V dnešním čísle najdete:
• zprávy z obce • základní a mateřská škola • kultura • hasiči • myslivci • sport • různé

Příjemné Velikonoce prožité ve zdraví a pohodě přeje redakční rada
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
dny nám začínají zpěvem ptáků a to značí, že jsme
se přehoupli do veselejší části roku, která jistě bude
prozářena sluncem. Doma se všichni chystáme na
úklid kolem svých obydlí a na zahradách. I obec se
chystá uklízet nejen posypový materiál, kterého je
letos více než v předešlých letech, ale i v obecních
lesích, kde máme po zimě a loňské kůrovcové kalamitě mnoho dřeva (zájemci o dřevo nechť se hlásí
na obci). Objem činností je velký a pracovní síly jsou
omezené, proto budeme rádi, když v rámci úklidu
svého okolí, přimetete třeba jen kousek komunikace nebo chodníku. Věřím, že společnými silami naši
obec uvedeme do stavu, ve kterém na ni budeme
všichni pyšní.
Na obci se my, nově zvolení, postupně zabydlujeme a zjišťujeme, že naše práce obnáší nejen věci příjemné a prospěšné, ale i vůči občanům nepopulární.
Prodrali jsme se horou statistických hlášení a pokračujeme v plánování nových investic. Jsem moc rád, že
se začínáte obracet na jednotlivé zastupitele se svými problémy, které se na obci snažíme řešit (prosím
o shovívavost – vše nejde řešit hned).
Mezi nejzásadnější rozhodnutí patří schválení
rozpočtu obce na rok 2019 a vyhlášení výběrového
řízení na dalšího pracovníka zařazeného do obecní-

ho úřadu. Zřízení tohoto pracovního místa zefektivní
vedení naší obce, a věřím, že výsledky našich činů
budou mluvit za vše (to však ukáže čas).
V rozpočtu jsme počítali s podporou spolkové činnosti a také s rozsáhlejší přípravou investičních akcí,
mezi které je především zařazeno dokončení rozběhlých oprav obecního úřadu a kampeličky. Intenzivně pracujeme na přípravě projektové dokumentace na rozšíření mateřské školky, jejíž kapacita bude
v následujících letech nedostačující. Další investiční přípravy jsou směřovány především do oprav
a budování komunikací a chodníků. Po intenzivní
urgenci a obsáhlých jednání s projektantkou se nám
snad v letošním roce podaří získat stavební povolení
na pojížděný chodník od kapličky, který propojí nové
sídliště se středem obce. Úkolů a vizí je mnohem
více, to však nechám na některé další vydání našeho Bystřeckého okénka.
Přeji všem hodně sil a elánu do všech venkovních
aktivit.

Tomáš Šťastný

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…
V uplynulém období jsme měli s dětmi volnější
režim. Scházíme se jednou za 14 dní v tělocvičně,
kde trénujeme fyzičku, základy štafety a posilujeme
ruce a nohy, abychom byli co nejlépe připraveni na
jarní část hry Plamen a také na novou ligovou sezonu
v požárním útoku a na ligu 60 metrů s překážkami.
Pro některé děti tato část roku moc záživná není, ale
příprava je potřeba.
Dne 9. 3. 2019 jsme se s některými dětmi zúčastnili plnění odznaků odborností. Všech 6 dětí zkoušku
zvládlo a na upomínku dostaly diplom.
Opět jsme se zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Zaslali jsme vytvořená díla na
okresní sdružení hasičů a jsme zvědaví, jak si bude
počínat komise při výběru děl do dalšího, krajského
kola. Určitě máme některá želízka v ohni :-)
V dalším čtvrtletí nás toho čeká poměrně hodně
a vyvrcholením bude na konci května okresní kolo
Plamenu v Mladkově. Musíme se tedy zodpovědně
připravit, tak doufám, že už nám bude přát počasí
a budeme moct pro tréninky využívat venkovní areál
u hasičárny.

SDH Bystřec Vás srdečně zve
v neděli 2. června 2019 od 10.00 hodin
na XVIII. ročník soutěže
hasičských družstev mužů a žen

BYSTŘECKÝ POHÁR
zařazené do Východočeské hasičské ligy
a Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku.
a
v neděli 23. června 2019 od 10.00 hodin
na XXI. a XV. ročník soutěže mladých hasičů

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE
A SDH BYSTŘEC
zařazené do Orlickoústecké ligy
v požárním útoku žáků
Všechny příznivce hasičského sportu
a hasičů srdečně zveme.
Přijďte se podívat a zároveň povzbudit
domácí družstva.

Uzavírka silnice

Za vedoucí mládeže SDH Bystřec
Vašek Matějka

Oznamujeme spoluobčanům, že v neděli dne
2. 6. 2019 a v neděli dne 23.6.2019 bude z důvodů konání hasičské soutěže před hasičskou zbrojnicí
zcela uzavřena silnice v úseku od křižovatky u kostela po skladiště. Uzavírka je povolena na dobu od
8.00 do 18.00 hodin. Objížďka povede jako obvykle
po místních komunikacích a bude vyznačena dopravními značkami.

HASIČSKÝ PLES
Začátek každého nového roku je pro místní spolek hasičů ve znamení příprav na tradiční ples. Letos
tomu nebylo jinak. Ples se konal v sobotu 2. 2. na sále
v hostinci U Špičáků. Hasiči nezklamali a opět nacvičili předtančení, tentokrát jako „králici z kloubouku“ :-)
Večerem provázela kapela Josky Vondráčka. Účast
byla oproti minulému
roku menší, ale o to více
děkujeme těm, kteří přišli
a plesali až do ranních
hodin.
Následující
den,
v neděli 3. 2. odpoledne
proběhl dětský maškarní rej. Téma se neslo
v podobném duchu jako
večerní
předtančení,
z klobouku vyhopsali
opravdoví králici – Bob
a Bobek. Masek a dětí
bylo opravdu hodně.
Děti v průběhu odpoledne kreslily obrázky
do malířské soutěže na
téma čtyři roční období (obrázky postupně
vystavujeme v hasičské nástěnce ve středu
obce).

SDH děkuje za pochopení!
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ROZPOČET NA ROK 2019
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
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček občanů
Neinvestiční dotace
Ostatní dotace
Záležitosti těžebního průmyslu
Knihovna
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Zálohy
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání komunálního odpadu
Různé
Příjmy z úroků
Příjmy z pronájmu pozemků
Zapojení ﬁnanční rezervy
Celkem příjmy

Příjmy
3 950 000
430 000
3 150 000
175 940
7 705 000
3 000
3 000
540 000
23 000
11 000
95 000
860 000
180 000
247 800
33 000
210 000
5 000
10 000
5 000
250 000
1 000
120 000
180 000
10 000
2 000
60 000
1 640 000
19 899 940

Kapitola
Komunikace
Kanalizace
Půjčky občanům
Základní a mateřská škola
ZŠ Horní Čermná
Knihovna
Kultura a sociální záležitosti
Rozhlas
Bystřecké okénko
Sportovní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Odpady
Zeleň
Podpora krizového řízení
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Správa
Výdaje z ﬁnančních operací
Pojištění
Proúčtování daně obce
Celkem výdaje

