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

SLOVO STAROSTY
Prázdniny jsou za námi s tím i velká část společných dnů s našimi dětmi, za chvilku vytáhneme draky
a začneme připravovat své zahrady na zimu. Touto
činností vzniká velké množství biomasy, kterou se
část z nás snaží spálit na svých zahradách, prosím
Vás kompostujte tento odpad a neztrpčujte život svému okolí nepříjemným zápachem.
Za námi nejsou jen prázdniny, ale i velké množství
kulturních, sportovních a společenských akcí. Jednou z nejvýznamnějších pro naši obec Benátská byla
i přes nepřízeň počasí nad očekávání úspěšná. Této
akce se zúčastnilo 961 platících návštěvníků, kteří se
přišli pobavit za doprovodu kapel Hadron, Quiz, Po
přechodě a UVT Praha. Za úspěchem této Obecní
akce stojí především dobrovolníci z řad spolků, bez
kterých by nešla vůbec pořádat. K úspěchu přispěl
i po dlouhé době přistavený autodrom. Na tomto místě
bych rád poděkoval všem pořadatelům a především
místostarostovi Milanovi Mrázkovi, na jehož bedrech
byla celá příprava a organizace.
Nejen společenským děním je obecní úřad živ
a stále nás zaměstnává běžný provoz a přípravy na
stavební akce v obci (pochozí chodník od kapličky do
sídliště, rozšíření školky, příprava chodníku od konzumu na horní konec obce a další drobnější investice). Stále se naše síly směřují na opravy sběrného
dvora což se bohužel negativně promítá v naší obci
na běžném úklidu a údržbě. Těm z vás, kteří se staráte o okolí svých domů, včetně přilehlých obecních
pozemků, patří dík. Obec také za účelem propagace

pořídila knihu fotografií Orlickoústecko z nebe. Knihu
plnou pěkných fotografií s komentářem, která může
být pěkným dárkem, je možné zakoupit na obecním
úřadě.
Naši hasiči se snaží získat finanční prostředky z Nadace ČEZ, která podmiňuje poskytnutí peněz získáním 200 000 bodů v aplikaci POMÁHEJ POHYBEM.
Žádám, proto všechny, kteří chtějí pomoci, aby si nainstalovali tuto aplikaci a po zveřejnění projektu své
body připsali našim hasičům.
Našim prvňáčkům, žákům, studentům i učitelům přeji
úspěšný vstup do nového školního roku a spoustu elánu ve svém desetiměsíčním snažení.
Přeji Vám všem krásný a barevný podzim
Tomáš Šťastný

Výsledky hlasování: Pro 13

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Proti -

Zdrželi se -

3 Finanční rozpočtové záležitosti
3.1 ZO schvaluje vízo pro změnu rozpočtu obce č. 8 od Pardubického kraje (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.1.1
ZO schvaluje smlouvu o
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční
číslo smlouvy: OŽPZ/19/22859 (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.2 ZO schvaluje avízo pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 od
Pardubického kraje (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.3 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.4 Žádosti o bezúročnou půjčku
3.4.1
Zastupitelstvo
obce schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky manželům
K na rekonstrukci střechy ve výši 20 000 Kč dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.4.2Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúročné
půjčky LČ na výměnu koryt a garážových vrat ve výši 40
000 Kč dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
3.4.3 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúročné
půjčky MC na rekonstrukci střechy a komínů ve výši 40 000
Kč dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
3.4.4 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúročné
půjčky MK na rekonstrukci střechy a komínů ve výši 40 000
Kč dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.4.5
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti Bystřec na nátěry
střechy kostela ve výši 50 000 Kč dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 3.5 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Bystřec ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů na nátěry střechy kostela.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti - Zdrželi se 3
3.6 Zastupitelstvo schvaluje o finanční dar pro Bystřecký tenisový club, ve výši 8 000 Kč, na nákup antuky a modré skalice
pro údržbu tenisového kurtu v dolní části obce.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti - Zdrželi se 3
4 Pozemkové záležitosti.
4.1 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemků:
4.1.1 parc. č. 222/55 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
4.1.2 Části parc. č. 3418/1 v kat. území Bystřec navazující na
parc. č. 575/3 v kat. Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti 1 Zdrželi se 3
4.1.3 parc. č. část 3373/2 v kat. území Bystřec, která přilehlá
k pozemku parc. č. 495/6 v kat. Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 3
Proti 5 Zdrželi se 5
4.1.4 parc. č. 3503 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti 1 Zdrželi se 1
4.1.5 parc. č. 3362 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro Proti 13 Zdrželi se 4.1.6 parc. č. 3688/5 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro Proti 12 Zdrželi se 4.1.7 parc. č. 2546/6 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro Proti 13 Zdrželi se 4.1.8 parc. č. 3544/32 v kat. území Bystřec
ýsledky hlasování: Pro Proti 13 Zdrželi se 4.1.9 parc. č. 3241/11 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro Proti 10 Zdrželi se 3
4.1.10 parc. č. 1929/4 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro Proti 13 Zdrželi se 4.1.11 st. parc. č. 607/2 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 4

