Děti ze základní a mateřské školy si lyžařský výcvik velmi užily. Za snahu byly ohodnoceny upomínkovými diplomy.

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

SLOVO STAROSTY

Pomalu se loučíme se zimou, která nás zase něco
málo přiučila a ukázala nedostatky stávající techniky.
Z těchto nedostatků se poučíme, techniku posuneme
na vyšší úroveň a v příští zimně s vaší pomocí budeme
bojovat s nástrahami zimy zase o chloupek efektivněji.
Zde bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci při organizaci letošní zimní údržby (informace od Vás jsou
mnohdy k nezaplacení). Prosím všechny, aby si uvědomili, že pouze zmírňujeme následky zimy a každý
musí své chování přizpůsobit stavu komunikací. Není
možné, aby byla celá obec uklizena v jeden okamžik.
Jsou prostě místa frekventovaná více a méně, podle
tohoto klíče také zimní údržba probíhá.
Se zimou nám také „skončila“ vlna koronaviru. Děti
ve škole nenosí roušky, v Konzumu se můžeme nadechnout a už nás slovo COVID tolik nestraší ze sdělovacích prostředků. Škoda jen, že se nám tato krize
nahradila novou. I naše obec se zapojila do pomoci
Ukrajině. Nejprve jsme se spolu s hasiči zapojili do
materiální pomoci organizované Pardubickým krajem
a následně jsme nabídli volný byt k ubytování ukrajinských žen a dětí. Moc mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že někteří z nás poskytli i soukromé ubytovací
kapacity. Myslím, že každý by takovou pomoc v případě potřeby uvítal. Proto si tyto rodiny zaslouží náš
obdiv, uznání a podporu.
V letošním roce neplánujeme zahajovat, žádné velké investice. Pokusíme se dotáhnout co jsme v našem
funkčním období zahájili, a také budeme pracovat na
administrativních přípravách dlouhodobých projektů.
Jako každý rok budeme opravovat komunikace. Jedná se o opravy Zákopanice a komunikace ve Stroužní-

kách. Pokud zastupitelstvo schválí smlouvu, proběhne
i rekonstrukce další komunikace v sídlišti. V případě
získání finančních prostředků z Pardubického kraje
projde rekonstrukcí zasedací místnost na obecním úřadě. Dále uvažujeme o úpravě skladiště a do dalších let
chceme připravit i rekonstrukci svazarmu. Důležitý krok
k realizaci chodníku na horní konec je podpis smlouvy
o spolupráci s Pardubickým krajem, která nám zajistí
získání důležitých bodů při podání žádosti o dotaci.
Jak pomalu končí zima, klepe nám na dveře jaro
a s ním nastává i poslední rok stávajícího vedení obce.
S touto skutečností nastávají krušné chvíle právě Vám
našim voličům. Právě Vy rozhodnete, jakým směrem
se bude pohybovat naše obec a hlavně „nám to spočítáte“. Užší vedení obce cítí povinnost sestavit kandidátku a obhajovat naši čtyřletou práci pro Vás. Z tohoto
důvodu se pokusíme sestavit jednu plnou kandidátku
složenou z občanů, kterým není cizí stávající směřování obce. Protože by se mohlo stát, že své zástupce
budeme volit pouze z jedné kandidátky, a tudíž všichni
kandidáti by se stali zastupiteli, bez ohledu na to kolik
získají hlasů, apeluji na Vás, občany obce. Pokud máte
chuť podílet se na chodu obce, něco nového v obci
prosadit nebo změnit, sestavte prosím další kandidátku. S přípravou a administrativou Vám rádi pomůžeme.
V této věci je vhodné se zastavit na obci co nejdříve.
Zájemce o dění v obci srdečně zvu na jednání zastupitelstva, které je zatím plánováno na 30. 3. 2022.
Přesný čas bude uveden na pozvánce, která bude zveřejněna 7 dní před konáním veřejného jednání zastupitelstva obce, včetně plánovaného programu.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Děti v naší škole podporují své vrstevníky
na Ukrajině a myslí na ně.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/23 SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU
13. 4. 2022 OD 13.30 -16.30 HODIN
V BUDOVĚ ZŠ.

Andrea Költö

Každý budoucí prvňáček obdrží pozvánku s časovým údajem o začátku.
Co dovolí bezbolestný přechod Vašeho dítěte ze
školky do školy?
Než se Vaše holčička nebo kluk stanou školáky, měli by:
- mít zájem o nové poznatky a udržet pozornost (motivujte je, pozornost a soustředění lze trénovat)
- snažit se splnit a dokončit zadaný úkol a to i tehdy,
objeví-li se překážky
- umět správně vyslovovat všechny hlásky (velmi důležité; děti se špatnou výslovností se ve škole necítí
příliš dobře)
- vyprávět krátký příběh nebo zážitek
- mluvit celou větou
- něco vědět ze života lidí, zvířat i rostlin
- znát barvy (důležité!)
- znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu,
vzadu (důležité!)
- postřehnout podobnost a rozdílnost znaků a tvarů
(důležité pro nácvik čtení a psaní!)
- být schopen podřídit se rytmu vyučovací hodiny
- uznávat autoritu rodiče i učitele a určitá pravidla
- splnit drobné úkoly, kterými jsem pověřen
- umět se o sebe bez problémů postarat (poznat
a uklízet si své věci, oblékat se, obouvat a zvládat
osobní hygienu)
Jak můžete dotrénovat, co se ještě nedaří?
- Při rozhovoru s dítětem se nezabývejte jinou činností
a trpělivě mu naslouchejte.
- Společně si vypravujte,
čtěte, učte se říkanky, zpívejte.
- Vybírejte pro děti vhodné
hry a stavebnice, hrajte si
s nimi.
- Nechte je vystřihovat z
papíru, látek, lepit a vyrábět.
- Choďte společně do přírody; pohyb je důležitý
Zvykejte dítě ráno včas
vstávat a večer chodit
brzy spát.
- Ve prospěch dítěte omezujte jeho pobyt u televize
a počítače.
- Zbytečnými pokyny vydávanými směrem k dítěti šetřete. Pokud už ale nějaký
důležitý vyřknete, trvejte
důsledně na jeho splnění.
Mgr. Eva Maňková,
ředitelka
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

VELIKONOČNÍ ČAS

V týdnu od 7. do 11. února 22 žáků z první a druhé
třídy naší školy (spolu s kamarády z MŠ) neusedlo
do školních lavic, protože je autobus odvážel do zasněženého lyžařského střediska na Dolní Moravě. Na
svahu, po nasazení výbavy, čekali každé ráno zkušení instruktoři. Naučit malé lyžaře ovládat neposedné lyže byla v prvních dnech pro mnohé náročná výzva. Ovšem v závěru týdne už většina dětí bravurně
a beze strachu sjížděla kopec. Prosluněný pátek vytvořil příjemnou kulisu závěrečného závodu ve slalomu, v němž vítězové byli všichni, kteří odvážně projeli
vytyčenou trasu. Domů děti dostaly odměny a odjížděly se spoustou nových zážitků.

Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsme si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený a pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý?
Po bujarém masopustním úterý následuje popeleční středa, která nám otvírá čtyřiceti denní období
půstu. Nastává doba čekání a příprav na svátky jara
– Velikonoce. Všem přejeme ať si toto období v klidu
a pohodě užíváte. Těšíte se na přicházející jaro a už
nyní si můžete krátit část vyráběním jarních a velikonočních ozdob.
Za všechny žáky i pracovníky Základní školy přeji
krásné jaro a vydařené Velikonoce.

Eliška Vaníčková

Petra Křivohlávková

Malá ukázka z předvelikonočního tvoření:

(stačí samo tvrdnoucí hmota, vykrajovátka na perníčky
a přírodniny na obtiskování 😊)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

I ve družince si děti mohly před Vánoci užít nadílku
v podobě nových hraček – například panenky, oblečky,
LEGO stavebnice, magnetická kuličková dráha, dráha
pro autíčka a zábavné deskové hry. Myslím, že dárky
se líbily a jsou hodně využité.
Po Novém roce jsme pokračovali v objevování krás
naší planety, tentokrát jsme se zaměřili na studené
oblasti a jejich zajímavosti. Například na tučňáky, lední medvědy, Himaláje, finské fjordy a Island. Probírali
jsme, jak vzniká sníh a led a kde je ho nejvíce. Potom
jsme plynule přešli na zimní olympijské hry - seznamovali se s různými sporty a českými zástupci na letošní
olympiádě v Pekingu.
Proběhl i lyžařský kurz, který se podle mě moc vydařil.
Následovalo období masopustu s připomenutím českých tradic a jejich významu. Na konci února si děti zatancovaly, zasoutěžily a pohrály na karnevalu. S jeho
organizací mi pomohli žáci z pátého ročníku, za což jim
moc děkuji.
Nyní se už těšíme na jaro. Připravujeme se na Velikonoce a výstavu, kterou obec chystá.
Ač nejsem žádný odborník na politiku, nemohu se
vyhnout tématu probíhajícího válečného konfliktu na
Ukrajině, který zaznamenal každý z nás (i děti) a do
jisté míry ovlivní i naše životy. Snažím se k dané situaci zjistit relevantní informace, dohledávat souvislosti
z dějin obou zainteresovaných zemí a nějak k tomu
podle toho přistupovat. Je velmi těžké poznat v dnešní době zahlceného internetu a „všemocných“ médií,
co je pravda a co ne. Snad je nejdůležitější se snažit
pochopit, že válka je vždy krajní řešení, které přinese
mnoho utrpení, ztrát a škaredých následků. A pomáhat
civilnímu obyvatelstvu je správné. Nenechme se strhnout negativním přístupem a buďme rádi, že děti chtějí
pomáhat. Veďme je k tomu, že co dobrého člověk vykoná, to se mu v dobrém zase vrátí. Važme si všeho
co máme, nic není samozřejmé. Nikomu nepomůže,
obzvlášť dětem, když se kvůli rozdílným názorům budeme hádat a hledat na všem jen to špatné.
Přeji všem mnoho slunečných dní a veselé Velikonoce!

