Žáci 1. třídy

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

SLOVO STAROSTY
Prázdniny jsou za námi a s nimi i nemálo kulturních
akcí, které se podařilo spolu s dobrovolníky a složkami
v obci uspořádat. Rád bych se zmínil o nové akci, kterou jsme nazvali „Vítání léta“. Účast na tomto kulturním
počinu nedosáhla předpokládané výše, toto nejspíš bylo
zapříčiněno špatně zvoleným termínem a také počasím,
protože program byl opravdu bohatý a spolu s odpolednem pro děti byl velice zajímavý. Na druhé straně se
přes nepřízeň počasí podařila pouťová zábava a hlavně
nám vyšla naše srdcová „Benátská“. Právě za uspořádání Benátské noci zaslouží uznání pan místostarosta
Milan Mrázek, na kterém byla celá tíha organizace více
než v předchozích letech. Ke kultuře bych ještě přidal
poděkování všem návštěvníkům našeho letního kina, byl
jsem mile překvapen vysokou účastí našeho posledního
představení, kterého se zúčastnilo odhadem cca 70 (ne-li více) sledujících.
Uplynulé měsíce byly na investice chudé a to nejen
proto, že vše se enormně zdražilo a vše jsme museli přehodnotit, ale i proto, že se většina plánovaných činností
zvládla hned na začátku stavební sezony. Nejdůležitějšími akcemi, které se nás všech dotýkají, je nedávno
započatá rekonstrukce silnice do Jablonného (investice
Pardubického kraje). S tím je spojena i nutnost využití
objízdné trasy. Žádám všechny, aby byli ohleduplní nejen k sobě navzájem, ale i ke stavu našich komunikací
(Příčnice), které nejsou oficiální objízdnou trasou. Pokud
dojde k poškození krajnic (nevhodnou jízdou) bude to
začátek jejího konce. Prosím také o dodržování zákazu zastavení u zastávky ve středu obce. Tato plocha je
nutná pro otáčení autobusu, který dle přepravních podmínek nesmí s cestujícími couvat. Je nutné se otočit co
nejrychleji a minimalizovat tak zpoždění na lince. Tato

dílčí etapa rekonstrukce silnice by měla být ukončena do
konce října. Další cizí investicí tentokrát společnosti „Vak
Jablonné“ je realizace posilovacího zdroje pitné vody
pro obec, kterým by se mohla zvýšit bezpečnost našeho
zdroje vody a zároveň, bude umožněn lepší rozvoj obce
z pohledu možnosti napojení na vodovod. Jestli tento vrt
bude pro stanovený účel vhodný ukáží v současné době
probíhající analýzy.
V minulém okénku jsem avizoval možnost prezentace kandidátů do našeho zastupitelstva. Protože se bude
jednat o nevolby, nechtěl bych na tyto stránky vnášet
jakoukoli svojí osobní propagaci. Proč SVOJÍ? To je
otázka a výtka, kterou slýcháváme na obci dnes a denně. Proto stručně odpovím: „Kandidátku jsem sestavil
já osobně ve svém volném čase, obec ani obecní úřad
nemá na toto žádný vliv. Kandidátku jsem sestavoval
s několika mnou vybranými zastupiteli, o kterých si myslím, že mají obci co dát. K nim jsme oslovili téměř 40
občanů než jsme kandidátku doplnili o dalších 8 osob,
abychom zajistili obsazení všech míst v zastupitelstvu.“
Je smutné, že zájem o dění v obci je tak mizivý. Bohužel
nejsme výjimkou, v republice je takovýchto obcí téměř
1800. Některé jsou na tom však ještě hůře a hrozí jim
vedení správcem určeným ministerstvem.
Moje přání do příštího volebního období je následující. Važme si všech zastupitelů. Je to důležitá funkce pro
chod obce, je to zodpovědné poslání, je to oběť pro Vás
všechny, je to zodpovědnost. Za svoji činnost si všichni
zaslouží poděkování a obdiv. Pokud si to nemyslíte, nechápu proč máme jen jednu kandidátku.
Přijďte k volbám i když nemusíte, ukážete nám, že
naše činnost má smysl.
Děkuji

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
u školní družiny, kde je čistá zóna, kde se děti pohybují v přezůvkách. Potřebujete-li vyzvednout dítě
během vyučování, zvoňte u předního vchodu na
p. školnici, p. učitelku, která vám dítě přivede. Žáci
mají přísný zákaz otvírat dveře cizím osobám.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23
1. ročník – tř. uč. Mgr. Petra Křivohlávková
2. ročník – tř. uč. Mgr. Eliška Vaníčková
3. a 4. ročník – tř. uč. Mgr. Marta Mikmeková
5. ročník – tř. uč. Mgr. Andrea Költö

Děkujeme.

Školní družinu vede p. vychovatelka Ludmila Šlesingrová a navštěvuje ji 30 dětí. Je otevřena od 6.30
do 16.00 hodin pro děti nižších ročníků.

Všem dětem přejeme v novém školním roce
2022/23 hodně úspěchů a pohody, ať se jim
ve škole líbí a chodí do ní rády.

Eva Maňková

Výuka anglického jazyka
Výuka angličtiny je v 1.-2. ročníku jedenkrát týdně
a ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá
v jazykové učebně s p. uč. Evou Maňkovou.

Děkujeme za pestrý program, připravený 17. června v areálu u koupaliště, všem zúčastněným složkám
IZS. Děti, i my dospělí, jsme si odnášeli nevšední zážitky i praktické poznatky a zkušenosti. Všem organizátorům patří ještě jednou velké poděkování.

Výuka náboženství bude probíhat ve škole každý
pátek od 13.00 do 13.45 hodin v přízemí ZŠ pod vedením pana faráře- ThLic. Ireneusz Szocinski. Je přihlášeno 8 dětí.