KONANÉHO DNE 12. 6. 2019
Přítomni:
Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan Tejkl, Jiří Uher,
Tomáš Vaníček, Jiří Matějka, ing. Václav Matějka, Jan Votrubec, ing. Stanislava Uhrová, Mgr. Marta Mikmeková
Omluveni: Karel Voznický, Martin Tomeš, DiS
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
3 Ověřovatelé zápisu: Iveta Macháčková, Jiří Matějka
Výsledky hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 1
4 2.1.
Doplnění programu jednání dle návrhu.
2.1.1. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce jako bod
č. 6
Výsledky hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 1
2.1.2.Záměr směny parc. č. 1208/2 v kat. území Bystřec. Zařadit jako bod 4.7
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 2.1.3.Schválení dodatku smlouvy o zneškodňování odpadu.
Zařadit jako bod č. 7
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 2.2 Program jednání
Zastupitelstvo schvaluje program jednání takto:
1. Volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Finanční a rozpočtové záležitosti
3.1 Schválení avíza pro změnu rozpočtu obce č. 8
3.1.1Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/22859
(dle přílohy)
3.2 Schválení avíza pro změnu rozpočtu obce č. 19-43
3.3 Schválení rozpočtového opatření č. 1
3.4 Žádosti o bezúročnou půjčku.
3.5 Žádosti o finanční dar.
4. Pozemkové záležitosti.
4.1 Záměr prodeje pozemků parc. č. 222/55, 3418/1 a část
3373/2, 3503, 3362, 3688/5 a 2546/6, 3544/32, 3241/11,
1929/4, st.parc. č.607/2 a 3418/1 vše v kat. území Bystřec.
4.2 Záměr pronájmu (pachtu) pozemků parc. č. 3375/4,
3373/9 a 195/5 vše v kat. územní Bystřec.
4.3 Záměr částečné směny a částečného prodeje pozemku
parc. č. 3424 v kat. území Bystřec.
4.4 Záměr odkupu parc. č. 3719 v kat. území Bystřec
4.5 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – nový vodní zdroj
Bystřec (Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s.)
4.6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017658/VB/2 Bystřec, 1937/3 – nové OM, kNN.
4.7 Záměr směny prac. č 1208/2 v kat. území Bystřec.
5. Územní plánování.
5.1 Schválení smlouvy o dílo – zpracování změny č. 3 územního plánu obce Bystřec
5.2 Rozhodnutí o úhradě nákladů na pořízení změny č. 3 UP
Obce Bystřec.
6. Vyslovení souhlasu podle ustanovení §84 odst. 2 písm p)
zákona č. 128/2000 Sb.
7. Schválení dodatku ke smlouvě o zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu se společností KOS spol.
s r.o.
8. Zpráva o činnosti úřadu a rady obce.
9. Informace na vědomí.
10. Diskuze
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4.1.12části parc. č. 3418/1 v kat. území Bystřec, přilehlé k
parc. č. 571/5 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 3
Proti 3 Zdrželi se 7
4.2Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) pozemků“
4.2.1 parc. č. 3375/4 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 9 Zdrželi se 4
4.2.2části parc. č. 3373/9 v kat. území Bystřec ležící pod
stavbou na st. parc. č. 25.
Výsledky hlasování: Pro 2
Proti 7 Zdrželi se 4
4.2.3 parc. č. 195/5 v kat. území Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 10 Zdrželi se 3
4.3 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny
části parc. č. 3424 v kat. území Bystřec a prodeje zbylé části
parc. č. 3424 v kat. území Bystřec. Dle předloženého záměru
viz příloha.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 4.4Odkup parc. č. 3719 od pana JK za cenu 300 Kč/m2. Na
tomto pozemku částečně leží příjezdová komunikace do lokality Na Šunavě (viz zaměření skutečného stavu - příloha).
Část pozemku je nutná pro realizaci přístupové komunikace
pro nově budované RD. Vlastník pozemku podmiňuje svůj
souhlas s provedením stavby (Komunikace Šunava pro nové
RD) odkupem pozemku celého případně jeho části pod novou stavbou s tím, že učiní kroky pro to, aby nebyl jeho pozemek jako cesta užíván. Částkou utrženou za prodej pozemku
bude krýt vybudování sjezdu od své nemovitosti.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku
parc. č. 3719 o výměře 1173 m2 za cenu 300 Kč/m2 včetně
úhrady nákladů spojených s převodem pozemku.
Výsledky hlasování: Pro Proti 11 Zdrželi se 2
4.5 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. ve věci zřízení nového vodního zdroje pro obec na
části parc. č. 125/8 v kat. území Bystřec. Navrhovaná cena
za m2 je 20 Kč. Náklady na pořízení geometrického plánu
a zápis do katastru nemovitostí hradí nabyvatel. Technické
řešení zařízení a jeho umístění v rámci pozemku bude před
pořízením projektové dokumentace odsouhlaseno zastupitelstvem obce. Tato podmínka bude uvedena ve výše uvedené smlouvě.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 4.6 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-2017658/VB/2 Bystřec, 1937/3 – nové OM, kNN dle
přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 5 Územní plánování.
5.1Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s ing. arch.
Dagmar Vaníčkovou, IČ 668 44 690 na zpracování změny
č. 3 územního plánu obce Bystřec. Cena díla 54 000 včetně
DPH. V případě podpisu smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny UP dle bodu 5.2.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 5.2
Zastupitelstvo
obce
rozhoduje o úhradě nákladů takto: Občan MS, který změnu
územního plánu č. 3 obce Bystřec vyvolal uhradí náklady ve
výši 27 000 Kč. Zbylou část 27 000 Kč uhradí Obec Bystřec
na svůj náklad, část této položky kryje vložení územního plánu do podkladové katastrální mapy, která byla digitalizována.
Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním smlouvy o úhradě
nákladů na pořízení změny územního plánu obce Bystřec č.
3. s občanem, který změnu vyvolal.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti 1 Zdrželi se 1
6Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném
znění souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva obce Václavem Pecháčkem.
Podkladem pro toto rozhodnutí je sdělení Ministerstva vnitra
ČR č.j. MV-71177-3/OV-2019 ze dne květen 2019 vyžádané
Obcí Bystřec a emailové vyjádření paní Mgr. Jany Zwyrtek

Hamplové ze dne 30.04.2019, které dodal sám Václav Pecháček. Pracovník nebude vykonávat státní správu.
Václav Pecháček se do protokolu ústně vzdal funkce předsedy finančního výboru a člena rady obce s platností od
30.06.2019. Od 1.7.2019 mu bude náležet odměna jako neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 700 Kč/měsíc.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti 2 Zdrželi se 1
6.1 Volba předsedy finančního výboru. ZO navrhuje na předsedkyni finančního výboru Mgr. Martu Mikmekovou – členku
finančního výboru od 1.7.2019. Od 1.7.2019 náleží Mgr. Martě Mikmekové odměna jako předsedkyni finančního výboru
ve výši 1 500 Kč/měs.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
6.2Volba člena finančního výboru. ZO navrhuje na člena finančního výboru Jiřího Uhra od 1.7.2019. Od 1.7.2019 náleží
Jiřímu Uhrovi jako členovi finančního výboru ve výši 1 200
Kč/měs.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
6.3Volba člena RO. ZO navrhuje na člena rady obce Ing.Václava Matějku od 1.7.2019. Od 1.7.2019 náleží Ing. Václavovi
Matějkovi odměna ve výši 2 500 Kč/měs.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 2
7 ZO neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu se společností
Komunální služby s.r.o. a pověřuje starostu obce jednáním
se společností Ekola České Libchavy s.r.o. o případné cenové nabídce na komplexní služby odpadového hospodářství
pro celou obec. Návrh dodatku spolu s případnou nabídkou
druhé společnosti bude předložen na příštím zastupitelstvu
obce.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 8Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady
obce a o činnosti obecního úřadu v těchto bodech:
8.1 Jednání rady RO/03/2019 ze dne 29.04.2019
-Žádosti o finanční dar.Oblastní spolek Českého červeného
kříže Ústí nad Orlicí, Linka bezpečí, z.s.
-Uzavření smlouvy na pronájem provozovny „cukrárny“ paní
Malé.
- Pronájem prostor pod konzumem.
-Nabídka směny části pozemku parc. č. 1207 v kat. území
Bystřec.
-Příprava záměru výstavby chodníku na horní část obce.
- Opravy komunikací v roce 2019
-Diskuse: Stížnost občanů na prašnost od automobilů z lomu
EUROVIA. Příprava rozšíření kapacity ve školce.
8.2 Jednání rady RO04/2019 ze dne 27.05.2019
-Nabídky propagace obce – PIP s.r.o. brožura Města a Obce
Pardubický kraj, IV- NAKLADATELSTVÍ s.r.o. – leták První
pomoc není věda
-Nájemní vztahy žádost o pronájem bytu paní Miliňovská,
prodloužení nájemního vztahu paní Křivohlávková Marie,
prodloužení nájemního vztahu Křivohlávek.
- Opravy komunikací – nabídka NVB Line.
- Diskuse: Prodej nepotřebného majetku obce. Posun v projednávání komunikace Šunava. Nabídka na dodávku sypače
a smetáku ALFA Profi. Zimní údržba a pořízení čelní radlice.
Přípravy investice chodník na horní část obce. Rozšíření kapacity ve školce. Smlouva o výpůjčce Hradu a okolí s panem
Killarem.
8.3 Činnost obce.
-Příprava aktualizací nájemních smluv v obecních bytech.
-Příprava předběžných souhlasů na akci chodník na horní
konec obce.
-Shromažďování dat pro poptávku na generální klíč obecního úřadu
-Bezbariérovost budovy obecního úřadu a vyjádření NIPI.
-Projednání zpracovaných geometrických plánů na katastru
nemovitostí – Ing. Strnad.
-Spisová služba – revize založených a vyřízených dokumentů.
- Běžný chod úřadu.
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- S Ing. Pavlem Vackem – vypracování projektové dokumentace na rozšíření školky.
5) Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.
6) Změna územního plánu č. 4 ve zkráceném řízení.
-Revokace usnesení č. 9.2 z jednání ZO č. 23/2018 ve věci
pořízení změny UP č. 3
- Pořízení změny UP č. 4 ve zkráceném řízení.
-Rozhodnutí o úhradě nákladů na pořízení změny UP č. 4
Pověření k jednání ve věci pořízení změny UP č. 4.
7) Informace z činnosti rady a obecního úřadu.
8) Diskuse.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
3Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle
přílohy bez připomínek.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
4 Smlouvy:
4.1 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo
IE-12-2007697/VB/5 s názvem Jablonné n. O., 2 vývody z
R22kV dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
4.2 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se
společností ČEZ Distibuce, a.s. – dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2007697/DUS/10 dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
4.3Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností STRABAG a.s. – opravy místních komunikací v roce
2019 dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
4.4Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv se společností Stavona, spol. s r.o. – výměna oken č.p. 290 a č.p. 90 +
doplnění sítí proti hmyzu na obecním úřadě č.21900608 a č.
21900609, dle předložených návrhů.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
4.5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s
Ing. Pavlem Vackem – vypracování projektové dokumentace
na rozšíření školky, dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
5 Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí návrh smlouvy
na odkup vlastních akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. a neschvaluje prodej akcií ve vlastnictví obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
6 Územní plán
6.1Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2/2018 ze dne
20.12.2018 č. 9.2 (původní znění: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu č. 3 a zveřejnění výzvy k
podání návrhů změn územního plánu na úřední desce.)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti 0 Zdrželi se 1
6.2Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního
plánu č. 4 zkráceným postupem v souladu s ustanovením

Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 9 Informace na vědomí viz bod 8.
10 Diskuse
10.1Pan MA nabídl směnu pozemků nutných pro průjezd na
komunikaci (parc. č. 484/4, 3419/3 a 571/5), zbylé části pozemků by směnil až po vyřešení majetkových poměrů v celé
délce komunikace.
10.2Pan MA žádá o pronájem části pozemku parc. č. 3418/1
sousedící s parc. č. 571/5 v kat. území Bystřec. A parc. č.
3373/2 sousedící s parc. č 495/6.
10.3Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu
části pozemku parc. č. 3418/1 sousedící s parc. č. 571/5 v
kat. území Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 10.4Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu
části pozemku parc. č. 3373/2 sousedící s parc. č. 495/6 v
kat. území Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti 2 Zdrželi se 1
Ověřovatelé zápisu:
Iveta Macháčková, Jiří Matějka

KONANÉHO DNE 4. 9. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan Tejkl, Jiří
Uher, Tomáš Vaníček, Jiří Matějka, ing. Václav Matějka, Mgr.
Marta Mikmeková, Karel Voznický, Martin Tomeš, DiS
Omluveni: Jan Votrubec, Ing. Stanislava Uhrová
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1 Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Matějka, Mgr. Marta
Mikmeková
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti 0 Zdrželi se 1
2 Doplnění programu jednání dle návrhu.
2.1Pořízení změny územního plánu Obce Bystřec č. 4 zařazeno do bodu č. 6.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.2Rozhodnutí o úhradě nákladů na pořízení změny UP č. 4,
zařazeno do bodu č. 6.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.3Rozhodnutí o zastupování obce při projednávání změny
UP č. 4., zařazeno do bodu č. 6.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.4Revokace usnesení č. 9.2 z jednání ZO č. 23/2018 ve věci
pořízení změny UP č. 3 zařazeno do bodu č. 6.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.5 Schválení smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
s názvem „Dohoda o umístění stavby č. IV-12-2007697/
DUS/10. Zařazeno do bodu č. 4.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.6 Schválení smlouvy s Ing. Pavlem Vackem – vypracování
projektové dokumentace – rozšíření školky zařazeno do bodu
č. 4.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti 0 Zdrželi se 0
2.7 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání takto:
1) Volba ověřovatele zápisu
2) Doplnění a schválení programu jednání
3) Finanční a rozpočtové záležitosti – Rozpočtové opatření č.
2
4) Schválení smluvních vztahů:
- Se společností ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby.
- Se společností ČEZ Distibuce, a.s. – dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2007697/DUS/10.
- Se společností STRABAG a.s. – opravy místních komunikací v roce 2019.
- Se společností Stavona, spol. s r.o. – výměna oken č.p.
290 a č.p. 90 + doplnění sítí proti hmyzu na obecním úřadě
č.21900608 a č. 21900609.

§44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), a dle ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona. Obsahem změny
je změna funkčního využití pozemků 366/38 část, 366/1
a 3378/1 část v k. ú. Bystřec z plochy rezervy PÚR 4 –
územní rezerva pro zemědělskou výrobu v návaznosti
na plochy stávajícího střediska pro nové funkční využití
plochy VZ – výroba a skladování -zemědělská výroba.
Iniciátor změny (žadatel) Zemědělská a.s. Bystřec IČ
64259994.
Výsledky hlasování: Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 2

6.3 Zastupitelstvo obce Bystřec pověřuje Ing. Tomáše Šťastného – starostu a Milana Mrázka – místostarostu, aby jednali a spolupracovali s pořizovatelem
změny územního plánu při:
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1) zpracování návrhu zadání změny územního plánu,
dle ustanovení § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona,
2) zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu
změny územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o
výběru výsledné varianty řešení,
3) vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách.
Výsledky hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 1

Proti 0

Zdrželi se 0

NABÍDKA OBCE
Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vám oznámit, že Obec Bystřec bude
rozprodávat nadbytečný majetek obce, který se Vám
touto formou snažíme nabídnout. Jedná se především
o stavební nářadí a materiál, pro který jsme již delší
čas nenašli využití, ale domníváme se, že by někomu
mohl ještě posloužit.
Konkrétně se jedná:
Sudy s asfaltem cca 100 l
4 ks
Střešní taška pálená
cca 350 ks
Vlnitý eternit 120/120 šedý
cca 50 ks
Eternit šablona 40/40 červená
cca 450 ks
Vlnitý sklolaminát 150/5000
3 ks
Dřevěné zárubně a dveře
5 ks
Špaletová okna
10 ks
Stavební vrátek s klecí

6.4 Zastupitelstvo obce rozhoduje o úhradě nákladů
takto: Náklady spojené s pořízením změny územního
plánu Obce Bystřec č. 4, hradí v plné výši žadatel,
který změnu vyvolal (Zemědělská a.s.)
Výsledky hlasování: Pro 13

7Informace z činnosti obecního úřadu a rady obce
7.1 Informace z činnosti obecního úřadu:
7.1.1Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnosti
ve věci nazvané stížnost na sekání trávy nad hasičárnou směřující na jednání starosty obce se závěrem,
že je celá věc vyřešena a zastupitelstvo souhlasí s
postupem starosty.
Výsledky hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Výsledky hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Pokud budete mít o něco zájem, prodej bude probíhat formou tajné nabídky do obálky, kterou podejte na
obecní úřad do 30. října 2019 do 17.00 hodin. Za nabídku se považuje i takzvaně „za odvoz“, pokud někdo
jiný neučiní vyšší nabídku.
Bližší informace získáte na obecním úřadu v úřední
dny v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin a od 12 do
17 hodin.

7.1.2Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení prodeje
publikace Orlickoústecko z nebe pořízení za účelem
propagace obce pro veřejnost za částku 450 Kč za
kus. Tato kniha bude předávána k životním jubileím a
zvláštním příležitostem dle uvážení starosty.

Milan Mrázek, místostarosta

7.1.3Zastupitelstvo bere na vědomí postup při jednání
o svozu a využití tříděných složek odpadu. Vzhledem
k nabídce DSOMSL na zprostředkování výběrového
řízení malého rozsahu pro většinu obcí svazku, bude
dodavatel služeb využití a třídění odpadu vybrán na
podkladě výběrového řízení, které zajistí svazek. S
tímto je spojeno uhrazení poplatku ve výši 2000 Kč
dle ceníku svazku DSOMSL.
Výsledky hlasování: Pro 13

Proti 0

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Vážení občané, uživatelé místního hřbitova. Opakovaně se na Vás obracíme s výzvou k odstranění nepotřebného zařízení, které bylo na hřbitově odloženo
mimo užívaná hrobová místa.
Jsme si vědomi, že v případě pohřbení do země, nelze hrobové místo bezprostředně po pohřbu sestavit,
ale považujeme za nevhodné, opírat demontované zařízení např. o zeď kostela.
Prosíme občany, kteří mají aktuálně rozebrány rámy,
pomníky nebo jiné zařízení na svých hrobových místech, aby nás do 15. října 2019 o této věci informovali a
rámcově upřesnili časový horizont zpětného sestavení.
Zařízení, které nebude identifikováno, bude po uvedeném termínu odvezeno.
Děkujeme za vstřícnost.