Výdaje
2 848 000
60 000
400 000
1 300 000
30 000
140 000
640 000
50 000
70 000
200 000
1 470 000
7 421 000
550 000
20 000
614 500
625 000
100 000
10 000
150 000
1 634 000
1 329 000
2 000
60 000
175 940
19 899 940

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 11. 3. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan Tejkl,
Jiří Uher, Tomáš Vaníček, Jan Votrubec, Jiří Matějka, ing.
Václav Matějka, Bc. Martin Tomeš, ing. Stanislava Uhrová,
Karel Voznický
Omluveni: Mgr. Marta Mikmeková
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatele: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1. Ověřovatelé zápisu: Karel Voznický, Ing. Stanislava
Uhrová
Výsledky hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 2
2. 2.1. Doplnění programu jednání dle návrhu.
Vydání opatření obecné povahy, jehož předmětem je
vydání změny územního plánu č. 2.
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 2.2 Program jednání
Zastupitelstvo schvaluje program jednání takto:
1) Volba ověřovatele zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
4) Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018
5) Schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018
6) Pozemkové záležitosti.
a. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 589 v kat.
území Bystřec
b. Věcné břemeno – nové OM pro č.p. 236
c. Záměr prodeje pozemku parc. č. 24 a 25/2 v kat. území Bystřec
7) Schválení smluvních vztahů k rekonstrukci č.p. 182.
8) Žádost o bezúročnou půjčku.
9) Vydání opatření obecné povahy jehož předmětem je
vydání změny územního plánu č. 2
10) Zpráva o činnosti úřadu a rady obce.
11) Informace na vědomí.
12) Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 3. ZO schvaluje rozpočet obce Bystřec na rok 2019 (dle
přílohy).
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 4. Účetní závěrku obce Bystřec k 31. 12. 2018. Protokol
o schválení účetní závěrky je přílohou.
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 5. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 „bez výhrad“. Závěrečný účet je přílohou.
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 6. Pozemkové záležitosti
- Zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby učinil opatření k zápisu geometrického plánu označeného 99938/2017.
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se - ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na nové OM pro č.p. 236
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se - ZO neschvaluje zveřejnění záměru prodeje parc.
č. 24 a 25/2 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1
7. ZO schvaluje
- uzavření smlouvy o dílo se společností KPV SYSTÉM
s.r.o. č. 0288/2018/VOZ/02 dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
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INFORMACE – ÚKLID HŘBITOVA

-

uzavření smlouvy o dílo se společností KPV SYSTÉM
s.r.o. č. 0297/2018/VOZ/02 dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
- Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 0297/2018/
VOZ/01 dle předloženého záměru
Výsledky hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
- Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 0288/2018/
VOZ/01 dle předloženého záměru
Výsledky hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
8. ZO neschvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
17 000 Kč dle předloženého návrhu pro nesplnění
podmínek směrnice 1/2012.
Výsledky hlasování: Pro 13 Proti - Zdrželi se 1
9. ZO vydává Opatřením obecné povahy č. 1/2019 Změnu č. 2 ÚP Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 10. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu
a o činnosti rady obce, kterou přednesl starosta obce
v těchto bodech:
- Projekty od paní Pawerové
1) Šunava - probíhají jednání
2) Pochozí chodník od kapličky – před podáním
3) Svazarm – poptáno zpracování dokumentace
– variantní řešení velké nebo malé byty
- Seznámení s nabídkou rámcové smlouvy mobilní tarify (DSOMSL)
- Tiskárny na obecním úřadě (nutnost výměny)
- Změna užívání prostor v č.p. 89 – cukrárna p. Malé
- Vítání občánků – stanovení pravidel
- Informace k výběrovému řízení na administrativního
pracovníka obce.
11. Informace na vědomí viz. Bod 10.
12. Diskuse - Špatně slyšící rozhlas, jubilanti a souhlas
s GDPR, www stránky neaktuální, poškozené komunikace, stání v obytné zóně, příspěvek na oddíl hokeje,
pobíhající psi na horním konci, Benátská zábava (kontrola mostu a tanečního parketu), stoly a lavičky, poničená zeleň na dětském hřišti, černé skládky u skladiště

V průběhu dubna a května bude proveden úklid na
místním hřbitově. Veškeré přebytečné náhrobky a části
hrobů budou odvezeny. Žádáme občany, aby si patřičné věci uklidili nebo domluvili na obecním úřadu na
jejich zanechání na místě.
ing. Tomáš Šťastný, starosta

Při Tříkrálové sbírce v roce 2019
bylo vybráno v naší obci 31 233,- Kč.
Za příspěvky děkujeme.

Zveme Vás na muzikál

äAKALÕ L…TA

12. 10. 2019 v divadle Na Fidlovačce v Praze.
Odjezd do Prahy bude v 7.30 hodin ze zastávky
ve středu obce.
Vstupenky jsou již na obecním úřadu,
zájemci hlaste se co nejdříve.

POPLATKY V ROCE 2019
Poplatek za odpady a psa v roce 2019
Poplatky jsou stejné jako v loňském roce. Základní
poplatek za odpady na osobu je 460,- Kč.
Základní poplatek ze psa je 200,- Kč.
Úhradu, prosíme, posílejte na účet 2629611/0100.
Variabilní symbol je číslo domu.
Pokud potřebujete poradit, volejte na telefon 465
642 643.
Splatnost poplatku je 31. 3. 2019.
Děkujeme.
Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz železného šrotu

Svoz popelnic duben vždy v úterý 9., 23.,
květen vždy v úterý 7., 21.,
červen vždy v úterý 4., 18.,
Svoz tříděného odpadu dům od domu
12. 4., 10. 5., 7. 6.,
Každou první sobotu v měsíci je otevřeno skladiště od
8 do 10 hodin

bude v pátek 12. 4. 2019 od 16.00 hodin.
Odpad připravte k silnici.
Větší množství kovového odpadu můžete nahlásit
na telefon 775 903 408.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
6. – 7. 4.
MUDr. Hana Valentová, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
13. – 14. 4.
MUDr. Jana Vacková, Lanškroun, Hradební 227, 465 322 348
19. 4.
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, 465 622 216
20. – 21. 4.
Špičková Marie, Králíky 414, 456 631 274
22. 4.
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad orlicí, Na Dílech 622, 465 642 765
27. – 28. 4.
MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, 465 393 266
1. 5.
MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad orlicí, U koupaliště 149, 465 642 267
4. – 5. 5.
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
8. 5.
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
11. – 12. 5.
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, Tyršova 259, 972 324 447
18. – 19. 5.
MUDr. Faltusová Tereza, Lanškroun, Českých bratří 519, 467 771 918
25. – 26. 5.
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, 465 325 212
1. – 2. 6.
MUDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
8. – 9. 6.
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, 465 642 990
15. -16. 6.
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, 608 427 960
22. -23. 6.
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
29. – 30. 6.
MUDr. Kopecký Milan, Lanškroun, Mikoláše Alše 152, 739 374787
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OBČANSKÁ PORADNA
INFORMUJE

MUDr. Jarešová oznamuje, že ve dnech 6. a 7.
května nebude ordinovat. Pouze nutné, akutní
případy ošetří MUDr. Remešová, která převzala
ordinaci po MUDr. Šverákové.

