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

SLOVO STAROSTY
COVID 19, Koronavirus nebo nouzový stav to jsou
slova, která nás všechny straší. Bohužel se musíme
se současnou situací vyrovnat a naučit se ji respektovat.
V našem okénku se dozvíte spoustu informací a budeme se snažit, abyste při čtení mohli na chvíli zapomenout na současnou situaci a nouzový stav.
Pro mě se od vyhlášení nouzového stavu vše točí
kolem toho, jak všem občanům zajistit základní občanskou vybavenost a hlavně bezpečnost. Nejednou
mě zamrzelo, když jsem se doslechl, že někteří vyrážejí na nákupy do velkých obchodních center nebo
vyrážejí mimo naši obec. Na druhou stranu mě překvapilo, že na nic nejsem sám a v naší obci je spousta
dobrovolníků a odvážných lidí, kteří neváhají pomoci
i v této obtížné situaci na úkor svých rodin a svého
volného času.

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI
A POMÁHAJÍ
Zvláštní poděkování zaslouží pracovnice konzumu,
naši dobrovolní hasiči a všichni ti, kteří se podíleli na
výrobě a distribuci roušek pro nás všechny.
V současnosti dochází ke stavebním úpravám mateřské školky, které bude navýšena kapacita a v září
budeme moci přivítat nové školkáčky, aniž bychom
některé odmítali. Z plánovaných investic proběhne

úprava druhého patra základní školy nebo opravy
místních komunikací. V brzké době vyhlásíme výběrové řízení na realizaci chodníku ze středu obce ke
kapličce, s realizací v příštím roce.
Opět nám zase pokulhává údržba veřejných prostranství, proto se zastupitelé vzájemně dohodli, že
bude zveřejněna poptávka po brigádníkovi, který by
zastal nejen údržbu zeleně. Inzerát je zveřejněn níže
v tomto čísle.
Pokud máte jakékoli podněty k chodu naší obce,
ozvěte se, ať můžeme dělat to, proč jsme byli zvoleni.
Na závěr Vás vyzývám k dodržování všech platných
opatření a k ohleduplnosti, zvláště k našim seniorům.

Tomáš Šťastný

Obec Bystřec přijme pracovnici / pracovníka
na dohodu o pracovní činnosti na údržbu
zeleně v obci. Očekáváme samostatnost a cit pro
pořádek. Délka trvání do konce září. Případní
zájemci se mohou hlásit kdykoli, nejlépe však
do konce května. Další informace Vám rádi
poskytneme na obecním úřadě.

ROZPOČET NA ROK 2020
Kapitola
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Odvody za odnětí lesní půdy
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek ze psů
Záležitosti těžebního průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček občanů
Neinvestiční dotace
Kanalizační poplatky
Knihovna
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Zálohy
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky, věcná břemena
Popelnice
Využívání komunálního odpadu
Úroky
Pronájmy pozemků
Celkem příjmy

Příjmy
4 350 000
460 000
3 465 000
200 000
8 400 000
10 000
10 000
575 000
30 000
300 000
12 000
100 000
880 000
248 000
261 000
10 000
8 000
60 000
6 000
300 000
2 000
30 000
600 000
10 000
180 000
2 000
60 000
20 575 000

Kapitola
Komunikace
Stroj na osekávání příkopů
Kanalizace
Základní a mateřská škola
ZŠ Horní Čermná
Základní umělecká škola
Knihovna
Kulturní záležitosti
Rozhlas
Bystřecké okénko
Sociální záležitosti
Sportovní zařízení
Nemocnice, LDN
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Investice čp. 86
Investice čp. 182
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Zeleň
Krizového řízení
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Správa
Webové stránky
Pojištění
Poplatky
Proúčtování daně obce
Půjčky občanům
Celkem výdaje

Výdaje
1 929 000
350 000
100 000
1 600 000
30 000
10 000
150 000
175 000
50 000
70 000
330 000
410 000
30 000
700 000
2 114 000
5 500 000
500 000
500 000
20 000
50 000
713 000
625 000
224 000
10 000
150 000
1 912 000
1 601 000
60 000
60 000
2 000
200 000
400 000
20 575 000

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz popelnic květen 5., 19.,
červen 2.,16.,
Svoz tříděného odpadu dům od domu 7. 5., 4. 6.,
Každou první sobotu v měsíci je otevřeno skladiště od
8 do 10 hodin

POPLATKY V ROCE 2020
Poplatek ze psa

V roce 2020 budou všichni občané platit poplatek ze
psa ve výši 200,- Kč. Za každého dalšího psa se platí
dvojnásobek.

Odpady

Poplatek za odpady – základní sazba za občana je
460,- Kč, student na internátě 210,- Kč, rekreační
chalupa 460,- Kč/objekt.
Bližší informace získáte na obecním úřadu telefon
465 642 643.
Platby prosím přednostně zasílejte na účet číslo
2629611/0100. Variabilní symbol je číslo domu. Pokud chcete zaplatit v hotovosti, je možné zaplatit na
obecním úřadu.
Splatnost poplatků je 31. 5. 2020.
Děkuji.

Ludmila Benešová, účetní

PŘIPOMÍNKA VŮČI CHOVATELŮM
A MAJITELŮM PSŮ
Vážení občané, chovatelé a majitelé psů,
každý z nás má své koníčky, zájmy a záliby. Někdo
má rád hudbu, jiný tanec, další sportuje a někdo má
rád různá domácí zvířata, či domácí mazlíčky. Vždy
by však mělo platit, že činnost a záliby jednoho by
měly pokud možno co nejméně omezovat či obtěžovat zájmy a pohodu druhého.
Dnes se obracíme
k Vám, chovatelům a
majitelům psů. Množí se nám stížnosti
na neřest, kterou je
neuklízení psích exkrementů na veřejných prostranstvích,
cestách a k nim přilehlých pozemcích.
V této věci bychom Vás chtěli požádat o co největší ohleduplnost vůči Vašim spoluobčanům. Je velmi
smutné, když je vidět psí exkrementy na cestách,
chodnících, v trávnících či v záhonech, o které se stará Váš soused, či kdokoliv jiný. Myslíme si, že je po
naší obci dostatek odpadkových košů, do kterých lze
uvedený „předmět“ v sáčku uklidit a ani soused Vám
hlavu neutrhne, když po provedení potřeby Vašeho
pejska odhodíte sáček do nejbližší popelnice – jistě je
to přijatelnější, než „hromádka“ před vchodem nebo
jinde „na očích“.
Buďme vůči sobě ohleduplnější a třeba se na sebe
budeme pak i více usmívat.
Děkujeme Vám. Obecní úřad.
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3498/2 a 3498/3 dle geometrického plánu č. 1001-36/2017 a
přílohy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
4.3 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje návrh smlouvy o
smlouvě budoucí kupní s p. FV a p. JV – koupě části pozemků p. č. 3106/1 a p.č. 3695 dle přílohy a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
5 Komunikace
5.1 Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí žádost o stanovisko ke kolaudaci cesty na Šunavě a vyjádření starosty
k výstavbě komunikace k parc.č. 3157/5, 6, 7 v kat. území
Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
6 Smlouvy
6.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje veřejnoprávní smlouvu
s městem Jablonné nad Orlicí o zajištění vykonávání agendy
RÚIAN - zápisy údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona číslo 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění doplňků a změn.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
6.2 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo na provedení díla „ZŠ Bystřec, úprava 2. NP – m. č. 102, 105, 109“.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
6.3 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo na provedení díla „Stavební úpravy bytu č. 2, Bystřec 54“.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
6.4 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku č. VCE EPP 246_19 z Nadace ČEZ na
projekt s názvem „Ochranné prostředky pro jednotku SDH
obce“
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
7 Sdružení obcí Orlicko
7.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o poskytnutí
mimořádného investičního příspěvku na realizaci akce „Singletrack Orlicko – Kladsko – výstavba parkoviště na Červenovodském sedle“ Sdružení obcí Orlicko. Ve výši 100 000 Kč
v jednorázové částce v roce 2020.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti 1 Zdrželi se 2
7.2 Zastupitelstvo obce Bystřec, na základě usnesení obecního
zastupitelstva č. 2/2018, bod 4 ze dne 25. 4. 2018, schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na realizaci
akce „Cyklostezka Letohrad – Jablonné nad Orlicí – dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení + podání žádosti o podporu“ Sdružení obcí Orlicko. Předmětná částka 287 190 Kč.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti - Zdrželi se 1
7.3 Zastupitelstvo obce Bystřec se seznámilo se stanovami
Sdružení obcí Orlicko, jež jsou přílohou tohoto usnesení, zejména s čl. XI. Vznik a zánik členství ve Sdružení, majetkové
vypořádání.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
7.4 Zastupitelstvo obce Bystřec projednalo v souladu s ust. § 84,
odstavec 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů návrh na ukončení
členství obce Bystřec ve Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993,
se sídlem Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, a ukončení členství schvaluje k 31. 12. 2019.
Výsledky hlasování: Pro 7
Proti 1 Zdrželi se 3
pozn. Neschváleno o 1 hlas
8 Obecně závazné vyhlášky
8.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
8.2 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
9 Různé
9.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí poděkování obdarovaných organizací dle darovacích smluv, schválených jednáním obecního zastupitelstva dne 26. 11. 2019.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 18. 12. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
1 Ověřovatelé zápisu: Jiří Uher, Tomáš Vaníček
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti - Zdrželi se 2
2 Program jednání dle návrhu.
2.1		 Volba ověřovatele zápisu
2.2		 Doplnění a schválení programu jednání
2.3		 Finanční a rozpočtové záležitosti
2.3.1 Rozpočtové opatření č. 5
2.3.2 Rozpočet obce na rok 2020
2.4		 Pozemkové záležitosti.
2.4.1 Smlouva budoucí o směně – k pozemkům p. č. 3709/3,
st.733/2, částem pozemků p. č. 3709/1 a p. č. 2000/4
2.4.2 Smlouva o směně části pozemku – p. č. 3498 – dle geometrického plánu 1001-36/2017
2.4.3 Smlouva o budoucí smlouvě kupní – k částem pozemků p.
č. 3106/1 a p. č. 3695
2.5		 Komunikace.
2.5.1 Žádost o stanovisko ke kolaudaci cesty na Šunavě
2.6		 Smlouvy
2.6.1 Veřejnoprávní smlouva s městem Jablonné nad Orlicí o
zajištění vykonávání agendy RÚIAN (informační systém
územní identifikace adres a nemovitostí)
2.6.2 Smlouva o dílo „ZŠ Bystřec, úprava 2. NP – m. č. 102, 105,
109“
2.6.3 Smlouva o dílo „Stavební úpravy bytu č. 2, Bystřec čp. 54“
2.6.4 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ
2.7		 Orlicko
2.7.1 Mimořádný investiční příspěvek na akci „Singletrack Orlicko – Kladsko – výstavba parkoviště na Červenovodském
sedle“
2.7.2 Investiční příspěvek na akci „Cyklostezka Letohrad – Jablonné nad Orlicí – dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské činnosti
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení + podání žádosti o podporu“
2.7.3 Seznámení s článkem XI., stanov Sdružení obcí Orlicko
2.7.4 Projednání ukončení členství ve Sdružení obcí Orlicko
2.7.5 Pověření k podání výpovědi členství ze Sdružení obcí Orlicko
2.8		 Obecně závazné vyhlášky
2.8.1 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2.8.2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
2.9		 Různé
2.9.1 Poděkování obdarovaných subjektů
2.9.2 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 86
2.10 Informace o činnosti rady a obecního úřadu
2.10.1 Činnost rady obce
2.10.2 Činnost obecního úřadu
2.11 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
3 Finanční a rozpočtové záležitosti
3.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č.
5 dle přílohy bez připomínek.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
3.2 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočet obce na rok
2020.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
4 Pozemkové záležitosti:
4.1 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje návrh smlouvy o
smlouvě budoucí směnné s p. PJ – směna pozemků p. č.
3709/3, st. 733/2, částí pozemků 3709/1 a 2000/4 dle přílohy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
4.2 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje návrh smlouvy o
smlouvě směnné s p. MČ a p. JČ – směna pozemků p. č.

