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

Redakční rada přeje všem občanům krásné vánoce prožité ve spokojenosti
a do nového roku hlavně zdraví a štěstí.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
V předvánočním čase se uskutečnila výstava betlémů v prostorách ateliéru p. Jitky Egermaierové.
Vernisáž výstavy zahájily svým vystoupením děti ze
základní školy v doprovodu Gabriely Vašíčkové a Kateřiny Celerové. Na výstavě byly k vidění betlémy vyřezávané, pečené, papírové, keramické, paličkované.
Děkujeme všem, nejen místním, kteří betlémy zapůjčili. Zvláštní poděkování patří Kateřině a Jiřímu Matějkovým, bez kterých by tato výstava nevznikla. Během
dvou víkendů shlédlo výstavu nesčetné množství návštěvníků, kteří odcházeli s dobrou náladou.

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NAVŠTÍVILY VÝSTAVU BETLÉMŮ.

Děti z mateřské školy navštívily ateliér paní Egermaierové, kde se konala výstava betlémů, na kterou nás
pozval pan starosta. Domluvili jsme se na termínu s tím, že nás doprovodí p. Benešová a p. Pecháček. Při
příchodu zněly koledy a byl rozsvícen stromeček. Paní učitelka přečetla dětem pohádku o narození Ježíška
a zazpívali jsme si koledu My tři králové. Děti si prohlédly různé druhy betlémů. Nejvíce se jim líbil betlém, na
kterém se téměř každá figurka pohybovala. Úplně na závěr děti dostaly čaj a cukroví a společně jsme si zazpívali koledu Půjdem spolu do Betléma. Po návratu do školky si každý vyrobil betlémek z papíru.
Jana Vašíčková, učitelka

DĚTI Z DRUŽINY ZPÍVALY
Adventní čas je v plném proudu,
a tak si jej užíváme i my s dětmi.
Vedle výroby přáníček nebo ozdob, děti rády zpívají. A protože je
i období radosti, rozhodli jsme ve
družince trošku radosti předat dál.
Proto jsme se již podruhé domluvili
s místními obyvateli obecních bytů
a společně jsme si zazpívali za hudebního doprovodu paní Vašíčkové.
Na závěr jsme se vzájemně potěšili
výměnou drobných dárečků a přáním krásných a spokojených svátků.

Za ŠD
Kateřina Celerová
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2.1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely
5/7 v kat. území Bystřec. Zařadit jako bod 5.5.
Výsledky hlasování: Pro 10 Proti 1 Zdrželi se 0
2.2 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu parc.
č. 200 v kat. území Bystřec, s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Zařadit jako bod 5.6.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
2.3 Žádost o odkup pozemkové parcely p.č. 1692/2 v kat.
území Bystřec. (schválení zveřejnění záměru prodeje
této parcely). Zařadit jako bod 5.7.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
2.4 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání takto:
1 Volba Ověřovatele zápisu
2 Doplnění a schválení programu jednání
3 Finanční a rozpočtové záležitosti
3.1 Rozpočtové opatření č. 3
4 Smlouvy
4.1 Mimořádný investiční členský příspěvek – Sdružení
obcí Orlicko.
4.2 Dodatek ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo –
Lanškrounsko.
5 Pozemkové záležitosti.
5.1 Smlouva o smlouvě budoucí kupní o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo: IE-122007697/VB/5.
5.2 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – koupě nemovité
věci.
5.3 Stanovení ceny obvyklé za pozemky potřebné ke směně a narovnání vztahů dle katastru nemovitostí.
5.4 Žádost o směnu částí pozemků parc. č. 3418/1 a
3373/2 v kat. území Bystřec.
5.5 Schválení zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 5/7
v kat. území Bystřec.
5.6 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu parc. č.
200 v kat. území Bystřec, s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
5.7 Žádost o odkup pozemkové parcely parc. č. 1692/2 v
kat. území Bystřec. (schválení zveřejnění záměru prodeje této parcely).
6 Závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystřec.
7 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.
8 Prodej vybavení prodejny potravin v horní části obce
9 Schválení plánu oprav komunikací na rok 2020.
10 Schválení plánu zimní údržby.
11 Záměry zařazené do rozpočtového výhledu na roky
2020, 2021, 2022 a 2023.
12 Různé. (Výběr dodavatele - škola, výběrové řízení na
dodavku služeb spojených s tříděnými složkami komunálního odpadu, návrh směny pozemků s Římskokatolickou farností Bystřec, školení zastupitelů pořádané
DSOMSL, možnost zveřejnění údajů obce v Jablonské
informační ročence 2020)
13 Informace z činnosti rady a obecního úřadu
14 Diskuse
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3
dle přílohy bez připomínek.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
4 Smlouvy:
4.1 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se
Sdružením obcí Orlicko o poskytnutí mimořádného
investičního členského příspěvku ve výši 370 047,00
Kč na akci Singltrack Orlicko – Kladsko dle přílohy. Poskytnutá částka bude převedena postupně v 8 ročních
splátkách v letech 2020 – 2027.
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 11 Zdrželi se 0
4.2 Zastupitelstvo obce Bystřec projednalo návrh dodatku
č. 4 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí

SLOVO STAROSTY
Už je tomu rok, kdy jsme se jako noví činitelé začínali
orientovat v povinnostech, které se na nás nahrnuly,
a věřte, že jich není vůbec málo. Naštěstí je mezi námi
dost aktivních a obětavých zastupitelů a snad se nám
daří prosazovat a plánovat zájmy Vás všech. To, jak se
nám to daří, musíte posoudit sami. A tak se jako každé
slovo starosty opět obracím na Vás všechny, abyste
nám předávali své připomínky a náměty na zlepšení
života v obci, nejlépe osobně na obecním úřadě, na
jednání zastupitelstva nebo se obrátili přímo na jakéhokoliv zastupitele ve svém nejbližším okolí.
Je těžké bilancovat v tomto období, protože se nám
mnoho hmatatelného zatím nepodařilo, ale připravujeme spoustu záměrů, které snad budou kladně hodnoceny.
V uplynulém měsíci si jistě někteří řidiči všimli, že se
členové z řad zastupitelů podíleli na vyřezávání náletových dřevin okolo cest. Tomuto předcházelo mnohdy
nelehké jednání s vlastníky pozemků a vlastní provedení bylo téměř za odměnu. Další věcí, která se týká
nás všech, je provádění zimní údržby vlastními silami, kdy jsme za tímto účelem pořídili novou techniku.
Věříme, že se nám podaří zajistit základní sjízdnost
a schůdnost všech komunikací a chodníků, však bude
zima a nemůžeme se pohybovat jako v červnu.
Co nás naštěstí nepotkalo je stávka „učitelů“ 6.11.,
kterou jsme v naší obci nepocítili. Za toto zaslouží náš
pedagogický i nepedagogický personál velký dík. Bylo
mi smutno, když jsem se dozvěděl, že tato skutečnost
byla ze strany rodičů přehlížena bez povšimnutí.
Vlastně mě to nepřekvapilo, v dnešní době se totiž
nechválí, neděkuje a vše se jen kritizuje, aniž by byly
známi všechny okolnosti.
V předvánočním čase je prostor na zamyšlení, proč
toto nezměnit. Chvalte se, vyjadřujte se k dění kolem
sebe, jsme lidi a můžeme vzájemně komunikovat a řešit problémy, jen o nich musíme vědět.
Na závěr Vás zvu na trubačské vystoupení v našem
kostele, kde zazní vánoční koledy.
Ze srdce přeji krásné, ničím nerušené svátky
a úspěšný vstup do nového roku.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 30. 9. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan
Tejkl, Tomáš Vaníček, ing. Václav Matějka, Mgr. Marta
Mikmeková, Martin Tomeš, DiS, Ing. Stanislava Uhrová
Omluveni: Jiří Matějka, Karel Voznický, Jiří Uher, Jan
Votrubec
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
1 Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Pouková, Václav Pecháček
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 2
2 Doplnění programu jednání dle návrhu.
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ze dne 20.12.2012 a dále návrh nových stanov svazku, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jejichž
předmětem je přistoupení obcí Lubník a Žichlínek do
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností od 01.01.2020 a změna sídla
svazku, a pověřuje starostu obce k vyslovení souhlasu
s jejich schválením při jejich projednávání na jednání
valné hromady svazku.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
5 Pozemkové záležitosti:
5.1.1 Zastupitelstvo ruší své usnesení ze dne 4. 9. 2019
číslo 3/2019/4.1 kterým byla schválena smlouva se
společností ČEZ Distribuce ve věci – smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby č. IE-12-2007697/VB/5.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.1.2 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.
Změna od předchozí smlouvy spočívá v úpravě trasy vedení.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jejíž součástí je i návrh smlouvy kupní na
část pozemku parc. č. 3719, kterou je uvažováno zastavět stavbou „Komunikace Šunava“. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.3 Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění prodejů a směn
pozemků schválených na ZO dne 12. 6. 2019 pod č.
usnesení 2/2019/4 za cenu obvyklou, která bude vycházet z vyjádření Ing. Milana Nágla (osoba odborná
na odhady pozemků a nemovitostí). Seznam pozemků, jejichž záměr prodeje a směny má být zveřejněn,
je přiložen v příloze.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
5.4 Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků parc. č. 3418/1 (část ve stávajícím dvoře)
a 3373/2 (část nutná k přejezdu na sousední pozemky)
kat. území Bystřec za parcelu parc. č. 3420 v kat. území
Bystřec. Náklady spojené se zaměřením pozemků a jejich zápisem do katastru nemovitostí hradí navrhovatel
(žadatel o směnu). Rozdíl ve výměře pozemků bude
oceněn částkou obvyklou dle vyjádření Ing. Nágla.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.5 Zastupitelstvo obce ruší záměr obce prodat část parc.
č. 5/7 v kat. území Bystřec dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.6 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu parc. č. 200 v kat. území Bystřec, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkový dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.7 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje parc. č. 1692/2 v kat. území Bystřec za cenu dle
vyjádření Ing. Nágla.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
6 Závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystřec.
6.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí audit obce ze
dne 10.9.2019 s výroky:
1) V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.
2) V rámci přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky závažného charakteru § 10 odst. 3 písm. c)
zákona, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy. Přehled chyb a nedostatků podle
§ 10 odst. 3 písm. c) v členění podle odst. 1 a 2 zákona:

Porušení ustanovení: Zákon č. 128/200 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva (ustanovení § 48
odst. 2 písm. p)). Pracovněprávní vztah člena ZO vznikl
dne 1.6.2019 ZO vyslovilo souhlas až dne 12.6.2019.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
6.2 Opatření přijatá k nápravě zjištěných chyb: Tento akt
nelze legislativně napravit. Opatření přijatá k nápravě
zjištěného porušení spočívají v přijetí opatření, která
zamezí opakování tohoto porušení.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7 Zastupitelstvo schvaluje udělení mimořádných odměn
neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy takto:
7.1 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu Jiřímu Matějkovi za splnění mimořádných úkolů
obce (vyhotovení soupisu parcel užívaných bez právního
vztahu, příprava investičního záměru „chodník na horní
část obce“, příprava plánu zimní údržby, příprava plánu
oprav komunikací, příprava investičních záměrů obce)
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.2 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu Milanovi Tejklovi za splnění mimořádných úkolů
obce (vyhotovení soupisu parcel užívaných bez právního
vztahu, příprava investičního záměru „chodník na horní
část obce“, příprava plánu zimní údržby, příprava plánu
oprav komunikací, příprava investičních záměrů obce).
Výsledky hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 1
7.3 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu Ing. Václavu Matějkovi za splnění mimořádných
úkolů obce (příprava plánu zimní údržby, příprava plánu
oprav komunikací, příprava investičních záměrů obce)
Výsledky hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 1
7.4 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši
dle přílohy bývalému radnímu Václavu Pecháčkovi za
splnění mimořádných úkolů obce (vyhotovení soupisu
parcel užívaných bez právního vztahu, příprava investičního záměru „chodník na horní část obce“)
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 2
7.5 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy místostarostovi Milanovi Mrázkovi za splnění mimořádných úkolů obce (vyhotovení soupisu parcel užívaných bez právního vztahu, příprava investičního záměru
„chodník na horní část obce“ – individuální komunikace
s dotčenými vlastníky, příprava plánu zimní údržby – vyhotovení textové a grafické části, příprava plánu oprav
komunikací, příprava investičních záměrů obce, příprava
a organizace Benátské noci)
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 2
8 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej veškerého vybavení prodejny potravin v čp. 301. Evidovaný majetek
bude při nejbližší inventuře vyřazen. Cenu prodeje určí
rada jednotlivě za každý požadovaný kus zvlášť.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
9 Zastupitelstvo obce schvaluje plán oprav komunikací
na roky 2020 – 2023 dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh plánu zimní
údržby dle přílohy. Plán zimní údržby bude upraven do
podoby nařízení obce, které vydá rada obce.
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2.7.7 Smlouva budoucí o směně – k částem pozemků
p. č. 3373/2 a p. č. 3418/1
2.7.8 Záměr směny pozemků – p. č. 3709/3, č. st. 733/2,
části p. č. 3709/1 a části p. č. 2000/4
2.7.9 Záměr směny části pozemku – p. č. 3498 – dle
geometrického plánu 1001-36/2017
2.8		 Místní program obnovy venkova 2020 – 2023.
2.9		 Různé.
2.9.1 Podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na
provádění zápisů do informačního systému RÚIAN
dle zákona č. 111/2000 Sb.
2.10 Informace z činnosti rady a obecního úřadu
2.11 Diskuse:
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
3 Mimořádný investiční příspěvek sdružení obcí Orlicko
3.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zapojení obce
Bystřec do spolufinancování projektu „Singltrack Orlicko – Kladsko“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení
obcí Orlicko, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
mimořádných investičních členských příspěvků ve prospěch Sdružení obcí Orlicko na realizaci tohoto projektu,
a to v letech 2020 – 2027 každoročně částku ve výši 46
256 Kč formou záloh. Vyúčtování mimořádných příspěvků na realizaci projektu „Singltrack Orlicko – Kladsko“
provede Sdružení obcí Orlicko nejpozději do 30. 6. 2028.
Výsledky hlasování: Pro 1
Proti 8 Zdrželi se 2
4 Rozvoj obce
4.1 Zastupitelstvo obce Bystřec projednalo analytickou
část Strategického plánu rozvoje obce Bystřec na roky
2020 – 2026, jejíž součástí je SWOT analýza, a bere
na vědomí přípravu návrhové části strategického plánu
s tím, že kompletní finální podoba strategického plánu
bude Zastupitelstvu obce Bystřec předložena k projednání do 31. března 2020.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5 Finanční a rozpočtové záležitosti
5.1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4
dle přílohy bez připomínek.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
5.2 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2023.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
6 Smlouvy:
6.1 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy
Orlickoústecké nemocnici, prostřednictvím Nadačního
fondu S námi je tu lépe, na částku dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 1
6.2 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy
Albertinu spol. s r.o., odborný léčebný ústav Žamberk na
částku dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
6.3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy
AESKULAP spol. s r.o., léčebný ústav Červená Voda na
částku dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
6.4 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy
Základní umělecké škole v Jablonném nad Orlicí na
částku dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 10 Proti - Zdrželi se 1
7 Pozemkové záležitosti:
7.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření k obvyklé
ceně pozemků v k.ú. Bystřec, zpracované Ing. Náglem.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
7.2 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy
s p. ME – prodej pozemku p. č. 222/50 dle přílohy a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy

Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměry obce zařazené do rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2023
předkládané radou obce dle předlohy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
12 Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi
z bodu různé:
12.1Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z bodu
různé
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
12.2Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním jednání
ve věci směny pozemků pod hřbitovem a jeho okolí dle
návrhu Římskokatolické farnosti Bystřec viz příloha.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z rady obce
ze dne 17.9.2019 č. RO/10/2019.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
14 Diskuse
Pan starosta Ing. Tomáš Šťastný pozval zastupitele na školení pořádané Mikroregionem Severo -Lanškrounsko
28. 11. 2019 v Lanškrouně v novém kulturním domě.
Město Jablonné n. O. nabízí zveřejnění údajů o Bystřeci
v ročence Jablonného n. O. Pravděpodobný náklad je
14,- kč za kus. Obec Bystřec pořídí 200 ks a k vyzvednutí budou na obecním úřadu.
Pan místostarosta Milan Mrázek požádal přítomné o názory na vylepšení „Benátské noci 2020“.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Pouková, Václav Pecháček