E. Vaníčková

Stav žáků k 1. 9. 2022:		
1. ročník
17 žáků
2. ročník
16 žáků
3. ročník
6 žáků
4. ročník
14 žáků
5. ročník
14 žáků
Školu navštěvuje 67 dětí, je to o 3 více než vloni.
Do 1. ročníku nastoupili tito žáci:
Skalický Tomáš
Černohorská Amálie
Smejkalová Michaela
Fajt Zbyněk
Stachurová Eliška
Ivanchenko Oksana
Šmídová Nikol
Knizner Jakub
Šustrová Anna
Kopecký Štěpán
Tejklová Michala
Křivohlávková Julie
Vaníček Václav
Kvapil Sebastian
Vaníčková Kristýna
Matějka Dominik
Mrázek Antonín
Třídní učitelkou je Mgr. Petra Křivohlávková

KROUŽKY

Deskové hry - vedoucí - L. Šlesingrová
Doučování - vedoucí - Marta Mikmeková
Hra na flétny - vedoucí - Eliška Vaníčková
Pohybové hry - vedoucí - Petra Křivohlávková
Keramika - vedoucí - Andrea Költö

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Léto klasicky rychle uteklo a žáčci znovu usedli do
lavic. V naší škole máme letos opět silný ročník, což
je samozřejmě dobře. Musíme ale také docházku dětí
do školní družiny uzpůsobit tak, aby se nepřekročila
kapacita. Snažíme se vyhovět v rámci našich možností - letos družinku naplnili prvňáčci a druháci, třeťákům
umožníme navštěvovat družinu alespoň část týdne.
Děkuji všem rodičům za spolupráci a trpělivost.
Tento školní rok jsem zvolila téma „Po stopách objevů a vynálezů“. S dětmi si budeme povídat o různých
užitečných věcech, které lidé často využívají a potřebují. Dozví se například, kdo a kde je vynalezl, jak dříve
vypadaly a jak fungují. Dále pak nebude chybět čtení pohádek, ukázky a videjka k tématu, různé tvoření

PROJEKTY

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Školní
mléko“ a Šablony III.

OZNÁMENÍ

Budova školy je z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřená.
Pokud po vyučování vyzvedáváte dítě ve škole, prosím, zazvoňte u šaten na zvonek a vyčkejte, dokud
vaše dítě nepřijde. Nevstupujte, prosím do chodby
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny stravného:
MŠ: děti 3 – 6 let
přesnídávka 8,50 Kč
		
oběd
18,00 Kč
		
svačina
8,50 Kč
		
celkem
35,00 Kč

a malování, pobyt venku – na hřištích i v přírodě a hry
v tělocvičně. Za pomoc, výrobky a hezké chování budou žáčci ode mě dostávat razítka „stopičky“, za které
si pak mohou vybrat drobnou odměnu. V průběhu roku
se také vždy věnujeme příležitostným akcím a svátkům.

děti 7 – 10 let
		
		
		

přesnídávka
oběd
svačina
celkem

ZŠ:

oběd 26,00 Kč
oběd 29,00 Kč

děti 7 – 10 let
děti 11 – 14 let

cizí strávníci

9,50 Kč
22,00 Kč
8,50 Kč
40,00 Kč

68,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na
dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
Odhlašování oběda:
Oběd na následující den je nutné odhlásit den předem do 12,00 hodin.
Telefon: 703 148 631,
464641551 - školní jídelna ZŠ
465642644 - Mš
S příchodem nového školního roku přejeme všem
našim strávníkům, aby jim u nás chutnalo.

kolektiv kuchyně

Všem přeji vydařený začátek školního roku a těším
se s dětmi na prima zážitky.

Za školní družinu Lída Šlesingrová

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ
pobyt žáků v německém Edertalu. Tak si budou moci
konečně naši žáci vyzkoušet v praxi znalost německého jazyka a pokračovat v navázaných přátelstvích,
která začala již dříve.
Práce nás čeká dost a já přeji všem zúčastněným
bezproblémový start do nového školního roku, klidný
let a jeho pohodové zakončení. Všem přeji, abychom
školní rok strávili při prezenční výuce, se všemi akcemi a tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

První den školního roku byl slunný a přívětivý. Po
dvou letech jsme mohli zahájit školní rok na dvorku
za školou a přivítat nové žáčky první třídy, kteří symbolicky převzali kytičku od těch nejstarších – našich
deváťáků. Také jsme uvítali žáky šestého ročníku
z Bystřece a paní učitelku Ludmilu Kroulíkovou, která
se k nám vrátila po mateřské dovolené. Bude učit
na druhém stupni matematiku a zeměpis a také bude
třídní učitelkou v šestém ročníku.
Hned druhý den jsme se pustili do práce a začali jsme se učit podle pravidelného rozvrhu.
Od října začnou pracovat také kroužky – sportovní, kroužek vaření, keramiky, kytarový kroužek, dramatický, paličkování a pěvecký sbor.
Tak si každý může najít „to svoje“ a svůj volný
čas nasměrovat k tomu, co ho baví a zajímá.
Brzy začne plavecký výcvik a hned po Vánocích se žáci 7. ročníku vypraví na lyžařský kurz.
A co ještě nabízíme našim žákům? Čas
přestávek strávený na našem novém školním
hřišti nebo v tělocvičně, návštěvy divadel, exkurze. Na školním hřišti se také brzy utkají
žáci prvního stupně naší školy a bystřecké
ve sportovních disciplínách. V červnu 2023
se také po čtyřech letech uskuteční výměnný

Mgr. Eva Trojková, řed. školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na školní rok 2022 – 2023 bylo
přijato 57 dětí.
třída Berušek – 16 nejmladších dětí
třída Sluníček – 24 dětí
třída Žabiček – 17 předškolních dětí

Obsazení MŠ

Jana Vašíčková – vedoucí učitelka
Věra Hubálková – učitelka
Tereza Adamcová, DiS – učitelka
Bc. Aneta Balášová – učitelka
Jana Kyralová – učitelka
Lucie Krátká – studující VOŠ pedagogická v Litomyšli
Denisa Krejčová – asistentka pedagoga

Třída Berušky

Vlasta Hrdinová – školnice
Kateřina Vaníčková – kuchařka
Hana Krátká – vedoucí stravování
V naší školce, však to víme,
hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme,
pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi,
vždyť jsme přece kamarádi.
Všem dětem přejeme krásné chvíle prožité v naší školce.
Jana Vašíčková, učitelka