3

9.2 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 4 v čp. 86 s panem LK do 31. 3. 2020
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
10 Informace z činnosti rady a obecního úřadu
10.1 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností rady obce a
bere na vědomí zápis RO/12/2019.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
10.2 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností obecního úřadu za uplynulé období – v jednání je nové komplexní pojištění obce, včetně odpovědnostních pojištění, jsou zpracovány
nové nájemní smlouvy, kterými jsou postupně nahrazovány
původní nájemní smlouvy, vypracovávají se nové domovní
řády, probíhají jednání o prodejích a směnách obecních pozemků, bude vypracována tabulka, z které bude zřejmé, v
jakém stavu se jednotlivá jednání nacházejí. Zastupitelstvo
obce Bystřec bere tuto činnost na vědomí.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 0
11 Diskuze
11.1 Rekonstrukce – rozšíření kapacity v MŠ. Obec Bystřec byla
informována o závěrečné fázi zpracování potřebné PD –
termín zpracování do 31. 12. 2019. Obec bude okamžitě po
doručení PD jednat o stavebním povolení a osloví firmy k
provedení díla, které musí být dokončeno do 31. 8. 2020. S
tím souvisí i zrušení 2 bytových jednotek – v jednom případě je nájemní smlouva do 31. 3. 2020 ve druhém případě
bude podepsána dohoda o ukončení nájemního vztahu ke
dni 30. 4. 2020. Uživatel rušeného bytu byl již v minulosti o
této skutečnosti informován.
11.2 Zastupitelé byli informováni o nutnosti změny webových
stránek obce dle platné legislativy – současný správce se
vzdal potřebných úprav a doporučil shánět nového dodavatele.
11.3 Byl diskutován způsob zasílání podkladů k jednání zastupitelstva – bude upřednostněn zaheslovaný soubor, obsahující veškeré přílohy budoucího jednání.
11.4 Panem starostou byly navrženy nejbližší priority rozvoje
obce – rozšíření kapacity MŠ, pokračování v přípravě projektové dokumentace chodníku na horní konec obce, úprava zázemí „sběrného dvora“, projekční příprava na rekonstrukci objektu „Svazarmu“ – čp. 333 – o návrhy se ucházejí
tři z osmi oslovených projektantů, revize stavu kanalizační
sítě s případnou opravou poškozených částí, oprava cest s
přispěním Programu obnovy venkova.
11.5 Zastupitelé byli informováni, že v roce 2020 bude obec žádat o nové povolení na vypouštění odpadních vod.
11.6 Byla diskutována otázka čističky odpadních vod v porovnání s revizí a případnou opravou poškozených míst stávající
kanalizace.
11.7 Byla vyhodnocena výstava betlémů – pěkná účast, kladně
hodnocena jak výstava, tak doprovodný program.
11.8 Zastupitelé byli informováni o důsledcích nového zákona o
odpadech – pokud se nebude dařit plnit ukazatele třídění,
dojde k markantnímu zvýšení nákladů na skladování a svoz
odpadů.
11.9 Zastupitelé byli dotazováni, zda by byl někdo ochoten spravovat přístup obce na sociální sítě.
11.10 Obec nebude nadále zajišťovat odvoz stavebního odpadu
11.11 Obec zvažuje pořízení fotopasti na monitoring problémových míst – černých skládek, míst pro tříděný odpad,…
11.12 Byla vznesena otázka, jakým způsobem řešit odkládání
drobného elektroodpadu poblíž ZŠ. Stávající košík mnohdy vybírají děti cestou ze školy.
11.13 Na základě připomínek k pořádku a možnostem úklidu na
sběrných místech tříděného odpadu bylo konstatováno,
že bude provedeno zpevnění podkladu formou zámkové
dlažby.
11.14 Pan starosta se ohradil proti neadresné kritice hospodaření obce. Prosíme občany, aby v obdobných případech byli
konkrétní a obec mohla jednoznačně na tyto záležitosti odpovědět nebo prokázat oprávněnost svého konání.
11.15 Na závěr diskuze poděkoval pan starosta přítomným za
spolupráci v letošním roce a požádal o aktivní spolupráci
při zvelebování a rozvoji obce v letech následujících.

KONANÉHO DNE 26. 2. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějka, Martin Tomeš, DiS
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti - Zdrželi se 2
2.		 Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční a rozpočtové záležitosti
2.3.1 Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2019
2.3.2 Schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2019
2.3.3 Schválení rozpočtového opatření č. 1
2.4		 Informace na vědomí
2.5		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
3. Finanční a rozpočtové záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje účetní závěrku obce k
31. 12. 2019. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 „bez
výhrad“
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
3.3 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
4. Informace na vědomí
4.1 Zastupitelstvo obce bylo informováno o probíhajících jednáních o veřejnoprávní smlouvě k povolení stavebních úprav v
MŠ Bystřec a přípravě žádosti o dotaci na uvedený projekt.
A bere tyto informace na vědomí.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5. Diskuze neproběhla

KONANÉHO DNE 11. 3. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Pouková, Iveta Macháčková
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti - Zdrželi se 2
2. Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba ověřovatele zápisu
2.2. Schválení a doplnění programu jednání
2.3. Strategický plán rozvoje obce Bystřec na roky 2020 – 2026
2.3.1. Schválení Strategického plánu rozvoje obce Bystřec na
roky 2020 – 2026 dle předneseného návrhu
2.4. Finanční záležitosti
2.4.1. Rozpočtové opatření č. 2
2.5. Pozemkové záležitosti
2.5.1. Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 3544/32 v k.ú. Bystřec
2.5.2. Žádost o pacht pozemků p.p.č. 1343/1, 1346/2 a 1345/4 v
k.ú. Bystřec
2.5.3 Žádost o pacht pozemků p.p.č. 849/7 a 980 v k.ú. Bystřec
2.5.4. Žádost o směnu pozemků p.p.č. 2844, 2845 a část
2847/14 v k.ú. Bystřec
2.5.5. Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 3418/1 v k.ú. Bystřec
2.5.6. Zveřejnění záměru směny části pozemku p.p.č. 3717/1 v
k.ú. Bystřec
2.5.7. Směnná smlouva k pozemku p.p.č. 3424 v k.ú. Bystřec
2.5.8. Zrušení usnesení bodu 13, zastupitelstva 4/2018 ze dne
24. 9. 2018 – záměr obce o prodeji obecního pozemku p.p.č.
237/25 v k.ú. Bystřec – z důvodu promlčení tohoto záměru
2.5.9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 237/25 v k.ú.
Bystřec
2.5.10. Návrh na zrušení usnesení bodu 5.2, ZO/04/2019 z 30.
9. 2019 - z důvodu nezájmu o podpis smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze strany protistrany
2.5.11. Zrušení usnesení bodu 33, jednání zastupitelstva ze dne
24. 6. 2010 – záměr obce o prodeji obecního pozemku p.p.č.
222/23 v k.ú. Bystřec – z důvodu promlčení tohoto záměru
2.5.12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 222/23 v
k.ú. Bystřec
2.6. Půjčky
2.6.1. Žádost o bezúročnou půjčku
2.7.		 Smlouvy
2.7.1. Darovací smlouva AESKULAP spol. s r.o.
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2.7.2. Darovací smlouva Český červený kříž Ústí nad Orlicí
2.7.3. Smlouva o umístění stavby ČEZ
2.7.4. Rámcová smlouva ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK
2.7.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě na provozování svozu, dotřídění
a předání k recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů z e dne 24. 9. 2019
2.7.6. Vyhodnocení konceptů pojistných smluv Pojištění podnikatele a právnických osob
2.8.		 Stavební úpravy MŠ Bystřec
2.8.1. Schválení dodavatele stavby
2.8.2. Schválení smlouvy o provedení díla
2.8.3. Schválení příkazní smlouvy na TDI
2.8.4. Schválení žádosti o dotaci z Programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu
a vlády ČR, podprogram 298D2280 k dílu „Stavební úpravy
MŠ Bystřec“.
2.8.5. Schválení investičního záměru „Obec Bystřec - Stavební
úpravy MŠ Bystřec“ z programu 29822 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR,
podprogram 298D2280
2.8.6. Schválení příkazní smlouvy pro práci koordinátora BOZP
2.8.7. Schválení smlouvy o autorském dozoru
2.9.		 Informace z rady a obecního úřadu
2.10. Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
3. Strategický plán rozvoje obce Bystřec na roky 2020 - 2026
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec se seznámilo s návrhovou částí Strategického plánu rozvoje obce Bystřec na roky 2020 –
2026, jejíž součástí je i akční plán a jeho monitoring, a po jejím
projednání schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bystřec na
roky 2020 – 2026, jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
4. Finanční záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č.
2 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5. Pozemkové záležitosti
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.p.č. 3544/32 v k.ú. Bystřec v rozsahu travnaté plochy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr pachtu
pozemků p.p.č. 1343/1, 1346/2 a 1345/4 v k.ú. Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr pachtu
pozemků p.p.č. 849/7 a 980 v k.ú. Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr směny
pozemků p.p.č. 2844, 2845 a části pozemku p.p.č. 2847/14 v
k.ú. Bystřec dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti 1 Zdrželi se 1
5.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 3418/1 v k.ú. Bystřec dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnit záměr směny
části pozemku p.p.č. 3717/1 v k.ú. Bystřec dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje návrh směnné smlouvy
s PR dle předloženého návrhu a po jeho doplnění v souladu s
geometrickým plánem pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.8. Zastupitelstvo obce Bystřec ruší usnesení obecního zastupitelstva ZO/04/2018, bod 13 – zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.p.č. 237/25 v k.ú. Bystřec ze dne 24. 9. 2018 z
důvodu promlčení účinku tohoto zveřejnění.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.9. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnění záměru
prodat pozemek p.p.č. 237/25 v k.ú. Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 1
5.10. Zastupitelstvo obce Bystřec ruší usnesení obecního zastupitelstva ZO/04/2019, bod 5.2 – schválení návrhu kupní
smlouvy na koupi části pozemku p. č. 3719 v k.ú Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.11.Zastupitelstvo obce Bystřec ruší usnesení obecního za-

