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

SLOVO STAROSTY
PRÁZDNINY!! To je slovo, které v této době všichni skloňujeme ve všech pádech. I my na obci po ukončení školního roku pro Vás připravujeme nejednu víkendovou akci.
Většina z nich je již naplánována a zveřejněna v našem
odpadovém kalendáři. Těšit se tak můžete na nový počin
obce a společnosti WILDFADERS PRODUCTION v podobě vítání léta. Radost Vám jistě udělá letní kino na koupališti, myslivecký táborák, hasičské závody a hlavně na vrchol
naší sezony tradiční Benátská noc. Jistě se na některé akci
uvidíme a svojí účastí podpoříme konání podobných počinů, které mnohdy nejsou zrovna výdělečné. Proto, aby
mohlo být vše za lidovku, je potřeba, zneužít sil dobrovolníků. Prosím Vás tedy, pokud máte chuť nám pomoci na některé akci (vítání léta, Benátská), přihlaste se, pro každého
se najde práce a když ne, tak Vám aspoň poděkuji.
V letošním roce se nám ve spolupráci se Střediskem
volného času, ANIMO, Žamberk podařilo uspořádat příměstský tábor, který jistě ulehčí prázdninový chod domácností některým rodičům z naší obce. Za organizaci a obětavou přípravu tohoto tábora patří velký dík pouze jedné
osobě, a tou je ……, každý zjistí sám. Touto cestou jí moc
a moc děkuji za všechny rodiče, kterým ulehčí týden jejich
péče o svá dítka.
V uplynulých týdnech se nám podařilo uskutečnit plánované opravy komunikací včetně té v sídlišti. Za vaši
trpělivost a spolupráci při těchto opravách Vám patří taktéž poděkování. Věřím, že odměnou je především nová
komunikace. V blízké době umístíme nový kontejner na
hřbitovní odpad, který bude u smuteční síně. Od tohoto si
slibujeme jeho lepší přístupnost a zlepšení vzhledu centra
naší obce odstraněním starého nevzhledného vleku za
jižní hřbitovní zdí. Také jsme obdrželi stotisícovou dotaci na opravu a vybavení zasedací místnosti na obecním
úřadě. Tato dotace nás zavazuje provést rekonstrukci
v letošním roce. V rámci této regenerace dojde k polože-

ní nové podlahy, umístění stropního podhledu a pořízení
nového nábytku. Celé uspořádání by mělo být funkční
a reprezentativní, nezbývá než doufat, že se celá věc podaří. Stále intenzivně pracujeme na přípravě podkladů pro
podání žádosti o stavební povolení na kompletní rekonstrukci Svazarmu. Připravujeme další etapu regenerace
prostoru kolem skladiště, kterou by mělo dojít ke zlepšení
dostupnosti našeho sběrného místa. Tento krok je dílčím
krokem vedoucím ke splnění nových legislativních povinností, které nám ukládá zákon od nového roku. Další
kroky jsou směřovány k uzavření dohody s Pardubickým
krajem, který zatím ústně přislíbil spolupráci na vybudování chodníku na horní konec v podobě kompletní opravě
vozovky od „Konzumu“ po konec obce směr Výprachtice.
Další drobné opravy plánujeme provést metodou turbo
(zástřiky) v průběhu prázdninových měsíců.
Zásadní a dlouho očekávanou informací pro nás pro
všechny je, že od července je naplánována oprava (úplné
uzavření) komunikace č. 31113 z Jablonného. Předpokládaná uzavírka bude trvat od července do konce stavební
sezony. Toto omezení se nám vyplatí a budeme odměněni novou rovnou komunikací.
Jsou před námi volby. Chtěl bych apelovat na ty, kteří
mají zájem ovlivnit dění v naší obci a angažovat se v zastupitelstvu obce, aby učinili kroky vedoucí k jejich kandidatuře v nadcházejících volbách. Stále platí „pomůžeme Vám“ jen se prosím zastavte. Je důležité mít kvalitní
a obětavé vedení. Prezentace všech uchazečů o vaše
hlasy bude umožněna v příštím Bystřeckém okénku, které vyjde před volbami. Všichni zájemci o příspěvek nechť
ho dodají redakční radě v uvedeném termínu tedy do
6.9.2022. Za příspěvky, které osvětlí důvody kandidatury,
případně uvažované směřování obce, jakožto za vlastní
kandidaturu, jménem voličů předem děkuji.
Závěrem Vám všem přeji slunečné, klidné prázdninové
měsíce nejlépe bez zranění.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ BYSTŘEC

Ve středu 13. dubna probíhal na Základní škole v Bystřeci zápis do 1. třídy. Budoucí
školáci tak měli možnost prokázat své vědomosti i dovednosti potřebné k úspěšnému
nástupu do školy. Vzhledem k
tomu, že v průběhu školního roku jsme vzájemně spolupracovali s mateřskou školou a na zápis se průběžně připravovali, podali všichni budoucí školáci skvělé
výkony. My se tak v novém školním roce budeme těšit
na 16 šikovných prvňáčků!
Věřím, že děti i rodiče si slavnostní odpoledne příjemně užili a já bych ráda poděkovala paním učitelkám MŠ Bystřec za profesionální přípravu dětí k zápisu, paním učitelkám základní školy za příjemnou
atmosféru, kterou během zápisu vytvořily a také našim žákům 5. ročníku, které se staly průvodci našich
budoucích žáků a jejich rodičů.
Na vzájemnou spolupráci v novém školním roce
2022/2023 se těší všichni zaměstnanci ZŠ Bystřec.
Eva Maňková

kouzel, kde nám ukazovali různá kouzla. Při cestě na
zámek jsme šli kolem Zelené brány a procházeli jsme
zámeckým parkem. Tam nás čekala dílna žonglování
s míčky, s talířem na tyčce a s flowersticky. Já jsem se
naučil s obručí. Potom byl výukový program na zámku,
který se jmenoval Dej si pozor na zubra. Taky jsem si
koupil suvenýr. Po obědě jsme mohli prolézat překážky na dětském hřišti. Cestou na vlak jsme si stihli dát
ještě zmrzlinu. Ještě v Pardubicích začalo hodně pršet.
Do Jablonného jsme přijeli s malým zpožděním, asi ve
čtvrt na pět. Výlet se mně hodně líbil.

PODĚKOVÁNÍ:

Chtěli bychom poděkovat manželům Šmídovým za
sponzorský dar, který využijeme jako odměnu nejlepším závodníkům v atletickém souboji mezi malotřídními školami v Borku.
Eva Maňková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Školní rok se chýlí ke konci a já bych chtěla touto
cestou poděkovat všem pracovníkům školy za jejich
práci a popřát jim pěknou dovolenou s načerpáním
nových sil.
Dětem přeji samé jedničky na vysvědčení a krásné
prázdniny plné sluníčka a rodičům dětí a žáků děkuji
za jejich starost a spolupráci a také jim přeji hezkou
a bezstarostnou dovolenou.

Ondřej Skalický, 3. ročník
Mgr. Marta Mikmeková

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

26. dubna jsme si domluvili návštěvu v místní
knihovně s paní Benešovou. Již předem měli doma

Eva Maňková

ŠKOLNÍ VÝLET DO PARDUBIC

V úterý 24. května jsme se setkali v 6 hodin ráno na
vlakovém nádraží v Jablonném nad Orlicí. Cestovali
jsme vlakem Leo Expresem. Do Pardubic jsme přijeli
v 7.32 hodin. Pak jsme šli asi 1,5 km pěšky do muzea
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děti vybrat a do školy přinést svojí oblíbenou knížku,
kterou s sebou vezmou. Po milém přivítání a prvním
seznámení s prostředím knihovny paní knihovnice
dětem vysvětlila, co v knihovně najdeme, jak se tam
orientovat a chovat, a také povídala o pravidlech půjčování knih. Děti na oplátku, jeden po druhém, usedly
na „křeslo pro hosta“ a krátce povyprávěly o své knížce, kterou mají rády (některé dokonce přidaly i krátký
čtený úryvek a předvedly své čtenářské dovednosti).
Bylo to setkání navzájem obohacující, protože některé tituly se paní Benešové líbily natolik, že by jimi
chtěla rozšířit nabídku pro nejmladší čtenáře. Dětem
se prostředí naší knihovny velmi líbilo, vybraly si knížku a v odpočívacích koutcích si ji prohlédly a začetly
se. Pro většinu dětí bylo prostředí knihovny známé,
ale pro někoho byla tato návštěva premiérou. Věřím,
že jim jejich nadšení pro krásné obrázkové knihy plné
dobrodružství, poučení i zábavy vydrží a že se stanou
pravidelnými návštěvníky 😊.

