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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prvního září zasedli v doprovodu rodičů do lavic naši noví prvňáčci. Během prvních pár dní se
rozkoukali po škole a s nadšením se pustili do práce. Předčtenářské období, to je uvolňování ruky
prostřednictvím grafomotorických prvků, seznamování s prvními písmenky a čísly, trénink prostorové
orientace, atd. Není toho málo. A že ve škole není
jenom dřina, ale taky zábava, tvoří a vyrábějí, zpívají a sportují, anebo chodí na vycházky po okolí.
Jsou velmi zvídaví a také šikovní, jen tak dál😊.
Eliška Vaníčková, třídní učitelka

Do 1. ročníku nastoupili tito žáci:
1. Bakič Nikola
9. Kurečka Vít
2. Berka Mikuláš
10. Novotná Julie
3. Čadová Tereza
11. Smejkalová Anežka
4. Fajtová Markéta Františka 12. Špičáková Klára
5. Havlena Petr
13. Šťastná Klára
6. Heger Jan
14. Vacek Robin
7. Junek Sebastián
15. Wágner Jan
8. Kalousová Nela
16. Wágner Jonáš
Třídní učitelkou je Mgr. Eliška Vaníčková
Organizace školního roku 2021/22
2. a 5 ročník – tř. uč. Mgr. Petra Křivohlávková
3. ročník – tř. uč. Mgr. Marta Mikmeková
1. ročník – tř. uč. Mgr. Eliška Vaníčková
4. ročník – tř. uč. Mgr. Andrea Költö

Školní družinu vede p. vychovatelka Ludmila Šlesingrová a navštěvuje jí 30 dětí . 16 děvčat a 14 chlapců
od 1. do 4. ročníku.
Výuka anglického jazyka
Výuka angličtiny je v 1.-2. ročníku jedenkrát týdně
a ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá
v jazykové učebně s p. uč. Evou Maňkovou.
Náboženství
Na náboženství se přihlásili 4 žáci. Budou docházet
2x do měsíce v sobotu do farního domečku, kde je
bude vyučovat p. farář Ireneusz Szocinski.
Stav žáků k 1. 9. 2021:
1. ročník
16 žáků
2. ročník
7 žáků
3. ročník
14 žáků
4. ročník
14 žáků
5. ročník
13 žáků
Školu navštěvuje 64 dětí, je to o 4 méně než vloni.
Projekty
Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé dítě dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny 1 x za 14 dní. Také do
projektu „Školní mléko“, kdy dítě každý týden dostane zdarma 1 dotovaný mléčný výrobek. Byl nám schválen projekt
Šablony III v celkové výši 297 242,- Kč. Peníze můžeme
použít na nákup 10 tabletů, výuku ICT, na projektové dny
ve škole a na mimoškolní činnost - kroužky a doučování.

Oznámení
Budova školy je z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřená.
Pokud po vyučování vyzvedáváte dítě ve škole, prosím, zazvoňte u šaten na zvonek a vyčkejte, dokud
vaše dítě nepřijde. Nevstupujte, prosím do chodby
u školní družiny, kde je čistá zóna, kde se děti pohybují v přezůvkách. Potřebujete-li vyzvednout dítě
během vyučování, zvoňte u předního vchodu na
p. školnici, p. učitelku, která vám dítě přivede. Žáci
mají přísný zákaz otvírat dveře cizím osobám.
Děkujeme.
Všem dětem přejeme v novém školním roce 2021/22
hodně úspěchů a pohody, ať se jim ve škole líbí
a chodí do ni rády.
Eva Maňková

PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ VE 4. TŘÍDĚ

Vše začalo objevem malé chlupaté šedočerné housenky jejíž tělo bylo poseto žlutočervenými skvrnami,
která okusovala pupeny růže. Protože jsme věděli, že její největší pochoutkou jsou pravděpodobně
růže, zahájili jsme malý experiment. Dali jsme housenku do sklenice s dostatečným množstvím pupenů

a orosených listů a pozorně jsme sledovali, jestli dojde
k procesu zakuklení. Měli jsme štěstí, po asi 10- denním „baštění“ se housenka opravdu zakuklila a nám
nezbývalo než čekat na další stádium jejího vývoje.
Po 8 dnech se ve třídě ozvalo jásání a volání, že
z kukly už něco vylezlo. To něco však nevypadalo
jako motýl či můra, ale jako chlupatý šedý brouk.
Podle zbarvení housenky a podle podoby nového tvora jsme zjistili, že se jedná o ŠTĚTCONOŠE
TRNKOVÉHO z čeledi BEKYŃOVITÝCH. Samička
má zakrnělá křídla na rozdíl od samečka, který má
hnědočervená křídla s bílými skvrnami a je aktivní
i v noci. Nyní jsme ve fázi, kdy můžeme pozorovat,
jak „naše“ vykuklená samička začala s kladením vajíček. Máme radost, že můžeme být svědky napínavého dobrodružství z oblasti živé přírody, o které se ve
4. třídě nyní učíme.

Více informací např.: na http://www.atlaszvirat.cz/
stetconos-trnkovy-356

Třídní učitelka 4. třídy Andrea Költö
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zahájení letošního školního roku proběhlo v hojném
počtu. Myslím, že jsme všichni byli vděční za otevření
školy bez velkých omezení. Jsem ráda, že se žáčci
těšili nejen do školy, ale i do družinky. Tento rok nás
bude provázet téma „Cesta kolem světa“. Začali jsme
si povídat o naší planetě, jak to na ní vypadá a o možnostech cestování. Budeme si postupně procházet
všechny kontinenty a poznávat všelijaké zajímavosti.
Poslouží nám různé příběhy, obrázky, pohádky, tvoření a hry. Děti dostaly své „cestovní pasy“, do kterých
mohou sbírat razítka a za ně pak získat drobnou odměnu. Každý týden s nimi vyhodnocuji, jak se jim ve
družince dařilo, zda hezky uklízely, pomáhaly a dělaly
radost mě i svým kamarádům a také jestli se přidaly
do nějaké kreativní činnosti. Dále nás čeká zapojení

se do různých akcí naší obce, v nejbližší době je to
blahopřání jubilantům a vítání občánků.
Budu se snažit, aby si děti nejen toto „cestování“
hezky užily a též si odnesly spoustu pěkných zážitků.
Všem přeji pevné zdraví a krásný čas nadcházejícího
podzimu.