Zdrželi se 0

7.1.4Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dalšími
činnostmi úřadu – podvodné jednání společnosti Synergent, podání žádosti o stanovení dopravního značení na cestu u Jandejskových, postup na aktualizaci
nájemních smluv a z toho vyplývající špatný stav bytových jednotek, podání žádosti o dodatečné stavební
povolení na bezbariérové využívání budovy úřadu.
7.2 Informace z rady obce:
7.2.1 Zastupitelé obdrželi zápisy z rad obce č. 5/2019,
6/2019, 7/2019, 8/2019 v podkladech pro jednání ZO.
7.2.2Zastupitelé byli seznámení s každým zápisem
zvlášť tak, že byl přečten program jednání a následně
body z diskuse.
7.2.3Stejným způsobem byli zastupitelé seznámeni
se zápisem č. 9/2019 z rady konané dne 02.09.2019
– tedy po zaslání podkladů pro zastupitelstvo obce.
7.2.4Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z
činnosti rady obce za uplynulé období.
Výsledky hlasování: Pro 13

Proti 0

obecní úřad

UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE
K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s., nebo na
něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s..
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního
klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Celé znění tohoto upozornění je uveřejněno na
úřední desce obce Bystřec.

Zdrželi se 0

8 Diskuse
V diskusi nebyl žádný příspěvek.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Marta Mikmeková, Ing. Václav Matějka
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BYSTŘECKÉ KILOMETRY 2019

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Již 19. ročník turistického pochodu „Bystřecké kilometry“ spolupořádal 10. 8. KČT Malá Haná, odbor
Velké Opatovice ve spolupráci s Obcí Bystřec. Akce
se zúčastnilo 316 lidí. Na pěší trasy vyrazilo 249 pochodníků, cyklo trasy zdolalo 49 cyklistů, pořadatelů
bylo 18.
Do naší obce přijeli účastníci z Polska, ze Slovenska i ze vzdálených českých měst Cheb, Hulín, Havířov, Bruntál, Český Krumlov a další. Nejmladšímu
účastníkovi v kočárku byly 2 měsíce a 5 dní a nejstaršímu bylo 81 let.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s uspořádáním
této akce.

Je tu nový školní rok, proto přijměte pár informací
o stravování:
Výše stravného:
MŠ
Děti 3-6 let
30,- Kč
ZŠ
Děti 7-10 let
22,- Kč
Děti 11-14 let
25,- Kč
Veřejnost
58,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na
dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Odhlašování oběda:
Oběd na následující den je nutné odhlásit den předem do 12,00 hodin.
V MŠ na tel. čísle 465 642 644, v ZŠ na tel. čísle 465
641 551, mobil 703 148 631 nebo osobně v kuchyni.
Nemoc je nutné odhlásit. Pouze první den nemoci
si oběd odeberete do jídlonosiče.

Obec Bystřec

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
27. 9.
1. 10.
5. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
25. 10.
29. 10.
2. 11.
5. 11.
12. 11.
19. 11.
22. 11.
26. 11.
3. 12.
7. 12.
10. 12.
17. 12.
20. 12.
24. 12.

svoz dům od domu
svoz popelnic
otevřen sběrný dvůr
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic
otevřen sběrný dvůr
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic
svoz popelnic
otevřen sběrný dvůr
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic

Cuketové placičky
10 dkg polohrubé mouky, 10 dkg sýr uzený, 10 dkg
libové anglické slaniny nebo šunky, 2 vejce, 1/2 lžičky
prášku do pečiva
pažitka, petrželka, libeček, sůl, pepř, olej
Omytou cuketu nastrouháme nahrubo, osolíme, necháme odstát a pak slijeme vodu kterou pustila. Přidáme nahrubo nastrouhaný sýr, nakrájenou anglickou,
mouku s práškem do pečiva, žloutky, nasekané bylinky a promícháme. Opatrně vmícháme ušlehaný sníh
z bílků, osolíme, opepříme a smažíme na oleji dozlatova, nebo na lívanečníku trochu potřeném olejem.
Cuketové řezy
3 vejce, 20 dkg cukru, 8 dkg oleje, 30 dkg polohrubé
mouky, 40 dkg nastrouhané cukety, 1 prášek do pečiva,
1 lžička skořice, citronová kůra z cca 1/2 citronu
ořechy, rozinky, 1 čokoláda na vaření, zakysaná smetana
Vejce, cukr a olej vyšleháme, přidáme ostatní ingredience, promícháme a nalejeme na vymazaný plech,
upečeme. Upečené necháme vychladnout a pak potřeme polevou. Tu uděláme tak, že rozpustíme čokoládu a do ní vmícháme zakysanou smetanu a potřeme
s ní buchtu.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
28. – 29. 9.
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 330, 465 626 460
5. – 6. 10.
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, 465 642 765
12. – 13. 10.
MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, 465 439 326
19. – 20. 10.
MUDr. Beranová Renata, Jablonné n.O., U koupaliště 149, 465 642 267
26. – 27. 10.
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
28. 10.
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
2. – 3. 11.
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, Tyršova 259, 972 324 447
9. – 10. 11.
MUDr. Faltusová Tereza, Lanškroun, Českých bratří 519, 467 771 918
16. – 17. 11.
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun Strážní 151, 465 325 212
23. – 24. 11.
MUDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
30. 11. – 1. 12.
MUDr. Zuzana Jedličková, Bystřec čp. 182, 465 642 990
7. -8. 12.
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, 608 427 960
14. – 15. 12.
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, 465 622 216
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na školní rok 2019-2020 bylo přijato 48 dětí. Ve třídě Berušek je 22
dětí a ve třídě Sluníček je 26 dětí.
Na děti čekaly nově vybavené třídy.
Obsazení MŠ
Jana Vašíčková – učitelka
Jana Kyralová – učitelka
Tereza Daňková – učitelka
Tereza Adamcová – učitelka
Vlasta Hrdinová – školnice
Kateřina Vaníčková – kuchařka
Hana Krátká – vedoucí stravování
Plánované akce
- plavecký výcvik
- pohádka Divadélka Jo-Jo
- věda u školy-pro předškolní děti
Odletěly vlaštovičky,
listí padá na lavičky,
po obloze draci letí,
je tu podzim milé děti.

Jana Vašíčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
Ráno druhého září nás vítalo deštěm. Pak se počasí přece jenom na chvíli umoudřilo, abychom mohli
začít nový školní rok tradičně na prostranství za budovou školy. Žáky, učitele a rodiče přivítala paní starostka Hana Motlová, předsedkyně Spolku rodičů při
ZŠ v Horní Čermné Ing. Eugenie Dřímalová a paní
Mgr. Stanislava Švarcová, ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné. Také jsme představili nové kolegy - paní Mgr. Martinu Duškovou, vychovatelku školní
družiny paní Martinu Miškolciovou a asistenty pedagoga - paní Pavlu Fišerovou a pana Josefa Pávka.
Nově jsme se seznámili také s šesti prvňáčky, kteří
v doprovodu rodičů působili více nejistě než hned druhý den školy, a také s žáky z Bystřece, kteří přišli do
šestého ročníku. Pro ně už prostředí školy a spolužáci
nebyli zcela neznámí. Vloni se už sešli v Horní Čermné
a společně navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Přejeme si, ať se jim na naší škole líbí
a brzy si zvyknou na školu, nové učitele a kamarády.
I v letošním školním roce nabízíme žákům celou
řadu kroužků. Od tradičních sportovních, kroužku keramiky a kroužku hry na kytaru, také nově kroužek
paličkování a kroužek tance.
A co nás čeká letos? Kromě učení, zkoušení, psaní testů také příjemnější záležitosti jako je lyžařský
a plavecký výcvik, pobyt žáků z Edertalu v Horní
Čermné, sportovní soutěže, olympiády a na jaře tradiční jarmark. Určitě také navštívíme divadelní představení , koncerty a filmová představení. Na podzim
by měla být také dokončena rekonstrukce školní díl-

ny, která má sloužit nejen na pracovní činnosti, ale
také kroužku keramiky a výtvarné výchovy.
Školu v Horní Čermné není třeba déle představovat.
Má specifika menší školy, kde se všichni učitelé znají
všechny žáky. Anonymita neexistuje. V dnešní době,
kdy chybí ve školství 6 000 učitelů a více než 7 %
učitelů ČR je neaprobovaných, se můžeme pochlubit
úplnou aprobovaností všech vyučovaných předmětů.
Těším se na vzájemná setkávání rodičů i žáků a pedagogů školy, všem přeji úspěšný a klidný školní rok.