Třída Žabičky

Třída Sluníčka
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2022
V neděli 17. července 2022 se skautský oddíl Bystřec sešel na tábořišti
v Hynkovicích v Jamném nad Orlicí.
Stany i hangár již stály od předchozího dne připraveny na své nájemníky.
Rodiče se ujistili, že bude o děti dobře
postaráno a mohou odjet, a tím odstartoval náš tábor. Děti i vedoucí si zahráli seznamovací hry a poprvé se také
potkali s Brňačkami, se kterými jsme
sdíleli louku. První táborový den jsme
dostavěli, co bylo třeba, a začali se věnovat letošnímu tématu, což byly Letopisy Narnie. Nejprve se děti seznámily
s Lucií, Edmundem, Zuzanou a Petrem
Pevensiovými. Zahrály si na schovávanou, a poté prošly skříní do neznámé
země Narnie. Potkali lva Aslana, který
jim prozradil Proroctví a rozdělil je do tří
skupinek (Modří bobři, Fauni, Krvelační
vlci). Úkolem celé výpravy bylo porazit
zlou Bílou královnu, která začarovala
a ovládala celou Narnii. Akční hry provázely scénky podle knižní předlohy Letopisy Narnie. Nakonec byla
královna úspěšně poražena a děti opouštěly Narnii s tituly rytířů, s novými zkušenostmi a zážitky. Tábor jsme
ukončili táborákem a v sobotu 23. července jsme se po uklizení tábořiště vrátili domů.
Za skautský oddíl Bystřec
Adéla Hricinová

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR „MALÍ PŘÍRODOVĚDCI“
Letos se poprvé podařilo ve spolupráci s obcí a Střediskem volného času ANIMO Žamberk zorganizovat
v Bystřeci příměstský tábor. Není to tábor v úplném
slova smyslu – děti ráno přijdou a odpoledne zase odcházejí. Je určen těm, kteří mají obavu být přes noc
mimo domov, nebo by byli sami doma celý den a také
všem dětem, co jsou rády v kolektivu a něco hezkého
zažijí. Snažili jsme se připravit pestrý program zaměřený na přírodní tématiku. K dispozici nám byla školní
družina, tělocvična a hlavně hřiště nebo okolní příroda. Naše svěřence jsme si nejdříve rozdělili do tří sku-

pinek, každý tým si vymyslel svůj název, pokřik a také
„logo“. Některé hry jsme obodovali a na závěr vyhodnotili nejsnaživější skupinu, samozřejmě odměnu si
vybrali všichni. Činnosti byly zvolené tak, aby se každý
v něčem mohl uplatnit – pohybové, vědomostní, kreativní. Hráli jsme různé hry, malovali na trička, shlédli
3D filmy o dinosaurech a podmořském světě, malovali
týmový obraz, běhali a hledali kartičky s obrázky, pak
k nim přiřazovali názvy nebo také zdobili květináče
a vyráběli náramky a přívěsky. Nesměl chybět ani výlet – vyjeli jsme do Pevnosti poznání v Olomouci. Tam
si děti užily spousty interaktivních
prvků z oblasti vědy, přírody, dějin i vesmíru, dozvěděly se něco
o vlastnostech vody a o iluminescenci a také si mohly vyrobit sliz.
Myslím, že se tábor povedl,
účastníci si kromě svých výrobků
odnesli mnoho pěkných zážitků
a že když to půjde, stane se tu
novou tradicí. Děkuji obci za finanční i materiální podporu, SVČ
ANIMO za zprostředkování, paní
ředitelce za poskytnutí prostor,
paním kuchařkám ze školní jídelny za výborné obědy a také mým
pomocným instruktorkám Adéle
Hrdinové a Nikole Šlesingrové za
dobře odvedenou práci :)

vedoucí tábora Lída Šlesingrová
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VOLBY
nulosti na její kandidátce sice převažovali sympatizanti
strany nad jejími členy, ale letos se žel přes veškerou
snahu s oslovením potenciálních kandidátů kandidátku
sestavit nepodařilo. I z tohoto důvodu se zastupitelé,
kteří se rozhodli opětovně kandidovat, sešli a vytvořili
seznam osob, které by chtěli oslovit. Cílem bylo vytvořit plnohodnotnou patnáctičlennou kandidátku a v případě ochoty oslovovaných osob se pokusit případně
vytvořit i kandidátku další. Tento model se však nepodařilo naplnit, protože na potřebných osm kandidátů
k doplnění jsme museli oslovit více jak třicet osob. Osoby byly oslovovány postupně s časem na rozmyšlenou
a souhlasy posledních osob na kandidátku jsme získali až těsně před limitem pro podání kandidátek. Proto již nebylo možné další plnohodnotnou kandidátku
z naší strany vytvořit. Děkujeme všem osloveným, že
nám dopřáli sluchu a přes to, že se rozhodli do voleb
jako kandidáti nevstoupit, respektujeme jejich důvody.
Je nám líto, že další kandidátka nebyla vytvořena ze
strany občanů, kteří se aktuálně prostřednictvím zastupitelstva na chodu obce nepodílejí, byť jsme jisté informace o možné tvorbě takové kandidátky měli.
Vzhledem k jediné kandidátce v našich schránkách
nemůžeme předpokládat, že bude velká voličská
účast, ale volič přesto může voleným svou účastí něco
sdělit. Svou účastí může sdělit například to, že mu není
jedno, že v případě nevytvoření žádné kandidátní listiny by byl Ministerstvem vnitra obci přidělen správce,
který by do zvolení nového zastupitelstva (v náhradním
termínu) řídil obecní úřad a zastupoval funkci starosty,
rady obce i obecního zastupitelstva, nicméně bez jakéhokoliv rozvoje obce. Křížkováním na kandidátní listině
může vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými kandidáty na listině, byť jejich volbu tentokrát
neovlivní.
Volby do obecních zastupitelstev se konají v pátek
23. 9. 2022 a v soboru 24. 9. 2022.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A VOLBY DO 1/3 SENÁTU PČR
budou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Volební místnost je v budově obecního úřadu čp. 182.
V pátek můžete jít k volbám od 14 hodin do 22 hodin,
v sobotu se bude volit od 8 hodin do 14 hodin. Volební
lístky Vám budou do domácností doručeny do 20. 9.
Pokud nedopatřením volební lístky neobdržíte, volejte
na telefon 732 656 859, ihned Vám budou volební lístky doručeny. K volbám si vezměte průkaz totožnosti,
občanský průkaz nebo cestovní pas.
Ludmila Benešová, zapisovatelka

