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

Redakční rada přeje všem občanům klidné Vánoce prožité ve zdraví a spokojenosti.
Do nového roku přejeme vše dobré.

SLOVO STAROSTY
Rok nám uplynul jako voda a nám na obci nezbývá
nic jiného než bilancovat o končícím roku. Tento rok
byl ve znamení omezení, zákazů a strachu z šíření
nebezpečné nákazy. Díky odpovědnému přístupu nás
všech naše obec ustála celou situaci téměř na jedničku – za toto Vám všem chci poděkovat a popřát
spoustu sil v dalším boji.
Na obci jsme naštěstí stihli vše, co jsme plánovali. S využitím nemalé finanční dotace se nám podařilo rozšířit školku. Opravili jsme další část 2. patra
v základní škole. Provedli jsme údržbu komunikací
v obci a také se nám nad plán podařilo opravit chodník
v sídlišti. Přispěli jsme ke zvýšení bezpečnosti v naší
obci pořízením automatického defibrilátoru a nového
zásahového vozidla, které užívá výjezdová jednotka
naší obce. Z kulturních akcí se nám jako zázrakem
podařilo uspořádat Benátskou noc a první filmové
promítání na koupališti. Pokud to doba dovolí, věřím,
že se někde potkáme ještě letos. V kulturních akcích
chceme pokračovat i v příštím roce.
Na druhou stranu se nám nepodařilo uspořádat dětský den (který byl nahrazen pouťovým odpolednem),
vítání občánků, oslavy našich jubilantů. Nejvíce mě
mrzí, že jsme nemohli slavnostně rozsvítit vánoční
strom. Strom si tentokrát rozsvítily samy děti z mateřské školy.

Tento strom se nám s velmi omezeným rozpočtem
podařilo ozdobit za pomoci našich hasičů a také za
velmi významné pomoci, kterou nám zcela zdarma
poskytlo Klempířství Dušek. Chtěl bych jim poděkovat
za jejich pomoc, a věřím, že mají radost z ozdobeného
stromku stejně jako děti, které procházejí v jeho okolí
do školy a školky, a věřím, že stejně i vy ostatní, kteří
jdete náhodou zrovna kolem. Již dnes mohu slíbit, že
na příští rok plánujeme jeho další ozdobení a také snad
i slavnostní rozsvícení s doprovodným programem.
Na svém posledním jednání naše zastupitelstvo
schválilo návrh rozpočtu na příští rok. V tomto rozpočtu se mimo jiné počítá s dlouho očekávanou a plánovanou pochozí komunikací ke kapličce, která propojí
nové sídliště se středem obce. Připravujeme i opravu
komunikací v sídlišti. Budeme pokračovat s opravami na skladišti a dokončíme i rekonstrukci obecního
úřadu. Již dnes plánujeme Benátskou noc, pouťové
odpoledne a další společenské akce, které jsou zatím
jen v našich hlavách.
Na závěr Vám všem přeji klidné a ničím nerušené
svátky vánoční a hlavně úspěšný vstup do roku 2021.
To se nám podaří, pokud budeme ohleduplní a zodpovědní ke zdraví svému a zdraví svých blízkých.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
šími technickými problémy jsme dosáhli stoprocentní
vybavenosti u žáků. Výuka běží na plné obrátky. Pozdější připojování na online hodiny je tedy stejné jako
pozdní příchody do školy. Dokonce i v těchto hodinách žáci opisují, při prověrkách si vypnou obrazovku
a rychle listují v sešitě. Tak jako se vyučující zdokonalují
v zadávání testů a zkoušení online, tak se i někteří žáci
rychle naučili přeposílat si úkoly a správné odpovědi
prověrek. Od 30. listopadu je ale větší část žáků přítomna ve škole a všem žákům bych chtěla připomenout,
že už nepůjde přeposílat si prověrky, že jejich fyzická
přítomnost ve škole odhalí skutečné znalosti. Všichni
se už těšíme na návrat prezenční výuky a přejeme si,
abychom se mohli vrátit do běžného chodu školy.....
Za celý učitelský sbor vám přeji, ať prožijete klidný
a pohodový advent, šťastné a veselé svátky a ať je vaše
setkávání o Vánocích se všemi blízkými skutečné a ne
online. Do nového roku 2021 pak hlavně pevné zdraví.

ONLINE? ONLINE!

Slovo, které nás teď provází na každém kroku. Společná výuka naživo, ale vlastně jsme každý sám....
Soustředit se doma v pokojíčku, kde jinak děti tráví volný čas, je pekelně složité. Přesto každé ráno zasedají
vyučující i žáci před monitory - někteří klidně v pyžamu
a práce může začít. Zavést myšlenky k vyjmenovaným
slovům, násobilce, anglickým nebo německým slovíčkům, chemickým prvkům nebo státům v Americe je někdy nadlidský výkon. Jde ale o společnou práci, která
se přes obrazovky počítačů přece jen daří, a tak se
i ve dnech, kdy nemůžeme pracovat ve třídě, pravidelně vidíme - máme přece online:)
Na rozdíl od jara jsme už materiálně i teoreticky
připraveni. K online výuce přibyly i online porady, online asistence žáků, online doučování i online třídní
schůzky. Všichni žáci naší školy měli možnost výpůjčky notebooku, aby nedocházelo k tomu, že se musí
o jeden notebook dělit více členů rodiny. Po počátečních potížích s instalací, připojováním a některými dal-

Mgr. Eva Trojková,
ředitelka školy (ZŠ Horní Čermná)

z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby
na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicovou péče
- Pečovatelské služby
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanskou poradnu
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
- Přímou pomoc lidem v nouzi

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen
především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří
králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi.
Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity
ČR. 21. ročník této sbírka bude mimořádný, protože
i doba je mimořádná. Poprvé v historii bude možné
přispět na práci Charit i do virtuální kasičky. Malí koledníci totiž možná v lednu k našim dveřím nepřijdou
a nezazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“. Přesto
ale můžeme, když se rozhlédneme kolem sebe, zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je
největším posláním sbírky: zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím
organizací Charit potřebným.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“
J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé
čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota
každého člověka a právě podpora rodiny je jedním

ORDINAČNÍ DOBA BĚHEM
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Dětská ambulance MUDr. Jarešové
oznamuje:
Mezi svátky se
nad Orlicí.
pondělí 28. 12.
úterý 29. 12.
středa 30. 12.
čtvrtek 31. 12.

bude ordinovat pouze v Jablonném
8 – 11 hodin
8 – 11 hodin
7 – 11 hodin
8 – 11 hodin

Platí stále, že je nutné se k vyšetření telefonicky nebo
mailem objednat.

Zubní lékařka MUDr. Zuzana Jedličková
oznamuje:
Pondělí 21. 12.
Úterý 22. 12.
Středa 23. 12.
Čtvrtek 24. 12.