Eva Trojková, ředitelka školy
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
VÍTÁME PRVŇÁČKY

Prázdniny utekly jako voda a je
tady opět začátek nového školního
roku.
V pondělí 2.září jsme se sešli v
naší škole, slavnostně zahájili školní rok 2019/2020 a přivítali nové
školáky:
Beranová Nela
Čada Vojtěch
Formánková Markéta
Junková Olivie
Klekar Radek
Krátký Milan
Richterjörk Matouš
Skalický Ondřej
Šmídová Ester
Špičák Ladislav
Tejklová Lucie
Tomeš Jonáš
Vaníčková Veronika
Zeman František
Milí žáčci, přeji Vám hodně energie a úspěchů při
zdolávání všech úkolů, které s sebou školní rok přináší. Čeká Vás opravdu hodně mravenčí práce, ale
společně vše jistě zvládneme. Velkými pomocníky
nám budou plyšoví kamarádi Bob a Bobek, kteří nám
zpříjemní celý první rok. Věřím, že se všechna práce
ve škole podaří.

Projekty
Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé
dítě dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny 1 x za 14
dní . Také do projektu „Školní mléko“, kdy dítě každý týden dostane zdarma 1 dotovaný mléčný výrobek. Dále máme schválený projekt Šablony II- odkud
budeme moci čerpat finance na kroužky a na školní
pomůcky.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna
2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října
a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí
23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle
sídla školy stanoveny takto: 10. 2. – 16. 2. 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne
v úterý 1. září 2020.

Mgr.Marta Mikmeková, třídní učitelka 1.ročníku

1. ročník – tř. uč. Mgr. Marta Mikmeková
2. ročník – tř. uč. Mgr. Eliška Vaníčková
3. a 5. ročník – tř. uč. Mgr. Petra Křivohlávková
4. ročník – tř. uč. Mgr. Andrea Költö

Školní družinu vede p. vychovatelka Mgr. Kateřina
Celerová a navštěvuje jí 30 dětí. 19 děvčat a 11chlapců od 1. do 3. ročníku.
Výuka anglického jazyka
Výuka angličtiny je v 1.-2. ročníku jedenkrát týdně a
ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v
jazykové učebně s p. uč. Mgr. Evou Maňkovou.
Výuka náboženství
Na škole vyučuje každý pátek náboženství p. farář
Irenek Szocinski. Náboženství navštěvuj 6 dětí a bylo
otevřeno 1 oddělení.
Stav žáků k 1. 9. 2019:
1. ročník
14 žáků
2. ročník
14 žáků
3. ročník
13 žáků
4. ročník
20 žáků
5. ročník
7 žáků
Školu navštěvuje 68 dětí, je to o 4 více než vloni.
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TONDA OBAL U NÁS VE ŠKOLE

Tonda Obal není jméno nového žáčka naší školy,
ale název kampaně společností EKO-KOM. Kromě
internetových stránek www.tonda-obal.cz, kde se dozví děti, učitelé i rodiče formou her spoustu informací o třídění a recyklaci odpadu, jezdí i lektoři do škol
a předávají informace dětem. Pomocí her, rozhovorů,
filmových ukázek a příkladů se děti dozvědí, proč je
dobré třídit odpad, jak ho správně vytřídit, kam ho odvézt a hlavně k čemu je to dobré.
Děti už dobře vědí,
že žlutá barva patří
plastům, modrá papíru a zelená s bílou
sklu. Také ví, že díky
recyklaci
vznikají
nové věci (oblečení,
hračky, sešity)nebo
se staré dají opětovně použít (láhve).
Učí se přemýšlet
v
souvislostech
a názorně si ukazují důsledky lidského
chování k přírodě
a to kladné i záporné.
„Třiďme odpad, má to smysl“ není jen frází z televize, ale postupně se přesvědčujeme, že je pravdivá.

OZNÁMENÍ

Budova školy je z bezpečnostních důvodů zamčená.
Pokud po vyučování vyzvedáváte dítě ve škole, prosím, zazvoňte u šaten na zvonek a vyčkejte, dokud
vaše dítě nepřijde. Nevstupujte, prosím do chodby
u školní družiny, kde je čistá zóna, kde se děti pohybují v přezůvkách. Potřebujete-li vyzvednout dítě
během vyučování, zvoňte u předního vchodu na p.
školnici, která vám dítě přivede. Žáci mají přísný zákaz otvírat dveře cizím osobám.
Děkujeme.
Všem dětem přejeme v novém školním roce 201920 hodně úspěchů a pohody, ať se jim ve škole líbí
a chodí do ni rády.
Mgr. Eva Maňková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V téhle naší družině,
máme se vždy prímově.
Hry si spolu hrajeme,
pořád se jen smějeme.

Družina je nejlepší,
ať jsi malý či největší.
Každý svojí hru tu najde,
na procházku rád vždy zajde.
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V září jsme se poznali,
radostí jsme hopsali.
Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum,
to je náš každodenní šum.

Děti ze ŠD

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…

se i zhoupli na velké houpačce, děti si prošli Mamutíkův
zábavní park a projeli se na tubingu. Počasí jsme měli
oproti minulému víkendu luxusní. Děti si akci užili a jako
překvapení jsme se na zpáteční cestě zastavili na stanici
HZS v Králíkách, kde nám Jirka Matějka, který měl zrovna službu, předvedl techniku, se kterou pracují a děti si
vyzkoušeli i hašení z hasičské cisterny.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se ve svém volném
čase na akcích s dětmi jakýmkoliv způsobem podíleli
a podílejí.
Děti, kdyby se chtěl kdokoliv z vás přidat do naší hasičské party, budeme jenom rádi. Přijďte si s námi zaběhat,
seznámit se s naší činností a třeba vás to i bude bavit
a zapojíte se.
Rodičům rád zodpovím jakékoliv dotazy = piště nebo
volejte tel: 777 894 485, mail: vasek.matejka@centrum.
cz

Máme za sebou opět jeden čtvrtrok, ve kterém nás čekalo pár závodů, ukončení školního roku 2018/2019 a
hlavně dlouhé letní prázdniny.
Nejprve jsme absolvovali 23. 6. domácí závody v požárním útoku žáků, kde jsme na start postavili celkem
4 družstva. V kategorii mladší 2 družstva a v kategorii
starší také 2 družstva a za podpory domácích fanoušků
jsme dopadli celkem dobře:
Mladší žáci – 17 družstev
Bystřec A – 7. místo
Bystřec B. – 4. místo
Starší žáci – 20 družstev
Bystřec A – 3. místo
Bystřec B – 9. místo
Takže po dlouhé době jsme měli na domácích závodech docela štěstí a byla z toho medaile za 3. místo v
kategorii starších.
Ve čtvrtek 27. 6. jsme měli v hasičárně ukončení
ročníku 2018/2019. Pro děti jsme si připravili malé pohoštění, zahráli jsme si hry a
na závěr jsme si popřáli klidné
a krásné prázdniny a rozešli jsme
se domů.
Nezaháleli jsme však ani v létě.
Hned 7. 7. jsme jeli do Dolního Třešňovce na ligové závody.
V mladší kategorii jsme nakonec
obsadili 6. místo ze 13 zúčastněných a ve starší kategorii se nám
bohužel pokus nepovedl a byl
hodnocen jako neplatný.
Další závody nás čekali 18. 8.
v Třebovicích, kde jsme se opět
zúčastnili s jedním družstvem
z každé kategorie. V mladší kategorii jsme obsadili 9. místo z 12
zúčastněných a ve starší kategorii 6. místo z 15 zúčastněných.
V plánu jsme měli ještě závody
7. 9. v Letohradě, ale vlivem velmi deštivého počasí jsme na tyto
závody nakonec nejeli.
Ve čtvrtek 5. 9. jsme se sešli se všemi dětmi poprvé v novém školním roce a zahájili jsme
tím nový ročník hry Plamen
2019/2020. V tomto ročníku nás
čeká první závod 5. 10. – závod
požárnické všestrannosti v Klášterci nad Orlicí. Snažíme se pilně trénovat, abychom zaběhli co
nejlépe… držte nám palce.
V neděli 15. 9. jsme pro děti
uspořádali, za přispění Pardubického kraje, výlet do adrenalinového parku na Dolní Moravě
– lezli jsme v lanovém parku, na
horolezeckých stěnách, někteří

za tým vedoucích mládeže SDH
Vašek Matějka
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HISTORIE NAŠÍ OBCE
PAVLŮV KŘÍŽ

