Sněhuláčku bílý my tě postavili, do dálky se dívej, zahrádku nám hlídej, vždyť jsi náš.
Sněží, sněží, sněží a zvony bijí z věží bim, bam, bim,bam.
Už spadlo všechno listí a mráz bíle kreslí co k Vánocům ti dám.

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

SLOVO STAROSTY
Rok se s rokem sešel a opět nastává dlouho očekávaný sváteční čas, který nás naplní klidem a pohodou.
Na konci loňského roku jsme plánovali mnohé a hned od
začátku sezony jsme směřovali všechny síly k námi vytyčeným cílům. Přes nemalé problémy se nám podařilo
vybudovat chodník od kapličky do sídliště, který přispěje
k bezpečnějšímu pohybu dětí při cestě do školy. Opravila se jedna z ulic v sídlišti, čímž jsme zahájili postupnou
opravu, po které zmizí překopy a další defekty v komunikacích. Také jsme začali přemísťovat kontejnery na tříděný odpad od hlavní silnice. Potvrdilo se to, že nepořádek
kolem kontejnerů si neděláme my, ale často přespolní,
kteří naší obcí pouze projíždějí a je jim jedno, jestli udělají nepořádek, protože je to nic nestojí. Děkuji Vám ještě
jednou za potvrzení výše uvedeného. Pokud své počínání chcete ještě vylepšit, využívejte spíše pytlového sběru
dům od domu než odnos do sběrných nádob.
Abych nás jen nechválil, tak se musím přiznat, že
v plánu bylo mnohé další. Nepodařila se nám opravit
Příčnice, která je v hodně špatném technickém stavu,
neopravili jsme komunikaci ve Stroužníkách. Plánovalo
se také mnoho projektových příprav, které se z důvodu
nedostatku projekčních kapacit nepodařilo dotáhnout.
Věřím, že nejen toto se nám v příštím roce podaří.
Do příštího volebního roku plánujeme opravy komunikací a pokusíme se dotáhnout maximum příprav pro
investice na nadcházející období. Stále projektujeme
chodník na horní konec obce (spolupráce se SUS PK,
předpokládaná realizace 2024 – 2025), připravujeme re-

vitalizaci okolí skladiště, rekonstrukci „svazarmu“ nebo
studie na opravu hasičárny. V příštím roce se pokusíme
prodat objekt čp. 301 a připravíme k prodeji další stavební parcelu vedle čp. 90, dosud se nám nepodařilo prodat
parcelu č. 237/15 v sídlišti.
Kulturní a společenské akce jsme hlavně díky úsilí
dobrovolníků a pana místostarosty uspořádali a myslím,
že byly úspěšné. Poprvé se uskutečnilo setkání jubilantů, které si všichni oslavenci užili. Díky plošně nařízené
karanténě v naší základní škole a vládním doporučením
jsme zrušili rozsvícení stromu, kterého se i přes to zúčastnilo nemálo našich občanů. Letošní vánoční stromeček
je zase o něco bohatší díky nemalé pomoci pana Duška
a našich hasičů. Podařilo se nám doplnit další světelnou
výzdobu. Za pomoc jim patří velké poděkování.
Velké poděkování zaslouží naše pedagožky, které
v době nařízené karantény zajistily návštěvu mobilního
odběrového týmu a tím umožnily rychlý návrat dětí z karantény do školy. Další díky zaslouží za to, že se našim
dětem věnovaly „na dvou frontách“ – učily online i fyzicky
ve třídách, což je i pro mě jako laika nepředstavitelný úkol.
Díky jejich odhodlání nemusela být naše škola uzavřena
a všechny děti, kterým nebyla nařízena karanténa chodily do školy bez omezení. Je smutné, že v takto nelehké
situaci někteří rodiče nevybíravým způsobem osočili paní
ředitelku z uzavření školy – což vůbec nebyla pravda.
Prosím, neubližujme si navzájem, zvažujme svá slova.
Na závěr Vám přeji pozitivní myšlení, zdraví a úspěšný
vstup do nového roku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 30. 11. nás navštívilo divadélko Jojo a zahrálo nám pohádku O sněhovém nadělení.Za okny
zrovna padal sníh a my sledovali příběh zvířátek.
Na závěr veverčák dal paní učitelce oříšek. A prý to
nebyl jen tak ledajaký oříšek, ale kouzelný, který nesměl spadnout na zem. A ptáte se proč? Protože by
se mohl objevit čert. Paní učitelka ho pevně držela
v ruce a šla ho schovat. Další den se děti na oříšek
ptaly: – „Je opravdu kouzelný?“ „A objevil by se čert?“
Někdo z dětí by to rád vyzkoušel a někdo raději ne.
A tak jsme se domluvili, že až bude školka plná malých čertíků, že to zkusíme.
A ten den nastal ve čtvrtek. Byla čertovská školka.
Jeden čertík hezčí než druhý. Podívejte se.

„Já bych chtěl, ale bojím se.“
„Jo, hodíme.“
A protože převažovalo více kladných odpovědí, tak
jsme se postavili k oknu, otevřeli ho a oříšek hodili
na zahradu. Nic se nedělo, děti byly trochu zklamané,
ale chtěly ještě chvilku počkat. A najednou se v chaloupce rozsvítilo světýlko, prskavky krásně prskaly
a objevila se hlava čerta. To bylo překvapení, oříšek je
opravdu kouzelný. Čertík poskakoval kolem domečku
a najednou si všiml, že se na něho dívá spousta malých čertíků, polekal se a utekl zpátky do chaloupky.
Chvilku se odhodlával, ale přece jen za námi do školky přišel. Děti zazpívaly čertíkovi písničku a za odměnu dostaly sladkosti. Nakonec se s čertíkem rozloučily
a užily si zbytek dne v kostýmech.

Tancovali dva čertíci za ruce se drželi,
Zamávali, zadupali, pak se zase rozběhli.
„Tak co děti, hodíme oříšek na zahradu?“- ptala se
paní učitelka.
„Ne!“

A my Vám všem přejeme veselé Vánoce!

Kolektiv MŠ
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
STALI JSME SE KNIHOMOLY

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 jsme
s paní učitelkou a naší třídou šli
do knihovny na pasování na
čtenáře. Tam nás čekala paní
knihovnice a pan starosta. Ti nás
pasovali na čtenáře a předali nám
knížku Byl jednou jeden život.
Ještě v knihovně jsme si začali
číst. Moc se mi to všechno líbilo.

Ládík Špičák, 3.ročník

Dne 21. října jsme se naše třída sešli v naší místní knihovně,
kde na nás čekal pan starosta
Tomáš Šťastný s paní Benešovou. Každý předstoupil před
pana starostu, který nás pasoval na knihomola. Dostali jsme
krásnou knížku, která se jmenuje Byl jednou jeden život.
Bylo to moc fajn. Pak jsme se všichni vyfotili
a vrátili jsme se zpátky do školy.

podívat po knížkách, které bychom si mohli příště půjčit. V knihovně se mi vše moc líbilo.

Ve čtvrtek 21.10. jsme šli do knihovny na pasování
na čtenáře. Řekli jsme básničku Cestička k domovu.
Dostali jsme knížku Byl jednou jeden život, díly Mozek, Srdce a Kosti. Nakonec jsme řekli básničku Jen
si děti všimněte.

Ve čtvrtek jsme se v místní knihovně zúčastnili pasování na čtenáře. Čekal tam na nás pan starosta
a paní knihovnice. Řekli jsme jim básničku a na oplátku od nich dostali knihy s věnováním. Všichni měli radost a krásný pocit z příjemně stráveného dopoledne.

Markétka Formánková, 3.ročník

Lucinka Tejklová, 3.ročník

Ondra Skalický, 3.ročník

Jony Tomeš, 3.ročník

Ve čtvrtek 21. října jsme byli v obecní knihovně na
pasování na knihomoly. Čekala nás tam paní knihovnice a byl tam i pan starosta, který nás pasoval. Každý dostal knihu jako dárek. Já jsem dostala knížku Byl
jednou jeden život, díl Srdce. Nakonec jsme se mohli

V knihovně se mi moc líbilo, knížky mi jsou hodně
blízké. Nejvíc se mi líbilo pasování na čtenáře. Dostali
jsme knížku od pana starosty. Jmenovala se Byl jednou jeden život, díl Kosti. Knížku jsem si hned přečetla a zapsala do čtenářského deníku.

Esterka Šmídová, 3.ročník
Mgr. Marta Mikmeková
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Lady, vládne plno pohody.
Děti venku sáňkují, na Mikuláše čekají.
Upečeme vánočku, zapálíme čtvrtou svíčku.
Usmažíme kapříka a přivítáme Ježíška.

VÝUKA V KARANTÉNĚ

Učili jsme už různě - ve třídách, online z domu
- a teď jsme měli možnost i oboje spojit a učit část dětí
na dálku a část dětí ve škole. Jak se říká: každá zkušenost je dobrá. Vyzkoušeli jsme, porovnali si
zkušenosti a doufáme,
že už budeme moc učit
jen ve třídách 😊.
Všechny děti i rodiče
chválíme za skvělý přístup, pomoc a podporu.
Děkujeme

MICHAL ŠAROUN

Čert nám leze do chalupy,
na okna bubnuje, dlouhý ocas, černé uši,
tedy čerte to ti sluší.
Celý černý samý chlup.
Metlou dělá velký hluk.