Děkuji rodičům za spolupráci!
Za Školní družinu, Lída Šlesingrová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na školní rok 2021 – 2022 je přihlášeno 60 dětí.
Máme 3 třídy.
Třída Berušek – 19 nejmladších dětí
Třída Sluníček – 24 dětí
Třída Žabiček – 17 předškoláků
Obsazení mateřské školy na školní rok 2021 – 2022
Jana Vašíčková – vedoucí učitelka
Lucie Krátká – studentka VOŠ pedagogická
Jana Kyralová – učitelka
Simonida Foglová – studentka VOŠ pedagogická
Bc. Aneta Šparlinková – učitelka
Tereza Adamcová,DiS – učitelka
Vlasta Hrdinová – školnice
Kateřina Vaníčková – kuchařka
Hana Krátká – vedoucí stravování

Naše školka kouzelná je,
každý si v ní moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme,
nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je prostě prima.
Jana Vašíčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ
Nevlídné počasí, které provázelo zahájení nového
školního roku, brzy vystřídalo krásné babí léto. Školní
rok jsme zahájili letos ve třídách. Společně s paní starostkou jsme přivítali osm prvňáčků. Devatenáct žáků
přišlo do stávajícího šestého ročníku z Bystřece, a tak
máme po dlouhé době opět jednu třídu se třiceti žáky.
Po více než roce zahájí také činnost kroužky –
sportovní, výtvarné, hudební a kroužek vaření. Snad
si tam každý najde „to svoje“ a zároveň si žáci opět
zvyknou smysluplně naplňovat volný čas činností,
která je bude bavit . V říjnu by mělo být také dokončeno školní hřiště. Tato velká investice obce je velkým přínosem pro naše žáky. Společně s tělocvičnou
poskytne nadstandardní podmínky pro výuku tělesné

výchovy i volný čas. Těším se, že se brzy na našem
novém školním hřišti potkáme s žáky ze školy v Bystřeci, abychom poměřili síly při sportovních utkáních.
Všichni jsme do školy nastoupili s přesvědčením,
že celý školní rok proběhne tak, jak jsme byli zvyklí.
Všechna hygienická opatření jsou pro nás naprosto
samozřejmá, nikdo s jejich dodržováním nemá problém.
Těšíme se na celý školní rok, na výuku a na všechny akce, které ke škole patří. Snad je letošní krásný
podzim předzvěstí pro stejně hezký školní rok. Všem
rodičům i dětem přeji pěkné podzimní dny a především pevné zdraví.
Mgr. Eva Trojková, řed. školy
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OBECNÍ ÚŘAD
BYSTŘEC

SLOVO STAROSTY
Prázdniny jsou za námi a nám nezbývá nic jiného
než se těšit na příjemný podzimní čas a s tím spojené
činnosti na zahradě, které mnohé z Vás jistě těší. Tyto
činnosti jsou spojeny s úklidem a mnohdy s likvidací
rostlinných zbytků. K tomuto bych se chtěl přimluvit,
aby nedocházelo ke zbytečnému pálení těchto věcí
a raději jste je uložili do svých kompostérů. Vyprodukovaný materiál se může příští rok hodit.
V uplynulém období se i nám na obci docela dařilo. Povedlo se dokončit rozpracované investice, ale
především jsme konečně zprovoznili nové webové
stránky. Tyto stránky jsou uživatelsky příjemnější,
přehlednější a především splňují současné standardy, včetně možnosti zobrazit jejich obsah na stolních
počítačích, tabletech i mobilních telefonech. Pokud
budete mít jakékoliv připomínky k jejich obsahu, případně námět na jejich úpravu či doplnění, neváhejte
nám svůj názor sdělit. Rádi ho zvážíme a případně
zjednáme nápravu.
Spolu s novým webem také plně začala fungovat
aplikace mobilní rozhlas. Na naší straně jsou sice
malé nedostatky, ale i ty jistě brzy odstraníme. Tuto
aplikaci zatím užívá pouze 150 osob, převážně z naší
obce. Toto je velká škoda, aplikace totiž umožňuje velice rychlý a stručný přehled o dění v obci. O fungování aplikace se dočtete dále v našem okénku.
Proběhlo také pár kulturních, společenských a sportovních akcí, které se dle počasí více méně povedly.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem organizátorům, ale také návštěvníkům za pomoc při návratu
k normálnímu způsobu života obce.
V druhé polovině roku začínáme mít na obci ještě více napilno než obvykle. Vzhledem k nižším příjmům do obecního rozpočtu musíme řešit, co již letos
neuděláme a co se nám ještě letos podaří dokončit.
Na straně druhé připravujeme rozpočet na příští rok.
S tímto nelehkým úkolem nám můžete pomoci i vy.
Žádám Vás tedy o pomoc. Pokud něco ve svém okolí
postrádáte, nebo máte námět ke zvelebení naší obce,
neváhejte nám jej sdělit. Obrátit se můžete na kteréhokoli zastupitele, nebo své náměty můžete posílat
emailem, telefonem nebo osobně na obecním úřadě,
rád Vás při této příležitosti přivítám.
Na závěr ještě jedna žádost:
„Buďte ohleduplní ke svému okolí. Chceme-li zachovat chod škol, prodejen potravin a dalších služeb,
musíme být jednotní“.
Přeji Vám všem krásný podzim

Kraj Pardubický, Okres Ústí nad
Orlicí, 561 54 Bystřec 182

Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Bystřec
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021
v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem v budově Obecního úřadu
Bystřec čp. 182.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jejich
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději v úterý
5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve
volební místnosti.
Pokud Vám volební lístky nebyly dodány, volejte, prosím, p. Benešové, zapisovatelce - telefon 732 656 859.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na
tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na
území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování
ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče
v karanténě nebo izolaci
V souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete
nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových
stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje www.
pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě
nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19,
kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (drive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky.

