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

DĚTSKÝ DEN
Letošnímu dětskému dnu přálo počasí, obloha byla
už od rána jasná. Dobrovolníci na stanovištích si užili
sluníčka a horka do sytosti, za což jim patří náš obdiv.
Věřím, že i všem dětem se oslava jejich svátku líbila
a nedělní odpoledne si naplno užily.
Trasa začínala na parkovišti u sjezdovky. Připraveno bylo celkem 10 stanovišť, na kterých děti plnily
zábavné úkoly a dostávaly odměny. V prostoru hřiště
probíhaly další soutěže a malování na obličej. Všichni
se mohli povozit v kočáře taženým koňmi.
Děkuji mnohokrát všem ochotným lidem, kteří
pomohli s organizací celého dětského dne. Vážím
si Vás, kteří jste připravili nápaditá stanoviště se
zábavnými úkoly. Děkuji za obsluhu u stánku s nápoji
a občerstvením.

Ten letošní dětský den je za námi. A to je výzva pro
další rok. Možná je mezi Vámi někdo, kdo by se rád
ujal stanoviště a připravil zábavu pro ostatní. Dejte
o sobě vědět, určitě budete přínosem.
Marta Mikmeková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
25. 4. proběhlo v MŠ společné odpoledne rodičů s
dětmi. Tentokrát vyráběli čarodějnici. Dílničkám předcházela pohádka Trampoty čarodějky Čarymůry.

9. 5. jsme s dětmi vyrazili na výlet do nedalekého
Bludova, kde je krásné Pradědovo muzeum. Zde měli
pro děti připravený celodenní naučný program nejen
o tom, jak se dříve žilo, ale i o přírodních krásách,
které nás obklopují. Děti si pohrály v dobových chaloupkách, jako např. prádelna u Mydlinky, Hostinec,
Apatyka, Vlaková zastávka Bílá voda a jiné. Oběd pro
nás nachystala místní školní jídelna v ZŠ. Všem se
výlet líbil a můžeme ho jen doporučit.

25. 5. jsme zorganizovali odpoledne pro maminky s krátkým programem k jejich svátku. Nechybělo
ani malé občerstvení a fotokoutek, který využili úplně
všichni.
A co nás ještě čeká?
Slavnostní pasování na školáky, které se uskuteční
27. 6. a 28. 6. aktovkový den. A potom už se budeme
všichni těšit na prázdniny. Tak ať se všem vydaří!
Tereza Daňková, Jana Vašíčková, uč. MŠ
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SLOVO STAROSTY

Strana

Prááááázdniny, v dnešních dnech nejvíce skloňované slovo především našimi ratolestmi. Pro nás je
to spíše příprava na dovolenou, nebo jen odpočinek
a práce v okolí svého obydlí. Jako každý rok budu z
tohoto místa apelovat na sousedskou ohleduplnost.
Věřím, že jsme všichni myslící lidé a snažíme se svoje okolí co nejméně zatěžovat hlukem, zápachem
nebo jinou rušivou činností, vždyť každá činnost se
dá naplánovat tak, aby sousedy rušila co možná nejméně. U nás v Bystříčku toto funguje docela dobře,
i když se někdy nezadaří na 100%.
Vedení obce zahajuje přípravné práce na dvou velkých investičních akcích. Jedná se o vynucené rozšíření kapacity ve školce, kdy by nám v současnosti chybělo cca 18 míst pro naše děti. Tato investice
je bohužel tak narychlo, že pravděpodobně nebude
možné na ni čerpat žádné ﬁnanční prostředky z jiných
než vlastních zdrojů. V současnosti to vypadá tak, že
budeme rádi, když se nám celá stavba podaří dobře
vysoutěžit s kvalitním a spolehlivým dodavatelem.
Druhou investicí je vybudování nového chodníku od
prodejny konzumu na horní konec obce. V současnosti jsme v přípravě a po konzultaci s projektantem
projednáváme možnost zásahů do pozemků sousedících s komunikací. Dle dosavadních informací je tato
naše vize technicky možná a v případě, že se vše
podaří, můžeme uvažovat o dotaci ve výši cca 80 %
z uznatelných nákladů (prvotní odhad celkových
nákladů je cca 14 mil Kč). Do neinvestičních kapitol
i letos připíšeme opravy komunikací, které jsou částečně hrazeny z dotace pardubického kraje a již započatou estetickou opravu skladiště prováděnou svépomocí převážně z vlastních zdrojů.
Jsem moc rád, že mohu poděkovat všem, kteří nám
vyplňují naše volné chvilky kulturními, sportovními
i jinými společenskými akcemi jako jsou táborák, dětský den, tenisový turnaj nebo hasičské závody. Věřím,
že svoji účastí přispějete k udržení tradičních počinů
obce i našich spolků a budete se jich účastnit v hojném počtu. Pro pořadatele je vždy největší odměnou
hojná účast a kladné ohlasy návštěvníků.
Přeji Vám příjemné prožití času dovolených a dětem
prázdniny bez úrazů.

číslo

Ing. Tomáš Šťastný, starosta

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU 2019 – OBEC BYSTŘEC
Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%
100,00

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

910

315

34,62

315

311

98,73
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název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Klub angažovaných nestraníků

0

0,00

-

2

Strana nezávislosti ČR

4

1,28

X

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4

1,28

X

4

Národní socialisté

0

0,00

-

5

Občanská demokratická strana

38 12,21

X

6

ANO, vytrollíme europarlament

7

3

0,96

X

Česká str.sociálně demokrat.