JAK POSTUPOVAT PŘI STANOVENÍ/VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO
Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte spolu nezletilé děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z rodičů neplatí výživné?
Musí být výživné stanoveno soudně?
Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohodnout.
V případě rozvodu manželství je úprava poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby soud manželství rozvedl.
Jak lze soud žádat o stanovení výživného?
K soudu je třeba podat Návrh na stanovení výživného. Tento návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště nezletilých dětí. V návrhu rodič může sám
navrhnout částku, která mu bude připadat přiměřená.
Případně může uvést, že výši ponechá na posouzení
soudu. Obecně se doporučuje částku uvést. Návrh je
osvobozen od soudních poplatků.
Jaká je přiměřená výše výživného?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného se vychází nejen z příjmů obou rodičů,
ale také z jejich podílu na péči o děti a z potřeb dítěte.
Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodičů neplatí?
Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak můžete začít výživné vymáhat prostřednictvím exekutora či soudu (návrh na výkon rozhodnutí).
Pokud jste měli jen ústní či písemnou dohodu, která
je opakovaně porušována, doporučujeme co nejdříve
podat Návrh na stanovení výživnéhok soudu, přiložit
k návrhu písemnou dohodu a vymáhat výživné i zpětně. Výživné lze vymáhat až 3 roky zpětně.
Kdy mohu podat trestní oznámení?
Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení
výživného po dobu čtyř měsíců. V tomto případě rodiči, který výživné neplatí, hrozí odnětí svobody na šest
měsíců až pět let. Je tedy potřeba zvážit, zda podáním
trestního oznámení získáte něco jiného než zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, pravděpodobnost
vymožení výživného se značně snižuje.
Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?
Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního
uvážení. Za účelem vymáhání výživného se neplatí žádná záloha či poplatek za vymáhání. Po zahájení exekuce už vše potřebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje,
mohou být prováděny srážky ze mzdy, dále může být
zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby nepostačují,
pak také může dojít k prodeji majetku.
Kdy se výživné promlčuje?
Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se
promlčují jeho jednotlivé měsíční částky. V případě, kdy
bylo výživné stanoveno soudem, tak jednotlivé splátky
se promlčí po deseti letech. Jednotlivé splátky výživného, které si mezi sebou partneři ujednali pouze písemnou dohodou, se promlčí po třech letech.

Dětská ambulance MUDr. Jarešové oznamuje
změnu ordinačních hodin od 1. dubna 2019.
Jablonné nad Orlicí:
Po 7.00 - 11.00 14.00 - 18.00 Pouze pozvaní
Út 10.00 - 11.30
St 7.00 - 10.00 10.00 - 12.30 Poradna
Čt 7.00 - 10.30
Pá 7.00 - 11.30
Bystřec:
Út 7.00 - 8.30
8.30 - 9.30 Poradna
Čt 11.00 - 12.30
Výprachtice
Po 12.00 - 13.30
Čt 13.00 - 14.30 14.30 - 15.30 Poradna

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná

nabízí za příznivé ceny:
- sadbu zeleniny a květin všeho druhu
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surﬁnie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí, aj.
Pracovní doba: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod.
So
9.00 - 15.00 hod.
tel.: 465 393 703

KRIZOVÉ CENTRUM
V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Žamberk,
které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová
pomoc dostupná až ve Svitavách
nebo v Chrudimi. Krizová pomoc
nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké životní situaci,
kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje
sociální a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka,
nezvládání životních změn, problémy v rodině, vztazích,
práci). Odborné sociální poradenství je určeno každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při
řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy
s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech
a institucích. Služba Asistovaný kontakt je určena
rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně
právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci
dětem, jejichž situace se z různých důvodů na straně
rodinných vztahů stala složitou (rozpad rodiny, problémy
při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86,
Žamberk, tel. 725 838 129, email: kcza@pestalozzi.
cz, www.pestalozzi.cz

Pokud potřebujete více informací nebo chcete pomoci sepsat některý z návrhů, můžete se obrátit na naši
občanskou poradnu osobně, na tel. 734 281 415 či na
email: poradna@uo.hk.caritas.cz.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

KLUB DŮCHODCŮ

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Město
Jablonné nad Orlicí provozuje pečovatelskou službu
a poskytuje služby osobám se zdravotním postižením,
chronickým onemocněním a seniorům od 65 let.
Jedná se o registrovanou službu dle zákona číslo
108/2006 Sb., o sociálních službách, která je od roku
2017 poskytována nejen na území našeho města,
ale i v případě, že kapacita služby není naplněna, ve
spádových obcích. V loňském roce byla již ¼ veškeré
přímé péče zajišťována právě v okolních obcích. Jedná se o terénní pečovatelskou službou vykonávající
sjednané pečovatelské úkony a asistenci v domácnostech klientů, kteří mají sníženou soběstačnost,
ocitli se v nepříznivé sociální situaci vyvolané zhoršením zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o takovou podporu a pomoc v domácnostech, aby mohli příjemci
této služby co nejdéle zůstat ve svém přirozeném a
známém domácím prostředí při zachování dosavadního důstojného způsobu života.

A už tady máme rok 2019 a v našem Klubu důchodců se střídají kulturní akce jedna za druhou. V polovině února jsme si zatancovali v hostinci „U Špičáků“, byl to takový malý „ples“. Tentokrát nám k tanci
a poslechu zahrál p. Zdeněk Urban s doprovodem.
Přijeli také naši známí z okolních vesnic. Dobře jsme
se bavili. Hodně hostů vyhrálo v tombole pěkný dárek.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli svými
výrobky a různými produkty do naší tomboly.

Pečovatelská služba nabízí zejména tyto úkony:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (pomoc při oblékání a vysvlékání), pomoc
při přesunu na lůžko nebo vozík pro imobilní osoby,
pomoc při chůzi),
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou
těla - koupání, omývání na lůžku, promazání těla
apod.),
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(především pomoc při přípravě a podání jídla),
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid
a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů,
nákupy a běžné pochůzky, obstarání léků apod.)
• praní prádla a jeho žehlení
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na rehabilitaci, na zájmové aktivity, na úřady, doprovod při nákupu ošacení)
vše s možností dovozu automobilem,
• bezplatné sociální poradenství v domácnostech
uživatelů (poskytnutí informací)
• dohled u klienta (v omezeném čase)
• asistence druhého pečovatele
Uvedené úkony jsou poskytovány na základě vzájemné smlouvy s klientem a vyúčtovány dle schváleného sazebníku. V případě, že zatím o pečovatelské
službě města Jablonné nad Orlicí nemáte bližší informace, posíláme Vám v příloze náš letáček, případně
nás neváhejte kontaktovat.

Koncem února jsme se sešli v hostinci „U Špičáků“,
na oslavu „Matěje“. Je to takový malý svátek mužů
a tak je jisté, že u toho nemohla chybět legrace. Jedním z úkolů bylo pohmatem spočítat mince nasypané do kapsy. Zeptejte se jich, kolik z nich je spočítalo
přesně. Potom také vyplňovali znalostní testy a ještě
jsme si zatancovali a zazpívali.

VÝKUPNA LÉČIVEK LUKAVICE

Začátkem března na masopustní úterý jsme navštívili důchodce v Horní Čermné. Přichystali pěkný
program plný písniček a humorných scének. Potom
následovala taneční zábava, bohatá tombola a dobré
občerstvení.
Jako další akci chystáme výlet na 14. května.