DEN ZEMĚ V BYSTŘECKÉ ŠKOLE

S příchodem jara a lepšího počasí jsme všichni opět
uvítali možnost vyrazit do okolní přírody a využít les,
louku, rybník jako výborné prostření k získávání nových
poznatků. Učili jsme se pozorovat první rostliny, hmyz,

Mgr. Eliška Vaníčková

obojživelníky. Sledovali jsme vývoj skokana hnědého
od stádia vajíčka po malou žabku. Venku však nejsme
jen na Tv, přírodovědu a prvouku, ale snažíme se učení
na čerstvém vzduchu vkládat i do ostatních hodin ČJ,
M, Vv. Děti většinou
pracují ve skupinách,
řeší úkoly- např.: rébusy, pracovní listy, při
kterých musí zapojit
orientační, pozorovací
a pohybové schopnosti. Za odměnu, že
nám příroda umožňuje a nabízí nepřeberné
množství nápadů a
inspirace, si děti udělaly na DEN ZEMĚ
brigádu. S pomocí
obecního úřadu, který
nám zajistil sazenice
stromečků, mohla 3., 4. a 5. třída vyrazit v pátek 22.
dubna směr „Sedmidvory“ a pustit se do „skutečné“
práce. Děti s velkým nadšením nejprve uklidily paseku, kde následně dosázely nové stromky budoucího
smíšeného lesa. Po přestávce a odpočinku u potůčku
s opékání párků, zbyly ještě síly na úklid další paseky. Někteří už cestou zpět do školy pociťovali únavu,

DÍLNIČKY S KAVÁRNOU KE DNI MATEK
Na druhou květnovou neděli připadá svátek všech
maminek. Také škola si svátek maminek připomněla v pondělí 9. 5. 2022. Děti s maminkami si mohly

v dílničkách vyrobit šperky z korálků, obrázek, zápich
do zahrádky nebo si namalovat barvičkami na textil
tašku. Pro občerstvení si zašly do mini kavárničky
a ve foto koutku si udělaly památeční fotku na tento
den. Doufáme, že si maminky s dětmi odpoledne užily
a strávily spolu příjemné odpoledne.

Mgr. Petra Křivohlávková
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rým se dají vytvářet krásně velké bubliny. A nakonec si
mohli návštěvníci v jídelně pochutnat na drobném občerstvení od našich skvělých kuchařek. Akce se vydařila, paní učitelky, asistentky i děti ze speciální školy odjížděly spokojené a naši žáčci získali milou a užitečnou
zkušenost. Myslím, že tato setkání jsou pro všechny
důležitá, aby nastupující generace dokázala přijmout
i pomáhat lidem s různými postiženími nebo vadami.

Za kolektiv školy paní vychovatelka Lída Šlesingrová

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Blíží se konec školního roku a s ním i naše cestování. Věřím, že si děti odnesou nějaké poznatky, co
je zaujaly a zapamatují zajímavá místa, která se jim
nejvíc líbila. A třeba je jednou i navštíví.
V dubnu jsme se účastnili velikonoční výstavy, básničkami a písničkou přispěli k doprovodnému kulturnímu programu. Ve družince se děti mohly seznámit
s tajemným Velikonočním ostrovem, tvořením ke Dni
Země a také jsme si udělali malý „Čarodějnický rej“.

ale jejich hodnocení celé akce bylo velmi pozitivní. Děti
měly radost, že se jim nápad se sázením povedl zrealizovat a viděly za sebou kus „poctivé práce“. Menší
děti z 1. a 2. třídy se nenechaly také zahanbit- společně
vytvořily myšlenkou mapu na téma, jak můžeme naši
planetu chránit. Poté si navlékly rukavice, vzaly igelitové pytle a vysbíraly odpadky podél cesty kolem „Vávrovky“ až ke státní silnici. Příjemným zpestření bylo
opékání u myslivny. Všichni se snažili dle svých možností zapojit a přírodě pomoci. Věřme, že nezůstaneme být akční jen jeden den v roce na DEN ZEMĚ, ale
k Zemi se budeme chovat šetrně co možná nejvíce 😊

Tř. uč. Andrea Költö

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ ZE SPECIÁLNÍ ŠKOLY
V LANŠKROUNĚ

Tento školní rok se u nás ve škole po dvouleté pauze podařilo uskutečnit návštěvu dětí ze speciální školy
z Lanškrouna. Po příjezdu jsme se všichni shromáždili
v tělocvičně a na přivítanou vystoupili naši žáčci s krátkým kulturním programem. Děvčata ze školní družiny
zazpívaly písničku „Chválím Tě, Země má“, flétnisté
z kroužku paní učitelky Vaníčkové zahráli několik písniček a páťáci s druháčky za kytarového doprovodu paní
učitelky Křivohlávkové zpívali písničku „Letím hledat
světy“. Potom už se mohly děti s radostí rozdělit do
jednotlivých stanovišť, na kterých paní učitelky připravily pestrý program. V tělocvičně byla postavená opičí
dráha, stavění z kostek a na vyzkoušení jednoduché
hudební pomůcky. Ve třídě a ve školní družině se vy-

Dalšími tématy byly například Holandsko a tulipány,
Sedm divů světa, život žab a motýlů u nás i v tropech.
Také jsme si v rámci Dne dětí povídaly o životě dětí
z různých koutů světa. V červnu jsme zabrousili na
skok za klokany a za obdivuhodnými pyramidami.
V posledním týdnu školního roku se ještě zaměříme na
krásné oblasti Česka a pak už hurá na prázdniny.

Všem přeji pohodové léto, příjemné cestování a poznávání hezkých míst bez nehod a úrazů. V září se
těším s dětmi naviděnou!

ráběl antistresový míček z balónků a mouky, s nimiž
místní žáčci ochotně ostatním pomáhali. Venku čekalo
překvapení v podobě provázkového bublifuku, se kte-

Za školní družinu Lída Šlesingrová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKCE USKUTEČNĚNÉ NA JAŘE

V květnu nás ve školce navštívil pan Martin Kubát,
který si pro děti připravil program s názvem Wolfík.
Název nám napovídá, o kom jsme si vlastně povídali.
Pan Kubát mluvil o hudebním skladateli Wolfgangu
Amadeovi Mozartovi a seznámil děti s jeho životem
a vážnou hudbou jednoduchou a hravou formou.

nás provádí celým rokem a u něho byl dopis. V dopise
jsme se dočetli, že máme následovat šipky a fáborky,
které nás dovedou k odměně. Sluníčko jsme vzali sebou do batohu a vydali se na cestu.

V jeho podání jsme si poslechli například Mozartovu ukolébavku, Turecký pochod nebo Malou noční
hudbu. Na těchto skladbách jsme poznávali různé
melodie a ukazovali si, jaká hudba může být např.:
vznešená, královská, taneční nebo také stydlivá. Některé skladby jsme doprovázeli na orffovy nástroje.
T. Adamcová

ODPOLEDNE PRO MAMINKU

Druhý týden v květnu se slaví den všech maminek.
I děti z Berušek si přichystaly odpoledne pro maminku.
Nejprve děti maminkám zazpívaly kratičkou písničku
a zatančily taneček s padákem. Poté ji předaly přáníčko.
Dále si společně vyrobili dáreček – ráno jsme připravili otisky dlaní dětí a odpoledne si ho maminky vystřihly a nalepily na papír do vázičky jako květ a dolepily
listy, stonky a domů si nesly malý obrázek.
Nakonec byla připravena kávička a muffinek od
paní kuchařky. Myslím si, že to bylo příjemně strávené odpoledne.