Bystřec 7.30 – 10.00
Výprachtice 7.30 – 10.00
Bystřec 7.30 – 10.00
Bystřec – pohotovost 8.00 -11.00

Na ostatní dny je rozepsána pohotovostní služba.
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Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
4.		 Pozemkové záležitosti
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2017658/VB/2,
Bystřec, 1937/3 – nové OM, kNN. Věcné břemeno se týká
pozemků p.č. 3545 a 3555 v k.ú. Bystřec, oba ve vlastnictví
obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
18:30 dostavila se Mgr. Petra Pouková
4.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost PP a HP
o odkup ideální poloviny pozemku p.č. 3251/2 od obce
Bystřec a pověřuje obecní úřad Bystřec zpracováním a
zveřejněním záměru prodeje ideální poloviny plochy výše
uvedeného pozemku, který je aktuálně ve vlastnictví obce
Bystřec a pana JK.
Výsledky hlasování: Pro 0
Proti 11
Zdrželi se 0
4.3. ZO vydává Opatřením obecné povahy č. 1/2020 Změnu č. 3 ÚP Bystřec dle předlohy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
5.		 Základní škola Horní Čermná
5.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o příspěvku z rozpočtu obce Bystřec
na spolupráci s partnerskou školou z německého Edertalu v roce 2020. Článek II. – Účel využití dle dodatku č. 1
této smlouvy nově zní: „Příspěvek je poskytnut na nákup
učebnic, učebních pomůcek a dalšího vybavení tříd v roce
2020“. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
6.		 Komunikace
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
o nerealizování nabídky Al silnice spol. s r.o. na výspravu
kanalizačních vpustí z důvodu úrazu a s tím spojených
personálních potíží se zabezpečením uvedených prací.
Stavební práce přesuneme na rok 2021.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí dopis
paní EM na řešení dopravní situace na komunikaci „Mlékárna“ – Šunava.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
7.		 DSO – Mikroregion Severo-Lanškrounsko
7.1.		 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o
bezúplatném převodu majetku mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a obcí
Bystřec. Převáděný majetek vznikl na základě projektu
„Protipovodňová opatření pro svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. Soupis převáděného majetku a jeho
hodnota je přílohou uvedené smlouvy.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
7.2.		 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o
bezúplatném převodu majetku mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a obcí Bystřec. Převáděný majetek vznikl na základě projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
8.		 Různé
8.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí žádost
paní IM o pomoc v řešení její bytové situace. Pověřuje
RO vypracováním odpovědi.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 0
19:20 dostavil se Ing. Václav Matějka
8.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí rozpravu
o dalším využití čp. 301. Ukládá RO vytvoření zadávacích podmínek pro prodej.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
8.3. Termíny dalších jednání zastupitelstva obce v roce
2020 jsou stanoveny na 25. 11. 2020 – hlavní bod - projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a 16. 12. 2020
– hlavní bod - schválení rozpočtu obce na rok 2021. Zastupitelstvo obce bere tyto termíny na vědomí.
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
9.		 Činnost obce a Rady obce
9.1.		Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 30. 9. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
1. Ověřovatelé zápisu: Iveta Macháčková, Mgr. Petra Pouková
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
2.		 Program jednání dle návrhu.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční záležitosti
2.3.1 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-56
2.3.2 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-58
2.3.3 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje pro jednotky SDH obce na rok 2020- II. kolo – požární vozidlo CAS
2.3.4 Žádost o navýšení rozpočtu v roce 2020 u školní jídelny ZŠ Bystřec
2.3.5 Rozpočtové opatření č. 6
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV12-2017658/VB/2
2.4.2 Žádost o prodej podílu na pozemku parc. č. 3251/2 v
k.ú. Bystřec
2.4.3 Změna územního plánu č. 3
2.5		 Základní škola Horní Čermná
2.5.1 Návrh na změnu účelu využití prostředků dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Bystřec
2.6		 Komunikace
2.6.1 Informace k výspravě kanalizačních vpustí
2.6.2 Návrh změny provozu na komunikaci od „Mlékárny“ na
Šunavu
2.7		 DSO – Mikroregion Severo-Lanškrounsko
2.7.1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
2.7.2 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady
2.8		 Různé
2.8.1 Žádost o pomoc v řešení bytové otázky – IM
2.8.2 Rozprava o využití č.p. 301
2.8.3 Termíny dalších zastupitelstev v roce 2020
2.9		 Činnost obce a Rady obce
2.9.1 Informace z činnosti obce a obecního úřadu
2.9.2 Informace o činnosti Rady obce Bystřec
2.10 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
3.		 Finanční záležitosti
3.1.		 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 20-56 – na základě zákona č. 159/2020
Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov2, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-58 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
3.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na rok 2020 – II. kolo ve výši dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
3.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje navýšení rozpočtu v roce 2020 u školní jídelny ZŠ Bystřec ve výši
180.000,-- Kč na investici k modernizaci vybavení kuchyně – výměna elektrického konvektomatu.
Výsledky hlasování: Pro 10
Proti Zdrželi se 0
3.5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6
dle přílohy.
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o činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
9.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti Rady obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
10.		 Diskuze
10.1. Tlumočen dotaz pana D na nakládání se sutí v obci. Mohl
by být kontejner na suť pro občany obce? Obec na základě
dohody s občanem zdarma přistaví kontejner, odveze suť na
nejbližší oficiální úložiště, skládkovné hradí občan.
10.2. Komunikace směrem do „Kotle“ – dotaz na rekonstrukci, proč se neprovedla oprava jako v sídlišti? Obec
o situaci s komunikací ví, konzultuje odtokové podmínky
dešťových vod a optimální způsob výspravy. Opravu ztěžují i vlastnické poměry pod komunikací.
10.3. Plíseň v tělocvičně po havárii vody v dámských šatnách. Návrh na seškrabání stávající malby, provedení
protiplísňové penetrace a nové vymalování v postižené
části.
10.4. Plíseň v čekárně lékařů, čp. 182. Neznáme přesnou
příčinu. Nejprve jsme se domnívali, že dochází k zatékání
do komína s následným průsakem, toto se v deštivém období nepotvrdilo. Další možnost je netěsnost na vodovodním vedení nebo odpadním potrubí ve vyšších patrech
budovy. Bude proveden opakovaný postřik prostředkem
proti plísni. Následně bude hledána příčina, kde bude
pravděpodobně nutný stavební zásah.
10.5. Diskuze nad konáním „Vítání občánků“. Po vyhlášení
opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic rozhodne o způsobu konání, případně odkladu p. starosta.
10.6. Vánoční výzdoba u školky – zvolena bílá varianta
nazdobení.

3.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové
opatření č. 7 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.		 Pozemkové záležitosti
4.1.		 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o nájmu
pozemku p. č. 3014 o výměře 228 m2, trvalý travní porost
s p. JŠ
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
4.2.		 Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Kupní smlouvu o
prodeji pozemku č. st. 607/2 a p. č. 3418/10, který byl oddělen na základě geometrického plánu č. 1069-52/2020 z
pozemku p. č. 3418/1 s panem DK a panem PK
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
5.		 Rozpočtový výhled obce Bystřec na roky 2022 - 2024
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu obce Bystřec na roky 2022 – 2024 dle
přílohy
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.		 Různé
6.1. Odměny zastupitelům
6.1.1. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy zastupiteli TV za splnění mimořádných úkolů obce (jednání a
konzultace ve věci příprav rekonstrukce sportovního hřiště)
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
6.1.2. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
zastupitelce IM za splnění mimořádných úkolů obce (činnost v oblasti občansko-sociální)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.1.3. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu JM za splnění mimořádných úkolů obce (v oblasti správy a registrace obecních vozidel)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.1.4. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu VM za splnění mimořádných úkolů obce (v oblasti komunikace s občany)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.1.5. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
radnímu MT za splnění mimořádných úkolů obce (v oblasti pozemkové a péče o techniku)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.1.6. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
místostarostovi MM za splnění mimořádných úkolů obce
(v oblasti pozemkové, lesního hospodářství a servisu obecního majetku)
Výsledky hlasování: Pro 11
Proti Zdrželi se 1
6.1.7. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle přílohy
starostovi TŠ za splnění mimořádných úkolů obce (v oblasti školství – osobní spoluúčast při tvorbě PD, zpracování
žádosti o dotaci, stavebním řízení a realizaci rozšíření MŠ)
Výsledky hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se 4
6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 s těmito připomínkami:
Příjmová strana: poplatek za odpady navýšit na 540 Kč/os./rok
(napsat do Bystřeckého okénka článek s komentářem)
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
6.3. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí rozpravu
na téma připravované investice na rok 2021
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0