VOLBY NEVOLBY

Poprvé od získání možnosti svobodných voleb do
zastupitelstev obcí došlo v naší obci k situaci, kdy je
občanům předkládána pouze jediná kandidátka, což
ve svém důsledku znamená, že všichni kandidáti na
post do zastupitelstva budou do Zastupitelstva obce
Bystřec zvoleni.
Být volen do zastupitelstva či jiné volené funkce je
občanským právem a měli bychom si uvědomit, že
ani starosta, obec, či obecní úřad nemají za povinnost skládat kandidátku (kandidátky) do zastupitelstva
obce. Ze své pracovní pozice ani nemohou. Vždy je to
o ochotě občana pro obec udělat něco navíc a z toho
nutně vyplývající aktivita.
Pan starosta projevil zájem o pokračování práce ve
své funkci a oslovil zastupitele, zda jsou ochotni ho pro
další volební období v jeho snaze podpořit. Ze stávajících zastupitelů se pro jeho podporu rozhodlo šest zastupitelů. Ne každý nám padne do oka, ale to neznamená,
že nemohu vytvořit kandidátku svou, podle svých představ, z osob, které jsou mi názorově blízké. Pan starosta
v této věci vyzýval jak na červnovém zastupitelstvu obce
Bystřec, tak v 1. i 2. letošním Bystřeckém okénku.
Poprvé v novodobé historii svobodných voleb v obci
se nepodařilo sestavit kandidátku KDU-ČSL. Již v mi-

Václav Pecháček,
kandidát do zastupitelstva

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
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
1. – 2. 10.
MUDr. Nováková Gabriela
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
8. – 9. 10.
MDDr. Junková Aneta
Žamberk, Školská 814
15. – 16. 10. Lékař stomatolog Khmara Oleksii Letohrad, U Dvora 815
22. – 23. 10 MDDr. Kopecký Milan
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
28. 10.
MUDr. Mareš Miroslav
Žamberk, Školská 834
29. – 30. 10. MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. května 2
5. – 6. 11.
MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
12. – 13. 11. MUDr. Nováková Gabriela
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
17. 11.
MDDr. Pavlová Simona
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
19. – 20. 11. MUDr. Šrámek Petr
Letohrad, U Dvora 815
26. -27. 11.
MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227
3. – 4. 12.
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
10. – 11. 12. MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
17. 12.
MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné n.O., Na Dílech 622
18. 12.
MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330
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465 322 907
465 642 990
465 622 216
604 749 331
465 613 103
465 620 358
739 374 787
465 613 103
465 322 897
465 613 441
604 749 331
465 676 822
465 621 551
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 642 765
465 626 460

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
Matěj Vaníček
Lucie Matějková
Jiří Filip
Milé děti, vyrůstejte ve zdraví pro
radost všech.
Svatby
23. 4. 2022 vstoupili do svazku
manželského Sabina Machačná
a Josef Filip.
3. 9. 2022 uzavřeli manželství Lucie
Kovářová a Martin Augustýn Eliáš.
Gratulujeme.
Jubilanti, kteří oslavili a oslaví
narozeniny ve 3. čtvrtletí roku
Marie Macháčková čp. 267 	101 let
František Pouk, čp. 119
92 let
Marie Krátká čp.191
88 let
Marie Matějková čp. 287
88 let
Lidmila Altmanová čp. 134 87 let
Josef Pouk čp. 178
87 let
František Macháček čp. 331 84 let
Růžena Křivohlávková čp. 133 83 let
Ivan Maco čp. 264
82 let
Jan Tejkl čp. 200
81 let
Jana Lišková čp. 213
81 let
Anna Černohorská čp. 58 79 let
Marie Macová čp. 264
79 let
Karel Berka čp. 76
78 let
Helena Berková čp. 76
78 let
Františka Hrdinová čp. 304 78 let
Josef Tejkl čp. 143
78 let
Jan Matějka čp. 294
76 let

Karel Jakeš čp. 354
Marie Jakešová čp. 354
Marie Matějková čp. 321
Jan Hrdina čp. 138
Jaroslav Čada čp. 151
Pavel Křivohlávek čp. 227
Helena Hrdinová čp. 115
Jaroslav Hrdina čp. 330
Marta Dolečková čp. 152
Jan Prokopec čp. 222
Marie Hrdinová čp. 320
Ladislav Tejkl čp. 208
Zdeněk Pösel čp. 338
Svatava Vaníčková čp. 334
Ladislav Seidlman čp. 456
Ivana Vlasatíková čp. 79
Ludmila Vaníčková čp. 277
Jan Vaníček čp. 334
Květa Killarová čp. 307
Josef Macháček čp. 384
Bojmír Krejsa čp. 336
Jaroslava Pöselová čp. 338
Karel Šulc čp. 346
Jaroslav Osladil čp. 235
Blahopřejeme.

76 let
76 let
75 let
75 let
75 let
74 let
74 let
74 let
73 let
73 let
72 let
72 let
72 let
72 let
72 let
72 let
71 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let
70 let
70 let

SVĚCENÍ KŘÍŽE
V BYSTŘÍČKU
27. srpna 2022 byl panem farářem Ireneuszem Szocinskim
vysvěcen obnovený kříž v Bystříčku „V Lázních“. O jeho obnovu
se zasloužila rodina Hrdinových
bystřeckých rodáků z čp. 52. Kříž
vyrobil tesař Milan Tejkl dle návrhu pana Zdeňka Hrdiny z Kosiček,
který se však obnovení kříže nedožil. Vysvědcení kříže se zúčastnila rozvětvená rodina Hrdinových
a někteří obyvatelé Bystříčka, kteří
se na obnově podíleli.

Pan Jaroslav Krátký,
který dlouhá léta pobýval
na čp. 146 oslavil 99 let.
Gratulujeme.
Úmrtí
Hana Dušková
zemřela ve věku 83 let.
Vzpomínáme.

DĚTSKÁ LÉKAŘKA
MUDR. JAREŠOVÁ

ODPADOVÝ KALENDÁŘ
20. 9.
23. 9.
1. 10.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
21. 10.
25. 10.
1. 11.
5. 11.
8. 11.
15. 11.
18. 11.
22. 11.
29. 11.
3. 12.
6. 12.
13. 12.
16. 12.
20. 12.

Dětská lékařka MUDr. Radmila Jarešová
bude mít dovolenou od 24. října do 27. října 2022.
Akutní případy ošetří Mudr. Novotná
ve své ordinaci v Horní Čermné nebo Dolní Čermné.

