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

SLOVO STAROSTY
Právě před Vámi leží náš čtvrtletník, který je dle
mého názoru plný pozitivních informací, které Vám
zpříjemní nastupující sychravé podzimní dny.
Na obci se nám konečně daří sklízet plody naší dosavadní práce. Podařilo se nám otevřít nové oddělení
v mateřské školce, bez něhož bychom nemohli přijmout 15 dětí z naší obce. Také jsme zrekonstruovali
2. nadzemní podlaží v základní škole. Podařilo se nám
vysoutěžit dodavatele stavebních prací na realizaci
chodníku ze starého sídliště ke kapličce a aby toho
nebylo málo, vybrali jsme zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci svazarmu. Také jsme koupili nové zásahové vozidlo naší jednotce hasičů.
Za největší úspěch, který nám dal nejvíce zabrat,
považuji realizaci nového oddělení mateřské školy.
Tato rekonstrukce přišla na bezmála 7 mil. Kč, naštěstí s nemalou finanční dotaci 5,5 mil. Kč, poskytnutou
Ministerstvem financí ČR. Za to, že tato stavba byla
provedena v takto krátkém období a ještě za využití
dotačního titulu, chci poděkovat: Dobrovolnému svazku obcí severolanškrounsko za zpracování úspěšné
žádosti o dotaci, panu projektantovi Ing. Vackovi za
rychlé a operativní dodání projektové dokumentace,
společnosti Hudeček s.r.o za přísný dohled na stavbě
a stavební firmě Kozel – stavby z Mistrovic za kvalitně odvedenou práci. Zvláštní dík patří mým kolegům
a také radním, kteří mi byli nápomocni při zajišťování potřebných podkladů pro úspěšnou realizaci celé
stavby a hlavně byli schopni zajistit chod úřadu.

Nové zásahové vozidlo jsme díky operativnosti
vedení naší hasičské zásahové jednotky pořídili s finančním přispěním Pardubického kraje. Za všechny
můžu poděkovat hlavně panu radnímu Jirkovi Matějkovi, bez kterého by nové auto, které konečně do
naší oblasti přivezlo dostatek mobilní vody pro zásahy
u požárů, v naší obci nebylo.
V současnosti na obci pracujeme na přípravě dokumentace na stavbu chodníku od mlékárny do horní
části obce, v rámci níž se nám snad podaří prosadit
i rekonstrukci vozovky ve správě SUS Pardubického
kraje. Připravujeme i rekonstrukci multifunkčního hřiště
ve středu obce, která bude záviset na získání externích
finančních prostředcích z některého z dotačních titulů.
V době prázdnin se podařilo uspořádat tradiční
Benátskou noc a zkušební promítání filmu, kterého
se zúčastnilo asi 70 osob. Jsem rád za vymýšlení
nových akcí, které nás spojují a motivují k pořádání
dalších. Jako překvapení připravujeme v tomto roce
rozsvěcení vánočního stromu, spojeného s prodejem
zabijačkových specialit, posezením ve vyhřívaných
stanech a možná i s filmovým promítáním.
Na závěr bych Vás rád pozval k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje, které se uskuteční 2. a 3.
října. Úsměvnou zajímavostí v těchto volbách je to, že
si každý máme přinést svoji propisku. 
Přeji krásné podzimní dny plné pozitivních zpráv.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V dubnu, v období uzavření MŠ z důvodu koronaviru, začaly přípravy na vybudování další třídy v mateřské
škole. To vše se podařilo v rekordním čase za přispění obecního úřadu a stavební firmy. 10. 9. 2020 byl vydán
kolaudační souhlas k otevření třídy a od 14. 9. 2020 byla i navýšena kapacita MŠ z původních 50 na 65 dětí.
A tak se 16 předškoláků 21. 9. přestěhovalo do nové třídy – třídy Žabiček.
Děkuji všem, kteří pomohli se zařizováním nové třídy ať už se jednalo o stěhování a montáž nábytku, úklid či
úpravu interiéru. Velký dík patří p. Krátkému a p. Grunwaldovi. A jak se vše povedlo, posuďte sami:

23. 9. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo zápisu dětí do
MŠ. A v současné době máme 64 přijatých dětí.
1. třída Berušky – počet dětí 24, p. učitelky Jana
Kyralová, Mgr. Zuzana Kubínová
2. třída Sluníčka – počet dětí 24, p. učitelky Tereza
Adamcová, DiS, Bc. Aneta Šparlinková
3. třída Žabičky – počet dětí 16, p. učitelky Jana
Vašíčková, Tereza Konderlová
My jsme děti šikovné, hrajeme si rády,
poznáváme svět kolem a jsme kamarádi.
První třída Berušky září jako světlušky,
druhá třída Sluníčka jsou vždy samá písnička,
třetí třída Žabičky rozjasní se tvářičky.
Jana Vašíčková, vedoucí učitelka MŠ
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3.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. č. 27/2 v k. ú. Bystřec – staženo z
programu z důvodu zamítnutí bodu 3.2
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodě o umístění stavby č. IE-12-2007697/VB/5
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.5.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2007697/DUS/10
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.6.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 3422 v k. ú. Bystřec dle geometrického
1006-67/2017 – budoucí p. č. 3422/2
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.		 Investice
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo Stavební úpravy MŠ Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí sdělení o
poskytnutí dotace z programu 298 22 – Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády
ČR a na základě výzvy VPS-228-2-2020 Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí na dílo Stavební úpravy MŠ Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 13/2020 – zajištění přípravy žádosti o
dotaci k projektu Obec Bystřec – Stavební úpravy MŠ Bystřec s DSO-MSL
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
5.		 Územní plán obce Bystřec
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje přípravu na změnu územního plánu obce Bystřec pro rok 2021 a ukládá
zveřejnit tento záměr. Termín pro podání podnětů k této
změně ÚP je 31. 12. 2020. Všechny dosud podané návrhy
na změnu ÚP musejí být podány opětovně.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
5.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí žádost pana
JG na změnu územního plánu obce Bystřec. Žádost o
změnu ÚP bude zařazena do příprav na změnu územního
plánu pro rok 2021.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6. Záměr na pořízení zásahového vozidla pro JSDH obce
Bystřec
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje pořízení ojetého
zásahového vozidla vyšší kvality pro JSDH obce Bystřec
formou soutěže na cenu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje podání nabídky ve
výši 833.000,--Kč včetně DPH do soutěže na cenu na pořízení ojetého zásahového vozidla vyšší kvality pro JSDH
obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.3. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí podání žádosti o podporu ze strany Pardubického kraje na pořízení
ojetého zásahového vozidla vyšší kvality pro JSDH obce
Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7. Dar TJ Bystřec
7.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje finanční dar ve
výši 25.000 Kč pro tenisový oddíl na stavební úpravy zázemí tenisového kurtu v dolní části obce.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
8. Rozpočtové opatření č. 4
8.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
9. Rekonstrukce sportoviště ve středu obce
9.1. Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na výměnu povrchu víceúčelového hřiště ve středu obce, spojenou s výměnou drenáží.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
10. Studie odkanalizování obce
10.1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním ve