KONANÉHO DNE 25. 11. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
1.		 Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marta Mikmeková, Jiří Uher
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 záležitosti
2.3.1 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 16
2.3.2 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-84
2.3.3 Rozpočtové opatření č. 7
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva o nájmu pozemku p. č. 3014 s panem JŠ
2.4.2 Smlouva o prodeji pozemků č. st. 607/2 a p.č. 3418/10
2.5		 Rozpočtový výhled obce Bystřec na roky 2022 - 2024
2.5.1 Rozpočtový výhled obce Bystřec na roky 2022 - 2024
2.6		 Různé
2.6.1 Odměny zastupitelům
2.6.2 Návrh rozpočtu obce Bystřec na rok 2021
2.6.3 Připravované investice 2021
2.7		 Činnost obce a Rady obce
2.7.1 Informace z činnosti obce a obecního úřadu
2.7.2 Informace o činnosti Rady obce Bystřec
2.8		 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.		 Finanční záležitosti
3.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 16 – Dotace na pořízené hasičské auto
z rozpočtu Pardubického kraje
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-84 – dotace na činnost JSDHO
v oblasti zásahů mimo katastr obce Bystřec a na zásahovou výstroj z prostředků MV - GŘ HZS ČR, prostřednictvím Pardubického kraje
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
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- využitím zpětného odběru elektrospotřebičů – odběratel si při nákupu elektrických spotřebičů platí
recyklační poplatek.
- využíváním služeb sběrného dvora
Zde nám náklady zvyšují občané, kteří odkládají komunální a objemný odpad na místech určených pro tříděný
odpad, což vyžaduje další náklady spojené s úklidem
uvedených míst a neplánovaným svozem. Uklizený netříděný odpad naši zaměstnanci ještě dotřiďují.
Co občan ovlivní pouze částečně:
je cena skládkovného, která bude v příštích letech vycházet z poměru vytříděného a komunálního odpadu.
Detaily zákona o odpadech 185/2001 Sb. Vás nechceme zatěžovat. Bude však stále náročnější udržet
poplatek za svoz a ukládání komunálního odpadu na
přijatelné výši. To se nám může podařit, jestliže budeme
všichni zodpovědně přistupovat ke třídění odpadů a tím
minimalizujeme objem odpadu ukládaného na skládku.
Děkujeme za pochopení.

7.		 Činnost obce a Rady obce
7.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
7.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti Rady obce Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro 12
Proti Zdrželi se 0
8.		 Diskuze
8.1. Odpady
8.2. Poděkování za dar Albertinum
8.3. Ročenka Jablonné nad Orlicí – není zájem o výtisky
ani prezentaci
8.4. Rozježděná cesta na Čenkovice – v letošním roce nelze realizovat z důvodu klimatických vlivů a potřeby použít
techniku ke zhutnění materiálu k výspravě.
8.5. Dotaz na dřevo složené u skladiště. Dotaz na hromádky dřevního odpadu u potoka. Dotaz na stavební odpad
u skladiště.

STANOVENÍ POPLATKU
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU NA ROK 2021.

Obecní úřad

POPLATEK
ZE PSA A ZA ODPADY V ROCE 2021

Vážení občané, zastupitelstvem obce Bystřec bylo
rozhodnuto, že po 8 letech dojde k navýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu ze stávajících 460,- Kč
na osobu a rok, na nových 540,- Kč od roku 2021.
Zvýšení poplatku o 80,- Kč na osobu se může někomu zdát vysoké, ale věřte nám, že jsme k němu dospěli po zralé úvaze.
Výše poplatku se skládá ze dvou částí:
„Pevné části“, která je dlouhodobě nastavena ve
výši 250,- Kč a slouží ke krytí nákladů spojených s
odpadovým hospodářstvím obce obecně, včetně nákladů na třídění odpadů.
A z „pohyblivé části“, která je vypočítána ze skutečných nákladů, spojených s likvidací netříděného
komunálního odpadu. Právě náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu rok od roku stoupají
a obec je dosud pro udržení poplatku na stejné výši
„dotovala“.
Podklady na stanovení „pohyblivé části“ získáme
sečtením nákladů za svoz popelnic a nákladů za svoz
objemného a netříděného odpadu ze sběrného dvora, na který se odpad dostává buď přímým uložením
nebo úklidem v obci – především úklidem sběrných
míst na tříděný odpad.
Pro stanovení poplatku jsou použity náklady vzniklé
v roce 2019. V tomto roce činily celkem 431.643,- Kč
– jedná se pouze o náklady fakturované svozovou
a skládkovací firmou.
Nově stanovená „pohyblivá částka“ činí 290,- Kč
a pokrývá náklady, které nás stojí svoz popelnic. Náklady na odpady ze sběrného dvora zatím ponese
obec – v částce necelých 65,- Kč na osobu nebo rekreační objekt a rok.
Jak může občan ovlivnit náklady?
- tříděním recyklovatelných odpadů – plasty, papír,
sklo, nápojové kartóny, kovové odpady. Zde bychom
chtěli občany pochválit, protože v roce 2019 nám
byla firmou EKO-KOM za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů vyplacena odměna v celkové výši 141.767,50 Kč.
- vytříděním kompostovatelných odpadů ze zahrad
a domácností – formou kompostování.

Poplatek ze psa
Poplatek ze psa zůstává nezměněn. Všichni občané budou platit poplatek ze psa ve výši 200,- Kč.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osobám, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2021.
Poplatek za odpady
Poplatek za odpady se mění. Základní sazba na občana je 540,- Kč, student na internátě 290,-Kč, rekreační chalupa 540,- Kč. Pokud je místo pobytu vzdáleno více jak 200 m od nejbližšího svozového místa, je
možné využít slevy a sazba na občana je 490,- Kč.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2021.
Prosíme plaťte na účet 2629611/0100. Variabilní
symbol je číslo domu.
Bližší informace získáte na obecním úřadu telefon 465 642 643 nebo 724 148 116.

Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz popelnic - prosinec 22., 29.
Svoz dům od domu - 18. 12.
Rok 2021
Svoz popelnic je v úterý.
Skladiště je otevřeno první sobotu v měsíci.
Svoz tříděného odpadu dům od domu: 15.1., 12. 2., 12.3.

Obecní úřad bude uzavřen
od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Za okny tiše se vločky snáší,
ponocný po domech světla zháší,
pomalu odchází temnou nocí,
krásně je na zemi o Vánocích.
Před první adventní nedělí jsme si v pátek na zahradě rozsvítili stromeček. Tomu předcházelo krátké vystoupení dětí ze třídy Žabiček. Děti zazpívaly vánoční
písničku a zatančily na píseň Najednou z pohádky
Ledové království. Na závěr si všechny děti zazpívaly
koledu Štědrej večer nastal.

se děti. Před třídou leží pytel a ozývají se divné zvuky. To už se trochu bojíme a držíme se paní učitelek.
Zvuky zesilují a tak se díváme za roh. A co vidíme?
V křesle sedí veliký čert a chrápe. „Možná je to čertí
babička, o které jsme si četli pohádky“, přemýšlíme
nahlas . Když v tom se ozve:“ nejsem žádná babička,
ale čert a přišel jsem si pro zlobivé děti.“To už děti
slibují, že budou hodné, že se nebudou s kamarády
prát, strkat do sebe a že budou poslouchat. Čertovi
zazpívaly čertovskou polku, při které si mohl zatančit.
A protože byl spokojený, rozdal dětem dárečky a šel
se podívat na děti do třídy Berušek a Sluníček. A nám
spadl kámen ze srdce a mohli jsme si užívat čertovské dopoledne.