Za školní družinu Lída Šlesingrová
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ROZHOVOR S PANEM FRANTIŠKEM MATĚJKOU,
KTERÝ OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM.
Žijete celý život v Bystřeci. Co se za vašeho života změnilo?
Jako mladý jsem si radosti moc neužil. V deseti letech mně zemřela maminka, bylo to v roce 1952, den
před tím ještě přišli pracovníci ONV, kteří přesvědčovali k vstupu do JZD.
Sestra Anna v té době navštěvovala gymnázium
v Králíkách a bratr Josef odešel na vojnu. Takže jsme
na práci zůstali s tatínkem sami. Musel jsem se naučit ručně dojit krávy, pomáhat při krmení, pracovat
na poli s kravským potahem. Ještě nebyl zaveden
vodovod. To jsme nosili vodu ve vědrech z Vaníčkova
dola. Na některé ruční práce jsme si chodili jednat.
Velká změna nastala v padesátých letech minulého
století, nejdříve v průmyslu, později i v zemědělství.
Ruční práce byla postupně nahrazena mechanizací.
Na co vzpomínáte ze svého mládí?
V roce 1961 jsem nastoupil na vojenskou základní
službu v Českém Krumlově. Nástup byl o měsíc dřív.
Stavěla se berlínská zeď. Ukončení vojenské služby
opět o měsíc déle. To byly nepokoje na Kubě. Několik
týdnů byla i pohotovost. Spali jsme ustrojeni s veškerým vojenským vybavením. Po vyhlášení poplachu
naskočit do auta a v co nejkratší době být u rakouských hranic. Na vojnu vzpomínám rád. Dosud si dopisuji a navštěvuji kamarády.
Hrával jste ochotnické divadlo?
V mládí jsem také hrál ochotnické divadlo. Po návratu z vojny jsem pracoval na mechanizačním středisku
jako traktorista, zde bylo také veselo. Při svatbách
traktoristů jsme ověnčili vozy a kočáry, hrála harmonika, bylo veselo. Konaly se dožínky, stavění máje,
hasičské výlety, ostatky a různá estrádní vystoupení.
Kulturního vyžití bylo dostatek, lidé se uměli bavit.

Jak byla vaší činnosti v SDH nakloněna rodina?
Rodina byla moji činnosti nakloněna, nebylo snad
nikdy vážnějších problémů, abychom se nedomluvili.
Kolikrát byla nějaká důležitá práce, kterou jsem měl
konat, většinou jsem dal přednost hasičům. Za to vše
děkuji rodině, zvláště manželce, že byli ke mně tak
shovívaví.

Jak dlouho jste členem SDH?
Členem dobrovolných hasičů jsem 45 let. V rodině
to bylo z pokolení na pokolení. Děda Vincenc Matějka zastával v letech 1912 funkci náměstka starosty
lanškrounské župy. Také otec se u hasičů velmi angažoval. Byl členem sboru 68 let. V šedesátých letech
byl také předsedou SPO. Po vzoru předků jsem se
také snažil něco dobrého konat. Nejdříve jako řadový
člen, později jako velitel družstva, také i při hasičských
soutěžích v Líšnici pořádané OZS. Později jsem také
zastával pozici místostarosty sboru a starostu okrsku
obcí Bystřec, Výprachtice, Koburk, Čenkovice, Orličky,
plných 22 let. V roce 2018 v době výročí 100 let založení ČR jsem obdržel řád svatého Floriána. V loňském
roce jsem převzal na zámku v Přibyslavi ocenění Zasloužilý hasič. Všeho, co jsem obdržel, si velice vážím.
Za všechna ocenění jsem poděkoval místnímu
sboru, OSH, KSH i ústředí. Někdy se objevila i slza
v očích. Pokud mě zdraví dovolilo, zapojil jsem se
pod heslo „Daruj krev, zachráníš život“. Skončil jsem
na 225 odběrech.

Dostal jste řád svatého Floriána. Jak si tohoto
vyznamenání ceníte?
Životní jubileum jsem oslavil v radosti a pohodě.
Mám dosti přátel, příbuzných, známých, hasičů. Aby
mě to najednou neunavilo, zvládl jsem to na etapy jako na kole.
Oslavil jste významné životní jubileum. Jaké
přání byste si chtěl ještě plnit?
V tomto věku už toho přání mnoho nebude. Samozřejmě, abych byl zdráv, což mi přálo i hodně gratulantů. Pokud mě to zdraví dovolí, chtěl bych ještě
nějaký kilometr ujet na kole po vlasti české, možná i
do polského Ladek Zdrój, které navštěvujeme již několik roků. Čtenářům Bystřeckého okénka přeji pevné
zdraví a časté setkávání s Vámi.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hlavně hodně zdraví a pohody.

redakční rada
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
Vladimír Jan Hrdina
Eliška Smejkalová
Milí občánci, přejeme Vám, abyste
vyrůstali ve zdraví pro radost všech.
Jubilanti, kteří oslaví a oslavili
narozeniny v 1. čtvrtletí roku
a podepsali souhlas se zveřejněním.
Josef Kolář čp. 31
93 let
Vlasta Moravcová čp. 308 89 let
Anna Hrdinová čp. 221
87 let
Marie Barnetová čp. 344
86 let
Bohuslav Maleček čp. 203 86 let
Jaroslav Stránský čp. 121 85 let
Marie Křivohlávková čp. 264 85 let
Marie Matějková čp. 337
85 let
Jaroslav Vaníček čp. 62
84 let
Jiřina Čadová čp. 15
83 let
Hana Dušková čp. 264
83 let
František Tejkl čp. 231
82 let
Josef Hrdina čp. 136
81 let
Zdislava Pecháčková čp. 309 81 let
František Matějka čp. 321 80 let
Ing. Jiří Grunseisen čp. 267 80 let
Božena Applová čp. 274
79 let
František Kristek čp. 25
78 let
Marie Stránská čp. 121
78 let
Ludmila Tejklová čp. 19
77 let
Jan Heger čp. 352
76 let
Anežka Matějková čp. 272 76 let
Marie Tejklová čp. 143
75 let
Alena Matějková čp. 294
75 let
Anna Štěpánková čp. 163 75 let
Vlasta Prokopcová čp. 78 75 let
Marie Tejklová čp. 231
74 let
Bohumil Urban čp.232
74 let
Ladislav Fajt čp. 322
73 let
Ladislav Vojtíšek čp. 28
73 let
Danuše Sršňová čp. 325
72 let
Marie Černohorská šp. 314 71 let
Marie Macháčková čp. 384 71 let
Jan Smejkal čp. 353
70 let
Jaroslava Kyralová čp. 18 70 let
Blahopřejeme.
Úmrtí
Václav Kubín zemřel ve věku
nedožitých 68 let.
Věra Brychtová zemřela ve věku
nedožitých 69 let.
Rodina Kubínova děkuje
za zaslané kondolence
a květinové dary.

OSLAVTE S NÁMI JARO
Dobrovolníci ve spolupráci s Obcí Bystřec pořádají

od 9. dubna do 17. dubna 2022 výstavu
s velikonoční a jarní tématikou.

V uvedeném období budou v hasičské zbrojnici vystaveny
velikonoční a jarní dekorace, velikonoční cukroví a pečivo,
ruční práce připomínající příchod jara.
Své práce si na výstavu připravují děti z mateřské a základní školy,
občané, kteří mají zálibu v rukodělných pracích i profesionálové. Svým
uměním se může pochlubit každý.
Přispějte i Vy svým dílem k obohacení výstavy. Své výrobky nebo díla
Vašich maminek či babiček můžete přinést ve čtvrtek 7. dubna 2022
mezi 16. a 19. hodinou do hasičské zbrojnice. Před tímto termínem je
lze donést i na obecní úřad, pořadatelé si je pak převezou a nainstalují.
Výstava bude zpestřena hlasováním návštěvníků o nejlepší dekoraci
v několika kategoriích. Pokud se
chcete soutěže zúčastnit, nahlaste
svoji účast nejpozději při předání díla.
Případné dotazy k výstavě na tel. čísle 465 642 643 a 730 518 299.
Výstava bude zakončena v neděli
17. dubna 2022 v odpoledních hodinách vyhlášením vítězů jednotlivých
kategorií, krátkým kulturním programem a rukodělnými dílnami. Časový
harmonogram výstavy a kulturního programu bude upřesněn na plakátech.
Přijďte se podívat a posedět.
Na Vaši účast se těší pořadatelé

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY

Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
26. – 27. 3. MUDr. Renata Beranová
Jablonné n. O., U koupaliště 149
2. – 3. 4.
MUDr. Aleš Bílý, Lanškroun Pivovarské nám.561
9. – 10. 4. MUDr. Aleš Bílý, Lanškroun Pivovarské nám. 562
15. 4.
MUDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259
16. – 17. 4. MDDr.Tereza Faltusová
Lanškroun, Českých bratří 519
18. 4.
MDDr. Michaela Hrdinová Lanškroun, Strážní 151
23. – 24. 4. MUDr. Zuzana Jedličková Bystřec 182
30. 4. – 1. 5. MUDr. Lenka Vlasatá
Jablonné n.O., Na dílech 622
7. – 8. 5.
MUDr. Klára Nováková
Letohrad, Šedivská 498
14. – 15. 5. MUDr. Aneta Junková
Žamberk, Školská 834
21. – 22. 5. MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
28. – 29. 5. MDDr. Milan Kopecký
Lanškroun, Mikuláše Alše 152
4. – 5. 6.
MUDr. Mareš Miroslav
Žamberk, Školská 834
11. – 12. 6. MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. května 2
18. – 19. 6. MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
25. – 26. 6. MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Pivovarské nám. 561

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naší maminkou a babičkou paní
Věrou Brychtovou.
Děkujem za květinové dary, slova útěchy
i tichou vzpomínku.
Brychtovi a Dětákovi
6

465642267
465324829
465324829
972324447
467771918
465322907
465642990
465642765
465622216
465613103
465621551
739374787
465613103
465322897
465613441
465324829

VELIKONOČNÍ
PŘÍLOHA
Všichni toužíme po velké lásce. Ale opravdu velká
láska je bytostně spjata s věrností, vytrvalostí a
především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe,
svůj život.
Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe,
ale máme strach. Ten k lásce nepatří.
Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši Kristu.
Děkuji vám všem, kteří pravdivě a s nasazením
pracujete na velkém Božím díle a dáváte všanc i
sebe. Děkuji za vaše modlitby, oběti, námahy, trpělivost i snahu porozumět druhým v různosti dnešního světa a být jim správným ukazatelem na cestě.
Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků
a určitou empatii, která se stane osobním bohatstvím, z něhož máme rozdávat.