Mgr. Petra Křivohlávková

Pátek 3. prosince byl ve 4. třídě inspirovaný zimními
obrázky pana Josefa Lady.
Jedním z úkolů tohoto dne bylo popsat prosincovou
ilustraci J. Lady pomocí básničky.
VIKTORIE VANÍČKOVÁ

Prosinec už volá , už je sníh a já zase jedu na saních.
Vánoce se rychle blíží, brácha do špajzu se plíží.
Tajně bere perníčky, strká je do botičky.
Mamka stejně všechno ví,
Ježíškovi to nepoví 😊

Mgr. Andrea Költe

LUCIE POUKOVÁ

Venku vločky padají,
Koledy se zpívají.
Doma tiše spinká kočka,
V hrnci už se vaří čočka.
Za oknem se snáší
vločka, jedna mi přistála na nose,
Brzy už budou Vánoce.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Optimismus ze začátku školního roku trochu pohasl,
ale děti jsou statečné a musím podotknout, že kdyby
bývaly neslyšely tolik informací (především těch negativních) od dospělých, dokázaly by se nad celou situaci
velmi dobře povznést...Možná bychom se od nich mohli

LILLY VACKOVÁ

Na Štědrý den, vyjedeme ven, sněhuláka postavíme,
andělíčky vyválíme, než půjdeme domů, svezeme se
dolů.
V dálce slyšíme zvoneček, za oknem už svítí vánoční
stromeček.
SOFIE HAVLENOVÁ

Sníh nám padá na čepice, na zahradě bílý
mrak, na terase sněhulák.
Venku už se setmělo,
rozsvítí se světýlka a
já vyhlížím vánočního
andílka.
Na

MATĚJ NOVOTNÝ

obrázcích

od

4

lecčemu naučit :) Za sebe mohu říci, že vedení školy
a paní učitelky dělají zodpovědně vše pro to, aby výuka probíhala v rámci možností co nejlépe. Také jsem
při uvalení karantény na téměř všechny žáky velmi
ocenila možnost otestování dětí v naší obci (v tělocvičně), které zprostředkovala paní Költe.

a veřejné besídky, nacvičujeme alespoň drobné představení, které zprostředkujeme videozáznamem.
Přeji všem velkým i malým klidné a radostné prožití
vánočních svátků, hodně naděje, optimismu a pevného zdraví do nového roku.

Za školní družinu Lída Šlesingrová

Radostné Vánoce a šťastný
nový rok 2022 Vám všem
přejí zaměstnanci
ZŠ a MŠ Bystřec.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HORNÍ ČERMNÁ
Podzimem jsme prošli bez větších problémů. Po
termínech jako distanční výuka, rotační výuka nám
přibyl ještě termín hybridní výuka (v době karantény je
část žáků doma a žáci očkování nebo po prodělaném
covidu ve škole a učí se společně přes IT techniku).
Naštěstí jsme tento způsob výuky nemuseli využívat.
Stále se máme co učit :).
Škola začala v běžném režimu, kroužky začaly svoji
činnost a po roce a půl je o jejich činnost mezi dětmi velký zájem. Nejvíce se všichni těšíme na nové
hřiště, jehož dokončení se blíží. Zatím ho okukujeme
jen z oken školy a těšíme se na jeho otevření. Velká
investice obce se jistě zúročí. Vždyť pobyt venku při
jakékoliv činnosti je přece nejlepší způsob budování
imunity proti všem nemocem. Těšíme se, že otevření
hřiště zahájíme na jaře sportovním utkáním mezi našimi školami - ZŠ Horní Čermná a ZŠ Bystřec.
Nové sportoviště disponuje hracími plochami na
basketbal, volejbal, fotbal a tenis. V rámci tělesné
výchovy budou hřiště využívat žáci naší školy, odpoledne pak děti v rámci různých kroužků. Samozřejmě jeho využití bude i pro veřejnost. V dnešní online
době nesmíme zapomínat na fyzické zdraví dětí, na
pravidelný pohyb. Hřiště společně s tělocvičnou nám
k tomu bude výborně sloužit.
Přeji všem klidný advent, naplněný pohodou a radostným očekáváním, Vánoce plné pohody a radosti.
Do nového roku především pevné zdraví.

Přes všechna úskalí různých nemocí pokračujeme
ve družince v našem putování kolem světa. Povídali jsme si třeba o sopkách, indiánech, polární záři
a také odkud byl svatý Martin nebo svatý Mikuláš. Byla
jsem mile překvapená, co všechno některé děti vědí
a jakou mají fantazii, když jsme zabrousili do Číny
a vymýšleli podobu a schopnosti vlastního draka…
Od začátku adventu je cítit vánoční atmosféra
a díky sněhové nadílce si můžeme užít i hodně venkovní zábavy. Děti se letos opět mohou ve družince
těšit na překvapení pod stromečkem. Přesto, že se
kvůli epidemiologické situaci nekonají vystoupení

Mgr. Eva Trojková
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

KLUB DŮCHODCŮ
V letošním roce 2021 jsme se poprvé sešli až v polovině června na myslivně. Každý se už těšil, protože
covidová pandemie nám na dlouhý čas omezila naše
setkávání v Klubu důchodců. Seděli jsme venku pod
přístřeškem na čerstvém vzduchu. Pobavili jsem se,
zazpívali a pochutnali si na grilovaných kuřatech.
Další setkání se nám podařilo uskutečnit začátkem
září opět na myslivně. Na ohýnku jsme si opekli špekáčky, k tomu jsme přidali dobré pití a dobrou náladu.
V polovině září jsme oslavili v hostinci „U Špičáků“
narozeniny několika našich přátel.

KONANÉHO DNE 25. 10. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1. Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějka, Karel Voznický
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. 6
2.3.2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystřec
2.3.3 Dotace Orlicko
2.3.4 Dotace JSDHO
2.4		 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Žádost o odkoupení pozemku 222/55
2.4.2 Smlouva kupní a o prodeji pozemku 3418/11
2.5		 Různé
2.5.1 Poděkování za darovací smlouvu
2.6		 Diskuze
2.6.1 Rozpočet
3. Finanční záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové
opatření č. 6 dle přílohy.
3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystřec ze
dne 24. 9. 2021 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace Sdružení obcí Orlicko na
úhradu části nákladů spojených s pořízením novějšího
pásového vozidla - rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Buková hora – Suchý vrch v částce
33.000,-- Kč.
3.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
4. Pozemkové záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec neschvaluje prodej pozemku p. č. 222/55 manželům MV a PV
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu kupní o
prodeji pozemku p. č. 3418/11 p. JN, dle přílohy.
5. Různé
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí poděkování za peněžitý dar z rozpočtu obce pro potřeby Nadačního fondu S námi je tu lépe! při Orlickoústecké nemocnici.
6. Diskuze
6.1. Rozpočet obce Bystřec

V pondělí 27. září jsme byli na výletě. Tentokrát
jsme navštívili čokoládovnu Troubelice. Je to takový
malý rodinný podnik. Paní nás tam formou přednášky
a ochutnávky seznámila s výrobou čokolády. V jejich
podnikové prodejně jsme si nakoupili samé delikatesy.
Potom jsme se ještě zastavili na hradě Bouzov. Někteří z nás si připomněli, že tam naposledy byli „nedávno“ jako děti na školním výletě. Všem se to líbilo,
výlet se nám vydařil.

Obecní úřad bude uzavřen
od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2021

Knihovna bude uzavřena

V říjnu jsme se sešli v hasičárně. Poslední setkání
důchodců bylo letos 4. listopadu také v hasičárně, kdy
jedna z nás slavila krásné životní jubileum.
Těšíme se na další rok. Věříme, že pandemie ustoupí a budeme se moci pravidelně scházet.

od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021

Redakční rada přeje všem občanům
klidné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví
a pohodu.

Tejklová Marie
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KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK
část II.
Co nás čeká a nemine…

- vážení směsného komunálního odpadu, odkládaného Vámi občany do jednotlivých černých/kovových
popelnic (tj. vážení jednotlivých popelnic u každé nemovitosti),
- zpoplatnění občanů místním poplatkem podle
hmotnosti odkládaného směsného komunálního
odpadu do černé/kovové popelnice (v duchu „zaplať
za to, co vyhodíš“),
- zavedení popelnic na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem (mělo by jít především o popelnice na papír a plast, příp. i na bioodpad),
- zavedení samostatných popelnic na popel z pevných paliv z důvodu minimálního poplatku za ukládání tohoto vytříděného odpadu na skládku.