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
U HORNÍHO MLÝNA
Skulptura byla postavena majiteli sousedního
mlýna čp. 105 (tzv. Horního), jak hlásí nápis s chronogramem na podstavci.
V něm se dočítáme, že
fundátorem stavby byl
František Petřík. Letopočet 1708, který z textu
vyplývá, však nepůsobí
příliš pravděpodobně. Rodina Petříků totiž Horní
mlýn vlastnila až v letech
1786 - 1881. I s přihlédnutím k tvarosloví statue lze
tedy její vznik klást až do
počátku 19. století.
V listopadu 1818 složil
mlynář na vydržování sochy fundaci ve výši 105 zl.
Koncem roku 1882 bystřecký farář za Petříkovy
peníze nakoupil státní
obligace s 5% úrokem, za
nějž se nadále každoročně sloužily dvě tiché mše
svaté, zbytek úroku (asi
2 zl.) byl ukládán na spořitelní knížku v Lanškrouně a měl sloužit k údržbě
památníku. Z tohoto fondu
pak byla hrazena oprava sochy v roce 1898, kterou
provedl malíř a štafírník Antonín Rybníček z Prahy,
i následná rekonstrukce v roce 1904. O deset let později se opravoval plot kolem sv. Jana. Náklady s tím
spojené obec hradila z prodeje dřeva z lip, které rostly
u skulptury a jež nechala obec roku 1912 porazit. Vydělala tím 140 korun. O rekonstrukci památky v roce
1933 nás zpravuje opět nápis na podstavci.
Socha stojí u silnice v zahradě rodinného domu čp.
115.
Vpředu na podstavci je vytesán nápis:
„KE CTI A CHWALE
BOZI A S. IANA NEPO
MVCKEHO ZSLIBV
NECHAL STATVI WY
STAWETI
FRANCIVS PETRIK“
Vzadu na podstavci je černou barvou napsáno:
„OPRAVENO R. 1933 NÁKLADEM
ZÁLOŽNÍHO A SPOŘITELNÍHO SPOLKU
„SVÉPOMOC“
V BYSTRCI“

Na Šunavě u cesty stojí jednoduchý betonový kříž, který
zde dal po první světové válce vztyčit majitel usedlosti čp.
73 Jan Kyral jako díkuvzdání
za šťastný návrat z války.
Monument stojí na travnatém prostranství u místní
komunikace, vedle něj roste
stará třešeň, za ním jsou těsně vedle sebe vysázeny čtyři
malé smrky. Kříž je betonový,
čelem se mírně odchyluje od
jihu.
Jedná se o prostý latinský
kříž, na němž původně viselo
plastické tělo Ukřižovaného
z biskvitu, dnes je v křížení břeven zavěšen zasklený
obraz Nejsvětějšího Srdce
Páně, pod kterým je napsáno:

„TENTO OBRAZ BYL POSVĚCEN
VE FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ“
Kříž není zapsán v ústředním seznamu kulturních
památek.

čerpáno z knihy Sakrální památky obce Bystřec

ODBĚRY KRVE

Na základě rozhovoru s MUDr. Novotným sdělujeme občanům, že v jeho ordinaci nebudou do
odvolání z personálních důvodů prováděny odběry krve.
V případě potřeby prosím využijte služeb odběrového centra v Jablonném nad Orlicí na adrese:
Českých bratří 86, 561 64 Jablonné nad Orlicí
(budova vlevo pod „starou školou“ ve směru na
náměstí v Jablonném nad Orlicí). Provozní hodiny odběrového centra jsou ve všední dny kromě
čtvrtka od 6:30 do 8:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ

oznamuje, že nebude ordinovat od 14. listopadu do 19. listopadu 2019. Pouze akutní případy
zastoupí ve čtvrtek 14. listopadu MUDr. Novotná
v Horní Čermné, dále 15. – 19. listopadu zastoupí
MUDr. Remešová v Jablonném nad Orlicí.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození

Sára Junková
Jan Kalous
Marie Seidlmanová
Daniel Sočka
Přejeme dětem, ať vyrůstají ve
zdraví pro radost všech.

Manželství uzavřeli

Jaroslav Tejkl a Adéla Junková
6. 7. 2019
Zlatou svatbu oslavili
Květuše a Jan Killarovi čp. 307
Vlasta a Jaroslav Vaníčkovi čp. 311

Jubilanti

Svá životní výročí oslavili a oslaví
Marie Macháčková čp. 267 98 let
Růžena Tejklová čp. 172
95 let
František Pouk čp. 119
89 let
František Mrázek čp. 262 88 let
Oldřich Matějka čp. 337
87 let
Marie Krátká čp. 191
85 let
Marie Matějková čp. 287
85 let
Lidmila Altmanová čp. 134 84 let
Jaroslav Seidlman čp. 40 84 let
Josef Pouk čp. 178
84 let
František Macháček čp. 331 81 let
Růžena Křivohlávková čp. 133 80 let
Ivan Maco čp. 264
79 let
Jan Tejkl čp. 200
78 let
Jana Lišková čp. 213
78 let
Anna Černohorská čp. 58 76 let
Marie Macová čp. 264
76 let
Karel Berka čp. 76
75 let
Helena Berková čp. 76
75 let
Františka Hrdinová čp. 304 75 let
Josef Tejkl čp. 143
75 let
Jan Matějka čp. 294
73 let
Karel Jakeš čp. 354
73 let
Marie Jakešová čp. 354
73 let
Marie Matějková čp. 321
72 let
Jan Hrdina čp. 138
72 let
Jaroslav Čada čp. 151
72 let
Pavel Křivohlávek čp. 227 71 let
Helena Hrdinová čp. 115
71 let
Jaroslav Hrdina čp. 330
71 let
Marta Dolečková čp. 152 70 let

Úmrtí

Ve věku nedožitých 90 let zemřel
Josef Kaška

KULTURA JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Akce říjen 2019 – listopad 2019
Veletoč - pondělí 21.10., 19 hodin, divadelní představení
Autorská komedie Ivy Janžurové
na námět Jany Paulové. Hrají: Helga - Iva Janžurová, Boženka - Eva
Holubová, Arnošt - Marian Roden,
Naďa - Sabina Remundová, Olin Aleš Bílík / Přemysl Pálek
Moje hra – čtvrtek 31.10. ,19 hodin, divadelní představení
Moje hra je komedií o životě, jakkoli
hlavnímu hrdinovi jeho život právě
protekl mezi prsty. Hrají: Mistr Jankulovski - Jiří Bartoška, Mladá paní
- Jana Janěková ml., Paní Matka
- Nina Divíšková / Radana Hermanová, Ordinérní blondýna - Zuzana
Bydžovská, Bejvalka - Adéla Kačerová, První láska - Vlasta Peterková, Poslední omyl - Adéla Koutná,
Funebrák - Martin Kubačák
Nalevo od výtahu – pondělí 2.12.
19 hodin, divadelní představení
Všechno začne, jako v mnoha
dobrých komediích, zabouchnutými dveřmi. Hrají: Yan: Roman
Vojtek, Marilda a policistka: Lenka Zbranková, Boris: Jiří Ployhar,
Eva: Kristýna Kociánová, Florence Arnaud: Jana Tabrea, André
Arnaud a policista: Vilém Udatný,
Jean-Yves: Zdeněk Rohlíček
Dovolená za všechny prachy –
9.11. v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
derniéra divadelního představení
mladých ochotníků z Jablonného
nad Orlicí
Výstavy na IC:
Výstava u příležitosti 100 let
ČČK – potrvá do 5.10.2019
Výstava u příležitosti 400 let od
narození Petra Figula Jablonského 6.10 – 18.10.