VELIKONOCE NELZE ZRUŠIT
ANI ZAKÁZAT
První Velikonoce (*) v egyptském zajetí byly nečekané a překotné.
Ony dny vybočovaly ze zajetých kolejí
a ze zajetých zvyků Izraelitů v egyptském zajetí.
Bůh byl se svým lidem.
A vyvedl ho ze zajetí a otroctví v Egyptě.
Pak následovaly stovky dalších oslav Velikonoc.
Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech, radostech i pohromách.
Velikonoce byly v mnohém stejné a vždy i nějak jiné.
Vždy promlouvaly do oné konkrétní situace.
Bůh byl stále se svým lidem.
A vedl ho po svých cestách.
I Velikonoce před dvěma tisíci lety (*)
byly naprosto jiné a zpočátku úděsné.
Všem Ježíšovým následovníkům
připadaly jako zmar a konec všeho v co doufali.
Jakoby Bůh neexistoval či zklamal.
Bůh byl ale s nimi.
A nakonec skrze Kristovu smrt a zmrtvýchvstání
otevřel cestu skrze zmar a otroctví smrti
do naplněného života s Bohem.
Po dalších dva tisíce let
následovalo dalších dva tisíce oslav Velikonoc.
Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech,
v radostech i pohromách.
Velikonoce byly v mnohém stejné a i vždy i nějak jiné.
Vždy ale promlouvaly do oné konkrétní situace.
Bůh byl stále se svým lidem.
A vedl ho po svých cestách k sobě.
Letos jsou opět Velikonoce.
Opět stejné a v mnohém jiné.
Tyto dny vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí.
Kostely nebudou zavřené, společné bohoslužby se
budou konat.
Podstata Velikonoc se ale nezměnila.
Bůh je stále se svým lidem.
A že jsou kostely „zakázané“?
Kolikrát již v dějinách Velikonoc
byly společné bohoslužby zakázané
a synagogy i kostely zavřené, či zbořené!
Kolik lidí oslavovalo Velikonoce ve vězení,
v lágrech či během pronásledování!
Bůh ale nepřestal promlouvat, vést a zachraňovat.
Ani tady, ani teď.
Promlouvá do naší konkrétní situace.
Do mé, do tvé.
Promlouvá k tobě.
Naslouchej mu.
Stvořil tě k radosti.
Záleží mu na tobě.
Miluje tě.
Na důkaz toho za tebe položil i život.
Očekává tě s otevřenou náručí.
Neboj se mu otevřít své srdce.
Aleluja!

ThLic. Ireneusz Szocinski

OBŘADY SVATÉHO TÝDNE V BYSTŘECI
Všechny farníky zvu na obřady Svatého týdne.
Svatý týden začíná Květnou nedělí, obřady budou
jako každou neděli v 8.00 hodin.
Obřady Zeleného Čtvrtku budou v 18.00 hodin.
Obřady Velkého Pátku budou od 18.00 hodin.
Žehnání Velikonočních pokrmů bude
v sobotu v 8.00 hodin.
Obřady na Bílou Sobotu
začínají v 19.00 hodin.
Ranní mše sv. v neděli
na Hod Boží Velikonoční
bude v 8.00 hodin.
V pondělí budou bohoslužby mít nedělní pořádek
v 8.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Římskokatolické farnosti Bystřec bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách k malování a při úklidu
po malování místního kostela sv. Jakuba.
Speciální poděkování patří zástupcům hasičů
a myslivců, kteří přišli pomoci při manipulaci s bloky
lavic v kostele. Bez jejich pomoci by malování způsobem, který byl použit, nebylo možné.
Poděkování patří Obci Bystřec i dalším dobrovolníkům a dárcům za finanční pomoc nejen na malování, ale také k postupnému restaurování a opravě
obrazů křížové cesty v místním kostele.

ThLic. Ireneusz Szocinski
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VELIKONOCE

VELIKONOČNÍ RECEPTY

Polévka – Jidášovy oči
Potřebujete: 10 vajec, 10 krajíčků veky, petrželovou
nať, 50 g másla, 50 g hladké mouky, 1/8 l masového
vývaru, 1/8 l zakysané smetany, 3 lžíce oleje, mletý
pepř a sůl.
Do plátku veky vydlabeme důlek a vložíme vejce,
posolíme, posypeme petrželkou. Opečeme, aby se
srazily bílky. V zakysané smetaně rozmícháme mouku, přidáme vývar, povaříme, zjemníme máslem. Do
talíře dáme opečené veky s vajíčkem a připravenou
polévku.

Historie
svátků
jara: co znamenají
tradiční velikonoční
symboly
Velikonoce
vnímáme jako svátky
jara. Končí zima,
příroda se probouzí,
jarní sluníčko vytahuje ze země první
květiny. Tyto slavnostní dny jsou spojeny především s takovými tradičními symboly, jako je beránek, řehtačky, pomlázky, či
zdobená vejce.

Velikonoční nádivka
250 g uzeného, 200 g vepřového masa, 8 vajec,
4 žemle, trochu mléka, lžíce nasekané pažitky, talíř
nasekaných kopřiv, mletý pepř a sůl.
Maso nameleme společně s předem namočenými
žemlemi, přidáme vejce, nasekanou pažitku, petrželku a kopřivy, osolíme. Vložíme do pekáče a upečeme.

Křesťanské Velikonoce
Křesťané poprvé dali Velikonocům podobu oslav
Kristova zmrtvýchvstání. Výjimečností tohoto křesťanského svátku vznikl termín jako stanovení na neděli po prvním jarním úplňku.

OBRÁZKOVÉ SUDOKU

Čtyřicet dní půstu
Podle tradice by se měl 40 dní před Velikonocemi
– od Popeleční středy až do Božího hodu velikonočního – dodržovat půst. Nejí se nejen masitá a maštěná jídla, ale nekonají se ani taneční zábavy, svatby,
a jiné akce.

V každém čtverci a řádku musí být vždy jednou
(mašle, vajíčko, tulipán a sluníčko), nikdy v tom samém čtverci a řádku nesmí být tvar více než jednou.

Hodování
O Bílé sobotě, která je posledním dnem půstu se
už začíná hodovat. Podává se hlavně velikonoční
hlavička, jídlo připravované z uzeného vepřového,
vařeného jehněčího, vajec a mladé jarní kopřivy. Pečou se mazance a vdolky s daleko větším množstvím
vajec, než je běžné přidávat do těsta v průběhu roku.
Z kynutého těsta se také peče ve formě beránek jako
symbol Krista, Beránka božího. Jako symbol Jidášovy zrady se na Velký pátek podává pečivo z kynutého
těsta tvarované do podoby oprátky, takzvané jidáše.
Všechny tyto dobroty si můžete připravit také.
Ztichlé zvony
Na Zelený čtvrtek umlkly v kostelech zvony. Říká
se, že doletěly do Říma. Na jejich místo nastoupili
chlapci, kteří až do bílé soboty obcházeli domácnosti
a svými řehtačkami anebo jinými rámusiči oznamovali ranní a večerní klekání nebo poledne.
Síla vody
Mimořádně velký význam se dříve připisoval i očistné moci proudící vody, která prý pomáhala smývat
hříchy. Podle starých bájí byla pramenitá voda všemocná. Pověst říká: Kdo se ještě o půlnoci nebo alespoň krátce před východem slunce umyl v tekoucí
vodě, byl po celý následující rok zdravý.
Pomlázka
V Pondělí velikonoční kluci vypláceli děvčata. Ta
jim na oplátku darovala vajíčka. Šlehalo se březovými, jalovcovými nebo vrbovými proutky. Děvčata byla
polévána vodou.

