Milí tená i. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které op t nabralo
trochu na objemu.
V uplynulém m síci prob hla celá ada hasi ských sout ží. Zprávy o jejich pr b hu a
výsledcích tvo í významnou ást tohoto ísla. Jsme rádi, že m žeme informovat o narození
dvou nových ob ánk , respektive ob anek naší obce. V p ehledu m žete vysledovat vývoj
po tu obyvatel naší obce.
Nadcházející m síce jsou m síci prázdnin i dovolených. Své prázdniny a dovolenou si
tentokrát vezme i Bysterský zpravodaj. Na další íslo se tedy m žete t šit až v záv ru
prázdnin.
P ejeme Vám proto p íjemné prožití léta a na konci m síce srpna se op t t šíme na se tenou.

Zápis . 7 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003
ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., Tomáš J., P ibyl J., Mach J., Dusílek M., Šubrt
V., Francová D., Ševc L. . Dále p ítomno 26 ob an obce.

Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) R zné záležitosti

Zasedání zahájil starosta p. Dusílek p ivítáním p ítomných a seznámením s programem
zasedání, který byl p ijat.
Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p. Macha a
p. Šubrta.
1) Starosta p e etl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) V bodu programu r zné záležitosti starosta podal informace:
- Vyslovil pod kování za dlouholetý, sv domitý výkon funkce ú etní obce paní
Han Sv tlíkové.
- Pod koval Ji ímu Tomášovi, Ji ímu Tomášovi ml. a Josefu Machovi ml. za práci
vykonanou p i generální oprav požárního vozidla AVIA. Vozidlo bylo uvedeno
do vzorného technického stavu.
- Pod koval len m okrskové volební komise za zajišt ní pr b hu referenda
v obci.
- Vyslovil pod kování len m SDH Bystré i bysterským ob an m, kte í se podíleli
na zajišt ní spolupo adatelství oblastního kola hry Plamen a celoro ní innosti
dorostu po ádaného na místním koupališti.
- Seznámil s výsledky referenda v obci.
- Podal informaci o rozb hové fázi akce „Ka en ina pohádková íše“ po ádané
DSO „Region Orlické hory“.
- Seznámil p ítomné s pozváním Urzadu Gminy Lewin Klodzki na IV.
Mezinárodní sout ž mladých hasi a „Hry bez hranic“, která se uskute ní 4. –
8. ervence 2003 v tomto polském m st za ú asti kolektiv mládeže z Polska,
N mecka, Slovenska a eské republiky. Sou ástí programu bude také I.
Mezinárodní fórum samospráv zú astn ných obcí s tématy: výchova a práce
s mládeží, ochrana životního prost edí, kulturní vztahy obcí, innost místních
samospráv v jednotlivých zemích v návaznosti na EU.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo text družební smlouvy o spolupráci mezi obcí
Bystré a n meckou obcí Grossbeeren. Tato smlouva vyplívající z d ív jší spolupráce
hasi ských kolektiv bude podepsána zástupci obcí p i setkání v Polsku.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18. 6. 2003:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

Text družební smlouvy o spolupráci, která bude uzav ena mezi obcí Bystré a
n meckou obcí Grossbeeren.

4. – 8. ervence

5. ervence
23. srpna
24. srpna
29. – 31. srpna

4. ro ník Her bez hranic Mladých
hasi a 1. mezinárodní setkání
místních samospráv v polském Lewin
Klodzkim
Turnaj ve volejbalu amatérských
družstev ve sportovním areálu „U
Koupališt “. Za átek v 10 hodin.
Pou ová zábava.
Tradi ní Bysterská pou
Sraz Š 1203 v areálu „U Koupališt “

ervenec
2. ervence
7. ervence
12. ervence
14. ervence
15. ervence
16. ervence
17.
22.
24.
25.
26.

ervence
ervence
ervence
ervence
ervence

27. ervence
29. ervence
30. ervence
2. srpna

Roman Kaválek
Jan Hejzlar
Romana Št pánová
Jan Janeba
Stanislava Krpatová
Josef Balcar
Jind iška Maisnerová
Irena Maisnerová
V ra Hejzlarová
Jana Kom rková ml.
Zlata Bartošová
Václav Drašnar
Anna Hartmanová
Zuzana Sozanská
Josef Mareš
Marta Sv tlíková
Radek Poul
Karel ejpa
Irena Kraj ovi ová

Srpen

Jana Kom rková

3. srpna
13. srpna
14. srpna
15. srpna

Lubomír Hejzlar
Alžb ta Tichá
Jarmila Balcarová
Pavel Hejzlar
Vojt ch Hejzlar
Bohumil Pábel
Dominik Poul
Zden k Št pán
R žena Kota ková
Sv tlana Hejzlarová
Jan Franc

19. srpna
24. srpna
28. srpna
29. srpna
30. srpna
31. srpna

S radostí oznamujeme, že v uplynulém m síci se novými ob ankami naší obce staly:

7. 6.2003
a

9. 6. 2003

Pro zajímavost p inášíme p ehled o vývoji po tu obyvatel naší obce v posledních letech tak,
jako ho zpracovala kroniká ka naší obce p. Poulová.