stupitelstva, bod 33 – zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.p.č. 222/23 v k.ú. Bystřec ze dne 24. 6. 2010 z důvodu
promlčení účinku tohoto zveřejnění.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
5.12. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnění záměru
prodat pozemek p.p.č. 222/23 a 222/38 v k.ú. Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
6. Půjčky
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje bezúročnou půjčku
panu JM ve výši dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 1
7. Smlouvy
7.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje darovací smlouvu s
AESKULP spol. s r.o., Červená Voda dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
7.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje darovací smlouvu s
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
dle předloženého návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
7.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o umístění
stavby s firmou ČEZ Distribuce č IE-12-2007697/DUS/30 –
dočasné vedení VN dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
7.4. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí rámcovou
smlouvu se společností ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s.
na dodávky kameniva.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
7.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na provozování svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů ze dne 24. 9. 2019.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
7.6 Zastupitelstvo obce schvaluje koncept pojistné smlouvy Pojištění podnikatele a právnických osob číslo 4387566171 od
GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8. Stavební úpravy MŠ Bystřec
8.1. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zprávy z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatele díla „Stavební úpravy MŠ Bystřec“ – firmu KOZEL-STAVBY s.r.o.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo na akci
„Stavební úpravy MŠ Bystřec“ s firmou KOZEL-STAVBY s.r.o.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu příkazní na
TDI s firmou Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost o dotaci z Programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2280
– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, název projektu: „Stavební úpravy MŠ Bystřec“.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.5. Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr s názvem
„Obec Bystřec – Stavební úpravy MŠ Bystřec“ z programu
29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje příkazní smlouvu pro
práci koordinátora BOZP s firmou Jaroslav Junek, Lanškroun
dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
8.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o autorském
dozoru s firmou Ing. Pavel Vacek, Dolní Dobrouč dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
9. Informace z činnosti rady a obecního úřadu
9.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti
rady a obecního úřadu
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 0
10. Diskuze
10.1. Téma výstavy ČČK ÚO, předvedení a nabídka defibrilátoru
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10.2. Připomínka, aby byl uklizen výřez křovin ve Drahách
10.3. Připomínka ke stavu dlažby u obřadní síně a stavu hřbitovní zdi
10.4. Diskuze s navrhovatelem směny pozemků dle bodu 5.4.
10.5. Poděkování za rychlé pokácení stromu napadeného
kůrovcem na hranici obecního lesa s lesním pozemkem
soukromým nad Hradisky
10.6. Připomínka ke stavu dětských hřišť
10.7. Návrh snížit tůje u dětského hřiště pro špatný rozhled v
křižovatce
10.8. Dotaz na rozmístění kontejnerů („popelnic“) na použité
jedlé oleje
10.9.		Upozornění na rozsáhlý výmol v silnici u Marešových čp.
105 a Hrdinových čp. 115
10.10. Dotaz na objízdné trasy v souvislosti s opravou přejezdů
a uzavírky silnice II/311 v Jablonném nad Orlicí
10.11. Diskuze k návrhu směn pozemků na Šunavě
10.12. Pracuje se na oslovení dodavatele pojízdného chodníku
od Matějkových čp. 321 ke kapličce
10.13. Přípravy na zpracování PD na „Svazarm“
10.14. Výlukové jízdní řády
10.15. Informace o změnách územního plánu č. 3 a č. 4
10.16. Možnosti divadelního představení v Bystřeci
10.17. Pojízdné kino
10.18. Umístění pořizovaného defibrilátoru
10.19. Možné změny oslav výročí občanů

vaně uveřejněn včetně základních podmínek pachtu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
4.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 3418/1 v k.ú. Bystřec
s panem JN dle schválené žádosti - bod 5.5 jednání zastupitelstva obce Bystřec ZO/02/2020 ze dne 11. 3. 2020. Záměr
prodat část uvedeného pozemku byl řádně uveřejněn.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
4.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí směnné s panem JK na směnu části pozemku p.č.
3717/1 v k.ú. Bystřec dle schváleného návrhu obce Bystřec
– bod 5.6 jednání zastupitelstva obce Bystřec ZO/02/2020
ze dne 11. 3. 2020. Záměr směny uvedeného pozemku byl
řádně uveřejněn.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
4.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu kupní na
prodej pozemku p.č. 237/25 v k.ú. Bystřec dle schválené žádosti pana FT – bod 5.9 jednání zastupitelstva obce Bystřec
ZO/02/2020 ze dne 11. 3. 2020. Záměr prodeje uvedeného
pozemku byl řádně uveřejněn.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti - Zdrželi se 1
4.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí kupní na prodej pozemků p.č. 222/23 a p.č. 222/38
dle schválených žádostí pana MM a LK – bod 5.12 jednání
zastupitelstva obce Bystřec ZO/02/2020 ze dne 11. 3. 2020.
Záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně uveřejněn.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
5. MAS ORLICKO
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zařazení správního
území obce Bystřec do území působnosti MAS ORLICKO,
z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO pro období 2021 – 2027.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
6. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, deleguje starostu, Ing. Tomáše Šťastného, jako zástupce obce Bystřec, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398
na všechny valné hromady počínaje valnou hromadou dne 23.
6. 2020 po celé jeho funkční období až do odvolání.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
7. Diskuze
7.1. Zastupitelé byli seznámeni s činností RO za uplynulé období
7.2. Mateřská škola zůstává zatím uzavřena, po otevření bude
provoz částečně omezen z důvodu přestavby 2. nadzemního
podlaží na další oddělení mateřské školy – firma nastoupí
k provedení díla 4. 5. 2020. Vstup do mateřské školy bude
přes zahradu, aby nedocházelo k procházení prostorem, kde
budou probíhat stavební práce. Čekáme na metodiku MŠMT.
7.3. Koronavirus – základní škola je uzavřena – čekáme na instrukce, které jednoznačně určí, jakým způsobem a v jakém
rozsahu bude obnovena výuka. Byl vznesen dotaz na možnosti otevření posilovny – dokud nebudou určena pravidla
pro otevření základní školy, bude posilovna nadále uzavřena. Knihovna je pro veřejnost zatím uzavřena. O případném
otevření a režimu půjčování knih proběhne jednání.
7.4. Údržba zeleně – proběhla diskuze na téma pracovník pro
úklid veřejných prostor a ošetřování zeleně na obecních pozemcích. Bude vyvěšen inzerát. Dále bude obec v budoucnu
řešit, zda pořídí auto s vozíkem, malou dodávku, či pickup,
aby na každou maličkost nebo přesun zaměstnanců nemusel být používám traktor. Opakovaně byl vznesen požadavek
na snížení tůjek u hřiště na sídlišti.
7.5. Benátská noc – v tradiční formě ji nebude možné organizovat. Diskuze, zda a jakým způsobem si ji připomenout, zůstala otevřena.
7.6. Obec bude řešit osobu na úklid ordinací.
7.7. Množí se připomínky k projíždění rozměrných vozidel sídlištěm – obytnou zónou. Prosíme občany, aby v případě, že
se bude jednat o projíždění vozidel v pravidelném intervalu
nebo v určitou dobu, aby tento údaj upřesnili. V opačném případě je velice obtížné uvedený problém řešit.

KONANÉHO DNE 29. 4. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Matějka, Václav Pecháček
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti - Zdrželi se 2
2. Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční a rozpočtové záležitosti
2.3.1 Schválení rozpočtového opatření č. 3
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Pachtovní smlouva k pozemkům p.č. 1343/1, 1346/2 a
1345/4 v k.ú. Bystřec – žadatel FH.
2.4.2 Návrh pachtovní smlouvy k pozemkům p.č. 849/7 a 980
v k.ú. Bystřec. Návrh na vyvolání soutěže o pacht těchto pozemků – více žadatelů.
2.4.3 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č.
3418/1 v k.ú. Bystřec – žadatel JN.
2.4.4 Smlouva o smlouvě budoucí směnné na část pozemku
p.č. 3717/1 v k.ú. Bystřec – žadatel obec Bystřec
2.4.5 Smlouva kupní na pozemek p.č. 237/25 v k.ú. Bystřec –
žadatel FT
2.4.6 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky p.č.
222/23 a 222/38 v k.ú. Bystřec – žadatelé MM a LK
2.5		 MAS ORLICKO
2.5.1 Zařazení obce Bystřec do správního území MAS ORLICKO, z.s. na období 2021- 2027
2.6		 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
2.6.1 Delegace zástupce obce Bystřec na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
2.7		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
3. Finanční a rozpočtové záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č.
3 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
4. Pozemkové záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje pachtovní smlouvu s
panem FH na pacht pozemků p.č. 1343/1, p.č. 1346/2 a p.č.
1345/4 za cenu stanovenou RO, tj 3.500,- Kč/ha. Záměr pachtu uvedených pozemků byl řádně uveřejněn.
Výsledky hlasování: Pro 13
Proti - Zdrželi se 0
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje návrh pachtovní
smlouvy na pacht pozemků p.č. 849/7 a p.č. 980 oba v k.ú.
Bystřec. Cena za pacht pozemků bude stanovena soutěží
žadatelů, kteří se k možnému pachtu uvedených pozemků
přihlásí. Cena pachtu musí být vyšší nebo rovna ceně stanovené RO. Záměr pachtu uvedených pozemků bude opako-

6

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Zastihla nás doba, kterou nikdo z nás nečekal.
Doba, která prověřuje, co v každém z nás je. Někdo
se s ní vyrovnal okamžitě, někdo postupně, jako třeba
já a někdo se s ní nevyrovnal dodnes.

A JAK SE VLASTNĚ UČÍME?