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 1. 7. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
1. Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Uhrová, M. Tejkl
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
2. Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Pozemkové záležitosti
2.3.1 Pachtovní smlouva k pozemkům p. č. 849/7 a 980
v k. ú. Bystřec s p. PF
2.3.2 Žádost o koupi pozemku p. č. 27/2 v k. ú. Bystřec
2.3.3 Schválení záměru prodat pozemek p. č. 27/2
v k. ú. Bystřec
2.3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IE-122007697/VB/5
2.3.5 Dohoda o umístění stavby č. IV-12-2007697/DUS/10
2.3.6 Záměr směny části pozemku p. č. 3422 v k. ú. Bystřec
dle GP 1006-67/2017
2.4		 Investice
2.4.1 Rozšíření kapacity mateřské školy dodatek č. 1 – stavební práce
2.4.2 Informace o poskytnutí dotace na realizaci díla Stavební úpravy MŠ Bystřec
2.4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – na přípravu žádosti o dotaci k projektu Obec Bystřec – Stavební úpravy MŠ Bystřec
2.5		 Územní plán obce Bystřec
2.5.1 Příprava změny ÚP z podnětu obce
2.5.2 Žádost p. JG o změnu ÚP obce Bystřec
2.6		 Záměr pořízení zásahového vozidla pro JSDH obce
Bystřec
2.6.1 Pořízení ojetého zásahového vozidla vyšší kvality pro
JSDH obce Bystřec formou soutěže na cenu se současným prodejem stávajícího zásahového vozidla
2.6.2 Schválení nabídkové ceny na koupi zásahového vozidla
2.6.3 Podání žádosti o dotaci na pořízení zásahového vozidla
2.7		 Dar TJ Bystřec
2.7.1 Finanční dar TJ Bystřec - tenisovému oddílu
2.8		 Rozpočtové opatření č. 4
2.8.1 Schválení rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy
2.9		 Rekonstrukce sportoviště ve středu obce
2.9.1 Projednání návrhu na rekonstrukci sportoviště
2.10 Studie odkanalizování obce
2.10.1 Pověření starosty k oslovení zpracovatele studie
2.11 Členství ve svazku Sdružení obcí Orlicko
2.11.1 Seznámení s článkem XI., stanov Sdružení obcí Orlicko
2.11.2 Projednání ukončení členství ve Sdružení obcí Orlicko
2.11.3 Pověření k podání výpovědi členství ze Sdružení obcí
Orlicko
2.12 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje pro jednotky SDH obce na rok 2020 - I. Kolo
2.12.1 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace
2.13 Činnost obce a Rady obce
2.13.1 Informace z činnosti obce a obecního úřadu
2.13.2 Informace o činnosti Rady obce Bystřec
2.14 Pohřebnictví
2.14.1 Výše nájemného za hrobové místo
2.14.2 Výše ceny za služby spojené s provozem veřejného pohřebiště
2.14.3 Kalkulace ceny za služby spojené s provozem
2.15 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3. Pozemkové záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje podpis pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 849/7 a 980 v k. ú. Bystřec s panem PF
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost paní AK o
koupi pozemku p. č. 27/2 v k. ú. Bystřec
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 10
Zdrželi se 2
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věci přípravy studie a PD na odkanalizování obce.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
11. Členství ve svazku Sdružení obcí Orlicko
11.1. Zastupitelstvo obce Bystřec se seznámilo se stanovami
Sdružení obcí Orlicko jež jsou přílohou tohoto usnesení,
zejména čl. XI. Vznik a zánik členství ve sdružení, majetkové vypořádání.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
11.2. 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. 2020.
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti 2
Zdrželi se 1
11.3. Zastupitelstvo obce Bystřec pověřuje starostu podáním
výpovědi z členství ve Sdružení obcí Orlicko ke dni 31. 12.
2020.
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti Zdrželi se 3
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje pro jednotky SDH obce na rok 2020 - I. kolo
12.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 dle
přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
13. Činnost obce a Rady obce
13.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
13.2.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti Rady obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
14. Pohřebnictví
14.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje cenu nájemného
na hrobové místo na částku 4 Kč/m2/rok s platností od 1. 7.
2020, při prodloužení nájmu hrobového místa bude cena
aktualizována dle tohoto usnesení.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
14.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje cenu za služby
spojené s údržbou veřejného pohřebiště na částku 20 Kč/
m2/rok. Cena za služby je nutno stanovit pro potřeby vyhotovení nových smluv o nájmu hrobového místa.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
14.3.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí kalkulaci nákladů na služby spojené s provozem hřbitova.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
15.		 Diskuze
15.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí bezpečnostní audit počítačové sítě a analýzu rizik v souladu s GDPR.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
15.2. Starosta obce Bystřec informoval zastupitele o postupu
předání účetnictví ZŠ a MŠ Bystřec.
15.3. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí návrh změny ceny za likvidaci sběrného papíru a pověřuje starostu
jednáním ve věci dodatku smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
15.4. Obecní zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí
informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu
Sdružení obcí Orlicko za rok 2019“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 23. 6. 2020.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
15.5. Náhrada „Dětský den“.
15.6. Zastupitelstvo obce Bystřec bylo seznámeno s anonymním podáním, doručeným 12. 5. 2020.
15.7. Zastupitelstvo obce Bystřec bylo informováno o nedodržování rychlosti v obytné zóně v lokalitě nového sídliště
„U kapličky“.
15.8. Zastupitelstvo obce bylo upozorněno na nepovolené
vodorovné dopravní značení v lokalitě nového sídliště.
15.9. Obec Bystřec bude vzhledem k přibývajícím připomínkám k dopravní situaci v novém sídlišti „U kapličky“ projednávat dopravní řešení a s tím spojenou sjízdnost komunikací v lokalitě.
15.10. Byl vznesen požadavek na instalaci zrcadla u čp. 301

v horní části obce – nedostatečné rozhledové podmínky
při výjezdu z lokality Sedmidvory. Bude vznesen dotaz na
odbor dopravy při městském úřadě v Žamberku a dopravní
oddělení PČR v Ústí nad Orlicí.
15.11. Byla vznesena připomínka k rozrostlému šeříku u čp. 301
– brání ve výhledu při odbočování do lokality Sedmidvory.
Šeřík bude vyřezán. V době vegetačního klidu bude pokácen i vzrostlý strom, který se nachází v bezprostřední blízkosti a taktéž brání v rozhledu.
15.12.Byla vznesena připomínka ke špatným rozhledovým
podmínkám na křižovatce pod řadovkami čp. 370 – 375.
Přerostlá tráva na pozemku p. č. 237/15 bude posečena.
15.13.Pan místostarosta informoval přítomné o přípravách letošní Benátské noci. Finální přípravy proběhnou 1. 8. 2020
od 9:00, hlavní úklid pak 2. 8. 2020 od 13 hodin.