Kontakt: telefon 731 053 465,
www.bylinylukavice.cz
Svoz bylin z Bystřece
bude ve středu 10. 7., 14. 8., 18. 9.
vždy ve 14.15 hodin ze středu obce.

Tejklová Marie
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROJEKTOVÝ DEN – JÁ A MOJE ZOUBKY
13. 3. 2019 nás navštívila dentální hygienistka
p. Daniela Dragounová. S dětmi si vyprávěla o tom, co
je pro zoubky zdravé, jak se mají správně čistit a jak
se o ně starat. A o tom, zda si děti zoubky správně čistí, se mohly i samy přesvědčit. P. Dragounová dětem
natřela zoubky barvičkou a po vyčištění děti viděly, zda
jim někde barvička nezůstala. Čištění zoubků není jednoduché a děti to samy většinou nezvládnou, proto je
zapotřebí, aby rodiče dětem zoubky dočistili.

Přihlášky do mateřské školy si můžete vyzvednout
v MŠ do 18. 4. 2019. Zápis do mateřské školy na
školní rok 2019 – 2020 se bude konat 2. 5. 2019 od
13. 00 – 16. 00 hod.
PROJEKTOVÝ DEN – PŮVAB DŘEVĚNÉ
HRAČKY
19. 2. 2019 jsme navštívili muzeum v Ústí nad Orlicí. Děti se zde seznámily s hračkami, se kterými si
hráli jejich rodiče a prarodiče.

PROJEKTOVÝ DEN – KNIHA MŮJ KAMARÁD
14. 3. 2019 děti ze třídy Sluníček navštívíly místní
knihovnu. Zde si mohly knížky prohlédnout a tu, co se
jim nejvíce líbila, vypůjčit.
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KARNEVAL VE ŠKOLCE

J. Vašíčková, uč.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZIMNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE
Začátek nového roku nás uvítal mrazivým počasím
a častým sněžením, což jsme s radostí využili pro zkoušení zimních sportů. V rámci hodin tělesné výchovy
děti s nadšením chodily bobovat a sáňkovat. Na konci prvního pololetí jsme ve škole uspořádali sportovní
hry na sněhu a ledu pro všechny ročníky. Děti si mohly
zvolit, zda půjdou bobovat, bruslit nebo běžkovat. Pro
běh na lyžích se rozhodlo 10 dětí a 9 z nich utvořilo tým ve složení - Leontýnka Mikmeková, Zdeněk
Kubín, Kristýnka Matějková,Viktorka Brychtová, Evelínka Mikmeková, Kamilka Krátká, Štěpán Jiří Vaníček,
Honza Kubín a Patrik Roller, který 13. 2. reprezentoval naši školu na běžeckých závodech v Těchoníně.
S přepravou na závody nám vyšli vstříc místní hasiči,
za což jim patří naše poděkování. Velkou pochvalu si
zaslouží všech 9 žáků naší školy, kteří statečně bojovali na tratích, měřili svou běžeckou formu s ostatními
žáky okolních škol a ze všech sil fandili svým spolužákům až do cíle závodu. Kromě krásných sportovních
zážitků jsme se vrátili zpět do naší školy ozdobení sbírkou dvou zlatých (Kristýnka Matějková, Honza Kubín)
a dvou stříbrných medailí (Viktorka Brychtová, Zdeněk
Kubín). Doufejme, že i další zimní sezóna přinese pěkné sněhové podmínky a pro děti nové sportovní úspěchy a radost z pohybu v přírodě.
Mgr. Andrea Költö
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PLANETÁRIUM HRADEC KRÁLOVÉ
V úterý 8. 1. jsme v 7.40 odjížděli zájezdovým autobusem do Hradce Králové do digitálního planetária.
V planetáriu jsme se mohli podívat na různé předměty. Pak nás odvedli do místnosti, ve které místo stropu byla obrazovka, a tam jsme si povídali o vesmíru.
Promítli nám také ﬁlm o vesmíru a vesmírnou pohádku Polaris. V další místnosti jsme si vysvětlovali, jak
a proč se střídají roční období. Potom jsme si mohli
koupit suvenýr na památku.
Samanta Sršňová, 5. ročník

řekla a nechala je i vyzkoušet. Děti zjistily mimo jiné, že
při čištění zubů není důležitá rychlost, ale pečlivost.
Mgr. Petra Křivohlávková, učitelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní rok je v plném proudu a děti ve družince jsou
plné zážitků, o které by se s Vámi rádi podělily. Protože letošní téma je zaměřeno na povolání, od začátků školního roku jsme navštívili několik odborníků,
kteří dětem přiblížili krásu svého oboru.
V září jsme navštívili paní učitelku Mikmekovou,
která žákům vysvětlila, že učitelské povolání není jen
o odučení pár hodin. V říjnu, v rámci voleb, nám pan
starosta Votrubec ukázal volební místnost a povyprávěl o zodpovědnosti pana starosty v obci. V listopadu
jsme navštívili pana Bečičku, který nám předvedl svá
pohádková čembala. Po novém roce jsme zavítali do
místního obchodu, kde se nás ujala paní prodavačka
Vašíčková a zodpověděla dětem všechny rozmanité
otázky, které se týkaly provozu obchodu. V březnu
dětem o důležitosti zubní hygieny a o zajímavé práci
zubní laborantky povyprávěla paní Bečičková.
V prosinci děti rozdávaly radost. Rozzářily tváře
místním babičkám v penzionu, při zpěvu vánočních
koled. Taktéž se zapojily do akce „Ježíškova vnoučata“, kdy vyráběly přáníčka a ty pak obdrželi dědečkové a babičky, které Vánoce tráví sami.
Všem jmenovaným bych chtěla moc poděkovat,
protože každý, kdo jakkoliv podporuje naše nejmenším, si zaslouží veliké díky.

V planetáriu se mi líbilo. Bylo to tam velmi zajímavé.
Navštívili jsme velký promítací sál, ve kterém se promítalo na velký vypouklý strop. Viděli jsme planety, měsíce,
vesmír a hvězdy. Ukázali nám i velký hvězdářský dalekohled. Odnesl jsem si spoustu nových vědomostí.
Jan Kubín, 5. ročník

8. 1. jsme s naší třídou, se čtvrťáky a dětmi s Horní
Čermné jeli na exkurzi do Hradce Králové do Hvězdárny.
Cesta trvala skoro 2 hodiny. Když jsme přijeli, šli jsme do
budovy, kde byla na chodbě taková koule s plazmou, to
se mi líbilo. Pak jsme šli do sálu, kde nám promítali vesmír. Bylo to jako v raketě. Koukali jsme na hvězdy a souhvězdí, pak na planety a na pohádku polaris. Také jsme si
mohli koupit suvenýry. Ze zážitku jsem měla dobrý pocit.