Ráno mají děti plán dne na webu školy, na whatsAppu nebo na stránkách Škola v pyžamu, kde si jej
někdo sám, někdo s rodiči přečte a začnou pracovat.
Někdo hned, někdo déle, jak čas dovolí.
Práce na přípravách je velice náročná, protože
vše píšeme a vysvětlujeme bez kontaktu s dítětem.
Snažíme se výuku zpestřit videi, obrázky, odkazy na
webové stránky, různým vyráběním, písničkami apod.
Rodiče, někdy i starší děti posílají jednotlivé hotové
úkoly paním učitelkám přes WhatsApp nebo emailem
jako fotku a ty je se zpětnou vazbou opravují. A jak
vypadá příprava? No třeba takto:

11. března 2020 byly vládou uzavřeny všechny školy. Byli jsme všichni hozeni do vody a museli jsme
začít plavat. Musím říci, že jsme to všichni zvládli velice rychle. Než přišly z MŠMT první pokyny, už jsme
dávno učili děti přes počítače, tablety, mobily. Učili
se nové věci rodiče, děti, ale i my. Někdy to byl boj,
ale ten boj jsme všichni vyhráli. Digitalizace školství,
která jindy trvá roky, proběhla u nás během týdne
díky Vám -rodičům, dětem i učitelům. Je to nelehká doba. Nelehká pro
všechny. Prověřuje lidi,
prověřuje vztahy. Musím
s klidným svědomím říct,
že jsem velice ráda, že
učím na této škole. Mám
zde tým učitelek, které
jsou kreativní, aktivní a
pilné. Jejich práci sleduji
každý den přes WhatsApp, přes školní web i
Školu v pyžamu. Mohu zodpovědně říci, že mají můj
obdiv, jak ještě po 20.00 hodině opravují úkoly dětem,
co mají zaměstnané rodiče do večera, jak ráno kolem 8 hodiny už zase s elánem zdraví děti a pomáhají
s úkoly, přestože mají také své rodinné povinnosti.
Můj velký obdiv mají však i vaše děti. Jsou pilné,
pracovité a hlavně ukázněné. Všechny si zaslouží
velkou pochvalu.
Největší obdiv ale patří Vám rodičům, že jste tuto
situaci zvládli, že máte ještě dostatek sil s dětmi doma
pracovat, a že se opravdu všichni snažíte, aby vzdělávání vašich dětí na dálku s pomocí školy probíhalo.
Nejsou všude takové děti, takoví rodiče a nakonec
nejsou všude takové paní učitelky. Doba prověřuje
vztahy a my jsme všichni do jednoho obstáli na jedničku. Jsem ráda, že patřím mezi Vás.

PRO RODIČE

Desatero domácího učení, aneb jak se učit s dětmi
v době pandemie
Žákům začaly neplánované „virové prázdniny“
a spousta rodičů byla nucena zůstat se svými ratolestmi doma. Nikdo zatím netuší na jak dlouho, a tak
je potřeba, aby se rodiče, zejména se žáky z prvního
stupně, učili doma. Asi už jste zjistili, že učit se doma
s vlastními dětmi je pro někoho, kdo se tomu nikdy
přímo nevěnoval, celkem náročné. Pokud ale dodržíte těchto pár základních pravidel, půjde to snadno,
a ještě můžete s vaším dítětem prožít hezké chvíle.
Nechat vše jenom na on – line učebnicích a TV je
sice pohodlné, ale ne úplně ideální. „Aby se totiž aktivovala ta správná mozková centra a učení šlo takzvaně
do hloubky, je nezbytné zapojit ruce dítěte. Šikovnost

Eva Maňková
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rukou se mění v šikovnost myšlení. A o tom je právě
činnostní učení. Jak tedy přistoupit k učení dětí doma?

Dejte mu důvěru, že to zvládne. A na konci vyjádřete
uznání, jak jste to spolu zvládli.

1. Nastavte si pravidla a bezpečné hranice
Dítě se musí cítit v bezpečí pevných hranic. A potřebuje od Vás nastavit, co se bude dít. Když se velcí
postarají, může dítě zůstat dítětem. Například: „Teď
jsi doma a nastavíme si to tak, že se budeme učit
vždy dopoledne a odpoledne. Až uděláš, co ti zadám
já nebo paní učitelka, skončíme. Rozsah (zejména u
některých dětí) je lépe ohraničit splněním úkolů než
časem.
Poznámka: Jsou totiž, které zvládnou daný čas promarnit - dělají, že pracují, ale myslí na něco jiného.
Navíc se dítě učí samo (s naší dopomocí) stanovit si
přiměřené cíle a hospodařit s časem.
Příklad: Dopoledne si dítě z každého předmětu splní
úkol zadaný paní učitelkou (cca 1 hod.) a odpoledne
má od rodiče zadané procvičování na PC a čtení nahlas (taky asi 1 hod.). Ví, že když nesplní, tak nemá hry
na mobilu (30 min.). Takže teď za mnou chodí, jestli už
se může jít učit ;-)

10. Váš vztah s vaším dítětem je nejvíc. Nedovolte, aby ho učení ničilo.
Buďte pro něj přítomní emočně. Uznejte jeho pocity,
i pro něj je to těžké období. Dítě vnímá naše strachy.
Netlačte to hlavou – co by se mělo, jaké je. Důležitější, než co se dítě naučí, je váš vztah. Byla by škoda
poškodit ho kvůli snaze dítě něco mermomocí naučit.
Není nic neobvyklého, že se dítě může začít vnitřně
bránit a ani neví proč. „Pokud se vám dítě takzvaně
„blokne“, netlačte a raději další učení odložte. Obejměte ho a řekněte, že víte, co cítí a dělejte něco jiného, co dítě baví. Něco skutečně lehkého, veselého,
kde bude moci uspět.“
Pokud už se vaše dítě uzavřelo nebo vám přetekl
pohár trpělivosti, nebuďte z toho nešťastní, je to normální. Běžte za dítětem, dotkněte se ho a řekněte
mu, že vaše rozčilení nepatřilo jemu. „Řekněte mu,
že to byla vaše bezmoc, zoufalství, či strach… Dítě
vás vezme na milost a nejspíš se samo bude chtít
přitulit. Ono vás totiž miluje. A teď zamáčkněte slzy
a běžte to udělat,“.

2. Vytvořte pracovní místo, kde se budete učit
Ideálně pořád stejné. Připravte si materiál – pomůcky, sešity. Vytváření pracovního místa je už samo
o sobě učením (kompetence pracovní). Zapojte proto
dítě a učte ho udržovat si na tomto místě pořádek.

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Podle posledních zpráv by mohla být základní škola
otevřena 25.5.2020. Za jakých podmínek budou moci
žáci vstoupit do budovy je napsáno v manuálu MŠMT
. Účast žáků ve škole je dobrovolná, bude probíhat
úplně stejně, jako kdyby se učili doma na dálku, za
přísných hygienických pravidel. Chození v roušce,
dodržování rozestupu až 2m, ve třídě musí sedět po
jednom a může tam být nejvíce 15 žáků. Před školou si je bude vyzvedávat v určitou hodinu pedagog
a změří jim teplotu. Potom teprve může žák vstoupit do
budovy. Jiným osobám, rodičům vstup není umožněn.
Žák se bude učit přibližně od 8-12. 00 hodin ve své
určené skupině, potom odchází domů. Školní družina
z personálních důvodů nebude vůbec otevřena. Žák
1. a 3. ročníku se může naobědvat ve škole opět pod
podmínkou přísných hygienických pravidel, nesmí si
sám vzít příbor, pití apod. Ostatní žáci si odnesou jídlo v jídlonosičích domů. Žáci, kteří budou navštěvovat
ZŠ se nesmí před budovou srocovat. Musí mít každý
2 roušky a sáček, do kterého použitou roušku uschovává. U žáků by se také neměli střídat jiní pedagogové. Nebudou mít hodiny tělesné výchovy ani aktivity
venku. Mohou být pouze v areálu školy.

3. Stanovte si cíl. Zvolte učivo. Zkuste dítě motivovat
Nejlepší motivace je příběhem. „No to jsem zvědavý, co se dneska naučíme.“ Sladkosti a hraní na PC,
nejsou sice úplně ideální, ale v dané situaci se toho
– v rozumné míře – nemusíte bát.
4. Hledejte spolu s dítětem, co už umí
Vracejte se v učivu dozadu tak dlouho, až dojdete
k místu, které dítě umí. A dále postupujte vždy od jednoduchého ke složitějšímu, až když si budete jisti, že
danou látku dítě ovládá.
5. Jednotlivé postupy dělejte krátce
Rozumné je postup (předmět, učivo) změnit, dokud dítě baví. „A teď zkusíme něco jiného.“ Nenechte
dítě, aby se učením „otrávilo“.
6. Netlačte na výkon
Platí, že klid a trpělivost jsou základ. Když to nejde,
tak to nejde. Půjde to příště. Zachovejte klid. Pokud
ucítíte, že na vás jde rozčilenost, okamžitě přestaňte!
7. Nechte dítěti prostor, ať co nejvíce věcí a jevů
objeví samo
To samozřejmě neznamená, že ho v tom necháte
plácat. Propojte výuku s jeho životem a dalšími věcmi. Nechte ho, ať o tom, co dělá, mluví svým jazykem.
A učte ho, aby si po sobě výsledek samo zkontrolovalo.

JAK SE BUDE HODNOTIT, KDYŽ SE
ŽÁCI VZDĚLÁVAJÍ NA DÁLKU?

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni podle vyhlášky 211/2020 Sb, ze dne 27.4.2020 takto:
Hodnocení bude vycházet z podkladů získaných ve
2. pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
při vzdělávání na dálku a podpůrně z hodnocení
výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního
roku 2019/20.

8. Dítěti umožněte zažívat pocit úspěchu
To je nesmírně důležité. Nebuďte perfekcionisté.
Obrovský úspěch je už to, že dítě pracuje. Vždyť se
to teprve učí!
9. Chvalte dítě za vše, co se mu daří
Řekněte mu, jak jste na něj pyšní, že s vámi pracuje, že vás poslouchá, jak mluví, že se soustředí.

Eva Maňková
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NOUZOVÝ STAV

5. ROČNÍK TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. PETRA KŘIVOHLÁVKOVÁ
KARANTÉNA

V úterý 10. 3. jsme se učili jako každé úterý (pokud zrovna není svátek nebo nejsou prázdniny). Po
2. vyučovací hodině jsme měli přestávku -hráli jsme
si, někdo si kreslil, někdo koukal z okna a někdo se
jen tak ohříval u radiátoru. Když zazvonilo na další
vyučovací hodinu, všichni jsme si sedli do lavic a čekali na paní učitelku. Ta ale pořád nešla... Když přišla, oznámila nám, že vzhledem k nelehké situaci
v našem státě vláda rozhodla, že se školy uzavřou do
odvolání. Ze začátku jsem měla docela radost, ale už
po týdnu mě to doma přestalo bavit. Když jsem usínala, myslela jsem na celou třídu včetně paní učitelky.
Naše paní učitelka Mgr. Petra Křivohlávková založila
přes telefon pro 3. třídu skupinu. Už 16. 3. 2020 přišla
od ní první zpráva! Teď na tu skupinu zasíláme vypracované úkoly, které nám paní učitelka ráno zadá.
Pravidelně nám posílá úkoly i paní ředitelka z AJ.
Myslím si, že paní učitelka i paní ředitelka se
moc snaží, a proto jim chci moc poděkovat, že
jsou tak trpělivé, snaživé, laskavé,... DĚKUJI.
Těším se, až se zase školy otevřou a my se budeme
moci vrátit zpátky do školy.