Během cesty jsme měli plnit úkoly a sbírat značky
všech dětí ze třídy. To se nám dařilo a po dlouhé cestě
jsme se dočkali. Došli jsme až k Hrubé skále, kde byl
dopis. V něm bylo napsáno, že jsme splnili všechny
úkoly a že máme hledat. Děti se rozutekly do všech
stran. Po chvilce jsme tu vytouženou odměnu našli.
Stálo to za to! Máme sladkou odměnu a spoustu zážitků k tomu.

J. Kyralová

K příležitosti oslavy Dne matek si děti ze Sluníček
a Žabiček připravily relaxační odpoledne pro maminky ve středu 11. 5. Děti se na tento den moc těšily.
Připravovaly pro maminky dárečky a také jsme se
společně učili různé masáže, které si zkoušely mezi
sebou s kamarády.
„Hurá, konečně se děti dočkaly a maminky jsou tu“.
Každý si provedl svoji maminku wellnessem. Maminky si užívaly masáže zad s overballem, masáže nohou
válečkem a masáže rukou s krémem. Maminky také
relaxovaly na gymballech, kdy je děti masírovaly a ony
si mohly popovídat mezi sebou. Atmosféru celému odpoledne dodávala relaxační hudba a vonné svíčky.
Jako vzpomínku na společně strávený čas s maminkou se na památku vyfotily ve foto koutku. Po
masážích jsme všichni poseděli u dobrého zákusku
a kávy společně s dětmi.

T. Adamcová

CESTA ZA POKLADEM

Na Den dětí ráno hned po svačince se Berušky vydaly za pokladem, a protože mají malé nožičky, šly pomalu lesíkem – cestou si povídali o lese a o tom, kde
by mohl poklad být. Našli jsme ho u obrovského dubu.

Na den dětí jsme měli v plánu společný piknik ve
Vávrové skále, ale když jsme se chystali s dětmi ven,
našli jsme před vchodem naše plyšové sluníčko, které
5

Se třídou předškoláčků jsme se 9. 5. vydali na návštěvu do 1. třídy. Paní učitelka děti posadila do lavic
a připravila si pár hádanek, které nakonec úspěšně
zvládly. Po básničce, kterou nám prvňáčci přednesli,

Jaké bylo překvapení, když děti objevily truhlu se zlatými dukáty.
Poté jsme si na louce udělali piknik, a nakonec vyrobili malý obrázek z lučního kvítí. Po příchodu do školky
děti ještě k svátku dostaly nanuk.

J. Kyralová

Ve středu 1. 6. jsme ve školce oslavili Den dětí. Pro
děti ze třídy Žabiček začalo vše již ve školce, kde je
žabička poprosila o pomoc při hledání svých malých
žabek. Všechny děti se pustily do hledání a nakonec
našly všechny čtyři žabky. Každá z nich jim však přichystala úkol. Jako první musely ve skupinkách povědět jednu básničku, poté si zahrály Čáp ztratil čepičku

jsme zjistili, že děti čeká několik úkolů. Ve třídě se
prvňáčci rozmístili a děti ze třídy žabiček mohly jít získávat razítka, jako potvrzení splnění úkolu. Na stanovištích počítaly obrázky, stavěly kostky podle vzoru
a také si vyzkoušely dokreslování obrázku. Po splnění úkolů pro ně byla nachystaná odměna, beruška
nebo motýlek s lízátkem.
Krátká Lucie, třída Žabiček

A také pro tatínky chystáme překvapení. Děti si pro
své tatínky vyrobily pozvánky a nemůžou se dočkat
až nastane ten den, kdy stráví odpoledne i s nimi.

a zasoutěžily si v tom, která skupina doskáče nejdále. Posledním úkolem, který je čekal, bylo malování
žáby. Když děti vše úspěšně splnily, vydali jsme se
na výlet k Vávrovce. S sebou jsme si vzali i všechny
žabičky. U Vávrovky na děti ještě čekaly další žabičky
s odměnou, které si mohly pověsit na krk. Závěrem
dětského dne byl nanuk, který si děti s chutí daly.

21. 6. pojedeme na výlet do ZOO v Olomouci. Mezi
poslední akce letošního školního roku patří i tradiční
pasování na školáka. A potom se už můžeme těšit na
prázdniny. Tak ať se všem vydaří!
Prázdniny, prázdniny, to je dětský ráj…..
Jana Vašíčková

Krátká Lucie, třída Žabiček

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ
Do dalšího období jim přeji co nejméně „přešlapů“,
optimismus a také pevné zdraví. Těším se, že budou
navštěvovat nadále některé akce školy a snad i v dobrém na školu vzpomínat.
Všem dětem i jejich rodičům přeji krásně prožité
prázdniny, mnoho hezkých zážitků a v září na shledanou.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Konec roku se opět přiblížil a nám dny a týdny ubíhají
rychleji, než bychom si přáli. Akce, které se dva roky
nekonaly, se najednou vtěsnaly do posledního školního měsíce. Také už proběhly školní výlety – pro druhý
stupeň vícedenní. Čeká nás školení IZS v Bystřeci a
školní akademie. Na školní akademii přivítáme nové
žáky školy a zároveň se budeme s některými loučit.
Právě pro deváťáky teď nastává čas rozloučení se základní školou. A každý konec vlastně
znamená nový začátek…. Končí období, kdy
byli skutečně dětmi. Z dětí se stávají osobnosti
s vyhraněným názorem, začíná období, kdy si
vytváří svoji budoucnost a zároveň začínají být
sami zodpovědní za svůj další život. Věřím, že
čas, který strávili ve škole, na společných akcích
se spolužáky a učiteli, je obohatil a budou na
tuto dobu rádi vzpomínat. Některá kamarádství
ze školy jistě přerostou v celoživotní přátelství a
i když budou na různých školách a na různých
místech, díky dnešním technologiím budou i nadále společně komunikovat.

Eva Trojková, řed. školy
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smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122022540/VB/1a s ČEZ Distribuce, a.s.(dle přílohy).

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Výsledky hlasování: Pro - 11

KONANÉHO DNE 30. 3. 2022

Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Výsledky hlasování: Pro - 11

Ověřovatelé zápisu: Milan Tejkl, Ing. Václav Matějka

Výsledky hlasování: Pro - 10

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Výsledky hlasování: Pro - 9

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 2

Zdrželi se - 0

7. Činnost obce a Rady obce
7.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost obce
a obecního úřadu.
8. Diskuze
8.1. Zastupitelé byli informování o termínech plánovaných zastupitelstev, která se uskuteční dne 8. 6. 2022
a 21. 9. 2022, následovat bude ustavující zasedání nového zastupitelstva obce.
8.2. Místostarosta požádal přítomné zastupitele, aby počítali s účastí na Benátské noci, která se uskuteční 6. 8.
2022. Z přítomných se nikdo neomluvil.
8.3. Dětský den – návrh na téma olympiáda – Asterix
a Obelix
8.4. Investování volných prostředků obce, prozatím neřešit bankovní instituce, soustředit se na koupi nabízené
nemovitosti a na opravu svazarmu.

Zdrželi se - 0

Zdrželi se - 0

3.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Darovací smlouvu evidenční číslo OKŘ/22/20261 s Pardubickým krajem (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro - 11

Zdrželi se - 0

Starosta sdělil, že nesouhlasí se zasláním vyjádření
v odsouhlasené podobě, dle jeho názoru je vhodné
připomínky přebrat a posoudit, zda jsou relevantní
pro řízení. Dle dohody z jednání radních měly být připomínky projednány se zástupci společnosti Eurovia
a dohodnuto řešení na neoficiální úrovni. Starosta odmítl podepsání tohoto vyjádření.

