Redakční rada přeje všem občanům krásné léto.

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

SLOVO STAROSTY
Jako vždy začnu stručným shrnutím investic
v naší obci. Po X letech se nám konečně podařil
vybudovat částečně pojížděný chodník ke kapličce,
který se nám snad podaří kolaudovat. V souběhu
s touto významnou a dlouho očekávanou stavbou se
nám podařilo položit nový asfaltový povrch, včetně
opravy odkanalizování plochy mezi školkou a školní
tělocvičnou. V sídlišti byla provedena výměna silničních obrub, spojená s opravou chodníku. Tímto je
provedena příprava na pokládku nového asfaltového povrchu, pod kterým konečně zmizí nerovnosti vozovky vzniklé v průběhu předchozích několika
desetiletí. Nedávno byl také opraven most na hrad,
který již začínal být nebezpečný. Proběhlo vyspravení cesty do Kotle metodou turbo. V příštích měsících budeme touto metodou opravovat další komunikace. Připravujeme opravu tanečního parketu na
hradě a když vyjde čas proběhne i úprava zábradlí
a budou provedeny drobné terénní úpravy.
Prozatím všechny investice probíhají dle plánů
z loňského roku, ač se nám začátek stavební sezóny posunul a sešlo se nám více investic. Toto kladlo
značné nároky na všechny zaměstnance obce, kteří
měli plné ruce práce s přípravami a pomocnými pracemi.
V nadcházejících letních měsících se snažíme
postupně rozjíždět kulturní činnost obce. Věřím, že

proběhlý dětský den byl pěkným a úspěšným vstupem do naší činnosti. I přes kladné ohlasy se k nám
dostaly i výtky k organizaci. Toto mě hodně mrzí, po
bitvě je každý generál, a věřte nejsme profesionální
agentura na pořádání kulturních akcí. Akce pořádáme dle nejlepšího vědomí s přihlédnutím k finanční náročnosti, tak abychom mohli oslovit co nejširší
okruh účastníků. Pokud máte někdo z Vás chuť nám
s organizací kultury v naší obci pomáhat, zastavte se
za námi, dobrovolníků není nikdy dost.
Na dětském dni pro Vás úkoly připravili: zástupci
zdravotníků, hokejového klubu, skautů, hasičů, mateřské školky, myslivců, základní školy a tělovýchovné jednoty. Těm zaslouží poděkovat, protože Ti do
této akce zdarma a dobrovolně investovali svůj čas,
jen pro to, aby si naše děti mohly užít svůj den.
Na prázdninové měsíce krom tradičního (pouťová
zábava, Benátská noc, Bystřecké kilometry), připravujeme promítání na koupališti. Další akce připravují
jednotlivé spolky. Prosím podpořte je svojí účastí,
však jsou tyto akce především pro nás a bez návštěvníků nemají smysl.
Přeji Vám všem příjemné prožití prázdnin a na viděnou na některé kulturní akci v naší obci.

DĚTSKÝ DEN
viště u rybníka měli myslivci. Zde pracovali truhláři.
Děti zatloukaly hřebíky a dostaly výuční list a tužku.
O sedmé a osmé stanoviště se starala základní škola.
Byli zde archeologové. Z hlíny děti štětcem vyhrabávaly poklady. Na osmém stanovišti byli pekaři. Děti se
seznámily s pečením z mouky a dostaly výborný koláč. O deváté stanoviště se starala tělovýchova. Zde
byli farmáři. Sušení a převážení sena je velká práce
a pomocníci zde dostali broskev. Po splnění všech
devíti úkolů děti došly ke koupališti. V kouzelném domečku si děti vybraly odměnu, dostaly párek v rohlíku
a pití. Chvilku hřmělo a obávali jsme se bouřky, ale
vše dobře dopadlo, pršelo jen málo. U koupaliště si
děti mohly ještě vyzkoušet chodit na chůdách, házet
míčky a kroužky. Všichni zde mohli obdivovat práci
kováře. Dětský den se vydařil. Jsme velmi rádi, že po
době plné omezení mohla obec takovou krásnou akci
pro děti uspořádat.

Obec Bystřec za pomoci základní a mateřské školy, hasičů, myslivců, tělovýchovy, skautů, hokejového
klubu a řady dobrovolníků uspořádala pro děti v sobotu 5. června dětský den.
Na trasu dlouhou asi 5 km se vypravilo 190 dětí..
Každý účastník obdržel kartičku s mapkou a vydal se
na trasu. První stanoviště byli zdravotníci. Zde se děti
seznámily s prací zdravotní sestřičky. Druhé stanoviště měl na starosti hokejový klub. Byli zde zedníci.
Děti převážely na kolečku cihly. Za námahu dostaly
bonbón. Třetí stanoviště obstarávali skauti. Děti zde
měly za úkol práci montéra. Z různých stavebnic stavěly hrady a stroje. Omalovánka jistě všechny děti
potěšila. Čtvrté stanoviště měli na starosti hasiči. Zde
pracovali zahradníci. Převést na kolečku brambory
a dělat další zahradnické práce zvlášť malé děti velmi
bavilo. Odměnou zde bylo pitíčko. O páté stanoviště
se starala mateřská škola. Byli zde kominíci a děti si
odnesly krásný knoflík slona pro štěstí. Šesté stano-

kulturní komise
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7. Diskuze
7.1. Byl diskutován zájem občanů horní části obce na možnost umístění zrcadla u čísla popisného 301 z důvodu
problematických rozhledových podmínek na křižovatce
u uvedeného čísla popisného. Obec osloví dopisem
majitele tújí s žádostí na možný výškový ořez.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 24. 3. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1. Ověřovatelé zápisu: Jan Votrubec, Tomáš Vaníček
2. Program a doplnění programu jednání.
2.1. Volba ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční záležitosti
2.3.1 Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2020
2.3.2 Schválení celoročního hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2020
2.3.3 Rozpočtové opatření č. 2
2.4 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva směnná – pozemek p. č. 3594/3
za pozemky p.č. 2382/6, 2335/4 a 2270/2 dle GP
2.4.2 Smlouva kupní o koupi pozemku p. č. 2335/5 dle GP
2.4.3 Záměr směny nemovitostí č. 2/2021
2.4.4 Změna územního plánu č. 4
2.5 Různé
2.5.1 Nabídky asfaltace
2.5.2 Otevřený dopis hejtmanovi – očkování
2.5.3 Informace Vak Jablonné n. O. ke kvalitě vody
2.6 Činnost obce a rady obce
2.6.1 Činnost obce
2.6.2 Činnost Rady obce
2.7 Diskuze
3. Finanční záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje účetní závěrku
obce k 31. 12. 2020. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou.
3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 „bez výhrad“.
3.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové
opatření č. 2 dle přílohy.
4. Pozemkové záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu
směnnou s p. MT na směnu pozemku p. č. 3594/3 za
pozemky p.č. 2382/6, 2335/4 a 2270/2 dle GP 1066136/2020.
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
s p. FT a pí MT na koupi pozemku 2335/5 dle GP
1066-136/2020.
4.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zveřejnění záměru směny nemovitostí č. 2/2021 na směnu pozemku
p. č. 3593.
4.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje změnu územního plánu Bystřec č. 4.
5. Různé
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o plánech asfaltace v sídlišti, u školky a před obecním
úřadem.
5.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí otevřený
dopis praktických lékařů hejtmanovi Pardubického kraje ve věci nedostatku vakcín proti Covid 19 pro potřeby
očkování v ordinacích praktických lékařů.
5.3. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci Vodovodů a kanalizací a.s. Jablonné nad Orlicí ke
kvalitě vody v obecním vodovodu.
6. Činnost obce a rady obce
6.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti obce a obecního úřadu.
6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o činnosti rady obce Bystřec za uplynulé období RO/03/2021, RO/04/2021 a RO/05/2021.

Obec Bystřec hledá pracovníky na občasnou výpomoc, práce vhodná pro muže, ženy, aktivní důchodce
nebo zaměstnance pracující na směny.
V současné době hledáme občany, kterým není
lhostejný vzhled naší obce a byl by ochoten pečovat
o autobusovou zastávku v blízkosti svého bydliště.

ing. Tomáš Šťastný,
starosta

POPLATKY V ROCE 2021
Poplatek ze psa je 200,- Kč.
Poplatek za odpady – je 540,- Kč, student na internátě 290,- Kč, rekreační chalupa 540,- Kč/objekt.
Splatnost poplatku byla 31. 5. 2021. Ještě evidujeme nedoplatky. Prosíme občany, kteří ještě poplatky
nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Platby zasílejte na účet 2629611/0100, variabilní symbol je číslo
domu. Poplatek můžete zaplatit také v hotovosti na
obecním úřadu. Bližší informace získáte na telefonu
465642643 nebo 724148116. Děkujeme.

Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Sběrný dvůr
3. července, 7. srpna, 4. září
Svoz popelnic červen 29., červenec 13., 27.
srpen 10., 24., září 7., 21.
Svoz dům od domu 2. a 30. července, 27. srpna,
24. září

NÁJMY HROBOVÝCH MÍST
Jak jsme uvedli v minulém čísle Bystřeckého okénka, končí u většiny hrobových míst na místním hřbitově
k 31. 12. 2021 nájemní vztah.
Jak jsme upozorňovali, tam kde zemřel původní nájemce hrobového místa a nežije ani jeho partner, je důležité, aby se pozůstalí dohodli, kdo bude v nájemním
vztahu pokračovat. Pro tento případ byla do minulého
okénka vložena i příloha.
U občanů, kteří budou podepisovat smluvní vztah,
upozorňujeme na skutečnost, že ve smlouvě je přidána
osoba, která bude nájemce zastupovat v případě jeho
úmrtí nebo v případě problémů s komunikací. Pokud
jste se v této věci již rozhodli, nebo rozhodnete, můžete
obecnímu úřadu tuto skutečnost sdělit. Ušetříte tak obci
práci při přípravě smlouvy a sobě čas při jejím podpisu.
Nájemní smlouvy budou připravovány ve 2. pololetí letošního roku a jejich platnost bude na období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031.
Děkujeme všem, kteří se na obecním úřadě v záležitosti nájmů hrobových míst již stavili a upřesnili nám
informace k budoucím nájmům. Ostatní občany vyzýváme, aby se na nás v případě jakýchkoliv dotazů nebáli obrátit. Rádi vám potřebné informace upřesníme
a vysvětlíme.

Obecní úřad
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ZVÝŠENÝ TREND ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
V MIKROREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO
Vážení občané,
dovolte mi Vás touto cestou informovat, že na území našeho mikroregionu, konkrétně ve čtyřech našich členských obcích (Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná a Verměřovice) byl identifikován zvýšený
trend znečištění ovzduší pocházejícího především
z vytápění domácností pevnými palivy a dále z dopravy. V této souvislosti byl na počátku letošního roku
vydán, respektive aktualizován tzv. Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ05, který
mj. dotčeným obcím ukládá realizovat hned několik
opatření ke zvrácení této nepříznivé situace. Mezi
tato opatření patří především:
 zvyšování povědomí provozovatelů spalovacích
zdrojů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu
ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy
zdrojů a volby spalovaného paliva,
 spolupráce obcí s ORP na účinných kontrolách plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
 vytváření podmínek pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále
klesalo.

Co lze z dotace uhradit?
 nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 novou otopnou soustavu
 rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 projektovou dokumentaci
Na co dotace naopak není poskytována?
• výměna stávajícího plynového či elektrického kotle
• výměna stávajících kamen, krbu či krbu s teplovodním výměníkem
• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009 podpořeny z programu
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP
a krajem, z programů „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“ a „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“
a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu
• instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná
o výměnu
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový výhradně na uhlí
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu,
• výměna zdroje tepla v případě, kdy je rodinný dům
vytápěn kotlem na pevná paliva splňujícím emisní
třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5

KOTLÍKOVÉ DOTACE
S ohledem na poslední ze jmenovaných opatření
Vám v následujících řádcích jménem našeho mikroregionu předkládám nabídku na zpracování žádosti
o tzv. kotlíkovou dotaci v rámci 5. výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace, kterou Pardubický kraj
vyhlásil pro fyzické osoby již v září 2019 a jejíž termín
pro příjem žádostí končí 31. října 2021.
Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1.,
2. a bez určení třídy v rodinném domě na území Pardubického kraje za následující zdroje tepla:
Typ podporovaného zařízení

Výše podpory

Tepelné čerpadlo

až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 120 000 Kč

Kdo je oprávněným žadatelem?
Je jím pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na
území Pardubického kraje, který je v katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“ s
číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky, dvě
nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Jaká je cena za zpracování žádosti o dotace?
Cena za zpracování žádosti o poskytnutí kotlíkové
dotace pro občany členských obcí našeho mikroregionu činí částku 1 500 Kč + DPH v zákonné výši.

Kotel na biomasu (automatické až 80 % způsobilých výdajů,
přikládání)
nejvýše 120 000 Kč

V případě zájmu kontaktujte, prosím, kancelář našeho svazku na následujících kontaktech:

e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

tel.: 733 714 700.

Kotel na biomasu (ruční přiklá- až 80 % způsobilých výdajů,
dání)
nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel

až 75 % způsobilých výdajů,
nejvýše 95 000 Kč

Věřím, že výše uvedenou nabídkou přispějeme
k tomu, aby se občané, kteří své rodinné domy stále vytápí nevhodnými zdroji tepla, již rozhodli k tolik
potřebné změně, a tak alespoň částečně pomůžeme
vytvořit podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší ve Vašich obcích, které dýcháte
nejen Vy, ale i Vaše děti.
Přeji Vám pevné zdraví!

Občanům obcí z prioritních oblastí, kterými jsou na
území našeho mikroregionu již zmíněné obce Bystřec,
Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice, ale také
i Horní Třešňovec, bude dotační podpora navýšena
o částku 7 500 Kč.
V případě současné realizace projektu v programu
Nová zelená úsporám získá žadatel další bonus dle
podmínek programu Nová zelená úsporám.

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
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DĚTSKÝ DEN
KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK
část I.
Nové povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství

ní s odpady v jednotlivých členských obcích. Jednoznačným výsledkem této analýzy je nutnost maximálně zvýšit třídění odpadu ve všech obcích, a tím
co nejvíce snížit množství směsného komunálního
odpadu, který je občany odkládán do popelnic. Jak
je vidět na níže uvedeném grafu, v každé obci existují ještě značné rezervy.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příštích několika článcích postupně seznámila s novým přístupem ke
komunálním odpadům, jenž byl počínaje letošním
rokem nastaven novou odpadovou legislativou
a bude mít samozřejmě dopad především na Vás
– jednotlivé občany, kteří komunální odpad vytváří a odkládají na území své obce, resp. na místech,
která k tomu obec určila. Konkrétně zde hovořím
o směsném komunálním odpadu, který ukládáte do
svých popelnic, dále o objemném odpadu, který odkládáte při mobilním svozu, příp. na sběrných místech ve Vaší obci, a v neposlední řadě samozřejmě
i o tříděném nebo-li separovaném odpadu, který odkládáte do barevných kontejnerů, popř. pytlů.
Změn, které počínaje letošním rokem v odpadovém
hospodářství obcí postupně nastanou, je hned několik. Za ty nejzásadnější lze považovat především:
 každoroční zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku,
 stanovení limitního množství odpadu (na jednoho
obyvatele) ukládaného na skládku, které se bude
každoročně snižovat,
 stanovení povinného minimálního procenta recyklace odpadu od roku 2025,
 zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od
r. 2030
 povinnost obcí v letošním roce vydat obecně závazné vyhlášky, které nově stanoví obecní systém
nakládání s odpady a místní poplatek za odpady.

JAK TOHO DOSÁHNOUT?
V tuto chvíli pracujeme na další analýze, tentokrát finanční, která nám ukáže, jakým nejvhodnějším směrem
se vydat a jak společně s Vámi – občany dosáhnout
kýženého výsledku. Ve hře je již nyní několik možných
variant řešení. Jakou variantu nakonec konkrétně Vaše
obec zvolí, bude samozřejmě záviset na výsledku zmíněné finanční analýzy, ale i na Vás občanech a Vaší
ochotě spolupracovat.
Pro každou obec je samozřejmě velmi důležité vědět, jaké finanční náklady ze svého rozpočtu ponese
v souvislosti se svozem a likvidací komunálního odpadu, který je tvořen na jejím území. V tuto chvíli je již
zcela jasné, že pokud nedojde ke snížení množství
odpadu v popelnicích v každé z obcí našeho mikroregionu, náklady budou geometrickou řadou narůstat každým rokem téměř v každé z nich, což se
následně může odrazit i ve zpoplatnění Vás občanů. Důvodem je mimo jiné fakt, který jsem uvedla
již výše, že bude každým rokem docházet ke zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku.
Možný vývoj těchto nákladů vidíte v následující tabulce. Důležité je k tomu říci, že skutečná výše poplatku
v daném roce se bude odvíjet od množství vyprodukovaného odpadu a počtu trvale žijících obyvatel v obci
a dále od skutečnosti, zda v daném roce bude množství odpadu převyšovat stanovené limitní množství
na jednoho obyvatele, které je na skládku ukládáno.
Rovněž je ovšem třeba v této souvislosti dodat, že se
jedná pouze o část veškerých nákladů spojených s komunálními odpady.
Jak sami vidíte, všechny
obce našeho mikroregionu
stávající situaci s množstvím
komunálního odpadu ukládaného na skládku budou muset řešit a již na tom společně
s námi pilně pracují.
Náš svazek, který se na
řešení této problematiky
metodicky podílí, počítá i se
semináři pro zastupitele a širokou veřejnost v každé obci,
na kterých bude provedena
co nejširší osvěta k významu
třídění a nově nastavenému
systému nakládání s odpady
a kde budou zodpovídány
i Vaše případné dotazy tak,

JAKÉ KONKRÉTNÍ DOPADY NA VÁS OBČANY
BUDOU TYTO ZMĚNY MÍT?
Abychom znali přesnou odpověď na tuto otázku,
pustili jsme se u nás na svazku do práce a pro celý
mikroregion jsme zpracovali prvotní analýzu nakládá-
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abychom společnými silami docílili již zmíněného kýženého výsledku, tedy splnění zákonných povinností ze
strany Vašich obcí a co možná nejšetrnější přístup nás všech k životnímu prostředí.
JAK CELÉ VĚCI MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Důsledně třiďte své odpady a do popelnic vhazujte pouze takový odpad, který již vytřídit nelze!
Přeji Vám příjemné léto a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

6

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Za úspěšné zvládnutí her obdržely děti medaile
a zaslouženou odměnu do svých žabek, které si vyrobily předešlý týden.