P ed p ti lety vyšla ve Zpravodaji z 27. února 1998 tabulka s p ehledem p ír stk a úbytk obyvatel
Bystrého. Protože v posledním roce byl po letech snižování po tu lidí zaznamenán doslova rekordní
nár st, je pro vaši informaci otišt na ona tabulka znovu.

VÝVOJ PO TU OBYVATEL V POSLEDNÍCH LETECH
rok narozeno zem elo p
1986
2
1
1987
2
2
1988
2
3
1989
2
2
1990
4
4
1991
3
4
1992
1
4
1993
7
5
1994
2
3
1995
2
11
1996
1
4
1997
2
1
1998
1
0
1999
0
3
2000
3
3
2001
0
5
2002
6
2
pr m r
2,36
3,36

ist hov.
4
4
9
8
3
15
7
2
11
14
2
5
2
1
4
7
11

odst hov.
0
5
6
5
11
9
15
7
13
6
1
1
11
3
2
4
1

zm ny
-5
-3
+2
+3
-8
+5
-11
-3
-3
-1
-2
+5
-8
-5
+2
-2
+14

po et
240
237
239
242
234
239
228
225
222
221
219
224
216
211
213
211
225

Údaje o celkovém po tu obyvatel jsou vždy k 1.1.následujícího roku.

Mezi narozenými d tmi v roce 2002 byli Jakub Mencl ( p. 124), Jan Kom rka ( p. 77),
Karolína Marešová ( p. 116), Lukáš Maisner ( p. 54), Vojt ch Hejzlar ( p. 89) a Roman
Toušek ( p. 82). Vítání ob ánk , které po ádá SPOZ spolu s kulturním výborem OÚ, je
naplánováno na letošní zá í.
Ráda bych využila této p íležitosti a vzpomn la i t ch, kte í se skrývají za ísly ve
druhém sloupku. V roce 1999 jsme se navždy rozlou ili s Marií Šintákovou, Josefem
Andršem a Annou Tomášovou. Rok 2000 byl posledním pro Josefa Hartmana,
Miroslava Hrocha a Bohumíra Spuru. V roce 2001 nás opustili Anežka Novotná,
Jaroslav Marek, Bed iška Machová, Jan Šenke ík a Zden k Martinek, vzpome me i
Boženu Preislerovou, která poslední roky strávila v Náchod . Vloni zem ely Vlasta
Fišerová a Ji ina Herzigová. Letos jsme se lou ili s Lubomírem Hejzlarem a Miroslavou
Hejzlarovou.
V kronice se na záv r ro ního zápisu zapisuje nejenom vý et zem elých, ale ke jménu a
datu se p idává malý nekrolog i vzpomínky na výše jmenované zem elé – ím byli,
odkud pocházeli, pop . jak se do Bystrého dostali, jejich koní ky a povolání aj. Tento
druh zápisu zavedla paní Božena tvrte ková a jist mi dáte za pravdu, že jsou pro
kroniku p ínosem. Jejich hodnota bude docen na až budoucími generacemi.Takové
informace se však získávají nesnadno – v tšinou je mohou podat v rohodn jen
p íbuzní, u kamarád a p átel chybí podklady pro p esnou dataci. Proto se obracím na
rodiny zem elých s prosbou o pomoc p i sestavení takového ohlédnutí. Ne všechny
„ životopisy“ se ke mn dostanou. V této dob je poslední možnost, jak doplnit zápisy mj.
i k výše jmenovaným, pokud jste tak již neu inili. Prosím proto o pomoc ješt jednou
touto cestou. Mnohdy jsou to opravdu zajímavé životní p íb hy a ur it stojí za to,
chvilku si najít a na p íbuzného zavzpomínat.
P. Poulová

DNE 10. ERVENCE OD 8 DO 15 HODIN BUDE P ERUŠENA
DODÁVKA ELEKT INY DO NAŠÍ OBCE.
Z TOHOTO D VODU BUDE UZAV ENA I MÍSTNÍ POŠTA.

M síce kv ten a erven jsou tradi n m síci, kdy významným zp sobem stoupá aktivita všech
sout žních družstev, které p sobí v rámci Sboru dobrovolných hasi v Bystrém. Ne jinak
tomu je i letos. P inášíme Vám tímto p ehled o tom, jak naše sout žní družstva v jarních
sout žích obstála i neobstála.
Mladí hasi i
V místním SDH p sobí již n kolik let dv sout žní družstva mladých hasi . leny
t chto družstev se stalo celkem 24 d tí z Bystrého a okolí. Jednou z hlavních náplní
jejich innosti je ú ast v sout žích požárního sportu a hry Mladých hasi
Plamen.
Sout žní družstva mladších a starších se v sezón 2002 – 2003 zú astnila okresního kola
hry Plamen, které se uskute nilo od 30. kv tna do 1. ervna v P epychách. Ob družstva
si kladla za cíl navázat na své p edchozí úsp chy, zvlášt v roce, kdy slavíme 30 let
soustavné práce s mládeží v našem sboru. Družstvo mladších, které obhajovalo 3. místo
z minulého ro níku, podalo v sout ži dobrý výkon a obsadilo celkové 2. místo za
družstvem z Jílovic. Družstvo starších, obhájc vít zství z lo ského ro níku, vstupovalo
do sout že s odhodláním znovu zvít zit a vybojovat si tak postup do oblastního kola.
B hem celé sout že svád lo tuhý boj s družstvem Houdkovic. Zaváhalo v jediné
disciplín – požárním útoku a to se mu stalo osudným. Z vít zství se tak radovalo
zasloužen družstvo soupe . Naše družstvo obsadilo 2. místo p ed družstvem z Valu.
Tato sout ž tak byla pro toto družstvo sout ží poslední. Družstvu pat í za celých p t let,
po kterých v našem sboru p sobilo, pod kování ze všechny výsledky, kterých v tomto
období dosáhlo. ást družstva p echází do kategorie dorostu, kde doufejme naváže na
své p edchozí úsp chy.