KONANÉHO DNE 10. 8. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
1. Ověřovatelé zápisu: Tomáš Vaníček, Martin Tomeš, DiS.
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 0
2.		 Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2		 Schválení programu jednání
2.3. Rozpočtové opatření
2.3.1 Rozpočtové opatření č. 5
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva o budoucí smlouvě směnné – poz. p. č. 2845,
část poz. p. č. 2844 a část poz. p. č. 2847/14 za část poz.
p. č. 2762.
2.4.2 Smlouva směnná – poz. p. č. 3422/2 za poz. p. č. 584/2
2.4.3 Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 3544/32
2.5		 Orlicko
2.5.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí příspěvků se
Sdružením obcí Orlicko
2.6		 Výběrová řízení
2.6.1 Výběrové řízení dodavatel díla „Komunikace a chodník
u kapličky“
2.6.2 SOD s dodavatelem díla „Komunikace a chodník u kapličky“
2.6.3 Výběrové řízení zpracovatel PD „Projektová dokumentace SVAZARM“
2.6.4 SOD se zpracovatelem PD „Projektová dokumentace
SVAZARM“
2.7		 Různé
2.7.1 Nové zásahové vozidlo SDH
2.7.2 Informace MŠ
2.7.3 Informace ZŠ
2.7.4 Informace – komunikace Šunava
2.8		 Činnost obce a Rady obce
2.8.1 Informace z činnosti obce a obecního úřadu
2.8.2 Informace o činnosti Rady obce Bystřec
2.9		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti Zdrželi se 0
3. Rozpočtové opatření č. 5
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 9
Proti Zdrželi se 0
4. Pozemkové záležitosti
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí směnné s panem KV na směnu pozemku p. č.
2845, část pozemku p. č. 2844 a část pozemku p. č. 2847/14
za část pozemku p. č. 2762 dle přílohy. Náklady spojené s
vyhotovením GP a zápisem na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj hradí pan KV.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu směnnou s panem FS na směnu pozemku p. č. 3422/2 za pozemek p. č. 584/2 dle geometrického plánu č. 1006-67/2017.
Náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí nesou obě strany smlouvy rovným dílem.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
4.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o nájmu části
pozemku p. č. 3544/32 v ploše 170 m2 s p. VS dle přílohy.
Nájemné za m2 plochy bylo stanoveno RO dne 22. 4. 2020,
RO/03/2020, bod 6.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
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5.		 Orlicko
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 3 ke
smlouvě o poskytnutí příspěvků se Sdružením obcí Orlicko dle přiložených podkladů.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
6.		 Výběrová řízení
6.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje dodavatele díla „Komunikace a chodník u kapličky“ – firmu STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082,
500 03 Hradec Králové, IČ 60838744. Vysoutěžená cena:
1.885.943,15 Kč bez DPH, 2.281.991,21 Kč s DPH.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bylo seznámeno se zněním
smlouvy o dílo s dodavatelem díla „Komunikace a chodník u
kapličky“, firmou STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
IČ 60838744, která bude schválena nejbližším jednáním RO.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
6.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zpracovatele PD „Projektová dokumentace SVAZARM“, firmu KOKULA s.r.o., Na
Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 28784189. Vysoutěžená cena: 195.264 Kč bez DPH, 236.269 Kč s DPH.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
6.4. Zastupitelstvo obce Bystřec bylo seznámeno se zněním
smlouvy o dílo se zpracovatelem PD „Projektová dokumentace SVAZARM“, firmou KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 28784189, která bude
schválena nejbližším jednáním RO.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
7.		 Různé
7.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci o podpisu smlouvy na koupi zásahového vozidla vyšší kvality pro
SDH Bystřec s městem Luže dle nabídkové ceny, schválené
jednáním ZO dne 1. 7. 2020, ZO/04/2020, bod 6.1. Vozidlo
bylo zaplaceno, dovezeno a přepsáno na obec Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
7.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o
postupu prací v MŠ – dodatkování SOD.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
7.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje dodatek č. 1 k SOD
„ZŠ Bystřec, úprava 2. NP – m. č. 102, 105, 109“
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
7.4.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci o přípravě dodatku smlouvy na zpracování projektové dokumentace Novostavba místní komunikace – Bystřec – Šunava,
I. etapa.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
8.		 Činnost obce a Rady obce
8.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o
činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
8.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o
činnosti Rady obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
9. Diskuze
9.1. Zastupitelstvo obce bylo upozorněno na nepovolené dopravní značení v části sídliště „U kapličky“. Zhotovitel bude
písemně vyzván k jeho odstranění, případně bude značení
odstraněno obcí Bystřec na náklady zhotovitele.
9.2. Byl vznesen požadavek na parkovací místo pro invalidy
u budovy obecního úřadu. Plánujeme řešit komplexně s
budoucím chodníkem z horní části obce.
9.3.Zastupitelkou IM byla vznesena připomínka k nepřehlednému výjezdu proti č.p. 115 – Hrdinovi. Jedná se o pozemek
Pardubického kraje ve správě S.Ú.S. Pardubického kraje,
který sousedí s pozemkem Lesů České republiky – vodní
tok. S.Ú.S. bude upozorněna na zhoršené rozhledové podmínky, část keřů vykácí pracovníci obce.
9.4.Zastupitelstvo obce bylo upozorněno na projíždění vozidel
zásobování obytnou zónou do Zemědělské a.s. Bystřec. Zemědělská a.s. Bystřec bude požádána, aby upozornila vozidla zásobování na respektování obytné zóny.
9.5. Zastupitel MT přislíbil zpracovat článek do Bystřeckého
okénka o pravidlech, která mají být dle vyhlášky o dopravním provozu dodržována v obytné zóně.

9.6.Zastupitelstvo obce Bystřec bylo upozorněno na problémy
s veřejným osvětlením na „Sedlákově kopci“ („Mrázkově
kopci“). Obec o problému ví a pracuje na nápravě. Obdobný
problém má i Bystříčko. Jedná se o stejnou větev veřejného
osvětlení. Zastupitel VM navrhuje řešení problematiky veřejného osvětlení přes Mikroregion.
9.7.Zastupitelka PP tlumočila rozhořčení občanů na rušení nočního klidu. Apelujeme na občany, aby dbali dobrých mravů,
dobrého občanského soužití a dodržovali noční klid.
9.8. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem, účastí a předběžným hospodářským výsledkem „Benátské noci“.

ODPADOVÝ KALENDÁŘ

Svoz popelnic - říjen 6., 13., 20., 27., listopad 3., 10., 17., 24.,
prosinec 1., 8., 15., 22., 29.,
Svoz tříděného odpadu dům od domu - 22. 10., 19. 11., 18. 12.
Každou první sobotu v měsíci je otevřeno skladiště od 8 do 10
hodin. V říjnu bude vyjímečně otevřen druhou sobotu 10. října.