Začátkem června slaví všechny děti na světě svůj
den. Ani ve školce jsme ho nemohli vynechat, a tak
jsme uspořádali 1. 6. den plný her, zábavy a odměn.
Předškoláčci si vyzkoušeli svou zdatnost v postřehu
a síle.

23. 6. 2021 máme naplánované pasování na školáky, rozloučíme se se 16 dětmi – Péťou, Markétkou,
Sebíkem, Robinkem, Klárkou, Anežkou, Klárkou, Nelinkou, Honzíkem, Jendou, Jonáškem, Nikolkou, Mikuláškem, Terezkou, Julinkou a Víťou. Všem dětem
přejeme hodně úspěchů ve škole.

Lucie Krátká, Jana Vašíčková,
učitelky ze třídy Žabiček

Naše školka už šla spát,
teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny,
budu sbírat maliny!
První týden v červnu jsme si i ve třídě Berušek povídali o tom, že všechny děti mají svátek. Prohlíželi
jsem si obrázky dětí z celého světa. Povídali jsem si
o tom, že je každé jiné, má různou barvu pleti a bydlí
v jiném obydlí – v chýši, iglu, týpí nebo cihlovém
domě. Na hezké sny, si šikovné děti vyrobily lapač
snů, který si mohou doma zavěsit ke své postýlce.
V den D jsem už od rána oslavovali. Děti tancovaly
při poslechu hudby, hrály různé hry a společně jsme
vyrobili kouzelný lektvar. Nakonec dne proběhly soutěže. Za odměnu všechny děti dostaly obrázek, čokoládovou dobrotu a barevný nanuk.

Dnešek patří nám, proto vám to povídám,
že ho oslavíme jak umíme,
děti fandí hrám.

Zuzana Kubínová, Jana Kyralová,
učitelky ze třídy Berušek
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Se třídou Sluníček jsme Den dětí strávili delším
pobytem venku. Vyrazili jsme hned po svačině směrem k Dubu, u kterého jsme si společně zahráli pohybovou hru. Dále jsme pokračovali na Vartu, kde děti
soutěžily ve družstvech. Za odměnu děti dostaly medaili a sladkost. Chvíli jsme si odpočinuli a vydali jsme
se zpátky do školky.

Tereza Adamcová, Aneta Šparlinková,
učitelky ze třídy Sluníček

Krásné prázdniny všem přeje kolektiv MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
zúčastňujeme. O některých se i tady v Okénku zmíníme.
A co nás ještě do konce školního roku čeká? Pasování na čtenáře v 1. třídě, bubnování na bubny,
návštěva Základní školy v Horní Čermné, loučení
s páťáky a některé školní soutěže- dopravní a přírodovědná. Také chystáme celý den v přírodě.
A co na závěr ?
Rozdáme vysvědčení plné jedniček a hurá na
prázdniny.
Dovolte mi, abych všem ještě jednou poděkovala
a popřála letní měsíce plné sluníčka s načerpáním
nových sil do nového školního roku.

Je červen a školní rok 2020-21 se blíží ke konci.
A jak jsme ho zvládli?
V září jsme všichni odpočatí vstupovali do školy
s nadějí, že snad už bude vše, jak má být. Žádná
distanční výuka, žádné online hodiny. Ale ejhle. Už
14. října bylo jinak. Děti musely zůstat doma a probíhala výuka na dálku. Informace a zadání úkolů dostávaly děti přes platformu Škola v pyžamu, připojovaly
se přes meet.jit.si a WhatsApp. Každá třída vyučovala
online. V prosinci jsme se zase na chvíli sešli ve škole
a konečně se ze tříd opět ozývaly hlasy žáků. Ne
však na dlouho. V lednu se do školy vrátili jen prvňáčci a druháčci. Protože 4. ročník byl na začátku spojen
s 1. ročníkem, mohly i tyto děti chodit do školy. Doma
zůstali žáci 3. a 5. ročníku, kteří měli výuku na dálku
až do 9. dubna. Když si spočítáme, kolik času žáci
strávili doma místo ve škole, je to velmi dlouhá doba.
Přesto se hodně naučili a patří jim za to velký obdiv
a dík. Moc bych chtěla poděkovat i jejich rodičům za
spolupráci, toleranci a pochopení. Nemalé poděkování patří i paním učitelkám, které každý den od rána
seděly u svých počítačů a připravovaly práci dětem
tak, aby je motivovala a nenudila. Nebylo to lehké období, ale zvládli jsme to. Nyní již učíme od poloviny
dubna ve škole a jsme za to upřímně moc rády.
V dubnu proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ - také
na dálku. Rodiče poslali pouze vyplněnou žádost
a dostali informaci o přijetí. Bylo přijato 16 dětí. Předškoláky jsem v květnu navštívila při jejich aktivitách
v mateřské škole a 14. 6. byly pozvány k nám do školy. Všichni se do školy moc těší.
Ke konci roku probíhají na většině škol výlety, exkurze, soutěže a různé akce, kterých se také nyní

Mgr. Eva Maňková

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali jara.
I s dětmi ve družince jsme s nadšením pozorovali probouzející se přírodu. Poznávali jsme první jarní květiny a pučící stromy, také měli možnost potkat srnky
na pastvě. Jarní tématika nás inspirovala i ve tvoření, zkoušeli jsme například skládání papíru, malování pastelem i zapouštění anilinových barev. Také děti
mohly vyrobit krásná přání a obrázky ke Dni matek,
který věřím doma udělal radost nejen maminkám.
K hezkému počasí a blížícímu se konci školního roku
se též váže dopravní výchova. Snažila jsem se s dětmi procvičit základní pravidla pro chodce i pro cyklisty.
Prosím všechny rodiče, aby si stále s dětmi připomínali
bezpečnost na silnicích. Přestože bydlíme na vesnici,
kde není takový provoz, bezpečné přecházení i jízda
na kole jsou velmi důležité. A děti mají dobrý základ,
když se pak dostanou do města.
Na začátku června jsme se zapojili do příprav Dět8

odvezl vlaky do Londýna, kde žily v náhradních rodinách. Židovské téma jsme
probírali na distanční výuce a vypracovávali jsme projekt o tomto výjimečném
muži z Anglie a o příbězích dětí.
Z hlavního vlakového nádraží jsme šli
na Václavské náměstí, kde jsme měli
u sochy sv. Václava sraz s milou paní
průvodkyní. Jmenovala se Jana a začala nám vyprávět o událostech, které
se váží k tomuto náměstí. Od sochy sv.
Václava jsme přešli k památné desce
Jana Palacha a Jana Zajíce, ukázali
jsme si balkón, ze kterého vystupoval
Václav Havel a kde zpívala Marta Kubišová svoji motlitbu během Sametové
revoluce v roce 1989. Pokračovali jsme
do pasáže Lucerna, kde je zavěšená
socha od známého moderního umělce
Davida Černého -sv. Václav, jak sedí na
koni hlavou dolů. Tento sochař udělal i velká mimina
na Žižkovském vysílači, nebo natřel tank na růžovo,..

ského dne, jež se myslím i přes krátce trvající nepřízeň počasí povedl. Všem žáčkům moc děkujeme za
pomoc.
Přeji rodičům i dětem vydařené prázdniny se spoustou krásných zážitků. V září se budu těšit na nové
i známé tváře :)

Za školní družinu Lída Šlesingrová, Dis

VÝLET DO PRAHY ANEB PO STOPÁCH
KARLA IV.