S přáním hezkého jara za ŠD Mgr. Kateřina Celerová

Markéta Čadová, 5. ročník

PROJEKTOVÝ DEN ZDRAVÉ ZUBY
V úterý 12. 3. proběhl v naší škole projektový den
– zdravé zuby. Děti si připomněly, proč je důležité se
o zoubky pravidelně starat, co zoubkům prospívá a co
jim škodí, kolik zubů máme v puse a kolikrát za život
nám vyrostou, jak se zoubky jmenují a k čemu nám v
puse slouží. To a mnohem víc, si děti formou her, příběhu a ukázek mohly vyzkoušet. S tím vším nám pomáhala i zubní hygienistka, která dětem mnohé ukázala,

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Honebnímu společenstvu Bystřec za
ﬁnanční dar. Dar bude využit pro děti.
Mgr. Eva Maňková, ředitelka
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NÁVŠTĚVA MŠ V ZŠ
V pátek 1. března nás v naší bystřecké škole navštívily nejstarší děti z mateřské školy, které si hrdě říkají předškoláci. Mířily především za svými kamarády,
s kterými se ještě vloni vídaly ve své školce a nyní jsou
to školáci v první třídě. Přivítání bylo vřelé a radostné
z obou stran, nicméně zvědavě těkající očka předškoláčků prozrazovala určitý respekt z nového prostředí.
A to byl také záměr našeho setkání. Aby si děti, které
zanedlouho čeká zápis do školy (už 10. dubna), prohlédly, jak vypadá škola uvnitř, jak jsou vybavené prostory školy, třídy, chodby, školní družinka a abychom
rozptýlili případné obavy z nového a neznámého prostředí. Příjemně strávené dvě hodiny jsme si vyplnili
vypracováním připravených
předškoláckých úkolů na čtyřech stanovištích, řešením
hádanek, které nám školáci
četli, básničkami na jednotlivá
písmenka, hrou „Marťanština”,
hledáním stínu k obrázku a na
závěr každý předškolák obržel
pochvalný list za splněné úkoly ve škole „nanečisto” a také
zvířátko z vařečky, které vyráběly školní děti ve družince.
Dokonce si děti vzaly s sebou
i dobrovolný domácí úkol :-).
Tak nezbývá než dodat: ”Těšíme se na vás do školy!”

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Tradičně je druhý lednový týden ve znamení lyžařského výcviku pro sedmý ročník. S obavami jsme celý
prosinec vyhlíželi sněhovou nadílku, která nakonec
v prvních lednových dnech dorazila, a my jsme po
několika letech měli ideální sněhové podmínky. Pondělí 7. ledna bylo dnem
„D” – našim odjezdem.
Týden jsme strávili
v Čenkovicích u pana
Kohla v penzionu Chalupa Na stráni. V průběhu týdne jsme měli
možnost jak trénovat
na svahu sjezdařské
lyžování, tak se učit
běžkařské dovednosti.
Dostatek sněhu nám
umožnil jet na běžkách
na večeři do Bystřece, návrat lesem ve
večerních hodinách byl
malým dobrodružstvím
– zvlášť pro ty, kteří se
s běžeckými lyžemi
seznámili až během

výcviku. Stravování nám opět zajistili manželé Křivohlávkovi z pohostinství U Špičáků, takže my se opravdu věnovali jen zimním radovánkám. Všichni jsme se
v pátek vrátili ve zdraví a se spoustou zážitků. Kéž
máme takové lyžařské podmínky každý rok!
Jana Beranová, Petr Borek
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VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VELIKONOCÍCH
Křesťanské Velikonoce navazují na židovský
svátek pesach. Pro křesťany jsou ale významné
z ještě jiného důvodu: jde o poslední dny Ježíšova pozemského života. Jeho smrt na kříži se stala
branou do nového života, skrze pozemskou smrt
přešel ke svému Otci. Ježíš přeznačil událost oslavovanou v židovském pesachu a vztáhl ji na svou
osobu. Návaznost na vykoupení židovské svobody
tu je: Židé o Velikonocích slaví vysvobození, vymanili se z egyptského otroctví a Ježíš jako Beránek
Boží nám svým dílem ukázal, že se člověk ve spojení s ním může vymanit z nesvobody zla a hříchu.
(Václav Malý)
Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska:
Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od zla a hříchu,
svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému
životu a otevírá nám nebe. (KKC)

zajíček, kříž, velikonoční oheň, svíce...
• Kraslice a pomlázka
Po odeznění vážných
náboženských svátků
se lidová tradice vrací k projevům veselí
a proudícího života.
Přichází velikonoční
koleda - pomlázka,
konaná hlavně na
velikonoční pondělí.
• Datum Velikonoc
Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum
Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který
nastane po průchodu Slunce jarnim bodem. Tak se
Velikonoce oddělily od židovského kalendáře. Dnes
se diskutuje o pevném datu Velikonoc ...
• Kristova smrt na kříži
Ježíš Kristus, trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých. Ježíš trpěl jako plnokrevný člověk...

• Význam a smysl Velikonoc
Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na
pozadí Velikonoc židovských.
• Pascha (řec. velikonoce, vypůjčeno z hebr.
pesach = přechod)
je každoroční opakování první paschy Izraele na památku uchránění izraelských provorozenců a odchodu
z Egypta (Ex 12,12-14.24-27 atd.). Slavila se 14. dne
v 1.měsíci zabitím obětního zvířete (beránka) jako obětního daru.

• Kristovo vzkříšení
Ježíš Kristul Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí
po pravici Boha... Slova ´třetího dne vstal z mrtvých´,
jsou vlastně jádrem celého vyznání víry.
• Vzkříšení člověka
Věříme ve ... vzkříšení těla... Za hranicí smrti existuje
rozdílná forma existence...

• Vítězství života, velikonoční tajemství
Pohled do zimní přírody vyvolává v nás otázky: rozkvete znovu zasněžená louka, rozpučí zase ojíněný
strom? Jarní zápas života se smrtí je úchvatný.

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.

• Komentář k jednotlivým dnům křesťanských
Velikonoc
Svatý týden: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Bílá sobota, Velikonoční noc, Hod Boží velikonoční ...
• Symboly Velikonoc s přihlédnutím k předkřesťanským zvykům
Velikonoční beránek, velikonoční vajíčko, velikonoční

Přeji vám požehnané prožití
velikonočních svátků a určitou empatii, která se stane
osobním bohatstvím, z něhož
máme rozdávat.
ThLic. Ireneusz Szocinski
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OBŘADY SVATÉHO TÝDNE:
Všechny farníky zvu na obřady Svatého týdne.
Svatý týden začíná Květnou nedělí, obřady budou
jako každou neděli v 8.00 hodin v Bystřeci .
Obřady Zeleného Čtvrtku
v Bystřeci v 18.00 hodin,
Obřady Velkého Pátku
v Bystřeci budou od 18.00 hodin.
Žehnání Velikonočních pokrmů bude
v sobotu v 8.00 hodin v Bystřeci
Obřady na Bílou Sobotu
začínají v 18.00 hodin v Bystřeci.
Ranní mše sv. v neděli na Hod Boží Velikonoční
bude v Bystřeci v 9.00 hodin..
V pondělí budou bohoslužby mít nedělní pořádek
Bystřec 8.00 hod.