Tomáš Šťastný

BENÁTSKÁ NOC

Dne 31. 7. 2021 se konal již 55. ročník Benátské
noci. Benátské noci se zúčastnilo 1467 platících
lidí. Hráli kapely Stresor, Metaxa, Po přechodě, Regen. Nechyběl pěkný ohňostroj a lunaparky. Benátská noc se vydařila. Děkujeme všem za pomoc při
přípravách a pořádání této akce. Děkujeme i Vám,
kteří jste se přišli pobavit a podpořit naši akci.

obecní úřad

Ing. Tomáš Šťastný, starosta
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jiné sběrné místo a o jeho naplnění nás informujte.
Za druhé - tabulové sklo, které se nevejde do kontejneru, neopírejte u kontejnerů, po domluvě je možné
ho kdykoli odložit ve sběrném dvoře.

A ZASE TY ODPADY
V příštím roce nás čekají změny v likvidaci odpadů.
Ty se odvíjejí od enormního nárustu poplatků za ukládání komunálních odpadů na skládky, které mají dle
názorů zákonodárců směřovat k postupnému zákazu
skládkování. Tyto poplatky se postupně stanou likvidační a jejich úhradu bude muset zajistit producent,
což je v této době obec. Obec se v tomto okamžiku
může vydat třemi cestami:
1)Zvyšující se úhrady spojené s likvidací komunálního odpadu bude akceptovat. Nebo nechá systém
shromažďování odpadů tak, jak je v obci nastaven
a bude náklady spojené s likvidací odpadu dotovat z rozpočtu obce na úkor občanské vybavenosti
(opravy komunikací, zajištění chodu vzdělávacích
institucí, veřejná sportoviště a mnohé další).
2)Zvyšující se náklady na likvidaci bude rozpočítávat
do poplatku za odpady a zbylou část bude dotovat,
při tom bude zachován stávající systém sběru odpadu. Tato varianta bude mít velký vliv na občany
v obci v podobě zvyšujícího se poplatku za odpady a to až do maximální výše 1200 Kč za osobu
a rok. (Pro informaci v současné době máme náklady
na likvidaci odpadu – na jednoho obyvatele ve výši
800 Kč).
3)Obec může motivovat obyvatele k lepšímu třídění
odpadu a tím snížit množství drahého komunálního
odpadu. Způsobů je mnoho a najít ten pravý bude
na zastupitelích. Prozatím se zvažuje možnost začít
evidovat množství odvezeného odpadu od jednotlivých nemovitostí a následně toto množství zpoplatnit. S tím je možnost individuálně třídit tříditelné
složky odpadu jako je plast, sklo, kompozitní obaly,
kov, tuky a bioodpad.
Právě poslední zmiňovaný dle průzkumů tvoří největší hmotností podíl ukládaných odpadů. Proto se
musíme naučit tento odpad v maximální míře využít
a tím předcházet jeho vzniku. Pokud se nám toto společně nepovede, tak nás legislativa tvrdě potrestá.
Pokud jste si v nedávné době všimli, došlo k přesunu tříděných kontejnerů od bývalé malé drogerie
pod zeď u Konzumu. Tímto pokusem bylo potvrzeno
to, co jsme si mysleli. Velké množství odpadu nám
sem odkládají projíždějící cizí osoby. Proto máme
u kontejnerů pod zdí pořádek a uklizeno – rád kolem
tohoto místa projedu. Problém s cizím odpadem se
nám posunul k obecnímu úřadu. Tam ho taky rychle
vyřešíme a posuneme se dále. V některých případech
nám nezbyde než nainstalovat kamery nebo fotopasti
a předávat hříšníky Policii České republiky, která po
prošetření předá celou věc k projednání přestupku
přestupkové komisi obce. Pokud ani monitoring nepomůže, odstraníme tříděné kontejnery od průjezdné komunikace zcela a v některých částech i bez náhrady.
Na závěr bych měl dvě poznámky. Velkou část nákladů na odpad činí úklid právě na sběrných místech
a v okolí sběrného dvora. Domluvte si prosím odložení odpadu ve sběrném dvoře. Z naší strany to není
problém a rádi Vám vyhovíme. Pokud vidíte, že se
do tříděného odpadu právě ten váš nevejde, navštivte