Poděkování
Děkujeme za účast při rozloučení
s naším tatínkem Josefem Kaškou,
též děkujeme za jemu věnované
květinové dary.
dcery Miloslava a Marta
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Výstava – Štefan Hrudka Kouzlo
dřeva – 27.10.- 23.11
Jeho práce hlavně se dřevem je
velmi rozmanitá, vyrábí sochy a
drobnější sošky, reliéfy, loutky,
betlémy, historické zbraně, nábytek, užitkové předměty / velkou
část tvoří například myslivecká
technika/ a také se věnuje restaurátorské činnosti.
Dětský filmový festival: 18.11. –
22.11.
Festival dětských filmů spojený s
losováním vstupenek – začátky
promítání vždy v 17 hodin.
Lotrando a Zubejda – pohádkový muzikál, sobota 23.11. v 16
hodin
Muzikálová pohádka Lotrando
a Zubejda ožívá na divadle. Pojďte
s námi prožít tento oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést do originálního prostředí
dálného východu, zahrajte si s
námi na loupežníky, zazpívejte si
písničky, ale hlavně si užijte vtipný
děj, skvělé herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty.
Rozsvěcení náměstí 30.11.2019
Tradiční rozsvěcení náměstí spojené s vernisáží výstavy a stavěním betlém a vánoční scénkou..
SONOR film – 7.12 2019
Promítání starších dokumentů
z historie Jablonného nad Orlicí
a okolí.
Pro podrobnější informace prosím
sledujte plakáty, případně informace na www.jablonneno.cz

Pozvánka na koncert :

Štefan Margita Gala 2019

Středa 13. listopadu, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Letos v listopadu a v prosinci absolvuje jedenáct koncertů Štefan
Margita Gala 2019 v Čechách a
na Moravě s houslistou Miroslavem Ambrošem a jeho dvanáctičlenným dámským smyčcovým
orchestrem Ambroš Ladies Orchestra a se sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou.
Prodej vstupenek v IC Jablonné
nad Orlicí nebo na www.jablonneno.cz

MYSLIVECKÝ SPOLEK
KALAMITNÍ KŮROVCOVÉ DESATERO

všech případech zajistit plnou ochranu stojících stromů, ale
můžete tímto způsobem množství napadených stromů podstatně snížit.
8. Neplýtvejte kapacitami a energií
V situaci kůrovcové kalamity na významné části území
střední Evropy a nedostatku pracovníků a technologií není
efektivní soustředit kapacity na těžbu sterilních kůrovcových
stromů. Těžbu smrků, které již nemají kůru, lze odložit do
konce roku 2022. V případě ponechání suchých stromů v
porostech je možné požádat obec s rozšířenou působností
o vyhlášení zákazu vstupu do lesů.
Prioritou musí být provedení těžby a asanace stromů, kde
se kůrovci ještě vyskytují a hrozí jejich vyrojení. Je proto potřeba ověřit přítomnost kůrovců v kůře.
Zároveň je třeba pečlivě kontrolovat i stromy v okolí evidentně napadených jedinců a v případě podezření napadení
dalších stromů (např. rezivění jehlic) je také vytěžit a asanovat.
9. Sledujte teploty
Teplota je důležitá pro průběh rojení (napadání atraktivního dříví i stojících stromů).
Rojení probíhá obvykle od dubna do září, ale začíná při
teplotách nad 20°C. Pokud tedy teploty nevystoupají nad
tuto hodnotu nebo pod ní opět klesnou, rojení nezačne nebo
se dočasně přeruší nebo výrazně zpomalí. To platí zvlášť,
pokud se přidá déšť.
Pokud rojení probíhá při teplotách lehce nad 20°C, kůrovec vyhledává lokality osluněné, zejména místa otočená k
jihovýchodu, jihu a jihozápadu.
Pokud rojení probíhá při teplotách okolo 30°C, jsou tyto
lokality ohřáté příliš a kůrovce je třeba hledat v chladnějších
místech uvnitř porostů a na místech otočených k severu.
Kromě rojení má teplota vliv i na délku vývoje nové generace. Při běžných jarních teplotách vývoj první generace trvá
i 10 týdnů, ale při teplotách okolo 30°C se může vývoj zkrátit
i na polovinu. Je proto potřeba nečekat a nalezené kůrovcové dříví průběžně zpracovávat.
10. Raďte se s odborníky a hledejte řešení
Naše vědomosti o kůrovcích se rozrůstají, a to jak v oblasti
jeho chování, tak i v oblasti metod kontroly a obrany. Více informací naleznete na www.nekrmbrouka.cz, www.vulhm.cz/
los, www.kurovcoveinfo.cz nebo v časopise Lesnická práce.
Základním prvkem poradenství je odborný lesní hospodář,
který vlastníkovi zabezpečuje odbornou garanci správného
hospodaření, včetně zabezpečení poradenských činností v ochraně lesa. Další možnost představují orgány státní
správy, především na obcích s rozšířenou působností. Třetí
vrstvu tvoří odborná poradenská pracoviště, jako např. Lesní ochranná služba při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, která poskytuje bezplatně poradenství
všem vlastníkům a uživatelům lesa.
Důležité je hledat řešení a v žádném případě nerezignovat,
i když je situace komplikována vývojem počasí, problémy na
trhu s dřívím a nedostatkem pracovníků. Je třeba neutěšovat
se tím, že nám pomůže počasí nebo že řešení neexistuje.
Je nutné využít maximum aktuálních informací, být kreativní,
využívat poradenství a vždy hledat cestu, jak bránit dalšímu
rozvoji kalamity, jak chránit vlastní i sousední majetek.