Vážení občané,
dovolte mi v mém dalším – v pořadí již druhém článku k problematice komunálních odpadů seznámit Vás
s dosavadním vývojem společných jednání členských
obcí našeho svazku na dané téma a popsat Vám možné kroky obcí, které by měly vést ke splnění povinností, jež jim byly uloženy novou odpadovou legislativou.
Jak jsme si již v předchozím článku řekli, nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství přinesla hned několik zásadních změn, které významným
způsobem již nyní dopadají a do budoucna budou
ještě více dopadat především na obce a jejich občany. Mezi ty nejzásadnější patří každoroční zvyšování
poplatku za ukládání odpadu na skládku, stanovení
povinného minimálního podílu recyklace odpadu,
počínaje rokem 2025, a zákaz ukládání využitelných
odpadů na skládku od r. 2030. Zjednodušeně řečeno
– od letošního roku je na obce, potažmo Vás občany,
vyvíjen obrovský tlak na maximální třídění odpadu,
jež by mělo mít za cíl co nejnižší produkci směsného
komunálního odpadu, který odkládáte do svých černých/ kovových popelnic.
Domnívám se, že je v této souvislosti důležité si teď
a tady připomenout, že obec je sice ze zákona povinna
plnit roli původce komunálního odpadu, nicméně jde
o odpady, které produkujete na jejím území Vy – její
občané, – a že zejména na Vás proto velkou měrou
záleží, jak se obci podaří plnit minimální povinný podíl recyklace odpadu a jaké náklady bude obec mít
s ukládáním odpadu z Vašich popelnic na skládku.
Po zvážení všech těchto skutečností při vědomí, že
v každé obci žijí občané, kteří odpovědně třídí odpady, ale naopak také i občané, kterým je tato problematika lhostejná, se naše členské obce aktuálně
rozhodují, jakou cestou co
nejvíce motivovat své občany k vyšší ochotě třídit
odpady.

ZAPLAŤ BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TŘÍDÍŠ
Další z cest, kterou má obec možnost zvolit, je ponechat dosavadní systém sběru, svozu a likvidace
komunálních odpadů s tím, že občané budou i nadále
zpoplatněni paušálním poplatkem, který neumožňuje
jakkoliv reflektovat vyšší či nižší snahu jednotlivých
občanů třídit odpad. Výše tohoto poplatku byla do loňského roku vázána na výši nákladů, které obec vynaložila na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu. Nyní však již tento poplatek vázán na propočet
těchto nákladů není a je možné jej tak bez váhání stanovit až do výše 1 200 Kč na občana a rok. Tato cesta
sice dle mého názoru obci přinese na nějakou dobu
dostatečné finance na pokrytí nákladů spojených se
sběrem a likvidací komunálních odpadů, nicméně
v ní postrádám pozitivní motivaci ve vztahu k občanovi,
která by ho vedla k vyšší ochotě třídit a ve výsledku tak
i k zajištění plnění povinnosti obce, spočívající v povinném podílu recyklace odpadu.
Pojďme se nyní podívat na to, jak je na tom
s množstvím a složením komunálního odpadu a dále
s plněním podílu recyklace konkrétně Vaše obec:

ZAPLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ
Jednou z možných a dle
mého názoru nejvhodnější
cestou je pozitivní motivace
občanů, která zohledňuje
jejich individuální ochotu
odpady třídit a podle toho
také mezi ně spravedlivě
rozděluje náklady na jejich
likvidaci. O jakou cestu jde?
Jde o několik opatření,
která na sebe mohou navazovat, případně mohou jít
i ruku v ruce a bude záležet
na každé obci, zda vůbec či jaká z těchto opatření se
nakonec rozhodne zrealizovat a jak rychle a v kolika
krocích tak učiní. Možná opatření na této cestě jsou
následující:

Obec musí zajistit povinný podíl recyklace odpadu ve
výši 60 % od r. 2025, ve výši 65 % od r. 2030 a ve výši
70 % od r. 2035. Z výše uvedeného ovšem vyplývá,
že Vaše obec v posledních dvou letech plnila povin7

POPLATEK
ZE PSA A ZA ODPADY V ROCE 2022
Poplatek ze psa
Poplatek ze psa zůstává nezměněn. Všichni občané budou platit poplatek ze psa ve výši 200,- Kč.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osobám, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2022.

ný podíl recyklace v rozmezí 33,45 - 38,70 %, což je
o něco málo více, než je polovina podílu, který musí
ze zákona plnit již počínaje rokem 2025. Vedení Vaší
obce tak bude muset učinit zásadní kroky k tomu, aby
obec splnila povinnosti dané jí zákonem a vyhnula se
tak vysokým finančním sankcím, které jí hrozí za jejich
porušení.
Věřím, že i Vy občané či majitelé rekreačních nemovitostí na území obce Výprachtice máte zájem na
tom, aby obec plnila své zákonné povinnosti spočívající v maximálním třídění komunálního odpadu, co
nejnižších nákladech na svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu a konec konců i na zlepšení životního prostředí, kterému všichni společně ulehčíme
především minimalizací všech odpadů.
S Vámi všemi se ráda osobně setkám třeba na některém ze společných setkání na toto téma ve Vaší
obci, které jsme například v Petrovicích s paní starostkou Jitkou Duškovou a zastupiteli obce Petrovice
uspořádali na konci září t.r. a jež mělo dle našeho názoru značný úspěchu tamních občanů.
Přeji Vám všem krásný podzim a pevné zdraví!

Poplatek za odpady
Poplatek za odpady se nemění. Základní sazba
na občana je 540,- Kč, student na internátě zaplatí
290,-Kč, za rekreační chalupu je 540,- Kč. Pokud je
místo pobytu vzdáleno více jak 200 m od nejbližšího
svozového místa, je možné využít slevy a sazba na
občana je 490,- Kč.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2022.
Prosíme, úhrady posílejte na účet 2629611/0100.
Variabilní symbol je číslo domu. Můžete také zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
Bližší informace získáte v kanceláři na obecním
úřadu telefon 465 642 643 nebo 724 148 116.

Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz popelnic 21., 28. 12. 2021
Svoz dům od domu 16. 12. 2021
Rok 2022
Svoz popelnic je v úterý.
Skladiště je otevřeno první sobotu v měsíci.
Svoz tříděného odpadu dům od domu je 14. 1., 11. 2.,
11. 3. 2022..

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

ORDINAČNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ORDINACE ZUBNÍ LÉKAŘKY
MUDR. ZUZANY JEDLIČKOVÉ
Pondělí 20. 12
Bystřec
7.00 – 13 hodin
Úterý
21. 12. Výprachtice 7.15 – 12 hodin
Středa 22. 12. dovolená
Čtvrtek 23. 12. dovolená
Ve středu a ve čtvrtek budou akutní případy ošetřeny
po telefonické domluvě telefon 605 962 028 v době
od 7 do 8 hodin.
24. 12. až 2. 1. využívejte pohotovostní služby.

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. RADMILY JAREŠOVÉ
Od 20. 12. do 23. 12. nebude MUDr. Jarešová ordinovat. Akutní případy od 20. 12. do 22. 12. ošetří po
předchozí telefonické domluvě MUDr. Remešová.
V pátek 23. 12. zastoupí pouze po předchozí telefonické domluvě MUDr. Novotná Zdeňka ve své ordinaci.
Stále platí, že je nutné se ke každému vyšetření
v ordinaci předem objednat. Nejlépe je objednat se
e-mailem. Čas objednání je pouze orientační.
Ordinační doba mezi svátky
Pondělí 27. 12.
7 – 11 hodin
Úterý
28. 12.
7 – 11.30 hodin
Středa 29. 12.
7 – 11.30 hodin
Čtvrtek 30. 12.
7 – 11 hodin,
Výprachtice 12 – 14 hodin
Pátek
31. 12.
7 – 10 hodin
Přejeme všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 3. října
se v budově obecního úřadu konala malá slavnost
vítání
občánků.
Přivítali jsme nové
občánky
Rozárii
Vaníčkovou, Sáru
Tejklovou,
Jana
Novotného, Viktora Stachuru, Anastázii Schönovou,
Michala Urbana,
Elišku Černohorskou, Marka Seidlmana,
Natálii
Rollerovou, Tadeáše Hrdinu, Jonáše
Hrdinu, Tadeáše
Rouse, Alici Radovou, Hedviku
Uhrovou, Veroniku Dutkovou, Tadeáše Kvapila, Lukáše Richtra,
Adélu Eliášovou, Matěje Uhra, Dorotu Rybkovou, Nikolu Nadrchalovou, Šimona Killara. Přítomné
přivítala paní Dana Pauková. Pan
starosta ing Tomáš Šťastný popřál
rodičům mnoho trpělivosti při výchově dětí a hodně krásných prožitých okamžiků. Přednášely děti
z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Jany Vašíčkové
a děti ze základní školy pod vedením paní družinářky Ludmily
Šlesingrové. Hrála slečna Eva
Štěpánková. Fotografovala paní
Lenka Mikulová.
Ludmila Benešová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Šimon Černohorský
Adam Drahokoupil
Viktorie Uhrová
Přejeme dětem, vyrůstejte ve
zdraví, pro radost svým rodičům.