Děkuji Tomáš Šťastný

APLIKACE MOBILNÍ ROZHLAS
Výše uvedená aplikace nám již nějakou dobu zjednodušuje život v naší obci, proto si Vám dovolím přiblížit způsob jejího fungování a třeba nastíním důvody
proč tuto aplikaci používat.
Tato aplikace je primárně určena jako komunikační
platforma pro krizovou komunikaci měst a obcí. Postupem času se však rozšířila o možnosti propojení
s webovými stránkami a rozšířila možnosti komunikace s uživateli i v obecné úrovni.
V současnosti nám aplikace umožňuje bezplatné
rozesílání emailů či zpráv přímo do mobilní aplikace, dále je možné za poplatek rozesílat SMS zprávy
a zprávy hlasové.
Naše obec tuto aplikaci využívá takto:
1) Využíváme bezplatné komunikační kanály (e-mail,
zprávy do aplikace)
2) SMS a hlasové zprávy budou využívány pouze pro
krizovou komunikaci při případném přecházení
vzniku škod.
3) Aplikace každý večer rozesílá souhrnnou informaci o pohybu na webových stránkách obce. Tím je
uživatelům zajištěn přehled o dění na úřední desce, v sekci aktuality a v hlášení rozhlasu.
4) Akutní informace rozesíláme ručně prostřednictvím emailu i v průběhu dne.
Protože, jsme si vědomi, že příliš časté užívání
rozhlasu, ale i dalších informačních kanálů, je kontra
produktivní a vede jen k tomu, že je tento kanál přehlížen, budeme se snažit přejít na podávání informací
především prostřednictvím mobilního rozhlasu. Ten
kdo bude o informace mít zájem si je získá, ten kdo
zájem mít nebude, nebude zbytečně zatěžován.
Doporučuji Vám vyzkoušet naši aplikaci, společně
pak můžeme zapracovat na jejím zdokonalení.
Tomáš Šťastný

SBÍRKA NA POMOC
OBČANŮM, JEJICHŽ
MAJETEK BYL ZASAŽEN
TORNÁDEM
Z iniciativy Sboru dobrovolných hasičů Bystřec
byla uspořádána sbírka na pomoc občanům,
jejichž majetek byl zasažen tornádem.
Bylo vybráno 93 300,- Kč.
Za Vaši podporu velice děkuji.
O naložení s výtěžkem sbírky je v současné
době rozhodováno. O výsledku rozdělení budeme
informovat v příštím čísle „Bystřeckého okénka“.

Ing. Tomáš Šťastný, starosta
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4. Pozemkové záležitosti
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu směnnou s p. FK na směnu pozemku p. č. 3593 za pozemek
p. č. 2316/4 dle GP 1066-136/2020.
4.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
o prodeji nemovité věci s p. FK na prodej pozemku
č. st. 565/1.
4.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
s p. JC a pí JM o koupi pozemků p. č. 3544/18, 3544/13
a 1942/2
4.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu kupní
s p. JM o koupi pozemků p. č. 3544/19, 3544/21, 3544/22,
3544/24, 3544/23, 3544/25, 3544/29 a 3544/20.
4.5.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu směnnou s p. MM na směnu pozemku p. č. 980 za pozemky
3544/30, 3544/26, 3544/27, 3544/28 a 3538/2.
4.6.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku s p. JM a pí IM k nájmu pozemku 1208/1
v celé výměře pozemku – tj. 313
Příchod Milan Mrázek 18:37
4.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost
o bezúplatný převod pozemků p. č. 1, č. st. 409, p. č.
48/1, p. č. 2/1. S nabídkou směny za parc. č. 3353/15 kat.
území Bystřec. Byl doložen souhlas farní rady Římskokatolické farnosti Bystřec s tímto převodem. Žádost bude
podána na Biskupství královéhradecké.
4.8. Zastupitelstvo obce Bystřec souhlasí s návrhem rozdělení pozemků dle návrhu v GP č. 1088-322/2021 (dle
US Na Šunavě pozemek č. 5, ve které je umožněno
hranice pozemků stanovené v této US upravovat za
předpokladu, že touto úpravou nevzniknou nevyužitelné
zbytkové plochy v území a zároveň bude dodržena minimální výměra stavebního pozemku 1000 m2), a to na
základě smlouvy o smlouvě budoucí.
4.9. Zastupitelstvo obce Bystřec souhlasí s návrhem využití stavebního pozemku p. č. 3217/4, k. ú. Bystřec
v jiném řešení, než je v US Na Šunavě
4.10. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí darovací s pí AM na budoucí pozemek 3719/2 v k. ú. Bystřec za předpokladu, že bude
vypuštěn bod 2.4. uvedené smlouvy, v dalších bodech
nebude dotčena.
4.11. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby na akci IV-12-2022540 Bystřec 168, kNN. Jedná se o připojení nemovitosti, která
vznikne na místě stávajícího č.p. 168, k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.
5. Zpráva o uplatňování územního plánu Bystřec za období 03/2017 – 03/2021
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Bystřec za období 03/2017 –
03/2021.
6. Orlicko - žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Bystřec
6.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost Sdružení
obcí Orlicko o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Bystřec na pořízení sněhového pásového vozidla
– rolby, ve výši 33.000,-- Kč.
7. Různé
7.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zpracování znaleckého posudku na cenu č. p. 301. Za tímto účelem
bude osloven Ing. Milan Nágl.
7.2.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí účast pana
starosty – Ing. Tomáše Šťastného, jako zástupce obce
Bystřec na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., které se uskuteční 29. 6. 2021 Delegován byl jednáním zastupitelstva