BENÁTSKÁ NOC
Benátská noc se uskutečnila za pěkného počasí
v sobotu 6. srpna.
Hrály kapely Metaxa, Quiz, Regen, Husí krk.
Letošní Benátské noci se zúčastnilo
1432 platících nad 15 let.
Děti do 15 let měly vstup zdarma.
Ani letos nechyběl krásný ohňostroj.
Děkujeme všem,
kteří jakýmkoli způsobem pomohli.
obecní úřad
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svoz popelnic
svoz dům od domu
sběrný dvůr od 8 do 10 hodin
svoz popelnice
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic
svoz popelnic
sběrný dvůr od 8 do 10 hodin
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic
svoz popelnic
sběrny dvůr od 8 do 10 hodin
svoz popelnic
svoz popelnic
svoz dům od domu
svoz popelnic

KULTURA
V JABLONNÉM
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
Přízemí: 580 Kč, Balkon: 480 Kč

DIVADLO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Ochotnický soubor Vicena z Ústí nad Orlicí bude hrát komedii „Jak je důležité míti Filipa“ v pátek 25. listopadu od 18 hodin na sále v hostinci
„U Špičáků“. Srdečně Vás zveme na toto představení.

AKCE ZÁŘÍ – PROSINEC
Jaroslav Tichý – Fotografie
výstava v IC od 15.9 do 8.10, vernisáž 14.9. v 17 hodin
Koncert Corale – 15.10. sál kina
Jablonné nad Orlicí
Výstava paní Kubelkové
prostory IC 16. 10. – 13.11.
Úča musí pryč – úterý 18. října
2022, 19 hodin, sál kina Jablonné
nad Orlicí
Den Turistických informačních
center – 25. října
Miluji tě, tak se měj - středa 2. listopadu 2022,
19 hodin, sál kina Jablonné nad
Orlicí
SONOR Film – promítání filmů
z dílny pana V. Venda, sál kina 12.
listopadu v 10:00 a v 16:00
DFF – Dětský filmový festival promítání dětských filmů proběhne
od pondělí 14. 11. – do pátku 18. 11.

25. 11. 2022
Bystřec

Koncert Radúza - sál kina Jablonné nad Orlicí,
24. 11. v 19 hodin
Vrátila se jednou v noci – pátek
25. 11. 2022,
19 hodin, sál kina Jablonné nad
Orlicí
Přízemí: 200 Kč, Balkon: 100 Kč
Rozsvěcení náměstí – sobota 26.
11. náměstí 5. května, finanční sbírka, otevření vánoční výstavy na IC,
program, zvonička, příjezd pošťáka
Divadelní představení pro děti –
10. 12. divadlo Loudadlo, sál kina
Jablonné nad Orlicí
Koncert Big Band Letohrad – sál
kina Jablonné nad Orlicí 11.12.

Každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin v místní tělocvičně.
Začínáme 6. října
S sebou nezapomeňte dobrou náladu, pohodlný oděv, obuv a pití.
Na setkání s vámi se těší Petra Pouková
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JUBILEUM

KLUB DŮCHODCŮ

Vážení spoluobčané,
koncem července letošního roku oslavil pan farář
ThLic. Ireneusz Szocinski, v kruhu rodiny a přátel,
50. narozeniny.
Za všechnu práci v naší
obci (opravu kostela, vymalování, atd), za propagaci Bystrce po celé
Evropě, za organizování koncertů, poutí a
různých setkání, za to
vše mu ještě jednou děkujeme.
Do dalších roků přejeme pevné zdraví, životní optimismus a spokojenost.
Současně mu gratulujeme k letošnímu obdržení „Českého státního
občanství“, čímž se mu
splnil jeden z jeho snů.

Letos nás pandemie už nijak neomezovala a tak jsme
se pravidelně scházeli v budově hasičů. Na konci června bylo teplo a my jsme se sešli u myslivny. Seděli jsme
venku pod přístřeškem, dali jsme si kávu, dobré pití
a na ohýnku jsme si opekli špekáčky. V červenci a srpnu jsme si udělali „prázdniny“ a další schůzka se uskutečnila 1. září v hasičárně. Je hezké, když se můžeme
společně setkávat, popovídat si, zazpívat si, nebo se
jen tak potěšit ze setkání s přáteli. Přijďte mezi nás!

Marie Tejklová

farníci

PĚVECKÝ KONCERT
V KOSTELE
23. října v 17.00 hodin
vystoupí v kostele Svatého Jakuba
operní pěvkyně sopranistka Dominika Zamara.
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ROZHOVOR S PANEM JAROSLAVEM VANÍČKEM,

DLOUHOLETÝM ORGANIZÁTOREM „BYSTŘECKÝCH KILOMETRŮ“
Na posledním pochodu v Dánsku
jsem byl letecky. Není to levná záležitost. Jeden pochod v zahraničí
stojí i 15 000,- Kč. Za krásy přírody,
které vidím, peněz nelituji.
Sbíráte turistické známky? Jak
velkou sbírku máte?
Turistické známky a vizitky sbírám. Nechal jsem si na ně zhotovit
skříňky. Mám jich několik tisíc ze
všech míst, které jsem navštívil.

Turistice se věnujete mnoho let.
Co Vás k tomuto koníčku přivedlo a kterých turistických pochodů jste se zúčastnil?
V roce 1982 jsem dostavěl rodinný dům a začal se věnovat turistice. První pochod jsem šel s kamarády ze Žamberka. Pochody,
kterých jsem se zúčastnil, jsem si
vyhledával v časopise Mladý svět.
Vždy jsem byl rád v přírodě.
Od roku 1982 jsem pravidelně
chodil 50 km někdy i 100 km. Hodněkrát jsem absolvoval „Pochod
přes tři hrady“. Se SSM jsem chodil na Kralický Sněžník. Stanovali jsme na Dolní Moravě, kde byl
kulturní program a sportovní hry.
Účastnil jsem se pochodů po celé
naší republice, ale lákalo mě také
zahraničí.
V dřívější době nebylo jednoduché se pochodů v cizině zúčastnit
z důvodů získání devizových příslibů. Přihlásil jsem se na pochody
„Světová liga“. Navštívil jsem Švýcarsko, Španělsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Německo, Belgii,
Lucembursko, Irsko a Itálii. Podmínkou účasti „Světové ligy“ bylo
ujít každý pochod nejméně 42 km.
V této lize jsem dostal „Zlatý odznak
s vavřínem“, což je to nejvyšší vyznamenání. Předávali mi ho v Irsku.
Na zahraniční pochody jsme jezdili
společně autobusy přes cestovní
kancelář. Nocovali jsme v tělocvičnách, ale i v zařízených bunkrech.