KONANÉHO DNE 26. 11. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan
Tejkl, Ing. Václav Matějka, Mgr. Marta Mikmeková, Martin
Tomeš, DiS, Jiří Uher, Karel Voznický
Omluveni: Jiří Matějka, Ing. Stanislava Uhrová, Jan Votrubec, Tomáš Vaníček
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
1 Ověřovatelé zápisu: Milan Tejkl, Marin Tomeš,.DiS
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 2
2 Program jednání dle návrhu.
1 Volba Ověřovatele zápisu
2 Doplnění a schválení programu jednání
2.3		 Mimořádný investiční příspěvek sdružení obcí Orlicko
2.3.1 Smlouva o mimořádném investičním příspěvku
sdružení obcí Orlicko
2.4		 Rozvoj obce
2.4.1 Projednání analytické části Strategického plánu
rozvoje obce Bystřec na roky 2020 – 2026, jejíž
součástí je SWOT analýza.
2.5		 Finanční a rozpočtové záležitosti
2.5.1 Rozpočtové opatření č. 4
2.5.2		Návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2023
2.6		 Smlouvy
2.6.1 Darovací smlouva – Orlickoústecká nemocnice.
2.6.2 Darovací smlouva – Albertinum spol. s r.o., odborný
léčebný ústav
2.6.3 Darovací smlouva – AESKULAP spol. s r.o., léčebný
ústav
2.6.4 Darovací smlouva – ZUŠ Jablonné nad Orlicí
2.7		 Pozemkové záležitosti.
2.7.1 Vyjádření k obvyklé ceně pozemků v k.ú. Bystřec
2.7.2 Smlouva kupní – k pozemku p. č. 222/55
2.7.3 Smlouva kupní – k pozemku p. č. 1692/2
2.7.4 Smlouva kupní – k pozemku p. č. 3503
2.7.5 Smlouva budoucí kupní – k pozemkům č. st. 607/2
a části p. č. 3418/1
2.7.6 Smlouva budoucí o směně – k části pozemku p. č.
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s p. MU – prodej pozemku p. č. 1692/2 dle přílohy a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.4 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy
s p. MB – prodej pozemku p. č. 3503 dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.5 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. DK a p. PK – prodej pozemku
č st. 607/2 a části pozemku 3418/1 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.6 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě
budoucí směnné s p. PR – směna části pozemku p. č.
3424 dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.7 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě směnné s p. AM – směna částí pozemků
3373/2 a 3418/1 dle přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.8 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny
pozemků – p. č. 3709/3, č. st. 733/2, části p. č. 3709/1
a části p. č. 2000/4.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
7.9 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku – p. č. 3498 dle připraveného geometrického plánu 1001-36/2017.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
8 Místní program obnovy venkova
8.1 Zastupitelstvo obce schvaluje místní program obnovy
venkova pro roky 2020 – 2023.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
9 Různé
9.1 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na provádění zápisů do informačního systému RÚIAN dle zákona č. 111/2000 Sb.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
10 Informace z činnosti rady a obecního úřadu
10.1Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností rady
obce a bere na vědomí zápis RO/11/2019.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
10.2Zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti
obecního úřadu v uplynulém období.
Výsledky hlasování: Pro 11 Proti - Zdrželi se 0
11 Diskuze
Pan starosta informoval přítomné o vánočních akcích.
Koncert Čermáčku bude 15. 12. 2019 ve 14:00 hodin v kostele
Vystoupení trubačů bude 22. 12. 2019 v 16:00 hodin v kostele.
Výstava betlémů proběhne v ateliéru Jitky Egermaierové
ve dnech 7. 12., 8. 12., 14. 12. a 15. 12. 2019 mezi 14.
a 19. hodinou v uvedených dnech, individuálně skupiny – např. školní a předškolní mládež, i v mezidobí od
9. do 13. 12. 2019. Zahájení výstavy dne 7. 12. 2019
ve 14 hodin se zúčastní všichni zastupitelé.
Služby na výstavě:
8. 12. Mgr. Marta Mikmeková, Václav Pecháček
14. 12. ing. Václav Matějka, Jiří Uher
15. 12. Milan Tejkl, Martin Tomeš
Na leden je plánována cestovatelská beseda v klubovně
hasičárny – předběžně na 24. 1. 2020. Téma Nový Zéland.
Pan starosta dále informoval o tom, že obec bude v novém roce fungovat na základě schváleného rozpočtu
ihned od počátku roku.
K nahlédnutí byl předložen návrh vánočního osvětlení jednotlivých lokalit obce.
Pan starosta jedná o novém pojištění obecního majetku,

vybavení, osob a odpovědnosti zaměstnanců.
Dále byli přítomní informování o složitějším získávání dotace na komunikace ze strany Pardubického kraje a o
oslovení projektantů na rekonstrukci čp. 333 – Svazarm – osloveni byli: Vogelová Jana, Ing. Vacek, Daniel
Krejsa, Kokula s.r.o., pan Friš a architekt Blank.
Pan Pauk z Mistrovic požádal o vydání souhlasu ke kolaudaci malé vodní elektrárny na toku Tiché Orlice.
Poslední jednání obecního zastupitelstva v roce 2019 je
plánováno na 18. 12. 2019
Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny.

POPLATEK
ZE PSA A ZA ODPADY V ROCE 2020
Poplatek ze psa
V roce 2020 budou všichni občané platit poplatek ze psa ve výši 200,- Kč.
Občané starší než 65 let budou za psa platit 100,Kč. Za každého dalšího psa se platí dvojnásobek.
Odpady
Poplatek za odpady zůstává nezměněn.
Základní sazba na občana je 460,- Kč, student
na internátě 190,- Kč, rekreační chalupa 460,- Kč.
Bližší informace získáte na obecním úřadu telefon 465 642 643.

Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
17. 12.
20. 12.
24. 12.
4. 1.
7. 1.

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

14. 1.
17. 1.
21. 1.
28. 1.

svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic
svoz popelnic

Knihovna bude uzavřena
od 18. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Obecní úřad bude
od 23. 12. do 3. 1. uzavřen.
POŠTA PARTNER BYSTŘEC

Pošta Partner Bystřec oznamuje,
že v úterý 31. prosince 2019 bude zavřeno.
Sbor dobrovolných hasičů Bystřec
vás srdečně zve na

Hasičský ples
1. února 2020 od 20:00 v hostinci „U Špičáků“
dále pak na

Rej dětských masek
2. února 2020 od 14:00
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Září uteklo jako voda, i nově příchozí děti si pomalu
zvykly na jim neznámé prostředí školky. Během podzimu jsme často chodili do přírody – do lesa okukovat
houbičky, kterých se letos urodilo opravdu hodně.

Tak začínalo vystoupení dětí ze třídy Sluníček na
koupališti 5. 12.
Mikuláš, Mikuláš, ten nosí dlouhý plášť,
Mikuláš, Mikuláš, chodí s čertem, však to znáš,
Mikuláš, Mikuláš, teď když mu zazpíváš,
Mikuláš, Mikuláš, dárek od něj máš.
A jak se jim taneček povedl, jste mohli posoudit
sami.

Sbírali jsme dary podzimního lesa, které nám každoročně dává – listy, oříšky, šišky, kaštany… A ve
školce si o nich povídali, hráli si s nimi a tvořili. V listopadu při vycházkách děti nosily do krmelce zvířátkům
něco na zub, aby v zimě nestrádali.

Veselé Vánoce všem přeje kolektiv MŠ.

Jana Vašíčková, uč. MŠ

A první sněhové vločky daly najevo, že se blíží nejkrásnější svátky v roce. Ve školce se budeme společně těšit na Ježíška, vnímat vůni stromečku, poslouchat koledy a čekat…

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. V naší obci budou koledníci chodit v sobotu 4. ledna. Výtěžek je určen především na podporu charitních služeb.
Z historie sbírky
6. ledna slavíme svátek „Zjevení páně“ neboli
„Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do
Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk –
koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře
odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová
sbírka Charity ČR.

Jana Kyralová, uč. MŠ

Ve středu 4. 12. nás navštívil Mikuláš s andělem
a čertem. Zpočátku se děti roztomilého čertíka, který ještě ani mluvit neuměl, bály a ti nejmenší utíkaly
k učitelkám. Po chvilce se zklidnily a když jim čert
nabídl sladkost, tak si je koupil a strach zmizel. Děti
jim zazpívaly písničky, řekly básničky a mluvily jeden
přes druhého. Zkrátka bonbónky dělají divy.
Jsem Mikuláš a právě přicházím k vám.
Doufám děti, že máte pro mě hezkou básničku
nebo písničku.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
a předvedly zajíčky hopkající v závějích. Starší děti
pak zatančily, zazpívaly vánoční písničky a krátkým
příběhem předvedly, jak se na zimu chystají zvířátka
a v úplném závěru žáci z páté třídy dozdobili stromeček, který se následně rozzářil a až do Vánoc bude
ozdobou naší školy.

PODZIMNÍ SVĚTÉLKOVÁNÍ

Tradičně, jako každý rok, ještě než udeří ta pravá
zima, se scházíme na akci zvané Světélkování. Letos
jsme ji naplánovali na 31.10. hned poté, co se děti vrátily z podzimních prázdnin. Tentokrát jsme se po společné poradě s mateřskou školou domluvili na změně
programu. Chtěli jsme, aby si děti užily co nejvíce tajemného kouzla světélek, proto jsme zvolili lampiónové putování. Děti se sešly v doprovodu rodičů u mateřské školky, kde je ve světélky a dýněmi vyzdobené
zahradě čekaly paní učitelky z MŠ a děti ze 4. a 5. třídy
v podobě víl a podzimních trpaslíků, kteří jim předaly
plánek s vytyčenou trasou. Celá část cesty byla osvícená a děti během ní potkaly 6 „zkamenělých“ skřítků podzimníčků u nichž musely plnit různé pohybové

třídní učitelka 4. ročníku Andrea Költö

SVATÝ MARTIN

Svatý Martin letos přijel na bílém koni o tři dny později, my jsme si však jeho připomenutí ve druhé třídě
načasovali přesně na pondělí 11. listopadu v den jeho
svátku.
V ranním kruhu jsme si převyprávěli legendu o Martinovi, jak se jednoho velmi chladného večera vracel
domů na bílém koni a viděl před hradbami města polonahého žebráka.
Rozťal tedy svůj vojenský plášť na poloviny a jednu
dal chuďasovi na zahřátí. Měl dobré srdce a pomáhal
lidem celý svůj život, proto si ho rádi připomínají.