Sbor dobrovolných hasi se v polovin m síce ervna organiza n podílel na zajišt ní
Oblastního kola hry Plamen. V areálu „ U Koupališt “ probíhal požární útok CTIF a
závod požárnické všestrannosti. Celá sout ž pak dopadla následovn .
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hajnice – okr. Trutnov
Chlumec nad Cidlinou – okr. Hradec Králové
Houdkovice – okr. Rychnov nad Kn žnou
Nízká Srbská – okr. Náchod
Vrchovina – okr. Jí ín.

Družstvo Hajnic si vybojovalo postup na Mistrovství
které se v uplynulých dnech uskute nilo v Ostrav .

eské republiky ve h e Plamen,

Družstva muž a žen
Na plno se rozb hly sout že hasi . V kategorii muži se družstvo z Bystrého ú astní
jednak b žného seriál sout ží nap . okrsek, okres, ale více prestižní Podorlické ligy.
Okrsková sout ž 10. 5. 2003
Do této sout že, kde jedinou disciplínou byl požární útok, nasadilo Bystré celkem dv
družstva. Bystré 1 a Bystré 2. Muži nad 35 let tzv. Pepci nám dokázali, že i po t chto
letech se stále cítí zdrávi. Nakonec jejich umíst ní 4. místo je d kazem. Druhá skupina
Bystré 1 využilo opravného pokusu, nebo se jim první pokus nepovedl. Nakonec
dosáhli svého prvního místa.
Okresní sout ž 21.6. 2003
Na této sout ži již družstva musela absolvovat celkem t i disciplíny. Bylo to náro né,
nebo do této disciplíny pat í b h na 100 metr jednotlivc s p ekážkami, štafeta na 4x
100 metr s p ekážkami a požární útok. Bohužel se zú astnilo pouze šest družstev a tak
bylo brzy odsout ženo. Družstvo Bystrého podalo vyrovnané výkony ve všech
disciplínách. Nakonec obsadilo celkové 1. místo a spole n z družstvem z Dobrušky,
které p ekvapen obsadilo 2. místo, budou tyto družstva reprezentovat náš okres v
oblastním kole.
XIII. Podorlická liga
V tomto seriálu celkem devíti kol sout že, kde jedinou disciplínou je požární útok a
pravidla jsou pon kud benevolentn jší se ú astní p ibližn 17 družstev z n kolika
okres . Našemu družstvu se zatím neda í, ale ješt máme šance. Proto doufáme, ze vše
se ješt zm ní k lepšímu.
1 kolo 8. 5. 2003 - Houdkovice
Družstvo m lo neuv itelnou sm lu a z nad jného pokusu nakonec díky prasklé hadici
byla diskvalifikace. Takže se odjížd lo bez zisku bod .

2. kolo17. 5. 2003 – Rájec
V tomto kolo naše družstvo nastoupilo pon kud v oslabené sestav , nebo chyb li dva
sout žící. A tak nastoupili náhradníci. Nebyly jsme ale sami, kdo m l tyto problémy.
V tšina mužstev m lo problémy s nep íznivým v trem, ehož jsme mohli jako poslední
startující využít, nebo dosažené asy nebyly nad naše síly oslabeného mužstva. Bohužel
došlo k zaváhání na koši a ze slibovaného umíst ní bylo až 13. místo.
3. kolo – 7. 6. 2003 – Dobré
Po así tentokrát bylo ideální , doslova letní. Všechna družstva podala vyrovnané
výkony. Naši si malinko polepšili, i když bylo na lepší umíst ní. Nakonec pro n zbylo
6.místo, m žeme konstatovat, že je to zatím nejlepší umíst ní.
A co nás eká ?
23. 8. 2003 – oblastní sout že kolo požárních družstev Ji ínek u Ji ína
24. 8. 2003 – 4. kolo XIII. ro níku Podorlické ligy – Bašnice u Ho ic
Michal Dusílek a Leoš Ševc
Další informace na www.hasicibystre.cz .

Na p íští íslo se m žete t šit 30. srpna 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 24.srpna 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 30. ervna 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