Co Vás vedlo k uspořádání Bystřeckých kilometrů?
První „Bystřecké kilometry“ jsem
pořádal s Josefem Krátkým rodákem z čp. 146 (říkali mu čert).
Od roku 2001 pořádám „Bystřecké kilometry“ s mnoha pomocníky
za přispění obecního úřadu. Pochody mi pečlivě zapisovala do
kroniky paní Lidmila Altmanová.
V roce 2014 a 2015 byly kilometry doplněny ještě o „Memoriál Marie Křivohlávkové“. Účastníci na
její památku šli pochod již v pátek.
U jejich domu se turisté zastavili,
protože rodina Křivohlávkových
připravila občerstvení.
Vybráno z „Kroniky prvních
Bystřeckých kilometrů“.
Dne 21. 7. 2001 se uskutečnila
akce Bystřecké kilometry. Obloha
se zatáhla, celé dopoledne silně pršelo. Přes nepřízeň počasí
se pochodu zúčastnilo 137 turistů. Museli zdolat různé nesnáze.
Údolí Tiscovského potoka bylo
rozvodněno. V Kobylím dole byl
stržen můstek.
Na nejkratší trasu 6 kilometrů
se vydalo 50 turistů. Nejmladšími
účastníky 3 až 5 let byli Dominik
Kalousek, Lucie Franková, Pavlína Rollerová a Michal Berka.
Nejstarší účastnice paní Marie
Křivohlávková 88 let ušla o francouzských holích 6 km. Cyklotrasy
ujelo 7 účastníků.
Navržené trasy byly kladně
hodnoceny. Zasloužil se o to Karel Berka a Aleš Brychta. Rozvoz
označení pro pěší a pro cyklotrasy provedl Zdeněk Kulhánek.
Soutěžní hry pro děti zajistil Du10

šan Koblížek a Václav Vaníček.
Pamětní listy vypracoval Miroslav
Vašíček, pro účastníky pochodu je
vyplnil Áda Novák z Lanškrouna.
Prezentaci obstarala Marie Radilová.
Jak jste se dostal ke spolupráci
s turisty z Malé Hané?
Od roku 2017 spolupracuji s turisty z Malé Hané z důvodu prezentace v turistickém kalendáři
a pojištění turistů.
Letos jste oslavil 70 let. Na jaký
turistický pochod plánujete vyrazit?
Turistické pochody v současnosti
plánuji se svou přítelkyní Maruškou Radilovou. Chtěli bychom se
i nadále zúčastňovat pochodů
s názvem „České hory“ a „Horobraní“ po krásách naší vlasti.
Které místo v okolí máte nejraději, na které se rád vracíte?
Všechna místa v našem okolí
a republice jsou krásná. Je tu hezká příroda. Vše vystihuje tato báseň od pana Jana Hrdiny.
Naše zem
Až projdeš celou tuto zem,
pak budeš jistě překvapen
a u srdce Tě zahřeje,
co krásy všude kolem je.
Pak řekneš s pusou dokořán,
to není země, to je chrám
a ptát se budeš, kdo to byl,
kdo jej tak krásně nazdobil.
Ty krásné louky plné květů,
tu motýl, čmelák, ptáček je tu,
tam rybka v čisté bystřině
a srna pije u tůně.
To vše tě musí potěšit,
že v téhle zemi můžeš žít
a snaha tvá by býti měla,
by ta zem ještě hezčí byla.
Ať vidí ti, co přijdou sem,
jak krásná je ta naše zem,
že všude v každém jejím kraji
je krásy tolik jako v ráji.
Jaroslav Vaníček, Bystřec čp. 378

BYSTŘECKÉ
KILOMETRY
Za velmi nepříznivého počasí
se v sobotu 6. srpna 2022 konal
22. ročník „Bystřeckých kilometrů“.
Od rána pršelo, a tak se „Bystřeckých kilometrů“ zúčastnilo
pouze 83 nejvěrnějších účastníků
– 67 pěších turistů a 16 cykloturistů.
Nejoblíbenější z turistických tras
byla jako obvykle, a tentokrát i díky
počasí, trasa 6 km, kterou absolvovalo 28 účastníků. Trasu dlouhou 9 km absolvovalo 14, 15 km
6, 27 km 15, 43 km 2 a 50 km také
2 účastníci.
Cyklotrasy dlouhé 50 a 70 km
absolvovalo shodně po 7 cyklistech, trasu 60 km dlouhou si pak
zvolili 2 cykloturisté.
Nejvěrnějšími účastníky byli tentokrát turisté z Lanškrouna, jichž
se zúčastnilo 16, 15 účastníků pak
byli místní občané.
To, že jsou „Bystřecké kilometry“ v povědomí turistů celorepublikově svědčí fakt, že se jich zúčastnili turisté i ze vzdálenějších
míst. Tentokrát např. ze Strakonic,
Rakovníka, Rtyně v Podkrkonoší, Ostravy, Valašského Meziříčí,
Olomouce, Blanska,…..
Za zdravým pohybem vyrážely celé rodiny. Nejpočetnějšími
byly rodiny Tejklových z Bystřece
– 5 účastníků a Motlových z Dolní Dobrouče, taktéž 5 účastníků.
Z této rodiny byl i nejmladší účastník letošních „Bystřeckých kilometrů“, kterému bylo 5 let. Nejstarším
účastníkem pak byl turista z Rakovníka, který pochod absolvoval
v 83 letech.
Za organizaci „Bystřeckých kilometrů“ chceme poděkovat: Dušanu Machourkovi a Vojtěchu
Tomanovi – prezence, Jaroslavě
Pöselové a Zděňku Kaderkovi
– pamětní listy, Marii Vaníčkové
a Olze Špičákové – kontroly, Romanu Hrdinovi – občerstvení na
trase a Jaroslavu Vaníčkovi, který
organizaci „Bystřeckých kilometrů“
organizačně zastřešoval.

DO NOVÝCH VÝROBNÍCH
PROSTOR PŘIJMEME
PRACOVNÍKY/PRACOVNICE
NA POZICE:
Dělník v dřevařské výrobě
Obsluha CNC dřevoobráběcích strojů
Truhlář pro výrobu nábytku
Mistr ve výrobě nábytku
Účetní pro zahraniční fakturaci
Více na www.drevotvar.cz/kariera
nebo na tel.: 465 677 255
Dřevotvar družstvo
Slezská 535, Jablonné nad Orlicí

I z vašich
dětí mohou
být skvělí
závodníci.