aktivity. Cíl trasy byl u kapličky, kde už je netrpělivě
vyhlížely hodné víly, které jim za splnění všech úkolů
předaly malou odměnu, a to papírovou sovičku plnou
popcornu. Musíme poděkovat i přírodě, která stála na
naší straně a pomohla nám vykouzlit pohodovou podvečerní atmosféru bez větru a deště. Věříme, že se
děti ze světélkování vrátily spokojené a zdravě osvěžené prvním mrazivým vzduchem.
I my jsme se tomuto tématu věnovali po celý den,
v průběhu všech vyučovacích hodin a jako zpestření
jsme si vytvořili a nechali upéct tradiční martinské rohlíky, které velmi chutnaly.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
VE ŠKOLE

Od podzimního lampiónového putování uplynul pouhý měsíc a opět tu máme světélka, nyní však již spojená s blížícími se svátky Vánoc. K tomu, abychom jsme
se i ve škole naladili na tu správnou předvánoční atmosféru, přivítali jsme advent malým kulturním vystoupením. Děti z první třídy básničkou přivolaly meluzínu

Mgr. Eliška Vaníčková
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vyrobíme vánoční ozdoby a přáníčka, zahrajeme si
hry. Je kouzelné pozorovat, jak se naše děti dokáží
zklidnit a stávají se z nich ohleduplní hostitelé – kamarádi a naši přátelé si naopak dodávají odvahu a
snaží se vyzkoušet si věci, na které by jindy neměli
třeba tolik odvahy nebo trpělivosti.
Krásný předvánoční čas všem a ať ohleduplnost,
laskavost a pomoc potřebným nás neopouští ani během roku. Protože pak budou Vánoce celý rok.

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Ohlížím se zpátky … jako by to bylo včera, co naši
prvňáčkové usedli poprvé do školních lavic. Skoro tři
měsíce se každý den potkávali s prvními písmenky.
Při seznamování si o něm nejprve poslechli pohádku
pro lepší zapamatování a rádi mu vybarvovali cestičku - tak poznávali všechny čtyři podoby každého písmenka. Oblíbené bylo také čtení obrázků, vytleskávání slabik i hláskování slov. Později jsme se naučili
skládat slabiky a přiřazovat je k obrázkům. Prokousali
jsme se až na konec Živé abecedy a moc se těšili na
nový Slabikář.

Mgr. Petra Křivohlávková

Adventní čas je v plném proudu. Vše kolem
nás září světýlky a děti
se vždy těší na nové
okénko v adventním
kalendáříku.
Okénko
označené
pětkou s sebou přináší
návštěvu, na kterou se
jistě menší i větší děti
těší. Tento den jsme si s
prvňáky zpříjemnili čertí
školou s úkoly přímo od
Lucifera. Ve třídě místo hodných dětí seděli
malí čertíci, dva andílci
a dokonce i Mikuláš…

Proto jsme na středu 27. 11. 2019 pozvali rodiče,
abychom jim předvedli, jak pracujeme a dokázali, že
si Slabikář skutečně zasloužíme.
Rodiče jsme potěšili básničkami k písmenkům
a také malým cvičením na jednotlivá písmenka. Hledali jsme k obrázku slabiku, jednoduchá slova jsme
načítali a pak je předváděli pantomimou. Další úkol
bylo slova vyskládat na destičku z písmenek a přepsat na tabulku. Také jsme zařadili matematické úkoly, vždyť už počítáme do sedmi.
Slavnost se vydařila a prvňáčci odcházeli spokojení
a se Slabikářem v ruce.

Mgr. Marta Mikmeková

Mgr. Marta Mikmeková, třídní učitelka

ADVENTNÍ ČAS S DĚTMI

Tradičně si naše škola připomíná advent a zvyky
s ním spojené. Rozsvěcíme stromeček, nacvičujeme
vystoupení na vánoční besídku, zpíváme koledy, vyrábíme dárečky, povídáme si o tradicích a také se setkáváme s dětmi ze spřátelené Základní školy speciální z Lanškrouna. Bez této milé návštěvy by to nebyl
ten pravý předvánoční čas. Společně si zazpíváme,

PŘÁ

NÍ

Všem občanům obce Bystřec přejeme krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2020 hodně
zdraví, lásky a pohody. Za všechny ze ZŠ a MŠ Bystřec Eva Maňková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
Teplé dny skončily a počasí venku aspoň klesající
teplotou připomíná blížící se Vánoce. Ve škole střídá
akce akci, tradiční sportovní soutěže - florbal, kopaná,
atletické soutěže, k tomu pravidelné testování žáků
a příprava žáků devátých tříd na přijímací zkoušky na
střední školy.
Dokladem toho, že se žáci aktivně a úspěšně účastní i mimoškolních akcí, je umístění našich žákyň Elišky Pecháčkové a Veroniky Hrdinové v literární soutěži
Městské knihovny Lanškroun na téma „Kolik podob
má svoboda“ a „Tady a teď“. Obě děvčata získala
v kategorii próza a poezie třetí místa. Gratulujeme!
V prosinci nás také tradičně navštívil Mikuláš se
svojí družinou. Sváteční atmosféru adventu jsme nasáli společně v Pardubicích na divadelním představení Velká vlaková loupež. 12. prosince proběhla tradiční Vánoční akademie, na které se představil kroužek
kytar, pěvecký sbor a dramatický kroužek.
V Bystřeci se představí naši žáci s vánočním programem 15.prosince v kostele sv. Jakuba. Srdečně
vás zveme. Přijďte podpořit naše žáky a strávit příjemnou chvilku předvánočního času. Ve škole nás
ještě čeká Vánoční koncert s žáky ZUŠ Lanškroun,
vánoční dílny žáků prvního stupně, třídní besídky.
Vánoce se blíží. Bez ohledu na to kolik máme napečených druhů cukroví, jak je doma uklizeno, kolik
dárků (někdy i zbytečností) je nakoupeno, záleží jen
na nás, jaké budou. Přeji vám, ať jsou vaše Vánoce
naplněné klidem, porozuměním, pohodou. Do nového
roku přeji všem hlavně pevné zdraví.

obilné placky, utkali si náramky z ovčí vlny a vyzkoušeli střelbu z luku. I když jsme pro návštěvu archeoskanzenu vybrali říjnový den, program probíhal za
slunečného počasí. Fotografie si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na školních webových stránkách.

Mgr. Eva Trojková

PROJEKTOVÝ DEN V ZEMI KELTŮ

Úterý 22. října bylo pro 5., 6. a 7. třídu ve znamení jiné výuky. Žáci v tento den odjeli do keltského archeoskanzenu v Nasavrkách u Chrudimi. Zúčastnili
se tady čtyřhodinového programu, během kterého se
dozvěděli detaily ze života Keltů – původního obyvatelstva českých zemí. Součástí připravených činností
byla přednáška o historii spojená s prohlídkou skanzenu. Jsou zde k vidění keltské stavby, ve kterých
tamější lidé bydleli, případně se věnovali některým
řemeslům. V další části programu si pak žáci povídali
o vaření v keltské kuchyni, ochutnali na ohni upečené

J. Beranová, L. Ptáčková, J. Vávra

TADY A TEĎ

Všichni řešíme globální oteplování, kácení deštných
pralesů, vymírání některých druhů zvířat, neskutečně
moc znečištěnou planetu a ubývající vodu. Ale naše
řešení spočívá vlastně v tom, že jen pořádáme demonstrace a chodíme s transparenty. Co takhle uvědomit si, že všechno to, co se teď děje, jsme způsobili
my lidé, a začít s tím něco dělat? Tady a teď. Spousta
lidí si myslí, že demonstrací něčemu pomůže, ale ono
to tak není. Co takhle nesedět doma u televize, počítače nebo mobilního telefonu a jít uklidit třeba les
nebo louku? Spousta lidí netřídí odpad. Proč? I taková maličkost naší planetě pomůže. Je načase uvědomit si, že žádná druhá Země neexistuje.
Měli bychom přestat být nadutci a ignoranty, spojit
svoje síly a naší planetě pomoct. Vím, že doba jde
dopředu, a tudíž se moderním technologiím nemáme šanci vyhnout. Ale co takhle je trochu omezit? Je
jasné, že každý člověk má právo letět na dovolenou
a prostě si užívat života, ale naše ovzduší nemá nekonečno životů. Naše doba je vlastně velice zvláštní.
Je plná nenávisti, závisti a neskutečné falše. Nechci
říkat něco takového jako „ukradli jste mi sny a dět-

10

ství“, jak to řekla Greta Thunberg, protože tak to není.
Nemůžeme obviňovat ostatní za to, co se děje, protože každý, kdo na této planetě žije, má určitou zodpovědnost za její znečištění. A jak dlouho bude naše
planeta schopná tohle snášet, než si řekne dost?
Nikdy nevíte, co se stane druhý den, jestli budeme
žít nebo jestli lidstvo najednou nezanikne. Moc si přeji
mít jednou svoji vlastní rodinu. Jenže když to takhle
půjde dál, možná se toho ani nedočkám. Je až nechutné, jak někteří lidé berou Zemi jako samozřejmost
a opovrhují regulací nebo tříděním odpadu. Největší
lidskou chybou je myslet si, že tu všechno je napořád.
Nic a nikdo tu není napořád, všechno jednou končí.
Všichni říkají: „Jo, pojďme to řešit!“ Ale ve skutečnosti? Jen sedíme na zadku nebo svíráme v ruce transparent a nic neděláme. Proto volám: „Vzpamatujte se
už konečně a uvědomte si, co se děje. Tady a teď!“