ZAMYŠLENÍ NAD ODPADY

Dlouhodobě řešíme neutěšený stav na sběrných místech pro
tříděný odpad. Velice často se nám stává, že krátce po vyvezení „veřejných kontejnerů“ na tříděný odpad jsou obratem plné.
To samozřejmě svádí k tomu, aby občan odložil odpad vedle
– nejprve tříděný, ale další již obvykle přidá směsný. Uvedené
chování zvyšuje náklady na likvidaci odpadů – mimořádné svozy ze strany zaměstnanců obce, dotřídění odpadů – zpravidla
nepoznáme, co v pytlích je. V této souvislosti upozorňujeme, že
v dlouhodobém výhledu se budou náklady na odpadové hospodářství zvyšovat a již nyní obec odpadové hospodářství dotuje.
Je však nutné užívat přednostně „veřejné kontejnery“?
V obci přeci máme i službu svoz dům od domu. Obec zdarma
rozdává pytle na PET lahve, směsný plast a tetrapaky. Novinový papír a rozložené krabice se dají svázat. Roztříděný odpad
se pak jednou za měsíc odveze přímo od domu. Chápeme, že
pro někoho tento svoz není optimální – musí mít nějaké místo,
kde odpady po celý měsíc ukládá.
Pokud již využíváte „veřejných kontejnerů“, žádáme občany
o minimalizaci objemu vkládaných odpadů a o jejich poctivé
třídění. PET lahve sešlápnout, papírové krabice rozložit, v případě objemnějších rozřezat tak, aby se v kontejneru nepříčily.
Plastové obaly nevkládat v pytlích. Tabulové sklo vložit štěrbinou do kontejnerů pro barevné sklo. Pokud je rozbité tabulové
sklo tak velké, že se do štěrbiny nevejde nebo vám nejbližší
kontejner štěrbinu nemá, pak ho prosím odevzdejte přímo na
sběrný dvůr a neopírejte ho o kontejner. Prosíme občany, pokud narazíte na plný kontejner, oznamte tuto skutečnost na
obecním úřadě – frekvenci svozů sice nezměníme, ale můžeme zjistit důvod plného kontejneru, kontejner vyměnit, případně dané svozové místo o kontejner posílit. Upozorňujeme, že
by kontejnery neměli zneužívat podnikatelé, kteří mají mít ze
zákona uzavřenou smlouvu o svozu odpadů.
A nyní malé zopakování:
- Do sběrného papíru nepatří: mastné obaly, papír s fólií, voskovaný papír, lepenka
- Do plastového odpadu nepatří: obaly od nebezpečných chemikálií, obaly od minerálních olejů
- Do skla nepatří: zrcadla, keramika, porcelán, autosklo
Sběrný dvůr je otevřen jedenkrát za měsíc – první sobotu v měsíci.
Ukládáme v něm objemný odpad, komunální odpad, elektroodpad i odpad tříděný. Neukládáme stavební suť a pneumatiky.
U elektroodpadu doporučujeme využívat zpětného odběru starých elektrospotřebičů – konečně u nových nákupů elektrospotřebičů platíme recyklační poplatek, který je k uvedenému účelu
určen. V případě většího množství odpadů nebo u odpadu, který
nelze uložit na sběrném místě, je možná domluva o mimořádném odvozu pracovníky obce, jak na místní sběrný dvůr, tak za
úplatu do Jablonného nad Orlicí – např. v případě stavební suti.
Po domluvě (i telefonické, č. tel. 465 642 643) na obecním úřadě
je možné uložení odpadu ve sběrném dvoře i mimo standardní dobu otevření. Je velice smutné, že těsně po konci pracovní
doby pracovníků obce se u sběrného dvora objeví pytle s odpadem a „zkrášlují“ nám obec.
Obecní úřad Bystřec
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Oznámení voličům o době a místě
konání voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje
ve dnech 2. a 3. října 2020
v obci Bystřec

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Ing. Jaroslav Folprecht
ředitel

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, i n f o r m u j i v o l i č e
o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla.
Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří jsou k 30. 9. 2020
evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, z důvodu
ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.
Na níže uvedených stanovištích lze hlasovat ve volbách do
Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu ve volebním
obvodě č. 48 – Rychnov nad Kněžnou zvláštním způsobem.
Volební stanoviště pro území jednotlivých okresů jsou tato:
1) pro okres PARDUBICE:
parkoviště v areálu ENTERIA ARENY, Sukova třída 1735
2) pro okres CHRUDIM:
parkoviště v areálu civilního letiště Chrudim, Sečská 25
3) pro okres SVITAVY:
parkoviště u sportovního stadionu, ul. U Stadionu
4) pro okres ÚSTÍ NAD ORLICÍ
parkoviště Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách
Hlasování se uskuteční ve středu 30. září v době od 7:00
do 15:00 hodin
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti, státního občanství České republiky a místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo
stanoviště zřízeno, platným občanským průkazem, případně
prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 122, fax:
+420 466 026 384, e-mail: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.
cz rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR
nebo Českou správou sociálního zabezpečení.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29. září 2020, případně je mohou obdržet přímo
na volebním stanovišti. Doporučujeme, aby voliči byli vybaveni
vlastní propisovací tužkou pro úpravu hlasovacího lístku.
Hlasování bude umožněno výlučně z motorového vozidla,
kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostavil.
Vozidlo nelze opouštět.
Ing. Jaroslav Folprecht, v. r.
podepsáno elektronicky

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstva kraje
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, informuji voliče,
že volby do Pardubického krajese uskuteční
v pátek 2. října 2020 v době
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického
kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se
sídlem v budově Obecního úřadu Bystřec čp. 182.
Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich
totožnosti platným občanským průkazem.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti
nejpozději v úterý 29. září 2020, ve dnech voleb volič
tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.
Prosíme voliče, aby vcházeli do volební místnosti se
zakrytými ústy a nosem, aby používali desinfekci rukou
a aby používali přednostně vlastní propisovací tužky
V Bystřeci dne 16. 9. 2020

Ing. Tomáš Šťastný, starosta
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Organizace školního roku 2020/21
1. a 4. ročník – tř. uč. Mgr. Petra Křivohlávková
2. ročník – tř. uč. Mgr. Marta Mikmeková
3. ročník – tř. uč. Mgr. Eliška Vaníčková
5. ročník – tř. uč. Mgr. Andrea Költö

Projekty
Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé dítě
dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny 1 x za 14 dní. Také
do projektu „Školní mléko“, kdy dítě každý týden dostane
zdarma 1 dotovaný mléčný výrobek. Ukončili jsme projekt Šablony II. a rádi bychom se přihlásili do projektu
Šablony III. Byl nám také schválen projekt Plavání, kde
můžeme čerpat finance na cestovné ve výši 47 120,- Kč.

Školní družinu vede p. vychovatelka Ludmila Šlesingrová a navštěvuje jí 26 dětí. 16 děvčat a 10 chlapců
od 1. do 4. ročníku.

Oznámení
Budova školy je z bezpečnostních důvodů pro veřejnost
uzavřená.
Pokud po vyučování vyzvedáváte dítě ve škole, prosím,
zazvoňte u šaten na zvonek a vyčkejte, dokud vaše dítě
nepřijde. Nevstupujte, prosím do chodby u školní družiny, kde je čistá zóna, kde se děti pohybují v přezůvkách.
Potřebujete-li vyzvednout dítě během vyučování, zvoňte
u předního vchodu na p. školnici, p. učitelku, která vám
dítě přivede. Žáci mají přísný zákaz otvírat dveře cizím
osobám.
Děkujeme.

Výuka anglického jazyka
Výuka angličtiny je v 1. - 2. ročníku jedenkrát týdně
a ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá
v jazykové učebně s p. uč. Evou Maňkovou.
Stav žáků k 1. 9. 2020:
1. ročník
7 žáků
2. ročník
14 žáků
3. ročník
14 žáků
4. ročník
13 žáků
5. ročník
20 žáků
Školu navštěvuje 68 dětí, je to stejný počet jako vloni.

Všem dětem přejeme v novém školním roce 2020/21
hodně úspěchů a pohody, ať se jim ve škole líbí
a chodí do ni rády.

Do 1. ročníku nastoupili tito žáci:
1. Hebký Jan
2. Hrdinová Anna
3. Kestřánková Magdaléna
4. Killar Luboš
5. Killarová Lenka
6. Knizner Josef
7. Vaníčková Dominika
Třídní učitelkou je Mgr. Petra Křivohlávková

Eva Maňková

Poděkování
Děkujeme Obecnímu zastupitelstvu Bystřec, že nám
umožnilo přestavbu 1. patra školy, které se neudělalo
s rekonstrukcí chodby v přízemí v roce 2016. Děkujeme.

