Vážení tená i,
po pon kud zvláštn prob hlých prázdninách otevíráte další íslo našeho Zpravodaje.
Okurková sezóna panující v celostátních denících se projevila i na jeho obsahu. Na rozdíl od
afér zve ejn ných v celostátním tisku, které poskytují alespo moment zamyšlení a p edm t
restaura ních diskusí, náš Zpravodaj nic podobného nep ináší. tená i tedy musí v tomto
m síci vzít zavd k alespo informacemi z jednání zastupitelstva a innosti hasi . I v této
innosti se ob as objevují menší i v tší aféry, zejména v poslední dob .
P íjemné rozptýlení nudy a za m síc na shledanou!

Zápis . 8 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 15. ervence
2005 ve 20 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Martinková M., Ševc L., Francová D.,
Dusílek M.. Omluveni: Tomáš J., Mach J.
Program:

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

Zasedání zahájil starosta obce 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. Martinkovou 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 r zné záležitosti byly projednány tyto body:
- starosta seznámil zastupitelstvo s odpov dí STV Praha na p evod ásti
sportovního h išt do majetku obce. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
úplatný p evod do majetku obce za maximální výši ceny 60% z celkové odhadní
ceny stanovené znaleckým posudkem. Konstatovalo, že v roce 1998 investovala
obec do opravy pomníku padlých 29 900,- K a každoro n hradí ástky za
kv tinovou výzdobu a obsluhu i se ení a úklid ploch h išt . Zastupitelstvo
vyslovilo souhlas se zakotvením závazk do kupní smlouvy, že pozemek bude i
nadále sloužit k t lovýchovným a sportovním ú el m a nebude po dobu 15 let
p eveden na t etí osobu. Dopln ná žádost bude postoupena k vypracování kupní
smlouvy.
- zastupitelstvo schválilo uskute n ní nákupu rota ní žací lišty ŽTR – 165
s kloubovým h ídelem dle kupní smlouvy za ástku 17 000,- K do vybavení
obecní mechanizace.
- zastupitelstvo schválilo nákup nového k ovino ezu pro mechanizaci obce.
- starosta seznámil s postupem p ípravných prací na kanalizaci, rozší ení ve .
vodovodu, ve ejného osv tlení a dokon ení chodníku.
- dále seznámil s konáním družební akce mládeže „Hry bez hranic“ v termínu 3. –
7. srpna 2005.
- zastupitelstvu i p ítomným byla p edložena kone ná schválená verze znaku a
vlajky obce.
- starosta informoval o provedené technické kontrole a p episu traktoru Zetor 50
Super na nového majitele.
- starosta informoval o nabídce spole nosti Tet ívek – Sedlo ov a možností
poskytování informací a služeb touto spole ností.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13. 7. 2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
1. Schvaluje
a. Provedení p evodu ásti sportovního h išt z majetku STV Praha do
majetku obce úplatným p evodem ve výši 60% z celkové odhadní ceny
stanovené znaleckým posudkem. Dále souhlasí se zakotvením závazku do
kupní smlouvy, že pozemek bude i nadále sloužit k t lovýchovným a
sportovním ú el m a nebude po dobu 15 let p eveden na t etí osobu.
b. Nákup rota ní žací lišty ŽTR – 165 s kloubovým h ídelem do majetku
obce za cenu 17 000,- K dle kupní smlouvy.
c. Provedení technické kontroly a p episu traktoru Zetor 50 Super na
nového majitele za uhrazenou prodejní cenu 20 000,- K dle kupní
smlouvy a provedení odpisu za ízení z majetku obce.
Pro p ijetí: 7 len OZ

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

Zápis . 9 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. srpna 2005
ve 20 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Martinková M., Ševc L., Mach J., Dusílek
M.. Omluveni: Tomáš J., Francová D..
Program:

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

Zasedání zahájil starosta obce 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. P ibyla 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 r zné záležitosti byly projednány tyto body:
- zastupitelstvo schválilo rozpo tový výhled Dobrovolného svazku obcí „Region
Orlické hory“ na léta 2006 - 2008
- zastupitelstvo schválilo založení Místní ak ní skupiny Pohoda venkova za ú elem
p ipravenosti regionu pro program Leader R a Leader + za ú elem rozvoje
venkova a zem d lství v oblasti Orlických hor, Opo enska a Dobrušska.
- zastupitelstvo schválilo rozpo tové zm ny rozpo tu obce roku 2005 dle
p iloženého výpisu.
- starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o bezpe nostní situaci a kriminalit
na území Obvodního odd lení Policie R Dobruška.
- zastupitelstvo bylo informováno o za azení obce do katalogu Cestujeme po
echách.
- zastupitelstvo schválilo p ipojení zamýšlené výstavby rodinného domku p. Peka,
bytem Bystré p. 41 na kanalizaci a sí ve ejného vodovodu obce a z ízení
výjezdu na ve ejnou komunikaci.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 17. 8. 2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
1. Schvaluje
a. rozpo tový výhled DSO Region Orlické hory na léta 2006 – 2008.
b. innost Místní ak ní skupiny Pohoda venkova ve všech katastrálních
územích obce Bystré.
c. rozpo tové zm ny rozpo tu obce r. 2005 dle výpisu.
d. p ipojení zamýšlené výstavby rodinného domku p. Peka, bytem Bystré p.
41 na kanalizaci a sí ve ejného vodovodu obce a z ízení výjezdu
z parcely.
Pro p ijetí: 7 len OZ

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

16. zá í

Slavnostní p evzetí dekretu o
ud lení znaku a vlajky obce
v Poslanecké sn movn
Parlamentu eské republiky
v Praze.

Zá í
2. zá í
4. zá í
5. zá í
6. zá í
9. zá í
10. zá í
12. zá í
13. zá í

14. zá í
17. zá í

Jaromír Maisner
František Št pán
Ji í Tomáš ml.
Klára Dušková
Old ich Novotný
Václav Matuška
Dana Lukášková
Milada Machová
V ra Št pánová
Petr Horák
Hana Sv tlíková
Eva Balcarová
Ji í Balcar
Simon Krpata
Jaromír Maisner ml.
Marie Netíková
Jaroslav Vintera
Eliška Toušková
Michaela tvrte ková
Josef Novotný

18. zá í
19. zá í
20. zá í
22. zá í
30. zá í

Benedikt Bareš
Ji í Povolný
Stanislav Záme ník
Romana Bartošová
Eva Ševcová
Michal P ibyl
Václav Drašnar ml.
Václav Šinták