SVOBODA

Svoboda je,
když ptáci mohou volně létat
Svoboda je,
když lidé užívají světa
Svoboda je,
když si člověk dělá, co chce
Svoboda je,
když nemusí stát na stopce
Svoboda je,
když je mír ve světě
Svoboda je,
když jsme šťastni na své planetě

(svoboda očima žákyně 9. třídy)
Veronika Hrdinová

Eliška Pecháčková

ČERTOVÁNÍ
Čertování 5. prosince se stává již tradicí. Akci
zahájily děti z mateřské školy svým milým vystoupením. Vánoční atmosféru nám přineslo hudební vystoupení dětí ze základní školy pod vedením
p. Gabriely Vašíčkové a p. Kateřiny Celerové. Občany přivítal p. starosta ing. Tomáš Šťastný. Děti se
nemohly dočkat příjezdu Mikuláše. Mikuláš přijel na
bíle ozdobeném voze. Byl rozsvícen vánoční stromeček a mohla začít nadílka. Nechyběli ani rozpustilí čerti, kteří se svými hořícími vidlemi docela naháněli strach. Děkujeme všem, kteří nám čertování
pomohli uspořádat.

kulturní komise
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KLUB DŮCHODCŮ
budeme na konci prosince v hostinci „U Špičáků“.
Také chci poděkovat Mysliveckému spolku, že nám
půjčili chatu pro některé naše akce. A už se těšíme na
další rok, že se budeme opět scházet.

V Klubu důchodců se scházíme každých 14 dní a
nikdy se nenudíme. Na podzim oslavili dva naši členové krásné „kulaté“ narozeniny. Popřáli jsme jim a
zazpívali jejich oblíbené písničky za doprovodu kytary
pana Urbana. Také jsme si diaprojektorem promítli fotografie z našich výletů.
V listopadu jsme též navštívili,
jako pravidelně každým rokem, „Posvícenské dozvuky“ v Dolní Čermné. Předtančení předvedla skupina
„DOLCE BABY“ a potom už hrála k
tanci a posluchu skupina „Svatebčanka“. Zábava se vydařila.
Začátkem prosince jsme v klubovně slavili svátek Mikuláše. Tato naše
oslava se projevuje vtipem, nadšením a předáváním a přijímáním dárků. I v našem věku se umíme hezky
bavit a nebojíme se dělat si legraci
sami ze sebe.
A ještě nás čeká rozloučení s letošním rokem 2019. Ronit slzy za
odcházejícím rokem a nebo se smát

Marie Tejklová

TANEČNÍ
Ovšem my víme, že cení se i snaha.
A tu všichni máme, i když to tak někdy nevypadá. 
Jak tedy čtyři taneční večery zhodnotíme?
Určitě to bylo milé a zábavné
a také víme, že na plesech si už
i trochu zatančíme.
Závěrem musíme tanečním mistrům poděkovat
a nebude od věci, když za rok
si budeme moci všechny kroky
a tance zopakovat.

V listopadu dny se krátí a sluníčko nehřeje,
všude kolem tma a zima, co nás tedy zahřeje?
Už je to nějaký ten rok,
co v hospůdce U Špičáků zahřeje nás každou listopadovou neděli taneční krok.
Ovšem není to jen taneční krok, co nás hřeje,
na nápojovém lístku se široká nabídka lahodných nápojů na nás směje. 
Výkony tanečních párů jsou rozdílné.
Někdo je taneční mistr a někdo jen stěží své tělo rozhýbe.

Romana Tejklová,
Jamné nad Orlicí
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VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Co jsou vlastně Vánoce?
25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. Při
sčítání lidu v římské říši se vydal Josef s Marií z Nazareta do judského Betléma. Když tam byli, Maria v
chlévě porodila syna a položila jej do jeslí, protože
jinde pro ně nebylo místo... (srov. Luk 2,1-7). Takto se
narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn,
jehož jedním z jmen je „Emmanuel“ = „Bůh s námi“.
Vánoce totiž nejsou o idylce, ale znamenají, že Bůh k
nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval,
aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby
každému z nás otevřel cestu k Bohu.
„Hle, panna počne a porodí syna
a dá mu jméno Emanuel,
to je ,Bůh s námi‘.“ (Iz 7,14)

HISTORIE ADVENTNÍHO VĚNCE

První zmínka o této tradici pochází z roku 1883 z
německého přístavního města Hamburku, kde se na
počátku adventu objevil nad dveřmi sirotčince věnec
vyřezaný ze dřeva a obarvený na zeleno. Jeho tvůrce
teolog J. H. Wichem na něm každý eden adventu zapálil svíčku, o adventní neděli větší svíci a pod věnec
dal kasičku, která byla určena pro milodary pro sirotky.
Postupem času se tato tradice rozšířila i do jiných zemí.
Původní vyřezávaný věne byl nahrazen věncem z větviček jehličnanů, které měly symbolizovat věčný život.
Od té doby co se adventní doba ustálila na čtyřech nedělích, jsou na věnci čtyři svíčky, které symbolizují Kristův kříž. Světlo svíček má připomínat Krista „Já jsem
svělo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.“ Barva svíček by měla být
fialová s vyjímkou třetí, která má být růžová podle barvy roucha, oblékaného při mši na třetí adventní neděli.
Svíčky na adventním věnci by měli být zapalovány proti
směru hodinových ručiček.. (www.cesketradice.cz)

Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje,
otec budoucího věku;
Jeho království nebude mít konce.
(Lk 1, 33)
Když se blíží Vánoce,
je vhodné poslat přání,
přijměte tedy z mých rukou
hrst přání nejlepších:
zdraví, klidu, radosti,
a v novém roce Boží požehnání.

pozdrav Pán Bůh!
Váš kněz Ireneusz Szocinski

Zveme všechny na Štědrý den
na mši svatou
24. 12. ve 22.00 hod. v místním kostele sv. Jakuba
25. 12. na 1. svátek vánoční, mše svatá v 8:00 hodin
26. 12. na sv. Štěpána, mše svatá v 8:00 hodin
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
a posypeme mandlovými lupínky. Pečeme v předehřáté troubě asi 45 minut na 170 stupňů.

CO VÁNOČKA SYMBOLIZUJE

Křížové pletení vánočky má ochránit před zlými vlivy.
Proto se tradičně plete z 9 pramenů.
Základnu 1. patro tvoří čtyři prameny, které symbolizují:
slunce, vodu, zemi, vzduch,
prostřední 2. patro tvoří tři prameny představující: rozum, vůli, cit,
vrchní 3. patro tvoří dva prameny, spojuje: vědění a lásku.
Teprve od 18 století začali plést lidé vánočky doma. Recepty byly různé a dědily se z generace na generaci.
Vánočce se podle krajů, nářečí a zvyklostí také říkalo
štědrovnice, štědrovice, štědrovka, pleténka, húska,
calta, pletanka, pletenice, ceplík, žemle, štrucla, štricka,
ale také „děťátko“.
Pletená vánočka symbolizuje děťátko zabalené do peřinky.

VÁNOČNÍ ŠTOLA

Tradice pečení štol o Vánocích je prastará a vznikla
v Drážďanech.
Tvar štoly znázorňuje Ježíška zabaleného do plenek.
Pečením štoly ochráníte dům od nemocí a neštěstí.
200 g másla utřeme do pěny a postupně do něj zašleháme 180 g cukru(krupice), 2 celé vejce, ½ lžičky
skořice, citrónovou kůru, 3 lžíce rumu a 250 g tvarohu.
500 g polohrubé mouky promícháme s 1 práškem do
pečiva a se 100 g rozinek, 60 g loupaných nasekaných
mandlí, nebo ořechů, 60 g kandovaného ovoce. Celou
směs přidáme k utřenému máslu. Je velmi tuhá, takže
ji vyklopíme na vál a ručně propracujeme.. Z těsta vytvarujeme šišku ve tvaru štoly.( je lepší těsto rozdělit na
2 poloviny , štoly se pak lépe propečou).
Peče se pomalu na 180 stupnů. Teplou štolu je nutné potřít rozpuštěným máslem – nešetřit, čím více,
tím lépe. Máslo se vpije a vytvoří kůrčičku. Okamžitě
po natření hodně obalit ve směsi moučkového cukru
a 2 vanilkových cukrů, tím vznikne obal, který udrží
vnitřek štoly dlouho vláčný.
Až svíce stromečku vám zazáří a zvonky začnou tiše
hrát, my ač neviděni, vám hodně lásky a štěstí k vánocům a do nového roku chceme přát.