Zdrželi se - 0

3.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje a pověřuje Radu
obce kompetencí k provádění rozpočtových opatření v
případě přijatých dotací, schválením s nimi souvisejících smluv a souvisejících účelově vázaných výdajů.
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schválením
avíz pro rozpočtová opatření souvisejících s dotacemi.
Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

6.4. Prodloužení těžby v lomu Eurovia Kamenolomy, a.s.
Zastupitelstvo obce Bystřec pošle v připomínkovém
řízení Pardubickému kraji do 14. 4. 2022 ve věci prodloužení těžby v lomu Eurovie Kamenolomy a.s. požadavky v tomto znění:
Požadujeme zpracování posouzení vlivu na životní
prostředí. Zvýšený důraz klademe na oblast podzemní
i povrchové vody, která stále ubývá. Požadujeme posouzení vlivu s ohledem na úbytek fauny a flóry. Požadujeme posouzení vlivu lomu na pohodu a zdraví
obyvatelstva. Dále požadujeme, aby stávající val byl
osázen, protože se tak stále nestalo. Požadujeme, aby
všechny odstřely byly měřeny. Těžba byla za poslední roky hodně zvýšena, proto požadujeme posouzení
nosnosti komunikace.
Písemné připomínky uplatněné občany na dnešním
jednání budou všechny zaslány na krajský úřad.

3.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové
opatření č. 1 (dle přílohy).
Výsledky hlasování: Pro - 11

Zdrželi se - 0

6.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 4
Smlouvy na provozování svozu, dotřídění a předání recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů (dle přílohy).

3.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021 „bez výhrad“.
Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

6.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového
serveru GObec (dle přílohy).

3. Finanční záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje účetní závěrku
obce k 31. 12. 2021.
Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou.
Výsledky hlasování: Pro - 11

Zdrželi se - 0

6. Různé
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje smlouvu o č, 841/
TC/RD/2022/006 s firmou Strabag a.s. (dle přílohy).

Proti - 0 Zdrželi se - 1

2.
Program a doplnění programu jednání.
2.1. Volba Ověřovatele zápisu
2.2. Schválení programu jednání
2.3. Finanční záležitosti
2.3.1 Schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2021
2.3.2 Schválení celoročního hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2021
2.3.3 Rozpočtové opatření č. 1
2.3.4 Kompetence pro RO k provádění rozpočtových opatření
2.3.5 Darovací smlouva od Pardubického kraje
2.4 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě ČEZ Distribuce, a.s.
2.4.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě ČEZ Distribuce, a.s.
2.5 Územní plán
2.5.1 Doplnění ke změně územního plánu č. 6
2.6 Různé
2.6.1 Smlouva o dílo s firmou Strabag a.s.
2.6.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě – provoz mapového serveru
2.6.3 Dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu tříděného odpadu
2.6.4 Prodloužení těžby v lomu Eurovia
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 - 11

Proti - 0

5. Územní plán
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje doplnění ke
změně územního plánu č. 6
O kruhový objezd v Bystříčku včetně chodníku.

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1.

Zdrželi se - 0

4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 3 ke
smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IE-12-2007697/VB/5
(dle přílohy).

Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Iveta Macháčková, Ing. Václav Matějka, Mgr. Marta Mikmeková, Mgr.
Petra Pouková, Milan Tejkl, Martin Tomeš, DiS., Jiří Uher,
Ing. Stanislava Uhrová, Tomáš Vaníček,
Omluveni: Jiří Matějka, Václav Pecháček, Jan Votrubec,
Nepřítomni: Karel Voznický

Výsledky hlasování: Pro - 11

Proti - 0

Zdrželi se - 0

4. Pozemkové záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Dodatek č. 1 ke
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8.5. Starosta informoval zastupitele o blížících se volbách.
Doporučil případným zájemcům o kandidaturu do zastupitelstva, aby sestavili vlastní kandidátku(y). S přípravami a legislativou pomůže obec.
8.6. Starosta informoval zastupitele o snaze uvolnit případné stavební parcely v oblasti kolem Příčnice od vedení
vysokého napětí.

vě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a dohodu o umístění stavby č. IE – 12- 2008246/VB/03,
Bystřec, rek. výv. TS1331 k čp. 26 a 300, dle přílohy.

Výsledky hlasování: Pro - 8

Výsledky hlasování: Pro - 8

Výsledky hlasování: Pro - 8

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Zdrželi se - 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 Rozpočtové opatření č. 3
2.4 Pozemkové záležitosti
2.4.1 Kupní smlouva – pozemek 1537/4
2.4.2 Kupní smlouva – pozemek 1534/10
2.4.3 Kupní smlouva – pozemek 1534/9
2.4.4 Dodatek k pachtovní smlouvě
2.4.5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
2.4.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací.
2.5 Pronájmy nebytových prostor
2.5.1 Pronájem „cukrárna“
2.5.2 Pronájem „pedikúra“
2.6 Volby do obecních zastupitelstev
2.6.1 Stanovení počtu míst v obecním zastupitelstvu obce
Bystřec
2.7 Činnost obce a Rady obce
2.7.1 Informace o činnosti obce a obecního úřadu
2.7.2 Informace o činnosti Rady obce
2.7.3 Poděkování za poskytnutí daru
2.8 Orlicko
2.8.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace
2.9 Diskuze
Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

Proti - 0

Zdrželi se - 0

9. Diskuze
9.1. Oprava komunikace 31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec.
Starosta informoval o předpokládaném termínu, který
má být červenec až konec stavební sezony. Starosta
seznámil i s předpokladem dopravního značení a objízdné trasy.
9.2. Starosta seznámil přítomné se schůzkou s náměstkem pro dopravu Pardubického kraje. Součinnost při
plánované investici pude společně stvrzena podpisem
smlouvy o spolupráci. Další podmínky spolupráce budou dohodnuty na koordinační schůzce, která je prozatím plánována na 25. července. Dále bude dohodnuta
smlouva o spoluúčasti obce na projektových přípravách.
V rámci této schůzky byla předjednána možnost opravy
části komunikace v lomu Eurovia – v případě její finanční spoluúčasti bude opraven úsek v průjezdu lomem.
9.3. Dále byl zhodnocen dětský den, s upozorněním na
nízkou účast zastupitelů a zástupců TJ Bystřec.

Zdrželi se - 0

Zdrželi se - 0

Zdrželi se - 0

Zdrželi se - 0

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA

Zdrželi se - 0

4.4. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje dodatek č. 1
k pachtovní smlouvě s panem PF, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

8. Orlicko
8.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Bystřec na rok
2022. Určena na údržbu běžeckých tratí v oblasti Bukové hory a přilehlé části katastru obce Bystřec.

4.3. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje kupní smlouvu s
panem PV na koupi pozemku p. č. 1534/9, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8

Zdrželi se - 0

7.3. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí poděkování ALBERTINUM, odborný léčebný ústav Žamberk a
Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad
Orlicí za poskytnuté dary.

4.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje kupní smlouvu
s p. JT a pí MT na koupi pozemku p. č. 1534/10, dle
přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

7.2. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
o činnosti Rady obce Bystřec za uplynulé období.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje kupní smlouvu s
panem VM na koupi pozemku p. č. 1537/4, dle přílohy.
Výsledky hlasování: Pro - 8

Zdrželi se - 0

7. Činnost obce a Rady obce
7.1. Zastupitelstvo obce Bystřec bere na vědomí informaci
o činnosti obce a obecního úřadu Bystřec za uplynulé
období.

3. Finanční záležitosti
3.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje rozpočtové
opatření č. 3 dle přílohy
Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

6. Volby do zastupitelstva obce
6.1. Zastupitelstvo obce Bystřec pro volební období roku
2022 – 2026 stanovilo dne 8. června 2022 usnesením
číslo ZO/02/2022, bod 6.1 v souladu s ust. § 67 zákona
číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce
Bystřec na 15 členů.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Pouková, Ing. Václav
Matěja

Výsledky hlasování: Pro - 8

Zdrželi se - 0

5.2. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje pronájem prostor pedikúry pí KT

Zastupitelstvo schvaluje:
Navrhovatelé: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek
1.

Proti - 0

5. Pronájmy nebytových prostor
5.1. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje pronájem prostor cukrárny p. SK

Přítomni: Ing. Tomáš Šťastný, Milan Mrázek, Jiří Matějka,
Ing. Václav Matějka, Mgr. Marta Mikmeková, Mgr. Petra Pouková, Tomáš Vaníček, Tejkl Milan,
Omluveni: Iveta Macháčková, Václav Pecháček, Martin Tomeš, Stanislava Uhrová, Ing., Karel Voznický
Nepřítomni: Jiří Uher, Jan Votrubec

Proti - 0

Zdrželi se - 0

4.6. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí darovací – dodatek č. 1 dle předloženého návrhu.