Hledej rozdíly

Jarní a velikonoční výstava
bude v sobotu 6. dubna 2019
od 8 do 17 hodin v zahradnictví A+M Verměřovice.
Přijďte se inspirovat, výstava je prodejní,
vstupné není.
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HISTORIE KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO OD ROKU 1897
pokračování z minulého čísla

pozdravujeme Tebe. Za duchovenstvem šlo místní obecní zastupitelství v úplném počtu a za ním veliký zástup
rozradostněného občanstva zdejšího a početných hostí přespolních. Po navrácení se do chrámu slavnostně
posvětil vld. p. vikář Frant. Krihl obrazy sv. patronů na
stropě a na to promluvil z kazatelny k přeplněnému kostelu slavnostní, velmi obsažnou řečí. Následovala slavná
mše sv., kterou celebroval vdp. vikář za asistence všech
přítomných duchovních.“
Roku 1901 byla provedena nová dlažba v kostele
(v presbytáři šamotové dlaždice, v lodi pískovcové desky). O rok později byly na střechu položeny nové tašky.
V letech 1907 – 1908 akademický malíř Josef Mühl
nově vymaloval interiér kostela.Obrazy patronů nahradily
jednoduché liniové a ﬂorální ornamenty v secesním stylu.Oltáře velmi pečlivě zrenovoval Josef Štěpán z Pardubic.Další úpravy na kostele a faře probíhaly v letech 1908
– 1910, kdy na stavební práce padlo 5 658, 15 korun.
V této době byla pořízena také nová barevná okna. Každé z nich stálo 290 korun.
Na jaře roku 1912 vichřice poničila střechu kostela, která pak musela být opravována nákladem 60, 80 K.
Svůj kostel si Bystřečtí udržovali i během
první světové války. Tehdy na nejnutnější
opravy, přes všeobecný nedostatek, uvolnilo ministerstvo kultu a vyučování prostřednictvím náboženských fondů 5 608 K.
První světová válka se zdejšího domu
Božího dotkla i v podobě rekvizice zvonů.
22. listopadu 1916 byl z věže sundán zvon
sv. Vavřince z r. 1820 a zvon sv. Václava
z r. 1859. Oba pak rakouský válečný průmysl pohltil pro své účely. Na bystřecké věži
tak zůstal pouze jediný zvon, sv. Jakub ulitý
zvonařem Eliášem Stodolou z Hradce Králové v roce 1586.
Údržba a opravy na kostele probíhaly i za dob první
Československé republiky. V roce 1924, když chrám
nutně potřeboval novou omítku a okapy, a obec na to
neměla peníze, žádala o státní dotaci. Ta byla přislíbena. Následná oprava se pak vlekla po několik let. V roce
1924 také osiřelý svatojakubský zvon doplnily tři nové
zvony ulité ﬁrmou Richarda Herolda v Chomutově. Vážily
380, 220 a 65 kg a stály 19 850 K, jež se sebraly veřejnou sbírkou. V roce 1942, v době zuřící 2. světové války,
však byly opět zrekvírovány.
Roku 1931 byl kostel elektriﬁkován nákladem 10 000
Kč.
Léta 1947 – 49 přinesla významnou změnu pro vnitřek
kostela v podobě nového hlavního a mariánského oltáře. Pořídily se díky sbírce mezi farníky. Peníze byly také
zapotřebí na novou dlažbu a výmalbu v kostele. Finance se sešly poměrně brzy, a tak roku 1947 mohla být
v kostele opravena výmalba zdejší ﬁrmou Koblížek za
18 000 Kč, cementář Josef Sršeň položil novou dlažbu
v kostele nákladem 23 150 Kč. V roce 1949 pak Bystřec
zažila slavnost svěcení nového hlavního oltáře.
V roce 1955 byl rozšiřován hřbitov. Pozemek (při
západní straně hřbitova) se získal výměnou za farské
pole od Jana Koblížka z usedlosti čp. 212. Občané při
této akci odpracovali 2 450 brigádnických hodin, kámen
zdarma nalámali dělníci z kamenolomu Ve Skalách a ke
kostelu je navozili zemědělci vlastnící koně.

18. června 1897 byly c.k. ministerstvem schváleny plány na důkladnou rekonstrukci kostela a přestavbu jeho
věže. Projekt vypracoval okresní inženýr Václav Červinka. K její realizaci se přistoupilo v roce 1898. Práce
byla svěřena lanškrounskému staviteli Ondřeji Seifertovi a zednickému mistru Janu Jansovi z Horní Čermné.
V dubnu byly z věže sundány zvony i chatrná báň. Věž
pak byla o patro zvýšena (v původním zvonovém patře
byly umístěny hodiny) a opatřena novou helmicí. Stavba
si vyžádala náklady 4 000 zl. Věžní hodiny dodal Karel
Adamec z Čáslavi.Práce postupovaly velmi rychle a již
30. června 1898 byl na novou střechu věže instalován
kříž, který na náklady Josefa Hrdiny, rolníka z domu
čp. 37, pozlatil zlatník z Lanškrouna Emil Langer. K této
příležitosti byla v Bystřeci uspořádána malá oslava, při
níž se v průvodu s kapelou, krojovaných družiček, veteránských spolků, školní mládeže a ostatních farníků přinesl kvítím ozdobený kříž ke kostelu. Po promluvě faráře
dělníci kříž vyzdvihli na báň věže.
V době rekonstrukce věže farní sbor začal
jednat o výmalbě vnitřku kostela. Byl osloven
Ludvík Nejedlý z Nového Bydžova, který v té
době maloval kostel ve Výprachticích. Navrhl velmi honosnou výmalbu za 700 zl. Tak
vysokou částku si ovšem Bystřečtí nemohli dovolit zaplatit, protože štafírník Eduard
Heyzler z Jablonného nad Orlicí chtěl za
vyzlacení oltářů také 700 zl. a tolik peněz by
se v Bystřeci nesehnalo. Uvažovalo se tedy
o tom, kterou akci upřednostnit, zda opravu oltářů, nebo výmalbu. O práci se však
přihlásil malíř a štafírník Antonín Rybníček
z pražského Žižkova se svými třemi syny.
Ten po zhlédnutí kostela nabídl, že je ochoten jej vymalovat sice jednoduše, ale vkusně
za 400 zl. a oltáře zrenovovat za 200 zl. Farníci s jeho návrhem byli spokojeni a Rybníček v květnu
1898 začal s výmalbou (ústředním motivem nové výzdoby byly postavy národních patronů: sv. Jana Nepomuckého, Václava, Prokopa, Vojtěcha, Zikmunda a Víta).
Pak opravil oltáře a nakonec obnovil malbu i na varhanní
skříni, kazatelně a lavicích.
Celá rekonstrukce kostela stála 5 094 zl., z čehož 4 000
zl. na zvýšení věže zaplatila náboženská matice, zbytek
sehnali farníci mezi sebou. 28. září 1898 byl opravený
kostel slavnostně vysvěcen, o čemž nás opět zevrubně
zpravuje farní kronika: „Dne 27. září se navečer slavnosti
stavěna slavnostní brána u vrat hřbitovních, postavovány křížky podél cesty, kudy měl průvod jíti a čištěno před
stavením. V den slavnosti (28. září) rány z hmoždířů ozývaly se hned naúsvitě, hudba procházela dědinou, scházeli se hosté, všude slavnostní nálada. O 1/2 10 hodině
za krásného počasí počal slavnostní průvod, za hlaholu
všech zvonů, zvučné hudby a hřmotu hmoždířů. Slavnostní průvod pohyboval se cestou, kudy chodívá se o sv.
Božím Těle. Školní mládež se svým praporem, vojenští
vysloužilci s praporem, spolek dobrovolných hasičů, dále
pod korouhvemi kostelními hudba, dlouhá řada ověnčených družiček, velebné duchovenstvo (vld. p. vikář
Frant. Krihl, dp. p. Antonín Kvapil, pens. v Jablonném n/O,
Josef Neškudla, farář z Výprachtic, Frant. Sychra, farář
z Čenkovic a místní duchovní správce Frant. Kovařík).
Cestou střídavě hrála hudba a zpívána píseň: Tisíckrát
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sv. Anna, Nejsvětější Trojice a sv. Ludmila, v protější stěně je sv. Josef (v presbytáři), Jan Nepomucký, František
Xaverský a sv. Vojtěch.
Uvnitř je loď členěna na tři travé dvěma páry silně
vystouplých přípor, na něž dosedají meziklenební pasy
nesoucí pruské placky. Plackovou klenbou je zaklenut
i odsazený presbytář, oddělený od lodi půlkruhovým triumfálním obloukem. Stejnou klenbu má také na dvou kamenných pilířích spočívající kruchta. Přístupná je půlkruhem
zaklopeným vchodem z prvního patra věže, do něhož se
stoupá po šnekovém schodišti, přiloženém k jižnímu boku
věže. Kruchtu a schodiště osvětlují kruhová okénka.
K evangelijní straně kněžiště přiléhá sakristie s valenou klenbou s výsečemi. Jižní vstup do kostela chrání
předsíň čtvercového půdorysu.
Chrám není zapsán v ústředním seznamu kulturních
památek.
Bystřečtí se o svůj kostel příkladně starají, průběžnými opravami jej udržují v dobré kondici, aby mohl být
i v příštích staletí hrdou dominantou a ozdobou obce.