Staň se členem
nejúspěšnějšího
klubu karate
v Pardubickém
kraji a pojď se
hýbat!

obecní úřad
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DEN S IZS PRO ŠKOLY

Dne 17. června jsme pro děti základní školy Bystřec,
Horní Čermná a mateřskou školu Bystřec uspořádali
den s IZS (integrovaný záchranný systém). Dne se
zúčastnila i skupina klientů z Domova pod hradem
Žampach. Žáci si mohli prohlédnout, vyzkoušet vybavení a techniku a také se dozvědět více o náplni práce jednotlivých složek IZS. Zúčastněné složky Policie
ČR z oddělení Letohrad, Horská služba z Čenkovic,
HZS Pardubického kraje ze stanice Lanškroun,
jednotka SDH Bystřec, ZZS se nám bohužel omluvila
z důvodu nemoci záchranářů.
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NOVÉ VYBAVENÍ JSDH BYSTŘEC

DALŠÍ AKTIVITY JSDH MIMO ZÁSAHY

Díky finančnímu příspěvku z hasičského
fondu Nadace Agrofert se podařilo obci
Bystřec vybavit svojí
jednotku sboru dobrovolných hasičů o
přetlakový ventilátor
ROSENBAUER
FANERGY V16 s vodní
tryskou a světlem.
Tímto bychom chtěli
poděkovat Nadaci Agrofert a obci Bystřec.

11. 6. se naši členové zúčastnili oslav 130 let SDH
Koburk, kde představili vozík pro poskytování logistické podpory.
17. 6. se opět několik našich členů zúčastnilo dne
otevřených dveří nové požární stanice v Žamberku,
kde byl představen vozík pro poskytování logistické
podpory.

za SDH Jiří Matějka

Sbor dobrovolných hasičů Bystřec
Vás srdečně zve na
X. ročník soutěže

Železný hasič

18. 7. se naše jednotka zúčastnila cvičení na
Pastvinské přehradě,
kde si na pěti různých
stanovištích
vyzkoušeli záchranu tonoucí osoby. Jednotka si
vyzkoušela záchranu
pomocí házecího pytlíku, obsluhu raftu,
záchranu
tonoucího
ze člunu a oživování
s nepřímou srdeční masáží. Celým výcvikem
nás vedli záchranáři
z vodní záchranné
služby Pastviny

„Memoriál ZDEŇKA KULHÁNKA“

v neděli 18. září 2022
Kategorie

Místo konání
Startovné
Pravidla soutěže

muži A do 34 let, muži B nad 35let – ženy, bez rozdílu věku –
dorost, dorostenky (od 15 let)
- Pozor, jednotlivé kategorie budou spuštěny při minimálním
počtu tří závodníků!!!
V areálu u koupaliště Bystřec
150,- – v ceně startovného je zahrnuto občerstvení
Soutěžící zdolává předem stanovené úkoly v daném pořadí
předepsaným způsobem a co nejrychleji v hasičské výstroji

Program

0930 – 1015 – Prezentace a prohlídka trati
1015 – Nástup
30
10 – Start soutěže (pořadí dle přihlášení)

Kontakt

Jan Matějka, mob.773 164 328 (stačí SMS)
- Nutná rezervace startovního pořadí do 16.9.2022 !!!
- Kapacita je omezena na 50 závodníků

Soutěž je zařazena jako kvalifikační závod Pardubického kraje
na mistrovství ČR v TFA
Soutěž podporuje Krajské sdružení hasičů Pardubice

www.hasicibystrec.estranky.cz
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ZE SVĚTA MLADÝCH HASIČŮ…
Po prázdninové pauze a myslím si i zaslouženém
odpočinku, jsme se opět začali v polovině srpna
scházet, nejprve se staršími žáky a dorostem a od
1.9.2022 i s ostatními.
Starší žáci a dorostenci se začali připravovat na
přebor jednotlivců v běhu na 100 metrů s překážkami
a první závod nové sezony je čeká 18.9.2022 v Mladkově – držíme jim palce, aby ligu dobře rozběhli.
Hned na začátku školního roku 1.9.2022 jsme se
sešli na první schůzce nového ročníku hry Plamen
2022/2023, přivítali jsme pár nových členů do řad
mladších žáků a těšíme se, že nám ještě další přibydou.
Začali jsme nacvičovat na závod požárnické
všestrannosti, který se po dvou letech opět uskuteční
zde u nás v Bystřeci 8.10.2022. Snažíme se na tento
závod co nejlépe připravit ve všech kategoriích.
Po změně pravidel nebude tento závod počítán do
celoroční hry Plamen a po skončení závodu bude tedy
hned vyhodnocení = doufáme tedy, že se nám závod
povede a naši svěřenci se umístí na předních místech.

Následovat bude práce s dětmi v zimním období
- sportování a příprava v tělocvičně, plnění odznaků
odbornosti, účast na výtvarné soutěži, různé volnočasové aktivity atd.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům práce s dětmi, kteří nás podporují jak materiálně, finančně, ale i pomocí při práci s dětmi.
Děkujeme za poskytnuté dotace z MŠMT, které
využijeme na nákup sportovního vybavení pro
mladé hasiče a na údržbu vybavení již zakoupeného.
Budeme také rádi, když naše řady rozšíří noví
členové, proto, pokud budete mít zájem vy děti
a nebo vaši rodiče, budete chtít zkusit něco nového, trochu si zaběhat, něco nového se naučit
a také se pobavit, přijďte, prosím, mezi nás = budeme 13.10.2022 v 16:00 u hasičské zbrojnice.
Za vedoucí mládeže SDH Bystřec
Vašek Matějka.

Hostinec „U Špičáků“ Bystřec
Srdečně Vás zveme na

Martinskou
husí pečínku
podávanou s kynutými
a bramborovými knedlíky
a dvěma druhy zelí.

Ve dnech 5. - 6. a 12. - 13. listopadu
Kontakt a nutná rezervace od 4. 10.
na telefonu 731215098
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Koníčkáři Bystřec Vás zvou
8. 10. 2022 na

HUBERTOVU
JÍZDU,
která se koná v Bystřeci, v Bystříčku.
Program:
11.00 – 12.30 odjezd koní na vyjížďku
13.00
ukázka zručnosti kočího a koně
15.00
poslech kapely Zdeňka Urbana
Občerstvení je zajištěno.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Zveme Vás na rozsvícení
vánočního stromu
Nekoř a.s. zabývající se zemědělskou výrobou a
v Společnost
neděli 27. KLAS
listopadu.

obchodem s moderní zemědělskou technikou hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Servisní technik robotického dojení DeLaval
(PRO OBLAST ÚSTECKOORLICKO, RYCHNOVSKO, SVITAVSKO)

Technologie dojení od Švédské značky DeLaval udávají měřítka v oboru zemědělské prvovýroby
získávání mléka. Zejména v oblasti robotického dojení je DeLaval s VMS™ předním hráčem na trhu.