V dálce stromeček září, úsměvy dětských tváří,
Vánoce jsou jen chvíli pouhou, nocí dlouhou Ježíšek přijede k nám.
Pátek 4. 12. se proměnil na čertovskou školku.
Jsme po svačince a budeme se vracet do naší
třídy Žabiček. Otevřeme
dveře do chodby a co vidíme? Na schodech je uhlí
a brambory. „Kde se to
tady vzalo?“ Jdeme dál a
uhlí je úplně všude. „Kdo
to bude uklízet,“ zajímaly

Žabičky

Slyšeli jste už o tom, jak nás navštívil ve sluníčkách
čert? Že ne, tak já Vám o tom něco řeknu. V pátek
jsme si udělali s dětmi čertí školku, kdy každý z nás,
jak dětí, tak učitelek byl převlečený za čerta. Když
jsme se všichni sešli, tak jsme si spolu zopakovali písničky. Také jsme si zkusili předvést jaký ten čert vůbec
může být, líný, rozzlobený, veselý, … Ale ten náš čert
pořád ne a ne přijít. Rozhodli jsme se ho proto společně s dětmi přivolat, chytili jsme se
za ruce a zavolali jsme Čerte! Čert
nás uslyšel a přišel, byl na nás
moc hodný, přinesl nám drobné
dárečky a těm, co trochu zlobí tak
i bramboru. Společně jsme čertovi zazpívali písničku a odvážlivec
si s ním i na ni zatančil. Čert nám
předal dopis, který jsme si po jeho
odchodu společně přečetli, byla
to pohádka Čert a Káča. Poté na
nás už čekala soutěž, kdy jsme
museli překonat překážkovou
dráhu s bramborou na lžíci, nebylo to lehké, ale zvládli jsme to. Na
závěr nám čert schoval svoji fotku
rozstříhanou po celé naší třídě,
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kdy jsme museli její části najít a složit,
zvládli jsme je najít všechny. Tak takový byl náš den v čertí školce a co jste
doma dělali Vy na čerty?

Aneta Šparlinková, učitelka

Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Seidlmanovi za sponzorský dar,
který jsme použili na zakoupení hraček.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
všem přeje kolektiv MŠ.

Jana Vašíčková, uč. MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
RODIČŮM POSÍLÁM UPŘÍMNÉ
PODĚKOVÁNÍ

DVACET ČTYŘI DNÍ DO VÁNOC

Adventní kalendář. Adventní svícen. Betlém s figurkami. Třešňová větvička „Barborka“. Úkoly od čerta…
Každý den plníme úkoly z andělského kalendáře.
V každém andílkovi je ukryto zadání a druháčci rádi
plní. Někdy je to za chvíli vyřešené, jindy si musíme
lámat hlavu trošku víc. A tak nám ten adventní čas
pěkně utíká.

Hurá … už zase chodíme normálně do školy. Dodržujeme sice určitá opatření, ale i tak je to báječné každý den se vidět ve škole a být zase spolu. Jsem moc
vděčná všem svým žákům a jejich rodinám, že zodpovědně naskočili do podzimního samostudia. „Druhé
kolo“ domoškoly s sebou přinášelo jisté výhody – já,
děti i rodiče už jsme věděli, co nás čeká. Zároveň to
bylo mnohem náročnější, protože spousta rodičů si
už nemohla dovolit vzít si ošetřovné a být se svými
dětmi doma. O to víc si vážím zájmu, zodpovědnosti,
trpělivosti, času a energie vás rodičů. Snad se vám to
všechno snažení jednou v dobrém vrátí.

PŘEKVAPENÍ

Děti milují pohyb a tak už se všichni moc těšíme, až
se otevřou dveře tělocvičny našim hodinám tělesné
výchovy a také všem oddílům a organizacím. V naší
tělocvičně čeká díky investici Obce Bystřec zbrusu
nová švédská bedna a odrazová trampolínka. Velkou
radost máme také z pořízení pěnových pomůcek,
které budou pro děti přitažlivé nejen svou barevností,
variabilitou použití, ale také měkkostí a protiskluzovou úpravou. Pro cvičení můžeme nově využívat čtyřdílnou švédskou bednu, čtyřdílnou kozu a 2 velikosti
kladinek, které jsou skvělým pomocníkem pro nácvik
balančního pohybu a získání jistoty malých cvičenců.
Povedlo se zakoupit i velkou duchnu na nácvik seskoků…na tu se těšíme opravdu moc J.

DOPIS JEŽÍŠKOVI

Děti dostaly za úkol napsat své přání. Moc mě potěšilo, že jsem si mohla přečíst i takováto dětská přání
…jsou sice krátká, ale obsahově vše říkající.
Milý Ježíšku, přeji všem štěstí a zdraví.

Ondra Skalický, 2. ročník

Milý Ježíšku, moc bych si přála, aby všichni lidi byli
na sebe hodní.

Esterka Šmídová, 2. ročník

Milý Ježíšku, přeji štěstí a zdraví všem.

Markétka Formánková, 2. ročník

Milý Ježíšku, přála bych si, aby se všem dařilo.

Lucinka Tejklová, 2. ročník

Už se moc těšíme na Vánoce … ať jsou šťastné
a pohodové pro všechny.

Marta Mikmeková, třídní učitelka

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Každoročně v tento čas dostávají prvňáčci svůj
SLABIKÁŘ. I letos se ho samozřejmě děti dočkaly
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a Slabikáře si převzaly. Bohužel vzhledem k pandemii se předávání nemohli účastnit rodiče. Tak jsme
všechno alespoň poctivě zdokumentovali na fotkách
a rodičům poslali. Malou ochutnávku posíláme i vám
všem J

úkoly, dozvěděli se něco nového o tradici chození
Mikuláše, vyráběli jsme z jablíček vrkoče a samozřejmě šli po stopách čerta. Co myslíte, našel se?
Našel. J Od dětí dostal poučení a příští rok už to
určitě nepoplete J

Mgr. Petra Křivohlávková, učitelka

ČERTOVSKÝ DEN ANEB HLEDÁNÍ
ČERTA RARÁŠKA

V pátek 4. 12. jsem ráno ve třídě objevili podivný
dopis s prosbou o pomoc.
Takovou prosbu jsme nemohli nechat jen tak a
samozřejmě jsme se pustili do hledání. Plnili jsme
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nejvíce zpříjemnit dobu po vyučování různými činnostmi, hrami, tvořením a procházkami na čerstvém
vzduchu. Přeji nejen dětem, aby si užili krásné adventní období...Bez strachu z nemocí a ze znovuuzavření škol a družin:)
S přáním klidných a veselých Vánoc prožitých ve
zdraví za školní družinu

