smluv.
Ještě maličká poznámka k pojmům hrobové místo
a hrobové zařízení. Hrobové místo je pronajímaná
plocha hřbitova určená k pohřbívání zesnulých, která
je ve vlastnictví nebo užívání pronajímatele (obce),
hrobové zařízení je „objekt“ postavený nad pronajatým hrobovým místem (rám, pomník, krycí desky
a pod.), jehož vlastníkem je nájemce hrobového místa. Ze zastavěné plochy je vypočítáván vlastní nájem
hrobového místa.
S případnými dotazy se můžete obrátit obecní úřad.
Děkujeme.
Obecní úřad Bystřec

DOHODA O UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA A HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Strany dohody:
pan/paní:

……..........................................................................……….

dat. nar.:

……..........................................................................……….

bydliště:

……..........................................................................……….

a
pan/paní:

……..........................................................................……….

dat. nar.:

……..........................................................................……….

bydliště:

……..........................................................................……….

a
pan/paní:

……..........................................................................……….

dat. nar.:

……..........................................................................……….

bydliště:

……..........................................................................……….

Pan/paní …….......................................................... a pan/paní ……...............................................................
souhlasí s užíváním hrobového zařízení hrobového místa ………......... na místním hřbitově v Bystřeci panem
…………………………….
Výše uvedení dále souhlasí s tím, aby pan/paní ………………............................... vstoupil/a do jednání
o změně nájemce hrobového místa se správcem pohřebiště, obcí Bystřec. Dosavadní nájemce, pan/paní,
bytem ……………..............., zemřel/a ………………............ a smluvní vztah o nájmu hrobového místa, který
byl uzavřen do 31. 12. 2020, již nemůže být prodloužen.
V ……………… ……………….
………………………….......

…….....…………………..		

………………………..

………………………….......
jméno příjmení

…….....…………………..		
jméno příjmení		

………………………..
jméno příjmení