Zveme Vás na

AKORDEÓNOVÝ
KONCERT
v neděli 19. prosince v 17.30 hodin
v kostele.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
18. – 19. 12. MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
24. 12.
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, Tyršova 259, 972 324 447
25. 12.
MDDr. Faltusová Tereza, Lanškroun. Českých bratří 519, 467 771 918
26. 12.
MDDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
27. 12.
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec čp. 182, 465 642 990
28. 12.
MUDr. Nováková Klára, Letohrad, Šedivská 498, 605 598 958
29.12.
MDDr. Junková Aneta, Žamberk, Školská 834, 739 374 555
30. 12.
Khmara Oleksii, Letohrad, U Dvora 815, 605 501 139
31. 12.
MDDr. Kopecký Milan, Lanškroun, Mikoláše Alše 152, 739 374 787
1. – 2. 1.
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, Školská 834, 739 374 555
8. – 9. 1.
MUDr. Marková Tereza, Lanškroun, 5. Května 2, 465 322 897
15. – 16. 1. MUDr. Muthsam Vojtěch, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
22. – 23. 1. MUDr. Nováková Klára. Žamberk, Šedivksá 498, 465 622 216
29. – 30. 1. MDDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 822
5. – 6. 2.
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, 465 621 551
12. – 13. 2. MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, 465 322 348
19. – 20. 2. MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
26. – 27. 2. MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
5. – 6. 3.
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 330, 465 626 460
12. – 13. 3. MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, 465 642 765
19. – 20. 3. MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, 465 393 266
26. – 27. 3. MUDr. Beranová Renata, Jablonné n.O., U koupaliště 149, 465 642 267
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Jubilanti, kteří oslaví a oslavili
narozeniny ve 4. čtvrtletí
a podepsali souhlas se zveřejněním.
Pavel Krátký čp. 191
91 let
Václav Pouk čp. 319
88 let
Anna Marešová čp. 105
85 let
Anna Vašíčková čp. 223
83 let
Emilie Pouková čp. 178
82 let
Jana Franclová čp. 186
81 let
Anna Hejlová čp. 90
81 let
Marie Vaníčková čp. 62
80 let
Marie Moravcová čp. 90
79 let
Marta Pouková čp. 319
78 let
Eva Termerová čp. 225
78 let
Jan Killar čp. 307
77 let
Jan Hrdina čp. 320
77 let
Jan Štěpánek čp. 163
77 let
Jaroslav Grunwald čp. 332 76 let
Eliška Hrdinová čp. 136
76 let
Josef Tobiška čp. 167
75 let
Marie Šulcová čp. 90
75 let
Josef Černohorský čp. 328 74 let
Ludmila Kniznerová čp. 316 74 let
Veronika Čadová čp. 151 74 let
Ladislav Derka čp. 342
74 let
Vlasta Derková čp. 342
74 let
Františka Grunwaldová čp. 332 74 let
Anna Černohorská čp. 328 72 let
Stanislav Uher čp. 209
72 let
Růžena Derková čp. 343
72 let
Václav Killar čp. 372
71 let
Hana Seidlmanová čp. 456 71 let
Bořivoj Krejsa čp. 217
71 let
Josef Budiš čp. 349
70 let
Miroslav Derka čp. 343
70 let
Marie Jansová čp. 351
70 let
Marie Tejklová čp. 208
70 let
Jan Kubín čp. 190
70 let
Gratulujeme.
Úmrtí
Anna Černá
zemřela ve věku 56 let.
Eliška Krátká
zemřela ve věku nedožitých 92 let.
Jiří Smejkal
zemřel ve věku 74 let.
Růžena Kyralová
zemřela ve věku nedožitých 98 let.
Oldřich Matějka
zemřel ve věku 89 let.

FINANČNÍ PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ
S MAS ORLICKO

MAS ORLICKO, Z.S. A PENÍZE PRO
SPOLKY

Rostlinná i živočišná výroba na území Orlickoústecka může být obohacena o více než 9 milionů korun. Tento finanční objem vymezila MAS ORLICKO,
z.s. pro podporu místních zemědělců. Vyhlášení
výzvy pro podání žádosti proběhne během února
a předcházet jí budou lednové semináře pro žadatele, kde se účastníci dozvědí o podmínkách výzvy
včetně hodnotících kritérií.
Samotná žádost bude podávána prostřednictvím
Portálu farmáře a žádosti mohou být zaměřeny na
investice do staveb, strojů nebo technologií v zemědělské prvovýrobě. Minimální finanční výše projektů
musí být 300 000 Kč, maximální výše finanční podpory bude 3 000 000 Kč. Výše dotace 50-70 %.
Více informací podá Ing. Alice Brožková, e-mail:
brozkova@mas.orlicko.cz.

Na spolky (a nejen na ně) z území Orlickoústecka
čeká od jara 2022 finanční podpora více než 9 milionů korun. Tento finanční objem znamená pro spolkovou a kulturní činnost mimořádnou příležitost, jak
získat finanční prostředky na své projekty. Samotné
podávání žádostí o dotaci bude vyhlášeno během
února a žádosti budou konzultovány se žadateli přímo v Žamberku na MAS ORLICKO, z.s., samotné
podání proběhne přes Portál farmáře. Do podání žádosti mají spolky čas zvládnout kroky k úspěšnému
podání žádosti.
Rozhovor s Ing. Václavem Kubínem, předsedou
Rady MAS ORLICKO, z.s.:
Proč se MAS rozhodlo pro podporu spolků
a dalších kulturních
činností s tak velkým
dispozičním
rozpočtem?
Víme, že spolky a spolková a kulturní činnost
jsou pro život v obci velmi důležité, k významnějším investičním prostředkům mají však složitější
přístup. To potvrdilo i mapování potřeb v našem regionu a zaznívá to i z úst
starostů a starostek v území MAS. Rozhodnutí o podpoře spolků neproběhlo ze dne na den, ale intenzivně
jsme o tomto diskutovali v rámci Rady MAS, kde jsou
zastoupeni jak starostové, tak podnikatelé a zástupci spolků. Po zvážení možností, které nabízí dotační program PRV (Program rozvoje venkova) jsme se
rozhodli, podpořit právě významně kulturní a spolkovou činnost. Věříme, že nabízená finanční podpora
bude pro spolky motivační k překonání jistých administrativních překážek, a především podpoří mnoho
potřebných aktivit.
Bude se podobná dotační podpora pro spolky
opakovat v následujících letech?
V nejbližším horizontu vyhlášení další výzvy pro
spolkovou činnost nevidíme. Programy pro nové období se teprve formují a současně bude důležité i to,
jak spolky dokáží právě tuto výzvu využít.

Všechny veřejně dostupné informace stejně jako
přihlašovací odkazy na semináře budou k dispozici
na webu MAS ORLICKO, z.s.: mas.orlicko.cz.
Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.

Kateřina Pešková, MAS ORLICKO, z.s.
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Proč budou spolky před podáním žádosti o dotaci povinně absolvovat konzultaci s manažery
MAS?
Samotný proces podání žádosti není mimořádně
náročný, nicméně žádost sama obsahuje pasáže,
které bez předchozích zkušeností mohou být žadateli
podceněny, což následně přináší mnoho vrásek při
realizaci projektu. Naším cílem je pomoci tedy žadatelům nejen žádost podat, ale podat ji tak, aby pro
ně byl projekt hladce realizovatelný. Také se držíme
zásady, že nejprve je potřeba si odpovědět na otázky
„Co potřebuji?“ a „Je pro mě dotace ta správná cesta?“ a až poté se pustit do samotné přípravy žádosti.
A tím vším chceme žadatele provést.

Preferenční kritéria budou zveřejněna, jakmile je
budeme mít schváleny Řídícím orgánem. V současné době zahajujeme jejich konzultaci. Co však mohu
říct je, že pracovní skupina navrhovala preferenční
kritéria velmi zodpovědně a byla velká snaha, aby žadatel, který s námi spolupracuje a zároveň bude konzultovat svůj projektový záměr před podáním žádosti
o dotaci, byl úspěšný.
Jaké projekty spojené se spolkovou činností v
minulosti MAS ORLICKO, z.s. podpořilo?
Poslední výzva na podporu spolkové a kulturní činnosti včetně knihoven byla vyhlášena v roce 2020.
V této výzvě se podařilo podpořit například projekty
na rekonstrukci spolkových chatek, pořízení vybavení (pivní sety, stoly, židle, dataprojektory, …), ale
i rekonstrukce pódií v kulturních sálech. Tanečním
sborům byly pořízeny kroje a knihovnám vybavení
(sedací vaky, nové regály na knihy, …).