Přišlo to ze dne na den. Paní učitelka nám oznámila, že už další den nemáme chodit do školy. Nejdříve
jsem měla radost, ale po pár dnech už mi bylo smutno, stýskalo se mi po paní učitelce a spolužácích.
Paní učitelka nám každé ráno zasílá úkoly a natočená videa, vždy se moc těším, čím novým nás překvapí. Přála bych si, aby karanténa co nejdříve skončila a všichni jsme se na škole sešli a prožili spoustu
legrace a zábavy o přestávkách.

Adéla Vaníčková

Jitka HRDINOVÁ, 3. třída
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naší paní učitelce třídní
Mgr. Petře Křivohlávkové i paní ředitelce Mgr.
Evě Maňkové.
Moc nám v této době
pomáhají. Každé ráno
nám paní učitelka dává
na internetové stránky úkoly, které máme v
daný den splnit.
Paní ředitelka nám
zase zadává úkoly z AJ.
Paní učitelka nám na
skupinu v telefonech posílá i videa, kde nám vysvětluje novou látku.
Doufám, že už to nebude dlouho trvat, školy
se otevřou a vše bude
jako dřiv.
Pavla HRDINOVÁ,
5. třída

Gotická okna - práce 4. ročníku, Mgr. Andrea Költö

Karanténu přežíváme dobře, ale je to strašná nuda.
Naštěstí je mamka doma a vždy nám poradí. Skoro
každý den jezdíme za taťkou na rybárnu a alespoň
si můžeme pohrát s naší fenkou Zorynkou. Dlouho
jsme nebyly na nákupech. Na jednu stranu to je asi
dobrý a na druhou špatný. Máme víc času hrát si se
Zorkou. To, že děláme všechno do školy doma, mě
fakt nebaví.

NOUZOVÝ STAV

V úterý 10. 3. 2020 jsme byli naposledy ve škole.
Nejprve jsem byla ráda, že můžu být doma. Po týdnu a půl mě to doma omrzelo.
Radši bych byla ve škole s paní učitelkou a spolužáky.
Myslím si, že je to hlavně menším dětem doma
dlouhé.
Moc bych chtěla za celou 3. i 5. třídu poděkovat

Eliška Balášová, 5. třída
Evelínka Balášová, 2. třída
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Tomáš Hejduk - záchrana ropuchy

Recepty ze sedmikrásek - využití bylin
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
pro „samostudium“ žáků. Úkoly jsou průběžně vkládány na webové stránky školy. Jsem přesvědčena,
že všichni žáci školy pochopili, že karanténa nejsou
prázdniny, že situace je komplikací nejen pro učitele,
ale také pro žáky i jejich rodiče. Na prvním místě stojí
samozřejmě zdraví všech, ostatní postupně doženeme a zvládneme.

Po zahájení kalendářního roku se nám podařilo
uskutečnit lyžařský kurz v Čenkovicích. Děkujeme
manželům Křivohlávkovým, kteří se tradičně postarali
dětem o výborný proviant a také vyšli vstříc všem požadavkům rodičů. Únor na blátě a s ním i jarní prázdniny sice nepotěšily žádného školáka, ale pozornost
většiny žáků se již upínala k 22. únoru, kdy se konal tradiční ples pořádaný Unií rodičů při ZŠ v Horní
Čermné. Naši deváťáci se předvedli při předtančení,
které si sami nacvičili a jistě jím potěšili všechny rodiče i prarodiče.
Rok 2020 zahájili žáci úspěchy ve sportovních soutěžích, v šachovém turnaji a úspěšně pokračovali
v okresních kolech olympiád z českého jazyka a dějepisu. Žáci druhého stupně se účastnili přednášek na
téma holokaust a zeměpisné přednášky o Bangladéši.
Všechny další školní akce byly již poznamenány
hrozbou šíření nákazy koronavirem. Proto jsme se
dohodli zrušit – po konzultaci s paní doktorkou Krajské hygienické stanice – plánovaný výměnný pobyt
žáků z partnerského Edertalu. Toto rozhodnutí se po
vyhlášení uzavření škol a následné karantény ukázalo jako správné.
Prozatím byly zrušeny i další akce školy - tradičním
cyklus filmových dokumentů Jeden svět, zhlédnutí
filmového dokumentu V síti a bohužel také jarní jarmark, který se měl konat 2. dubna a který byl již ve
fázi příprav.
V současné době všichni učitelé připravují úkoly

Hodně trpělivosti a zdraví přeje
Eva Trojková, řed. školy v Horní Čermné

Poslední příspěvek ,který jsem psala pro Bystřecké okénko asi před měsícem, byl hlavně o tom, co
všechno jsme museli oželet, co jsme měli v plánu ještě stihnout. Nikdo v tu dobu nevěděl, na jak dlouhou
dobu bude probíhat tzv. distanční výuka, jaká budou
další opatření. Ani po měsíci nejsme o moc moudřejší. Doporučení a návrhy se mění ze dne na den, nic
konkrétního stále nevíme.
Učitelé stále vyučují na dálku. Mnozí rozšířili svoji
výuku o „on-line“, žáci pracují s pomocí rodičů tak,
aby hlavně zopakovali doposud probrané učivo. Zatím se neví, zda se ještě žáci druhého stupně ve
škole sejdou. Je to škoda hlavně pro žáky devátého
ročníku. Výlet, poslední loučení na školní akademii...
Budeme doufat, že se situace s neviditelným virovým
nepřítelem nebude vyvíjet tak dramaticky a ve škole
se alespoň v malých skupinách sejdeme.
Děkuji rodičům za částečné suplování naší práce,
všem přeji pevné nervy a hodně zdraví.
Eva Trojková, řed. školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme se staršími dětmi započali sportovně,
protože jak na nový rok, tak po celý rok :-) Od 13.1
- 17.1 jsme absolvovali lyžařský kurz ve skiresortu
Buková Hora. Každé ráno nás vyzvednul pan řidič
s autobusem a my se těšili na svah, kde děti trávily
celé dopoledne. Na závěr kurzu proběhly závody, které navštívili i rodiče zúčastněných dětí. Kurz se velmi
povedl a naštěstí proběhnul bez zranění.

Den po karnevalu jsme navštívili školu, kde se konalo výchovně - vzdělávací loutkové divadlo „O statečném kapitánu Ploutvičkovi“. Divadlo bylo hrané
ručně vyřezávanými loutkami, které si mohly děti po
představení prohlédnout.
Během zimy jsme nezapomínali na zvířátka v lese,
proto jsme se parkrát zastavili u krmelce, kam jsme
jim nasypali zeleninu, ovoce a kaštany. A i přesto, že
zima nebyla mnoho příznivá, co se týče sněhové nadílky, tak jsme si tu trochu sněhu několikrát užili bobováním. Děti to milují. A nejvíce, když se do sáňkování
zapojí i paní učitelka :-)
Dost bylo zimy, teď je na čase si užívat krásné jaro,
sílu sluníčka a vůni rozkvetlých květin a stromů. Alespoň něco pěkného v této nelehké době.
Přejeme Vám s kolektivem MŠ mnoho zdraví a trpělivosti, uživejte si chvíle strávené s rodinou a již brzy
se snad sejdeme v naší školce.
S pozdravem p. učitelka Tereza Daňková

Prosíme rodiče, aby sledovali aktuality a třídní
stránky mateřské školy na webových stránkách
zsamsbystrec.estranky.cz, kde naleznete i několik
aktivit pro děti.

Únor - měsíc masopustu a radosti. To jsme pojali za
své a opravdu si ho užili. Vyzdobili jsme třídy, vyráběli, soutěžili, mlsali a zakončili ho 26.2. karnevalem se
spoustou zábavy.

Děkujeme.
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Jana Vašíčková

HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Vážení občané, blíží se konečný termín pro zaplacení poplatků za odpady.
Abychom udrželi výši poplatku za odpady na rozumné úrovni, je třeba přistupovat odpovědně i k nakládání s nimi.
V oblasti svozu netříděného komunálního odpadu
spolupracuje naše obec s firmou EKOLA České Libchavy, s.r.o., v oblasti tříděného komunálního odpadu
pak s firmou Komunální služby s.r.o., Jablonné nad
Orlicí. S dalšími firmami pak mají obec Bystřec nebo
ZŠ Bystřec uzavřeny smlouvy na svoz užitých jedlých
olejů, použitých oděvů a elektroodpadu. Spolky ve
spolupráci s obcí Bystřec pak každoročně provádějí
sběr železného šrotu.
V budoucnu bude obec hradit poplatek za uložení komunálního odpadu podle toho, kolik odpadu z
celkového objemu vytřídí. Přichází tedy doba, kdy na
třídění odpadů bude kladen velký důraz.
V naší obci aktuálně probíhá třídění odpadů dvěma
způsoby:
Prvním je forma svozu tříděného odpadu „dům od
domu“, kde třídíme směsný plast do černých, použité
PET lahve do modrých a Tetra Paky do oranžových
pytlů. U použitých PET lahví prosíme o jejich sešlápnutí, aby byl zmenšen jejich objem a tím se jich do pytle
vešlo více. Totéž platí i pro Tetra Paky, ale to již většina
z Vás ví a praktikuje. Do pytlů na plasty prosíme nevhazujte zbytky lina, PVC, novodurové trubky, molitan, gumu
či kabely nebo obaly znečištěné chemickými látkami
a oleji – tyto odpady patří do netříděného komunálního nebo nebezpečného odpadu, a prosíme o jejich
předání ve sběrném dvoře, který je otevřen každou
první sobotu v měsíci. Papír nebo kartóny prosím
svazujte do balíčků, kterými je možné při svozu dobře manipulovat. Do tříděného papíru nepatří kopíráky,
papír znečištěný potravinami, pleny, hygienické potřeby, dehtovaný nebo voskovaný papír, obvazy.
Druhou formou svozu tříděného odpadu jsou veřejná sběrná místa s kontejnery na papír, plast, sklo
a použité jedlé oleje. Zde prosíme dbejte v případě
plastů na stejná pravidla, jaká jsou uvedena v případě
svozu „dům od domu“, u papíru vás prosíme v přípa-