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 23. 6. 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Pouková, Ing. Stanislava Uhrová
2. Program a doplnění programu jednání.
2.1.
Volba Ověřovatele zápisu
2.2.
Schválení programu jednání
2.3.
Finanční záležitosti
2.3.1 Rozpočtové opatření č. 3
2.3.2 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 21-29
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Smlouva směnná – pozemek p. č. 3593
za pozemek p. č. 2316/4 dle GP
2.4.2 Smlouva kupní o prodeji pozemku č. st. 565/1
2.4.3 Smlouva kupní o koupi pozemků p. č. 3544/18,
3544/13 a 1942/2
2.4.4 Smlouva kupní o koupi pozemků p. č. 3544/19,
3544/21, 3544/22, 3544/24, 3544/23, 3544/25,
3544/29 a 3544/20
2.4.5 Smlouva směnná – pozemek p. č. 980
za pozemky p. č. 3544/30, 3544/26, 3544/27, 		
3544/28 a 3538/2
2.4.6 Smlouva o nájmu pozemku p. č. 1208/1
2.4.7 Žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 1, č. st.
409, p. č. 48/1 a p. č. 2/1
2.4.8 Rozdělení pozemku 3217/4 v lokalitě Šunava dle GP
2.4.9 Souhlas s využitím pozemku 3217/4 v jiném
řešení, než dle US Na Šunavě
2.4.10 Smlouva o budoucí smlouvě darovací k pozemku
3719/2 dle GP
2.4.11 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
2.5		 Zpráva o uplatňování územního plánu Bystřec
za období 03/2017 – 03/2021
2.5.1 Schválení zprávy o uplatňování územního plánu
Bystřec za období 03/2017 – 03/2021
2.6		 Orlicko – žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Bystřec
2.6.1 Schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Bystřec
2.7		 Různé
2.7.1 Prodej č.p. 301
2.7.2 Delegace zástupce obce na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s.
2.7.3 Kultura
2.7.4 Propagace obce
2.7.5 Koncentrátor vzduchu
2.8		 Činnost obce a Rady obce
2.8.1 Činnost obce
2.8.2 Činnost Rady obce
2.9		 Diskuze
2.9.1 Křižovatka Bystříčko
2.9.2 Výměna obrub v sídlišti
2.9.3 Vzpomínková výstava k dílu paní Egermaierové
2.9.4 Přístup pultu centrální ochrany KOPIS k JSDHO
Bystřec
3. Finanční záležitosti
3.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 21-29. Příspěvek ze státního rozpočtu
na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19
u daňových příjmů obcí – období 2-3/2021
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Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marta Mikmeková, Jiří Uher
2. Program jednání.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční záležitosti
2.3.1 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 21-80
2.3.2 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 21-65
2.3.3 Rozpočtové opatření č. 4
2.4. Sbírka na pomoc občanům postiženým tornádem
3. Finanční záležitosti
3.1.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 21-80 dle přílohy.
3.2.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 21-65 dle přílohy.
3.3.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.
4. Sbírka na pomoc občanům, jejichž majetek byl zasažen
ničivým tornádem
4.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bylo seznámeno s výtěžkem sbírky ve výši 93.300,- Kč.
4.2. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby SDH navrhlo příjemce výtěžku ze sbírky. Návrhy budou ověřeny v místě
příjmu a následně budou schváleny RO. S příjemci finanční hotovosti bude sepsána darovací smlouva.

obce Bystřec dne 29. 4. 2020, ZO/03/2020, bod 6.1 do
konce jeho funkčního období, počínaje valnou hromadou, která se konala 23. 6.2020.
7.3.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
o nabídce projekce Letního kina ze strany Lubomíra Lukeše – Putovní kino.
7.4.Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje pořízení 80 ks
skládaných malovaných map a 1 ks exteriérové mapy,
bez stojanu.
7.5. Zastupitelstvo obce Bystřec neschvaluje pořízení koncentrátoru vzduchu. Jedná se o zdravotnické zařízení,
které vyžaduje údržbu, servis a přesné dodržování postupů při používání.
8. Činnost obce a Rady obce
8.1.Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o činnosti obce a obecního úřadu.
8.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Bystřec za uplynulé období - RO/6/2021, RO/7/2021, RO/8/2021, RO/9/2021
a RO/10/2021.
9. Diskuze
9.1. Byl diskutován problém křižovatky II/311 s III/31115
a místní komunikací – spojka na Jablonné nad Orlicí
v Bystříčku. Provoz houstne, není dodržována stanovená rychlost v obci, nepřehlednost křižovatky.
9.2.Byla diskutována možná výměna obrubníků v sídlišti ve
středu obce před opravnou asfaltací komunikací v lokalitě. Bude provedena výměna obrub.
9.3.Obec byla informována o vzpomínkové výstavě k dílu
paní Egermaierové v č.p. 123 v období 2. – 4. 7. 2021.
Zastupitelům byla nabídnuta možnost jít společně. Případní zájemci se telefonicky přihlásí.
9.4. Byl diskutován přístup pultu centrální ochrany KOPIS
Pardubice ve vztahu k jednotce SDH obce Bystřec.
Máme objednánu návštěvu. Při této příležitosti budou
zástupci obce a hasičů seznámeni se systémem vyhlašování poplachů.
9.5.Byl vznesen dotaz na rekonstrukci silnice III/31113 – Bystřec - Jablonné nad Orlicí. Termín opravy se stále odkládá
a není znám. Podle dostupných informací by měla být
oprava rozdělena na dvě části – mimo obec a uvnitř obce.
9.6.Obec Bystřec uvažuje o přesunu místa pro shromažďování odpadu ze hřbitova ze stávajícího umístění pod
hřbitovní zdí k rozlučkové síni.
9.7.Poničené a mrazem poškozené desky u rozlučkové
síně chce obec nahradit jiným povrchem – uvažujeme
možnost žulové dlažby, případně asfaltové krytí.
9.8.Úprava webových stránek obce – odsouhlasen navrhovaný model, pracuje se na finální verzi.
9.9.Obec Bystřec se připojí k systému „Mobilní rozhlas“.
9.10. 31. 7. 2021 proběhne Benátská noc. Zastupitelé byli vyzváni k účasti a k potvrzení své účasti, případě neúčasti,
při organizaci, aby bylo možné najít případné náhradníky.
9.11.Ze strany obce bylo poděkováno všem občanům, kteří
se jakkoliv podíleli na organizaci Dětského dne.
9.12. Stavební a sportovní komise byly vyzvány, aby ve spolupráci se ZŠ promyslely a projednaly zadání pro rekonstrukci tělocvičny. Jak z pohledu potřeb ZŠ, tak ze strany
sportovců a dalších uživatelů tělocvičny. Termín pro předložení návrhů a podkladů byl stanoven na 30. 9. 2021.