Rozhovor s Ing. Alicí Brožkovou, projektovou
manažerkou PRV:
Na co konkrétně mohou spolky,
obce a další žadatelé získat dotaci?
Podpora bude zaměřena jak na možnost pořízení technologií a vybavení,
tak na možnost podpořit rekonstrukce/
rozšíření kulturní,
spolkové činnosti a
jejich zázemí včetně
obecních knihoven. Dále bude možné podpořit mobilní stavby a zařízení (party stany, nůžkové stany,
projekční technika, ozvučení pódia, …).
Jakým způsobem by žadatelé měli tuto finanční příležitost uchopit a co přesně by měli udělat
pro úspěšné podání žádosti a následné obdržení
dotace?
V první fázi je potřeba si v rámci spolků rozdiskutovat, co je třeba pro svou činnost pořídit a jak to bude
využito. Toto je důležité vědět již před první konzultací. Současně je potřeba si zjistit, kolik by plánované aktivity stály (minimální výše projektu je 200 000
Kč). Následně už je ten správný čas na konzultaci na
MAS, kde s vámi probereme, zda a za jakých podmínek je možné váš záměr podpořit. Na základě těchto
informací se již každý spolek rozhodne, zda zahájí
přípravu žádosti, či ne. První konzultace na MAS by
měla proběhnout ideálně během listopadu, případně
prosince.
Jak MAS ORLICKO, z.s. pomůže jednotlivým
spolkům v podání žádosti o dotaci?
Spolky, které se rozhodnou připravit žádost o podporu od nás následně obdrží bezplatnou konzultační
podporu, žádost si však musí zpracovat samy vlastními silami. Alternativou může být spolupráce s odbornou firmou, nebo také s obcí, která může taktéž
předložit žádost na podporu spolkové činnosti.
Existují nějaká kritéria, podle kterých se určí,
která z žádostí uspěje?

Semináře pro potenciální žadatele podpory
spolkové činnosti:
9. listopadu 2021 v 15:00 v Řetové
11. listopadu 2021 v 15:00 v Žamberku
V případě velkého zájmu bude vypsán třetí termín.
Konzultace:
Individuální konzultace budou probíhat od poloviny
listopadu 2021 do poloviny ledna 2022.
Více informací podá Ing. Alice Brožková, e-mail:
brozkova@mas.orlicko.cz.
Všechny veřejně dostupné informace stejně jako
přihlašovací odkazy na semináře a konzultace jsou
k dispozici také na webu MAS ORLICKO, z.s.: mas.
orlicko.cz.
Již podpořené projekty najdete na webu: MASproORLICKO.cz.

MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s. je zapsaný spolek, jehož
členskou základnu tvoří podnikatelé, neziskové organizace, starostové obcí a další instituce a seskupení působící v území MAS ORLICKO, z.s.
Cílem MAS ORLICKO, z.s. je společná diskuse
o potřebách regionu a hledání dotačních zdrojů
k jejich financování. Pomáháme jednotlivým organizacím v rámci území tyto zdroje získat a smysluplně čerpat.
MAS se každého občana v území dotýká více
než si uvědomuje. Podporujeme např. školy v modernizaci a rekonstrukci učeben, sociální služby
v pořízení aut pro terénní práci, místní výrobce
v zajištění pojízdných prodejen. Podporujeme ale
také rekonstrukce chodníků, zájmové kroužky pro
děti, zemědělství a mnoho dalších činností napříč
územím MAS ORLICKO, z.s.
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… ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ
Od poloviny srpna jsme se s dětmi začali připravovat na závod požárnické všestrannosti ZPV, který
se letos konal 9. 10. 2021 v sousední Dolní Čermné.
Počasí nám vyšlo opět jako vloni velmi dobře
a mohli jsme se naplno věnovat průběhu závodu.
Letos jsme se závodů zúčastnili s mladšími a staršími žáky, s družstvem dorostenek a s dorostenci –
jednotlivci.
A jak jsme se umístili?
Mladší žáci
34. místo z celkových 35 družstev
Starší žáci A
8. místo z celkových 42 družstev
B 33. místo z celkových 42 družstev
Dorostenky
1. místo ze 3 družstev.
Dorostenci - jednotlivci
Erik Černohorský - 2. místo z 15 – ve své kategorii
středních dorostenců,
Lukáš Matějka - 7. místo z 15 – ve své kategorii středních dorostenců,
kdy chlapci běželi jako jednotlivci 4km a před tím si
také zaběhli s družstvem starších žáků 3km…
Gabriela Injajevová – 7. místo z 11 – ve své kategorii starších dorostenek. Gabča je z Horních Heřmanic
a závodí za naše dorostenky.
Za mladší žáky nastupovali naši nejmenší členové
= skoro všichni školkové děti a toto byly pro děti zcela
první závody. Jsme rádi, že se jich zúčastnily, nasbíraly nějaké zkušenosti a mají chuť závodit dále.
S mladšími a středními dorostenci (Ondřej Černohorský, Lukáš Matějka, Erik Černohorský a Martin
Matějka) jsme se zúčastnili dvou závodů ligy 100m

s překážkami, které jsou započítány do celoroční ligy
a její zakončení bude na jaře. Chlapci si zatím nevedou v průběžných výsledcích špatně, tak jim držme
palce, ať se jim jarní část ligy povede.
Dva chlapci z řad dorostenců (Erik Černohorský
a Martin Matějka) se v listopadu zúčastnili Rescue
Campu v Pardubicích, kde si vyzkoušeli náročná kritéria pro přijetí do HZS, vyzkoušeli si jaké je to na
hasičských výjezdech, záchranu osob atd. – chlapci
tuto akci hodnotili velmi kladně a budou rádi, když
s nimi pojedou příští rok i další.
Věřím, že se s dětmi budeme moci setkávat i nadále, věnovat se celoroční náplni dle pravidel hry Plamen, ladit fyzičku v tělocvičně a zúčastníme se opět
i výtvarné soutěže.
Na závěr bych vám všem rád popřál klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví do roku 2022 a přejme si,
ať se můžeme v co největší míře setkávat a spolupracovat a nic nás už neomezuje.
Za vedoucí mládeže SDH Bystřec
Vašek Matějka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Významný den byl 27. říjen pro
pana Františka Matějku čp. 321,
který v Hasičském centru na zámku v Přibyslavi
převzal jedno z nejvyšších vyznamenání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
a to titul Zasloužilý hasič.
Toto vysoké ocenění dostal za celoživotní práci
pro SDH.

Sbor dobrovolných hasičů Bystřec

Blahopřejeme.
Tomáš Pavlíček starosta SDH
a hasiči Bystřec

vás srdečně zve na

Hasičský ples

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKY
ELEKTŘINY UŽ JEN
ELEKTRONICKY.

5. února 2022 od 20:00
v hostinci „U Špičáků“

Registrujte se a informace o plánovaných odstávkách budete dostávat e-mailem a SMS.
- zaregistrujte se na webové stránce: www.cezdistribuce.cz/sluzba
- vyplňte EAN kód (18místný číselný kód najdete
na vyúčtování za elektřinu)
Datum narození zákazníka / IČO
E-mail pro potvrzení nastavení služby
- registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo
pro sms. Informace o odstávkách tak mohou chodit
nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

dále pak na

Rej dětských masek
6. února 2022 od 14:00
SDH Bystřec se bude těšit na vaši účast!
Akce se uskuteční pouze s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci
a nařízení vlády ČR.

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem
a SMS.
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NADĚJE

KULTURA
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
VÁM POMÁHÁ UŽ 25 LET

Divadelní předplatné jaro 2022
Pro jaro 2022 pro Vás připravujeme čtyři divadelní představení. Podrobnější informace o potvrzených divadelních
pořadech jsou uvedeny níže. Cena předplatného: 1 500,přízemí, 1 100,- balkon.
Sleva pro místní seniory: 200 Kč na celé předplatné –
přízemí 1 300Kč/ balkon 900 Kč.
Předplatné se bude prodávat od 6. prosince 2021 do
31. ledna 2022, pak už bude možné zakoupit vstupenky
jen na jednotlivá představení. Předplatné se bude prodávat pouze na IC Jablonné nad Orlicí, rezervace nebudou
možné, ani prodej přes internet.

Ano, už je to celých 25 let, co vám a vašim blízkým
poskytujeme zdravotní péči v Jablonném nad Orlicí,
Králíkách a přilehlých obcích. Všichni znáte za ty roky
naše auto s logem sestřičky. Mnozí nás „sestřičky“
znáte osobně.
Ve vašich domovech, na základě doporučení nemocnic a obvodních lékařů, odebíráme krev, převazujeme operační a chronické rány, aplikujeme injekce,
ošetřujeme sondy, stomie, podáváme infuzní terapie.
Také pod vedením RHB sestry provádíme pohybovou
reedukaci po mozkových příhodách a po covidu.
A co víc - od samého začátku našeho vzniku se
staráme na celém území i o umírající pacienty, které doprovázíme, aby odešli důstojně v kruhu svých
blízkých. Jsme s nimi a jejich rodinami v kontaktu do
jejich posledních dní.
A aby toho nebylo málo, přišla covidová pandemie
a my zase přispěchali s pomocí. Začali jsme navíc
provádět antigenní testy na přítomnost Covid 19. To
proto, aby pro vás byly lépe dostupné.
25 let budujeme zázemí a i s vaší pomocí a pomocí některých obcí jsme zakoupili několik elektrických
lůžek, chodítek, kyslíkových přístrojů a dávkovač žilní
terapie. Pokud je potřebujete, přijedeme a přivezeme
je.
Naše organizace je neziskové zařízení. Jsme hrazeni pouze zdravotními pojišťovnami. Ovšem nejsou
hrazeny zdaleka všechny služby, přístroje a vybavení,
které vám půjčujeme.
Nejsou pro nás každoročně pořádány sbírky, nedostáváme ani automaticky dotace od obcí, jak je tomu
u některých jiných sociálních a zdravotnických služeb.
Snažíme se proto oslovovat sponzory a obce, aby přispěli a my vám pak mohli poskytovat péči a pomůcky,
které potřebujete, chcete-li mít svého blízkého doma.
Pomáháme vám jak nejlépe umíme a můžeme.
Abychom mohli zakoupit další pomůcky a poskytovat
další služby, potřebujeme ale také pomoc my od vás.
Pomoc, která zůstane tady - ve vašem regionu, u vašich spoluobčanů…nepřeji vám, abyste nás museli
volat i vy sami.
Proto se na vás obracím teď, v období předvánočním, období obdarovávání bližních – VY nyní darujte, ať MY pak v rodinách můžeme pomáhat. Nutně
bychom potřebovaly koupit kyslíkový přístroj, který je
podmínkou propuštění pacientů z nemocnice a zkrácení jejich hospitalizace, např. právě po covidu.
Číslo našeho účtu je 4727787359/0800.
Děkujeme.
Přeji nám všem pevné zdraví a víru, že bude lépe.
Nováková Naďa
Naděje - domácí zdravotní péče
Mobil: 604 440 163
www.dop-nada.cz