Ludmila Šlesingrová, DiS.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Do začátku školního roku jsme s dětmi vstoupili s
nadšením a plní očekávání nových zážitků. Jako celoroční téma jsem zvolila „Kouzelný les“. Povídání,
tvoření, pobyt venku a další činnosti jsou spojené se
zvířaty, rostlinami i pohádkami, což dětem pomáhá
ke kladnému vztahu k přírodě a chuti jí objevovat i
chránit. Počasí nám v září přálo, mohli jsme chodit na
procházky po vesnici i okolí, kde si v lese děti stavěly domečky a dopřávaly si čerstvý vzduch. Pokud se
nedalo jít ven, k vyběhání nám posloužila tělocvična.
V říjnu nastal opět nouzový stav, ze kterého jsme
byli všichni zklamaní. Děti mně ve družině potvrdily, že by daleko raději chodily do školy, než se učily
distančně. V tomto nelehkém období jsem se snažila
pomáhat učitelům i rodičům prostřednictvím videí s
tvořením a cvičením. Chtěla jsem s dětmi být alespoň
trochu „ve spojení“. Paní učitelky mají můj velký obdiv
a dík za poctivý a skvělý přístup k distanční výuce.
Když se škola znovu otevřela, mnohým se dost ulevilo a byli jsme rádi, že je to za námi. Nyní družina
funguje s omezením, děti z jednotlivých ročníků se
nemohou míchat. Přesto je mým cílem žáčkům co

Školáci z třetí třídy se svěřili, jak prožívali období,
kdy nemohli chodit běžným způsobem do školy. Nebylo to jednoduché pro nikoho z nás, proto bych touto
cestou chtěla ještě jednou poděkovat obětavým rodičům, kteří byli pro děti oporou a především díky nim
jsme to zvládli!

E. Vaníčková – třídní učitelka

Když jsem se dozvěděla, že bude výuka doma byla
jsem smutná. Vstávala jsem za pět minut sedm, pak
jsem se učila a v devět byla online výuka. Mimo učení
jsem šla jezdit na kole nebo si hrát s mým králíčkem
Milkou. Mamka si přála, abych už šla do školy. Výuka
z domova jde, ale někdy to bylo těžké – nedoporučuji.
Přeji si, aby se to znovu neopakovalo.
Vanesa Kašparová

Po oznámení, že se zase budeme učit z domova
jsem byl rozmrzelý. Protože to trvalo tak dlouho, už
mě to nebavilo. Když jsem si udělal úkoly, tak jsem
byl venku se sourozenci nebo doma jsme hráli hry.
Když se rodina dozvěděla, že se budu učit z domova, tak se jim to nelíbilo, ale nakonec jsme to zvládli.
Jsem rád, že jsem ve škole.
Matěj Novotný
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Když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem neměl radost. Vstával jsem o půl sedmé a šel jsem na úkoly.
Četl jsem, hrál si s kocourem a jezdil na kole. Rodina
z toho nebyla nadšená, maminka chodila do práce.
Nelíbilo se mi to, protože jsem si s některými úkoly
nevěděl rady.

Michal Šaroun

Po jarní zkušenosti s uzavřením škol jsme se všichni
v září velmi těšili na nový školní rok, až se zase všichni společně po několika měsících uvidíme a setkáme
opět v naší páté třídě. Bohužel druhá vlna pandemie
covid-19 nám to na dlouhou dobu neumožnila a od
14. října jsme školu opět opustili a místo do lavic děti
zasedly doma ke svým PC a mobilům a začala výuka
na dálku. Všech 20 dětí se každé ráno pravidelně připojilo na online výuku a poté samostatně pracovaly
na zadaných úkolech a postupně je odesílaly ke kontrole. Celá tato výuka byla rozdělena do denních plá-

nů. Kromě povinné práce měly děti možnost zpracovávat i dobrovolné bonusové úkoly. Všichni zaslouží
pochvalu a poděkování za dobrý přístup a za aktivitu
např.: modelovali sluneční soustavy z přírodnin, vyráběli sluneční hodiny, modely souhvězdí, pozorovali
a zakreslovali fáze měsíce,…
Začal advent, který je pro nás letos i symbolem
toho, že jsme se mohli vrátit opět do školy k běžné
výuce a jsme za to velmi rádi. Bohužel covid-19 nám
nedovolí nacvičit vánoční besídku, ale období blížících se vánočních svátků si připomínáme ve starých

zvycích, které se snažíme výtvarně ztvárnit a naladit
se do pravé zimní atmosféry. KRÁSNÉ A ZDRAVÉ
VÁNOCE.

Mgr. Andrea Költö- 5. třída

ČOKOLÁDOVÉ PLACIČKY

Ingredience
50 g mandlí
50 g loupaných nesolených pistácií
200 g hořké čokolády (60 % kakaa)
50 g pomerančové marmelády
50 g cukrového zdobení
moučkový cukr na plechy
Mandle a pistácie nasekáme nahrubo. Připravíme
si dva plechy vyložené pečicím papírem a lehce je
posypeme moučkovým cukrem.
Čokoládu nasekáme. Kousky vsypeme do misky
a postavíme na vodní lázeň. Přidáme marmeládu
a za stálého míchání necháme rozpustit.
Lžící tvoříme na připravené plechy čokoládové placičky. Posypeme je ořechy a zdobením a necháme
v chladu zatuhnout.
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DEN PROTI RAKOVINĚ

VÝSLEDKY VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE

Poděkování patří všem, kteří podpořili zakoupením oranžové kytičky v září letošního roku akci
„Den proti rakovině“. Pro naši obec bylo vyčleněno
100 ks těchto kytiček. Všechny mají své majitele.
Vybraná částka 5 292,- Kč je letos určena na prevenci a léčbu nádorů ledvin a močového měchýře.
Pro příští rok se počítá s navýšením počtu kytiček,
jelikož mnozí spoluobčané projevili lítost, že se nemohli spolupodílet na této záslužné akci.

Počet osob zapsaných do výpisu
ze stálého seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procentní účast
Demokratická strana zelených
– za práva zvířat
Starostové a nezávislí
Trikolóra hnutí občanů
a Strana soukromníků České republiky
ODS a TOP 09
Strana zelených
Východočeši
Svoboda a přímá demokracie
Koalice pro pardubický kraj
Česká pirátská strana
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj
Zdraví Sport Prosperita
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Volte pravý blok
Rozumní

Liga proti rakovině a ČČK děkují.

901
419
415
46,06 %
2 hlasy
18 hlasů
16 hlasů
61 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
15 hlasů
64 hlasů
46 hlasů
90 hlasů
2 hlasy
79 hlasů
16 hlasů
1 hlas
1 hlas

Ludmila Benešová, zapisovatelka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny ve 4. čtvrtletí
Eliška Krátká čp. 70
91 let
Pavel Krátký čp. 191
90 let
Václav Pouk čp. 319
87 let
Anna Hrdinová čp. 268
87 let
Anna Marešová čp. 105
84 let
Emilie Špičáková čp. 144 82 let
Anna Vašíčková čp. 223
82 let
Emilie Pouková čp. 178
81 let
Anna Hejlová čp. 90
80 let
Marie Vaníčková čp. 62
79 let
Marie Moravcová čp. 90
78 let
Marta Pouková čp. 319
77 let
Eva Termerová čp. 225
77 let
Jan Killar čp. 307
76 let
Jan Hrdina čp. 320
76 let
Jan Štěpánek čp. 163
76 let
Jaroslav Grunwald čp. 332 75 let
Eliška Hrdinová čp. 136
75 let
Josef Tobiška čp. 167
74 let
Marie Šulcová čp. 90
74 let
Josef Černohorský čp. 328 73 let
Ludmila Kníznerová čp. 316 73 let
Veronika Čadová čp. 151 73 let
Ladislav Derka čp. 342
73 let
Vlasta Derková čp. 342
73 let
Františka Grunwaldová čp. 332 73 let
Anna Černohorská čp. 328 71 let
Stanislav Uher čp. 209
71 let
Růžena Derková čp. 343 71 let
Václav Killar čp. 372
70 let
Hana Seidlmanová čp. 456 70 let
František Tomeš čp. 375 70 let
Bořivoj Krejsa čp. 247
70 let
Gratulujeme

Gratulujeme manželským
párům, které v tomto čtvrtletí
oslavili výročí diamantové a
zlaté svatby.
Úmrtí
Ing. Jan Francl
zemřel ve věku 83 let
Antonie Kalousová
zemřela ve věku 95 let
Helena Kyralová
zemřela ve věku 106 let
Anna Seidlmanová
zemřela ve věku 80 let
Vzpomínáme.