11

3,53

X

8

Romská demokratická strana

0

0,00

-

9

Komunistická str.Čech a Moravy

19

6,10

X

10

Koalice DSSS a NF

1

0,32

X

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,32

X

12

Koalice Rozumní, ND

6

1,92

X

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

-

14

NE-VOLIM.CZ

1

0,32

X

15

Pro Česko

1

0,32

X

16

Vědci pro Českou republiku

3

0,96

X

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

-

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

1

0,32

X

19

PRO Zdraví a Sport

0

0,00

-

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

-

22

Česká Suverenita

0

0,00

-

23

TVŮJ KANDIDÁT

0

0,00

-

24

HLAS

5

1,60

X

25

Koalice Svobodní, RČ

0

0,00

-

26

Koalice STAN, TOP 09

26

8,36

X

27

Česká pirátská strana

42 13,50

X

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

14

4,50

X

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

-

30

ANO 2011

69 22,18

X

31

Agrární demokratická strana

1

0,32

X

32

Moravané

0

0,00

-

33

PRVNÍ REPUBLIKA

0

0,00

-

34

Demokratická strana zelených

0

0,00

-

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

0

0,00

-

36

Koalice Soukromníci, NEZ

3

0,96

X

37

Evropa společně

2

0,64

X

38

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

0

0,00

-

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

56 18,00

X

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

0

0,00

-

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Benátská
noc

Školní jídelna bude v době letních prázdnin uzavřena:
od 22. 7. 2019 – 23. 8. 2019
Obědy na celé prázdniny se budou platit v pondělí
1. července v mateřské škole:
6.30 – 11.30 hod.
12.30 – 15.30 hod.

Zveme Vás na tradiční
Benátskou noc
v sobotu 3. 8. 2019
od 20 hodin.
Hrají: Hadron, Po přechodě, Quiz.

VRSTVENÝ SALÁT
S CELEREM A ANANASEM
1 sklenička sterilovaného celeru, 1 plechovka sterilované kukuřice, 1 plechovka ananasu, 1ks pórek, 200g
šunky, 200g tvrdého sýra, 50ml majonézy, 1ks zakysaná smetana, 2 ks vařená vejce natvrdo

Nebude chybět tradiční
ohňostroj.
Občerstvení je zajištěno.
Vstupné 80,- Kč.

Na dno mísy rozložíme celer bez šťávy. Pokračujeme kukuřicí, pórkem, nadrobno pokrájeným ananasem a poté následuje šunka.
Následují na kolečka nakrájená vejce. Poté pokapeme majonézou smíchanou se zakysanou smetanou
a nakonec strouhaný tvrdý sýr.
Všem našim strávníkům přejeme krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody.
Kolektiv kuchyně

Obec Bystřec pořádá

VÝLET
PRO RODIČE S DĚTMI
V úterý 16. 7. 2019 si udělejte čas a pojeďte
s námi do Olomouce,
navštívíme Pevnost poznání.
Odjezd v 7.30 hodin od zastávky Bystřec – kostel.
Návrat okolo 20. hodiny.
Domluvená cena je 105,- za osobu
bez rozdílu věku (expozice 75,+ digitální planetárium 30,-)
Pevnost poznání je v docházkové vzdálenosti
k historickému centru Olomouce.
Zájemci, hlaste se na Obecním úřadu
do konce června.
Na společné bádání a nevšední zážitky se těší
Marta Mikmeková, organizátorka zájezdu

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz popelnic vždy v úterý
červenec 2., 16., 30.,
srpen 2., 13., 27.,
září 10., 24.,
Svoz tříděného odpadu dům od domu
4. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9.,
Každou první sobotu v měsíci je otevřen sběrný dvůr
od 8 do 10 hodin.
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HISTORIE NAŠÍ OBCE
KRUCIFIX NA HŘBITOVĚ
Kříž na hřbitově
odkazuje na misie, které v obci čas od času
konaly různé mnišské
řády. Na jejich odbývání přispívala obec
i věřící z různých fundací. Misii, která obcí
prošla v roce 1901, připomínal dřevěný kříž,
který obec vedle kostela postavila za 15, 50
K. Na svém místě však
nestál dlouho.
Kříž, který dnes stojí na severní straně
hřbitova, byl vztyčen
v roce 1911 na paměť
misie, kterou zde v červenci 1910 konali kněží
z řádu redemptoristů.
Jeho vrchní část vznikla adaptací starého
náhrobku ze zdejšího
hřbitova, sokl byl pořízen nový, z dobroučského pískovce.
Kruciﬁx vysvětil 3. července 1911 superintendant
misie P. F. Polepil. Z benedikace vzešla velkolepá
slavnost, jíž se zúčastnilo několik kapel, 70 dospělých
mládenců, přes 100 družiček a více jak 2000 věřících
ze širokého okolí.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
U DOMU ČP. 112

Objekt stojí na travnatém prostranství uprostřed
hřbitova u kostela, kolem rostou malé okrasné dřeviny.
Podstavec je vyroben z jemnozrnného světle okrového pískovce s výraznými červenými skvrnami, na sokl
byl použit okrový hrubozrnný pískovec, samotný kříž
je z litiny. Čelem je orientován k jihu.

Sochu sv. Jana Nepomuckého si u svého statku
nechal postavit Jan Urban
v roce 1887.
Vpředu na podstavci je
napsáno:
„SVATÝ
JENE
NEPOMUCKÝ
ORODUJ
ZA NÁS“
Vzadu na podstavci je
napsáno:
POSTAVENO
NÁKLADEM
JANA
URBANA

Vpředu na soklu je napsáno:
„ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJŽ JIM“

KRUCIFIX U KOSTELA
U kostela stál kruciﬁx od nepaměti, jak dokumentuje perokresba starého dřevěného kostela ve farní
kronice.
Dnešní monumentální, rokokově laděný kruciﬁx
vzešel z rukou řezbáře a kameníka Alexia Czyliaka
ze Žamberka, jak dokládají jeho iniciály na podstavci
památníku.Bystřecká farní kronika jako stavitele tohoto kříže uvádí několik dobrodinců v čele s Františkem
Tejklem.)
V roce 1993 kruciﬁx restauroval sochař Jiří Kaňovský. Náklady platila obec s přispěním Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí.

čerpáno z knihy Sakrální památky obce Bystřec
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Ferdinand Schön
Laura Kinčíková
Diana Pavlíčková
Josef Vaníček
Přejeme dětem, ať vyrůstají ve
zdraví pro radost všech.