Redakční rada přeje všem občanům
klidné Velikonoce, prožité ve zdraví a pohodě.
8

3.3. Informace o kompenzaci za rozvoz antigenních testů
3.3.1. Starosta informoval zastupitele o předpokládaném poskytnutí dotace na výjezdy JSDHO ze strany Pardubického kraje v rámci rozvozu antigenních testů. Předpokládaná výše kompenzace 7.200,-- Kč. Zastupitelstvo
obce bere na vědomí informaci.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 15. 12. 2021
Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Ing. Václav Matějka, Václav Pecháček, Mgr. Petra Pouková, Milan Tejkl, Martin Tomeš, DiS., Jiří Uher, Tomáš Vaníček,
Omluveni: Jiří Matějka, Mgr. Marta Mikmeková, Ing. Stanislava
Uhrová, Jan Votrubec, Karel Voznický

3.3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec pověřuje Radu obce schválením příslušného avíza pro změnu rozpočtu obce, kterým bude schváleno navýšení rozpočtu ve výše uvedené částce.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

3.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové opatření č. 7. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

1.
Ověřovatelé zápisu: Iveta Macháčková, Milan Tejkl
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
2.
Program a doplnění programu jednání.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční záležitosti
2.3.1 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 21-130
2.3.2 Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 26
2.3.3 Avízo pro změnu rozpočtu obce – distribuce antigenních
testů - JSDHO
2.3.4 Rozpočtové opatření č. 7
2.3.5 Rozpočtový výhled obce na období 2023-2025
2.3.6 Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti obce na rok
2022
2.3.7 Návrh sociálního fondu na ro 2022
2.3.8 Rozpočet obce na rok 2022
2.4 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Darovací smlouva - pozemky p. č. 1, 2/1, 48/1 a st. 409
2.4.2 Darovací smlouva – pozemek p. č. 3353/15
2.4.3 Regulační plán RP1 Bystřec
2.4.4 SOD - Změna č. 5 Územního plánu Bystřec
2.4.5 Posouzení změny č. 6 Územního plánu Bystřec
2.4.6 Rozhodnutí o úhradě nákladů za pořízení změny č. 6
územního plánu Bystřec
2.4.7 Pověření k jednání ve věci pořízení změny č. 6 územního
plánu Bystřec
2.5 Poplatky
2.5.1 Obecně závazná vyhláška obce Bystřec č. 1/2021
2.6 Různé
2.6.1 Odměna místostarostovi obce MM
2.6.2 Odměna zastupitelce obce IM
2.6.3 Odměna radnímu obce JM
2.6.4 Odměna radnímu obce VM
2.6.5 Odměna zastupitelce obce PP
2.6.6 Odměna radnímu obce MT
2.6.7 Odměna zastupiteli obce MT
2.6.8 Odměna zastupiteli obce JU
2.6.9 Odměna zastupiteli obce TV
2.6.10 Odměna starostovi obce TŠ
2.6.11 Informace - PD cyklostezka Letohrad – Jablonné nad
Orlicí
2.6.12 Výpověď veřejnoprávní smlouvy – přestupky
2.6.13 Nová veřejnoprávní smlouva - přestupky
2.6.14 Kontrola HZS Pardubického kraje – JSDH obce
2.6.15 Kontrola HZS Pardubického kraje – obec
2.6.16 Dostavba jalovárny Bystřec
2.6.17 Schválení přílohy č. 1 strategického plánu rozvoje obce
Bystřec
2.6.18 Schválení přílohy č. 2 strategického plánu rozvoje obce
Bystřec
2.7 Činnost obce a Rady obce
2.7.1 Činnost obce a obecního úřadu
2.7.2 Činnost Rady obce
2.8 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
3.

3.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtový výhled
obce Bystřec na roky 2023 – 2025. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
3.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2022. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
3.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2022
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
3.8. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočet obce na
rok 2022
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
4.

Pozemkové záležitosti

4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje darovací smlouvu,
smlouvu o zřízení věcných břemen (služebností), smlouvu o zřízení zákazu zcizení a zatížení věcí na pozemky p.
č. 1, 2/1, 48/1 a st. 409. Nabyvatel obec Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje darovací smlouvu
na pozemek p. č. 3353/15. Dle přílohy. Nabyvatel Římskokatolická farnost Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
4.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje regulační plán RP1
Bystřec. Dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
4.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o dílo na
zhotovení změny č. 5 územního plánu Bystřec. Podpis
smlouvy je podmíněn úhradou příslušných nákladů ze
smlouvy panem PČ, navrhovatelem uvedené změny.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
4.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje zahrnout do změny
č. 6 územního plánu Bystřec následující návrhy:
4.5.1. Požadavek na změnu využítí p.p.č. 53/4 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 9
Proti - 1
Zdrželi se - 0
4.5.2. Požadavek na změnu využití p.p.č. 53/5 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 6
Zdrželi se - 4
4.5.3. Požadavek na změnu využití p.p.č. 253/10 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 9
Zdrželi se - 1
4.5.4. Požadavek na změnu využití p.p.č. 2566/2 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 6
Zdrželi se - 4
4.5.5. Požadavek na změnu využití p.p.č. 1913/14 a 1913/16 –
dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 8
Zdrželi se - 2
4.5.6. Požadavek na změnu využití p.p.č. 171/1 - dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 7
Proti - 0
Zdrželi se - 3
4.5.7. Požadavek na změnu využití p.p.č. 457/2 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

Finanční záležitosti

4.5.8. Požadavek na změnu využití p.p.č. 2855/1 a 2855/2 –
dle návrhu. Nehlasováno – dle vyjádření je stav v souladu s územním plánem.

3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 21-130 – úhrada nákladů spojených s
činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK. Dle
přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

4.5.9. Požadavek na změnu využití p.p.č. 1465 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 5
Proti - 0
Zdrželi se - 5
4.5.10.Požadavek na změnu využití p.p.č. 728/2 – dle návrhu
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 9
Zdrželi se - 1

3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje avízo pro změnu
rozpočtu obce č. 26 – dotace PK na provozní vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

4.5.11.Požadavek na změnu využití p.č. st. 571, p.p.č. 2804/1,
2804/2 a 3792 – dle návrhu.
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Výsledky hlasování: Pro - 10

Proti - 0

smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi obcí Bystřec a městem Jablonné nad Orlicí.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

Zdrželi se - 0

4.5.12.Požadavek na změnu využití p.p.č. 725/1 – dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro - 0
Proti - 9
Zdrželi se - 1
4.5.13.Požadavek na změnu využití – koridor chodníku podél
hlavní komunikace – dle návrhu.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

6.14. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí protokol o
kontrole HZS Pardubického kraje - kontrola jednotky SDH
obce.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

4.5.14.Požadavek na změnu využití p.p.č. 2447 – dle návrhu.
Zastupitelé seznámeni, nehlasováno

6.15. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí protokol o
kontrole HZS Pardubického kraje - kontrola obce.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

4.6. Zastupitelstvo obce Bystřec rozhoduje o úhradě nákladů
na pořízení změny č. 6 územního plánu Bystřec takto:
Náklady na pořízení změny č. 6 územního plánu Bystřec
hradí v plné výši obec Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

6.16. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informace
o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru
Dostavba jalovárny Bystřec.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

4.7. Zastupitelstvo obce Bystřec pověřuje Ing. Tomáše Šťastného – starostu a Milana Mrázka – místostarostu, aby
jednali a spolupracovali s pořizovatelem změny územního
plánu č. 6 při:
1) zpracování návrhu zadání změny územního plánu, dle
ustanovení § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona,
2) zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu změny
územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení,
3)vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

6.17. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje přílohu č. 1 Strategického plánu rozvoje obce Bystřec na období 2020
-2026 – Akční plán na roky 2022 – 2023.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0
6.18. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje přílohu č. 2 Strategického plánu rozvoje obce Bystřec na období 2020 –
2026 – Monitoring.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

5. Poplatky
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce Bystřec č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

7.
Činnost obce a Rady obce
7.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost obce a obecního úřadu – sepisování smluv na nájem hrobových míst,
inventarizace majetku, příprava podkladů rozpočtu na rok
2022 a účetní závěrku roku 2021. Jinak běžný provoz.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

6.
Různé
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu mistostarostovi MM dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2

7.2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z činnosti
Rady obce. Přečtena usnesení RO/17/2021 a RO18/2021.
Bez připomínek.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu zastupitelce IM dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2

8.
Diskuze
8.1. Poplatky tělocvična - RO připraví kalkulaci, která povede
k návrhu hodinové sazby pro uživatele. Nevztahuje se na
cvičení a aktivity dětí.
8.2. Sazebník poplatků za půjčování strojů, zařízení a pomůcek – vytvoří RO a zveřejní.
8.3. Ze strany Zemědělské a.s. Bystřec předběžně nabídnut
prodej jedné z nemovitostí. Zemědělská a.s. nechá vyhotovit odhad, který předloží obci Bystřec. Následně projedná obecní zastupitelstvo.

6.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu radnímu
JM dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 9
Proti - 0
Zdrželi se - 1
6.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu radnímu
VM dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2
6.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu zastupitelce PP dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU

Svoz železa je tradičně organizován spolkem,
který bude pořádat pouťovou zábavu (letos připadá
na 30. července). Letos provede sběr Sbor dobrovolných hasičů Bystřec, bude proveden v sobotu
9. 4. v dopoledních hodinách.
Odpad můžete odkládat poblíž hlavní komunikace
v obci.
Větší množství železného odpadu můžete nahlásit na telefon 775 903 408 - p. Tomeš Martin.
V tomto případě přijedou hasiči naložit kovový šrot
přímo k vám.
I sběrem železného odpadu občané přispějí k lepšímu hodnocení obce z hlediska třídění odpadů.

6.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu radnímu
MT dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 9
Proti - 0
Zdrželi se - 1
6.7. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu zastupiteli
MT dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 7
Proti - 0
Zdrželi se - 3
6.8. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu zastupiteli
JU dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2
6.9. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu zastupiteli
TV dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 8
Proti - 0
Zdrželi se - 2
6.10. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje odměnu starostovi
TŠ dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 7
Proti - 0
Zdrželi se - 3
6.11. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
Sdružení obcí Orlicko o stavu projektové přípravy cyklostezky Letohrad – Jablonné nad Orlicí. Dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

DĚTSKÝ DEN

zveme Vás na dětský den v sobotu 4. června 2022. program bude upřesněn na plakátech
a webových stránkách obce.

6.12. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jablonné nad Orlicí a
obcí Bystřec ve věci přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Důvodem jsou organizační změny
na městském úřadě v Jablonném nad Orlicí a ukončení
činnosti Komise pro projednávání přestupků.
Výsledky hlasování: Pro - 10
Proti - 0
Zdrželi se - 0

Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku
od 1 roku do 6 let je vždy v tělocvičně.
Každé pondělí od 16 hodin.