Žáci a pracovníci školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HORNÍ ČERMNÁ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 21. června se na obecním úřadu konala
malá slavnost vítání občánků. Přivítali jsme nové občánky Daniela Sočku, Vanesu Krejsovou, Jakuba Dřímala, Antonína Peška. Přítomné přivítala paní Dana
Pauková. Pan starosta ing. Tomáš Šťastný popřál
rodičům mnoho trpělivosti při výchově dětí a hodně
krásných prožitých okamžiků. Přednášely děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Vašíčkové a Terezy Daňkové. Hrála slečna Eva Štěpánková.
Fotografovala paní Lenka Mikulová.

První září nás letos přivítalo nevlídně. Jako by nám
počasí dávalo najevo, že ani letošní rok nebude jen
slunečný. Školní rok jsme zahájili ve třídách, třídní učitelé přivítali žáky, hlavně ty nové – prvňáčky a žáky
z Bystřece. Po čase omezení standardní výuky jsme
se s chutí pustili do práce.
Také letos nabízíme ověřené kroužky a nepovinné předměty - kroužky zaměřené na sport, výtvarné
a hudební. Každý si jistě mezi nimi najde to „své“. Naše
škola také poskytuje žákům všechny pracovní sešity,
které jsou potřebné k výuce, zdarma.
V loňském roce jsme museli od března, kdy se uzavřely školy, zrušit všechny akce. Tak vlastně žáci přišli o závěrečné školní výlety a výměnný pobyt žáků
z Edertalu, divadelní a filmová představení. Od letošního roku si slibujeme, že žáci nebudou o nic ochuzeni.
Přesto už jsme na mimořádné výukové podmínky připraveni, po materiální stránce, ale také organizačně.
Školní rok začal mírným omezením, nyní omezení vzrostla. Stále nad námi visí možnost distančního
vzdělávání, další doporučení a nařízení se mění téměř
denně. Všichni si přejeme, aby výuka byla stejná jako
„před koronavirem“, tak jak nám to připadalo ještě nedávno úplně běžné.

Ludmila Benešová

Slunné podzimní dny, klid a hlavně pevné zdraví přeje
všem Mgr. Eva Trojková, ředitelka školy
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VZPOMÍNKA NA LÍPY
Každý rok na jaře, v období, kdy se přírodou šíří
nádherná vůně lipového květu, vzpomínám na naše
lípy. Úmyslně píši naše, protože dlouhá léta patřily neoddělitelně ke statku rodu Hrdinů v Bystříčku.
Byly to tři krásné, mohutné lípy, jejichž stáří bylo už
v padesátých letech minulého století odhadované na
300 let. Ten věk se nápadně shoduje se záznamy
v nejstarší ústecko-orlické kronice z roku 1647 a také
s údaji v kronice obce Bystřec. Je tedy docela pravděpodobné, že ony tři lípy tam zasadil právě majitel
zmíněné usedlosti. Lípy zasadil buď na památku začátku hospodaření nebo aby až vyrostou, chránily
jeho statek proti větru ze severní strany. Na lípy se
také dobře pamatuji. V době květu se vůně lip šířila
po širokém okolí a v jejich korunách hučely roje včel,
kterým kvetoucí lípy poskytovaly bohatou pastvu. Po
celý rok oživovala košaté koruny lip hlasitým křikem
hejna šedočerných kavek, které v četných dutinách
starých lip hnízdily. U těch lip jsme si také jako děti
často hrávaly. Pod nimi ve svahu k někdejšímu mlýnskému náhonu vedla v té době cesta od statku kolem
mlýna k silnici. Není už asi mnoho pamětníků, kteří
by to, co popisuji, mohli potvrdit. Ze vzpomínek rodičů
a příbuzných vím, že konec těch lip byl zajímavý. Jedna snad zaschla a uhynula. Druhou zasáhl blesk při
nějaké letní bouřce, které bývaly opravdu silné. Osud
té třetí je nejsmutnější, protože na jejím zániku se podílel člověk. Jak mě někdy na konci šedesátých let
minulého století informoval můj děda, došlo k tomu
tak, že jakýsi náruživý myslivec údajně viděl, jak do

dutého kmene lípy zaběhla kuna. Aby ji vyhnal nebo
ulovil, chtěl ji vykouřit. U otvoru do dutého kmene rozdělal oheň, čímž bylo o osudu lípy rozhodnuto. Mohutný dutý kmen plný suchého ztrouchnivělého dřeva
působil jako komín, kterým se oheň rychle šířil. Hasit
oheň uvnitř kmene nebylo možné a hrozilo nebezpečí, že se oheň rozšíří i na budovu statku. Bylo tedy
rozhodnuto lípu porazit. K tomu také následně došlo
a teprve potom na zemi byl oheň zlikvidován. Tolik
k osudu mohutných a krásných lip u někdejší usedlosti čp. 51 v Bystříčku.
Jan Hrdina, bystřecký rodák

BENÁTSKÁ NOC
Dne 1. srpna se konal již 54. ročník Benátské noci.
Jsme rádi, že i v této ne příliš jednoduché době, se
nám podařilo Benátskou noc uspořádat. Děkujeme
všem složkám a dobrovolníkům za pomoc při přípravách a pořádání této akce. Děkujeme i Vám, kteří jste
se přišli pobavit a věříme, že jste byli spokojeni s celkovým průběhem Benátské noc.
Milan Mrázek, místostarosta

Obec Bystřec nabízí

příčkové cihly duté

za odvoz. V případě zájmu kontaktujte
pana Milana Mrázka, místostarostu
telefon 773 285 807.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

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

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

Příspěvky pro TJ: děti do 15 let 70 Kč, ostatní 150 Kč – vedoucí odevzdají příspěvky
paní E. Berkové do 30. 11. 2020
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KARATISTÉ Z JABLONNÉHO NA ORLICÍ USPĚLI
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V POLSKU
Devátého až třináctého září jablonnští karatisté bojovali na Mistrovství světa karate v polském
Štětíně. Toto mistrovství bylo jiné, chyběli diváci
a všude byla protikoronavirová opatření ve formě
nadměrné dezinfekce soutěžních i nesoutěžních
povrchů, roušky a plexiskla u rozhodčích i koučů.
Soutěžící v průběhu zápasu je naštěstí mít nemuseli. Mistrovství bylo rozděleno striktně dle věkových kategoriích na jednotlivé dny, slavnostní ceremoniály byly omezeny na minimum a ihned po
skončení kategorie proběhlo vyhlášení vítězů.
Příprava našich borců odpovídala významu soutěže,
zahájili jsme ji těsně před pauzou, kterou vyvolala mimořádná opatření spojená s COVID-19, a komplikace
s uzavřením tělocvičen jsme řešili individuální fyzickou
přípravou a dále tréninky v přírodě. Příprava vrcholila
letním soustředěním A-teamu na konci srpna. Soutěže se zúčastnili tito borci: Ester Nováková, Johanka
Švandová, Ondřej Novák, Nela Kubelková, Ondřej
Mareš, Václav Krátký, Daniel Krátký, Ondřej Novák,
Albert Vacek, David Beran, Roman Krátký
Naši karatisté startovali v individuálních kategoriích
kata a kumite. Někteří z nich byli součástí reprezentačního výběru ČR v kumite týmech. Našim karatistům
se podařilo navázat na skvělé úspěchy z mistrovství
světa a Evropy v roce 2019.
Přehled výsledků našich závodníků
1. místo (6 zlatých medailí): KATA mladší žákyně
Johanka Švandová, KATA starší žákyně Nela Kubelková, KUMITE TEAM žáci Václav Krátký (člen týmu
ČR, všechny zápasy zvítězil), KUMITE dorostenci On-