dě kartónových krabic o jejich rozložení nebo roztrhání. Kontejnery na sklo jsou na sklo barevné a na sklo
bílé. Upozorňujeme, že do skla nepatří autosklo, sklo
s drátěnou výplní, zrcadla nebo porcelán a keramika
– opět platí, že uvedené materiály patří buď do popelnice nebo na sběrný dvůr. Použité jedlé oleje prosíme
slévejte do PET lahví a uzavřené vhazujte do označených „popelnic“ – 1x v horní části obce u čp. 144, 1x
ve středu obce – pod „Svazarmem“ a 1x v Bystříčku.
Obec zatím nemá plně dotažen způsob s nakládáním
s drobným kovovým odpadem – konzervy, fólie od jogurtů, víčka od kompotů apod. – zde bude ještě probíhat
diskuze, zda pořídit pro tento odpad nové veřejné kontejnery nebo zda budeme uvedené odpady nechávat
k dotřídění svozovou firmou společně s plastovými
odpady. Zatím to každý z občanů řeší nějak sám.
Dosloužilé elektrospotřebiče prosím předávejte ve
sběrném dvoře každou první sobotu v měsíci nebo
využívejde při nákupu nového spotřebiče možností
zpětných odběrů starých spotřebičů.
Bioodpad ze zahrad, sadů a zahrádek lze ve většině případů zkompostovat a mnozí z vás mají kompostéry své, nebo dodané od obce – využívejte je
prosím a nedávejte bioodpady do popelnic na komunální odpad – v budoucnu to bude nejnákladnější
způsob jejich likvidace.
Co nás aktuálně u nakládání s odpady v naší obci
trápí, je nesešlapávání PET lahví, nerozkládání kartónových krabic na veřejných sběrných místech před jejich
vhozením do kontejnerů a odkládání tříděného i ostatního odpadu v těchto lokalitách. Dalším nešvarem je vhazování komunálního nebo objemného odpadu do nádob
na odpad tříděný. Z těchto důvodů se zvyšují náklady v
oblasti nakládání s odpady a v případě znehodnocení
tříděného odpadu odpadem, který do daného kontejneru nepatří hrozí i postih ze strany svozové firmy a tím
snížení výnosu za vytříděné odpady, což jsou nezanedbatelné částky obecního rozpočtu. Ve svém důsledku
může toto počínání vést k rychlejšímu nebo zbytečnému
navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.
Děkujeme za váš vstřícný přístup.
Obecní úřad Bystřec

STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI
Stav obyvatel k 31. 12. 2018
1170 obyvatel
Věk 0 – 14
222 obyvatel
Věk 15 – 64
745 obyvatel
Věk 65 a více
203 obyvatel
Průměrný věk

38,7 u mužů

Nejčastější příjmení:
Hrdina – Hrdinová		76 obyvatel
Vaníček – Vaníčková		66 obyvatel
Matějka – Matějková		55 obyvatel
Tejkl – Tejklová 		35 obyvatel

578 mužů		
104 chlapců
387 mužů		
87 mužů		

592 žen
118 dívek
358 žen
116 žen

39,6 u žen
Bystřec má rozlohu katastru 1807 ha
Nadmořská výška 490 m n.m.
„Varta“
588 m n.m.
„Pavlova vrcha“
686 m n.m.
„Bulík“
789 m n.m.
Ludmila Benešová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození

Jakub Dřímal
Antonín Pešek
Rozárie Vaníčková
Milé děti, vyrůstejte ve zdraví pro
radost všech.

Zlatá svatba

Zlatou svatbu oslavili
Jaroslav a Jiřina Hrdinovi čp. 330.
Blahopřejeme.

Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny v 1 čtvrtletí

Antonie Kalousová čp. 338 95 let
Josef Kolář čp. 31
91 let
Vlasta Moravcová čp. 308 87 let
Miloslava Pauková čp. 242 85 let
Jan Vašíček čp. 223
85 let
Anna Hrdinová čp. 221
85 let
Bohuslav Maleček čp. 203 84 let
Jaroslav Stránský čp. 121 83 let
Marie Matějková čp. 337
83 let
Marie Křivohlávková čp. 264 83 let
Jaroslav Vaníček čp. 62
82 let
Jiřina Čadová čp. 15
81 let
Hana Dušková čp. 264
81 let
František Tejkl čp. 231
80 let
Anna Seidlmanová čp. 40 80 let
Josef Hrdina čp. 136
79 let
Zdislava Pecháčková čp. 309 79 let
František Matějka čp. 321 78 let
Ing. Jiří Grunseisen čp. 267 78 let
Božena Applová čp. 274
77 let
František Kristek čp. 25
76 let
Marie Stránská čp. 121
76 let
Jitka Miliňovská čp. 53
76 let
Ludmila Tejklová čp. 19
75 let
Jan Hegr čp. 352
74 let
Anežka Matějková čp. 272 74 let
Marie Tejklová čp. 143
73 let
Alena Matějková čp. 294
73 let
Anna Štěpánková čp. 163 73 let
Jiří Smejkal čp. 391
73 let
Vlasta Prokopcová čp. 78 73 let
Marie Tejklová čp. 231
72 let
Bohumil Urban čp. 232
72 let
Ladislav Fajt čp. 322
71 let
Ladislav Vojtíšek čp. 28
71 let
Dana Sršňová čp. 325
70 let

Úmrtí

Ve věku 72 let zemřela
Hana Urblíková
Ve věku 91 let zemřela
Marta Luxová
Ve věku 66 let zemřela
Edita Killarová

VE VZPOMÍNKÁCH SE VRACÍ ŽIVOT
Když je člověk starší a paměť mu slouží, má nárok a také více času na
vzpomínání. A tak se i já stále častěji, alespoň ve vzpomínkách navracím
do těch míst, která jsou spojena s mým dětstvím, se začátkem dětských
her, drobných povinností i školní docházky se vším, co k tomu patří.
V nejbližším okolí bydliště to bylo i poznávání sousedů a řemesel, která
někteří z nich provozovali. V Bystříčku to byl pan Julius Mareš, kolář,
p. František Sršeň, kovář, p. Ladislav Petřík, mlynář nebo p. Vincenc
Dušek, který provozoval hospodu. Před jeho domem byl vzrostlý kaštan
a v jeho stínu prostý dřevěný stůl a dvě lavičky.
I po tolika létech je mi smutno, když se třeba jen na krátký čas vrátím
do rodné obce. Vzpomínám na rodiče, příbuzné, na spolužáky i sousedy. Na mnohé z nich se ještě dobře pamatuji, i když od doby našeho
vystěhování uplynulo již celých 66 let. S kamarády z Bystříčka jsem se
na jaře před pomlázkou toulal v Tiscích pro vrbové proutky. V létě jsme
se brouzdali studenou vodou potoka při chytání pstruhů a na podzim
jsme chodili pálit bramborovou nať a makovinu a v ohni si opékali brambory. Nikde jinde jsem pak v těch létech vyhnanství nezažil tak krásné
a opravdové zimy jako v Bystřeci.
Probírám se vzpomínkami a myšlenky se vracejí k příbuzným, se kterými jsme se pak pro velkou vzdálenost, nemohli vidět častěji. Vždyť
poprvé jsem se podíval do rodné obce až po devíti letech jako voják. Ale
čas letí neúprosně dál a většina těch, které si ještě pamatuji a na které si
občas vzpomenu už nežije. A tak zůstávají jenom ty vzpomínky.

bystřecký rodák Jan Hrdina

VZPOMÍNKA

Dne 6. května vzpomeneme
100. výročí narození naší
maminky, babičky
a prababičky, bystřecké
rodačky paní Marie Hrdinové
rozené Vaníčkové.
S rodinou žila v čp. 51 až
do osudného dne 12. 6. 1953.
Zemřela ve věku nedožitých
91 let.
S láskou vzpomínají a za vše
děkují děti s rodinami.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Při Tříkrálové sbírce se v obci
vybralo 34 708,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
BYSTŘEC

Milí rodiče,
na začátku roku proběhla
ve škole anketa týkající se
uskutečnění příměstského
tábora v naší obci (druhý a třetí
srpnový týden). Z ohlasů víme,
že by byl zájem. Kvůli nastalé
situaci s COVID – 19
a souvisejícími opatřeními
nevíme, zda bude možné tábor
uskutečnit. Žádáme proto
všechny rodiče, kteří mají
vážný zájem, aby napsali na
e-mail taborbystrec@seznam.
cz. Nejpozději v průběhu června
dáme vědět, zda tábor proběhne
a případně zašleme všechny
potřebné informace.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY

Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
8. 5.
MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837,465676822
9. – 10. 5. MUDr. Šrámek Petr
Letohrad, U Dvora 815, 465621551
16. – 17. 5. MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227, 465322348
23. – 24. 5. MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151, 465322907
30. – 31. 5. MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814, 465613441
6. – 7. 6. MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330, 465626460
13. – 14. 6. MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, 465642765
20. – 21. 6. MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222, 465393266
27. – 28. 6. MUDr. Beranová Renata Jablonné n. O., U koupaliště 149, 465642267
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
pestrá a velmi činorodá.
Naše díky patří všem dětem, které nám pomáhají při
sběru kaštanů a také bychom chtěli poděkovat touto
cestou soukromému podnikateli Pavlu Vaníčkovi za
sponzorský dar, který byl v podobě krmení pro zvěř.
Chceme poděkovat všem našim příznivcům za podporu a pomoc při naší veškeré činnosti, jak k výkonu
práva myslivosti, tak i pomoci při společenských akcím
pro občany obce.
Závěrem Vám všem v této nelehké době přejeme
hlavně pevné zdraví a pohodu. Prosíme Vás o dodržování všech zákonných norem a nařízení Vlády ČR.
Věříme, že tuto těžkou dobu přečkáme a vrátíme se
zpět do světlých zítřků. Naše společenské akce jsou
plánované, ale uvidíme jak to bude z hlediska legislativy a povolení. Včas Vás budeme informovat na našich
či obecních webových stránkách.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
PŘÁTELÉ MYSLIVOSTI

chtěli bychom Vás seznámit s činností MS Bystřec
za uplynulý rok 2019. Loňský rok byl zahájen po výroční členské schůzi, členská základna se schází každý druhý pátek v měsíci. Někdy je schůzovní činnost
upravena dle potřeb naší myslivny. Hned z jara byla
provedena jarní brigáda na myslivně, kde bylo provedeno mnoho prací jak venku tak i v ně klubovny. Úklid,
dřevo, listí a jiné práce. Dne 30. 4. 2019 náš spolek
společně s OÚ Bystřec uspořádal v našich prostorách
myslivny „čarodejnice“. Výborné občerstvení a zábava byla velká a příchod jara si každý z nás užíval až
do ranních hodin. Tradiční myslivecký táborák s mysliveckou kuchyní, dobrou zábavou, různým občerstvením přispěl k velmi dobře chválené akci místních, ale
i přespolních osob. Náš spolek také na žádost obce
prováděl pomoc na Benátské noci a dětském dnu.
Na podzim se naši zástupci účastnili Sněmu myslivců Ústí nad Orlicí, kde jsme se dozvěděli o činnosti
a celkovém hospodaření OMS Ústí nad Orlicí. Závěrem byla odborná přednáška. V měsíci listopadu
byl uskutečněn společenský hon a v prosinci jedna
vycházka. Již tradiční velkou akcí pořádaným naším
spolkem ve spolupráci s obcí Bystřec je čertovské rojení, které za pomoci našich příznivců a nás všech je
akce, která nemá v okolí obdoby a je hodnocena velmi
dobře. Myslíme si, že takové akce, jak našemu spolku,
tak i samotné obci Bystřec vytvářejí velkou reklamu po
širokém okolí. Tímto bychom chtěli poděkovat obci za
spolupráci. Děkujeme všem co pomáhali a účastnili
se. Během celého roku 2019 bylo uskutečněno několik malých i velkých brigád směřovaných k budování
a zvelebování myslivny. Jednalo se o různé práce, jak
vně, tak i uvnitř myslivny. Začátkem roku 2020 v lednu
se uskutečnili nové volby do výboru MS Bystřec. Nové
kontakty budou oficiálně uvedeny na webové stránce
našeho spolku s novými kontakty na odpovědné osoby
MS Bystřec.
Sami vidíte, že členové a naši příznivci MS se nenudí a stále něco vymýšlejí a dělají. Není důvodem,
zde všechny akce a akcičky uvádět, neboť jich je velké množství. Činnost a aktivita našeho spolku je velmi