V letech 1957 – 1959 byla opravena omítka a natřena střecha věže kostela. Během let 1959 – 1960 vyrobil
místní truhlář Josef Čada nové chrámové lavice.
Současnou měděnou střechu na věž dostal kostel
v roce 1972. Nejdříve se sice počítalo jen s opětovným
natřením původního plechu, ale po důkladném zhodnocení jeho stavu se přikročilo k nakoupení plechu měděného (bylo třeba 240 m2 plechu). Krovy opravil tesař
František Tejkl, práci s mědí odvedl klempíř Jan Dušek.
Náklady uhradili farníci s přispěním ONV Ústí nad Orlicí.
Tehdy byly také věžní hodiny opatřeny novými světelnými ciferníky.
V roce 1980 se začala připravovat generální oprava
kostela, zvlášť potřebná byla nová fasáda. Farář František Šanc navrhoval vápennou omítku, farníci si prosadili
tvrdou břízolitovou. Při rekonstrukci se pamatovalo i na
novou elektroinstalaci a střechu lodě.
Oprava byla naplánována do dvou etap. První se
uskutečnila 14. 4. 1982 – 25. 9. 1982, při ní se opravila
severní a východní strana chrámu. Zbytek se dodělal ve
druhé etapě o rok později (11. 4. 1983 – 22. 7. 1983).
Vedle této významné opravy kostela, jež mu vtiskla víceméně současný vzhled, se v 80. letech 20. století uskutečnila ještě jedna větší stavební akce. Byla jí
přestavba staré márnice na smuteční síň. V roce 1982
vypracovalo Zemědělské stavební sdružení Ústí nad
Orlicí projekt a v roce 1985 byla stavba z větší části svépomocí realizována nákladem 78 000 Kč. Kolaudační
řízení proběhlo o tři roky později. Součástí smuteční síně
se stalo i sociální zařízení, zázemí pro správu hřbitova
a dnes již zrušená chladírna. V dominantní poloze hřbitova tak vznikla pozoruhodná jednoduchá stavba střídmých tvarů nepostrádající spirituální náboj.
V roce 1985 hornočermenský malíř a natěrač Kamil
Mareš kostel nově vymaloval.
Devadesátá léta 20. století přinesla možnost doplnit
od války prázdné zvonové stolice na věži kostela novými
zvony. 11. července 1992 vysvětil královéhradecký biskup Karel Otčenášek 530 kilogramový zvon sv. Anežky,
za nějž farníci zaplatili 180 000 Kč. O rok později, 16. října, světil biskup Josef Kajnek zvon sv. Václava o hmotnosti 320 kg. Oba zvony vznikly v dílně M. DytrichovéTomáškové v Brodku u Přerova.
V noci 28. srpna 2002 kostel navštívili zloději a odnesli
si odsud sošky andílků z kazatelny a postranních oltářů.
V roce 2008 byly do kostela pořízeny nové ozdobné
kovové lustry.
Kostel je jednoduchá orientovaná sálová stavba
s užším obdélným presbytářem a věží uprostřed vstupního průčelí. Architektonicky členěné je pouze hlavní
průčelí a věž, ostatní stěny jsou hladké.
Západní stranu chrámu nesenou v empírovém duchu
armuje mohutná kvádříková bosáž, hlavní dveře uprostřed lemuje jednoduchá kamenná šambrána s uchy.
Nade dveřmi na průběžné římse leží široké termální
okno. Průčelní věž nesou dva mohutné pilastry dělící
zeď na tři části, z nichž střední je zdobena rytou pásovou
rustikou a klenáky kolem okna. Věž je širokou římsou
rozdělena na dvě části. Spodní s lizénovými rámci nese
hodinové ciferníky, horní zvonové patro (z roku 1898) je
otevřeno velkými půlkruhem zakončenými okny s parapety podepřenými kuželkovou balustrádou.
Světlo do chrámové lodi vedou tři poměrně malá půlkruhem sklenutá okna v každém boku. V přední části bočních
stěn kostela jsou dvojice kruhových okének. Presbytář
osvětluje okno v jižní stěně. V oknech jsou zasazeny vitráže zpodobňující polopostavy světců. V severní stěně je

čerpáno z knihySakrální památky obce Bystřec

KULTURA JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Kurzy tance a společenské výchovy
Odbor kultury a cestovního ruchu pořádá kurzy od září
2019. Tento bude zahrnovat 10 lekcí, 1 prodlouženou
a 1 věneček. Přihlásit se můžete v IC čp. 30 v Jablonném
nad Orlicí, telefon 465 641 371.
Výstava výtvarného oboru ZUŠ
Výstava je otevřena vernisáží v neděli 31. 3. Práce žáků
výtvarného oboru si můžete prohlédnout během otevírací doby na IC do 23. 4. 2019
Divadlo pro děti - Velikonoční království
středa 3. dubna v 17,30 hodin v sále kina.
Divadelní představení o Matějovi, který se vydal pro proutky
na pomlázku a díky kouzelné vrbě se dostane do Velikonočního království, kde se připravují velikonoční koledy.
Divadlo
Rodina je základ státu 12. dubna v 19 hodin sál kina
Impro – zápas – 13. dubna v 19 hodin sál kina
Více informací o divadelní improvizaci se můžete dozvědět na:www.improliga.cz
Tchyně na zabití 25. dubna, 19 hodin sál kina
Divadlo ochotníků Dovolená za všechny prachy
sál kina 27. dubna v 19 hodin a 3. května v 19 hodin. Je to
představení mladých ochotníků z Jablonného n. Orl.
Závody v běhu
V neděli 28. dubna 2019 budou závody v běhu
– Memoriál Q. Štěpánka
Město Dobrých lidí
areál u koupaliště, neděle 26. května, pořádá ZŠ
Koncert
6. června od 20 hodin v kostele v Jablonném n. Orlicí
Koncert se uskuteční v rámci MHF Letohrad. Přijďte
si poslechnout multižánrové oratorium Missa Laetare,
ve kterém vystoupí 60 vokalistů a instrumentalistů,
součástí je také průvodní slovo.
Putovní výstava ZUŠ, výstavní prostory IC, čp. 30
Výstava žáků výtvarných oborů tří ZUŠ bude ke zhlédnutí v Jablonném nad Orlicí v termínu od 5. 5. 2019. do
16. 6. 2019.
Rybářský den – rybárna 15. června 2019
Jablonský Medvídek – areál koupaliště 21. – 22. 6.
festival pro celou rodinu.