VÁNOČKA

30 dkg hladké mouky, 30 dkg polohrubé mouky, 2 vejce, špetka soli, 10 dkg cukru, 1 vanilkový cukr, 10 dkg
rozpuštěného másla, 3 dkg droždí, 0,2 l mléka, 5 dkg
rozinek, 5 dkg kandovaného ovoce
Uděláme kvásek, který důkladně smícháme se všemi surovinami mimo kandovaného ovoce a rozinek,
ty vmícháme do těsta nakonec. Těsto necháme vykynout nejméně jednu hodinu. Po vykynutí ho rozdělíme
na devět dílků a vyválíme z nich prameny. Nejprve
pleteme ze čtyř, potom ze třech a nakonec ze dvou
pramenů. Upletenou vánočku necháme vykynout hodinu až dvě hodiny. Potřeme ji rozšlehaným vejcem

Kolektiv školní kuchyně

Školní kuchyně bude uzavřena
od 23. 12 .2019 do 3. 1. 2020
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
mladých porostů. V souvislosti s dopravou jsou používány tzv. pachové ohradníky, umísťované v nepřehledných úsecích podél silnic, mající za cíl omezit
množství střetů se zvěří. Pachové ohradíky lze použít i při ochraně zemědělských plodin.

MYSLIVECKÁ PÉČE O ZVĚŘ

Zvěř je přirozenou součástí přírody a za normálního stavu by její druhové a početní zastoupení bylo
pro životní prostředí únosné a vyrovnané. Člověk
však začal krajinu přetvářet a využívat pro svůj užitek. Svou činností v ní narušil řadu procesů a vychýlil její rovnováhu. Rostliny a živočichy, kteří brání a
omezují naše zájmy, označujeme za škodící. Přestože lidé musí na Zemi hájit své zájmy, nesmí při tom
zapomínat respektovat potřeby ostatních organizmů
a usilovat o fungující společné soužití.

Biologická
Nejvíce přirozenou, avšak také nejnákladnější a
nejvíce náročnou, je ochrana biologická. Ta spočívá
například ve výsadbě většího počtu sazenic, v podpoře přirozeného zmlazování lesních porostů, nebo
výsadbě rychlerostoucích dřevin, určených jako potrava pro zvěř (pastevní les, okusové plochy...). Za
biologickou ochranu můžeme považovat také myslivecká krmná políčka a biopásy.

Škody v lesním hospodářství
V lesích zvěř škodí okusem mladých porostů, loupáním a ohryzem kůry. Zvěř také odírá kůru při vytloukání paroží, poškozuje sazenice při zalesňování
a škodit může i nadměrným žírem semen, která jsou
nutná pro přirozenou obnovu našich lesů. Hlavními
příčinami škod na lesních porostech je přemnožená zvěř, monokultury lesních dřevin hospodářského
lesa, a také rušení zvěře lidskými aktivitami a tím
způsobená absence dostatečného počtu pastevních
period s následným klidem zvěře pro přežvykování.

Prevence
Nejlepší ochranou je prevence, tedy učinit takové
kroky, kterými můžeme škodám předcházet. V první
řadě je to udržování stavů zvěře na únosné výši. Významným aspektem je snížení výměr monokulturních zemědělských ploch a zvýšení objemu zdrojů
přirozené potravy. Musíme respektovat potřeby zvěře, poskytovat jí dostatečný prostor a klid. Rovněž
je důležitá správná myslivecká péče, přikrmování a
hospodaření se zvěří.

Škody v zemědělství
Hlavní příčiny škod na zemědělských plochách
jsou přemnožená spárkatá zvěř a současné velkoplošné hospodaření, díky kterému zvěř nalézá
ve velkých lánech hojné množství potravy i klidu.
Zvěř způsobuje škody v obilninách (spásáním, poválením), škody na travních porostech, okusem ve
vinohradech a sadech, spásáním jarních obilnin.
V hospodářských chovech způsobují škody šelmy.
Vlk, medvěd i rys ohrožují zvířata na pastvinách,
malé šelmy, jako je liška, kuna nebo tchoř, zase loví
v domácích chovech drůbež, například slepice nebo
kachny.

ŠKODY NA ZVĚŘI
Škody spojené se zvěří mají však i druhou stranu.
Zvěř je poškozována nejen přírodními vlivy, ale také
lidskou činností a to poměrně výrazně. Například
způsobem jakým se provádí současné zemědělství
– monokulturní a velkoplošné hospodaření v krajině.
Ohrožujeme zvěř, mláďata a hnízda při senosečích
a sklizňovými pracemi. Zvěř vystavujeme otravám
postřiky a aplikací chemických přípravků. Doprava
zase způsobuje srážky se zvěří, negativní je i rozčlenění krajiny silniční a železniční sítí. V neposlední
řadě pak zvěři škodí naše aktivity v přírodě, kterými
ji rušíme v době hnízdění a kladení mláďat, stresujeme ji v době nepříznivých klimatických podmínek, v
zimním období či v období extrémního sucha. Velmi
negativní pro zvěř je volné pobíhání psů a koček a
rekreační, sportovní a jiné aktivity často prováděné
bez omezení místa a denní hodiny.
Je zásadní, abychom si uvědomili, že člověk je odpovědný nejen za škody na zvěři, ale také za škody,
které zvěř způsobuje nám!

Škody v rybářském hospodářství
Také v rybářském, rybničním a vodním hospodářství mohou vznikat škody zvěří. Kormorán, volavka
či vydra dokáží ve velké míře poškodit lovem chov
ryb, a to jak v rybnících, tak i v tekoucích vodách.
Bobr a ondatra zase mohou poškozovat břehy koryta, hráze a břehové porosty.
Ochrana před škodami
Mechanická
Mechanickou ochranou se rozumí použití prostředků, které zvěři zabraňují v přístupu k ochraňovanému předmětu. Mechanickou ochranou je například oplocení zalesňovaných ploch, individuální
ochrana jednotlivých stromků. Mechanickou ochranou může být také instalace elektrického ohradníku
kolem pěstovaných plodin anebo kolem pastvin s
hospodářskými zvířaty.
Chemická
Chemická ochrana působí ve většině případů jako
odpuzující prostředek. Setkat se můžeme s repelenty odpuzujícími zvěř, nátěry a postřiky na ochranu

RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJÍ MYSLIVCI
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DESATERO CESTOVANÍ NA KRAJSKÉ ŽELEZNICI OD 15. PROSINCE 2019
DŮLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
• České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024
(Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky
– Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka
– Hanušovice)
• LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha
– Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad
Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka – Hanušovice).
2) Co se změní pro cestující?
• Na tratích provozovaných Českými
drahami nedochází k žádným změnám v rámci cestování. Přestupy
mezi jednotlivými spoji jsou možné
v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce,
IN karty, síťové jízdenky atd.
• V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván
tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné
Leo Expressu.
3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
• Držitelé karet IREDO přestupují
mezi spoji bez jakékoliv změny.
• V případě přestupu mezi vlaky obou
dopravců bez karty IREDO bude
nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté
cestující odbaven v návazném vlaku
bez jakékoliv přirážky.
4) Jak mám řešit konkrétní spojení,
když…?
• Přestup z vlaku Českých drah na
Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS
IREDO):
• S kartou IREDO je možné bezplatně
na jednu jízdenku přestupovat mezi
vlaky obou dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje
a dalších vybraných úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích přestupní jízdenku IREDO
až do Lichkova. Tuto jízdenku bude
mít cestující uloženou na kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak
ve vlaku Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí nad
Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z
Ústí nad Orlicí do Lichkova.
• Bez karty IREDO nebude možné
cestovat mezi vlaky obou dopravců

na jednu jízdenku. Cestující si musí
zakoupit jízdenku zvlášť u každého
dopravce, a to elektronicky nebo na
pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude
další jízdenka vydána bez přirážky k
jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z
Pardubic do Lichkova si zakoupí v
Pardubicích jízdenku Českých drah
(tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak
Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude
cestující na své cestě do Lichkova
odbaven ve vlaku Leo Expressu bez
přirážky k jízdnému.
• Přestup z vlaku Leo Expressu na
České dráhy a naopak mimo Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS
IREDO):
• Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné
cestovat na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u
každého dopravce. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku
druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.
Cestující samozřejmě může koupit
jízdenku také na pokladně Českých
drah či elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí
nad Orlicí, kde přestoupí na vlak
dopravce České dráhy do Prahy.
Ve vlaku Českých drah si zakoupí
jízdenku v tarifu Českých drah do
Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty
z Letohradu, bude cestující na své
cestě do Prahy odbaven ve vlaku
Českých drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze
využít spojení v rámci IDS IREDO –
viz výše)
5) Kde najdu informace o vhodném
spojení?
• Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
• Pro vyhledání ceny jízdného lze
využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO
(www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České
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dráhy (www.cd.cz) a Leo Express
(www.leoexpress.com/cs).
6) Kolik stojí karta IREDO?
• Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k
dostání za akční cenu 30 korun.
• Akce platí pouze pro karty pořízené
na území Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
• Bezkontaktní čipová karta IREDO
umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové přestupní jízdenky
nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO.
• Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak
spoje pouze jednoho dopravce, tak
cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také
autobusovou dopravu.
8) Kde mohu kartu pořídit?
• Kromě stávajících kontaktních míst
pro Vás nově od 15. prosince 2019
zřizujeme tři nová kontaktní místa a
to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
• Kompletní seznam kontaktních míst
a informace o kartě IREDO najdete
na stránkách společnosti OREDO
www.iredo.cz
9) Kdy ji mohu využít?
• V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického
kraje.
• Dále karta platí v rychlících (mimo
R 640 a R641) a také ve vybraných
vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených
do IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz
• Od 15. prosince 2019 je rozšířena
platnost na následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na
Moravě
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou
– Žleby
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad
Doubravou
10)Kde se dozvím více o systému IDS
IREDO a kartě IREDO?
• Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS i Android a
také na http://iredo.online) naleznete
na webových stránkách www.iredo.
info nebo na Call centru IDS IREDO
491 580 333.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození

Vanesa Krejsová
Milá Vanesko, vyrůstej ve zdraví
pro radost všech.
Zlatou svatbu oslavili
Marie a Josef Tobiškovi čp. 167.
Jan a Květa Killarovi čp. 307
Jan a Ivanka Hrdinovi čp. 138
Gratulujeme.