Ráno v 6:05 jsme se sešli na nádraží v Jablonném
nad Orlicí a v 6.23 jsme vyjeli vlakem Leo Express
směr Praha. Do hlavního města jsme dorazili v 8.44.
Nejprve jsme se zastavili na nástupišti číslo 1 u památníku sira N. Wintona, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 židovských dětí, které

Naše cesta pokračovala do Františkánské zahrady,
kde je nejvyšší klášter v Praze a taky jsme si tam
dali každý svoji svačinu a osvěžili jsme se u fontánky.
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z Vltavy“, který byl moc vtipný a udělal si s námi fotku
na Karlově mostu. Poslední zastávky byly u suvenýrů
a v nejznámější hračkárně Hamleys, kde je i spousta
atrakcí.
Z Prahy jsme odjížděli v 15.42. Ve vlaku byla sranda- hráli jsme karty, prohlíželi jsme si fotky, suvenýry
a dojídali jsme svačiny z baťohů. V Ústí nad Orlicí
jsme přestoupili na vlak do Jablonného, kde na nás
čekali rodiče. Moc jsme si náš „páťácký“ výlet užili
a dáváme mu 10 bodů z 10 😊
Skupinová práce celá pátá třída

Po občerstvení jsme prošli na Národní třídu, ukázali
jsme si, kde vedly hranice Starého a Nového města
a jedinou památku, která z hradeb zůstala Prašnou
bránu a došli jsme na náměstí zvané UNGELT. Toto
náměstí sloužilo za vlády Karla IV. jako ubytování
pro kupce z jiných zemí. Mohli si zde odpočinout,
prodávat své zboží, ale museli zaplatit nájem králi=
„ungelt“. Při průchodu Z Ungeltu na Staroměstské
náměstí jsme měli další zastávku u domu u Kamenného zvonu, kde se pravděpodobně Karel IV. narodil
a z rohu tohoto domu vystupuje z omítky zvon. Protože se blížila 11. hodina, spěchali jsme před orloj,
který vyrobil mistr Hanuš, kterého nechali oslepit, aby
nikde jinde nemohl vzniknout stejný. Orloj jsme zjistili,
že také ukazuje jména svatých, měsíce, znamení,..
Když jsme tam stáli a čekali, tak tam také natáčela
TV Prima zlatou svatbu country zpěváka Františka
Nedvěda a večer jsme se někteří poznávali na obrazovce při zprávách na Primě. Od Orloje jsme přešli ke
Carolinu, což byla studentská kolej patřící ke Karlově
universitě, kde se za vlády Karla IV. učilo lékařství,
právo, náboženství a filosofie. Studenti mohli využívat lázně, ale byl tam i žalář pro neposlušné studenty.
Učitelé většinou učili u sebe doma.
Velmi úzkou uličkou, které se také říká zlatá a která
se večer zavírala a nebyla osvětlená, jsme došli až ke
Karlovu mostu. Cestou jsme se dozvěděli, že PRAMPOUCHY, byly vyzděné oblouky se stříškami, které
spojovaly domy mezi uličkami. Na Staroměstské věži
jsme našli v omítce ledňáčka v šátku= znak Václava IV. Na mostě, kde nebyli skoro žádní lidé jsme se
zastavili u sochy sv. Jana Nepomuckého a společně jsme si připomněli jeho osud. Když jsme scházeli
z mostu dolů na ostrov Kampa, zrovna se tam natáčel
film. Bylo super vidět filmaře a herce v akci- jedem,
klapka, komparz, holubi,….. Po tomto zážitku se už
blížil konec našeho putování po stopách Karla IV.
Rozloučili jsme se s průvodkyní Janou a přes Čertovku kolem vodního kola jsme došli až k McDonaldu.
Tady si každý objednal na co měl chuť, holky si ještě
koupily trdelníky, odpočinuli jsme si a vyrazili na cestu
zpět na hlavní nádraží. Cestou jsme potkali „vodníka

třídní učitelka Mgr. A. Költö

ČTVRTÝ ROČNÍK NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Ve čtvrtek 10. 6. jeli žáci 4. ročníku do Lanškrouna
na dopravní hřiště, aby převedli teoretické znalosti
o jízdě na kole po silnici do praxe. Vzhledem k tomu,
že děti od 10 let mohou jezdit bez doprovodu staršího
samostatně po silnici, je velmi důležité tyto vědomosti
a dovednosti mít.

Všichni si hřiště nejprve prošli společně s lektorkou
paní Kurkovou, která je před dvěma týdny seznámila
s teorií. Vysvětlili si různé dopravní situace – přednosti v jízdě, průjezd křižovatkou, jízda po kruhovém
objezdu, …
Poté už nic nestálo v cestě se pustit do samotné
jízdy. Děti si jednotlivé úseky natrénovaly a poté už
mohly „skládat zkoušku“ malého cyklisty. Všichni
úspěšně jízdy zvládli a odnesli si své první „řidičské
průkazy“ 😊.

Mgr. Petra Křivohlávková, třídní učitelka

10

VÝLET

Sláva, nazdar výletům… Mnoho akcí, které jsme
měli letošní školní rok v plánu jsme museli oželet,
ale školní výlet jsme si nemohli odepřít. V úterý
15. června se školáci 1., 2., 3. a 4. třídy vypravili
do města, které je klenotem Pardubického kraje –
do Litomyšle. Procházeli jsme město plné slavných
osobností naší historie v doprovodu profesionální
průvodkyně a nasávali jeho atmosféru. Navštívili jsme prohlídkový okruh na renesančním zámku,
který se od roku 1999 pyšní zápisem na seznam
světového dědictví UNESCO. Zážitků jsme načerpali mnoho a spokojenost byla na dětech, i nás dospělých, patrná.

Mgr. Eliška Vaníčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
níze, vybírá oblečení, nové lustry, jak rozeznává barvy
a jak se spolu s manželem starají o malé dítě. Překvapilo mě, že každý nevidomý člověk ,,vidí“ jinak,
buď světlo nebo tmu. Kdybych já měla v okolí někoho
nevidomého, tak mu ráda jakkoliv pomůžu. …..
Adam Macháček, 8. ročník: Na jedné hodině občanské výchovy proběhla beseda s paní, která je
od narození slepá. Vyprávěla nám o svém životě
a o komplikacích, které prožívá. Zároveň ale říkala,
že přes všechny obtíže je šťastná. Dozvěděl jsem se
spoustu zajímavých věcí a nejvíce mě upoutalo téma
barvy. Nedokázal jsem si představit jak lze “vidět”
vzpomínky a vnímat svět bez zraku. Je obdivuhodné,
jak ze slepé paní vyzařoval optimismus, a já jsem si
uvědomil, jaký je to dar, když člověk vidí. …..
Nikola Šlesingrová, 7. ročník: …Také mě překvapilo, že chodila do normální školy a potom na všeobecné gymnázium. Má můj obdiv za to, že i přes svůj
hendikep se dokáže radovat ze života a překonávat
všechny problémy. ….
Šárka Sojáková, 9. ročník: V pátek 7. 5. jsme měli
online-přednášku o životě se zrakovým postižením
od slepé paní. Bylo to velmi zajímavé. Vyprávěla nám
o tom, jak chodila do slepecké školky a školy a poté
do normální školy s ostatními dětmi. Řekla nám i pár
vtipných historek ze svého života. Podle mě byla jedna vyučovací hodina málo, bylo by lepší, kdybychom
měli na přednášku další dvě hodiny. Hodně nás to
bavilo.
Michaela Betlachová, 8. ročník: ...Bylo zajímavé
poznat nevidomou ženu, která i přes to všechno, čím
si prošla, funguje tak, jako my a žije „naplno“.
Marek Pecháček, 8. ročník: …Na přednášce jsem
se dozvěděl o tom, že jsou teď už i pomůcky pro určování hodnoty peněz, ale také to, že i slepí lidé mohou
normálně pracovat, chodit do školy se zdravými dětmi, nakupovat a jiné normální věci. Myslím si, že to
bylo přínosné. Je to zvláštní pocit vcítit se do slepého
člověka, představit si, že nevidím barvy a věci, které
jsou k životu potřebné. Děkuji za tuto zkušenost.

BESEDA „ŽIVOT S HENDIKEPEM“

„Ahoj, jak se máš? Dlouho jsme se neviděly.“ Celkem běžný úvod hovoru, obzvláště v dnešní době,
když veškeré návštěvy omezujeme na minimum.
Možná trochu nečekaný začátek hovoru s někým,
kdo nevidí…. Katka nevidí od narození, ale takovýmto výrazům se nevyhýbá. Protože je její život i přístup
k dění kolem obdivuhodný, poprosila jsem ji o besedu
s žáky naší školy.
Celkem se konaly 4 online besedy s žáky druhého stupně. Paní Katka vyprávěla o tom, že jako malá
chodila do speciální školky s internátem, potom na
obyčejnou základní školu a poté na gymnázium. Neměla to vždy jednoduché, protože ne všichni vyučující ovládali slepecké písmo a ne všichni spolužáci byli
ochotni jí pomáhat. Naučila se říci si o pomoc, když
to potřebuje – při nakupování, při výběru oblečení,
při přebírání prádla do pračky,… Ale s většinou běžných věcí si poradí sama. Někdy používá speciální
pomůcky, například bílou skládací hůl, rozpoznávač
barev, rozlišovač bankovek, párovače ponožek, indikátor hladiny, či „Braillský řádek“. Během vyprávění
měli žáci možnost se na cokoliv zeptat. Padl dotaz
i na volný čas. Toho teď Katka moc nemá, protože se
stará o svého 15 měsíčního syna. Už běhá po bytě,
horší hlídání je prý venku. Pořídila si proto bezpečnostní vodící vestu. Aby mu (podle jejích slov) příliš
nebrala volnost, mívá u sebe občas i někoho, kdo na
syna dohlédne. Ač jsou jeho rodiče oba nevidomí, on
sám vidí a objevuje svět jako všechny ostatní děti.
Na začátku možná bylo některým dětem Katky líto.
Po chvilce vyprávění všichni zjistili, že žije život velmi
podobný tomu našemu, stará se o domácnost, může
sportovat, číst si, chodit nakupovat,…
Za ZŠ Horní Čermná Lenka Ptáčková