Smích zakázán – čtvrtek 10. února 2022, 19 hodin
Už to tady bylo tolikrát! Žena - muž - milenka. Milostný trojúhelník. Dá se na tom ještě vůbec najít něco zajímavého?
Pokud jste úspěšný chorvatský komediograf, tak určitě!
Možná se budete divit, co může vzejít ze setkání manželky
s milenkou ... Všechno může být jinak, než se zdá. Budete
se divit a bavit.
Účinkují: Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Libor Jeník
Pánská šatna – úterý 8. března 2022, 19 hodin
Ypsilonka se vrací ke svému vynálezu totální improvizace.
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Nepropásněte
jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní atmosféru, improvizační nápady, jedinečné propojení
herců a diváků i trochu kolegiální škodolibosti.
Výprava a režie: Martin Dejdar
Hrají: Martin Dejdar / Jiří Lábus / Jan Jiráň / Petr Vacek /
Petr Vršek / Jakub Slach / Martin Janouš / Renata Rychlá /
Miroslav Kořínek / Dominik Renč / Petr Hojer...
Normální debil - čtvrtek 28. dubna 2022, 19 hodin
Originální retrokomedii uvádí Východočeské divadlo v Pardubicích. Jedná se vlastně o deník puberťáka za socialismu. Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihářem Norbertem Intribusem, se ocitneme například v socialistické
domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici nebo třeba i na překvapivě hřbitovním sexuálním
večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“, vysílání Československé televize a odborný pohled
na psychický vulkanismus.
S láskou Mary – středa 11. května 1922, 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky pro vás uvádí hořkou komedii o tom,
že životu se má jít naproti. Connie, Leona, Millie a Mary
jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním
povyraže-ním za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle
zemře? Děvčata to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé
kamarádky Mary z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní hru.
Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dárek, z poklidného dýchánku se stane nejdivočejší
mejdan, který by si kdy dokázaly představit. Během večírku si ale také uvědomují, že „žít“ znamená pořádně si život
„užít“, dokud není pozdě.
Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Elena Trčková / Simona Rejdová,
Ondřej Dvořák
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VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Na stavbu svého betléma použil Pán Bůh různé figurky. Velké - jako jsou hvězdy nebo hory, a pak figurky
úplně malinké, jako cvrčci nebo špačci. Všechny ale byly
uměleckým výtvorem, jak se sluší a patří na nevyčerpatelnou tvořivost Stvořitele. Nebyly však úplně dokonalé.
Dokonce bylo lepší, když měly nějakou tu chybičku či závadu, ona totiž i nedokonalost má své kouzlo. A vlastně,
kdy je takový kopec, mrak nebo osel dokonalý?
Velbloud – pouštní teréňák
Jak někdo tvrdí, první velbloud (takový pouštní teréňák, na němž měli cválat Tři králové) byl navržen komisí andělů. Jenže se jim vůbec, ale vůbec nepovedl.
Byl ošklivý, šilhal, na zádech měl směšné hrby a stál na
obrovitých nesehraných chůdách, takže nikoho ani nenapadlo, že by Bůh mohl tento podivný model schválit.
A přece se Bohu jeho nevzhledný zjev – do očí bijící zásobárna jídla a volné odpružení všech čtyř končetin – líbil
a stvořil velblouda s dvěma hrby a ještě sportovní model
s jedním hrbem, kterému dali jméno dromedár.
Herodes – pokřivená figurka
Na hřbetě dromedárů přijeli Tři králové do Jeruzaléma
a tam poznali další betlémskou figurku – osůbku, která
se pokřivila a dopadla drobet směšně. Jmenovala se Herodes.
Stvořitel pracuje s hlínou přímo božsky, ale někteří lidé
se nenechají tvarovat. Nic neunikne Boží vůli… kromě
jedné jediné věci. Mám pochopitelně na mysli lidi – to
jsou jediné betlémské figurky, které Bůh miluje pro ně
samotné a které ještě nejsou dodělané. Snil o každé
z nich a přidělil jim místo u Ježíškových jesliček. Dokonce chtěl postavit betlém přímo v jejich srdci. Stvořil je
však svobodné. Stvořil je jako hrnčíře, aby pracovali se
svou vlastní hlínou a sami sebe dotvořili. Když se narodí, jsou to ti nejzranitelnější tvorové v celém vesmíru. To
proto, že ještě nejsou hotoví a potřebují dlouhé roky, aby
dozráli. U ostatních tvorů tomu tak není. Ptáky, například,
Hospodin obléká do peří a za pár dnů je nechává létat,
protože se narodili jen kvůli tomu. Ale lidé se musí utvářet
pomalu, dokud se nestanou… tím, čím chtějí být. Když
mají rozum, nechají se vést; vždyť koneckonců On má
největší zájem na tom, aby byli šťastní. Problém je v tom,
že někteří se svou svobodou nakládají tak špatně, až nakonec sami sebe zničí. Když na ně Bůh mluví, dělají, že
neslyší anebo odvracejí zrak, jako ten malý král, takže se
nevyvedou a skončí nakřivo a směšně – jsou temnými
postavami v Božím betlémě. Ale, i když Bůh nemůže
změnit Herodovu vůli, Boží plány se stejně zdaří.
Tihle tři mudrci vůbec netuší, co má Herodes za lubem
Když mudrci procházeli branami města, Bůh znovu
rozsvítil jejich hvězdu a navíc jí daroval nádherný ocas
ze stříbrné pěny, jako brázdu za lodí. Mudrci se zaradovali, když ji spatřili na obzoru. A hvězda sama se zarděla,
když spatřila svůj odraz v jednom jeruzalémském rybníku. Chtěla něco říci, ale anděl co ji provázel, začal mít
náhle naspěch. „Musíme letět, Hvězdo. Tihle tři mudrci
vůbec netuší, co má Herodes za lubem. Musíme být co
nejdříve u jesliček.“

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

Vánoce!
Naše tápající lidstvo
čeká na tebe,
betlémské Dítě,
jež přicházíš zjevit
Boží lásku.
Ty, Králi pokoje,
nás vybízíš právě dnes,
abychom se nebáli a svá srdce
otevřeli dokořán
k vyhlídkám naděje. ...
Když se blíží Vánoce,
je vhodné poslat přání,
přijměte tedy z mých rukou
hrst přání nejlepších:
zdraví, klidu, radosti,
aby člověk člověka měl rád,
aby jeden druhému více štěstí přál,
aby ten nový rok za to stál
z Božím požehnáním.
Váš kněz Ireneusz Szocinski

Zveme všechny na Štědrý den
na mši svatou
24. 12. ve 22.00 hod. v místním kostele sv. Jakuba
25. 12. na 1. svátek vánoční, mše svatá v 8:00 hodin
26. 12. na sv. Štěpána, mše svatá v 8:00 hodin

Se svolením zpracováno podle knížky Enrique Monasterio
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
četin. Housenky i housenice mají tři páry hrudních končetin, ale liší se
počtem a rozmístěním
zadečkových panožek.
U housenek (larev motýlů) jsou první dva zadečkové články volné, bez
Šípověnka maďalová
panožek. U housenic je
volný jen první zadečkový článek, případně žádný. Další rozdíl spočívá v počtu panožek. Housenky motýlů jich
mají maximálně pět párů, housenice šest nebo více.
Instalace odražečů proti zvěři
V průběhu léta instalovali myslivci odražeče proti zvěři. Odražeče umístili ke krajnicím komunikací na dřevěné kůly. Funkce odražečů vyplývá z názvu, odrážejí
světlo z reflektorů projíždějících vozidel. V noci vozidlo
osvětluje vždy celou řadu odražečů, tím je při pohledu
kolmo na osu komunikace vidět řada svítících bodů.
Z odražečů se tak vytváří optický výstražný plot. Zvěř,
která v noci přichází ke komunikaci, po které projíždí
vozidlo, vidí řadu proti ní svítících světel. Tím je zvěř
opticky odrazována od vstupu na komunikaci. Optický
plot působí jen v době, kdy jsou odražeče osvětleny,
tedy jen v době projíždění vozidla po komunikaci. Zařízení je určené pro volně žijící spárkatou zvěř (např.
černá, jelen, srnčí, daněk, ad.). Myslivci odražeče instalovali zejména na nehodová místa střetu zvěře s vozidly
a místa stálých přechodů (pravidelných cest) zvěře přes
komunikaci. Nejvíce exponovaným místem srážek se
zvěří v našem katastru je silnice č. 11. Na vybraných
úsecích této silnice umístili myslivci tato zařízení v hojném počtu.