Manželství uzavřeli
Josef Vaníček a Lucie Filipová,
27. 4. 2019
Jiří Roller a Kateřina Kulhánková,
1. 6. 2019
Tomáš Dušek a Martina Vašíčková, 1. 6. 2019
František Mrázek a Dagmar Havelková, 15. 6. 2019
Diamantová svatba
Pavel Krátký a Marie Krátká,
30. 5. 2019

Jubilanti
Svá životní výročí oslavili a oslaví
Marie Matějková, čp 150
87 let
Jiří Kristek, čp 302
87 let
Marie Vašíčková, čp 177
85 let
Marie Kulhánková, čp 206 82 let
Jan Krátký, čp 298
80 let
Josef Prokopec, čp 78
76 let
Anna Krátká, čp 293
72 let
Jiří Doleček, čp 152
70 let
Marie Vaníčková
František Hrdina
Marie Matějková
Marie Vašková
Jana Vaníčková
Ing. Jan Francl
František Mareš
František Hrdina
Jana Dušková
Marie Křivohlávková
František Kulhánek
Blanka Tejklová
Jitka Egermaierová
Jiřina Kyralová
Bohumil Krtáký
Hana Urblíková
Helena Klekarová
Ivanka Hrdinová
Jaroslav Vaníček
Růžena Kulhánková
Libuše Pouková
Jiřina Hrdinová
Marie Tobišková
Blahopřejeme

Vzpomínáme

Z důvodu lepší přehlednosti
žádáme jubilanty (případně jejich
zástupce), kteří chtějí být zveřejněni (jméno, příjmení, bydliště,
věk), aby se dostavili podepsat
souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář je na obecním úřadu nebo si ho můžete
stáhnout z webových stránek
obce.
Příklad zobrazení:
Uveřejnění bez souhlasu (pouze jméno)
Uveřejnění se souhlasem (jméno, čp., věk)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Josefu Čadovi
za krásné fotograﬁe, které nám pro
další využití posílá.
redakční rada

KNIHOVNA
BUDE UZAVŘENA
od 15. 7. do 18. 8. 2019.
Přejeme příjemné léto
s knihou.
Radka Hrdinová
a Ludmila Benešová

Děkujeme kulturní komise

Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice
Vás srdečně zvou na 19. ročník
turistického pochodu a cykloturistiky

Bystřecké
kilometry
10. 8. 2019

Start a cíl: Hostinec U Špičáků - koupaliště
Čas startu: 6 – 12 hodin
Pěší trasy: od 6 do 50 kilometrů
Cyklotrasy: od 20 do 100 km
V letošním ročníku chystáme nové trasy.
6 km – Cikánký kopec, Stroužníky, Jablonné nad Orlicí
8 km – Cikánský kopec, Stroužníky, bývalé paintbalové hřiště
10 km – Cikánský kopec, Stroužníky, Bystříček
15 km – Cikánský kopec, Stroužníky, Bystříček, Tisce, k dubu
27 km – Cikánský kopec, Stroužníky, Bystříček, Jablonné nad Orlicí,
Jamné nad Orlicí, Suchý vrch, Čenkovice, Bystřec
Cyklotrasy vedou převážně po silnicích nižších tříd. Zavedou vás
do nejkrásnějších míst blízkého i vzdálenějšího okolí. Navštívíte
např. Sázavské údolí, Lázek, Severomoravskou chatu Králíky,
klášter Hedeč a nedaleko od kláštera rozhlednu, Pastvinskou
přehradu, Letohrad, rozhlednu na Křížové hoře nad Červenou Vodou
a jiná zajímavá místa. Záleží pouze na zvolené trase.
Návrat je nutný
do 18:00 hodin.
Účast dětí do 12 let pouze
v doprovodu dospělé osoby.
Bližší informace získáte
u pana Jaroslava Vaníčka,
Bystřec čp. 378,
mobil 737 829 398,
e-mail:
jarousek01@gmail.com

Ve věku 77 let zemřela
Magda Krátká
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
do naší „Bystré školy“ se uskutečnil letošní rok desátého dubna. Předškoláci se v doprovodu svých rodičů
vydali na Zajíčkovu velikonoční stezku plnou úkolů a
činností, která měla prověřit školní připravenost. Děti
uvítali školáci z pátého ročníku spolu s budoucí paní
učitelkou první třídy Martou Mikmekovou a provázeli
je po škole. Ve třídách se děti, v podobě zajíčků, proběhly po pestré louce plné barevných písmen a číslic,
z nichž některé pojmenovaly, nakrmily kamarády králíčky mrkví správného tvaru, přiřazovaly k číslům patřičný počet vajíček, řešily včelí bludiště, dělily slova
na slabiky a vytleskávaly je rytmicky, porovnávaly velikost jednotlivých druhů zeleniny, vyrobily si velikonoční přání s vlastním podpisem a prokazovaly zručnost
navázáním stužky na připravenou pomlázku. Nechyběla ani básnička, kterou si vyslechla i paní ředitelka
a také dárek, který se školáky vytvořila pro účastníky
zápisu paní učitelka v rámci výtvarné výchovy. Všech
třináct předškoláků nezbývá než pochválit, se všemi
úkoly se popasovali zdárně a už se těšíme, až v září
zasednou do našich školních lavic.

ly nástrahy v přírodě. Poslední dvě místa byla zaměřena na recyklaci odpadových materiálů. Z použitých
plastových lžiček vyráběly zápichy v podobě motýlků
a z pet lahví a obalů od kinder vajíček si samy vyrobily hračku. Tento den byl dnem otvírání studánek
a proto i vyrobené dílo představovalo studánku, do
které se snažily chytat rybičku. V průběhu tohoto dopoledne bylo velmi hezké sledovat, jak si děti kamarádsky pomáhaly a jaká panovala přátelská atmosféra.
Budeme se těšit, že se opět brzy na nějaké podobné
společné akci potkáme.

E. Vaníčková

V dubnu do družinky přišel pan policista Tomeš
a povídal nám o své práci. Vyprávěl například o bezpečné jízdě na kole a co znamenají hvězdičky na jeho
košili. Ptali jsme se na otázky, třeba kolik mají žen na
policejní stanici. Odpověděl, že málo. Nejvíce se mi
líbila jeho uniforma. Bylo to super.