1. Odstraňujte pro kůrovce atraktivní dříví
Živelná kalamita (vývraty, zlomy) je vhodná k odchytu
kůrovců při jarním rojení. Pokud nechceme, aby byla napadena, musíme toto dříví odstranit do začátku rojení (dle
počasí cca polovina dubna – polovina května). Je nutné
správně zhodnotit kapacity ve vztahu k času potřebnému na
zpracování polomů a asanaci napadeného dříví. V žádném
případě nesmí dojít k vyrojení (výletu) nové generace lýkožrouta z napadeného dříví.
2. Důsledně vyhledávejte napadené stromy
Včasné nalezení všech napadených stromů je základem
další úspěšné obrany. Začínáme hledat napadené stromy
pomocí drtinek na porostních stěnách v okolí původního
výskytu kůrovců a postupně dle času se snažíme hledat
napadené stromy i uvnitř porostů, především pokud nejsou
stromy napadené na porostní stěně. Zejména si všímáme
stromů, které neraší, případně u nich dochází k rychlému
opadu jehličí. Tyto znaky jsou důležité hlavně v případech,
kdy rojení probíhá při vysokých teplotách (okolo 30°C) a v
oblastech s výskytem lýkožrouta severského.
3. Těžte přednostně kůrovcem napadené dříví
Včasná asanace napadených stromů s využitím všech
dostupných metod zabrání nebo omezí napadení dalších
stromů a tím se vynaložené náklady vrátí. Je nutné brát v
potaz omezení jednotlivých metod a zohlednit je pro konkrétní situaci. Za asanaci nelze považovat pouhé vyvezení
napadeného dříví z lesa, protože kůrovec je dobrý letec a do
lesa se vrátí.
4. Kombinujte metody asanace
Ruční odkorňování pomocí škrabáku na kůru (na trhu je
jich několik typů) je dostupné a účinné ve stádiích vývoje larva a kukla. Oloupání kůry z pokáceného kmene v malém
množství nevyžaduje pro fyzicky zdatného člověka zásadní
náklady, kromě investice do vlastního času, a často je pro
drobného vlastníka lesů jedinou dostupnou metodou. Chemická asanace nemá z hlediska vývojového stádia omezení,
výkon je vyšší, ale pro drobného majitele lesa existují omezení v zajištění přípravků pro chemickou asanaci. Spíše pro
větší vlastníky je alternativou je odkorňování pomocí adapterů na motorovou pilu.
5. Eliminujte kůrovce na skládkách
V současné době je k dispozici více možností asanace skládek. Jednou je aplikace insekticidních sítí, které lze
použít i opakovaně. Klasický postřik skládek, kdy se ošetří
pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je účinný jen tehdy,
zkombinuje-li se se zakrytím skládky netkanou textilií.
6. Nenechávejte napadené dříví v lese
Asanace pouhým odvozem napadeného dříví z lesa je
v současné době zakázána. Aktivní kůrovcové dříví (tedy dříví, kde jsou pod kůrou živí jedinci kůrovců v jakémkoli vývojovém stadiu) musí být asanováno, i když je skladováno mimo
les, například i jako palivové dříví v intravilánu obcí.
7. Dočišťujte ohniska žíru
Na počátku rojení lze množství kůrovců a tím i napadených stromů snížit pomocí odchytů kůrovců do lapačů, na
otrávené lapáky. Pokud jste schopni zajistit odbyt dříví nebo
asanaci v lese, je možné použít v místech jednotlivého výskytu kůrovcem napadených stromů i neotrávené lapáky.
K odchytu lze použít i insekticidní síť, kterou v místě zakryjete neprodejné dříví. Podmínkou účinnosti těchto zařízení je
předchozí odstranění napadeného dříví do počátku rojení.
Použití těchto zařízení na počátku rojení sice nedokáže ve

Petr Vaníček, jednatel MS

Zveme vás na tradiční

„Čertování“
ve čtvrtek 5. 12. od 16 hodin.
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TOP Centrum Žamberk,

areál bývalé mlékárny Vám nabízí ihned k odběru
za zvýhodněné ceny kvalitní Bílinské uhlí,
uhelné a dřevěné brikety
a pelety s možností osobního odběru
nebo se zajištěním dopravy domů.
Více na www.okpaliva.cz.
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KLUB DŮCHODCŮ
muzeum. Tam jsme viděli současné i historické vozy,
které nadšení sběratelé hasičské techniky dovezli z
různých míst z celé republiky a ještě další věci, jako
jsou helmy, sekery, hadice, uniformy, atd.
Výlet se vydařil, byl pěkný, moc se nám to líbilo.

Klub důchodců se po prázdninách opět rozjel na
plné obrátky. Hned na začátku září jsme absolvovali
výlet do Chrudimi a okolí. V pondělí pršelo, lilo jako z
konve, ale v úterý se počasí umoudřilo, ranní mlha se
zvedla a po celý den nás provázelo sluníčko a modrá obloha. Nejdříve jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, který nás oslovil jak svojí krásou, tak
i svojí velikostí. Jeho věže dosahují výšky 62 metrů,
vnitřní délka kostela je 39 metrů. Na hlavním oltáři je
obraz Krista Spasitele.
Potom jsme se odebrali do muzea loutek. Zde se nachází více než 8500 loutek z celého světa. Jsou zde
loutky historické i současné, velké i malé, dřevěné, látkové, papírové, jedna hezčí než druhá. Prostě nádhera!! Zde by člověk dokázal strávit i několik hodin.
Potom jsme odjeli na zámek Žleby. Je to velkolepé
romantické sídlo rodu Auerspergů, ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů: např. kožených tapet,
obrazů, vitráží, rukopisů, knih a luxusního nádobí.
Nakonec jsme ještě v obci Kočí navštívili hasičské

Marie Tejklová

JEDINEČNÝ ÚSPĚCH
JABLONSKÝCH
KARATISTŮ
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

19. června vyrazili jablonští karatisté na Mistrovství světa karate
do Bratislavy, které se odehrávalo
na stejném místě jako MS v hokeji
2019. Z počátku jsme si nesli i osud
našich hokejistů a sbírali jsme 4 a 5.
místa. V konkurenci více jak tří tisíc
závodníků z pěti kontinentů se však
jablonští rozhodně neztratili.
V pátek nás čekala disciplína kata,
kde naše nejlepší umístění dosáhlo
dvou pátých míst (Nela Kubelková
a Roman Krátký) a jedno 11 místo (Václav Krátký). V sobotu cinkl
cenný kov v zápasech kumite v jednotlivých váhových kategoriích a to
bronz. Získal ho náš nejúspějšnější
závodník Ondřej Náhlík. Poslední
den bojoval Albert Vacek v kumite,
který skončil těsně za medailovýmimi umístěními a obsadil 4. místo.
Obdiv a poděkování si zaslouží
všichni zúčastnění, protože bojovali
jako draci. Z jablonských karatistů
nás reprezentovali tito borci: Václav
Krátký, Ondřej Náhlík, Ondřej Novák, Nela Kubelková Daniel Krátký
(kategorie žactva), Albert Vacek (junioři), Roman Krátký (senior, trenér)
Pokud máte zájem karate vyzkoušet, přijďte během září v úterý nebo
v pátek zdarma na zkušební hodinu
karate a seznamte se s dynamickým olympijským sportem.

-KCK Jablonné nad Orlicí-
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BYSTŘECKÝ
TENISOVÝ OPEN 2019
Dne 24. 8. 2019 se na antukovém hřišti
konalo finále 9. ročníku tenisového turnaje BTO. Turnaje se zúčastnilo celkem
13 hráčů rozlosovaných do dvou skupin.
Hráči si v průběhu roku odehráli vzájemné zápasy a z každé skupiny postoupili
4 hráči do finále.
Finále BTO se hrálo na dva sety způsobem známým jako pavouk. V případě
nerozhodného stavu rozhodoval tiebreak.
Vítězem turnaje BTO 2019 se stal Oldřich Solar. Na druhém místě Kristián
Bříza a na třetím místě Tomáš Vaníček.
Blahopřejeme vítězovi a děkujeme všem
hráčům za účast. Těšíme se na další již
10. ročník turnaje BTO.

www.btclub.cz

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

16.00 – 17.00
17.00 – 19.00
17.00 – 20.00
19.00 – 20.00
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 20.30
15.30 – 17.00
17.00 – 20.00
19.00 – 20.30
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.30 – 21.00
16.30 – 18.00
17.00 – 20.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
9.00 – 10.30
15.30 – 17.30
17.30 – 19.30
9.00 – 10.30
10.30 – 12.00

Maminky s dětmi – p. Kestřánková
Stolní tenis – P. Černohorský
Posilovna muži – J. Uher, J. Prokopec, M. Urban
Powerjóga – A. Mihulková
Skaut chlapci – V. Uher
Minikopaná – M. Vaníček / Posilovna ženy – P. Rollerová
Jumping – M. Kroulíková
Cvičení dívky – L. Urbanová
Posilovna muži – J. Uher, J. Prokopec, M. Urban
Minikopaná
SDH žáci – V. Matějka
Cvičení na balónech – P. Pouková / Posilovna ženy – P. Rollerová
Cvičení dívky – L. Urbanová
Skaut dívky – M. Hricinová, K. Macháčková
Posilovna muži – J. Uher, J. Prokopec, M. Urban
Florbal muži
Nohejbal – J. Krátký
Posilovna ženy – P. Rollerová
Míčové hry – J. Roller st.
Nohejbal – P. Uher
Florbal muži – M. Vaníček
SDH – M. Tomeš

Příspěvky pro TJ: děti do 15 let 70 Kč, ostatní 150 Kč – vedoucí odevzdají příspěvky
paní E. Berkové do 30. 11. 2019

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 5. 12. 2019.
Za příspěvky děkujeme.
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