dra Náhlík, KUMITE junioři Albert Vacek; KATA Masters Roman Krátký,
2. místo (5 stříbrných medailí): KATA mladší žáci
Ondra Novák, KUMITE mladší žáci Ondra Mareš,
KATA mladší žáci Ondra Mareš, KATA senioři David
Beran, KUMITE senioři David Beran,
3. místo (4 bronzových medailí): KUMITE žákyně
Nela Kubelková, KATA dorostenci (13) Ondra Náhlík,
KUMITE TEAM SANBON (14−15) dorostenci
Daniel Krátký, KATA senioři David Beran
4. místo: KATA žáci Václav Krátký
Společnou cestu jsme podnikli s Letohradskou odnoží a společně jsme získali cenných kovů: 11 zlatých
medailí, 17 stříbrných medailí, 11 bronzových medailí
Výjezd na MS se podařil nad veškerá očekávání, byl
dobře zorganizován a tým našich mladých karatistů je
skvělý. Jsou bezva parta a věříme, že o nich ještě uslyšíme. Poslední den se jeli reprezentanti podívat k Baltskému moři a ti odvážnější si v něm zaplavali.
MS ve Štětíně bylo perfektně připravené. Bohužel
s rouškami a bez diváků. Kategorie byly rozdělené tak,
aby se lidé potkávali minimálně. Boje o medaile byly tvrdé, ale mimo tatami byl všude respekt, úcta a ohleduplnost k druhým. Děkujeme polským karatistům a předsedovi polského svazu Pawłu Bombolewski za skvělou
soutěž. V dnešní těžké době to je velmi důležité, aby
lidé sportovali a dokázali se bavit.
KCK TEAM

BYSTŘECKÉ KILOMETRY 2020
V sobotu 8. srpna 2020 se uskutečnil již 20. ročník
Bystřeckých kilometrů.
Za pěkného počasí se pochodu zúčastnilo 213 turistů
– 157 pěších a 56 cykloturistů. Potěšilo nás, že se jednalo převážně o místní občany. Přesto, že byla účast nižší
než v minulém roce, byli pořadatelé s účastí spokojeni.
Nejoblíbenější trasou byla trasa 6 km, již absolvovalo 78 účastníků. Nejmladší účastnici byly v době konání
3 měsíce. Pěší turisté našlapali celkem 2114 km, cykloturisté najeli 2130 km.
Za uplynulých 20 ročníků Bystřecké kilometry navštívilo 4829 turistů. Bystřecké kilometry byly vybrány mezi
10 nejvýznamnějších turistických akcí v České republice
– ne co do velikosti, ale co do kvality.
Hlavním organizátorem byl pan Jaroslav Vaníček. Velké poděkování patří i dalším organizátorům – p. Marii
Vaníčkové, p. Františce Fajtové a p. Marii Uhrové, které
byly na kontrolních bodech. Dále pak p. Dušanu Machourkovi, p. Evě Machourkové, p. Vojtěchu Tomanovi
a p. Marii Radilové, kteří zajišťovali prezenci. Pamětní
listy krasopisně vypsala paní Jaroslava Pöselová. Zázemí pro prezenci účastníků pochodu poskytl Hostinec
„U Špičáků“.
Účastníkům pochodu děkujeme za účast a věříme, že
nám zachovají věrnost i v dalších ročnících Bystřeckých
kilometrů.
Organizátoři – KČT Malá Haná Velké Opatovice
a obec Bystřec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Veronika Dutková
Viktor Stachura
Sára Tejklová
Jan Jansa
Dorota Rybková
Hedvika Uhrová
Tadeáš Kvapil
Lukáš Richtr
Přejeme dětem, ať vyrůstají ve
zdraví pro radost všech.
Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny ve 2. a 3. čtvrtletí
Marie Macháčková čp. 267 99 let
Růžena Tejklová čp. 172
96 let
Marie Vaníčková čp. 67
91 let
František Pouk čp. 119
90 let
František Mrázek čp. 262 89 let
Marie Matějková čp. 150
88 let
Oldřich Matějka čp. 337
88 let
Jiří Kristek čp. 302
88 let
Marie Krátká čp. 191
86 let
Marie Matějková čp. 287
86 let
Marie Matějková čp. 112
85 let
Lidmila Altmanová čp. 134 85 let
Josef Pouk čp. 178
85 let
Marie Kulhánková čp. 206 83 let
Marie Vašková čp. 241
83 let
Jana Vaníčková čp. 197
83 let
Ing. Jan Francl čp. 186
83 let
František Mareš čp. 105
82 let
František Macháček čp. 331 82 let
Růžena Křivohlávková čp. 133 81 let
František Hrdina čp. 315
81 let
Jan Krátký čp. 298
81 let
František Hrdina čp. 304
80 let
Ivan Maco čp. 264
80 let
Jana Dušková čp. 5
79 let
Jan Tejkl čp. 200
79 let
Jana Lišková čp. 213
79 let
Zdeněk Musil čp. 7
79 let

Anna Černohorská čp. 58 77 let
Josef Prokopec čp. 78
77 let
Marie Macová čp. 264
77 let
Karel Berka čp. 76
76 let
Marie Křivohlávková čp. 212 75 let
František Kulhánek čp. 310 75 let
Blanka Tejklová čp. 200
74 let
Jan Matějka čp. 294
74 let
Karel Jakeš čp. 354
74 let
Marie Jakešová čp. 354
74 let
Jitka Egermaierová čp. 123 74 let
Jiřina Kyralová čp. 59
73 let
Marie Matějková čp. 321
73 let
Jan Hrdina čp. 138
73 let
Jaroslav Čada čp. 151
73 let
Bohumil Krátký čp. 312
73 let
Anna Krátká čp. 293
73 let
Helena Klekarová čp. 366 73 let
Pavel Křivohlávek čp. 227 72 let
Ivanka Hrdinová čp. 138
72 let
Jaroslav Vaníček čp. 311
72 let
Růžena Kulhánková čp. 310 72 let
Helena Hrdinová čp. 115
72 let
Jaroslav Hrdina čp. 330
72 let
Jiřina Hrdinová čp. 330
72 let
Marta Dolečková čp. 152
71 let
Jiří Doleček čp. 152
71 let
Marie Tobišková čp. 167
71 let
Eliška Stachurová čp. 70
70 let
Jaroslav Černohorský čp. 314 70 let
Marie Hrdinová čp. 320
70 let
Vlasta Vaníčková čp. 311
70 let
Ladislav Tejkl čp. 208
70 let
Jiří Klekar čp. 366
70 let
Zdeněk Pösel čp. 338
70 let
Svatava Vaníčková čp. 334 70 let
Hana Novotná čp. 89
70 let
Ladislav Seidlman čp. 456 70 let

Úmrtí
František Kyral
zemřel ve věku 74 let
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Poděkování
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a myslivcům,
kteří se přišli rozloučit
s manželem a tatínkem
Josefem Vaníčkem.
Děkujeme za slova útěchy
a květinové dary.
Jsme velice vděčni paní Marcele
Pecháčkové z Domácí zdravotní
péče Naděje za pomoc
v posledních dnech života.

rodina Vaníčkova

VÁŽENÍ JUBILANTI

Pandemie koronaviru zasáhla
snad všechny oblasti našeho života.
V této době jsme přestali naše starší
spoluobčany navštěvovat při jejich
životních jubileích. Na návrh pana
starosty se kulturní komise rozhodla
tuto tradici trochu pozměnit a oživit.
Naši jubilanti měli být pozváni na
společné posezení. Setkání se mělo
uskutečnit vždy na jaře a na podzim.
Z důvodu zhoršené nákazové situace nemůžeme ani podzimní setkání
uskutečnit. V následujících měsících
budou všichni letošní neobdarovaní jubilanti navštíveni zastupitelem
obce a obdrží drobnou pozornost.
Děkujeme za pochopení.