Andrea Költö, uč. 3. ročníku

Eliška Balášová, 4. ročník

PŘESPOLNÍ BĚH V KYPUŠI
Ve středu 5. června 2019 se naši žáci zúčastnili
přespolního běhu v Kypuši. Možná jste tento název
nikdy neslyšeli, ale vězte, že takto je nazývána oblast
v okolí lanškrounských rybníků.
Pro malé závodníky byly připraveny tratě podle třídy, kterou aktuálně navštěvují. Naši žáčci z 1. a 2. třídy běželi trať dlouhou 400m, třeťáci a čtvrťáci museli
zdolat 600m a na žáky 5. ročníku čekal 800m dlouhý
závod.
Ač bylo nádherné letní počasí, trať byla náročná,
protože tráva i lesní terén byl mokrý a klouzavý.
Naštěstí se našim borcům nic zlého nestalo a všichni
s úsměvem, ale i s vyčerpáním doběhli do cíle.

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE
Poslední květnový den v naší škole jsme strávili společně s dětmi ze SPECIÁLNÍ ŠKOLY LANŠKROUN.
Po uvítání s hudebně-tanečním programem, který
si připravily děti z naší MŠ, následovalo rozdělení do skupin a tvůrčí dílny. Vše se tentokrát neslo
v duchu hezkého chování k přírodě. Formou her si na
jednom ze čtyř stanovišť, děti vyzkoušely, jak správně třídit odpad. Další místem byla tělocvična. Zde se
pokoušely aktivně zdolávat překážky, které simulova7

Na stupních vítězů stál i jeden
náš žák – Tomáš Killar ze 4. třídy, který doběhl na stříbrné pozici. Patří mu obrovská gratulace
a velká radost z toho, že čestně
reprezentoval nejen naši školu,
ale i sám sebe.
Bylo to pěkné dopoledne. Děti
si užily malebné prostředí, navázaly nová přátelství, oprášily staré
známosti, ale hlavně si celé dopoledne pěkně zazávodily s pravidly
čestnosti a fair play.
Nemalým zážitkem byla i cesta hasičským autem. Tímto bych
chtěla moc poděkovat panu řidiči
za bezpečné dopravení do Kypuše.

V tomto období je velmi důležité, aby děti znaly pravidla silničního provozu, protože od 10. roku mohou
děti jezdit po silnici bez doprovodu dospělého.
Petra Křivohlávková, učitelka

SLOH NA TÉMA MŮJ BUDOUCÍ ŽIVOT
Je hezké slunečné odpoledne. Já sedím na nafukovacím krokodýlovi u nás v bazénu. Chvíli se cákám,
chvíli jen tak ležím, a tak mě najednou napadne, co
asi jednou budu dělat?
Už si to nepamatuju, ale mamka mi nedávno říkala,
že když jsem byl hodně malý, chtěl jsem být bezdomovcem, protože nic nedělají a nemusí chodit každý
den do práce. Ale mamka mi pak vysvětlila, co takový
bezdomovec v zimě zažívá a že má velký hlad a smrdí. Tak jsem si to rychle rozmyslel.
Když jsme ještě měli pizzérku, chtěl jsem dělat pizzu jako taťka, abych ji mohl jíst každý den. Ale to bych
byl brzo pěkně tlustý a už by mi nechutnala.
Možná by mě taky bavilo být pilot letadla. Každý den
bych byl v jiné zemi, třeba i na jiném kontinentu a viděl
bych moře. Vozil bych taťku a mamku na dovolenou.
Mamce jsem to říkal a moc se jí to líbilo. Musel bych
se hodně učit, taková letecká škola je moc těžká.
Pak mě taky napadlo být kosmonautem. Viděl bych
naši planetu z vrchu a zažil bych stav beztíže. To musí
být super létat po raketě a dělat kotrmelce.
Možná jednou budu hledač pokladů. Chodil bych s
detektorem kovů a hledal zlato. V televizi jsem koukal
na takový pořad z Austrálie, kde hledali zlato a našli
ho fakt hodně.
Ale nejvíc by mě bavilo být chemikem. Budu v laboratoři provádět různé pokusy. A třeba jednou vymyslím nějakou novou látku nebo lék, co bude zachraňovat životy. To mě napadlo, když jsme byli v Brně
ve Vida parku. Tam mě to fakt bavilo. Provádět různé
pokusy a zkoumat, jak to spolu reaguje. Tak to bych
chtěl asi nejvíc.
Když tak o tom přemýšlím, asi vymyslím stroj času,
abych se mohl podívat do budoucnosti, čím teda jednou budu. Anebo do minulosti, jestli jsem byl pan král,
jak mamka tvrdí.

Marta Mikmeková, učitelka

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku probíhá s paní
lektorkou Kurkovou, která dětem vysvětlí pravidla silničního provozu. Následně jedeme do Lanškrouna na
dopravní hřiště, kde si naučená pravidla vyzkouší i
prakticky. Pokud zvládnou test i praktickou část, jsou
odměněny „řidičským průkazem“ pro cyklisty.

Tadeáš Havlena, 5. ročník
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z Hloupětína“. Odměna je vskutku zasloužená, děti
se do čtení vrhly se zápalem a jen doufám, že jim tato
záliba bude blízká i nadále a vydrží až do dospělosti.
E. Vaníčková

Ve středu 5. 6. jsme se družinkou navštívili cukrárnu U Eli. Paní cukrářka nám řekla něco o své práci a
vysvětlila nám, jak se vyrábí zmrzlina. S její pomocí
jsme si natočili výbornou zmrzlinu. Všem se nám to
moc líbilo.
Pavla Hrdinová, Evelína Mikmeková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

PODĚKOVÁNÍ

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo
v místní knihovně v úterý 12. června. Za hojné účasti
rodinných příslušníků všech školáků děti předvedly,
jak skvěle se zvládly popasovat s nelehkým úkolem
– naučit se číst. Jako stateční pohádkoví hrdinové
pak děti splnily tři čtenářské úkoly, za které jim pan
starosta s paní Benešovou předali dárek od obecního
úřadu – knihu Jiřího Žáčka a Adolfa Borna „Chytrolíni

Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům
školy za jejich práci, dětem i jejich rodičům popřát
krásné prázdniny plné sluníčka. Všem přeji co
nejvíce bezstarostných dní, ať se v září opět
sejdeme ve zdraví a v pohodě.
Eva Maňková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
POSLEDNÍ ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO
ROKU
Školní rok 2018-19 se dostal do své poslední čtvrtiny a to je vždy období plné akcí – je jich ještě o trochu
více než v průběhu roku.
V dubnu deváťáci podstoupili přijímací zkoušky
a všem se podařilo je úspěšně zvládnout. Přejeme
jim, aby se jim na zvolené škole dobře dařilo.
V květnu jsme ve škole uspořádali tradiční jarmark
– tentokrát tzv. Májový. Moc děkujeme za vaši podporu, kterou jste vyjádřili návštěvou školy, nákupem
výrobků, vyráběním v dílničkách, nebo chvilkou strávenou ve školní kavárničce.
Také jsme zahájili výlety. První vyrazili sedmáci do

Českého ráje a deváťáci do Liberce. S osmáky jsme
navštívili Legiovlak v Lanškrouně.
Na začátku června proběhl výměnný pobyt v Edertalu.
Před koncem roku odjedou na výlet také šesťáci,
kteří navštíví Adršpašsko-teplické skály, a osmáci,
kteří stráví tři dny v Bílých Karpatech a Luhačovicích.
To je jen zlomek všeho, co jsme stihli, další podrobnosti se dozvíte na našich stránkách www.zshornicermna.cz
Přejeme všem klidné léto.
Jana Beranová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
počtu soutěžních družstev jsme se zúčastnili pouze se
družstvem starších žáků a v celkovém hodnocení této
soutěže jsme se umístili na 16. místě z 25.
Současně zde proběhl i přebor jednotlivců, kde se
ve svých kategoriích do první desítky dostali Martin
Matějka – 7. místo z 49 a Tobias Tomeš – 4. místo z 37.
Závod se povedl i Daniele Černohorské, která v nabyté
konkurenci obsadila 14. místo z 60.
Následující závody byli okrskové v Čenkovicích 18.
5., kde jsme poměřili síly s Koburkem v požárním útoku. V mladší kategorii jsem vyhráli a ve starší jsme si to
s Koburkem prohodili – u starších jsme prozatím hledali štěstí
v kádi… :-)
V neděli 19. 5. jsme zavítali
na první ligové závody v požárním útoku do Lukavice, kde jsme
si se staršími žáky vyzkoušeli
poprvé nástřikové terče a dopadli jsme následovně: mladší 16.
a starší 18. – tady jsme trochu
hledali štěstí u proudařů…
No a následoval dvoudenní
závod okresního kola Plamen
v Mladkově. Poprvé od našich
začátků jsme zde s dětmi nocovali pod stanem, což si
myslím, že byl super zážitek nejenom pro děti. Jenom
pro představu, těchto závodů se zúčastnilo celkem 77
družstev, což je minimálně 770 dětí + vedoucí a doprovod…
V celkovém hodnocení ročníku Plamen 2018/2019
jsme obsadili v mladší kategorii 12. místo z 34 a ve
starší 17. místo z 38, což je celkem super odměna za
náročnou jarní přípravu.
Zároveň také v Mladkově probíhal poslední závod
přeboru jednotlivců tohoto ročníku a do první desítky
se ve svých kategoriích dostali Tobias Tomeš 7. z 60
a Martin Matějka – 8. z 47.
Abychom toho neměli málo, zúčastnili jsme se v neděli 26. 5. 2019 ligového závodu v požárním útoku
v Letohradě Kunčicích se starším družstvem a i vzhledem k tomu, že jsme měli hodně promíchanou sestavu,
obsadili jsme 13. místo.
V nadcházejícím období nás čekají závody zde v Bystřeci 23. 6. 2019, na které bych vás rád pozval. Přijďte
podpořit týmy našich mladých hasičů a prosím, držte
nám palce.
Dále nás o prázdninách a na začátku září čekají závody v Dolním Třešňovci, Třebovicích, Dolním Dobrouči
a Letohradě, tak uvidíme, jak se nám bude dařit a jestli
budeme i nadále hledat štěstí…
Požární útok je disciplína pro sedm lidí a rozhoduje
jakákoliv chybička, takže souhra musí být maximální…
Vzhledem k tomu, že nám pomalu končí školní rok,
přeji dětem zasloužený odpočinek, hlavně bez úrazů,
radost z pohybu a krásného počasí, které, doufám
bude… Rodičům děkuji za trpělivost a přeji krásné léto.
Rád bych také touto cestou oslovil rodiče a děti, kteří
by se chtěli zapojit do činnosti mladých hasičů v nadcházejícím školním roce 2019/2020, budeme rádi, když

V letošním roce začala závodní sezóna třetím květnovým víkendem. Pro letošek bude náš sbor reprezentovat, pouze jedno družstvo mužů a to Bystřec
„A“. Závodníci na prvním závodě ve Velkém Třebešově, zařazený do VČHL, zaběhli čas 18,60 a brali
8. místo. Další týden následoval první závod, zařazený do VCÚ, který se běžel v Záchlumí. Tady bralo
Bystřecké „A“ 1. místo za čas 17:82. Další závody
se běžely 1. 6. v Horním Třešňovci, tento závod byl
zařazen do dvou lig. Muži se umístili na 8. místě ve
VCÚ a na 11. místě ve VČHL.

V neděli 2. 6. byl závod na domácí půdě v Bystřeci.
Pro Bystřec „A“ bohužel ale nedopadl dobře, pokus
byl zakončen s výsledkem NP – tedy neplatný. Kluci
ale určitě nevěší hlavu a těší se na další závody, které
se konají např. 8. 6. v Trnově, 22. 6. v Černovíru nebo
29. 6. v Dubenci.
Také děkujeme místním, kteří na domácí závod přišli, ať už fandit nebo jen posedět a podpořili nejen
závodníky ale i hasiče.

ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…
V uplynulém období jsme toho s dětmi zvládli docela
dost.
V soutěži „Požární ochrana dětí“ zazářili Adéla Hrdinová a Eliška Franková, která nakonec se svojí prezentací
postoupila až do republikového kola. Děkujeme oběma
za skvělou reprezentaci sboru a obce.
Od začátku dubna nám počasí celkem přálo a tak
jsme se mohli začít připravovat venku. Nejprve však
bylo potřeba připravit „plac“ a tak jsme si na první venkovní trénink donesli hrábě a košťata a museli jsme po
zimě uklidit a vyhrabat nečistoty z trávníku.
Postupně během dubna jsme se začali připravovat na
disciplíny hry Plamen a na přebor jednotlivců.
Závodní sezona nám začala docela zostra. Už 27.
4. jsme vyrazili s některými dětmi na přebor jednotlivců do Chocně, kde jsme úplně špatně a umístění okolo
středu startovního pole na prvních závodech bylo docela super.
Další přebor jednotlivců byl 5. 5. v České Třebové, kde
se povedlo umístit ve svých kategoriích v první desítce
Michaele Rousové - 9. místo z 59 a Martinu Matějkovi
– 6. místo z 28. Ostatní se umístili opět okolo středu
startovního pole.
Následoval dvoudenní závod ve Svatém Jiří, což je
„generálka na Plamen“, ale vzhledem k omezenému
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se naše řady opět rozrostou. Můžou se nám hlásit děti
od 6-ti let věku (nemusí umět číst ani psát). S dětmi se
účastníme různých soutěží, volnočasových aktivit, chodíme do tělocvičny, hrajeme různé hry…
První schůzka v novém školním roce bude 5. 9.
2019 v 17:00 v hasičárně.
Rád zodpovím jakékoliv dotazy = piště nebo volejte.
Tel: 777 894 485, mail: vasek.matejka@centrum.cz

NESTYĎME SE ZA SLZY
Jak jistě víte, 15. května proběhla celorepubliková sbírka LIGA PROTI RAKOVINĚ. Sbírka v podobě
prodeje žlutého kvítku měsíčku lékařského proběhla
i v naší obci. Minimální částka příspěvku byla 20,Kč. Do naší obce bylo dodáno 100 ks kvítků. Jako
prodejce jsem navštívila i zdejší školu s úmyslem
oslovit personál a učitelský sbor. Na požádání jedné
paní učitelky jsem zašla mezi děti pohovořit o významu Červeného kříže a takovéto sbírky. Po několika
větách děti bez jakéhokoliv vyzvání otevíraly penály a své malé peněženky a nabízely svoje dvacetikorunky na zakoupení kytičky. Nestydím se za slzy,
které nebylo možné zadržet. Chci říct, nevím kolik
peněz bylo v té zabezpečené výběrčí tašce, jedno
vím ale jistě, nejcennější byly ty dvacetikoruny od
těchto dětí. Zájem od občanů byl velký, ale bohužel
se mi nepodařilo projít s tímto množstvím, víc jak
třetinu obce. Je příjemné zjistit, že lhostejnost zde
kořeny nezapustila.

za tým vedoucích mládeže SDH
Vašek Matějka.

Janecká Vlasta

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Ve středu 15. května jste ve Vaší
obci Bystřec pomohli vybrat částku
4.141,- Kč za 100 ks kytiček měsíčku
lékařského (doporučená minimální
cena kytičky je 20,- Kč!). Velkou zásluhu na úspěchu sbírky má paní Vlasta
Janecká, která obětavě za deštivého
chladného počasí obcházela jednotlivé dárce v obci.
Sbírka se shledala s obdivuhodným zájmem a někdy
probudila i emoce dojetí. Paní Vlasta se o tyto své
zážitky podělila s pracovnicí Ligy proti rakovině paní
Ivetou Kuchařovou a ta přislíbila její příběh uvést ve
zpravodaji LPR.
Peníze z letošní sbírky budou použity na léčbu
nádorových onemocnění plic, nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Děkujeme Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli.

MOTTO: „VZDĚLÁVÁNÍ PŘICHÁZÍ ZA
SENIORY“
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své
vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata
v malé skupince Vašich
seniorských vrstevníků, kteří
mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné
pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného
času.
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity
třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává
možnost zájmového vysokoškolského studia přímo
v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Konzultační středisko
Jablonné nad Orlicí
Zřizující organizace konzultačního střediska
Městská knihovna Jablonné nad Orlicí

Představenstvo MS ČČK Jablonné nad Orlicí

Zimní semestr 2019/2020
Kurz: Bude upřesněn podle počtu nových zájemců
Začínáme 1. 10. 2019
Tutor Marie Štanglerová m.stanglerova@seznam.cz,
tel.: 736 101 151
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Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich
dnes žije spokojeným životem, v lásce a bezpečí.
Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá právo
někomu ubližovat. Více informací na www.charitahk.
cz, 774 591 383.

NEBOJTE SE SVĚŘIT,
ŽE VÁS PARTNER BIJE!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte, obraťte se s důvěrou na
intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude
ještě hůř.

MUDR. ZUZANA JEDLIČKOVÁ
OZNAMUJE,
že od 15. 7 do 2. 8. 2019
bude mít DOVOLENOU
od 15. 7. do 25. 7. akutní případy ošetří
MUDr. Hana Valentová
nebo MDDr. Michaela Hrdinová,
Strážní 151, Lanškroun
a to od 8.00 do 10.00 hodin (po předchozí tel.
domluvě), tel.: 465 322 907

Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, ponižování, žárlivé scény, i tak bohužel může vypadat partnerský vztah. Láska, přátelství, důvěra, která dva lidi
spojila, se v průběhu dnů, týdnů, roků mění v bolestnou nenávist, strach o sebe, milované děti. Hezký
život, po kterém každý touží a chce mít, se mění
v pouhé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co
zase přijde. Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím se problematikou násilí ve vztazích
zabývá již od roku 2007. O pomoc žádají většinou
ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho věří, že
se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner bude
opět tím laskavým a pozorným manželem. I jejich
trpělivost, či upřímná obava jejich blízkého, který si
všímá, že není něco v pořádku, má své hranice. Přijdou, zavolají, napíší. V tu chvíli již nejsou na svůj
problém samy.

od 26. 7. do 2. 8. akutní případy ošetří
MUDr. Aleš Bílý, Opletalova 567, Lanškroun
a to od 8.00 do 10.00 hodin, tel.: 465 324 829
Prosíme pacienty, aby dodržovali určené hodiny.