VOLNÉ PROSTORY V DOMĚ SLUŽEB

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory v 1. NP
nemovitosti čp. 89 v Bystřeci, které byly v minulosti
užívány k provozování pedikérských služeb.
Užitná plocha pronajímaných nebytových prostor
je 12,07 m2 se samostatným sociálním zařízením.
Poměrná část společných prostor činí 9,8 m2.
Pronajímané prostory jsou bezbariérově přístupné,
je zavedena teplá a studená voda se samostatným
odečtem, podružný elektroměr, centrální vytápění.
Kontakt pro případné zájemce:
Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec,
tel. 465 642 643, mail: ou@bystrec.cz

NÁJEMNÍ SMLOUVY
K HROBOVÝM MÍSTŮM
Od přelomu měsíce srpna a září postupně připravujeme nové nájemní smlouvy k hrobovým místům na
místním hřbitově v Bystřeci.
Někteří z občanů mají již smlouvy podepsány, někteří byli osloveni k podpisu, další byli vyzváni k doplnění údajů potřebných do nájemní smlouvy.
Smlouvy připravujeme, až na výjimky, postupně
podle čísla hrobového místa, abychom předešli jednorázovému nahromadění občanů na obecním úřadě.
Pokud nám chcete přípravu smluv usnadnit, pak si
prosím promyslete, případně se dohodněte, na koho
bude smlouva sepsána, a kdo bude tuto osobu v případě náhlé události nebo její nedostupnosti zastupovat. Tuto informaci nám pak doručte na obecní úřad.
Pokud máme potřebné podklady k sepsání nájemní
smlouvy je návštěva s podpisem smlouvy spojená, otázkou několika minut. Pokud budeme zpracovávat smlouvu bez přípravy, pak musíte počítat s delší návštěvou.
Stále však platí, že na podpis smlouvy je čas do konce
roku. Rádi bychom vše uzavřeli před vánočními svátky.

KONANÉHO DNE 6. 9. 2021
Přítomni:
Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Jiří
Matějka, Ing. Václav Matějka, Mgr. Marta Mikmeková, Václav Pecháček, Martin Tomeš, Dis., Milan Tejkl, Jiří Uher, Tomáš Vaníček, Karel Voznický
Omluveni: Mgr. Petra Pouková, Ing. Stanislava Uhrová,
Jan Votrubec
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V neděli 11. 7. 2021 náš sbor
dobrovolných hasičů oslavil 140.
výročí od založení sboru. Doba
trvání existence sboru potvrzuje
nejen potřebnost, ale i jeho životaschopnost. Jsem nesmírně
rád, že jsme součástí funkčního
systému, jako přesně zapadající článek do celku. A současná
situace je důkazem toho, že ani
elektronizace 21. století nemůže nahradit či vytěsnit naši úlohu ve společnosti. Chtěl bych
touto cestou upřímně poděkovat všem, kteří se ve 140 leté
činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Bystřeci jakoukoli měrou podíleli na jeho činnosti,
rozvoji a přijali za své zásadu:
„Lidem ku pomoci, sobě ku cti“. Dovolte mi prosím,
abych z tohoto místa ještě popřál našemu sboru
vytrvalost překonávat těžkosti a nástrahy budoucích dní, sílu skrytou v soudržnosti, potenciál budovaný výchovou mládeže, a hlavně chuť vyrazit
v případě potřeby pomoci druhým. Zároveň děkuji
spoluobčanům, že naši činnost i nadále podporují, ať
už přímou pomocí nebo jen návštěvou našich akcí.
Vaše účast nás motivuje k dalším aktivitám.

… ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ

Po delší vynucené pauze jsme se s dětmi sešli
v polovině srpna a hned jsme se začali připravovat na
závod požárnické všestrannosti, který se letos koná
v Dolní Čermné 9.10.2021.
Dva starší žáci a dva dorostenci se zároveň pilně připravují na závody jednotlivců v běhu na 60 m
a 100 m s překážkami. První závody, které tito chlapci absolvovali, byly 19. 9. 2021 v Mladkově a obsadili Martin Matějka 10. místo a Ondřej Černohorský
14. místo z 27 zúčastněných v kategorii starší žáci
a Erik Černohorský 4. místo a Lukáš Matějka 7. místo ze 14 zúčastněných v kategorii střední dorostenci. Chlapcům děkuji za obětavou přípravu a kvalitní
výsledky a přeji jim do dalších závodů mnoho úspěchů.
Jak jsem již uvedl, na začátku, čeká nás závod
požárnické všestrannosti, tzv. „braňák“, na který se
připravujeme hlavně s malými (zejména školkovými)
dětmi, které musíme naučit spoustu nových znalostí (vázání uzlů, určení hasebních prostředků, čím se
co hasí, poznávání topografických značek, ale také
střelbu ze vzduchovky a překonání lana atd.). Se
staršími dětmi „pilujeme“ zejména běh a techniku
střelby ze vzduchovky, což nám dělá poslední roky
nejvíce problémů, ale věříme, že společnou pílí se na
závody připravíme dobře a přivezeme některá zajímavá umístění, která se započítávají do celoroční hry
PLAMEN. Držte nám, prosím, palce.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům práce
s dětmi, kteří nás podporují jak materiálně, finančně,
ale i pomocí při práci s dětmi.
Budeme také rádi, když naše řady rozšíří noví
členové. Proto, pokud budete mít zájem vy děti
anebo vaši rodiče, zkusit něco nového, trochu si
zaběhat, něco nového se naučit a také se pobavit,
přijďte, prosím, mezi nás = budeme 14. 10. 2020
v 16:00 u hasičské zbrojnice.

