Zápis . 5 z ve ejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré konaného dne 23.
dubna 2003 ve 20 hodin v kancelá i obecního ú adu.
P ítomni: p. Dusílek J., Ševc L., Šubrt V., Martinková M., Francová D., Mach J., P ibyl
J. . p. Sv tlíková H. .
Omluveni: p. Dusílek M., Tomáš J.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
1) R zné záležitosti (Aktualizace ÚPSÚ Bystré v O. h., rozpo tové zm ny,
auditorské zprávy)
Zasedání zahájil starosta p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámením s programem
zasedání, který byl schválen.
Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p.
Martínkovou a p. P ibyla.

1) Starosta p e etl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) R zné záležitosti:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh Aktualizace . 1 Územního plánu
sídelního útvaru Bystré v Orlických horách. ÚPSÚ Bystré v O. h. byl schválen
v roce 1998. P i provád né kontrole ÚPSÚ se zastupitelstvo rozhodlo provést
aktualizaci tohoto dokumentu. Provedenou kontrolou došlo zastupitelstvo k záv ru,
že výkresovou ást není nutné upravovat a aktualizaci je t eba realizovat v textové
ásti. Aktualizace ÚPSÚ je v souladu s vyhláškou . 135/2001 Sb.
- Zastupitelstvo schválilo ty leté lh ty aktualizace ÚPSÚ. P i p íprav
aktualizace bylo spolupracováno se zpracovatelem ÚPSÚ Bystré v O. h. Ing.
arch. Tomášem Jiráskem, který vyjád il s body aktualizace souhlas. Aktualizace
nabude ú innosti 15. dnem po vyv šení na ú ední desce obce. Text aktualizace
bude p ílohou ÚPSÚ Bystré v O. h.
- Zastupitelstvo schválilo rozpo tové zm ny z d vod uzav ení hypoté ního úv ru
s S a. s.
Navýšení p íjm o poskytnutý úv r 2 250 000,- K
Navýšení výdaj o ástku 1 500 000,- K (úhrada faktury f. LAGUNA s. r. o.
Navýšení výdaj o ástku 750 000,- K (vrácení 3 x 250 000,- K v itel m,
nájemc byt )
Zm na zaú tování výdaj ZŠ Deštné v O. h. a MŠ Ba etín.
- schválilo záv re ný ú et hospoda ení obce pro rok 2002, který byl po ur enou
dobu vyv šen na ú ední desce obce.
- Zastupitelstvo schválilo auditorskou zprávu o p ezkoumání výsledk
hospoda ení obce Bystré za rok 2002 v etn ov ení sestavení státních ú etních
výkaz vypracovanou ov ovatelkou KÚ Renatou Bekovou.
- Zastupitelstvo schválilo Zprávu nezávislého auditora o výsledku p ezkoumání
hospoda ení za rok 2002 Dobrovolného svazku obcí „Region Orlické hory“ se
sídlem v Deštném v O. h. .
- Starosta podal informaci o z ízení b žného ú tu obce u S a. s.
- Dále informoval o p ipravované zm n ukon ení výkonu funkce ú etní obce p.
Sv tlíkové, která o toto požádala z d vodu dlouhodobého vykonávání funkce a
vlastního zaneprázdn ní.
- Starosta sd lil termín provedení sb ru nebezpe ného odpadu v obci spol. Marius
Pedersen Group k termínu 10. 5. 2003.
- P edseda kontrolního výboru p. Šubrt upozornil že je t eba dokon it vyú tování
vodného za rok 2002.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo stav projektu „Ka en ina pohádková íše“
a úkoly z n ho vyplívající. Doporu ilo umíst ní razítka v p edsíni budovy p.
110.
- Zastupitelstvo schválilo opravu usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2003
bodu I. 6) o stanovení výše nájemného.
Návrh výše nájemného: Budova . 107, byt . 6, 2 500,Budova . 110, byt . 2, 2 080,byt . 3, 2 290,Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 23. 4. 2003:

Zastupitelstvo obce Bystré
1. schvaluje
1)Návrh aktualizace Územního plánu sídelního útvaru obce Bystré v Orlických
horách a stanovuje ty leté lh ty provád ní aktualizací tohoto ÚPSÚ.
Pro p ijetí: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2)Provedení rozpo tových zm n na stran p íjm a výdaj rozpo tu obce pro rok
2003 výše uvedených.
Pro p ijetí: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3)Záv re ný ú et hospoda ení obce Bystré za rok 2002.
Pro p ijetí: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4)Zprávu o p ezkoumání výsledk hospoda ení obce Bystré za rok 2002 v etn
sestavení státních ú etních výkaz zpracovanou ov ovatelkou KÚ.
Pro p ijetí: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5)Zprávu nezávislého auditora o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2002
Dobrovolného svazku obcí „Region O. h.“ se sídlem v Deštném v O. h.
Pro p ijetí: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6)Opravu bodu usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2003 bod I. 6).