kulturní komise

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
3. – 4. 10. MDDr. Pavlová Simona
Žamberk, nám. Gen.Knopa 837
10. – 11. 10. MUDr. Šrámek Petr
Letohrad, U Dvora 815		
17. – 18. 10. MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227
24. – 25. 10. MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
28. 10.
MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814		
31.10. – 1.11. MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330		
7. -8. 11.
MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné n.O., Na Dílech 622
14. – 15. 11. MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222		
17. 11.
MUDr. Beranová Renata Jablonné n.O., U koupaliště 149
21. – 22. 11. MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
28. – 29. 11. MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
5. – 6. 12. MUDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259		
12. – 13. 12. MDDr. Faltusová Teraza
Lanškroun, Českých bratří 519
19.-20.12. MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Strážní 151

Jan Vašíček
zemřel ve věku 85 let
Marie Vašíčková
zemřela ve věku 86 let
Josef Vaníček
zemřel ve věku 69 let

465 676 822
465 621 551
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 642 267
465 324 829
465 324 829
972 324 447
467 771 918
465 322 907

ČETNOST KŘESTNÍCH JMEN V OBCI

Marie 40
Eva 16
Jan 42
Václav 16
Jiří 36
Martin 16
Jana 30
Milan 14
František 30
Anna 17
Petr 28
Jaroslava 13
Jaroslav 25
Kateřina 14
Josef 27
Eliška 12
Tomáš 22
Vlasta 11
Pavel 19
Dominik 10
Miroslav 19
Ladislav 10
Jakub 16
Lucie 10
K oblíbeným jménům poslední
roky patří Jakub, Dominik, Anna.

Benešová Ludmila

OBYTNÁ ZÓNA
Obytná zóna je ulice vytvořená s ohledem na zájmy
chodců a cyklistů, je navržená jako prostor sociální interakce či dětských her. Mohou sem vjíždět i motorová
vozidla, ale pouze omezenou rychlostí, s ohledem na
pěší. Obytné zóny jsou navrženy tak, že pěší, cyklistická a motorová doprava zde nejsou odděleny. Historicky
pěší zóny pocházejí ze 70. let 20. století z Nizozemska,
vznikly pod názvem woonerf (v překladu rezidenční
zóna). V komunikaci woonerf je celý uliční profil určen
pro zeleň, obchody či bezmotorovou dopravu.
Jsou to místa izolovaná od běžných pravidel silničního provozu. Pravidla v obytných zónách jsou stanovena
tak, aby byla v ideálním případě co nejvhodnější a nejbezpečnější pro místní obyvatele a jejich klidný rodinný život. Mnohdy tomu ale tak nebývá a řidiči dopravní
značku jednoduše ignorují. Místa, která jsou vybrána
jako obytné zóny, od sebe neoddělují pěší, cyklistickou
ani motorovou dopravu – jsou to komunikace s tzv. smíšeným provozem.
V české legislativě je dle Zákonu o silničním provozu
č. 361/2000 Sb. paragrafu 39 definována obytná zóna
jako zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. Zákon existuje od
roku 2000, platnost nabyl v roce 2001.

parkování, tedy stání, pouze na označených parkovištích. Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to
na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení
nákladu, či k vystoupení nebo nastoupení osoby. Pak
musí řidič s vozidlem odjet. Žádná křižovatka platnost
této dopravní značky neruší. Konec zóny je označen
opět stejnou dopravní značkou, ale přeškrtnutou.
V celé obytné zóně platí také další pravidlo, které
upravuje dopravu na všech tamějších křižovatkách. Na
všech křižovatkách v obytné zóně platí přednost
podle pravidla pravé ruky. Vozidla přijíždějící zprava
mají přednost. Na změnu dopravního prostoru upozorňuje při vjezdu do obytné zóny dopravní značení.
A výrazné značení má své opodstatnění i při výjezdu
z obytné zóny. Při výjezdu z obytné zóny dává řidič
přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců. Tato přednost nemusí být nijak zdůrazněna, např. nemusí být zdůrazněna dopravní značkou
„Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.
Značka konec obytné zóny povinnost dát přednost ukládá sama o sobě. Obytná zóna je totiž postavena na roveň například polní nebo lesní cesty.
I chodci mají v obytné zóně povinnosti:
Možná se tomu budete divit, ale i chodci mají v obytné zóně povinnosti. Nejsou tak závazné, jako pravidla pro řidiče, avšak i tak se musí dodržovat. Dobré
vztahy závisí na ohleduplnosti a úrovni toleranci mezi
oběma stranami. Bez toho to v obytné zóně opravdu
nepůjde. Vozidlům musí chodci umožnit hladkou jízdu,
což platí jak pro dospělé, tak i pro děti. Na malé ratolesti dávejte pozor a nenechávejte je se pohybovat
volně po silnici. Předejdete tak zbytečnému strachu
a možným velmi vážným úrazům.
Jízda v obytné zóně je velice jednoduchá. Má jasně
definovaná pravidla, stačí si je pouze pamatovat a dodržovat je. Obecně platí, že byste se v této oblasti měli
pohybovat obezřetně a hlavně pomalu. Jízdou 20 km/h
totiž mnoho času stejně nenaženete.
Vlastnosti obytné zóny:
- smíšený provoz (chodci, cyklisté, automobily)
- odlišení komunikace od chodníku (jiný povrch, obrubníky apod.)
- stavební regulace rychlosti vozidel (zpomalovací práh,
zúžení apod.)
- označení zóny příslušným dopravním značením
- menší prostor pro komunikaci ve prospěch místa pro
stavby určené pro obyvatele (hřiště, parky, apod.)
- parkování pouze na vyznačených místech.

V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, jsou zde povoleny hry dětí na pozemní
komunikaci. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. I když zde mají
chodci přednost, musí chodci umožnit vozidlům jízdu. Řidiči vyjíždějící z obytné zóny musí dát přednost
všem vozidlům či organizovaným skupinám chodcům. Na druhou stranu, pokud je na komunikaci hodně
chodců, musí se rozestoupit, aby umožnili
automobilům průjezd tak, aby nikdo nebyl
zraněn (např. zrcátkem, nebo kolem).
Řada řidičů však neví, co znamená značka „obytná zóna“. Dokládají to zkušenosti
z výzkumu městské policie, která často řeší
v takto vyznačených oblastech dopravní
přestupky. Týkají se například parkování.
Řada řidičů totiž neví, že v místech vymezených touto značkou se smí stát jen na vyznačených parkovištích. Řidiči nejčastěji
v obytné zóně porušují zákaz stání. Značku „obytná zóna“ často přehlédnou nebo
ani neznají její význam. Za ní platí v celé
oblasti ulic či části obce režim povoleného
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BYSTŘEC
Muži B nad 35 let
1. místo – Pelikovský Michal, SDH Žamberk
2. místo – Falta Tomáš, SDH Orličky
3. místo – Dlabka Ondřej, SDH Žamberk

CYKLOVÝLET DO LĄDKU-ZDRÓJ

Ve dnech 14. 8. – 15. 8. se část našich členů a někteří občané naší obce zúčastnili již tradičního cyklovýletu za spřátelenými hasiči do Lądku – Zdrój.
Účastníků bylo celkem 19.