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ OZNAMUJE

Společně s pracovnicemi Intervenčního centra
nachází v rámci návštěv v zařízení opět samy sebe,
učí se orientovat v problému, který je pro ně začarovaným kruhem, z kterého nemohou vystoupit,
a v kterém se utápí či ztrácí kontrolu samy nad sebou.
Některé ženy jsou odhodlané naprosto změnit svůj
dosavadní život. Nachází pomoc a velkou podporu a
sílu vybojovat si své místo na slunci, aby mohly začít
znovu a jinak. Ženy získávají zpět jistotu, že mají ve
své blízkosti kolem sebe lidi, kteří je mají rádi a kteří jim mohou být oporou, třebaže do té chvíle si ani
neuvědomovaly, kolik blízkých je jim ochotno pomoci.
Nachází svoji vnitřní sílu, své lidské hodnoty, váží si
samy sebe.

DOVOLENOU od 5. srpna do 23. srpna 2019
V týdnu od 5. 8. - 9. 8. bude zastupovat
MUDr. Novotná v Horní Čermné
Dále od 12. 8. - 23. 8. bude zastupovat
MUDr. Remešová v Jablonném nad Orlicí
ZÁSTUP JE VŽDY POUZE PRO AKUTNÍ
OŠETŘENÍ.
MUDr. JAREŠOVÁ oznamuje, že během letních
prázdnin v červenci a srpnu bude pondělní
ordinace v Jablonném nad Orlicí
pouze do 16 hodin.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
22. – 23. 6. MUDr. Vebrová Zdeňka,
Žamberk, Raisova 814,
465613441
29. – 30. 6. MUDr. Kopecký Milan,
Lanškroun, Mikoláše Alše 152,
739374787
5. 7.
MUDr. Kulhánek Filip,
Žamberk, Školská 834,
465613103
6. – 7. 7.
MUDr. Lomská Radka,
Letohrad, Družstevní 815,
465620358
13. – 14. 7. MUDr. Mareš Miroslav,
Žamberk, Školská 834,
465613103
20. – 21. 7. MUDr. Marková Tereza,
Lanškroun, 5. Května 2,
465322897
27. – 28. 7. MUDr. Muthsam Vojtěch, Žamberk, Raisova 814,
465613441
3. – 4. 8.
MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615, 604749331
10. – 11. 8 MUDr. Pavlová Simona,
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465676822
17. – 18. 8. MUDr. Špička Jan,
Králíky 414,
465631154
24. – 25. 8. MUDr. Špičková Marie,
Králíky 414,
456631284
31. 8. – 1.9. MUDr. Šrámek Petr,
Letohrad, U Dvora 815,
465621551
7. – 8. 9.
MUDr. Vacková Jana,
Lanškroun, Hradební 227,
465322348
14. – 15. 9. MUDr. Valentová Hana,
Lanškroun, Strážní 151,
465322907
21. – 22. 9. MUDr. Vebrová Zdeňka,
Žamberk, Raisova 814,
465613441
28. – 29. 9. MUDr. Vítková Eva,
Červená Voda 330,
465626460
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
LES JE DOMOV
- napadlo Vás to už někdy?
Jste na návštěvě v domově zajíce, srny, lišky
a mnoha dalších obyvatel lesa, kteří, stejně jako
Vy doma, nechtějí být rušeni při přijímání potravy
nebo při odpočinku. Při našem životním rytmu
nás prosím nerušte.
Bylo by pěkné, kdybyste neopouštěli cesty a jednu
hodinu před setměním je už ani nevyužívali!
V zimních měsících, pro nás tak těžkých, Vás
prosíme o zvláštní ohleduplnost - útěk ve sněhu
nám ubírá tolik potřebnou energii!

NEBERTE MLÁĎATA RODIČŮM!
Chcete-li opravdu pomoci:

Velkou nepříjemností jsou pro nás i volně
pobíhající psi, před kterými musíme utíkat,
nejsou našimi kamarády! Mějte, prosím,
své psy na vodítku!

Sbírejte jen mláďata viditelně poraněná
Nalezená opeřená ptáčata usaďte na nejbližší
vyvýšené místo

Volně žijící zvěř Vám děkuje
za porozuměmí
a ohleduplnost!

Na mláďata srstnaté zvěře nesahejte, nechte je na
místě, matka se o ně postará
Chovejte se v přírodě klidně a nerušte
Odebráním zdravého živočicha z přírody porušujete zákon!
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KULTURA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Divadelní představení
Předplatné podzim 2019
Pro podzim 2019 jsme pro Vás připravili
opět čtyři divadelní představení. Podrobnější informace jsou uvedeny níže. Opět
je možnost zakoupení zvýhodněného
předplatného pro jablonské seniory.
Předplatné
přízemí:
1 500,Balkon:
1 100,Předplatné bude v prodeji od 3. června
2019 na IC. Rezervace nebudou možné. Vstupenky na jednotlivá představení
budou pak v prodeji od 2. září 2019
Intimní příběhy z ráje – neděle 22. 9.,
19 hodin
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou
komedií, vtipnou a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem odhalují detaily soužití mezi muži a ženami.
Hrají: Jitka Ježková, Kateřina Sedláková, Michal Slaný, Robert Jaškóv
Přízemí - 480,balkon - 380,Veletoč - pondělí 21. 10., 19 hodin
Autorská komedie Ivy Janžurové na
námět Jany Paulové. Boženka a její
bratr Arnošt jsou až doteď idylickými
sourozenci. Jejich rozdílné povahy tuto
pospolitost a vzájemný respekt utužily
už od dětství.
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová,
Marian Roden, Sabina Remundová,
Aleš Bílík / Přemysl Pálek
Přízemí - 480,balkon - 380,Moje hra – čtvrtek 31. 10. ,19 hodin
Moje hra je komedií o životě, jakkoli
hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml.,
Nina Divíšková / Radana Hermanová,
Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová,
Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin
Kubačák
Přízemí - 480,balkon - 380,Nalevo od výtahu – pondělí 2. 12. 19
hodin
Hlavní postavou francouzské situační komedie Nalevo od výtahu je Yan,
výtvarník – tichý, klidný, plachý a spořádaný muž, kterého má konečně, po
celých měsících tajného zbožňování,
navštívit v bytě vdaná Florence.
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková,
Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana
Tabrea, Vilém Udatný, Zdeněk Rohlíček
Přízemí - 480,balkon - 380,14