1. kv tna
16. kv tna

První máj. Za átek ve 14 hodin na
nám stí. Sraz ú inkujících je ve 13
hodin v aleji.
Mše u kapli ky. Po ádají Vag – I –
Noviny. Sledujte pe liv plakáty.

Zástupci obce a SPOZ navšt vují jubilanty p i p íležitosti jejich 50., 55., 60., 65., 70.,…….
narozenin. Pokud si n kdo nep eje návšt vu t chto zástupc , nech to laskav sd lí
kulturnímu výboru OÚ v Bystrém.
OZ Bystré

Kv ten
1. kv tna

Olga tvere ková
V ra Francová
Petr Hejzlar
Mitchel Scheepers
Blanka Št pánová
Jitka Dusílková
Marie Šubrtová
Nad žda Jiránková
Elina Scheepers
Jana Záme níková
Kamil Horák
Jaroslav Kaválek
Ji í Balcar
Josef Sv tlík
Vratislav Sv tlík
Radim Sv tlík
Jaroslav Macek
Romana Povolná
Ivana P ibylová
Josef Mach ml.
Jaromír Sv tlík
Zden k Martínek
František Macek

3. kv tna
10. kv
13. kv
15. kv
16. kv
17. kv
18. kv
21. kv

tna
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24. kv tna
25. kv tna
27. kv tna
29. kv tna
31. kv tna
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Velikono ní turnaj
Jak jsme Vás již informovali v posledním ísle, šlo v tomto turnaji o hodn . Do boje o
první místo se mohli dostat pouze t i hrá i. Nakonec se však bitva odehrála pouze mezi
dv ma hrá i. Op t se objevilo n kolik nových tvá í s okolních vesnic. V tšina z nich
p edvedla výborné výkony.
A jak celý turnaj dopadl?
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Stanislav Fu a
Jan Franc
Stanislav Hofman
Pavel Hejzlar

5. místo

Petr Škalda

Na záv r ješt n kolik ísel k celkové klasifikaci. Do celkového po adí se zapo ítává
celkem 22 hrá z nichž 6 se zú astnilo všech turnaj . Proto po adatelé uvažují, že pro
t chto pár v rných nadšenc vymyslí n jaké zvýhodn ní v p íští sezón . Celkem se
našich turnaj zú astnilo 54 hrá . Z toho jich 26 bodovalo.
Kone né po adí sezóny:
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO
4. MÍSTO
5. MÍSTO
6. MÍSTO
7. MÍSTO
8. MÍSTO

JAN FRANC
PETR ŠKALDA
MILOŠ FRANC
LEOŠ ŠEVC
STANISLAV ŠEVC
DAVID KÁRNÍK
JOSEF ŠEVC
JAROSLAV POKORNÝ

34 BOD
31 BOD
21 BOD
15 BOD
12 BOD
11 BOD
10 BOD
7 BOD

CELKOVÁ LISTINA BUDE VYV ŠENA V PROSKLENÉ SK Í CE VEDLE
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, KDE KDYSI ZAUJÍMAL MÍSTO JINÝ SPORTVOLEJBAL.
A CO PO ADATELÉ PLÁNUJÍ?
BUDE-LI OP T TAKOVÝ ZÁJEM O STOLNÍ TENIS, ALESPO JAKO NYNÍ,
P IPRAVÍ SE ADA TURNAJ , KDE BUDOU KLASIFIKOVÁNI JEDNOTLIVCI.
DÁLE BYCHOM RÁDI VYTVO ILI TURNAJ I VE TY HRÁCH. NAJDE-LI SE
DOSTI ODVÁŽLIVC Z OKOLNÍCH VESNIC, VZNIKLA BY VESNICKÁ LIGA

AMATÉR .

NA ÚPLNÝ ZÁV R CHCEME POD KOVAT ZA POSKYTNUTÍ ZÁZEMÍ
V HOSPOD U DIVO ÁKA, KTERÝ SE POSTARAL O TEPLO, OB ERSTVENÍ
A DALŠÍ SLUŽBY. POD KOVÁNÍ PAT Í TAKÉ VŠEM, KTE Í SE JAKOUKOLIV
M ROU PODÍLELI, A P I ORGANIZACI, NEBO ZAJIŠT NÍ STOL
I JINÉHO
ZA ÍZENÍ.

D KUJEME A V

ÍME, ŽE NÁS PODPO ÍTE I P ÍŠT .
SPORTU ZDAR!
LEOŠ ŠEVC
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V minulém vydání našeho zpravodaje jste m li p íležitost se seznámit s vyhláškou obce
regulující volný pohyb ps a dalšího zví ectva na katastru obce Bystré. Rádi
konstatujeme, že po tomto zve ejn ní došlo k mírnému zlepšení dále neudržitelné
situace. P esto se i nadále objevují ob ané, kte í na dodržování výše uvedené vyhlášky
nedbají. Proto jsme se rozhodli vyhlásit sout ž O „ zlaté“ vodítko. Na rozdíl od jiných
sout ží však vít z této sout že nebude nijak ocen n, spíše naopak.