Zde postřehy některých žáků:
Tereza Vaníčková, 8. ročník: Jednoho dne, se k nám
na online hodinu připojila nevidomá paní. Na začátek
mě překvapilo, jak se připojila jen pomocí telefonu. Následně jsem se dozvěděla, jak například rozlišuje pe11
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KČT Malá Haná Velké Opatovice
ve spolupráci s obcí Bystřec
pořádají 21. ročník
turistického pochodu a cykloturistiky

Bystřecké kilometry
Datum konání: 7. 8. 2021
Start a cíl pochodu: Bystřec – Hostinec u Špičáků
Prodej turistických známek a turistických vizitek
Doprava: vlakem do Jablonného nad Orlicí, (trať
č. 024) potom od nádraží pěšky po červené turistické značce na náměstí (cca 0,5 km) a dále po modré
směr Bystřec (cca 3 km). Každému, kdo absolvuje
cestu pěšky od vlaku, bude připočteno 7 km.
Čas startu je v sobotu pro pěší i cykloturisty od 6.00
hod. do 12.00 hodin.
Cíl do 18:00 hodin.
Pěší trasy jsou dlouhé: 6, 15, 27, 35, 42 a 50 km.

Hvězdicový pochod z libovolného místa (bydliště) a cílová
jízda na kolech s příchozím místem hostinec U Špičáků
Bystřec a zpět.
Možno plnit i městskou trasu IVV „Okolím obce Bystřec“,
která měří 15 km.
Na trasách je možné provozovat hru Geokešing a Po stopách Jetíka.
Pěší trasy vedou okolím Bystřece, údolím Tiscovského
potoka a přes „Hradiska“ a „Pavlovy vrchy“, rozhledna na
Suchém vrchu, bunkr „Bouda“ u Těchonína nad Orlicí,
rozhlednu na „Mariánské hoře“, Čertovy schody a Honzovu studánku.
Cyklotrasy pro rodiny s dětmi měří 20 km, ostatní od 40
do 100 km.
Cyklotrasy vedou převážně po silnicích nižších tříd. Zavedou vás do nejkrásnějších míst blízkého i vzdálenějšího
okolí. Navštívíte např. Sázavské údolí, Lázek, Severomoravskou chatu Králíky, klášter Hedeč a nedaleko od kláštera rozhlednu, Pastvinskou přehradu, Letohrad, rozhlednu na Křížové hoře nad Červenou Vodou a jiná zajímavá
místa. Záleží pouze na zvolené trase. Je možné si zvolit
start z okolních nádraží (Těchonín, Mladkov, Lichkov, Červená voda...) s napojením na zvolenou turistickou trasu
s cílem v Bystřeci v „Hostinci u Špičáků“.
Startovné dobrovolné.
Občerstvení v Hostinci u Špičáků na startu a v cíli a na
trase z vlastních zásob.
Odměna: za úspěšné absolvování zvolené trasy Pamětní
list a razítko pochodu do vandrovní knížky.
Ubytování: nezajišťujeme
Pochod se koná za každého počasí a každý se zúčastní
na vlastní nebezpečí.
Na silnici je nutno dodržovat pravidla silničního provozu.
Účast dětí do 12 let je možná pouze v doprovodu dospělé
osoby.

Tělovýchovná jednota Bystřec
Vás zve na

POUŤOVOU
ZÁBAVU

v sobotu 24. července 2021
od 20 hodin u koupaliště.
Hrát bude Quiz.
V neděli 25. července od 13 hodin
bude připraveno pouťové odpoledne
s občerstvením.
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
25. června, 2. července
od 19. 7. do 18. 8. 2021.

Informace na adrese:
Jaroslav Vaníček, 561 54 Bystřec 378
mobil: 737 829 398, e-mail: jarousek01@gmail.com
www: www.kctmalahana.cz

Radka Hrdinová a Ludmila Benešová
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a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“(Mt 20,2628) Z výchovného napomenutí, které dostal Jakub, se
máme poučit i my.
Nakonec on, který chtěl mít místo v Božím království
po boku Ježíšově, stal se prvním, který s ním sdílel
mučednickou smrt. Předtím, po seslání Ducha svatého, se podílel na budování první křesťanské obce v Jeruzalémě, za kterou cítil spolu s Petrem odpovědnost
a v níž měl i velkou autoritu.
Podle jedné pozdější tradice, sahající nejméně k Isidorovi ze Sevilly, Jakub hlásal evangelium ve Španělsku, které bylo důležitým regionem římské říše. Legenda se zmiňuje také o tom, že na jaspisovém sloupu měl
v Zaragoze zjevení Panny Marie. Různá vyobrazení ho
představují jako putujícího apoštola s holí. O jeho legendárních cestách však není spolehlivých pramenů.
Jiná tradice uvádí, že jeho hlavním působištěm byl
Jeruzalém a Samařsko. Podle ní se Španělsko stalo
až domovem jeho ostatků. Naprosto spolehlivé je, že
byl v Jeruzalémě uvězněn a popraven mečem v letech
43-44 z nařízení palestinského vládce Heroda Agripy
I., vnuka neblaze známého Heroda Velikého. Jakubovu popravu uvádí Skutky apoštolské 12,2 a hodnověrná zpráva o ní je i od dějepisce Eusébia ve spisech
Klementa Alexandrijského.
Jakub přijal násilí Heroda bez vzpoury a z lásky ke
Kristu svůj život obětoval na svědectví pravdy, kterou
zvěstoval. Tak sdílel s Ježíšem pití hořkého kalicha,
podle předpovědi.
V souvislosti s jeho popravou je také zmiňován farizeus Josiáš, který, při Jakubově zatýkání za pomoci
uplacené lůzy, mu prý hodil kolem krku provaz. Na Jakubově statečné cestě k popravě, kterou šel toužebně
vstříc Pánu, se Josiáš obrátil pod vlivem zázraku, k němuž došlo při apoštolových slovech. Cestou u jednoho
domu Jakub ve jménu Ježíše Krista uzdravil sedícího muže, který pro onemocnění dnou nemohl chodit.
Na popravišti prosil Josiáš za odpuštění a vyznal víru
v Krista. Dostal od Jakuba políbení pokoje a pak pozemskou pouť obou ukončil katův meč.
První umučený apoštol byl zprvu pohřben v Jeruzalémě. Odtud byly jeho ostatky prý za císaře Justiniána
I. přemístěny do palestinského kláštera Raithu. Někde
je uváděno, že jde o Sinaj a dobu kolem roku 70. Najde
se i legenda, podle které Jakubovy ostatky přenesli andělé do paláce pohanky Lupy, která se ve Španělsku
stala křesťankou. Kolem místa hrobu v jejím paláci byl
později vystavěn chrám a město Santiago de Compostella.
Pravděpodobnější je podání, o němž píše Fr. Ekret,
týkající se přenesení Jakubových ostatků do Španělska třemi mnichy. Ti se k tomu rozhodli v době, kdy
strážci kláštera, ustanovení z potomků otroků, odpadli
k mohamedánské víře. K přenesení snad tedy došlo
na ochranu před mohamedány. Nejprve byla za místo zvolena Zaragoza, ale ta byla v roce 714 dobyta.
Na ochranu před Maury prý ostatky byly přeneseny
k Irii Flavii v Galicii, kde na čas upadly v zapomenutí a teprve za krále Alfonse Cudného (791-842) byly
v tamní mramorové hrobce roku 813 objeveny biskupem Teodomirem z Irie. Údajně jako první si mimořádného hrobu všiml poustevník Pelayo, přičítaje to třpytu
hvězd. Když král Alfons nad hrobem vystavěl ke cti sv.
Jakuba v roce 816 chrám, přeložil k němu biskup své