Děkujeme, MS Bystřec

NEBERTE MLÁĎATA RODIČŮM!
Chcete-li opravdu pomoci:

* Sbírejte jen mláďata viditelně poraněná
* Nalezená opeřená ptáčata usaďte na nejbližší vyvýšené místo
* Na mláďata srstnaté zvěře nesahejte, nechte je na
místě, matka se o ně postará
* Chovejte se v přírodě klidně a nerušte
* Odebráním zdravého živočicha z přírody porušujete
zákon!

KLUB DŮCHODCŮ
Letošní rok 2020 jsme už tradičně zahájili tancem.
Uspořádali jsme důchodcovský ples, který se konal v
polovině ledna v hostinci „U Špičáků“. Přijelo k nám
hodně přátel z okolních vesnic. Měli jsme dobrou
hudbu, bohatou tombolu i chutné občerstvení. Všem
sponzorům děkujeme za přispění do tomboly. Ples
zahájily naše milé členky Klubu důchodců módní přehlídkou, ve které předvedly modely z období založení
naší republiky před 100 lety. Moc jim to slušelo.
V druhé polovině února jsme také v hostinci „U Špičáků“ slavili „Matěje“ - svátek všech mužů. Naši kamarádi se už na to pokaždé těší, protože vědí, že pro
ně míváme nachystané nějaké překvapení, nebo nějaký „veledůležitý“ soutěžní úkol. A tak si to nenechají
ujít, aby ukázali svoje „úžasné“ dovednosti. Pochopi-

telně, že se všichni u toho smějeme a dobře bavíme.
Koncem února, na masopustní úterý, jsme navštívili
důchodce v Horní Čermné. Tam mají pokaždé připravený nádherný program plný písniček a humorných
scének, které nepostrádají vtip. Také nechybí hudba,
tombola a občerstvení.
Další setkání proběhlo v klubovně 5. března, kde
jsme oslavili svátky a narozeniny našich členů a potom náš kamarád Zdeněk nám promítnul svoji cestu
do Peru v Jižní Americe. Bylo to zajímavé.
Další setkání v Klubu důchodců jsme už nemohli
uskutečnit z důvodu karantény, která je opatřením na
pandemii koronaviru.
Až se všechno urovná, budeme se opět scházet.
Tejklová Marie
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KULTURA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Sleva pro místní seniory: 200 Kč na
celé předplatné – přízemí 1 300Kč/
balkon 900 Kč.

Předplatné na divadla v roce 2020

Sexem ke štěstí –23. září 2020, 19
hodin, sál kina
Velice vtipná a vkusně napsaná divadelní hra o intimních vztazích. Je vidět,
že lze napsat zábavnou hru o sexu i
bez zbytečných vulgarit a lascivnosti.
V pikantní komedii se můžete těšit
na Jitku Ježkovou, Martinu Hudečkovou, Vladimíra Kratinu, Viléma
Udatného a Jakuba Zindulku, který
hru i režíroval.

Z důvodu nouzového stavu se z
předplatného v Jablonném nad Orlicí
neodehrála dvě představení Chvála
bláznovství a Normální debil. Na podzim jsou připravena čtyři představení.
Předplatitelům nabízíme výběr z několika možností:
1.Varianta – na informačním centru
Vám vstupenky vymění za podzimní
vstupenky.
2.Varianta - vrácení vstupenek a obdržení příslušné částky.
Předplatné na podzimní sezónu se
prodává od 1. června do 31. července
2020.
Vstupenky na jednotlivá představení bude možné zakoupit od 1. srpna
2020.
Vstupenky na divadlo „Bezruký
Frantík“ zůstávají v platnosti. Probíhá
jednání o náhradním termínu.

Divadelní předplatné
podzim 2020

Pro podzim 2020 jsme pro Vás připravili čtyři divadelní představení.
Předplatné: 1 500,- přízemí, 1 100,balkon.

Kouzelná vyhlídka – 13. října 2020,
19 hodin, sál kina
Vtipné hudební představení se zpěvy
a tanci založené na situačních komediálních scénkách uvádí divadelní
spolek Frída. Jedná se o čtyři prolínající se příběhy hudební komedie, které se odehrávají od roku 1942 až po
současnost na Kouzelné vyhlídce nad
městem. Text a režie: Jakub Nvota
Hrají: Bára Munzarová, Daniela Šinkorová, Radim Novák, Martin Trnavský
Caveman - 12. listopadu 2020, 19
hodin, sál kina

… aneb Na obranu pračlověka. Máte
chuť rozesmát se až k slzám? Agentura Point uvádí One man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou, o
rozdílech mezi námi a jak tyto rozdíly
vyvolávají často nedorozumění, ale i
o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Hudba: David
Kraus, režie: Patrik Hartl
Hraje: Jakub Slach nebo Jan Holík
Carmen Y Carmen - 4. prosince
2020, 19 hodin, sál kina
Dvě velké hvězdy svých oborů,
operní pěvkyně Dagmar Pecková a
herečka Barbora Hrzánová, se scházejí v unikátním představení Carmen
Y Carmen, kde obě – každá po svém
– ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery.
Divákovi se v ceně jedné vstupenky
představí nefalšovaná diva operní
Dagmar Pecková a činoherní Bára
Hrzánová. Není proto divu, že se
setkání dvou div jménem Carmen
v lokále jednoho nešťastného hostinského ocitne až na samé hranici
umění a kriminální zápletky.
Hrají: Bára Hrzánová, Dagmar Pecková, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek,
Camilo Caller, Daniel Šváb

ŠKOLA – DOMA ANEB VÝUKA „ONLINE“
Myslím, že nikoho z nás by nikdy nenapadlo, že taková
situace vůbec může nastat...a stalo se.
Nová nemoc, která k nám došla až z daleké Číny a
zasáhla nás natolik, že musely být uzavřeny školy a jiné
instituce + další opatření, na která zde vůbec nejsme
zvyklí.
Jsem maminkou 3 dětí navštěvující 3 různé stupně
vzdělání ve 3 různých městech či vesnicích, takže mohu
porovnat online výuku ze třech různých míst.
Když se tedy školy zavřely a začaly dětem chodit úkoly ať už e-mailem nebo přes WhatsApp, prvních 14 dní
bych nazvala, obzvlášť u II.stupně a gymnázia, „šílené“.
Začalo se valit tolik učení z každého předmětu, že jsem
se holek ptala, jestli je možné, aby tohle všechno stihly
i probrat za hodinu ve škole. Musím podotknout, že nepracuji, jsem doma, takže jsme najeli na systém, že děti
jsem budila v 8.00 h, aby maximálně v 8.30 h začaly plnit
dané úkoly. A tento režim víceméně funguje dodnes. Asi
po 14 dnech se situace ustálila i učitelé se nad množstvím
úkolů zřejmě zamysleli a dnes mohu říct, že je to v pohodě. S nejstarší gymnazistkou se samozřejmě učit nemusím, ale i ona občas přijde pro radu, protože neví jak úkol
vyřešit. A někdy je to látka, kterou neví ani člověk sám,
protože si ji ze školy již nepamatuje. Takže nastoupí pan
„Google“ a knihy :-)) aby to člověk dokázal nějak vysvětlit.
S prostřední, která navštěvuje II.stupeň ZŠ je to jak kdy.
Většinu předmětů dělá sama, ale některé předměty holt
nejsou třeba tak záživné a zajímavé, takže tam pak dovysvětluje starší sourozenec nebo my rodiče. No a pak
je tu nejmladší člen, který navštěvuje I. stupeň ZŠ a ten,
kdo mě zná, ví, že s ním je to složitější. Tedy vzhledem
k tomu, že se s ním učím stále, i když škola funguje, není
tato situace pro mě nijak vyjímečná. A protože má velice