Vít zem sout že za m síc duben se stává:

p. Ryszard Grebocki z p. 16.
„Srde n blahop ejeme“
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Málokdo ví, jaké mají oslavy arod jnic vlastn historické ko eny a jaké pov ry a
tradice se k tomuto datu p vodn vztahovaly. Vydejte se proto s námi za tajemnými
arod jnými silami do noci, kdy p esn o p lnoci rozkvétá v hlubokých lesích tajemné
zlaté kapradí, kdy se otevírá zem a vydává své poklady.
Takzvaná filipojakubská noc z 30. dubna na 1. kv tna byla obdobím, kdy m ly údajn
ne isté síly v tší moc nad oby ejnými lidmi než obvykle. íkalo se, že „ d´ á b e l“ m že
uplat ovat svou moc na zemi prost ednictvím arod jnic. Lidé v ili, že v pov t í
poletuje spousta arod jnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci íká“ noc
arod jnic“ …
AROD JNICE
Za arod jnice byly považovány zejména staré ženy, které se p ed sabatem natíraly
kouzelnými mastmi s jejichž pomocí pak mohly létat na koš atech, proto se slétaly na
kopcích, aby spole n vypracovaly strategii, jak rozmnožit strasti a bolesti lidské i
zví ecí. Poté se rozlétly po okolí a páchaly zlé skutky. P ed uhranutím arod jnicemi se
venkované bránili tím, že p ed vrata domu položili narýpané drny - to proto, že
arod jnice musela p edtím, než vstoupila dovnit , všechny stébla p epo ítat. To jí
trvalo až do rána a to už byla její moc ta tam nebo dve e domu ozna ovali k ížem. A
k ochran dobytka, praktikovali vykropení chlév sv cenou vodou.
arod jnice však nebyly jen zlé. T ch, které znaly tajemství bylin a um li zahán t
nemoci si lidé vážili.
Bylinká ky - v d ly mnoho o p sobení rostlin, hub, kamen , kov , drahokam , ale i
barev a v ní. Proto se do dnes v p edve er Filipa a Jakuba sbírají lé ivé byliny v í se
v jejich obzvláš lé ivé ú inky.
PÁLENÍ OHN
Velmi starou historii má také pálení ohn na vyvýšených místech. Hlavním cílem
zapálených hranic bylo uchránit úrodu a celé hospodá ství p ed nep íznivým rokem. V
p edve er oh ových slavností mládež sbírala d evo, bylo t eba shromáždit dev t druh
a nikdy nesm l chyb t jalovec. Hranici zapaloval vždy muž, který se poslední ve vsi
oženil. Aby se vesnici vyhnul požár, muselo kolem ní zaplát sedm oh .
V ilo se, že p esko í-li dívka s chlapcem ohe , brzy se vezmou. P ípravou vater byla
pov ována mládež s toho d vodu, že byla sama ješt „ istá“ a zlé síly nad ní proto
nem ly neblahou moc.
AROD JNICE DNES
Krom zmi ovaného pálení oh se do dnes dochovaly i další zvyky a symbolické
innosti. N které z nich mají z cela praktický ú el - jako nap . jarní úklid, kdy se

vymetá ne istota z chlév a obydlí. Jiné pat í již k vítání jara - stav ní máj na návsi i
p ed domy.

Divokou p írodou v okolí Zlatého potoka,
boj s asem i sám se sebou…
Prov své schopnosti a zdatnosti, ukaž co umíš!!!
Církev bratrská v Bystrém Vás zve na již 16. ro ník branného závodu
dvou lenných hlídek d tí školního v ku.

Kde:

areál policie R, Bysterské Doly
Prezentace: od 8:30 hod.
Výklad trati: 9:00 hod.
Start:
9:30 hod.

Zú astnit se mohou i smíšené hlídky – p edškoláci s rodi i.
Vyhlášení vít z ve 13:00 hod.
Možnost opéct „ bu ty“ a pobýt p i dalším sportovním vyžití.

Sbor dobrovolných hasi
vyzývá své leny, ale i ostatní ob any, aby využili p íležitosti sjednání
výhodného a kvalitního pojišt ní staveb, rodinných domk a domácnosti, ale i
kapitálového životního a úrazového pojišt ní u své Hasi ské vzájemné
pojiš ovny. Hasi ská vzájemná pojiš ovna má své obchodní zastoupení p ímo

v naší obci. lenové SDH mají slevu 20% z prvního pojistného a ostatní ob ané
100,- K . Tato ástka jde ve prosp ch bysterských hasi .
Dále je možné sjednat nejlevn jší povinné ru ení za škody zp sobené provozem
motorového vozidla.
Josef Dusílek
starosta SDH

Obchodní zastoupení:
Bystré 123
518 01 Dobruška
TEL: 494 665 509

Na p íští íslo se m žete t šit 25. kv tna 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 19. kv tna 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 29. dubna 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