starosta SDH Tomáš Pavlíček

Za vedoucí mládeže SDH Bystřec
Vašek Matějka.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Anastázie Schönová
Tadeáš Hrdina
Alice Radová
Marek Seidlman
Přejeme dětem, vyrůstejte ve
zdraví, pro radost svým rodičům.
Jubilanti, kteří oslavili
narozeniny ve 3. čtvrtletí
a podepsali souhlas se zveřejněním.
Marie Macháčková čp. 267 100 let
František Pouk čp. 119
91 let
Oldřich Matějka čp. 337
89 let
Marie Krátká čp. 191
87 let
Marie Matějková čp. 287
87 let
Lidmila Altmanová čp. 134 86 let
Josef Pouk čp. 178
86 let
František Macháček čp. 331 83 let
Růžena Křivohlávková čp. 133 82 let
Ivan Maco čp. 264
81 let
Jan Tejkl čp. 200
80 let
Jana Lišková čp. 213
80 let
Anna Černohorská čp. 58 78 let
Marie Macová čp. 264
78 let
Karel Berka čp. 76
77 let
Helena Berková čp. 76
77 let
Františka Hrdinová čp. 304 77 let
Josef Tejkl čp. 143
77 let
Jan Matějka čp. 294
75 let
Karel Jakeš čp. 354
75 let
Marie Jakešová čp. 354
75 let
Marie Matějková čp. 321
74 let
Jan Hrdina čp. 138
74 let
Jaroslav Čada čp. 151
74 let
Pavel Křivohlávek čp. 227 73 let
Eva Macháčková čp. 267 73 let
Helena Hrdinová čp. 115
73 let
Jaroslav Hrdina čp. 330
73 let
Marta Dolečková čp. 152 72 let
Jan Prokopec čp. 222
72 let
Marie Hrdinová čp. 320
71 let
Ladislav Tejkl čp. 208
71 let
Zdeněk Pösel čp. 338
71 let
Svatava Vaníčková čp. 334 71 let
Ladislav Seidlman čp. 456 71 let
Ludmila Vaníčková čp. 277 70 let
Jan Vaníček čp. 334
70 let
Květa Killarová čp. 307
70 let
Josef Macháček čp. 384
70 let
Blahopřejeme.
Úmrtí
Oldřich Kyllar
zemřel ve věku 68 let.
Marie Prokopcová
zemřela ve věku 93 let.
Pavel Killar
zemřel ve věku 69 let.
Vzpomínáme.

Dne 9. září 2021 uplynulo 25 let, kdy nás opustila naše
drahá maminka Anna Kristková a její vnouček Daneček.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Poděkování

Poděkování

Děkujeme
za projevy soustrasti
a květinové dary všem,
kteří se přišli rozloučit
s naší maminkou
Marii Prokopcovou.
Děti s rodinami

Jménem pozůstalé rodiny
děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naším tatínkem
Pavlem Killarem.
Děkujeme za projevenou
soustrast a květinové dary.
Dana, Marcela, David a Iveta

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
25. – 26. 9.

MDDr. Kopecký Milan, Lanškroun, Mikoláše Alše 152, 739 374 787

28. 9.

MUDr. MBA Mareš Miroslav, Žamberk, Školská 834, 739 374 555

2. - 3.10.

MUDr. Marková Tereza, Lanškroun, 5. Května 2, 465 322 897

9. – 10. 10.

MDDr. Muthsam Vojtěch, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441

16. – 17. 10. MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Duk. Hrdinů 615, 604 749 331
23. – 24. 10. MDDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 822
28. 10.

MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, 465 621 551

30. – 31. 10. MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
6. – 7. 11.

MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, 465 322 348

13. – 14. 11. MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
17. 11.

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 330, 465 626 460

20. – 21. 11. MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, 465 642 765
27. – 28. 11. MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, 465 393 266
4. – 5. 12.

MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. Orl., U koupaliště 149, 465 642 267

11. – 12. 12. MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
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KULTURA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Srdečně Vás zveme na

„Martinskou husí
pečínku“

Caveman - 7. října 2021, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orl.
… aneb Na obranu pračlověka.
Hudba: David Kraus, režie: Patrik Hartl
Hraje: Jakub Slach nebo Jan Holík
Carmen Y Carmen -17. října 2021, 19 hodin,
sál kina Jablonné nad Orlicí
Hrají: Bára Hrzánová, Dagmar Pecková, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Camilo Caller, Daniel Šváb

podávanou s kynutými a bramborovými
knedlíky a dvěma druhy zelí.

Ve dnech 5., 6., 7. a 12., 13.,
14. listopadu

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

V Hostinci „U Špičáků“ v Bystřeci
Rezervace od 4. 10. na telefonu 731 215 098

Na kouzelném paloučku – 30. října 2021, 16 hodin, sál
kina Jablonné nad Orlicí
Zveme děti a jejich rodiče a prarodiče na loutkovou revue
v podáví loutkoherecké skupiny Loudadlo, která spolupracuje
s Českou televizí na pořadu „Studio kamarád“.

Taneční

IC Den otevřených dveří – pondělí 25. října 8-12, 13-16 hod.
U příležitosti dne informačních center vás zveme do našeho IC v Jablonném nad Orlicí. Těšíme se na vás.

Pro manželské a partnerské páry

V Hostinci „U Špičáků“
V Bystřeci
Začínáme

Travesti show: Nemocnice na pokraji zkázy - pondělí
8. listopadu 2021 v 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí,
www.techtlemechtlerevue.cz

7. 11. 2021

Kouzelná vyhlídka – 15. listopadu, 19 hodin,
sál kina Jablonné nad Orlicí
Text a režie: Jakub Nvota
Hrají: B. Munzarová, D., R. Novák, M. Trnavský

Podrobnější informace Vám poskytneme
na telefonu: 731 215 098
osobně v Hostinci „U Špičáků“
mail: hostinecuspicaku@seznam.cz

Výstava dýní
Ve sklepních prostorách IC se uskuteční výstava dlabaných
a zdobených dýní. Otevření výstavy proběhne s krátkým programem v pondělí 1. listopadu v 17 hodin. Vstup na vernisáž
přes dvoreček IC. Soutěžní dýně přineste prosím nejpozději v
pondělí 1. 11. do 12 hodin na IC. Výrobci nejúspěšnějších dýní
budou odměněni.