NÁŠ PATRON
SV. JAKUB, SYN ZEBEDEŮV,
IACOBUS, APOSTOLUS
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. Jeho rodiče byli rybář Zebedeus a Marie Salome, která byla dcerou Marie Kleofášové a sestrou dvou
pozdějších apoštolů, Judy Tadeáše a Jakuba Alfeova
(označovaného jako Mladší či Menší). Jméno Jakub
bylo v obou rodinách dáno po Jákobovi, praotci Izraele.
Jde o překlad pořečtěného tvaru Jákobova jména. Jakub Zebedeův je také nazýván Starší nebo Větší.
Ježíš ho povolal hned po Petrovi a jeho bratru Ondřejovi i s mladším bratrem Janem, když na lodi společně se svým otcem spravovali sítě. (viz Mt 14,18n)
Byli totiž rybáři a ve svém řemesle zřejmě i podnikatelé, neboť podle Mk 1,20 měli najaté pomocníky. Své
plány do budoucna odložili, jakmile je Ježíš povolal.
Podle evangelia oba velkodušně opustili otce i loď
a šli za ním. Předpokládá se, že k odchodu došlo po
zázračném rybolovu. Jakub je v úryvcích Písma častěji uváděn za Petrem hned na druhém místě a tím je
zdůrazněna jeho důležitost. Petr, Jakub St. a Jan byli
Ježíšem přednostně přibíráni k důvěrným důležitým
událostem. Ježíš je vzal sebou k zemřelé dceři Jairově, kterou vzkřísil jen podáním ruky se slovy: „Děvče,
pravím ti vstaň!“ (Mk 5,41) Dále stejnou trojici apoštolů
vzal Ježíš na horu Tábor, kde se před nimi proměnil.
Událost si také připomínáme samostatným svátkem
Proměnění Páně 6. srpna. Jakubova víra byla těmi
událostmi velmi utvrzována a připravována i na to, aby
mohla snést pohled na smrtelný zápas Ježíše zbroceného krvavým potem v Getsemanské zahradě. A pak
později přijmout z lásky ke Kristu mučednickou smrt
jako první z apoštolů.
Apoštolé byli obyčejní lidé, bez výjimečných sklonů
k dokonalosti. Do svého apoštolského povolání museli po Kristově boku teprve dozrát za pomoci poznání
a přijetí Boží vůle. Jakub St. s Janem byli například pro
svou vášnivější, unáhleně horlivou povahu, nazváni
„Boanerges“ („synové hromu“). Tuto povahu dosvědčuje jejich nápad svolat oheň s nebe na samařskou
vesnici, v níž byli odmítnuti, protože směřovali do Jeruzaléma (Lk 9,54). Mysleli, že za odmítnutí by měl hned
následovat trest. Ježíš je však proti násilí a tak místo
souhlasu se Jakubovi dostalo výchovného pokárání.
Matka Salome se v pomýlené představě o Kristově
království jednou snažila přimlouvat za Jakuba s Janem, s nimiž se obrátila na Ježíše, aby se v něm oběma dostalo předních míst po pravici a po levici. Ježíš
jim tehdy odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít
kalich, který já mám pít?“ (Mt 20,22) Nevěděli ještě,
že cesta na přední místa v Božím království vede dokonalým následováním Krista obětujícího život z lásky
a nelze je získat přemlouváním. Ta místa patří tomu,
komu je Otec připravil, avšak pití z kalicha (utrpení) Ježíš předpověděl i pro ně. Žádost těchto bratrů vedla
k rozmrzelosti ostatních apoštolů a proto jim všem
Ježíš vysvětlil, že to mezi nimi nemůže nikdy být jako
u panovníků nad národy a řekl: „kdo se mezi vámi chce
stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být
mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn
člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
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sídlo a zároveň. začalo kolem vyrůstat město Santiago
de Compostella.
O Jakubův hrob v Compostelle zprvu pečovali benediktíni, ale po nájezdu Maurů roku 997 byl původní
chrám zničen. Král Alfons III. zvaný Veliký či asturský
dal nad hrobem apoštola vystavět v letech 1075-1150
trojlodní katedrálu s půdorysem latinského kříže. Mezi
její architektonicky nejvýznamnější části patří z jižní
strany portál zlatníků a portál Slávy, tvořící hlavní průčelí katedrály. Ostatky sv. Jakuba byly uloženy do stříbrné rakve v chrámové kryptě.
Jeho svátek na 25.červenec stanovil papež Kallist II.
s tím, že pokud padne na neděli, zahajuje v Compostelle svatý Jakubův rok.
Papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella
titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia.
Místo Jakubova hrobu je stále předmětem velké úcty
a cílem četných poutí z Evropy i z celého světa.

Papež Benedikt XVI. ve své homilii k tomuto světci
prohlásil, že se od něj „můžeme naučit mnoha věcem:
pohotovosti přijmout povolání Pána, i když vyžaduje,
abychom opustili „loď“ svých lidských jistot - nadšení
následovat ho po cestách, které on vytyčí za hranice
jakékoliv naší domýšlivosti i ochotě vydávat mu svědectví s odvahou, je-li nutné až k nejvyšší oběti života.“
Do pražské katedrály sv. Víta se v roce 1212 dostaly
zub a další dvě částky z ostatků svatého Jakuba.

Jste všichni srdečně zváni
v neděli 25. 7. na poutní bohoslužbu
v 9:00 hodin.
Po ní požehnáme Vaše
dopravní prostředky.
P. Ireneusz Szocinski, farář

UZAVÍRKA SILNICE

SDH Bystřec Vás srdečně zve
v neděli 27. června 2021 od 10.00 hodin
na XXIII. a XVII. ročník soutěže mladých hasičů

Oznamujeme spoluobčanům, že v neděli dne
27. 6. 2021 a v neděli dne 18. 7. 2021 bude z důvodů konání hasičské soutěže před hasičskou zbrojnicí zcela uzavřena silnice v úseku od křižovatky
u kostela po skladiště.
Uzavírka je povolena na
dobu od 8.00 do 18.00
hodin. Objížďka povede
jako obvykle po místních
komunikacích. Objížďka
bude vyznačena dopravními značkami.

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE A SDH BYSTŘEC
a
v neděli 18. července 2021 od 10.00 hodin
na XX. ročník soutěže hasičských družstev mužů a žen
BYSTŘECKÝ POHÁR
zařazené do Východočeské hasičské ligy a
Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku
Všechny příznivce hasičského sportu a hasičů
srdečně zveme.
Přijďte se podívat a zároveň povzbudit domácí
družstva.

SDH Bystřec děkuje za
pochopení!
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Podzimní divadelní představení
Doufáme, že na podzim 2021 už bude situace natolik
příznivá, že budeme moci realizovat představení, na
která jsou již delší dubu přesunována a na která se
již všichni těšíme. Uvádíme proto následující přehled
termínů divadelních představení.
Caveman
čtvrtek 7. října 2021 v 19 hodin
Carmen y Carmen neděle 17. října 2021 v 19 hodin
Kouzelná vyhlídka pondělí 15. listopadu 2021 v 19 hodin
Travesti show: Nemocnice na pokraji zkázy
pondělí 8. listopadu 2021 v 19 hodin
Bezruký Frantík:
U tohoto představení máme dva termíny, proto prosím věnujte pozornost datu na Vaší vstupence.
Představení dne 26. října 2021 se týká vstupenek
s datem 2. dubna 2020, 24. listopadu 2020, 26. května 2021
Představení dne 27. října 2021 se týká vstupenek
s datem 25. listopadu 2020, 27. května 2021

KULTURA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ pořádá od
září 2021 kurz tance a společenské výchovy. Ten zahrnuje 10 lekcí, 1 prodlouženou a 1 věneček. Přihlásit
se můžete v Informačním centru čp. 30 v Jablonném
nad Orlicí, tel. 465 641 371. Při přihlášení se platí
polovina kurzovného – 500 Kč. Kurz se bude konat
v sále U Dubu.
Výstava HLAVOLAMY - VÝSTAVNÍ PROSTORY INFORMAČNÍHO CENTRA /červen – srpen/
Na prázdninové měsíce jsme nejen pro rodiče s dětmi připravili interaktivní výstavu. Jsou zde k vidění
a rozluštění nejstarší hlavolamy světa zpracované výtvarnicí Věrou Tataro - například Ramsesova hvězda,
Dürerův čtverec, mosty v Königsbergu, první křížovka v původním znění a další. Zároveň si návštěvníci
mohou prohlédnout největší evropský hlavolam Big
Pelikan, mohou si zkusit vyndat obřího ježka z klece, projet kolektivním bludištěm, sestavit lomený oblouk z molitanových bloků, nebo
jen stavět z dřevěných kostek. V
rámci výstavy je pro návštěvníky
připravena i hlavolamová herna.

Medový jarmark a Vyhlídkové vrcholy
Sobota 4. 9. 2021 / podrobné informace budou až
později/

Koncert – 10. 8. 2021 v 9 hodin,
dvoreček za informačním centrem
V rámci 63. ročníku Dvořákova
festivalu na koncertě v Jablonném nad Orlicí vystoupí
MONIKA NAČEVA – zpěv
MICHAL PAVLÍČEK – kytara
https://www.dvorakuvfestival.cz/
koncert/jablonne-nad-orlici/
Vstupenky na místě – 70Kč
Vražda v salónním coupé - divadelní představení divadlo Járy
Cimrmana Praha, pondělí 16. 8.
2021 v 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
V detektivní hře se můžete těšit
na toto obsazení:
Inspektor Trachta: Zdeněk Svěrák
nebo Miloň Čepelka
Policejní praktikant Hlaváček: Petr
Brukner, Josef Čepelka nebo Vojtěch Kotek
Továrník Bierhanzel: Petr Reidinger
Továrník Meyer: Jan Hraběta nebo
Marek Šimon
Steward: Genadij Rumlena nebo
Robert Bárta
Prodej vstupenek od 1. 7. 2021
na IC Jablonné nad Orlicí
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Natálie Rollerová
Eliška Černohorská
Jan Novotný
Michal Urban
Přejeme dětem, vyrůstejte ve zdraví a pro radost svým rodičům.
Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny v 1. čtvrtletí

a podepsali souhlas se zveřejněním.