6.13. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje veřejnoprávní
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ROZPOČET NA ROK 2021
Kapitola
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Odvody za odnětí lesní půdy
Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek ze psů
Záležitosti těžebního průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček
Neinvestiční dotace
Kanalizační poplatky
Knihovna
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Zálohy
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky, věcná břemena
Popelnice
Využívání komunálního odpadu
Různé
Úroky
Pronájmy pozemků
Prodej domu čp. 301
Celkem příjmy

Příjmy
2 990 000
790 000
3 200 000
250 000
9 200 000
10 000
10 000
660 000
28 000
300 000
14 000
200 000
800 000
150 000
264 500
7 000
2 000
80 000
5 000
290 000
20 000
80 000
500 000
15 000
180 000
6 000
2 000
60 000
2 500 000
22 613 500

Kapitola
Komunikace
Kanalizace
Základní škola a mateřská škola
Základní škola Horní Čermná
Základní umělecká škola Jablonné
Knihovna
Kulturní a sociální záležitosti
Dar církvi
Rozhlas
Bystřecké okénko
Sportovní zařízení
Zdravotní zařízení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán
Komunální služby, územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Zeleň
Sociální péče
Krizové řízení
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo
Červený kříž
Správa
Služby peněž.ústavů
Pojištění
Půjčky občanům
Proúčtování daně obce
Celkem výdaje

Výdaje
5 288 300
130 000
1 300 000
30 000
10 000
150 000
531 000
50 000
20 000
84 000
1 240 000
30 000
1 070 000
4 490 000
230 000
373 000
100 000
535 000
1 565 000
300 000
20 000
10 000
300 000
2 126 000
10 000
2 074 200
7 000
90 000
200 000
250 000
22 613 500

POPLATKY V ROCE 2022
Poplatek ze psa zůstává nezměněn. Všichni občané platí 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, které jsou
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2022.
Poplatek za odpady se nemění. Základní sazba
na občana je 540,- Kč, student na internátě zaplatí
290,- Kč, za rekreační chalupu je poplatek 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 obecního úřadu
telefon 465 642 643 nebo 724 148 116.

Ludmila Benešová, účetní

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Svoz popelnic duben 5., 19.
květen 3.,17., 31.
červen 2., 14., 28.
Svoz dům od domu 8. dubna, 6. května, 3. června
Skladiště je otevřeno první sobotu v měsíci od 8 do
10 hodin.

SBÍRKA VĚCNÉ
HUMANITÁRNÍ POMOCI
PRO UKRAJINU
Od 1. do 5. března 2022 proběhla v Bystřeci sbírka věcné humanitární pomoci pro válkou zasaženou
Ukrajinu. Připojili jsme se ke sbírce, kterou organizoval Pardubický kraj. Po dohodě s obcí se organizace
sbírky ujali místní hasiči.
Občané přinesli do místní hasičské zbrojnice oblečení (po setřídění to bylo 12 pytlů s oblečením pro
dospělé a 9 pytlů s oblečením pro děti), věci na spaní
– spacáky, přikrývky, polštáře, karimatky, hygienické
potřeby – ručníky, potřeby pro denní i osobní hygienu,
potraviny, především s dlouhodobější možností užití
a zdravotnický materiál.
V neděli 6. března pak hasiči převezli sesbíranou
pomoc do centrálního střediska humanitární pomoci pro Pardubický kraj v České Třebové, kde došlo
k dalšímu setřídění pomoci z hlediska místa konkrétních potřeb.
Jsme velmi potěšeni spoluúčastí našich občanů nejen na této sbírce, ale i na sbírkách finančních, či jiné
pomoci, včetně ubytování potřebných.
Děkujeme.
Obec Bystřec

11

SROVNÁNÍ OBJEMŮ A NÁKLADŮ NA ODPADY ZA ROKY
2020 A 2021

DEN ZEMĚ
Svátek, který si připomínáme 22. dubna již přes padesát let.
Vznik tohoto svátku sahá do roku 1969, kdy miliony
občanů ve Spojených státech amerických demonstrovaly za zdravější životní prostředí. Oficiálně se slaví od roku 1970, u nás pak od roku 1990.
V tento den se po celém světě konají přednášky
o ekologii, zpracování odpadů a vztahu k přírodě.
Nemá smysl na tomto místě moralizovat a dělat
rozsáhlou přednášku. Ve školách, školkách, ve sdělovacích prostředcích slyšíme o ekologii a vztahu
k přírodě nejen v tento den.
Jako jednotlivci můžeme ekologii a vztah k přírodě
ovlivnit většinou jen místně svým vlastním chováním
a příkladem svým dětem. Neberme jim elán při snaze
o třídění odpadů, ukazujme jim, že odpadky v přírodě nevyhazujeme, ale doneseme je buď domů nebo
je vyhodíme u nejbližšího odpadkového koše. Totéž
platí i při jízdě autem. V kotlích nespalujme vše, co
nám padne do ruky. Při jarním úklidu nevypalujme
meze – je to špatně jak z požárního hlediska, tak ve
vztahu k přírodě. Nezakládejme černé skládky.
Je krásné a chvály hodné organizovat sběr odpadků v přírodě nebo kolem silnic, měli bychom si uvědomit, že tyto odpadky zde „uloží“ právě někteří z nás.
Snažme se naši přírodu zachovat v co nejlepším stavu nejen našim dětem, ale i dalším generacím.

Pro lepší přehled uvádíme jen některé druhy, které se dají srovnávat
Druh odpadu
2020
2021

KULTURA
V JABLONNÉM NAD ORLICÍ
Výstava Radka Janů - Kaucká – výstavní prostory IC
Výstava ZUŠ květen – červen, výstavní prostory IC
Pro bližší informace k výstavě prosím sledujte plakáty
a webové stránky města

Množství Náklady
vt
v Kč

Množství Náklady
vt
v Kč

Papír:

16,34

37.380,-

14,7

33.495,-

Plast:

20,291

52.272,-

20,317

76.538,-

Kompozit:

1,07

17.058,-

1,07

17.932,-

Sklo:

19,7

45.454,-

16,47

32.085,-

Textil, oděvy:

2,783

2,924

Jedlé oleje,
tuky:

0,114

0,218

Směsný
odpad:

172,014

Objemný
odpad:

41,74

361.017,76.981,-

184,659
50,79

386.458,98.406,-

Celkové
náklady na
odpad. hosp.:

755.010,-

798.414,-

Odměny za třídění odpadů:

160.071,-

173.348,-

Náklady
po odečtu
odměn:

594.939,-

625.066,-

Platby od občanů a majitelů
rekr. obj.:

520.851,-

614.299,-

Krátký komentář
V loňském roce došlo po osmi letech k navýšení
poplatků za svoz, třídění a ukládání odpadů v naší
obci z původních 460 Kč na 540 Kč za osobu/rekreační objekt. Předkládáme malé porovnání nákladů na
odpady za roky 2020 a 2021. Z porovnání je vidět,
že u tříděných odpadů došlo k poklesu vytříděného
objemu u papíru a skla - o 10 a 16 %, třídění plastů zůstává na stejné úrovni, začínáme si zvykat na
likvidaci jedlých olejů a tuků. U směsného a objemného odpadu vidíme nárůst – o 7 a 22%. V případě
směsného komunálního odpadu to odpovídá zhruba
jednomu svozu navíc proti roku 2020.
Z porovnání nákladů a vybraných poplatků od občanů za obě období je zřejmé, že navýšení poplatku
bylo na místě a nová sazba poplatku byla zároveň
odhadnuta reálně. Jsme rádi, že jsme i pro rok 2022
(i díky odměnám za třídění odpadu) mohli poplatek
ponechat ve stejné výši.
Poslední čísla na závěr – před snížením o odměny za třídění odpadu vycházely přepočtené náklady
na osobu/rekreační objekt 620,37 Kč v roce 2020
a 667,57 Kč v roce 2021, při započtení odměn pak
488,86 Kč v roce 2020 a 522,63 Kč v roce 2021.
Zkusme tyto náklady pokud možno udržet.

Divadlo
Normální debil 2 - čtvrtek 28. dubna 2022, 19 hodin
S láskou Mary – středa 11. května 2022, 19 hodin
Slavnostní koncert SESTRY JEŽKOVY neděle
15. května, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Vzpomínkový koncert u příležitosti 50. výročí úmrtí generála Krejčího se uskuteční v rámci 66. ročníku hudebního Dvořákova festivalu.
Město DOBRÝCH LIDÍ – neděle 29. května 2022, areál
koupaliště, benefiční akce s bohatým programem
Travesti show: Kabaret Šulin růž – pondělí 30. května
2022 v 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Jablonský Medvídek – 17. – 18. června 2022, areál koupaliště, hudební festival s programem pro celou rodinu
Kurz tance a společenské výchovy
zahrnuje celkem 10 lekcí, 1 prodlouženou a 1 věneček,
vše se bude konat na sále U Dubu. Na kurz se můžete
přihlásit v Informačním centru čp. 30 v Jablonném nad
Orlicí, tel 465 641 371.
Při přihlášení se platí záloha 600 Kč, doplatek 700 Kč