Těšíme se na Vás!

Hostinec „U Špičáků“

Stolní kalendář na rok 2022
Po několika nástěnných kalendářích jsme se rozhodli, že pro
rok 2022 vydáme stolní kalendář se současnými fotografiemi
Jablonného nad Orlicí. Kalendář je v prodeji na IC za 150 Kč.

Bystřec

SONOR film sobota 20.listopadu v 10 a v 16 hodin, sál
kina Jablonné nad Orlicí. Přehlídka starých dokumentů
o Jablonném nad Orlicí a okolí.

Vás zve 19. - 20. 11. 2021 na
„bramboráky s uzeninou“
„hermelín v bramboráku“
„bramborové placky“
„lokše s povidly a tvarohem“
a další ...

Rozsvěcení náměstí – sobota 27. 11.
O princezně, která ráčkovala – divadlo pro děti, sobota
4. prosince 16 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Koncert BIGBAND Letohrad – pátek 17. prosince – 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí

KŘAPÁČOVÉ HODY

Upozornění:
Vzhledem k možným změnám opatření při covidové situaci
by mohlo dojít také ke změnám při pořádání akcí Odboru
kultury MÚ. Sledujte prosím plakátovací plochy a webové
stránky města Jablonné nad Orlicí .

Rezervace na 731 215 098
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STÉ NAROZENINY
V polovině července oslavila bystřecká rodačka Marie Macháčková,

rozená Mrázková, sté narozeniny.
V domově pro seniory v Lanškrouně, kde Marie momentálně přebývá, byli mezi gratulanty, kromě
jejich nejbližších, ošetřujícího perzonálu i ředitel domova ing. Milan
Minář a starosta Bystřece ing. Tomáš Šťastný.
Kdo Marii zná, ví, že má mírnou
povahu a celý život byla velice pracovitá. Svoji pracovitost prokázala již
ve čtrnácti letech, kdy po dokončení
povinné školní docházky odešla do
služby v Dolní Dobrouči. S manželem Janem Macháčkem má Marie tři
děti – Jana, Evu a Pavla.
Nejprve všichni žili v hospodě
„U Koruny“ (nyní „U Zubaté tlamy“),
kde Marie také pracovala. Později
se přestěhovali do vedlejšího domku, kterému se přezdívá „Na sklípku“. Zde má trvalé bydliště se svojí
dcerou Evou a její rodinou a kde
ještě do nedávna bydlela.
Marie převážně pracovala manuálně v různých profesích – hostinská, dělnice Tesla Jablonné nad
Orlicí nebo v JZD v rostlinné a živočišné výrobě. I po odchodu do
důchodu vypomáhala v družstvu
a také jako doručovatelka pošty.
Marie neměla vždy lehký život,
ale se svým pozitivním přístupem
a smyslem pro humor zažila sedm
vnoučat, osm pravnoučat, ale také
jedenáct prezidentů. Z celého srdce jí přejeme, aby i v tomto pokročilém věku měla radost ze života
a stejně jako na své narozeniny, si
mohla každý den zazpívat.
Marie děkuje také všem gratulantům za přání a milá slova k jejímu jubileu.

ZLATÁ SVATBA
21. 8. 2021 oslavili Pavel a Milena Křivohlávkovi zlatou svatbu.

Gratulujeme.

Místní organizace Českého rybářského svazu
Jablonné nad orlicí Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ
POSLEDNÍ VÝLOV
v sobotu 2. 10. 2021 od 11 hodin
v prostorách rybárny

rodina Macháčkova
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BYSTŘECKÉ KILOMETRY 2021
Za pěkného a slunečného počasí se 7. srpna 2021
uskutečnil již 21. ročník „Bystřeckých kilometrů“.
Ve spolupráci s obcí Bystřec je uspořádal KČT Malá
Haná Velké Opatovice společně s dobrovolníky s Bystřece, které organizoval pan
Jaroslav Vaníček. Všechny
trasy začínaly a končily tradičně u „Hostince u Špičáků“.
„Bystřecké kilometry“ absolvovalo 235 účastníků, 184
pěších a 51 cykloturistů.
Nejoblíbenější trasou pro
pěší turisty byla trasa 6 km
do Stroužník a přes Šunavu
zpět do Bystřece k Hostinci
u Špičáků, kterou prošlo 90
účastníků. 9 km absolvovalo 20, 15 km 37, 27 km 21,
35 km 8 a 43 km také 8 účastníků.

Chceme poděkovat všem, kteří se na organizaci
a chodu „Bystřeckých kilometrů“ jakkoliv podíleli. Fotografie laskavě poskytl pan Vladimír Hovorka. Děkujeme.

Obec Bystřec a Jaroslav Vaníček čp. 378

Nejoblíbenější trasou pro cykloturisty byla trasa
80 km, kterou si vybralo 22 účastníků. Trasu 20 km
absolvovalo 15, 40 km 12 a 122 km 2 účastníci.
Nejvíce účastníků bylo z Bystřece – 76, potěšila účast turistů z Lanškrouna (20) a z Jablonného
nad Orlicí (15). Překvapila účast turistů ze vzdálených míst – např. Ostrava, Karlovy Vary nebo Louny.
Účastníci se k nám sjeli opravdu z celých Čech, Moravy a Slezska. Byli mile překvapeni krásou naší krajiny a hlavně výhledy, neboť tento den byla vidět od
dubu Sněžka. Těší nás, že mnozí turisté slíbili účast
na příštím ročníku „Bystřeckých kilometrů“.
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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 3. 12. 2021.
Za příspěvky děkujeme.