Poděkování
Jménem pozůstalé rodiny děkuji

všem, kteří se přišli rozloučit
s mojí maminkou, paní
Helenou Kyralovou.
Děkuji za květinové dary, slova
útěchy i tichou vzpomínku.
Josef Kyral, syn

Knihovna bude uzavřena
od 18. 12. 2020 do 3. 1. 2021

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
19. – 20. 12.
24. 12.
25.12.
26. – 27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. – 3. 1.
9. – 10. 1.
16. – 17. 1.
23. – 24. 1.
30. – 31. 1.
6. – 7. 2.
13. – 14. 2.
20. – 21. 2.
27. – 28. 2.
6. – 7. 3.
13. – 14. 3.
20. – 21. 3.
27. – 28. 3.

MDDr. Michaela Hrdinová, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
MUDr. Zuzana Jedličková, Bystřec čp. 182, 465 642 990
zubní lékař Khmara Oleksii, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 358
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, 465 622 216
zubní lékař Khmara Oleksii, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 358
MDDr. Kopecký Milan, Lanškroun, Mikuláše Alše 152, 739 374 787
MUDr. Kulhánek Filip, Žamberk, Školská 834, 465 613 103
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, Školská 834, 465 613 103
MUDr. Marková Tereza, Lanškroun, 5. Května 2, 465 322 897
MDDr. Muthsam Vojtěch, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Dukelských hrdinů 615, 604 749 331
MDDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 822
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, 465 621 551
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, 465 322 348
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 330, 465 626 460
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, 465 642 765
MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, 465 393 266
MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. Orl., U koupaliště 149, 465 642 267
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
MDDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
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KULTURA
V JABLONNÉM
NAD ORLICÍ
Vážení přátelé kulturního života
v Jablonném nad Orlicí,
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Vám přeje krásné Vánoce a vše dobré do roku 2021.
Všichni společně doufáme, že
tento rok bude pro kulturu příznivější než rok letošní. Tímto se
omlouváme, že se nepodařilo
vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením odehrát
připravované pořady. Pro všechna představení se snažíme najít
volné termíny v roce 2021, vstupenky tedy zůstávají v platnosti.
S ohledem k těmto změnám jsme
se rozhodli vynechat jarní divadelní předplatné 2021. V době
uzávěrky tohoto zpravodaje ještě
není jasný další vývoj situace. Sledujte prosím webové stránky města, kde budou aktuální informace
o připravovaných i mimořádných
kulturních aktivitách zveřejněny.
Na závěr uvádíme termíny pořadů, kde se již povedl domluvit náhradní termín:
Caveman – čtvrtek 11. února
2021, 19 hodin, sál kina
Nemocnice na pokraji zkázy /
Travesti show/ - úterý 23. února
2021, 19 hodin, sál kina
Carmen a Carmen - neděle 21.
března 2021, 19 hodin, sál kina
Kouzelná vyhlídka - sobota 10.
dubna 2021, 19 hodin, sál kina
Bezruký Frantík - 26. 5. 2021 je
náhradním za termín 2. 4. 2020
27. 5. 2021 je náhradním za termín
25. 10. 2020
Vstupenky zůstávají v platnosti.

MUDr. Zuzana Jedličková
hledá pro svou ordinaci
zdravotní sestru.
Bližší informace získáte
na telefonu
605 962 028.

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
BŮH STVOŘIL VESMÍR, ABY
MĚL ČÍM OZDOBIT JESLIČKY

rém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce.
Vánoce, to není nějaké výročí, ani památka. Také to
nejsou jen city. Je to den, kdy Bůh staví v duších betlém. Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký
koutek a umyli si uši, abychom mohli naslouchat štědrovečerním andělským koledám…

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil
vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel
čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly
milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se
pustil do práce.
Učinil oblohu a zaplnil ji hvězdami a ptáky.
Učinil světlo a potom slunce (tak to stojí v Bibli, i
když se to zdá divné) a v noci rozsvítil bílou lampu, to
aby bylo Ježíškovi dobře vidět do tváře a andělé se na
Štědrý večer nespletli.
Učinil hory, tak skutečné, že vypadaly jako z korku, a
ověnčil je orly a sněhem.
Učinil moře a oceány ze stříbrného papíru a velké
pouště ze zlatavého písku pro velbloudy Tří králů.
Pak si zavolal tu nejmenší hvězdičku ze všech hvězd
– měla sotva 6 miliónů hypermegawattů – a zavedl ji
až na druhý konec vesmíru. Tam do ní zlehýnka a přeopatrně ťukl jedním prstem, právě tak akorát, aby za
několik tisíc století zablikala na arabských plážích před
zraky mudrců z východu.
To všechno nebylo pro Hospodina nijak těžké. Pouhým pohledem nabarvil veškeré druhy květin, které
stvořil, a břehy řek vystlal mechem. Dal vyrůst stromům, které, když se napřímily, rozhýbaly vzduch a
způsobily jemný vánek a vichr. Dnes se sice říká, že
to vítr hýbe stromy, a ne naopak, ale to by se muselo
nejdříve dokázat.
Z větru se zrodily písečné duny a první hudba polí.
Potom si Bůh udělal přestávku a zamyslel se nad
tím, kam postaví svůj betlém. A rozhodl se pro městečko Betlém. Vymyslel si postavičky: býčka, oslici, pradleny, pastýře… A jelikož neměl nijak naspěch, založil
jim rod: rodiče, prarodiče, praprarodiče. Stovky životů
na vytvoření každého jednotlivého života; stovky lásek
na dosažení toho správného výrazu obličeje, tónu hlasu a gesta rukou v Božím betlémě.
Pomyslel na svou Matku – celou věčnost o ní snil.
A protože se mu stýskalo po jejím pohlazení, začal na
Mariiných předcích kreslit jakoby náčrty této květiny,
která měla ve svůj čas vykvést.
Stejně jako malíř, který se usilovně snaží o dokonalé
tahy štětcem, namaloval Bůh tisíce úsměvů na tisících
rtů. Na očích jiných si nacvičil přečistý pohled, který
měla mít jeho Matka. A pak se jednoho dne narodila
Panna Maria, jeho milovaná dcera, jeho neposkvrněná
snoubenka, jeho mistrovské dílo. Postavil ji do betléma
hned vedle jesliček s Ježíškem, který – protože byl jenom její – byl jejím živým obrazem.
I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to velmi dobré, ba
co víc, bylo to úžasné. Líbilo se mu to tak moc, že se
rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec v dějinách a v každém srdci, ve kte-

Se svolením zpracováno podle knížky
Enrique Monasterio,
Jak si Pán Bůh postavil betlém,

Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje,
otec budoucího věku;
Jeho království nebude mít konce.
(Lk 1, 33)

Vánoce!
Naše tápající lidstvo
čeká na tebe,
betlémské Dítě,
jež přicházíš zjevit
Boží lásku.
Ty, Králi pokoje,
nás vybízíš právě dnes,
abychom se nebáli a svá srdce
otevřeli dokořán
k vyhlídkám naděje. ...
Ať je Tvůj domov naplněn cukrovím, koledami, svíčkami, pohodou a smíchem a především- LÁSKOU!
Krásné prožití vánočních svátků
Váš kněz Ireneusz Szociński