KONANÉHO DNE 8. 6. 2022

Výsledky hlasování: Pro - 8

Proti - 0

27. června, od 18. 7. do 12. 8.,
26. 8. a 2. 9. 2022.

Zdrželi se - 0

Radka Hrdinová a Ludmila Benešová

4.5. Zastupitelstvo obce Bystřec schvaluje Smlouvu o smlou-
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Předplatné se bude prodávat od 1. 7. 2022 do 11. 9. 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.

KULTURA
V JABLONNÉM NAD ORLICÍ
Výstava Pohádková země V. Klimtové
Od 10. června po celé prázdniny se ve výstavních prostorách
Informačního centra v Jablonném nad Orlicí můžete podívat
na výstavu autorky Pohádkové země, ilustrátorky, malířky
a spisovatelky Vítězslavy Klimtové (*25. ledna 1941, †10.
září 2016). Na výstavě si můžete prohlédnout ilustrace z pohádkových knih a desítky loutek z Pohádkové země V. Klimtové. Malí i velcí si mohou v dílničce vyrobit putovní kamínky.

Be my baby – Buď moje bejby – čtvrtek 29. září 2022, 19
hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se
může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě.
Hrají:
Vanda Hybnerová, David Novotný, Michaela Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, Lenka Zbranková, Jiří Vojta
Úča musí pryč – úterý 18. října 2022, 19 hodin, sál kina
Jablonné nad Orlicí
Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům
zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem
problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna Frejová,
Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková
Miluji tě, tak se měj - středa 2. listopadu 2022, 19 hodin,
sál kina Jablonné nad Orlicí
V komedii je vše, co k dobré hře patří, humor, láska, sentiment a skvělé herecké výkony, hrají Ljuba Krbová a Adrian
Jastraban.
Vrátila se jednou v noci – pátek 25. listopadu 2022, 19
hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Divadlo Ve středu je amatérský divadelní spolek, který už
mnoho let neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu Lanškrouna.

Staň se hvězdou 24. a 25. června 2022 v 19 hodin, sál
kina Jablonné nad Orlicí, ochotnické představení Jablonských ochotníků
Rybářský den sobota 25. června od 11 hodin v prostorách
rybárny
Jablomann – sprint triatlon sobota 2. července, areál
koupaliště
Jablonské kulturní léto - loutkové pohádky na dvorečku za Informačním centrem, vždy ve středu od 17, 30
letní kino v areálu koupaliště, v červenci od 21,30, v srpnu od 21,00 vždy ve čtvrtek
Podrobnější informace k prázdninovým akcím naleznete
včas na webu města Jablonné nad Orlicí a na plakátech.
Rybářské posezení s hudbou - sobota 6. srpna, areál rybárny
Jablofest – koncert kapel, areál koupaliště, 19.srpna 2022
Jablonská pouť – 26. – 28. srpna 2022
Medový jarmark – sobota 3. září, městská slavnost s kulturním programem a jarmarečním prodejem
Vyhlídkové vrcholy – turistický pochod kolem Jablonného,
sobota 3. září
Kurz tance a společenské výchovy
Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ pořádá od září 2022
kurz tance a společenské výchovy. Ten 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.
Divadelní předplatné podzim 2022
Pro podzim 2022 pro Vás připravujeme čtyři divadelní představení. Podrobnější informace o potvrzených divadelních
pořadech jsou uvedeny níže. Cena předplatného: 1 500,přízemí, 1 200,- balkon.
Sleva pro místní seniory: 200 Kč na celé předplatné – přízemí 1 300Kč/ balkon 1000 Kč.
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ZAMYŠLENÍ NAD ODPADY

POPLATEK ZE PSA
A ZA ODPADY

Jak jsem dříve zmínil, čeká nás zásadní změna legislativy v oblasti odpadového hospodářství, která klade důraz především na třídění a využívání jednotlivých
složek odpadů. Tohoto se snaží dosáhnout zdražováním poplatků za ukládání odpadu na skládky. Naše
obec si prozatím nestojí špatně, ale naše zásadní
a těžko vyčíslitelná složka spočívá v odstraňování černých skládek. Ty vznikají především u sběrných nádob
a u skladiště. Uvědomme si prosím, že uložení odpadu
na zem mimo nádobu je založením černé skládky se
všemi důsledky. Pro obec toto jednání znamená více
náklad spočívající v odvozu, roztřídění a následném
odvozu na skládku. Toto stojí čas a čas jsou peníze.
Ptáte se co dělat, když je kontejner plný? Navštivte jiné
stanoviště nebo nás kontaktujte na obci – domluvíme
se, jak Vás odpadu zbavit. Věřte že se domluvíme ke
spokojenosti nás všech. Další nákladovou položkou je
trojí systém sběru odpadu. Je nadstandardní vybírat
tříděný odpad do sběrných nádob, do pytlů a ještě na
sběrném dvoře. Tato služba je široko daleko ojedinělá
a poplatek za odpady není nikterak enormní. Prosím
Vás o součinnost a pokud máte odpad jednou v ruce,
abyste ve spolupráci s námi zajistili přímé uložení na
místo k tomu určené.
Je mi líto, ale pokud se nám nepodaří zamezit ukládání odpadů u sběrných nádob, bude obec nucena
přistoupit ke zrušení některých sběrných míst nebo
na inkriminovaná místa osadit záznamová zařízení.
V současnosti se toto týká sběrného místa u bývalého
obchodu a v Bystříčku. Je dost možné a smutné, že
nám tyto problémy s největší pravděpodobností dělají
projíždějící osoby, které svůj odpad odloží u nejbližšího kontejneru a je jim jedno jestli sem patří či nikoli.
Na závěr Vás žádám, třiďme s rozumem a pokud
narazíte na problém, dejte nám o něm vědět.
Díky za spolupráci, jen společně to zvládneme

Poplatek ze psa
Poplatek ze psa zůstává nezměněn. Všichni občané
platí poplatek ze psa ve výši 200,- Kč.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Splatnost poplatku byla 31. 5. 2022.
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 poplatek 540,- Kč. Splatnost
poplatku byla 31. 5. 2022.
V evidenci jsou nedoplatky. 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
Sběrný dvůr
2. července, 6. srpna, 3. září
		
od 8 do 10 hodin
Svoz popelnic 23. června
		
12., 26. července
		
9., 23. srpna
		
6., 20. září
Svoz dům od domu
1., 29. července
			
27. srpna
			
23. září
Dne 11. 5. 2022 proběhl tradiční
den proti rakovině. Za žluté květy
měsíčku lékařského se v Bystřeci
vybralo 8 745,- Kč.

Děkujeme.

DĚTSKÁ LÉKAŘKA
MUDR. JAREŠOVÁ

Tomáš Šťastný

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY
PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY

Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
25. – 26. 6. MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Pivovarské nám. 561
2. – 3. 7. MDDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
5. 7.
Stomatolog Khmara Oleksii, Letohrad, U Dvora 815
6. 7.
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151
9. – 10. 7. MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151
16. – 17. 7. MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814
23. – 24. 7. MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 330
30. – 31. 7. MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n. O., Na Dílech 622
6. – 7. 8. MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222
13. – 14. 8. MUDr. Beranová Renata,Jablonné n.O., U koupaliště 149
20. – 21. 8. MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Pivovarské nám. 561
27. – 28. 8. MDDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Pivovarské nám. 562
3. – 4. 9. MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, Tyršova 259
10. – 11. 9 MDDr. Faltusová Tereza, Lanškroun, Českých bratří 519
17. – 18. 9. MDDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Strážní 151
24. – 25. 9. MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec čp. 182
28. 9.
MUDr. Nováková Klára, Letohrad, Šedivská 498

Letní dovolená bude v termínu
od 25. července do 5. srpna 2022

Ve dnech 25. července - 27. července zastupuje
MUDr. Remešová. Ke každému vyšetření je nutné se
telefonicky objednat.