Ženy
1. místo – Holubářová Michaela, SDH Koburk
2. místo – Tmejová Tereza, SDH Chotěnov
3. místo – Luxová Petra, SDH Klášterec nad Orlicí

ŽELEZNÝ HASIČ

V neděli 13. 9. 2020 se v zázemí u koupaliště konal
již 8. ročník Železného hasiče – Memoriálu Zdeňka
Kulhánka. Jedná se o soutěž v TFA - Toughest Firefi-

Dorostenci
1. místo – Dušek Jakub, SDH Dolní Dobrouč
2. místo – Mikuláš Adam, SDH Jamné nad Orlicí
3. místo – Pavlíček Tomáš, SDH Bystřec
Dorostenky
1. místo – Koubová Vendula, SDH Těchonín
2. místo – Melicharová Kateřina, SDH Mladkov
v této kategorii bohužel jen 2 závodnice

ghter Alive v překladu nejtvrdší hasič přežívá. Celkem
se přihlásilo přes 40 závodníků, což bylo jednou tolik
než v minulých ročnících. Jelikož se zde v Bystřeci
konalo poslední kolo na kvalifikaci v TFA pro Pardubický kraj na mistrovství ČR v TFA, přijeli i závodníci,
kterým záleželo na celkovém umístění. Závodníci byli
rozděleni do několika kategorií a zde jsou 3 nejlepší
závodníci z každé kategorie:
Muži A do 35 let
1. místo – Zecha Marek, SDH Vranová Lhota
2. místo – Novák Josef, SDH Horní Čermná
3. místo – Zámečník Petr, SDH Žamberk

UZAVÍRKA SILNICE

Oznamujeme spoluobčanům, že v sobotu dne
3. 10. 2020 bude z důvodů konání hasičské soutěže mladých hasičů zcela uzavřena silnice v úseku
od křižovatky u kostela po křižovatku v horní části
obce u čp. 318.
Uzavírka je povolena na dobu od 8 do 18 hodin.
Objížďka povede po místních komunikacích –
kolem fary, přes sídliště, kolem Prokopcových 102,
Matějkových 112, a bude končit u Kaškových 318.
Objížďka bude vyznačena dopravními značkami.
SDH děkuje za pochopení!
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… ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ
Po delší pauze jsme se s dětmi sešli díky nouzovému
stavu až v polovině května 2020. Začali jsme se opět
scházet každý čtvrtek od 16:00. Po vzájemné dohodě
jsme ale letos vzhledem k situaci nejeli prozatím na
žádné závody, i když jsem se připravovali a trénovali.
Přes léto jsme si dali prázdninový oddech a od poloviny srpna se opět pravidelně scházíme. Už začátkem října (3.10.) nás čeká branný závod požárnické všestrannosti, který proběhne v letošním roce u nás v Bystřeci.

Pilně trénujeme a snažíme se, abychom na domácích
tratích předvedli co nejlepší výkony v jednotlivých kategoriích, tedy mladší žáci, starší žáci i dorostenci. Doufáme, že se nám bude alespoň trochu dařit, že nám vyjde
počasí a hlavně, že závody vůbec proběhnou. Držte
nám, prosím, palce.
V jarních měsících proběhla výtvarná soutěž „Požární
ochrana očima dětí“, kde opět uspěly Adéla Hrdinová
a Eliška Franková, které postoupili do krajského kola

a tam obsadily
se svými výtvory
Adéla 2. místo
a Eliška 3. místo. Za skvělou
reprezentaci
naší organizace
a obce jim moc
děkujeme.
Pokud budeme moci, začneme se s dětmi během října
scházet opět v místní tělocvičně a postupně se budeme
připravovat na jarní část soutěže celoroční hry Plamen.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům práce
s dětmi, kteří nás podporují a díky nimž jsme mohli
nechat opravit závodní stroj pro děti, nakoupit nové
vybavení a zařízení pro jejich uschování. Mezi významné patří MŠMT, PARDUBICKÝ KRAJ, OBEC
BYSTŘEC A DVĚ SOUKROMÉ FIRMY, KTERÉ
NĚCHTĚJÍ BÝT JMENOVÁNY. DĚKUJEME!!!

Budeme také rádi, když naše řady rozšíří noví členové. Proto, pokud budete mít zájem vy děti a nebo
vaši rodiče, budete-li chtít zkusit něco nového, trochu
si zaběhat, něco nového se naučit a také se pobavit, přijďte, prosím, mezi nás = budeme 8. 10. 2020
v 16:30 u hasičské zbrojnice.
OZNÁMENÍ:
3. 10. 2020 proběhne v naší obci branný závod

„ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI“
Pořádaný Okresním sdružením hasičů v Ústí nad
Orlicí ve spolupráci s naším sborem.

Za vedoucí mládeže SDH Bystřec Vašek Matějka.

TATRA 815 CAS 32  6X6

Obec Bystřec zakoupila pro svojí jednotku SDH obce
cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 815. Vozidlo je poháněno 12ti válcovým motorem o
obsahu 19 000 cm3 a výkonu 235 kW ve spojení s 10ti
stupňovou manuální převodovkou vpřed a 2 rychlostmi
vzad s možností pohonu všech šesti kol.
Speciální účelová nástavba, která je tvořena čerpacím
zařízením, nádrží na vodu o objemu 8 200 litrů a úložnými prostory pro požární příslušenství. Svou koncepcí
se řadí mezi velkokapacitní cisterny pro hašení vysoce
hořlavých látek i na místech s nedostatkem vody. Konstrukcí podvozku je vozidlo uzpůsobeno k zásahu i za
ztížených klimatických podmínek.
Vozidlo je určeno k přepravě požárního družstva 1+3,
umožňuje vedení zásahu vodou z vlastního nebo cizího zdroje vody. Vozidlo je vybaveno dvěma zařízeními
pro rychlý zásah – lafetovou proudnicí umístěnou na
střeše nástavby a tvarově stálou hadicí DN 25 o délce
60 m trvale spojenou s výtlakem čerpadla, zakončenou
kombinovanou proudnicí. Výbavu vozidla tvoří dýchací technika, motorové pily, motorové kalové čerpadlo,
zdravotnický batoh, ruční vyprošťovací nástroj, sorbent
a úkapová nádoba na jímání ropných produktů, nastavovací žebřík a ženijní nářadí.
Díky velké zásobě vody a výkonnému čerpadlu bývá
často využíváno mimo jiné také pro kyvadlovou dopravu
vody na požářiště. Důvodem zakoupení je větší bezpečnost posádky při jízdě k zásahu, splňuje výjezd jednotky

1+3 (splňuje vyhlášku č. 247/2001Sb), průchodnost terénem + náhon 6x6, v extrémních podmínkách projede
95% situací, prostornější nástavba umožňuje uložení
většího množství potřebného vybavení, aniž by došlo k
překročení povolené hmotnosti vozidla
V minulém čísle Bystřeckého okénka jsme Vás seznámili s nákupem defibrilátoru AED
značky corpuls, který je kompatibilní
s defibrilačními elektrodami používaným Zdravotnickou záchranou službou Pardubického kraje. Jednotka
SDH obce byla povolána na žádost
ZZS Pardubického kraje na pomoc
s tímto přístrojem za 5 měsíců celkem 3x, jednalo se o zásahy i mimo
naší obec.

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 4. 12. 2020.
Za příspěvky
14 děkujeme.