MYSLIVECKÝ PODZIM

Léto už pomalu předává vládu podzimu. Všichni si jistě užíváme dozvuků léta a posledních hřejivých slunečních paprsků doufajíce v příchod babího léta. Pozdní,
neboli Svatováclavské léto je podnebný jev, který na evropském kontinentu nastává na začátku astronomického podzimu, tedy na konci září. Babí léto je typické déletrvajícím suchým, teplým a slunečným počasím. Noci
jsou však už velmi chladné, dny se zkracují, a co jsme
nestihli udělat v průběhu léta, často doháníme nyní.
V tomto čísle Bystřeckého okénka se ohlédneme nejen
za létem, čím vším nás příroda obdarovala, co jsme pro
přírodu a zvěř udělali my a co nám rozmanitý podzim
nabídne.
Štědrost lesa, rozmanitost živočišné říše a bylinková zahrádka
Letní příroda nám nabídla pestrobarevnou paletu
darů. Byliny pokryly louky a slunečné lesní stráně, všudypřítomná vůně mateřídoušky podmanila naše smysly.
U mateřídoušky stojí za to se zastavit, neboť se o ní ví,
že pročišťuje ušlechtilé vnitřní orgány těla. Dříve než se
příroda odebere ke spánku, můžeme se zásobit bylinkami, které nám pomohou v chřipkovém období. Jsou
to především jitrocel, šípek a kozlík, které využíváme
v podobě listů, plodů i kořene. Pozoruhodnou léčivou
sílu má jitrocel kopinatý, jehož vnitřní užití v podobě sirupu či odvaru pomůže při všech druzích onemocnění
dýchací soustavy. Ulevuje při zahlenění, kašli i astmatu. Čistí plíce, ale také žaludek a krev. Souplodí růže
šípkové jsou od pradávna součástí lidového léčitelství,
pomáhají při nachlazení, při onemocnění ledvin či cév.
Jsou prospěšné pro hormonální, imunitní a nervový systém. Šípky utužují
nejen zdraví fyzické, ale
i psychické. Keř s pichlavými trny, ale zázračnými
plody s vysokým podílem
vitamínu C, provitamínu A,
některých vitamínů skupiny B a vitamín K by určitě
neměl chybět v žádné domácnosti. Při psychickém
napětí, nervovém vyčerpání, nespavosti či bušení
srdce psychického původu
Jitrocel kopinatý pomůže kořen kozlíku lékařského. Kozlík nás svou
vůni sice nezaujme, ale jeho prospěšnost oceníme při
žaludečních neurózách či zmírnění křečí.
Nejen říše bylin, ale také lesní plody nám zpestřily jídelníček. Od lesních jahod, přes maliny, borůvky a ostružiny jsme mohli načerpat z přírody vitamíny v přirozené formě. A nezapomeneme ani na houby. V tomto
období v lesích v okolí Bystřece můžeme sbírat hříbky,
lišky, holubinky, václavky, čirůvky a velmi chutný kotrč
kadeřavý.
Živočišná říše uchvátila různobarevným hmyzem. Zejména housenky a housenice. A jak je poznáme? Pro
housenice je typické kontrastní zbarvení, tělo bývá zelené nebo žluté a hlavová část různobarevná, například
oranžová. Housenice má své typické uspořádání kon-

Říjen je měsíc říje
Název měsíce říjen je sice odvozen od jelení říje,
ale ta probíhá už v tomto období. Vysvětlení je snadné, říjen byl původně měsícem devátým. V 15. století
došlo k prohození názvů měsíců: červan a července
a zároveň září a října. Jelení říje dle staré pranostiky
„O svatém Jiljí jdou jeleni k říji“ připadá už na 1. září,
tedy na Svátek svatého Jiljí. Jelení říje je nejen pro myslivce vskutku úchvatná podívaná. Říjiště, tedy místo milostného aktu ovládne král, tedy Hlavní jelen, nazývaný
též Vladař či Výbojník. Ten své říjné laně shání dohromady a chrání je před ostatními jeleny. Říje se účastní
také mladí a slabší jeleni (mysliveckou mluvou Boční
jeleni, Krejčíci nebo Ministranti), ti se však kontaktu
s bojovným hlavním jelenem obávají, do říjiště se moc
nepouštějí a postávají opodál. Zato silní jedinci se nebojí utkat se se svým soupeřem. Své laně si před soky
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hlídá, ozývá se hlasitým troubením, kaliští se v bahně a laně
průběžně
pokládá.
Při těchto povinnostech skoro vypouští
příjem potravy, celkově tak ztratí až
30–40 kg své živé
hmotnosti. Jeleni bývají po říji dosti vyčerpaní a potřebují delší čas ne celkovou regeneraci. Podle hlasových projevů jelena – troubení se říje nazývá hlučná, hlásná nebo naopak tichá.
Nejen jelení, ale také
krásy srnčí říje si vychutnali myslivci naplno. Srnčí
říje probíhala od poloviny července do poloviny
srpna, její začátek však
myslivci odpozorují přímo
v konkrétní honitbě. Spolehlivým znakem začátku říje je větření srnce při
zemi, při němž často nereaguje ani na čerstvou stopu
člověka. Průběh srnčí říje je závislý na povětrnostních
podmínkách, včetně momentálních výkyvů počasí. Ta letošní byla podle slov některých myslivců dlouhá a dobrá.

ních předvánočních zabíjaček), většina z nich se kloní
k etymologické interpretaci praslovanského slova prosinoti (odvozeno od sinoti nebo sijati s významem svítit,
zářit, či blýskat se). Prosinec by v tomto výkladu označoval dobu, kdy slunce probleskuje mezi mraky. Druhý
výklad staví slovo prosinec do souvislosti s přídavným
jménem siný (světle modrý, šedofialový, namodralý).
A skutečně, když vyhlédneme z okna, lze si nevšimnout
trochu jiného zabarvení oblohy, modrá barva v tomto
ročním období dostává skutečně jedinečný „siný“ nádech.
Hon na drobnou zvěř
V sobotu 6. listopadu se uskutečnil hon na
drobnou zvěř. Myslivci
tímto honem společně
a tradičně ukončili hlavní
loveckou sezónu. Jako
každoročně se sešli
v hojném počtu, prošli
několik lečí, předali si
Nástup a zahájení honu své lovecké zkušenosti
a lovečtí psi předvedli svou loveckou upotřebitelnost. Byť
na výřadu bylo jen pár kusů drobné zvěře, pro myslivce to není hlavní kritérium úspěšného honu. Od výřadu
s poctou ulovené zvěři pokračovali myslivci na poslední leč, která se konala na Myslivně. Nechybělo tradiční
vyhlášení Krále honu, kterým se pro letošní rok stal Václav Nagy. V duchu
mysliveckých zvyků
a tradic se nesl i další akt – pasování na
lovce. Na lovce černé zvěře byl pasován Tomáš Vaníček.
Oběma
mladým
myslivcům
přejeme mnoho dalších,
Pasování Tomáše Vaníčka na
nejen
loveckých,
lovce černé zvěře
úspěchů.
Tento rok byl hon na drobnou zvěř přece jen něčím
výjimečný. Letos totiž nástup myslivců poprvé svým hudebním umem doprovodili bratři Zdeněk a Honzík Kubínovi. Mladí a nadějní trubači svou hrou na lesní roh
doprovodili myslivce nejen na nástupu, troubili Halali
(pocta ulovené zvěři), ale také na lesní roh doprovázeli výše uvedené ceremoniály. Vyjma tohoto honu se
účastnili s trubači od Zemské brány troubené Svatohu-

Ze vzpomínek na myslivost Jaroslava Urbana
V tomto cyklu periodicky zveřejňujeme krátké zápisky našich mysliveckých předků, kteří své soužití
s přírodou zaznamenávali dalším generacím.
Díl druhý: Počátky myslivosti v Bystřeci – rok 1848
„Tento rok znamenal v celé Evropě skutečnou revoluci. Byla zrušena robota a poddanství. Moc panských
hejtmanů byla omezena. Na vesnicích se ujímají správy
obcí starostové voleni valnou hromadou. V naší obci byl
první starosta Jan Kylar (č. p. 42) v roce 1853. Právo
honitby přebírá obecní úřad. Byli vyzváni občané, kteří
mají o pronájem honitby zájem. Prvním nájemcem byl
Václav Křivohlávek (č. p. 23), který za honitbu zaplatil
50 šajnů rakouských. Střelců se přihlásilo dost, ale většinou to byli dřívější pytláci, kteří na panském pytlačili
až do roku 1848. Pronájem se tehdy uzavíral na tři roky.
Potom následovali tito nájemci: Jiří Kyllar (č. p. 92),
potom jeho syn Josef Kyllar, Jan Mrázek (č. p. 17),
František Seidlman (č. p. 66), František Petřík (č. p. 50)
a opět František Seidlman až do roku 1918. Po ukončení 1. světové války byl již v obci vytvořen ze střelců „honební výbor“, který měl právo honitbu pronajímat tomu,
kdo dá více.“ Na pokračování se můžete těšit příště.
Děkujeme paní Jarce Krejsové za poskytnutí textu
z kroniky pana Urbana.
Za MS Bystřec Ing. Iveta Bryjová & Marcel Krejsa ml.