Marie Vaníčková čp. 67
92 let
Marie Matějková čp. 150
89 let
Jiří Kristek čp. 302
89 let
Marie Matějková čp. 112
86 let
Marie Kulhánková čp. 90
84 let
Marie Vašková čp. 241
84 let
Jana Vaníčková čp. 197
84 let
František Mareš čp. 105
83 let
Jan Krátký čp. 298
82 let
František Hrdina čp. 304
81 let
Jana Dušková čp. 5
80 let
Zdeněk Musil čp. 7
80 let
Josef Prokopec čp. 78
78 let
Marie Křivohlávková čp. 212 76 let
František Kulhánek čp. 310 76 let
Blanka Tejklová čp. 200
75 let
Jiřina Kyralová čp. 59
74 let
Bohumil Krátký čp. 312
74 let
Anna Krátká čp. 293
74 let
Helena Klekarová čp. 366 74 let
Ivanka Hrdinová čp. 138
73 let
Jaroslav Vaníček čp. 311
73 let
Růžena Kulhánková čp. 310 73 let
Jiřina Hrdinová čp. 330
73 let
Jiří Doleček čp. 152
72 let
Marie Tobišková čp. 167
72 let
Eliška Stachurová čp. 70
71 let
Jaroslav Černohorský čp. 314 71 let
Vlasta Vaníčková čp. 311 71 let
Jiří Klekar čp. 366
71 let
Hana Novotná čp. 89
71 let
Marie Macháčková čp. 384 70 let
Blahopřejeme.

OSMISTÝ ZACHRÁNCE
JE Z ORLICKÝCH HOR
V prosinci 2020 v Plzni podstoupil odběr svých krevních buněk již osmistý dárce pan Dušan Fajt (bystřecký rodák). Právě on měl ve svých
krevních buňkách ty nejvíce shodné HLA transplantační znaky s někým,
kdo je potřeboval k záchraně svého života.
Do ČNRDD vstoupil na přelomu století. Když se dozvěděl, že je vhodným dárcem pro někoho neznámého, nezaváhal i když byl překvapený.
„Popravdě už jsem vůbec nečekal, že by se po tolika letech někdo
ozval. Rodina věděla, že pojedu do Plzně, kde mi separací odeberou
potřebné krevní buňky pro transplantaci. Ale jinak jsem to nikomu neříkal, proč také, vždyť to není nic mimořádného……“ (My ale víme, že to
mimořádné je.)
V roce 1992 se do plzeňského registru zapsaly stovky dobrovolných
dárců. Dnes se počet dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat část sebe
někomu, kdo to nutně potřebuje, blíží 101 tisícům. A pořád to nestačí.
Najít shodného dárce je totiž jako hledání jehly v kupce sena. „Shodu
s pacienty najdeme jen asi u jednoho procenta všech zaregistrovaných.
Proto potřebujeme databázi dobrovolníků co nejširší a prosíme přihlaste
se nám“ říká vedoucí lékařka MUDr. Jana Navrátilová.
(čerpáno z časopisu)

ZLATOU SVATBU
OSLAVILI
Josef a Marie Tejklovi čp. 143
Bojmír a Jaroslava Krejsovi čp. 336
Jan a Marie Hrdinovi čp. 320

Rodičům
Marii a Janovi Hrdinovým,
kteří oslavili 50 let
společného života,
přejeme do dalších let
hodně zdraví, lásky
a spokojenosti.
Máme Vás rádi
Jitka, Honza, Radka
a Blanka s rodinami.

Omlouváme se

a dodatečně blahopřejeme paní Růženě Kyralové čp. 18
ke krásným 97. narozeninám.

Úmrtí
Anna Hrdinová
zemřela ve věku 87 let
František Mrázek
zemřel ve věku 89 let
František Hrdina
zemřel ve věku nedožitých 82 let.
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CO PLATÍ PRO OBČANY
OD 8. ČERVNA    WWW.COVID.GOV.CZ

ZUBNÍ LÉKAŘKA
MUDR. ZUZANA JEDLIČKOVÁ

bude mít dovolenou
od 19. 7. do 6. 8.

Povinnost nosit ve venkovních prostorách chirurgickou
roušku nebo respirátor platí jen při setkání dvou a více osob
vzdálených od sebe méně než dva metry. Neplatí pro členy
jedné rodiny.
● Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku
mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo jsou stále na
jednom místě.
● Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor. Platí to např. v prodejnách, provozovnách a v dopravě
(včetně zastávek)
= Zkusme spolu zlomit nebezpečný covid ! =
● Otevřené jsou restaurace, bary, herny a kasina nebo vnitřní
bazény a koupaliště. Dále pak sauny, wellness nebo solné jeskyně. A ještě hudební, herní, taneční či společenské
kluby a diskotéky - ale bez tance. Povinné budou negativní
testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání
nemoci covid-19 (takzvané Trio).
● Jsou umožněny kulturní akce venkovní do 2000 osob i
vnitřní do 1000 osob. Podmínka: Trio (očkování nebo nemoc nebo test). Podobně jako v restauracích.
● Jsou povoleny návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních.
● Je otevřen I. a II. stupeň základních škol a Mateřské školky.
Dále pak střední a základní umělecké školy.
● Jsou otevřené knihovny. Dále botanické a zoologické zahrady (ve vnitřních pavilonech je 15 m2 na osobu). Také galerie, muzea a památky.
● Otevřené jsou všechny prodejny maloobchodu, zámečnictví, farmářské trhy, prádelny a čistírny. Obnovený provoz
mají také opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, střelnice, solária, hodinářství,
zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku
v denním režimu.
Své pobočky mohou mít otevřené také cestovní kanceláře
a cestovní agentury. Otevřená jsou kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů. Dále pak fitcentra.
Vnitřní sportovní prostory pro 12 osob, venkovní až pro 30.
● Jsou otevřeny hotely a penziony.
● Je umožněno konání veletrhů a výstav. Rozjet se mohou
lanovky a vleky.

Akutní případy ošetří tito lékaři:
19. 7. – 23. 7. MUDr. Renata Beranová, U koupaliště 149, Jablonné nad Orlicí od 8 do 10 hodin
po telefonické domluvě telefon 465 642 267
26. 7. – 30. 7. MUDr. Tereza Faltusová,
Českých bratří 519, Lanškroun od 8 do 10 hodin,
v úterý od 13 do 14 hodin,
vždy po telefonické domluvě telefon 467 771 918
2. 8. – 6. 8. – zástup bude vyvěšen na dveřích
ordinace

DĚTSKÁ ORDINACE
MUDR. JAREŠOVÉ
NEBUDE ORDINOVAT
26.ČERVENCE - 6.SRPNA 2021
POUZE AKUTNÍ PŘÍPADY OŠETŘÍ
PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
MUDr. NOVOTNÁ VE SVÉ ORDINACI
TEL. MUDr. NOVOTNÁ : 608 800 869
UPOZORNĚNÍ: Zastupující lékař není povinen
vyplňovat potvrzení na tábory, autoškoly, je nutné
si potvrzení zařídit včas v naší ambulanci.
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN V ČERVENCI
A SRPNU JE PONDĚLNÍ ORDINACE V JABLONNÉM N. O. VŽDY POUZE DO 16 HODIN.
STÁLE PLATÍ, ŽE KAŽDÁ NÁVŠTĚVA
V ORDINACI JE NUTNÁ PŘEDEM DOMLUVIT
TELEFONICKY, NEBO MAILEM !!!
mail: ordinace.jaresova@gmail.com
telefon: 465 642 430
mobil: 739 712 396

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
26. – 27. 6. MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151		
3. – 4. 7. 		 MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814		
5. 7. 		 MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330		
6. 7. 		 MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné n. O., Na Dílech 622, 		
10. – 11. 7. MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222, 		
17. – 18. 7. MUDr. Beranová Renata
Jablonné n. Orl., U koupaliště 149,
24. – 25. 7. MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567, 		
31. 7. – 1. 8. MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567, 		
7. – 8. 8. 		 MUDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259, 		
14. – 15. 8. MDDr. Faltusová Tereza
Lanškroun, Českých bratří 519, 		
21. – 22. 8. MDDr. Hrdinová Michaela
Lanškroun, Strážní 151, 		
28. – 29. 8. MUDr. Jedličková Zuzana
Bystřec čp. 182, 		
4. – 5. 9. 		 MUDr. Johnová Marie
Letohrad, Šedivská 498, 		
11. – 12. 9. MDDr. Junková Aneta
Žamberk, Školská 834, 		
18. – 19. 9. Khmara Oleksii
Letohrad U Dvora 815, 		
25. – 26. 9. MDDr. Kopecký Milan
Lanškroun, Mikuláše Alše 152, 		
28. 9. 		 MUDr., MBA Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834		
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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
465 642 990
465 622 216
739 374 555
605 501 139
739 374 787
739 374 555

MYSLIVECKÝ SPOLEK
dělci. Díky vzájemné komunikaci a spolupráci můžeme být ve správný čas na správném místě a předejít
zbytečným ztrátám. Děkujeme tímto všem těm, kteří
nás včasně informují.