Společnost KLAS Nekoř a.s. zabývající se zemědělskou výrobou a
obchodem s moderní zemědělskou technikou hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Servisní technik robotického dojení DeLaval
(PRO OBLAST ÚSTECKOORLICKO, RYCHNOVSKO, SVITAVSKO)

Technologie dojení od Švédské značky DeLaval udávají měřítka v oboru zemědělské prvovýroby
získávání
mléka. Zejména
v (Voluntary
oblasti robotického
dojeníRobotické
je DeLaval
s VMS™
hráčem
na trhu.
Systém dobrovolného
dojení = VMS
Milking System)
rameno
pro přesnépředním
a rychlé nasazení
struků.

InService™ předchází závadám

OnLine analýza dat = vše na očích

POŽADUJEME:

Systém dobrovolného dojení = VMS (Voluntary Milking System)

Precizní optický systém vyhledávání InSight™

NABÍZÍME:

Robotické rameno pro přesné a rychlé nasazení struků.

▪ požadujeme vyučení v technickém
▪ nadstandardní finanční ohodnocení
oboru, elektro obor výhodou
▪ stabilní uplatnění v dobrém
▪ řidičské oprávnění sk. B
pracovním kolektivu, odborný růst
▪ časovou flexibilitu, samostatnost,
▪ práce se špičkovou technologií
spolehlivost a komunikativnost
▪ nestereotypní pracovní prostředí
▪ chuť se učit
v zemědělském oboru
▪ aktivní a zodpovědný přístup k práci ▪ firemní telefon, notebook, auto
zaměřený na spokojeného zákazníka ▪ příspěvek na životní pojištění
▪ základy
práce s PC
▪ sleva na naše
produkty
Precizní optický systém vyhledávání InSight™
OnLine analýza dat = vše na očích
InService™ předchází závadám
Stručný životopis, případně motivační dopis zasílejte na e-mail: kasperova@klas-nekor.cz nebo na
adresu KLAS Nekoř a.s., Nekoř 180, 561 63 Nekoř pí Kašperová, tel. 602 444 951. Další
POŽADUJEME:
NABÍZÍME:
případné informace k této pozici na Ing.Tomáš Urbánek tel. 724 148 710.

▪ požadujeme vyučení v technickém
oboru, elektro obor výhodou
▪ řidičské oprávnění sk. B
▪ časovou flexibilitu, samostatnost,
spolehlivost a komunikativnost
▪ chuť se učit
▪ aktivní a zodpovědný přístup k práci
zaměřený na spokojeného zákazníka

▪ nadstandardní finanční ohodnocení
▪ stabilní uplatnění v dobrém
pracovním kolektivu, odborný růst
▪ práce se špičkovou technologií
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▪ nestereotypní pracovní prostředí
v zemědělském oboru
▪ firemní telefon, notebook, auto
▪ příspěvek na životní pojištění

BYSTŘECKÝ TENISOVÝ TURNAJ 2022
I letos se podařilo uskutečnit tradiční tenisový turnaj, který proběhl na dolním antukovém kurtu 13. 8.
2022. Přihlásit se mohl kdokoli z řad příznivců tohoto krásného sportu. Letos bylo 10 účastníků, dva se
finále nemohli zúčastnit. Hráči se na začátku roku
rozlosují do dvou skupin, ve kterých si všichni spolu
zahrají a ve finále pak probíhá vyřazovací systém –
hraje první z jedné skupiny s posledním z druhé skupiny, postupuje vítěz. Odehrály se kvalitní i napínavé
zápasy s konečným výsledkem, kdy první místo vybojoval Martin Vaníček, na druhém se umístil Jan Vaníček a skvělé třetí místo obsadila Daniela Berková.
Pro účastníky i hráče bylo připraveno bohaté občerstvení. Díky zázemí, které se organizátorům podařilo
s pomocí obce vybudovat, nás nezaskočil ani večerní
déšť. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc, organizátorům Michalovi Betlachovi a Martinovi Vaníčkovi za uskutečnění akce i za velkou péči o antukové hřiště. A samozřejmě hráčům za zájem o udržení
a rozvoj tenisu v Bystřeci.
V průběhu září je kurt k dispozici, na podzim se zazimuje a na jaře bude opět zprovozněn. Informace
a rezervační systém naleznete na www.btclub.cz

List1

Za Bystřecký tenisový klub Lída Šlesingrová

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

16.00 – 17.00

Maminky s dětmi

17.00 – 20.00

Posilovna muži – J. Uher

19.00 – 20.00

Cvičení ženy – L. Urbanová

16.30 – 18.00

Skaut chlapci – V. Uher

18.00 – 19.30

Minikopaná – M. Vaníček / Posilovna ženy

19.30 – 20.30

Jumping – M. Kroulíková

15.30 – 17.00

Cvičení dívky – L. Urbanová

17.00 – 20.00

Posilovna muži – J. Uher

17.00 – 19.00

Stolní tenis muži – P. Černohorský, J. Vaníček

19.00 – 20.30

Minikopaná – J. Uher

16.00 – 18.00

SDH žáci – V. Matějka

18.00 – 19.00

Cvičení na balónech – P. Pouková / Posilovna ženy

19.30 – 21.00

Powerjóga – A. Mihulková

16.30 – 18.00

Skaut dívky – M. Hricinová, K. Macháčková

17.00 – 20.00

Posilovna muži – J. Uher

18.00 – 19.30

Florbal muži

19.30 – 21.00

Nohejbal – J. Krátký

9.00 – 10.30

Posilovna ženy

15.30 – 17.30

Míčové hry – J. Roller st.

17.30 – 19.30

Nohejbal – P. Uher

9.00 – 10.30

Florbal muži – M. Vaníček

Příspěvky pro TJ: děti do 15 let 100 Kč, ostatní 250 Kč – vedoucí odevzdají příspěvky paní E. Berkové do 30. 11. 2022
Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů a nebude zveřejňovat spory občanů.
Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 490 výtisků. Uzávěrka příštího čísla je 5. 12. 2022.
Za příspěvky děkujeme.
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