Zveme všechny na Štědrý den
na mši svatou
24. 12. ve 22.00 hod. v místním kostele sv. Jakuba
25. 12. na 1. svátek vánoční, mše svatá v 8:00 hodin
26. 12. na sv. Štěpána, mše svatá v 8:00 hodin
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rev. A jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky společně s jezulátkem - Julemand.
Menší dárky a sladkosti jsou zavěšeny na vánočním
stromku. V některých oblastech chodí tzv. vánoční poslové, kteří rozdávají vtipné drobnosti, které charakterizují obdarovaného a poukazují na ctnost nebo vadu.
Ve Švédsku…
... oslavy Vánoc začínají již 13. prosince, kdy se mladí lidé převlékají za anděly a rozdávají dětem cukroví.
Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička kozla, která se na Tři krále hází do ohně. Dárečky naděluje za pomoci skřítků přihrblý dědeček Jultomten.
Je zvykem na dárky namísto jména napsat krátký verš,
který charakterizuje danou osobu, která se dle verše
musí o svůj dárek přihlásit.
V Polsku…
... začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku,
kdy se na nebi objeví první hvězda. Mikuláš naděluje
dětem dárečky již 6. prosince, ale teprve 24. prosince Ježíšek obdaruje každého. Sváteční stůl nebo
i podlahu by měla zdobit sláma, která připomíná, že se
Ježíšek narodil ve chlévě.
Rusko
Protože v Rusku převládá pravoslavné křesťanství,
dostanou děti vánoční nadílku až 7. ledna. Dárečky
jim přiveze Děda Mráz – přijíždí na saních až z daleké
Čukotky, v doprovodu krásné Sněhurky.
Itálie
V Itálii není rozvoz dárků pro děti
jednoduchou záležitostí. Některým
dětem přináší dárky Babbo Natale – chlapík podobný našemu Mikuláši, který na saních přijíždí až z
Finska. Nadílka se pak rozbaluje
buď na Štědrý den, nebo druhého dne ráno. Jiným dětem však
přiváží dárky žena – čarodějnice
Befata, a to až 7. ledna.
Německo
Ani v Německu není situace
zcela jednoznačná. Na severu se
děti dočkají originálních dárků od starého dědečka Weinachstmanna, naopak na jihu země dostanou nadílku od
jezulátka, které nazývají Christkind.
Argentina
V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna, kdy v této
zemi panuje horké léto. Na slavnostní tabuli proto
můžeme najít exotické ovoce a hlavní chod je pečený
páv. A dárky pro rodinu přináší kůň Magi, kterému se
před dveřmi nechává voda a seno.
Zajímavost: Kromě již zmíněného koně Magi nadělují dárky dětem i jiná zvířátka – namátkou například
velbloud patřící Třem králům (Sýrie), veliký krab (Polynésie) či koza krále Olafa (Norsko).
Výčet samozřejmě ještě zdaleka není konečný.
V různých koutech světa se setkáme například s
bohy (bůžek Hoteišó v Japonsku), s mnoha svatými (svatý Basilej v Řecku) i dalšími starými pány
(starý muž Tun Čche Lao-žen v Číně).

SYMBOL ADVENTU: ADVENTNÍ VĚNEC

Od 19. století je tradičním symbolem adventní věnec,
který má v různých oblastech odlišnou podobu. V katolických zemích je nejčastěji zdoben čtyřmi svíčkami,
z nichž jsou tři fialové či modré a jedna růžová. Fialová
či modrá barva symbolizuje pokání, ztišení a očekávání.
1.Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou
svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na
proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
2.Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
3.Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci,
tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.
4.Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír
a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na
Štědrý den.
Věděli jste, že… V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují také jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Označení železná neděle je umělé, v lidové
tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná a zlatá.

KDO NOSÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
ZA HRANICEMI?

Není žádný tajemstvím, že kouzelné bytosti mají rozdělený celý svět a každá z nich
naděluje dárky jenom ve svém rajonu.
U nás to je Ježíšek, v Americe zase
Santa Claus. Ale znáte i ty další?
Svět je velký, dětí je na něm hodně, a tak je jen štěstí, že v každé
zemi naděluje dárky někdo jiný.
A pestrost těchto postav je skutečně překvapivá. Někde se dokonce můžeme setkat i se zvířaty
V západní Evropě a v Severní
Americe...
… se Vánoce slaví v duchu náboženské tradice. A stejně jako u
nás jsou vánoční svátky spojeny
s obdarováváním bližních. Vánoční
dárky Santa rozváží na saních v noci
z 24. na 25. prosince a děti je rozbalují
až ráno.
Věděli jste, že… Amerického Santa Clause zná snad každý. Málokdo však ví, že svůj typický
červený kostým získal až díky firmě Coca Cola – ta jej
totiž využila na začátku minulého století pro reklamní
kampaň a navlékla ho do firemních barev.
Anglie
Ačkoliv má Anglie hodně společného s Amerikou,
Santa Claus zde dárečky nenaděluje. Místo toho
zde se saněmi jezdí podobný starý chlapík – Father
Chrismas neboli Otec Vánoc. Dětem dárečky schovává do punčoch zavěšených na krbu.
V Dánsku…
...si o Vánocích lidé zdobí své domovy postavičkami
skřítků, kteří jsou oblečeni do dánských národních ba-

Převzato z www.vanocni-darky.cz
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Čím krmit ptáky a lesní zvěř?
Sypete v zimě ptáčkům do krmítka a na parapet, nosíte srncům a jelenům pamlsky do krmelce? To vše
určitě v dobré víře, že jim přilepšíte. Nevhodnými potravinami jim můžete uškodit. Nenoste do lesa zvířatům staré pečivo, zbytky cukroví a další potraviny, které nám doma zbývají. Pokud srnec sní pečiva hodně
může i uhynout.
Co je vhodné pro lesní zvěř?
Pokud chcete jelenům, srnkám, daňkům, ale třeba
i divokým prasatům dopřát něco na zub přineste jim
seno, slámu, kaštany žaludy, bukvice, kukuřici nebo
hrách. Z obilí je vhodný oves. Můžete jim dát také
ovoce a zeleninu například jablka, hrušky, mrkev, řepu
a brambory.
Nejlepší je dát do krmelce od každého druhu. Nikdy
zvířatům nedávejte krmení plesnivé nebo zapařené.
Zvěř je vděčná také za kamennou sůl.
Čím krmit ptáky?
I v tomto případě platí, že nabízená potrava nesmí
být zkažená. Do krmítka jsou vhodné ovesné vločky,
drcené neslazené pečivo, drcené ořechy, nepohrdnou
ani mákem či lněným semínkem. Sýkorkám, brhlíkům,
strakapoudům uděláte největší radost lojovými koulemi se směsí semínek. Vrabčákům, kosům, pěnkavám
a strnadům se zavděčíte obilovinami. Kosi si rádi pochutnají na jablkách a třeba jeřabinách.
Jaké krmítko zvolit?
Krmítka představují nejrozšířenější způsob přikrmování. Aby dobře sloužila, musí být správně umístěna.
Krmítko umístěte na jih nebo východ a do závětří. Je

třeba myslet i na bezpečnost opeřenců a mít krmítko
ve vzdálenosti alespoň dvou metrů od nejbližšího stromu, abyste zabránili útoku koček. Aby na krmivo nepadal sníh, musí mít krmítko dostatečně velkou stříšku.
Mezi vhodná krmítka patří krmítko umístěné na kůlu,
které má velkou stříšku. Dalším typem jsou krmítka ve
tvaru domečku či budky, která mohou být samosypná.
Jak vyrobit lojovou kouli pro ptáčky?
Zima je tu. Venku sněží, teploty padají pod nulu.
Je proto ten pravý čas přikrmovat venkovní ptactvo.
Radost opeřencům uděláte lojovou koulí plnou semínek, kterou si můžete vyrobit doma. Na lojovou kouli
budete potřebovat: hovězí lůj, semena, ořechy, ovesné vločky. Syrový lůj nakrájejte na kostky nasypte do
hrnce a vyškvařte. Přeceďte. Lůj nechte zchladnout.
Na otevřenou šišku připevněte provázek na zavěšení.
Do chladného loje přidejte připravené přísady. Lojovou
kouli přimáčkněte na šišku a nechte ztuhnout. Vyrobené koule můžete také zavěsit ke krmítku v síťce.