465324829
465676822
465620358
465322907
465322907
465613441
465626460
465642765
465393266
465642267
465324829
465324829
972324447
467771918
465322907
465642990
465622216

Ve dnech 28. července - 29. července zastupuje
MUDr. Novotná v Horní Čermné po předchozím objednání.
V týdnu od 1. srpna - 5. srpna nás zastoupí
MUDr. Ulmanová v Lanškoruně po předchozím objednání.

Prosíme, zařiďte si včas potvrzení na tábor pro děti,
zastupující lékař nepotvrzuje!
Během letních prázdnin bude pondělní ordinace
v Jablonném vždy pouze do 16 hodin.

MUDR. ZUZANA JEDLIČKOVÁ
bude mít dovolenou od 18. 7. do 5. 8. 2022.
Zástup bude vyvěšen na dveřích ordinace.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Jubilanti, kteří oslaví a oslavili
narozeniny v 2. čtvrtletí roku
a podepsali souhlas se zveřejněním.
Marie Vaníčková čp. 67
93 let
Marie Matějková čp. 150
90 let
Jiří Kristek čp. 302
90 let
Marie Matějková čp. 112
87 let
Marie Kulhánková čp. 90
85 let
Marie Vašková čp. 241
85 let
Jana Vaníčková čp. 197
85 let
František Mareš čp. 105
84 let
Jan Krátký čp. 298
83 let
František Hrdina čp. 304
82 let
Jana Dušková čp. 5
81 let
Zdeněk Musil čp. 7
81 let
Josef Prokopec čp. 78
79 let
František Kulhánek čp. 310 77 let
Blanka Tejklová čp. 200
76 let
Jiřina Kyralová čp. 59
75 let
Bohumil Krátký čp. 312
75 let
Anna Krátká čp. 293
75 let
Helena Klekarová čp. 366 75 let
Ivanka Hrdinová čp. 138
74 let
Jaroslav Vaníček čp. 311
74 let
Růžena Kulhánková čp. 310 74 let
Jiřina Hrdinová čp. 330
74 let
Jiří Doleček čp. 152
73 let
Marie Tobišková čp. 167
73 let
Eliška Stachurová čp. 70
72 let
Jaroslav Černohorský čp. 314 72 let
Vlasta Vaníčková čp. 311
72 let
Jiří Klekar čp. 366
72 let
Hana Novotná čp. 89
72 let
Ladislav Kristek čp. 360
70 let
Jaroslav Vaníček čp. 378
70 let
Růžena Šulcová čp. 346
70 let
Alena Mrázková čp. 327
70 let
Úmrtí
Pavel Krátký
zemřel ve věku 91 let
Jaroslav Vaníček
zemřel ve věku 84 let

Poděkování
Děkujeme
za projevy soustrasti
a květinové dary všem,
kteří se přišli rozloučit
s naším tatínkem
Jaroslavem Vaníčkem.
Manželka a děti s rodinami

Vzpomínáme
Dne 9. června 2022 uplynulo 25 let
od tragické nehody, při které zemřela ve
věku 24 let naše drahá dcera, sestra
a manželka Ludmila Formánková
rozená Kniznerová.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Poděkování
Děkujeme všem, kdo jste se 8. dubna přišli rozloučit
s naším tatínkem a dědečkem, panem Pavlem Krátkým.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.
Poděkování patří panu faráři Irenejovi za návštěvy doma
i v léčebně a za důstojné rozloučení při pohřbu.
Děkujeme také sestřičkám z Domácí péče za ošetřování
tatínka a milý přístup.

rodina Krátkých

PROJEKT MAP III BYL ZAHÁJEN!
Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska a Králicka zahájen nový projekt MAP III (Místní akční plán
vzdělávání), který plynule navázal na předešlý
projekt MAP II. Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do
30. listopadu 2023), jeho hlavní obsahovou náplní je strategické plánování a práce v pracovních
skupinách. Bohužel v jeho rámci nelze realizovat
žádné implementační aktivity.
A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán vzdělávání (tedy zkráceně
MAP) je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které dětem v MŠ nebo
školákům, anebo také jejich rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet
podmínky pro jejich úspěšné řešení. A je to také proces, který je založen na
principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území – dle
jejich možností, zájmu i kapacit. Všichni zúčastnění se mohou zaměřit na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností ve věcech, které je zajímají.
V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou první společné jednání odborné pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní
skupina pro rovné příležitosti), i Pracovní skupina pro financování. Také již
proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru, na němž se mj. podařilo schválit Strategický rámec, verze 2.0, což je sborník investičních záměrů škol,
školských zařízení, příp. dalších subjektů zabývajících se vzděláváním dětí
a žáků do 15 let z území Žamberska a Králicka.
A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci odborných pracovních skupin za účelem sídlení zkušeností, také sběr příkladů dobré praxe (úspěšných a inspirativních projektů realizovaných školami)
a jejich sdílení, a v novém školním roce pak další jednání pracovních skupin, sběr nových investičních záměrů a následná aktualizace Strategického
rámce na verzi 3.0.
Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu: www.maporlicko.
cz a facebooku: www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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ROZHOVOR S PANÍ MARIÍ MATĚJKOVOU,
KTERÁ OSLAVILA VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Narodila jste se v Bystřeci, jak a kde jste prožila školní léta?
Narodila jsem se v Bystřeci Marii a Františku
Dolečkovým v horní části obce. Vyrůstala jsem
jako nejmladší dcera se svými moc hodnými,
pracovitými, starostlivými rodiči a dvěma staršími
sestrami Věrou a Františkou. Rodiče měli hospodářství a tatínek, aby se měla rodina lépe, vyráběl
floky. Byly to hřebíky do podešví bot z březového dřeva. Zásoboval tím ševce v celém okolí. Do
1. třídy jsem nastoupila v roce 1938. Nebyla to
zrovna šťastná doba, protože začala válka. Do
naší školy nastoupil německý ředitel a učitelé nás
chtěli učit německy. Museli to vzdát, nikdo jim nerozuměl. Školní léta byla moc hezká, ráda na ně
vzpomínám.
Čím jste si přála v životě být? Jaké povolání
jste chtěla vykonávat?
Moje touha byla být švadlenou. Rodiče měli
hospodářství, tak jsme pomáhali s polními pracemi.
Tím jsme získali lásku k přírodě a zvířatům. Já i moje
sestry jsme celý život pracovaly v zemědělství. Šití
a ruční práce zůstaly jen mým koníčkem.
Na co ve svém životě nejraději vzpomínáte?
Ráda vzpomínám na bohatý život v Bystřeci. Pořádaly se dožínky, hasičské výlety, plesy, taneční
zábavy, estrády, sjezdy rodáků, hrála se ochotnická
divadla. Pouťové zábavy trvaly tři dny (sobota, neděle
a v pondělí pouťové dozvuky). Nikde jsme nemohli
chybět. Hrála jsem také několikrát ochotnické divadlo.
Nejvíc vzpomínám na hru “Ta naše písnička česká“
a „Naši furianti“. Život nebyl jednoduchý, byl těžký, ale
krásný.
V jaké době jste se vdávala a měla rodinu?
Vdávala jsem se v roce 1952. Vzala jsem si za
manžela svoji první lásku. Po roce se nám narodil syn
a potom ještě tři děti. Věnovala jsem se rodině, rodičům, ale také sousedům. Naši nejbližší byli Kyralovi. Měli jsme s nimi blízký a hezký vztah. Jejich život
se hodně změnil, když na vojně zahynul syn Honzík.
Snažili jsme se ji život ulehčit. Když paní učitelka Helena zůstávala sama, denně jsme se navštěvovali
a pomáhali jim.
Mnoho let jste vedla klub důchodců, vzpomínáte
na tuto dobu ráda?
Klub důchodců jsme zakládali s Janem Kaškou.
V té době byl život pro mě těžký, protože mě zemřel
manžel. Děti mi říkaly „Mami musíš žít dál a hlavně
chodit mezi lidi“. Nemusely mě dlouho přemlouvat.
V klubu mi bylo dobře. Byli jsme mezi prvními zakladateli z okolních vesnic. Na setkání jsme připravovali
program. Oslavili jsme každé výročí člena, svátek Matěje, čarodějnice. Pořádali jsme plesy, ale i dozvuky
Benátské noci. Na některé akce jsme zvali i okolní
kluby důchodců a ony nám pozvání opláceli. Vždy
jsme se hezky pobavili, zazpívali, zatancovali a za-