14

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Alexandra Matějková
Matyáš Hrdina
Rostislav Špičák

Jubilanti
Svá životní výročí oslavili a oslaví
Antonie Kalousová
Marta Luxová
Josef Kolář
Vlasta Moravcová
Jan Uher
Anna Hrdinová
Jan Vašíček
Miloslava Pouková
Marie Barnetová
Bohuslav Maleček
Jaroslav Stránský
Marie Matějková
Marie Křivohlávková
Jaroslav Vaníček
Jiřina Čadová
Hana Dušková
Anna Seidlmanová
František Tejkl
Josef Hrdina
Zdislava Pecháčková
František Matějka
Ing. Jiří Grunseisen
Marta Kyralová
Božena Applová
František Kristek
Marie Stránská
Božena Kyralová
Jitka Miliňovská
Ludmila Tejklová
Jan Heger
Anežka Matějková
Marie Tejklová
Alena Matějková
Anna Štěpánková
Jiří Smejkal
Vlasta Prokopcová
Marie Tejklová
Bohumil Urban
Ladislav Fajt
Ladislav Vojtíšek
Blahopřejeme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání občánků se konalo v neděli 3. března 2019. Paní
Dana Pauková přivítala rodiče s dětmi. Pan starosta ing. Tomáš Šťastný popřál rodičům hodně trpělivosti při výchově dětí. Na klávesy hrála
slečna Eva Štěpánková. O kulturní program se postaraly děti z mateřské a základní školy pod vedením paní učitelky Jany Vašíčkové, Martiny Moravcové a Kateřiny Celerové. Fotografovala paní Lenka Mikulová.
Děti dostaly dárky od obecního úřadu. Přejeme dětem i rodičům spokojený život.
kulturní komise

Břetislav, Zuzana, Marie, Ema

Alexandra, Anna, Matyáš, Rostislav

Vzpomínáme
Ve věku 69 let zemřel
Arnošt Stachura
Ve věku 88 let zemřela
Věra Šimková
Ve věku 76 let zemřela
Mária Vojtíšková
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
ČR JE OFICIÁLNĚ BEZ AFRICKÉHO MORU
PRASAT !!!
Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického moru prasat
(AMP) je Česká republika opět oﬁciálně zemí bez výskytu této nákazy.
Evropská komise napsala dopis České republice
a ostatním členským státům Evropské unie. Státní veterinární správa tak může ukončit většinu mimořádných
veterinárních opatření, která jsou prozatím platná.
V Praze se ve dnech 11. – 12. března 2019 konalo
dvanácté zasedání stálé skupiny pro africký mor prasat.
Jedná se o mezinárodní konferenci států s výskytem
AMP včetně ČR. Konference, kterou organizovala Státní
veterinární správa (SVS), se zaměřila právě na problematiku výskytu a eradikace afrického moru prasat. Na
tomto fóru zazněla od Evropské komise mimo jiné informace, že ČR znovu bude zemí bez výskytu AMP.
„Česká republika dosáhla v dosavadním postupu při
likvidaci AMP nebývalého úspěchu, proto je připravena
podělit se o své zkušenosti s tlumením a eradikací AMP.
Právě mezinárodní spolupráce a předávání zkušeností
zasažených států je v boji proti AMP naprosto nezbytná,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Na základě veterinárních opatření přijatých v ČR a ve
spolupráci s mnoha dalšími zainteresovanými subjekty dokázala SVS zastavit šíření AMP v populaci prasat
divokých a zejména se podařilo ochránit chovy prasat
domácích. To znamenalo vynaložit obrovské úsilí především během prvních deseti měsíců – od prvního zjištěného pozitivního případu do posledního pozitivního nálezu,
tedy v období od 26. června 2017 do 15. dubna 2018.
„Dnes již můžeme říci, že se nám podařilo něco, co
může být dobrým příkladem i pro ostatní státy postižené
AMP. Lze proto s jistotou konstatovat, že AMP je možné zastavit a vymýtit. V krátké době ukončíme poslední
veterinární opatření, která jsou ještě na Zlínsku v platnosti,“ dodal Semerád.
SVS zítra, tj. 14. března, ukončí zbylá mimořádná
veterinární opatření v zamořené oblasti a také zruší tzv.
zónu s intenzivním odlovem. Na Zlínsku se změní například pravidla lovu prasat divokých, nebo dojde ke zrušení zákazu chovu prasat domácích v zamořené oblasti.
Bohužel současná situace s ohledem na výskyt
a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak příznivá
jako v ČR. V některých členských státech EU se nedaří tuto infekci potlačit a naopak dochází k jejímu šíření
jak u prasat divokých, tak i v chovech prasat domácích.
V poslední době jsme svědky i jejího zavlečení a šíření
v některých asijských zemích (Čína a Mongolsko).

Myslivecký spolek děkuje všem dětem základní
školy, které se zúčastnily soutěže ve sběru kaštanů.
Dvacetpět dětí nasbíralo 1350 kg. V letošní tuhé zimě
tím pomohly zajistit dostatek krmiva a tím minimální
strádání zvěře.
Myslivci všechny pilné děti odměnili a věří, že
i v příštím roce se zase soutěže zúčastní.
Petr Vaníček, jednatel MS

TJ SOKOL
Členové tělovýchovy, kteří se starali o obsluhu
lyžařského vleku v Bystřeci, děkují všem příznivcům
a uživatelům (spíše pamětníkům) za přízeň a s lítostí, ale po zralé úvaze, oznamují ukončení provozu
vleku v obci. Důvodem jsou dlouhodobé nepříznivé
sněhové podmínky, klesající zájem místních obyvatel
a s tím spojená ﬁnanční ztrátovost provozu.
Tradičního vánočního turnaje ve ﬂorbalu a ve futsalu se zúčastnili příznivci těchto sportů, kteří byli již
přesyceni vánoční pohodou.
TJ Bystřec

zdroj www.svscr.cz

Akce pořádané MS v první polovině roku 2019:

ČARODĚJNICE 30. 4. 2019
TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ TÁBORÁK
15. 6. 2019
Více informací k těmto akcím se dozvíte na našich
webových stránkách: www.ms-bystrec.cz
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 3. 6. 2019.
Za příspěvky děkujeme.