RÁNO V PODZIMNÍM LESE
stromy, v trávě, borůvčí i mechu velké množství různých podzimních hub, které tvarem svých kloboučků
a paletou barev doplňují krásu podzimního lesa. A pod
vysokými borovicemi v borůvčí jsou ostrůvky, které na
sebe upozorní tmavě rudou barvou dozrálých brusinek. Na vysokých, do oblouku ohnutých stéblech trávy, se jako skleněné korálky třpytí kapky rosy. V nich
se odráží sluneční paprsky, které už pronikly mlhou.
Všude kolem je až neskutečný klid, jen občas porušený hlasem krkavce, který přelétá paseku nebo pestré sojky, která ohlašuje, že se dole pod stromy někdo
pohybuje. A tak šlapu v mechu a borůvčí a překračuji
spadlé suché větve, abych jejich zlomením neporušil to
vzácné ticho. Ten, kdo rozumí, vnímá všemi smysly tu
nádheru a dokonalost přírody. Bohužel i mezi lidmi žijí
jedinci, kterým vše právě popsané nic neříká. Svědčí
o tom i rozbité zničené hlavičky krásných muchomůrek. Připomíná mi to vandala, který prochází pestrou
letní loukou a trhá květy, které vzápětí zahazuje, aniž
by si je prohlédl nebo k nim přivoněl. Vždyť houby
v lese krášlí les stejně jako luční květy louku.
Na závěr musím poznamenat, že i houbařský úlovek
byl na tento poněkud pozdní čas slušný a ta krása, kterou jsem popsal byla navíc jako bonus. Byla to pěkná
neděle.

Je ráno, poslední říjnová neděle letošního roku.
Předpověď počasí je velmi příznivá. Je teplo a bezvětří. Jen mlha, která je v tomto čase tady na jihu obvyklá ukrývá koruny vysokých stromů. Pro houbaře
a každého, kdo má rád přírodu jedinečná příležitost
k procházce podzimním lesem. Vyzbrojen houbařskými potřebami vyrážím hned po snídaní. Už od kraje
lesa mě na příkopech kolem cesty zdraví početné skupinky červených muchomůrek všech možných velikostí a odstínů barev jejich klobouků. Dostatek vláhy v minulých dnech a nezvyklé teplo jim umožnily, aby svou
krásou ozdobily přírodu, která se pomalu připravuje
k zimnímu spánku. Kromě nich všude kolem – pod

Jan Hrdina, bystřecký rodák
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BYSTŘEC
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE BYSTŘEC

Ani hasiči to neměli v době koronavirové lehké, stejně tak, jako většina z Vás. Museli jsme omezit shromažďování jak s veřejností, tak mezi sebou a našimi
blízkými. Přesto jsme byli nápomocni. Naše jednotka
byla využívána k distribuci roušek z centrálních skladů na ORP a společně s dobrovolníky byla provedena distribuce roušek v obci. V rámci školení se kácely
kůrovcové stromy z obecních lesů. Několikrát se proplachovaly zaplavené propustky, kde voda ohrožovala
průjezdnost silnic. Při výjezdech jsme se setkali s bleskovými záplavami v Lanškrouně, popadanými stromy
na komunikace, vytahovali jsme zapadlé automobily,
3x jsme pomáhali s přístrojem AED……
Při těchto událostech bylo dobrovolně odpracováno
1420 h + 360 h (výjezdy).
Proto bychom chtěli poděkovat za podporu, která přichází od obce. Tu peněžní se nadále snažíme
zhodnotit z různých dotací a grantů do zkvalitnění
techniky a vybavení.
- Nadace ČEZ
Nákup 5 ks zásahových obleků, přileb s baterkami,
kukel a rukavic.
Cena 149 596,- (z toho dotace 80 000,-)
- Pardubický kraj
Pořízení Tatry 815 a 2 ks zásahových obleků.
Cena 833 000,- + 30 000,- (z toho dotace 209 000,-)
- Nadace Agrofert
Obměna 2 ks izolačních dýchacích přístrojů, masek,
láhví a vývodů pro vyváděcí kuklu.
Cena 88 935,- (z toho dotace 60 000,-)
Závěrem bychom Vám chtěli popřát
klidné vánoční svátky s Vašimi nejbližšími
a do nového roku vykročte s rozmyslem a opatrností.

… ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ

S velkým očekáváním jsme vyhlíželi, jak dopadne závod požárnické všestrannosti, který se konal 3. 10. 2020
v naší obci.
Počasí nám vyšlo na jedničku – den předem a den
po závodech pršelo - a tak jsme se v sobotu 3. 10. ráno
mohli postavit na start.
Závody probíhaly po celý den, kdy postupně přijížděla
a odjížděla jednotlivá družstva, abychom nebyli všichni
na jedné hromadě a zabránili tak případnému šíření nákazy COVID.
Naše družstva a jednotlivci se v celkem nabyté konkurenci s domácím prostředím poprali statečně a až na
pár individuálních chyb jsme dosáhli takovýchto výsledů:
Mladší žáci

7. místo z celkových 35 družstev

Starší žáci

20. místo z celkových 39 družstev

Dorostenky

2. místo z 5

Erik Černohorský - 1. místo z 4 – ve své kategorii mladších dorostenců, kdy běžel jako jednotlivec 4 km a před
tím si zaběhl ještě s družstvem starších žáků 3 km…
Gabriela Injajevová – 1. místo z 8 – ve své kategorii
starších dorostenek. Gabča je z Horních Heřmanic a
pro letošní sezonu se rozhodla závodit za náš sbor.
Závody byly ovlivněny různými opatřeními, ale i tak
jsme se s tímto úkolem popasovali dobře a pochvala
za organizaci od Okresního sdružení hasičů je toho
jenom důkazem.
Po závodech byl bohužel znovu v naší zemi vyhlášen nouzový stav, tím i omezena činnost mladých hasičů a tak jsme se do teď s dětmi neviděli.
Děkuji dětem a mládeži za reprezentaci našeho
sboru a obce, ostatním zúčastněným za pomoc a organizaci při závodech.
Protože se blíží konec roku 2020, přeji vám krásné Vánoce a v roce 2021 hodně zdraví,
štěstí a dobré nálady.
Za vedoucí mládeže SDH Bystřec
Vašek Matějka

Sbor dobrovolných hasičů Bystřec
vás srdečně zve na

Hasičský ples

v sobotu 6. února 2021 od 20 hodin

Rej dětských masek
se uskuteční 7. února 2021 od 14
hodin v hostinci „U Špičáků“.
SDH Bystřec se bude těšit na vaši
účast, za předpokladu zmírnění epidemiologická situace a rozvolnění
dle nařízení vlády ČR.
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 13. 3. 2021.
Za příspěvky děkujeme.