smáli. Tím jsme alespoň na chvíli zapomněli na trápení a nemoci. Ráda a často na to vzpomínám. Bylo to
moc krásné. Jsem také členkou KDU ČSL. Můj tatínek byl zakladatel této organizace v Bystřeci.
Dožila jste se krásného životního jubilea, jste
babičkou a prababičkou?
Dala byste nám recept na dlouhověkost?
Recept na dlouhověkost nemám. Snažila jsem se
žít skromně, spokojeně a šťastně, i když bylo mnoho překážek a těžkých chvil. Přišlo období, kdy bylo
zase dobře. Život je krásný a veselá mysl hodně žití
ulehčí.
Když tento článek čtete, je mi 90 roků a 3 měsíce. Jsem zatím devětkrát babičkou a sedmnáctkrát
prababičkou. Brzy bych měla být praprababičkou.
Marie Matějková, Bystřec čp. 235

KLUB DŮCHODCŮ
Začátkem května uspořádal klub důchodců tradiční jarní výlet. Účastníci navštívili nádhernou prodejní
výstavu květin, kde si mnozí různé sazenice a další
výrobky také zakoupili. Dalším bodem programu byla
návštěva zámku v Kroměříži a přilehlých nádherných zahrad. Při zpáteční cestě se všichni občerstvili
v Lošticích v restauraci „U Coufalů“ a zakoupili si různé výborné syrečkové pochoutky. Počasí bylo příjemné a výlet se moc vydařil.
Koncem června ještě klub důchodců uspořádá na
myslivně táborák.
Scházet se klub důchodců začne zase od září. Zveme všechny, kteří doposud váhali s návštěvou klubu.
Přijďte, budeme moc rádi.

Vlasta Janecká
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PARNÍ VLAKY POJEDOU V LÉTĚ TAKÉ DO POLSKA,
ALE I MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky
přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové se
mohou železniční nadšenci těšit také na osvědčenou
trasu krajinou Orlickoústecka a Králicka až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Na veleúspěšnou jízdu
do Polska naváží tentokrát dvě jízdy, a to v červnu
a v září. Na tom se dohodl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se zástupci Muzea starých strojů
a technologií v Žamberku.
„Také v letošním roce vypravíme již tradiční letní
parní express Králický Sněžník. Kromě tradiční trasy
z Dolní Lipky, přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic
zařadíme nově také další velmi zajímavou trasu. První sobotu v červenci a v srpnu vyrazíme z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové.
Věříme, že se jedná o další lákadlo a důvod, proč se
na cestu vydat. Kromě toho chceme pokračovat v jízdách do Polska, což se v minulém roce ukázalo jako
velmi dobrý krok. V sobotu 25. června a 3. září tak pojedeme z Ústí nad Orlicí až do Slezské Javořiny, kde
se nachází velké železniční muzeum. Na tyto cesty
do Polska bychom chtěli požádat o dotaci v rámci
takzvaného Fondu mikroprojektů, který je součástí
programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polsko,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že konkrétní časové polohy vlaku budou upřesněny, stejně
jako ceník jízdného. „Pro jízdy na území Pardubického kraje předpokládáme, že bychom opět jezdili dle
platného tarifu IREDO s příspěvkem pravděpodobně
60 korun na obnovu historických lokomotiv a souprav.
Zároveň pro cestující připravujeme speciální webové

sobotu!
OD 25. 6.
DO 3. 9.

Pardubickým krajem
Jízdní trasy
25. 6. a 3. 9.

Ústí nad Orlicí - Javořina Slezská (Polsko)

2. 7. a 6. 8.

Dolní Lipka - Česká Třebová - Moravská Třebová

9., 16., 23, 30. 7. a 13., 20., 27. 8.

Dolní Lipka - Ústí nad Orlicí – Hanušovice

ˇ
To musíte videt

Památník obětem internace Králíky
Muzeum opevnění Králický řopík
Fit Resort Buková Hora
Vojenské muzeum Králíky
Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny“
Tvrz Hůrka
Relax & sport resort Dolní Morava
Památník obránců Vlasti
– pěchotní srub K – S 8
„U nádraží“
Pěchotní srub K – S 5 „U potoka“

Vojenské muzeum Lichkov
Tvrz Bouda
Muzeum Vysoký kámen
Tvrz Orlice
Muzeum řemesel Letohrad
Zámek Letohrad a Muzeum Járy Cimrmana
Muzeum starých strojů Žamberk
Zřícenina hradu Lanšperk
Andrlův chlum
Zámek Moravská Třebová
Mladějovská úzkokolejka

vlaky.pardubickykraj.cz

stránky, na kterých naleznou všechny důležité informace o jízdách. Ty by měli být v provozu nejpozději
do konce května,“ řekl hejtman.

10 AKCÍ IVV 2020 – 2022
KČT Malá Haná Velké Opatovice
ve spolupráci s obcí Bystřec
pořádají 22. ročník
turistického pochodu a cykloturistiky

Bystřecké kilometry
Datum konání: 6. 8. 2022
Start a cíl pochodu:
Bystřec – Hostinec „U zubaté tlamy“.
Čas startu je v sobotu pro pěší i cykloturisty
od 6.00 hod. do 12.00 hodin. Cíl do 18:00 hodin.
Pěší trasy jsou dlouhé: 6, 15, 27, 35, 42 a 50 km.
Startovné dobrovolné.

Informace: Jaroslav Vaníček, 561 54 Bystřec 378
mobil: 737 829 398, e-mail: jarousek01@gmail.
com
www: www.kctmalahana.cz
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DĚTSKÝ DEN
Obec Bystřec, za pomoci základní a mateřské školy, hasičů, myslivců, skautů, hokejového klubu a řady
dobrovolníků, uspořádala pro děti v sobotu 4. června
dětský den.
Téma dětského dne
byly olympijské hry. Na
startu všichni obdrželi
mapku a vyrazili na trasu
dlouhou 5 km. Na prvním
stanovišti byly připraveny
kuželky, koloběžky a bonbónová odměna. Druhé
stanoviště měl hokejový
klub. Děti si zahrály „florbal“ a dostaly „hopíka“.
Skauti na čtvrtém stanovišti připravili orientační
běh a odměnou byla reflexní páska. Na pátém
stanovišti byli hasiči a zde se střílelo na cíl. Pitíčko
všechny děti potěšilo. Na šestém stanovišti byly paní
učitelky z mateřské školy. Děti přeskakovaly přes překážku, sestavovaly olympijské kruhy a umísťovaly světadíly. Odměnou bylo pro děti ovoce. Na sedmém stanovišti byli myslivci. I zde děti prověřily své dovednosti.

Osmé stanoviště měla základní škola. Děti absolvovaly
překážkovou dráhu a dostaly medaili. Po splnění všech
úkolů děti došly ke koupališti. V kouzelném domečku si
vybraly odměnu, dostaly párek v rohlíku a pití. Mohly
se také svést kočárem taženým koňmi. Všechny potěšila výborná zmrzlina. Dětský den se vydařil. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

kulturní komise
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ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…
V uplynulém období jsme toho
s dětmi zvládli opět docela dost.
V soutěži „Požární ochrana dětí“
zazářila Petra Matějková se svojí
literární prací a postoupila do krajského kola této soutěže. Děkujeme
reprezentaci sboru a obce.
Od začátku dubna nám počasí
celkem přálo a tak jsme se mohli
začít připravovat venku. Nejprve
však bylo potřeba připravit „plac“
a tak jsme si na první venkovní trénink donesli hrábě a košťata a museli jsme po zimě uklidit a vyhrabat
nečistoty z trávníku.
Postupně během dubna jsme se
začali připravovat na disciplíny hry
Plamen a na přebor jednotlivců.
Závodní sezona nám začala docela brzy.
Už 23. 4. 2022 jsme vyrazili
s některými dorostenci na přebor
jednotlivců do České Třebové, kde
se kluci umístili na 3. a 8. místě ve
svých kategoriích.
Následoval přebor jednotlivců
7. 5. 2022 ve Vysokém Mýtě. Zde
se kluci umístili na 4. a 6. místě ve
svých kategoriích.
Další a poslední závod letošního ročníku přeboru jednotlivců se
uskuteční v Mladkově 12. 6. 2022,
tak uvidíme, jak se klukům závod
povede a na jakých místech se
v celkovém hodnocení ve svých kategoriích Ondra Černohorský a Erik
Černohorský umístí. Tohoto přeboru se ještě účastní Martin Matějka
a Lukáš Matějka, ale Ti bohužel
nebyli na všech závodech ročníku
a tím se posouvají v celkovém pořadí ročníku dozadu.