Jubilanti

Svá životní výročí oslavili a oslaví
Helena Kyralová čp. 215 105 let
Růžena Kyralová čp. 18
96 let
Eliška Krátká čp. 70
90 let
Pavel Krátký čp. 191
89 let
Václav Pouk čp. 319
86 let
Anna Hrdinová čp. 268
86 let
Anna Marešová čp. 105
83 let
Emilie Špičáková čp 144
81 let
Anna Vašíčková čp. 223
81 let
Emilie Pouková čp. 178
80 let
Anna Hejlová čp. 90
79 let
Marie Vaníčková čp. 62
78 let
Marie Moravcová čp. 90
77 let
Marta Pouková čp. 319
76 let
Eva Termerová čp. 225
76 let
Jan Killar čp. 307
75 let
Jan Hrdina čp. 320
75 let
Jan Štěpánek čp. 163
75 let
Jaroslav Grunwald čp. 332 74 let
František Kyral čp. 59
74 let
Eliška Hrdinová čp. 136
74 let
Dana Marešová čp. 345
73 let
Josef Tobiška čp. 167
73 let
Marie Šulcová čp. 90
73 let
Josef Černohorský čp. 328 72 let
Ludmila Kniznerová čp. 316 72 let
Veronika Čadová čp. 151 72 let
Ladislav Derka čp. 342
72 let
Vlasta Derková čp. 342
72 let
Františka Grunwaldová čp. 332 72 let
Stanislav Uher čp. 209
70 let
Růžena Derková čp. 343 70 let
Anna Černohorská čp. 328 70 let

Úmrtí

Ve věku 71 let zemřela
Libuše Pouková
Ve věku 84 let zemřel Jan Uher
Ve věku 84 let zemřel
Jaroslav Seidlman

Poděkování

Děkujeme členům SDH Bystřec, panu faráři
I. Szocinskému za důstojný pohřeb pana Jana Uhra.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

rodina Uhrova a Prokopcova

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naší babičkou Libuší Poukovou.
Děkujeme za slova útěchy i květinové dary.
Velký dík patří i pohřební službě pana Janaty v Žamberku za důstojné uspořádání rozloučení
s naší drahou zesnulou.

Rodina Poukova a Jandekova
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DOMÁCÍ PÉČE

ORDINAČNÍ DOBA BĚHEM
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení spoluobčané
23 let jezdíme do Vašich domovů, vídáte naše
auta, znáte nás osobně. Jako každý rok, tak i letos se snažíme připomenout občanům, že v jejich
regionu poskytujeme domácí zdravotní a paliativní
péči.
Asi všichni víte, že provádíme odběry biologického
materiálu, převazy ran, ošetřovatelskou rehabilitaci
u pacientů, kteří se obtížně nebo vůbec nepohybují. Do péče přebíráme nejen klienty, kteří opouštějí
nemocniční zařízení. V domácím prostředí provádíme základní i odborné výkony /infuzní terapie, pooperační péče.. /. V poslední době dochází k nárůstu
klientů s paliativní péčí- za poslední 2 roky až o 50%.
V rodinách, kde to situace umožňuje, pomáháme
doprovázet těžce nemocné klienty na jejich poslední
cestě.
Proto oslovujeme Vás občany s žádostí o finanční
podporu k zajištění lepší vybavenosti a zkvalitnění
péče. Finanční příspěvky budou tak jako v minulých
letech použity k zakoupení elektrických lůžek, vozíků, chodítek, oxygenátoru a dalších, a ty následně
použity v rodinách.
S pomocí sponzora jsme pořídili 3 elektrická lůžka,
2 vozíky a chodítka. Tyto pomůcky mají každodenní využití a pociťujeme stále jejich nedostatek. Také
nám velmi pomohla firma se zakoupením jednoho
auta.
Jsme bezpříspěvková organizace, hrazená pouze
zdravotními pojišťovnami.
Proto Vás i koncem roku 2019 opět oslovujeme
s žádostí o finanční příspěvek. Mnozí z nás v čase
předvánočním rekapitulujeme a více myslíme na pomoc druhým ve svém okolí. Doufáme, že i v letošním
roce nám zachováte svou přízeň. Za všechny příspěvky předem děkujeme.
Finanční dary lze předat osobně nebo zaslat na
účet č. 1221399339/0800
Krásné prožití adventního času

ORDINACE ZUBNÍ LÉKAŘKY
MUDR. ZUZANY JEDLIČKOVÉ

18. 12. Bystřec 7 – 15 hodin
19. 12. Bystřec 7 – 13 hodin
20. 12. dovolená – akutní pacienty ošetří MUDr. Renata Beranová, U koupaliště, Jablonné nad Orlicí pouze
od 7.30 do 9.00 hodin, telefon 465 642 267
23. 12. – 1. 1. 2020 dovolená akutní pacienty ošetří
lékaři dle rozpisu LSPP vždy od 8 do 11 hodin
2. 1. Výprachtice 7 – 14.30
3. 1. Bystřec 7 – 13.00 hodin

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MUDR. ROBERT NOVOTNÝ
23. 12. 2019
27. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
2. 1. 2020
3. 1. 2020

7 – 8 Výprachtice
7 – 8 Výprachtice
7 – 8 Výprachtice
7 – 8 Výprachtice
7 – 8 Výprachtice
7 – 8 Výprachtice

8 – 9 Bystřec
8 – 9 Bystřec
8 – 9 Bystřec
8 – 9 Bystřec
8 – 9 Bystřec
8 – 9 Bystřec

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. RADMILY JAREŠOVÉ

Pondělí 23.12.
bude ordinace pouze v Jablonném n. O. od 7-12 hod.
Pátek 27.12.
ordinace v Jablonném n. O. od 7-11,30 hod.
Pondělí 30.12.
bude ordinace pouze v Jablonném n. O. od 7-12 hod.
Silvestr 31.12. úterý
ordinace nebude - pouze akutní případy ošetří MUDr.
Remešová ve své ordinaci.
BUDE MÍT DOVOLENOU V PÁTEK 31. 1. 2020
Nutné případy ošetří MUDr. Remešová ve své ordinaci.
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 bude ordinace končit ve 12.30
hod. v Bystřeci, ve Výprachticích už odpolední ordinace nebude.
DOVOLENÁ OD 12. 2. - 14. 2.2020
Ve dnech 12. 2. a 14. 2. nutné případy ošetří MUDr.
Remešová ve své ordinaci. Ve čtvrtek 13. 2. ošetří nutné případy MUDr. Novotná Zdeňka v Horní Čermné.

Naděje-domácí zdravotní péče,
Jablonné nad Orlicí

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
14. – 15. 12.
MUDr. Johnová Marie, Letohrad Šedivská 498, 465 622 216
21. – 22. 12.
MUDr. Kopecký Milan, Lanškroun, Mikuláše Alše 152, 739 374 787
23. 12.
MUDr. Kulhánek Filip, Žamberk, Školská 834, 465 613 103
24. 12.
MUDr. Lomská Radka, Letohrad, Družstevní 815, 465 620 358
25. 12.
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, Školská 834, 465 613 103
26. 12.
MUDr. Marková Tereza, Lanškroun, 5. Května 2, 465 322 897
27. 12.
MDDr. Muthsam Vojtěch, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
28. – 29. 12.
MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615, 604 749 331
30. 12.
MDDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 822
31. 12.
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, 465 631 154
1. 1.
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, 456 631 274
4. – 5. 1.
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, 465 621 551
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
pělivosti při výchově dětí a hodně krásných prožitých
okamžiků. Přednášely děti z mateřské a základní
školy pod vedením paní učitelky Jany Vašíčkové, Terezy Daňkové a Kateřiny Celerové. Hrála slečna Eva
Štěpánková. Fotografovala paní Lenka Mikulová.