PROSINEC – MĚSÍC, KTERÝM KONČÍ
HLAVNÍ ČÁST LOVECKÉ SEZÓNY

V závěrečném čísle čtvrtletníku obce Bystřec se společně s myslivci podíváme na konec hlavní lovecké sezóny a jejich aktivity, které závěrečné období roku 2021
provázely. Kromě toho se chvíli zastavíme u názvu kalendářního roku Prosinec. Víte, jaký je původ měsíce,
ve kterém slavíme Vánoce? Byť se výklady původu slova prosinec různí (např. prasinec odvozený od tradič-

Honzík a Zdeněček Kubínovi troubili v průběhu honu
i na poslední leči.
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bertské mše napříč okolním krajem. Jsme velmi rádi, že
jsme do našich řad přivítali Zdeňka a Honzíka a věříme,
že nás budou doprovázet i nadále, a do budoucna převezmou rodinné žezlo myslivosti.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem myslivcům, zejména jejich ženám a rodinným příslušníkům,
kteří organizačně hon zajistili, připravili pro nás další gurmánský zážitek počínaje snídaní, přes svačinu, až po
slavnostní večeři. Děkujeme, bez Vás všech by nebylo
možné udržet takovou vysokou úroveň v duchu tradiční
české myslivosti.
O předvánoční atmosféře v lese a přikrmování zvěře
Pro myslivce je zimní období velmi náročné. Bez
ohledu na nepřízeň počasí, mráz a sněhovou nadílku,
pravidelně navštěvují přikrmovací zařízení a předkládají
zvěři krmivo. Je důležité, aby zvěř měla krmivo při každém pastevním cyklu a nestrádala.
V prosinci dochází u zvěře k přechodu metabolismu
na zimní období, proto se postupně snižují dávky energeticky bohatých jadrných krmiv, které jim ve vysokých
dávkách způsobují zažívací potíže, které mohou vést
až k úhynu zvěře. Z obilovin volíme pouze oves. Pro
minimalizaci selekce jednodruhové obiloviny srnčí zvěří
se doporučuje smísit obilovinu přímo s krátce nařezaným kvalitním senem. Nesmíme zapomenout na solný
liz, který je pro zvěř důležitým zdrojem chloridu sodného
a sodíků. U kaštanů je třeba dávat pozor na jejich množství. Obsahují saponiny, které jsou ve větším množství
jedovaté a často způsobují trávicí potíže.
Předkládání krmiva zvěři v zimním období je velmi složitou a mezi
odborníky
stále
diskutovanou problematikou. Proto,
milí
návštěvníci
lesa, pokud budete při zimní proLetninu je vhodné do krmelce cházce chtít do
zavěsit. krmelců něco zvěři na přilepšenou dát, můžete například výše zmíněný
oves (na pšenici a žito není zvěř v zimním období zvyklá), kvalitně nasušené seno, letninu, kaštany, bukvice
či žaludy. Dužnatá krmiva (např. řepa, mrkev, brambor,
jablka) předkládejte jenom v malém množství nakrájené
na malé kousky. Pozor na mrazivé období – zmrzlé dužnaté krmivo se zvěři nepředkládá – a pokládání krmiva
na zem, kde často plísní a zahnívá. Mějte na paměti zejména to, že pečivo do lesa nepatří, podávání pečiva je
přímo zakázáno mimořádným veterinárním opatřením.
Na návštěvníky lesa v zimních měsících také apelujeme dodržováním určitých pravidel. Zvěř je v zimních
měsících instinktivně nastavena k tomu, aby vykonávala minimum pohybu. Problémy způsobují v honitbách
zejména pejskaři, kteří své mazlíčky nechávají volně
pobíhat po lesích. Zvěř vyplašená lidmi či psy se snaží
uprchnout, čímž vydává velké množství energie. Slabší
kusy pak mohou zemřít na celkové vysílení nebo zánět dýchacích cest. Pokud prožene pes srnu, lze předpokládat, že zahyne nejen srna ale i její plod, který se
v této době v srně vyvíjí. „Moudra“ typu můj pejsek zvěři

neublíží, on se za ní jen proběhne a je hned zpátky,
v tomto případě opravdu neplatí.
Ze vzpomínek na myslivost Jaroslava Urbana
V tomto cyklu periodicky zveřejňujeme krátké zápisky
našich mysliveckých předků, kteří své soužití s přírodou
zaznamenávali pro další generace.
Díl třetí: Vzpomínky na myslivosti Jana Urbana č. p. 181
„Kolem roku 1905 čítala myslivecká společnost
v Bystřeci asi 20 členů. Tito myslivci užívali k lovu jednohlavňové předovky [pozn. aut., palná zbraň nabíjená
skrze ústí hlavně]. Tyto zbraně byly zvlášť náročné při
nabíjení, a to hlavně v zimě, kdy se ruce lepily ku hlavni. Prach se tehdy nasypal na dlaň podle oka, setřepal
do cindru [pozn. aut., zřejmě označení pro zátravku],
pak se ládovákem utáhla koudel a broky se sekaným
olovem. Navrch cindru se nasadila rozbuška. Tenkrát
se chodilo stopovat denně, byla-li obnova jak na lišku,
tak na ostatní škodnou. Dnes se musíme poklonit před
jejich střeleckým uměním, když se museli plně spolehnout na jednu ránu. Přelom v těchto zbraních nastal až kolem roku 1900, kdy nastoupily nové zbraně
jednohlavňové a dvouhlavňové lefošky [pozn. aut., kohoutové zadovky používající náboje typu Lefaucheux].
V naší obci měli tyto nové zbraně ti nejmladší myslivci.“
„V tehdejší době byl revír rozdělen na tři díly. Z hlediska myslivosti nebylo toto dobré. Myslivci se v těchto
dílech spíše řídili heslem, čím více kdo střelí, tím lépe.
Střílelo se pak i v době hájení, na což nejvíce doplácela
užitková zvěř.“
„A nyní několik slov k tomu, jak obecní les Hývina
dostal své jméno Evina. Podle vyprávění došlo k tomu
takto: bylo to někdy v 18. století, když šlechta a hrabata za Rakouska-Uherska vlastnili ohromné množství
lesů. Panství Kyšperk a okolní lesy, dále Lanškrounsko
a Lanšpersko měl v držení kníže Lichtenštejn. Vrchnost
časem objížděla se svou družinou své lesy a s sebou
brávali i svou dceru, která se jmenovala Eva. Jednou
za těchto objížděk přijeli také do tohoto krásného údolí
porostlého ohromnými jedlemi a smrky. Tento komplex
lesů se jí tak zalíbil, zvlášť údolíčko s malým potůčkem,
který pramení někde na Mertových vrchách a končí, kde
stávaly tři obrovské jedle. Z těchto jedlí zůstala jen jedna. Dvě ze tří byly skáceny za okupace. Toto překrásné
a tiché údolí si ta dáma tak zamilovala, že sem potom
jezdila často a dala mu i své jméno“. Další myslivecké
zážitky z Hýviny (Eviného údolí) příště.
Za MS Bystřec Ing. Iveta Bryjová
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Tříkrálová sbírka 2022
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen
především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří
králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi.
Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity
ČR, která je poselstvím lásky a požehnáním - přáním
pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Malí koledníci
zaklepou v lednu u našich dveří a zazpívají „štěstí,
zdraví vinšujem vám…“ . A my můžeme zažít pocit
vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je největším posláním sbírky: zapojení se do řetězu lidské
sounáležitosti. V letošním roce proběhne 22. ročník
této sbírka a my máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. Bude možné přispět obcházejícím koledníkům mezi 1.-16. lednem,
do statických pokladniček také mezi 1.-16. lednem,
do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz
a na účet TKS 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955036.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“
J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé
čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota
každého člověka a právě podpora rodiny je jedním
z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby
na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicovou péče
- Pečovatelské služby
- Rodinná centra
- Sociální rehabilitaci
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů
v zahraničí
- Přímou pomoc lidem v nouzi
V roce 2021 se v orlickoústeckém okrese vybralo
do statických pokladniček 1.434.713,- Kč a do online kasičky 461.322,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do
našeho regionu a využilo zejména v Charitních pečovatelských službách, Sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika

a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street,
jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo
pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly
byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na
zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz
Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny
a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/
městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS).
O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední
záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po
sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové.
Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.

Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou
pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího
skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky,
a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Předpokládaný termín Tříkrálové sbírky
v Bystřeci bude 8. 1. 2022.

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 14. 3. 2022.
Za příspěvky děkujeme.