KLUB DŮCHODCŮ
zjišťovali, kdo dokáže najít mezi deseti vejci jedno
uvařené. Byla při tom samá legrace.
V polovině května jsme uspořádali, tak jako každoročně výlet. Tentokrát jsme zavítali do Dvora Králové
nad Labem. Tam jsme navštívili DUV-družstvo, kde
ručně vyrábějí skleněné vánoční ozdoby. Zde jsme
viděli nejen foukání, ale i zdobení a malování různých
tvarů: kouličky, zvířátka, domečky, zvonky, srdíčka,
atd.
Potom jsme zajeli k vodní nádrži Les Království.
Je to údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná
v roce 1920. Prošli jsme se po 218 metrů dlouhé
hrázi. Architektura tohoto vodního díla je skutečně pohádková. Odtud jsme pokračovali do
Janských Lázní, kde se nachází
Stezka korunami stromů. Vede od
kořenů stromů po jejich vrcholky.
Na stezce dlouhé 1511 m je umístěno šest informačních zastávek
a několik adrenalinových prvků.
Vyhlídková věž se tyčí do výšky
45 m. I když počasí nebylo ideální,
protože bylo chladno a nad korunami stromů foukal vítr, nezmokli
jsme. Pršet začalo, až když jsme
sestoupili dolů a v bufetu čekali na
autobus. Takže se nám to všechno vydařilo, výlet byl pěkný.
A v září – na další výlet!!

V klubu důchodců se scházíme jednou za 14 dní,
posedíme při „kafíčku“, popovídáme si, zazpíváme si,
zasmějeme se, a oslavíme nějaký svátek nebo narozeniny.
Na konci dubna jsme se sešli v přírodě u myslivny,
na ohýnku jsme si opekli špekáčky a čekali, jestli se
tam objeví nějaké „čarodějnice“, neboť jak známo,
oheň je přitahuje. Věřte, nevěřte, přiletělo jich hned
několik, jedna hezčí, než druhá. Naši muži hned
vyhlásili soutěž o „miss čarodějnici“. Výhry, které měli
připravené, byly skutečně super.
A protože také bylo krátce po velikonocích, tak jsme

Marie Tejklová

VÝLET KLUBU DŮCHODCŮ
Klub důchodců pořádá v úterý 3. září 2019 zájezd
Navštívíme:
Chrudim – muzeum loutek: zde se nachází více
než 8 500 nádherných loutek z celého světa.
Chrudim - Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Žleby – romantický zámek.
Hasičské muzeum v obci Kočí.
náhradní možnost: Třemošnice - Muzeum Berlova
vápenka: Počátky vápenictví v Železných horách.
Odjezd v 6,30 h. z Bystříčka po zastávkách až na
horní konec obce, od kostela v 7,00 hod.
Přihlášky přijímá do 23. 8.19
Tejklová Marie na mob. 604 999 091
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BYSTŘECKÝ TENISOVÝ CLUB
ZDRAVÍME VŠECHNY PŘÍZNIVCE TENISU
Dne 21. 5. 2019 jsme již podeváté v řadě zahájili
provoz na antukovém kurtu v dolní části obce. Rezervaci termínu lze provést telefonicky anebo online na
našich webových stránkách www.btclub.cz. Po rezervaci termínu stačí zavolat a my Vám
hřiště otevřeme. Díky automatickému zavlažování odpadá zdlouhavé
ruční kropení. Přijdete a můžete okamžitě začít hrát. Cena 50 Kč/hod.
Zahájením letošní sezóny zároveň odstartoval 9. ročník tenisového turnaje BTO 2019, do kterého se
přihlásilo 13 hráčů rozdělených do
dvou skupin. Po odehrání vzájemných zápasů postupují z každé skupiny 4 hráči. Výsledky jednotlivých
zápasů lze sledovat na našem webu
v sekci BTO.
Finále BTO 2019 se odehraje
v sobotu 17. 8. 2019. Začátek
v 8 hodin.
Jste všichni srdečně zváni.
K občerstvení se bude podávat tradiční BTO kýta.

TENISOVÝ TURNAJ
V soboti 8. 6. se konal 8. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
Tomáš Vaníček

BYSTŘEČTÍ HOKEJISTÉ
Letošní sezónu jsme absolvovali již 15. ročník Lanškrounské hokejové ligy a k tomu 13. ročník Městské ligy hrané v České Třebové. S týmem složeným
převážně z místních hráčů se nám podařilo uhrát
velmi dobré výsledky, což se projevilo hlavně v Lanškrounské hokejové lize, kde jsme ve 2. lize uhráli
3. místo, což v celkovém pořadí znamená 10. místo
z celkových 42 zúčastněných týmů. Až za námi tedy
skončili naši rivalové z okolních vesnic, jako například
Verměřovice, Petrovice, Horní i Dolní Čermná, nebo

i vzdálenější Těchonín. V České Třebové jsme sahali
po 1. místě v 3. lize, nakonec jsme se ale po těsném výsledku v rozhodujícím zápase museli spokojit
s místem druhým. Ani v následující sezóně 2019/20
neporušíme tradici, a stejně jako každou sezónu od
založení těchto dvou lig, budeme reprezentovat naši
obec.
Hokejový tým HC Bystřec
(více informací na www.hcbystrec.maweb.eu)

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 16. 9. 2019.
Za příspěvky děkujeme.