vyjímečnou a úžasnou paní učitelku, myslím že zvládáme
vše dobře. Občas jde něco hůř a pak zas jde něco bez
problémů. A navíc je paní učitelka kreativní, takže dětem
připravuje hodně výuky i formou hry a nebo úkoly, které
se dají plnit venku. Tak je to pro děti myslím i zábavné.Posledních 14 dní dvě starší děti mají i některé předměty vedeny ve video konferencích, takže se vidí jak s učitelem/
kou tak se spolužáky. Jen jsem zvědavá, jak budou děti
hodnoceny na vysvědčení, protože dvě ze tří dětí sice nějaké známky dostávají, ale při výuce doma je to určitě jiné
než ve škole. Mně se nejvíc líbí návrh, hodnotit děti na
vysvědčení slovně. Tak se necháme překvapit.
Musím říct, že za tu dobu, co jsme všichni společně
doma ani nevznikla „ponorková nemoc“ a vlastně více
času trávíme spolu. Je jasné, že dětem chybí kamarádi,
spolužáci a kupodivu i škola :-)). Přeci jen, když se nemohou scházet venku a obzvlášť teď, kdy už je hezké
počasí, je to pro ně těžké. A musím je pochválit, že nás
ani nezkouší nějak přemlouvat, jestli by mohly někam
s někým alespoň na chvíli. Prostě chápou jaká je situace
a že to není možné.
Závěrem chci říct, že být paní učitelkou bych opravdu
nechtěla. Neměla bych na to asi trpělivost a někdy ani
nervy a to mám děti jen tři :-)). Navíc obdivuju v této době
ty učitelé, kteří mají sami doma děti školou povinné, když
musí připravit výuku pro děti a poté se ještě učit se svými
dětmi.
Přeji tedy všem dětem, studentům, rodičům i učitelům
pevné nervy v těchto pro nás nových chvílích, abychom
to zdárně do června zvládli a v září se zase opět mohli
vrátit k našemu zvyklému způsobu učení. A třeba to něco
nového přinese jak dětem, tak učitelům a třeba i rodičům.
Marcela Macháčková
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ČINNOST DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v následujících pár řádcích
informovalao činnosti Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který včetně Dolní
Čermné od 1. ledna 2020 sdružuje již celkem 14 obcí.
Navýšení počtu členských obcí a přesídlení
kanceláře
Od letošního roku se mezi naše členské obce zařadily další dvě, a to obce Lubník a Žichlínek. Z celkového počtu 14 obcí je tedy nyní 12 obcí z Lanškrounska
a 2 ze Žamberecka. Všechny obce v tuto chvíli obsluhují celkem 4 naši zaměstnanci.V roce 2015 jsme
otevírali svou první kancelář v prostorách městyse
Dolní Čermná, konkrétně v budově jeho úřadu. Od
července roku 2019 jsme však s ohledem na rozšíření počtu zaměstnanců přesídlili do Lanškrouna. Zde,
v budově ZŠ Dobrovského, máme nyní k dispozici
samostatné, rozlehlé a velmi pěkné prostory. Otevřely se nám taknové možnosti pro naši práci, která
samozřejmě mimo jiné zahrnuje i důležité vzájemné
setkávání či organizaci společných jednání.
Pojetí meziobecní spolupráce v našem svazku
Jak asi již všichni víte, obce, které mají zájem mezi
sebou spolupracovat, se dobrovolně sdružují do
svazků obcí, které se z pohledu celorepublikového
ve valné většině případů zaměřují především na realizaci společných projektů. Náš svazek se od tohoto
pojetí meziobecní spolupráce, jak jste možná již sami
zaregistrovali, poměrně hodně liší. Kromě realizace
projektů, které jsou společné pro všechny či většinu obcí, klademe důraz především na poskytování
odborného poradenství v oblasti platné legislativy,
a to zejména starostům, místostarostům, zastupitelům, ale také i účetním a dalším pracovníkům Vašich
obecních úřadů. Naši zaměstnanci pro Vaše obce
dále zpracovávají žádosti o dotace, administrují výběrová řízení, píší strategické dokumenty, pořádají
vzdělávací i kulturní akce a mnoho dalšího. Zkrátka
se snaží ve všech směrech pomoci tam, kde mohou
a kde to má podle našeho názoru význam.Mnoho
našich služeb ovšem neposkytujeme jenom Vašim
obcím, ale také i Vašim školám, spolkům, drobným
podnikatelům nebo i Vám – jednotlivým občanům.
Spolupráce obcí v době nouzového stavu
Dnes, v době nouzového stavu, který byl vládou
vyhlášen v první polovině března pro celé území
České republiky, nabývá meziobecní spolupráce
našeho typu ještě více na významu. Řízení obce v
tomto období je pro každého starostu něčím novým,
neosahaným, složitějším. Každý starosta musí umět
v této době včas a vhodně zareagovat na opatření
vlády, ministerstev či kraje, která se mnohdy mění ze
dne na den. V rámci krizového řízení spolupracuje
i s příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP).
Abychom přispěli ke zdárnému zvládnutí této složité situace i my na svazku, vyhověli jsme žádosti o
spolupráci ze strany starosty města Lanškroun Mgr.
Radima Vetchého, na jejímž základě nyní pomáháme

městu koordinovat komunikaci v oblasti krizového řízení se všemi obcemi Lanškrounska. Díky naší vnitřní komunikační platformě, kterou jsme založili pro
naše potřeby, tak mají nyní možnost již všechny obce
Lanškrounska získávat včasně a on-line veškeré důležité informace z oblasti krizového řízení města Lanškroun, Pardubického kraje či ministerstev a vlády
ČR. Sledujeme tiskové konference a zpracováváme
z nich výtahy, připravujeme obcím podklady pro informování občanů, ale i školám pro informování rodičů. Ve spolupráci s Městským úřadem v Lanškrouně
informujeme obce o distribuci ochranných pomůcek
a dezinfekce pro ambulantní lékaře či obce a mnoho dalšího. Prostřednictvím našeho facebookového
profilu s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko“
poskytujeme aktuální informace i Vám občanům.
Kromě této činnosti i v době nouzového stavu samozřejmě pokračujeme i nadále v pracích pro Vaše
obce či školy. I přestože v tuto chvíli pracujeme převážně ze svých domovů, průběžně vyhlašujeme výběrová řízení, podáváme žádosti o dotace a administrujeme individuální projekty obcí a škol či společné
svazkové projekty.
Vaše obce pro Vás dělají i nyní maximum
Vážení občané, plně si uvědomujeme, že pro Vás
nejsou pravidla chování v době nouzového stavu
nikterak příjemná. Vězte však, že Vaši starostové,
místostarostové, zastupitelé, ale i všichni zaměstnanci Vaší obce pro Vás dělají maximum a situaci se
Vám snaží co nejvíce ulehčit. V jejich nelehké práci
jim mnohdy pomáhají například dobrovolní hasiči, ale
také i dobrovolníci z Vašich řad. Díky všem těmto lidem, tedy i díky Vám, se jistě podaří tuto svízelnou
situaci společně zvládnout. Dovolte mi proto na závěr
vyslovit prosbu, abyste v této nelehké době dodržovali pravidla nouzového stavu a omezení volného pohybu osob a všechny další pokyny a prosbystarostek
a starostůVašich obcí, které mají za cíl jen jedno jediné –ochránit zdraví nás všech.
Těším se na setkání s Vámi na některé z příštích
akcí, které pro Vás, jakmile to bude v budoucnu možné,opět připravíme.
Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví!
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BYSTŘEC
I hasiči Bystřec se podílejí na boji proti COVID 19.
Provedli jsme distribuci našitých roušek mezi občany
obce. Roušky našily místní dobrovolnice, za což jim
patří velký dík.
Dále byli hasiči obce zapojeni Pardubickým krajem
do distribuce dezinfekce a ochranných pomůcek zajišťovaných ministerstvem vnitra (jedná se o dovoz ze
skladů v Chrudimi, Píšťově a Šlapanově (okr. Havlíčkův Brod) a následný rozvoz do nemocnic Pardubického kraje a ORP okr. Ústí nad Orlicí.

Také se provádí každý třetí den dezinfekce veřejných míst v obci (autobusové zastávky, dětská hřiště,
lavičky, kontejnery na odpad atd..)
Zde bych chtěl poděkovat členům za jejich práci,
ochotu a zodpovědný přístup.
AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR.

Obce Bystřec pořídila automatizovaný externí de-

fibrilátor (AED), čímž
posouvá naši jednotku
v poskytování předlékařské pomoci osobám
postiženým
náhlou
zástavou oběhu, ale
hlavně myslí na své
spoluobčany, kteří se
dostanou do potíží. Přístroj je určený i k laické
resuscitaci. Tento defibrilátor Corpuls AED
dodaný firmou Cheirón
má plně kompatibilní
defibrilační elektrody
s přístroji používanými ZZS PAK. Začátkem března
proběhlo předání přístroje i s odborným proškolením
jednotky. Členové jednotky si vzali za své, následně
seznámit formou praktických přednášek s tímto pomocníkem co nejvíce spoluobčanů, firem, živnostníků, ale i těch, kteří do obce dojíždí za prací. Nyní se
pracuje na technickém provedení dostupnosti široké
veřejnosti a zároveň dohledání v případě vandalismu.
Jednotka SDH obce je předurčena k zásahům s AED.
Hasiči obce Bystřec získali díky nadaci ČEZ novou
zásahovou výstroj.
Díky nadaci ČEZ a obci Bystřec se pro jednotku
SDH obce podařilo pořídit nové třívrstvé zásahové
obleky Deva Patriot Ellite CZ, rukavice Holík Karla,
nehořlavé kukly Devold a přilby Dräger HPS 7000
PRO H1 včetně svítilen. Celková částka projektu je
149 596 Kč, nadace ČEZ přispěla částkou 80 000 Kč
zbylou částku uhradila obec Bystřec. Nadace ČEZ
projekt na pořízení ochranných pomůcek zařadila do
aplikace EPP – Pomáhej pohybem.
Rádi bychom poděkovali nadaci ČEZ, obci Bystřec
a všem, kteří nám svým pohybem pomohli.

HASIČSKÝ PLES

První únorový víkend se konal jako už tradičně Hasičský ples. Místní poloprofesionální umělecký soubor
hasičů měl opět připraveno vystoupení. V průběhu
předtančení mohli účastníci na vlastní oči vidět jak se z
hasičů, námořníků, policistů a motorkářů během chvíle
stanou sličné cvičící ženy. (pokud by měl někdo zájem
o zhlednutí, odkaz nalezne na webu SDH Bystřec)

Druhý den proběhlo hravé odpoledne pro děti
v maskách. Připraveny byli soutěže i tombola.
Účast na obou plesech byla opravdu veliká za což
vám jménem celého sboru děkujeme. Každá taková
vydařená akce nám dává chuť k uspořádaní další.
Bohužel vzhledem k současné situaci žádnou
z našich plánovaných akcí nemůžeme uskutečnit
a proto jsou tyto akce prozatím zrušeny. O případných změnách nebo náhradních termínech vás budeme informovat. Události můžete sledovat na webových nebo facebookových stránkách SDH Bystřec.

DO NAŠICH TÝMŮ PŘIJMEME
DĚLNICE / DĚLNÍKY

DĚLNICE / DĚLNÍKY

12 hod směnný režim

8 hod - ranní směna

DO VÝROBY

1. měsíc výdělek min. 116

Kč/hod

DO VÝROBY

1. měsíc výdělek min. 106

Po 3 měsících navýšení

OZNÁMENÍ O ODBĚRECH KRVE
V ORDINACI MUDR. ROBERTA NOVOTNÉHO

Oznamujeme občanům, že v ordinaci MUDr. Novotného v Bystřeci budou obnoveny odběry krve.
Odběry budou prováděny v době od 7:00 do 8:00
hodin v uvedených dnech: 20. 5. 2020, 17. 6. 2020,
15. 7. 2020 a 12. 8. 2020.
O dalších termínech budete informováni.

Kč/hod

mzdy

Nabízíme i práce vhodné pro brigádníky a studenty

Z vaší obce zajišťujeme dopravu firemními

autobusy na 12 hod směny.

Chcete pracovat v čistém, bezpečném a přátelském prostředí?
Jste pečlivá / pečlivý a je na Vás spolehnutí?

Bližší informace telefonicky:
465 358 130 a 465 358 124

Obecní úřad 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 18. 9. 2020.
Za příspěvky děkujeme.