Hasi ské okénko

Jak jste se již mohli do íst v minulém ísle Zpravodaje, vyrazilo družstvo dorostenc
z našeho SDH reprezentovat naši organizaci a celý Královehradecký kraj na Mistrovství
eské republiky dorostu do Plzn . Poj me si tedy íci n co o tom, jak celé zápolení
vypadalo.
Ješt p ed odjezdem na samotné mistrovství se družstvo zú astnilo sout že v b hu na
100 m p ekážek v Kvasinách. Výkony podané za špatného po así však družstvu na
optimismu p íliš nep idaly a nezbývalo než doufat v lepší výkony v Plzni.
Sout ž samotná zapo ala netradi n v ned li, den po cest do Plzn , pon kud zdlouhavé
prezenci a ubytování. Na rozdíl od jiných sout ží zapo ala sout ž tréninkem požárního
útoku a seznámením s dosti obávaným strojem. Již první shlédnuté a posléze
uskute n né tréninkové pokusy však p esv d ily všechna družstva, že to nebude tak zlé
a není se tudíž eho obávat. Po slavnostním nástupu a zahájení, jemuž byli p ítomni
nejvyšší p edstavitelé SH MS, a komunálního života mohlo vše za ít na ostro.
Zahajovací disciplinou byla štafeta 4 x 100 m, ve které si družstvo pom rn v ilo.
Zaváhání na 1. a 3. úseku však znamenalo výsledný as 71,07 a celkové 14. místo
v disciplín . Takový za átek znamenal pro družstvo studenou sprchu a první zklamání.
Náladu si družstvo pon kud vylepšilo bezchybným výkonem v druhé disciplín – testu
z požární ochrany. Po prvním dnu se tak družstvo posunulo na 12. místo. Za zmínku
stojí fantastický výkon družstva z Radimovic ve štafet – 61,87 s., za který by se
nemusela styd t i mnohá družstva profesionálních hasi .
Druhý den sout že byl ve znamení dvou atraktivních disciplín – b hu jednotlivc na 100
m p ekážek a požárního útoku. S výkony v první disciplín jsme mohli být velmi
spojeni, nebo si ada len našeho družstva vytvo ila na kvalitní dráze osobní výkony.
P esto však celkový as 104,12 s. sta il jen na 11. místo. O celkovém výsledku sout že
rozhoduje tradi n „ královská“ disciplína – požární útok. Ten se díky rozmar m po así
stal doslova loterií. Nejv tší pr trž mra en se bohužel spustila t sn p ed pokusem
našeho družstva. Poté, co se po así umoud ilo, nastoupilo družstvo na start. I za
ztížených podmínek podalo výkon t sn nad 30 vte in, který by znamenal nejen stupn
vít z v této disciplín , ale p edevším tolik vysn né a o ekávané celkové 8. místo. Radost
však družstvu p ekazila diskvalifikace, která ho odsoudila k sestupu na ho ké 13. místo.
Vyhlášení výsledk zakon ené další pr trží mra en pak jenom znásobilo smutnou
náladu p ed odjezdem dom .
P esto nezbývá nic jiného, než družstvu za všechny výkony podané v letošních sout žích
pod kovat a pop át mu hodn úsp ch do dalších sezon sout ží požárního sportu.

Ve dnech 3. – 7. srpna se naše obec stala hostitelem V. ro níku setkání hasi ské mládeže
Hry bez hranic. T chto setkání se pravideln ú astní družstva z eské republiky,
Slovenské republiky, Polska a N mecka. P i spole ných hrách musí národnostn
smíšená družstva ú astník spole n komunikovat a spolupracovat. Tím Hry p ispívají
ke vzájemnému porozum ní a odstra ování jazykových bariér. Sou ástí Her jsou i
hasi ské disciplíny, ve kterých mladí hasi i prokazují to, co se ve své innosti nau ili.
Nedílnou sou ástí je i poznávání okolí míst Her. Družstva mladých hasi se tak letos
vydala k pevnostem na Dobrošov , do Náchoda a Nového M sta nad Metují.
A jak celá sout ž dopadla? Pohár za první místo si do Polska odvezlo družstvo z Lewina
Klodzkého p ed družstvem z Bystrého na Slovensku a Jílovic.
Vlajka Her byla oficiáln p edána p átel m z Polska, kde se v p íštím roce uskute ní
VI. ro ník Her.
Za zdar celé akce d kujeme všem, kte í k tomuto zdaru v tším i menším dílem p isp li.
Za finan ní zajišt ní celé akce d kujeme obecnímu ú adu v Bystrém, HVP a. s. a Nadaci
Roberta Bosche, zastupované Informa ním centrem neziskových organizací Praha.
Je jen škoda, že si na shlédnutí celé akce krom p edstavitel SH MS (Richter, Netík,
Orsák) nenašel as žádný z pozvaných politických p edstavitel , kte í p i jiných
p íležitostech mají plná ústa slov o podpo e mezinárodní spolupráce na všech úrovních.
O n em jist sv d í i prakticky nulový zájem sd lovacích prost edk o tuto akci.
Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže

„ Místo radosti – velké zklamání!“
Po prázdninové odmlce, kdy se naši muži piln v novali p íprav na krajské kolo se
rozjela zbývající ást sout ží letošního roku. Bohužel jak již úvodní titulek napovídá
neza alo se zrovna nejlépe.
20.8.2005 Krajské kolo PS v Dobrušce
Na tuto sout ž se celý tým dob e p ipravoval celé prázdniny a i když b hem prázdnin
p išel o klí ového lena týmu z d vodu zran ní, od úvodních chvil dokazoval, kdo je
nejlepší. Po úvodní disciplín – b hu jednotlivc na 100 m p ekážek se naši muži
za adili do ela sout že s náskokem 0,8sekundy na druhého v po adí.
Následovala štafeta 4x100m s p ekážkami, kde se za ali ozývat první problémy s výroky
rozhod ích a nesportovního chování. P esto našemu týmu sta ilo nasadit pouze jednu
štafetu a zvýšit náskok na 1,5sekundy na dalšího v po adí. Odstup t etího v po adí se už
blížil tém 10-ti sekundám a útok tak m l rozhodnout o vít zi.
Na poslední disciplínu jsme stejn jako u p edchozích klání nastupovali jako poslední,
což pro nás bylo velkou výhodou. Náš nejv tší soupe p i útoku zaváhal a jeho dosažený
as t sn za hranici 36-ti sekund dovoloval našemu družstvu útok provést tzv.“ na klid“ .
Vše se zda ilo a asomíra se zastavila na 28,36 s. a nastal výbuch radosti. B hem pár
vte in však vše zmrazil hlavní rozhod í disciplíny, který údajn nedal pokyn k rozpojení
sacího vedení a mužstvo diskvalifikoval a za adil na opa ný konec po adí. Na výroku
rozhod ích nic nezm nili ani dva podané protesty a na Mistrovství R bohužel, dle
mého názoru, nepostoupil nejlepší tým. Také se potvrdila již n kolikaletá tradice o
sporných verdiktech rozhod ích, kte í u p edchozích tým tolerovali porušení pravidel
PS, jako nap . nastartovaný stroj p ed startem, nejednotná ústroj, p e nívající ná iní ze
základny apod. Jediný ervený praporek v družstvech muž p i útoku však vid l pouze
náš tým. Život jde však dál a je nutno se soust edit na další klání.

„Podorlická liga“
27.8.2005 - Dobruška
Hned za týden jsme se op t vrátili do nedaleké Dobrušky, kde se konalo další kolo PL.
Jako každý rok se zde sout ží, jako jediný podnik PL, vy azovacím systémem, kdy
sou asn startují dva týmy a lepší postupuje dále. Divácky je tato sout ž velice
atraktivní, zvlášt pak pokud rozhodují desetiny sekundy. Naše „ á ko“ podávalo
pom rn vyrovnané výkony a i p es dosti špatné nást iky postupovalo až mezi dva
nejlepší. B-tým m l sm lu v tom, že i p es postup v prvním kole narazilo na A-tým a
s ohledem na to, že nemáme dvojí vybavení (pro každé družstvo) muselo postup
p enechat A-týmu bez boje. Vít zství si nakonec vybojovalo mužstvo s Pšánek a snížilo
tak náskok vedoucího týmu Bystré A na 13 bod . Bé ko si p ipsalo 6 bod a zatím
obsazuje 12. místo. Do konce seriálu již zbývají poslední dv kola:
3. 9. 2005 – Myšt ves a 10. 9. 2005 Opo no.
Ševc L.

!" #
Omlouvám se tímto d íve narozeným bysterským rodák m a pam tník m, že jsem
v minulém ísle Bysterského zpravodaje neuvedla správn n která k estní jména, která
jsem p esn neznala.
Proto to uvádím nyní na správnou míru:
68
48
26
10
92
107
70
17
49
9

Karel Grulich ne Josef
František Kafka ne Josef
František Kordík ne Josef
Adolf Mach ne Josef
Stanislav Št p ne Josef
Jan Ježek
Jan Kárník
Anna Janková
Hejzlarovi na Dolech
Josef Dyntar – kapelník

Já žiji v Bystrém jen n co p es 61 let a také všechno nevím. Jsem ráda, když takové,
dnes už historické údaje, n kdo doplní nebo opraví.
V ra Vaší ková

P íští íslo vychází 2. íjna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. zá í 2005 p. Marii Martinkové na
pošt nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 4. zá í 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