se bude vybírat při zahájení kurzu.
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TORNÁDO - FINANČNÍ SBÍRKA 2021
Vážení spoluobčané dovolte mi prosím, abych Vám
v krátkosti připomněl následky běsnění přírodních živlů, které navždy změnily životy lidí, a to v několika obcích na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě. Čtvrteční večer
24. června 2021 okolo 19.20 hodin se tam prohnala extrémní
bouře s krupobitím a tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo
o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly
F4 na Fujitově stupnici (druhá nejsilnější úroveň síly tornáda). Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba půl kilometru. Těmito parametry se jedná
o historicky nejsilnější evidované tornádo na českém území.
Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce byly postiženy
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice.
V dotčených obcích bylo poničeno asi 1600 budov, silně
zasažena byla také infrastruktura, velký počet stromů, vozidel a vznikly značné škody na vybavení. Podle předběžných
odhadů byly škody vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno asi 200 domů. V průběhu večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob, zemřelo šest osob. Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla
velká vlna solidarity. Do postižených obcí přijelo pomáhat
s odstraňováním následků tornáda tisíce dobrovolníků. Tato
informace okamžitě zahltila všechna media. Vůbec jsme si
nedokázali na dálku představit, co se vlastně odehrálo.
Tou dobou jsme intenzivně připravovali sobotní soutěž
mladých hasičů v požárním útoku a na této akci jsme sbírku zahájili. Sbírka dostala oficiální podobu především díky
starostovi obce Tomáši Šťastnému, který podal žádost ke
krajskému úřadu na povolení této veřejné sbírky. Nebylo úplně jednoduché splnit podmínky, aby nebyla tato dobročinná
aktivita považována za protizákonnou činnost. Mile jste nás
překvapili, jak jste dali najevo solidaritu, touhu pomoci potřebným a přispívali již od prvních dní. Postupně jsme sběrná místa rozšířili dle koncentrace občanů až na pět stanovišť. Vašim přispěním se vybralo u nás v Bystřeci krásných
93 300 Kč.
Nastal okamžik, podle jakého klíče vybrat toho, kdo vybrané peníze nejvíce potřebuje. Naše původní myšlenka
byla pomoci hasičům, kterým přírodní živel způsobil škodu
na majetku. Kontaktovali jsme proto velitele místních hasičů
s prosbou o doporučení. Spoléhali jsme především na znalost místní situace a díky práci v terénu i přesné informace
o potřebách jednotlivých spoluobčanů. Vytěžené informace
jsme si samozřejmě ověřovali skrze starosty obcí a poznatky lidí, kteří v dané oblasti osobně pomáhali. Vybraná částka byla rozdělena mezi tři hasiče, kteří v době události byli
nasazeni na pomoc druhým, i když se jejich dům nacházel
v epicentru tornáda. Od Vás nasbírané prostředky jsme dne
20.12.2021 rozdělili spravedlivě mezi tři rodiny.
V prvním případě manželům, kterým až v září statik nařídil
dům úplně strhnout. Celou tu dlouhou dobu žijí provizorně na
ubytovně se svými dvěma dětmi. Paní pracuje na dispečinku
drážních hasičů a v době pohromy organizovala hasiče dle
potřeby při zásazích. Z důvodu špatné dostupnosti stavebního materiálu se do stavby domku na původním místě pustí
až v jarních měsících.
Druhou část jsme předali do rukou majitele rodinného
domku, který tornádo poničilo jen pár měsíců po jeho dokončení. V době ničícího živlu se majitel nacházel ve službě
u HZS na stanici Hodonín. Ti byli vyžádáni na okamžitou pomoc do Lužic a Mikulčic. Až druhý den mohl začít zjišťovat
škody. Nejvíce utrpěla střecha, která se z jedné poloviny
úplně zhroutila. U typu domu tzv. bungalov, je potřeba opravit
nosnou konstrukci a plášť znovu překrýt, aby se předešlo
dalším škodám. Další ránu zasadil domu trám z jiné stavby,
který proletěl oknem do jejich kuchyně, kde poničil větší část
kuchyňské linky a další vybavení. Unášené předměty se ne-

vyhnuly ani dalším oknům, vstupním dveřím, garážovým vratům a nesmazatelně zanechaly stopy i na fasádě a zahradě.
Ve třetím případě byl obdarovaný z řad dobrovolných hasičů. Živel mu poničil starší dvoupatrový řadový domek, který
obýval společně s rodiči. Samozřejmě běžel za zvukem svolávající sirény, netušíc ovšem, že polámané stromy a větve
mohou být jen první projevy blížící se katastrofy. Do domu
se dostal až druhý den na povolení statika. Přišli kompletně
o střechu, která jim ještě poničila technické stavby na zahradě, vzrostlou zeleň a komplet oplocení. Ke vší smůle třetí den
po tornádu, zastihly tatínka zdravotní komplikace a musel
být hospitalizován. Tak zůstal na odklizení následků sám, až
do doby, kdy dorazila pomoc dobrovolníků, vojáků a hasičů.
Aktuálně usilovně pokračují na vnitřních dokončovacích pracích, aby mohli co nejdříve obývat plnohodnotně celý dům.
Jsme si vědomi, že GDPR chrání pravá na soukromí, proto nebudeme jmenovat osoby, kterým jsme se pokusili zpříjemnit konec roku 2021 i díky vaší štědré pomoci.
Pro zajímavost. K 8. červenci 2021 se v České republice
vybralo na finančních darech celkem 1,1 mld Kč. Další peníze věnovali lidé přímo poškozeným rodinám.
Závěrem bychom Vám chtěli popsat co jsme vnímali, když
jsme procházeli těmito vesnicemi zhruba po šesti měsíci po
tornádu. Až mrazivě působí za vesnicí obrovská halda sutin,
kterou se pokouší několik bagrů roztřídit a zrecyklovat. Ve
vesnicích zůstávají torza základů po odstraněných domech,
na některých domech stále vlají modré provizorní plachty,
které zjevně již neplní svou funkci. Různě položené množství
starého i nového stavebního materiálu, zahrady bez stromů
a jiné zeleně, stožáry veřejného osvětlení provizorně stlučené z prken. Porovnal bych to k pohlednicím z války. Když
s místními lidmi hovoříte, cítíte v jejich slovech bezmoc a vyčerpání, způsobenou absencí dobrovolníků, humanitárních
organizací a z boje s úřady. Nelze však přehlédnout, že na
druhé straně někteří spoluobčané mají dům už zcela nově
postavený, lemovaný vysokým betonovým plotem, přičemž
za ním vše sledují kamerami. Působilo na nás, že se zde viditelně prohlubují rozdíly mezi společenskými vrstvami. V zasažené oblasti bude potřeba ještě hodně úsilí, aby se očím
skryly následky živlu, který touto oblastí prošel.
Obdarovaní nás poprosili, bychom Vám touto cestou vyjádřili obrovské poděkování za projevenou solidaritu, které si
moc váží. Můžete být na sebe hrdí.
Děkujeme vám
Hasiči Bystřec

PLÁNOVANÉ AKCE SDH
POŘÁDANÉ V ROCE 2022
5. června

Bystřecký pohár soutěž v požárním 		
útoku mužů a žen
26. června
Soutěž v požárním útoku mladších žáků
„O pohár SDH Bystřec“
Soutěž v požárním útoku starších žáků
„O pohár Starosty obce Bystřec“
30. července Pouťová zábava
31. července Pouťové odpoledne „na hradě“
17. září
Železný hasič Memoriál Zdeňka Kulhánka
8. října
Okresní kolo závodu požárnické
všestrannosti mladých hasičů a dorostu
O dalších akcích našeho sboru se můžete dozvědět
i na facebookových stránkách SDH Bystřec nebo na
obecních webových stránkách
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POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Téma pomoci lidem, kteří z důvodu války
opustili svoje domovy na Ukrajině, a nacházejí zázemí v Jablonném nad Orlicí a ve spádových obcích, je živé a dotýká se každého
z nás.
Pomoc má různé podoby – někdo nabídne ubytování ve svém bytě či domě, jiný
potřebné vybavení, další nabídne tlumočení,
mnozí přispějí finančně. O štědrých příspěvcích do materiálních sbírek nemluvě.
Ani v Jablonném n. O. a okolí nezůstáváme pozadu. Soukromé osoby i obce poskytují ubytování jak přicházejícím rodinám
Ukrajinců již žijících a pracujících u nás, tak
lidem nově příchozím bez jakéhokoliv zázemí
v České republice.
Zajistit materiální pomoc je poměrně jednoduché – vyhlásíme „akci“, a během pár
hodin je díky dárcům k dispozici vše, co je
aktuálně třeba. Viz například náš jablonský
Krizový šatník. Vedle materiální pomoci má
ale svoje místo i pomoc finanční. Představte
si, že se ocitnete na neznámém místě, máte
střechu nad hlavou, k dispozici kuchyň, ale
nemáte si za co zakoupit potraviny, z nichž
byste si uvařili jídlo. Dokonce i přihlásíte dítko do školky nebo do školy a během pár dnů
získáte práci. Ale čím budete platit jízdenku
do práce v sousedním městě? Bez peněz to
nejde…
A tak jsme se v Jablonném nad Orlicí spojili se zdejším Nadačním fondem Koloběh
života a vyhlásili jsme „sbírku“. Od prvního
dne na transparentní účet nadačního fondu
plynuly tu menší, tu větší, i velké příspěvky od dárců z Jablonného i z okolí. Během
prvních dvou týdnů bylo shromážděno přes
80 tisíc Kč. Bleskurychle jsme určili klíč pro rozdělování peněz: finanční příspěvek ve výši
1500 Kč na osobu je určen lidem prchajícím
před válkou, kteří nacházejí zázemí v Jablonném nad Orlicí a ve spádových obcích. Příspěvek slouží k zajištění osobních potřeb na
začátku pobytu u nás.
K 14. březnu jsme již příspěvky vyplatili
39 osobám nově žijícím v Jablonném, Bystřeci a v Sobkovicích. A další lidé přicházejí
a přicházejí… A peníze budou dále potřeba.
A proto je tu tento článek: Máte-li možnost
a chcete-li pomoci, Váš finanční příspěvek
v jakékoliv výši bude na transparentním účtu
nadačního fondu Koloběh života velmi vítán.
Můžete se spolehnout, že pomůže lidem
ve Vašem okolí.
Děkujeme, že pomáháte. Dává to smysl.
Martina Balážová
místostarostka města Jablonné nad Orlicí
www.jablonneno.cz
www.kolobehzivota.cz

Finanční příspěvek pro
občany Ukrajiny, kteří
opustili svoje domovy a
nacházejí zázemí
v Jablonném nad Orlicí
a spádových obcích
lze zaslat na transparentní
účet Nadačního fondu Koloběh
života:

5382824349/0800
do zprávy pro příjemce
uveďte: POMOC UA
www.jablonneno.cz
www.kolobehzivota.cz

KRIZOVÝ ŠATNÍK
pro potřeby občanů Ukrajiny, kteří
nacházejí zázemí v Jablonném nad
Orlicí a ve spádových obcích:

oblečení pro děti
oblečení pro ženy
boty
hračky
ložní prádlo, ručníky
hygienické potřeby
Otevřeno:
každé pondělí, středa, pátek
9-10 h.
Místo:
Jablonné nad Orlicí,
A. Hanuše 85 - stará škola,
1. patro - naproti schodům

www.jablonneno.cz

VÝSLEDEK
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
V letošním roce opět proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci
formou po obci rozmístěných pokladniček. I přes tuto skutečnost se v naší obci vybralo 20.034 Kč.
Všem dárcům, kteří do pokladniček přispěli jakoukoliv částkou, upřímně děkujeme. Zároveň věříme, že v příštím roce
bude situace příznivější, že najdeme děti, které budou ochotné jít obcí a zazpívat oblíbenou koledu „My tři králové jdeme
k vám ....“, a k dětem i ochotné vedoucí skupin z řad mládeže
a dospělých.
S přáním všeho dobrého do nového roku 2022
pořadatelé sbírky
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Jarní aspekt

smrkových porostech se dají nalézt první jarní houby
Penízovky smrkové (Strobilurus esculentus). Název
dostaly pravděpodobně podle toho, že vyrůstají ze
spadaných smrkových šišek. Kromě toho, že rozkládají smrkové šišky, se délka třeně řídí podle toho, jak
hluboko je šiška v zemi ponořená. Penízovka smrková je výtečná jedlá jarní houba vyskytující se v přirozených smrčinách, smrkových monokulturách nevápenatých půd rovin a pahorkatin. Pokud jste trpěliví a
neodradí Vás sbírat tyto titěrné houbičky, svou chutí
se Vám odmění nejen v jarní polévce, ale třeba v topinkové směsi. Možná záměna je s nejedlou Helmovkou šiskomilnou.

Možná jste se někdy zamýšleli nad
zajímavou
životní
strategii jarního růstu
některých kvetoucích
rostlin, a možná jste
někdy slyšeli o „jarním aspektu.“ První
Sněženka podsněžník (Galanthus jarní rostliny pro svůj
nivalis). Jeden z prvních poslů jara. růst a kvetení využíLidový název například vyskočilka vají co nejvíce slunečnebo koukoříček. Sněženky jsou
ního svitu. Sluneční
chráněny nejen českými, ale i evropdopadající
skými zákony a je zakázáno je trhat, paprsky
vykopávat či jakkoliv rušit ve vývoji
skrze neolistěné stromy na zem a doslova
vytahují světlomilné rostliny na povrch. Botanici toto
období jara nazývají „jarní aspekt.“ Přichází brzy po
zimním období, kdy je v přírodě dostatek tepla, světla a
vlhkosti. Svůj růst a kvetení
uspíší tak, aby stihly vyrůst
a vykvést dříve, než se stromy olistí. Potom buď rostliny hynou a přežijí jen jejich
semena nebo odumírá celá
nadzemní část, která přežije
ve formě cibulí, hlíz či oddenků. Mezi nejznámější rostliny
tohoto jarního období patří Bledule jarní (Leucojum
např. bledule jarní, sněženka vernum). Také tato rostpodsněžník, orsej jarní, kři- lina patří k ohroženým
druhům naší květeny a je
vatec žlutý, plicník lékařský, chráněna podle § 3 zákona
dymnivka dutá, prvosenka č. 114/1992 Sb. Foceno
u potoka „V Tiscích“, duvyšší či sasanka hajní.
V okolí Bystřece je mnoho ben 2021.
malebných údolí, kde můžete jarní aspekt pozorovat
v celé své kráse. Vyjděte si třeba k potůčku „V Tiscích“, kde Vás každoročně oslní husté porosty bledulí jarních. A vězte, že takovou krásu hned tak někde
neuvidíte. Marně se snažím u nás ve Slezsku nalézt
místo podobné.
Houby na konci zimy? Penízovka smrková, seznamte se, prosím
Pro někoho začíná houbařská sezóna až v letních
měsících, pro někoho již koncem zimy. Ve vzrostlých

Z vybraných činností MS Bystřec za rok 2021
O proběhlých aktivitách jsme Vás průběžně informovali v každém čísle Bystřeckého okénka. Proto
zde jen ve stručnosti shrneme nejpodstatnější. Podzimní instalace odrazových zradidel na úseku silnice č. 11 a na silnici ve „Stehnových lesích“ přinesla
podle předpokladů snížení střetů motorových vozidel
se zvěří. V prosincovém čísle jsme dali nahlédnout
do specifických pravidel přikrmování spárkaté zvěře
v době snížené potravní nabídky. Od podzimu loňského roku jsme do krmelců zvěři předložili bezmála
čtyři tuny ovsa a tunu kukuřice. Kromě jaderného krmiva také seno, sůl a minerální lizy. Zvěři přišlo vhod
i velké množství kaštanů, které pro ni nasbírali děti ze
základní školy.
V měsíci únoru jsme po splnění všech podmínek
Státní veterinární správy cíleně ošetřili srnčí zvěř
antiparazitními přípravky. Už po prvním léčení v loňském roce jsme z výsledků odebraných vzorků trusu
srnčí zvěře zaznamenali nižší výskyt střevních parazitů. Stejně tak se snížil počet zvěře s podkožními
nebo nosohltanovými střečky.
Plánované akce MS Bystřec v roce 2022
MS Bystřec si Vás dovoluje pozvat na nejbližší akci
Pálení čarodějnic, která se jako tradičně uskuteční
30. dubna 2022. Od 16:00 hodin se můžete v prostorách myslivny těšit nejen na bohaté pohoštění, ale
také na zábavu pro děti i dospělé. Svatojakubskou
noc završí zapálená vatra a vyhlášení nejlepší masky. Hodnotit se bude kreativita, nápaditost a originalita. A výhra bude stát za to!

Penízovka smrková. Smrkový les někde  v katastru obce Bystřec, březen 2021.
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Další plánované akce uvádíme přehledně v tabulce. Termíny a místa konání budou včas oznámeny.
Název akce
Termín
Pálení čarodějnic
30. dubna 2022
Myslivecký táborák
18. června 2022
Akce v součinnosti s OU Bystřec Termín bude upřesněn

České zemědělské univerzity v Praze, Ministerstva
životního prostředí ČR a dalších partnerů. Na Facebooku můžete také sledovat skupinu „Zachraňme
srnčata!“
Podle zákona o myslivosti by zemědělci měli
několik dnů předem senoseč nahlásit, aby myslivci mohli louku nebo pole projít a srnčí děti zachránit.
Prosíme tedy naše zemědělce, aby ani letos nepodcenili bezpečnostní opatření při senoseči.
Bohužel se v mnoha případech stává, že srnčeti,
které se stačí zvednout, sekačka usekne běhy. Srnče
tam pak leží a naříká. Z druhé strany slyšíte srnu,
která ho volá. Přečtěte si prosím následující velmi
emotivní příběh Petra Slaby. Chraňme nic netušící
mláďata v travních porostech před žacími lištami sekaček. Děkujeme.

Jaro v honitbě

Březnem začíná
jaro, ale pro myslivce pomalu končí
starý
myslivecký
rok. Myslivce čeká
řada
povinností
spojených
nejen
s péčí a chovem
zvěře. Pro myslivce přichází v tomto
období pravidelné
každoroční sčítání zvěře, vyčištění
Zachráněni sourozenci z loňské seno- a dezinfekce krmseče. Koncem června se už oba mohli
ných zařízení po
bezpečně pastvit na posečené louce.
dlouhé zimě a zvýšená ochrana zvěře. Kromě toho čeká bystřecké myslivce revize a rozšiřování odrazových zradidel podél
vybraných komunikací.
S jarem přichází v přírodě období, kdy se rodí nejvíce mláďat zvěře, zvířat a ptáků. V této době je třeba, aby se všichni návštěvníci lesa chovali v přírodě
velice ohleduplně. Apelujeme zejména na to, abyste
nenechávali své psy volně pobíhat, pohybovali se pokud možno po vyznačených cestách a pokud byste
nalezli nějaké mládě, nedotýkejte se jej. Mládě není
opuštěné, jeho matka se určitě paství opodál.
První kosení luk přináší každoročně velké ztráty mláďat ukrytých ve vysokých travních porostech.
Pokud se chcete do ochrany zvířat při sklizni a seči
společně s myslivci zapojit také, můžete kontaktovat
mysliveckého hospodáře Marcela Krejsu, nebo se
zapojit prostřednictvím portálu Senoseč Online (https://senosec.czu.cz/). Portál je společným projektem