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
A OCHRANY PŘÍRODY

V červnovém Bystřeckém okénku se společně s myslivci podíváme nejen za děním v mysliveckém spolku, ale také do přírody. V tomto ročním období, kdy
v přírodě přichází na svět největší množství mláďat
a bují veškerá vegetace, si příroda zaslouží mimořádnou ochranu. Ke způsobu ochrany patří i myslivecká
osvěta, proto si dovolíme touto cestou informovat občanskou
veřejnost
o základních možnostech ochrany přírody. Každý návštěvník lesa by neměl
nechat volně pobíhat
svého
čtyřnohého
mazlíčka a neměl by
chodit mimo vyznačené cesty, aby nerušil kladení mláďat.
Ale co když na takové mládě narazíte? Určitě jej neberte do rukou a nikam ho neodnášejte. Nebojte se,
s pravděpodobností hraničící s jistotou není osiřelé,
ale jeho maminka se paství někde opodál a velmi dobře o vás ví.

Svátek práce oslavili myslivci prací
1. května proběhla ve venkovních prostorech myslivny brigáda. I přes epidemiologickou situaci bylo
nutné opravit stávající nefunkční myslivecká zařízení,
ale také vyrobit nová. Provedli jsme jarní úklid v okolí
myslivny a připravili se na plánované akce. Tradiční
myslivecký táborák vám jako každoročně nabídl mysliveckou gastronomii, hodně pití, bohatou tombolu
a skvělou společnost. Kromě těchto činností jsme do
obecních lesů vysadili 800 kusů stromků. Proběhl také
nezbytný úklid lesní paseky. Stejně tak, jako ostatní
složky jsme se i my zapojili do oslav Mezinárodního
dne dětí. Letos měly děti možnost si vyzkoušet řemeslnou činnost truhláře. Ty nejtrpělivější z nich odcházely
domů s vlastnoručně vyrobenou židličkou.
Jaké nebezpečí číhá v letních měsících v českých
lesích?
Chování v lese a vstupu do lesů upravuje zákon
č. 298/95 Sb. o lesích (lesní zákon), podle kterého má
každý právo na vstup do lesa na vlastní nebezpečí.
V lese je povoleno sbírat kromě lesních plodů také suché na zemi ležící klestí pro vlastní potřebu. A právě
sběru lesních plodin budeme věnovat krátký příspěvek. Se sametovými plody borůvek se zejména v posledních letech spojuje parazitární onemocnění echinokokóza. Toto onemocnění způsobují vajíčka nebo
larvy měchožila bublinatého (Echinococcus multilocularis) neboli tasemnice liščí. Jejich hlavním nositelem
je liška a další psovité a kočkovité šelmy (psík mývalovitý, vlk, rys, pes, kočka), ale také divoká prasata.
Jde sice o velmi vzácné onemocnění s každoročním
výskytem v řádu jednotek (1–10 % osob), ale i tak doporučujeme před konzumací plody umýt pitnou vodou.
Mějme na paměti, že riziko infekce se zvyšuje opakovaným kontaktem s infikovanými plody.
Mnohem četnější riziko představuje onemocnění
přenášené klíštětem obecným (Ixodes ricinus) – borelióza, klíšťová encefalitida a ehrlichióza. Aktivita klíšťat
je na stupni 3 až 4 a s jejich rostoucí aktivitou roste
stupeň rizika napadení. Ve všech regionech ČR je
toto riziko střední až vysoké. Dodržujte proto nezbytná
opatření – před vstupem do lesa a travních porostů

Nejmladší myslivecká tradice
První zmínka o červnu jako měsíci myslivosti se datuje k roku 1959. Řadí se tak mezi nejmladší českou
mysliveckou tradici. Hlavním smyslem této myšlenky
byla propagace myslivosti a práce myslivců. Myslivci
mají v tomto období nejvíce
starostí zejména se senosečí. Což obnáší procházení
luk, jejich „zapachování“ či
instalaci různých plašičů
zvěře. Od loňského roku
se myslivcům osvědčil pachový repelent, který srny
odrazuje od kladení srnčat
do travních porostů. Letos
byla ochrana srnčat posílena také o nové akusticko-světelné plašiče. Jejich
pořízení bylo sice ekonomicky nákladnější, ale všichni
doufáme, že se tato investice vyplatí. V ochraně mláďat před senosečí sehrávají klíčovou úlohu naši země-

Speciální poděkování patří paní Jarce Krejsové a Míle Krátké, které vždy připraví kulinářské dobroty a zázemí.
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používejte repelent, nesedejte a nelehejte do porostů, nevstupujte do křovin a bylinné vegetace na okrajích lesů, vodních toků a listnatého mlází. Po příchodu
domů vytřepejte oděv a prohlédněte tělo (častá místa
přichycení klíšťat jsou v podkolenní jamce, tříslech,
podpaží, za ušima a vlasaté části hlavy) a přisátá klíšťata co nejrychleji odstraňte.
Jak vytáhnout klíště bez rizika?
Každé klíště může být potenciální infekční materiál,
podle toho také k němu přistupujte. Místo s přisátým
klíštětem a jeho okolí hojně dezinfikujte, poté s pomocí
pinzety nebo jiné pomůcky určené pouze k vytahování klíšťat, klíště kývavými pohyby odstraňte. Poté opět
místo dezinfikujte. Vytažené klíště nijak nemačkejte a
nejlépe ho zabalené v kousku papíru spalte. Důkladně
si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou, lépe však, když
k extrakci klíštěte použijete jednorázové ochranné rukavice. Sledujte místo po přisátí, pokud by se na místě
přisátí objevila červená skvrna, která se zvětšuje nebo
uprostřed vybledne, vyhledejte co nejdříve svého lékaře.
Návod na výrobu domácího repelentu
Pro vyznavače přírodních prostředků doporučujeme
jednoduchý recept. Do lahvičky s lihovým roztokem
přírodních rostlinných silic Alpa Francovka vložte cca
30–50 kusů hřebíčku sušeného (sušený kalich s poupětem hřebíčkovce kořenného) a nechte louhovat alespoň 24 hodin. Hřebíček poté z roztoku nevyndávejte.
Tento jednoduchý recept je velmi oblíbený a generacemi prověřený. Ze „suchých“ receptů můžete vyzkou-

šet tento: Vložte sušené bylinky (rozmarýn, tymián,
levandule, fenyklová semínka) do bavlněného pytlíčku
a noste jej s sebou na výlet do přírody.
Ze vzpomínek na myslivost Jaroslava Urbana
V tomto cyklu jsme se rozhodli periodicky zveřejňovat krátké zápisky našich mysliveckých předků. Mnoho
z nich mělo ve zvyku své soužití s přírodou písemně
zaznamenat a díky tomu si je můžeme dnes připomenout. Je škoda, že zavedená tradice myslivecké kroniky nenašla pokračovatele.
Díl první: Počátky myslivosti v Bystřeci
„Od kdy se začalo s organizovanou honitbou v obci,
to už se nikdy nedovíme. Jisté je však, že do r. 1848
provozoval na celém bystřeckém katastru honitbu
výhradně kníže Liechtenstein, majitel lanškrounsko-lanšperského panství, ke kterému v této době patřilo
město Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Jablonné a 26 okolních vesnic. V této době, tedy u nás v obci, provozovali
myslivost úředníci lichtenštejnské správy vrchnostenského úřadu sídlícího v Lanškrouně.“ Na pokračování
se můžete těšit příště.
Na závěr se na Vás obracíme s laskavou prosbou.
Pokud byste doma našli dobové fotografie zachycující
myslivost, zápisky nebo úryvky textů, budeme velmi
vděčni, pokud nám je poskytnete. Rádi bychom oživili
mysliveckou kroniku a uchovali tak vzpomínky dalším
generacím.

Za MS Bystřec Ing. Iveta Bryjová & Marcel Krejsa ml.

TENISOVÝ TURNAJ BTO 2021
Dne 3. 6. 2021 byl odstartován již 11. ročník tenisového turnaje dvojic BTO 2021, který se koná
na antukovém hřišti v dolní části obce. Do turnaje se letos přihlásilo 11 hráčů, kteří jsou rozděleni
do dvou skupin. V těchto skupinách hráči odehrají

vzájemné zápasy a z každé skupiny postupují čtyři
hráči do finále. Tímto bychom Vás rádi pozvali na finále, které se koná 7. 8. 2021 od 8.00 hodin. Přijďte
fandit finalistům v boji o putovní pohár. Občerstvení
zajištěno.
Antukové hřiště je otevřeno
pro všechny tenisové příznivce
každý den od 7:00 -21:00. Zájemci si mohou rezervovat termín na našich stránkách www.
btclub.cz. Cena 50 Kč/hod.

Slunečné letní počasí přeje
BTC 2011 Team

Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů a nebude zveřejňovat spory občanů.
Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 490 výtisků. Uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2021.
Za příspěvky děkujeme.