S družstvem starších žáků „A“
jsme se zúčastnili dvoudenního závodu 13. a 14. 5. 2022 ve Svatém
Jiří, což je „generálka na Plamen“.
Počasí nám vyšlo velmi dobře, pod
stanem se nám spalo také výborně
a v celkovém hodnocení této soutěže jsme se umístili na 6. místě z 24
ve své kategorii, což je velmi pěkný
výsledek.
No a následoval dvoudenní závod
okresního kola Plamen v Mladkově
konaný ve dnech 27. a 28. 5. 2022.
Zde jsme se zúčastnili s jedním
družstvem mladších žáků a dvěma
družstvy starších žáků. Družstvo
mladších žáků bylo složeno z malých dětí (většinou školkových), ale
děti se se závody poprali statečně i
přes nepřízeň počasí, kdy nás déšť
provázel od pátečního slavnostního
nástupu až po sobotní závěrečný
nástup. Bylo to po sedmi letech, kdy
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s dětmi pracujeme, suverénně nejhorší počasí na závody.
V celkovém hodnocení, kam se
započítávají i výsledky z podzimního kola a hodnotí se celoroční práce
s mládeží včetně vedení kroniky, se
děti umístili takto:
Mladší žáci - 26. z celkově 38 zúčastněných družstev
Starší žáci A - 4. z celkově 42 zúčastněných družstev
Starší žáci B - 29. z celkově 42
zúčastněných družstev
Za celkovou práci a přistup k požárnímu sportu všem dětem děkujeme a je vidět že se i ve velké konkurenci sborů z celého okresu neztratí.
V nadcházejícím období nás čeká
okresní kolo dorostu 12. 6. 2022
v Mlakdově, kde máme také svá želízka v ohni a jsme velice zvědaví,
jak naši závodníci a závodnice dopadnou.
Zároveň nám také začala liga
mladých hasičů v požárním útoku,
ale vzhledem k poruše na závodním
stroji pro děti jsme museli první tři
závody vynechat a s netrpělivostí
čekáme na naše domácí závody,
které se konají v neděli 26. 6. 2022.
Doufejme, že nás technika nezklame, budeme na závody dobře připraveni a podaří se nám nějaký
pěkný výsledek. Kdo máte chuť
a čas, přijďte nás na naše domácí
závody, prosím, podpořit.
Dále nás o prázdninách a na začátku září čekají závody v Dolním
Třešňovci, Třebovicích, Dolním
Dobrouči a Letohradě, tak uvidíme,
jak se nám bude dařit.
Vzhledem k tomu, že nám pomalu
končí školní rok, děkuji za odvedenou práci a reprezentaci SDH a obce,

přeji dětem zasloužený odpočinek,
hlavně bez úrazů, radost z pohybu
a krásného počasí, které, doufám
bude… Rodičům děkuji za trpělivost
a přeji krásné léto plné pohody
a úsměvů.
Na podzim 8. 10. 2022 proběhne
v naší obci opět po dvou letech
branný závod požárnické všestrannosti, na který vás tímto také zvu,
závodníci se sice budou pohybovat
na 2, 3 a 4 km dlouhých tratích, ale

vaši podporu určitě uvítají na startu a doběhu v prostoru u skladiště
a u HZ.
Rád bych také touto cestou oslovil rodiče a děti, kteří by se chtěli
zapojit do činnosti mladých hasičů v nadcházejícím školním roce
2022/2023, budeme rádi, když se
naše řady opět rozrostou. Můžou
se nám hlásit děti od 3 let věku (nemusí umět číst ani psát). S dětmi se
účastníme různých soutěží, volno-

časových aktivit, chodíme do tělocvičny, hrajeme různé hry…
První schůzka v novém školním
roce pro nové zájemce bude ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 16:00 v hasičárně.
Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy =
piště nebo volejte, tel: 777 894 485
nebo 776 688 785, mail: vasek.matejka@centrum.cz
za tým vedoucích mládeže SDH
Bystřec
Vašek Matějka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
říkem na hašení požáru zvenčí přes okno ve druhém
nadzemním podlaží. Požár nízké budovy umístěné za
kolejemi, kde jezdí vlak a hasiči museli vést dopravní
vedení pod kolejemi a komunikovat přes radiové spojení. Požár travního porostu zásah se musel provést
pomocí žebříků přes vysoký plot, který se nedal obejít.
Další situací byla záchrana osoby v bezvědomí, u které
se prováděla nepřímá masáž srdce s umělým dýcháním, kde se členové jednotek učili používat defibrilátor
AED. Posledním úkolem byla sebezáchrana slaněním,
které se provádělo z věže hasičské zbrojnice. Před začátkem sebezáchrany dostali všichni členové jednotek
instruktáž, jak postupovat a jak se jistit před slaněním.
Všichni členové jednotek museli používat ochranné
prostředky jako u skutečného zásahu.

Dne 22. dubna naše jednotka převzala přívěsný vozík
ve společnosti THT Polička, který zakoupil Pardubický
kraj v hodnotě necelých 600 000Kč
a naší obci daroval.
Přívěsný
vozík je určen
k
operativnímu
poskytování logistické podpory
zásahů jednotek
požární ochrany,
složek
integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení, případně při
jiných situacích s vyšší koncentrací osob a potřebou
vydávat stravu, připravovat teplé nápoje a vytvořit jednoduché zázemí.

Jiří Matějka

V pátek 29. dubna se uskutečnilo v areálu před hasičskou zbrojnicí Bystřec a okolí taktické cvičení jednotek PO okrsku číslo 4. Bylo připraveno 5 stanovišť
s modelovými situacemi, které jednotky postupně musely splnit. Jednotky si procvičovaly taktiku řízení zásahu při vzniklých situacích. Práce s nastavovacím žeb-

SDH BYSTŘEC
Vás tímto srdečně zve na
17. ročník soutěže mladších žáků a
23. ročník soutěže starších žáků

O pohár SDH a obce
Bystřec
v požárním útoku žáků

v neděli 26. června 2022
začátek soutěže v 10 hodin
areál před HZ Bystřec

Přijďte povzbudit domácí soutěžící
družstva.
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TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 11. června 2022 proběhl na místním hřišti již tradiční
tenisový turnaj čtyřher. Turnaje se
letos zúčastnily čtyři dvojice hráčů, převážně z místních sportovců. Slavnostní zakončení turnaje
se neobešlo bez vyhlášení vítězů,
předání věcných cen a také zaslouženého potlesku od fandících
diváků. V průběhu celého dne
bylo zajištěno výborné občerstvení (grilovaná kuřata, klobásy,
pivo atd.). Posezení za krásného
slunečného počasí pokračovalo
v pohodové náladě až do pozdních hodin.

Tomáš Vaníček

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Od 8. dubna do 17. dubna se konala v klubovně hasičů velikonoční výstava. Na výstavě se sešlo hodně
výrobků. Vystavovali občané z Bystřece, ale také děti
ze základní a mateřské školy. V neděli 17. května vystoupil se svým programem taneční soubor Jitřenka
z Dolní Čermné. Program měla připravený i základní a mateřská škola. Výstava se vydařila. Děkujeme
všem, kteří s přípravou pomáhali i těm, kteří na výstavu přispěli svými výrobky.
obecní úřad

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 6. 9. 2022.
Za příspěvky děkujeme.
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