Příběh smutné srnčí mámy
„Došel jsem pomalu k posedu, pod kterým se v menším údolí rozprostírala posekaná louka, ne velká, čítajíce asi tak dva a půl hektaru. Vysoká tráva ležela
v dlouhých řadách jako na nějaké přehlídce. Cestou
jsem potkal velký a rychlý traktor s masivní závěsnou
sekačkou, což bylo znamení, že louku posekal těsně
před mým příjezdem. Jako vždy nám myslivcům nedal
majitel polností vědět, že se bude sekat.
Chvíli jsem seděl, když z trnek vedle louky vyšla
na posekanou louku mladá srnka. Byl červen, čas
mláďat, a já tušil, co se bude dít, ale netušil jsem,
že uvidím tak emotivní a smutný výjev. Srna začala
chodit sem a tam mezi řádky a volala jemným pískáním srnče, které se jí ale neozývalo, trvalo to asi čtvrt
hodiny, než ho našla… malé tělíčko leželo v jednom
z pruhů trávy, kde ho zastihla dlouhá a nemilosrdná
kosa sekačky, nemělo vůbec šanci na přežití.
Srna k němu došla, chvíli ho očichávala a pokoušela se ho větrníkem postavit na běhy. Přitom opět
pískala, ale tentokráte jinak. Úplně změnila hlas,
v jejím pískání byl jasně poznat smutek a obrovská
bolest, protože zjistila, že její nejmilejší už nežije, že
ho ta velká burácivá věc, co po louce jezdila a kosila
trávu, ve které si srnče schovala, strašlivě zahubila.
Její hvězdičku, její malou holčičku, její první mládě v životě. Slézal
jsem z posedu a měl jsem oči plné
slz a hlavu plnou myšlenek, o tom,
jak si my lidé nárokujeme majestát
nad lesy, poli, loukami a zapomínáme na to, že nám vlastně nepatří,
že jsou tu tvorové, kteří na něj mají
mnohem větší právo než my, protože je to jejich domov, v kterém tisíce
let žijí.“
Přejeme Vám všem radostný
vstup do dalšího ročního období,
období jarního tepla, vláhy a slunečních paprsků. Období, které
můžeme prožívat v klidu zbraní
a míru.
Za MS Bystřec Iveta Bryjová,
Marcel Krejsa
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK
2022 – 2023 BUDE 10. 5. OD 13:00 – 16:00 HOD.
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
INFORMACE K ZÁPISU NALEZNETE
NA STRÁNKÁCH ŠKOLY - ZSAMSBYSTREC.CZ.
MASOPUST

Na konci února jsme se ve školce věnovali Masopustu. Pověděli jsme
si o tradicích spojených s tímto obdobím a nakonec si ve čtvrtek 24. 2.
uspořádali karneval. Místo dětí jsme tu najednou měli spoustu maškar.
Od pirátů, přes různá zvířátka, až k princeznám. V kostýmech si poté
děti zkoušely namotávat provázek, na jehož konci měly odměnu, a zahrály si i spoustu her. Proměnily se na slepičky a jejich úkolem bylo získat co nejvíce vajíček, poté si zahrály židličkovanou a snažily se zůstat
ve hře co nejdéle. Nakonec děti plnily karnevalové úkoly a nezapomnělo
se ani na pořádné tancování.

		

L. Krátká, učitelka
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Kubík: „Baví Vás operovat“?
Pan doktor: „Já neoperuji, děti, které potřebují operaci, jezdí do nemocnice“.
Nikolka: „Líbí se Vám poslouchat srdíčko“?
Pan doktor: „Ano, líbí“.

PROJEKTOVÝ DEN - DĚTSKÝ LÉKAŘ

V rámci projektového dne nás v mateřské škole navštívil dětský lékař. Ve třídě sluníček byla připravená
kulisa ordinace. Pan doktor se nám představil a vysvětlil, co je náplní jeho práce a hra mohla začít.

Děti, které chtěly, si na závěr poslechly svoje srdíčko stetoskopem. Panu doktorovi jsme poděkovali za
hezké dopoledne a rozloučili jsme se s ním.
Tereza Adamcová, učitelka

PROJEKTOVÝ DEN – POZOR, POZOR,
HASIČI A POLICIE JEDOU!

Ve středu 16. 3. 2022 proběhl projektový den. Dopoledne se odehrálo u koupaliště. Když jsme přicházeli ke koupališti, už z dálky jsme viděli, jak tam
přijíždí hasičské a policejní auto. Děti byly nadšené
a zvědavé, co se bude dít. Děti chodily po skupinkách
k policistům a hasičům, kde jim podrobněji říkali o své
práci a ukazovali s čím pracují.
Policisté nám nejprve ukázali své auto, které bylo
plné „pokladů“. Děti nejvíce zaujala pouta, která si
mohly vyzkoušet a mohly si zahrát na zatčeného.

Nejprve jsme prošli preventivní kontrolou, během
které děti viděly, jak taková prohlídka vypadá. Pacientce pan doktor zkontroloval záda, poslechl bříško,
kouknul do krku a na závěr ji změřil a zvážil. Další
pacientka, která ordinaci navštívila, měla „kašel
a rýmu“. Pan doktor změřil teplotu, kouknul do krku
a předepsal léky. Ordinaci také navštívil pacient, který měl „bolesti břicha“. Poslední pacientka přišla se
„škrábnutím“ od kočky. Vyšetření proběhlo v gumových rukavicích, aby se do rány nedostala infekce.
Holčička odešla se zavázanou nohou a poučením
o opatrnosti. Zbylé děti pozorně poslouchaly a někteří
si pro pana doktora připravily otázky.
Maty: „Líbí se Vám vaše práce“?
Pan doktor: „Ano, líbí, protože pracuji s usměvavými dětmi, jako jste vy“.
Bětuška: „Mají princové modrou krev“?
Pan doktor: „Ne nemají, říká se to pouze v pohádkách“.
Martínek: „Proč nosíte bílý plášť“?
Pan doktor: „Bílá barva je symbolem čistoty“.
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Dále nám ukázali neprůstřelné vesty a co používají
k obraně. Rozsvítili majáky a do megafonu řekli „Policie, stůj!“ Také nám vyprávěli o svých pracovních
zkušenostech.
Pro snadnější zapamatování:
150 hasiči oheň rychle zasyčí
158 znám, policii zavolám
Hasiči dětem nejprve ukázali obrovské hasičské
auto, ve kterém bylo mnoho zajímavých věcí – kyslíková bomba, hadice, přilba, boty, nehořlavý oblek,
skládací žebřík a další věci určené pro různé situace/
zásahy – požár, povodeň, dopravní nehoda, spadlý

strom… pouštěli výstražné majáky a sirénu. Nechali, aby si děti vyzkoušely stříkat hadicí a oživovat figurínu do rytmu písničky Rolničky, rolničky. Také si
prohlédly hasičské auto zevnitř, kde byla přístrojová
deska s barevnými světly a spoustu dalších ovládacích prvků a kdo chtěl, sedl si na sedačku za volant.
Na závěr děti dostaly omalovánky a knížku s názvem „Hasičské pohádky“. Jak policisté, tak hasiči se
dětem věnovali. Vážíme si jejich ochoty a práce, která bývá mnohdy nedoceněná, ačkoli je nebezpečná
a zodpovědná. Moc jim děkujeme za věnovaný čas
a za vše, co dětem ukázali.

Simonide Foglová, učitelka

PROJEKTOVÝ DEN - KNIHOVNA

V úterý 22. 3. v rámci měsíce knihy děti ze třídy
Žabiček navštívily knihovnu. Přivítala nás p. Benešová a povídala si s dětmi o knížkách, které se jim líbí.
Také děti vyzkoušela ze znalostí pohádek. Každý si
mohl knížku, která se mu líbila, vypůjčit domů a ponechat si ji po dobu 14 dnů. S p. Benešovou jsme se
domluvili na další návštěvě, kdy děti spolu s knížkou
přinesou i vlastnoručně namalovaný obrázek. Obrázky budou vystaveny v knihovně. Dopoledne s knížkou
se dětem líbilo.
J. Vašíčková, učitelka
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ZŠ HORNÍ ČERMNÁ
JARO VE ŠKOLE

Druhé pololetí školního roku začalo téměř v běžném režimu, na
který jsme byli zvyklí z doby „předkovidové“. Po počátečních problémech s dopravou dětí do školy se
situace zklidnila a po intervenci
obcí Horní Čermná a Bystřece,
některých rodičů a hlavně pana
starosty Ing. Tomáše Šťastného,
se podařilo dopravu dětí z Bystřece do školy autobusem domluvit.
Děkujeme jim a také také členům
Sboru dobrovolných hasičů Horní Čermné a Sboru dobrovolných
hasičů Bystřec, kteří se aktivně
zapojili do organizace provizorní
přepravy žáků.
Žáci, kteří byli ochuzeni téměř
dva roky o všechny akce, si nyní
přijdou na své.
Hned začátkem ledna proběhl
lyžařský kurz v Čenkovicích. Tentokrát se ho zúčastnili žáci 7. i 8. ročníku. Díky počasí, které se koncem
týdne přece jenom umoudřilo a díky
úžasnému servisu manželů Křivohlávkových z Hostince U Špičáků, kteří se celý týden starali o jídlo
pro všechny lyžaře, se kurz vydařil
a všichni se vrátili nadšeni.
Na konci března vyjedou žáci
druhého stupně na divadelní představení Moliérova Lakomce do
Klicperova divadla do Hradce Králové.
Po dvouleté pauze se bude
7.dubna konat jarmark. Bude ve
znamení jara a blížících se Velikonoc. Nebude chybět školní kavárna, uvidíte naši novou školní dílnu.
Budete mít možnost vyzkoušet si
výrobu kraslice nebo jiného výrobku. Uvidíte také vystoupení
našeho dramatického kroužku
a poslechnete si i písničky školního sboru. Děti určitě ocení, když si
zakoupíte některý z jejich výrobků.
Přijďte svojí návštěvou a zakoupením drobností vyrobených našimi
žáky podpořit školu. Těšíme se na
vás.
Nesmím zapomenout, že pro
devátou třídu probíhá období přípravy na přijímací zkoušky. Vyu-

čující jsou sice připraveni pomáhat, doučovat a vysvětlovat. Nicméně
základ přípravy je na dětech.
Na akademii školy, která je naplánovaná na 23. června, se rozloučíme s letošními deváťáky a přivítáme nové žáky školy. Představí se vám
také děti se svým programem, uvidíte kroužek kytar, dramatický kroužek
a pěvecký sbor dětí prvního stupně.
Těšíme se na společné setkání ve škole a na dalších akcích, které
připravujeme.

Mgr. Eva Trojková

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 9. 6. 2022.
Za příspěvky děkujeme.