V neděli 6. října se na obecním úřadu konala malá
slavnost vítání občánků. Přivítali jsme nové občánky
Marii Seidlmanovou, Sáru Junkovou, Jana Kalouse,
Lauru Kinčíkovou, Josefa Vaníčka a Dianu Pavlíčkovou. Přítomné přivítala paní Dana Pauková. Pan starosta ing. Tomáš Šťastný popřál rodičům mnoho tr-

kulturní komise

BYSTŘECKÁ PANÍ UČITELKA HELENA KYRALOVÁ OSLAVILA
20. LISTOPADU 105 LET.
Paní Helena Kyralová rozená Capoušková, se narodila 20. 11. 1914 v Pouchově u Hradce Králové.
Vystudovala obecnou školu, měšťanskou školu a učitelský ústav v Chrudimi.
Rodiče Josef a Helena Capouškovi vlastnili na Hradecku pole, která jim byla v 50. letech zkonfiskována.
Museli se z Hradecka vystěhovat. Přistěhovali se do
Bystřece.
Paní Helena Kyralová se zde seznámila s panem
Josefem Kyralem, za kterého se provdala. Poté se
jim narodil syn Josef a syn Jan.
Paní Helena Kyralová učila v bystřecké škole od
1. 2. 1946 do roku 1970. Později ještě jako učitelka
v naší škole vypomáhala. Její žáci na ni do dnes rádi

vzpomínají. Celý život ráda četla a zajímala se o dění
v obci, což ji vydrželo až do dnešních dní.
Nyní bydlí paní Helena Kyralová u syna Josefa
v Jihlavě. V jejím současném bydlišti ji v neděli 24.
listopadu navštívili pan starosta Ing. Tomáš Šťastný,
paní Jaroslava Matějková a paní Marie Pavlíčková.
Paní Kyralová čile komunikuje se svým okolím a zajímá se o dění kolem sebe i v Bystřeci. Nejvíce ji trápí
zhoršení zraku, takže nemůže tolik číst, jak byla dříve
zvyklá. Návštěva z Bystřece ji velmi potěšila a pokud
jí to zdraví dovolí, těší se na další setkání, ať to bude
v Jihlavě nebo v Bystřeci. Pro návštěvníky to bylo velmi milé setkání. A jaký je její recept na dlouhověkost:
„Jezte, na co máte chuť. Já celý život piju kávu a k té
nesmí chybět něco sladkého“.

kulturní komise
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU HASIČSKOU SEZÓNOU
Nastal předvánoční čas a to je známkou, že letošní
hasičská sezóna je definitivně u konce. Poslední závod
byl sice už v září, ale předposlední víkend v listopadu, ještě čekalo kluky z bystřeckého „Áčka“ slavnostní
vyhlášení Velké ceny Ústeckoorlicka. Na tomto slavnostním večeru si pánové vyzvedli medaili za krásné
2. místo v celkovém umístění. Snad vás příliš nezaráží
oslovení „pánové“, ovšem věkový průměr tohoto družstva už dosahuje hranice 30-ti let a proto myslím, že výsledné 2. místo je více než chvalitebné a zasloužené

ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…
… ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ

V posledním čtvrtletí roku 2019 jsme absolvovali podzimní část = branný závod hry Plamen - 6. 10.
2019 v Klášterci nad Orlicí. Počasí na tento závod vyloženě nepřálo, celý den pršelo a bylo super, že jsme
si mohli v areálu závodu pronajmout chatku, ve které
se děti schovaly a mohly se převléknout. I tak nám závod všudypřítomné bláto podstatné ztížilo.
Do závodu jsme přihlásili 1 družstvo mladších žáků
2 družstva starších žáků a 1 družstvo dorostenek.
Družstvo mladších žáků obsadilo 17. místo, družstvo starších žáků
A obsadilo 19. místo a B 39. místo. Družstvo dorostenek obsadilo
11. místo.
Dětem za obětavý výkony děkuji
a věřím, že svá umístění zúročí v jarní části soutěže v Mladkově.
V roce 2020 se branný závod
uskuteční u nás v Bystřeci, takže se
můžeme těšit na pěkné atletické výkony, ale také na účast cca 850 dětí
+ jejich vedoucí a doprovod. Uvidíme, co vyvede počasí nám a jak to
vše zvládneme.
V sobotu 19. 10. 2019 jsme se zúčastnili přeboru
jednotlivců v Lanškrouně na atletickém stadionu a tímto závodem byl náš sportovní rok 2019 uzavřen.
V rámci volnočasových aktivit jsme pro děti zorganizovali bruslení v hale Boži Modrého v Lanškrouně,
kterou jsme si mohli i za přispění dotací MŠMT pronajmout. Dětem se akce velmi líbila a určitě bruslení
zopakujeme.
V tomto období chodíme s dětmi do tělocvičny, kde
se připravujeme na jarní část soutěžní sezony.
V následujícím období se zapojíme do výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravíme se
s dětmi na plnění odznaků odbornosti mladých hasičů,
které nás čeká někdy v březnu.
Chtěl bych všem, kdo nám v letošním roce s dětmi pomáhali, poděkovat za spolupráci a budu rád,
když se o vaši pomoc budeme moct opřít i v dalším
roce.

😊

V polovině listopadu jsme také s některými členy
našeho spolku a dalšími spoluobčany vyjeli na hasičský výlet. Tentokrát jsme navštívili Muzeum hornictví a
energetiky a hasičské muzeum v Oslavanech, přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a pivovar Dalešice,
který mimochodem jistě všichni znáte z filmu Postřižiny.
Za uplynulý rok spolek hasičů upořádal několik veřejných akcí i pro vás občany. Vše se započalo v únoru plesem, poté v květnu oslavou svátku sv. Floriana,
v červnu závody – jak dospělých, tak i dětí, v červenci
pouťovou zábavu a pouťové odpoledne, v září Železného hasiče.
Tímto malým shrnutím bych ráda za celý spolek hasičů poděkovala všem, co se na našich akcích podílejí jak
pomocí, tak třeba i jen účastí. Těší nás to a zároveň nám
to dává chuť do pořádání dalších akcí. Zároveň bych
vám chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátků,
bez shonu a starostí a do nového roku jen to nejlepší.

Za SDH Bystřec
Linda Marešová

Přeji dětem, ale i vám
všem krásné Vánoce, klid,
pohodu a v roce 2020
hodně zdraví, pevné nervy
a úsměv na tváři…
Vašek Matějka, DiS.
vedoucí mládeže SDH
Bystřec

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 20. 3. 2020.
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KULTURA JABLONNÉ NAD ORLICÍ
AKCE PROSINEC 2019 –
ÚNOR 2019
Jablonský masopust – sobota
22. 2. 2020
Tradiční průvod masek městem za
doprovodu hudby, možnost zakoupení specialit.
Městský ples – sobota 29. 2.
2020 – sál hotelu U Dubu
Můžete se těšit na živou hudbu
Lucky Band, předtančení, bohatou
tombolu. Prodej místenek IC od
20. ledna 2020
Připravujeme na duben, vstupenky budou v prodeji od 20 ledna
2020
Bezruký Frantík – 2. dubna
2020, 19 hodin, sál kina
Postavu bezrukého Frantíka jistě
není potřeba občanům zdejšího
regionu příliš představovat. V divadelní hře nám ji přiblíží herci Divadla Pod Palmovkou.

Vánoční výstava

„Z hor a podhůří“
Výstavu obrazů paní Jarmily Procházkové a vánoční dekorace
Petry Procházkové si můžete prohlédnout do 4. ledna 2020 v době,
kdy je otevřeno informační centrum.

Koncert BIG BAND Letohrad pátek 20. prosince 2019 v 19 hodin na sále kina.
Travesti show – Tančírna bude
v úterý 28. 1. 2020 v 19 hodin na
sále kině.
Divadelní předplatné jaro 2020
(sál kina v Jablonném nad Orlicí)
Pro jaro 2020 jsme pro Vás připravili čtyři divadelní představení. Podrobnější informace o pořadech
jsou uvedeny níže. Předplatné:
1 500,- přízemí, 1 100,- balkon.
Sleva pro seniory: 200 Kč na celé
předplatné – přízemí 1 300Kč/ balkon 900 Kč.
Předplatné se bude prodávat do
4. ledna 2020, pak už bude možné
zakoupit vstupenky jen na jednotlivá představení.
Comedia Finita
5. února 2020, 19 hodin
Relativita
2. března 2020, 19 hodin
Chvála bláznovství
29. března 2020, 19 hodin
Normální debil
15. května 2020, 19 hodin

DAŇ
Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ NA ROK 2020
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2019 ke změnám
okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke
změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar,
dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, převody
bytů do osobního vlastnictví, digitalizace území, pozemkové úpravy,
revize katastru apod.), že mají dle §
13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí v platném znění,
povinnost podat daňové přiznání
do 31. 1. 2020.
V naší územní působnosti došlo v
roce 2019 k revizi KO a pozemkovým úpravám těchto k.ú.:
Jamné nad Orlicí
Králíky
Klášterec nad Orlicí
Mlýnice u Červené Vody
Mlýnický Dvůr
V měsíci lednu budou na Územním
pracovišti v Žamberku úřední hodiny pro podávání přiznání k dani
z nemovitých věcí každý pracovní
den od 23. 1. 2020 do 31. 1. 2020
v době
od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(kromě pátků 24. a 31. 1. 2020, kdy
budou úřední hodiny 7:00 – 14:00).
Bližší informace je možné získat na
internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro
Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel odboru ÚP

Zveme Vás na

Bystřecký
ples

7. 3. 2020 od 20 hodin
na sále v hostinci “U Špičáků“.
Hraje hudba
Chitaband Letohrad.

