V poslední dob se stalo velmi moderním sl vko p vodem z anglického jazyka „light“. Máme
light kolu, light jogurty, dokonce i light šampón na vlasy. I toto naše nové íslo Zpravodaje je
pon kud light. Není to tím, že by se redakci necht lo p íliš rozepisovat. Je to spíše tím, že
práv uplynulý m síc byl spíše m sícem zklidn ní. Zklidnila se p íroda, která však na sebe
upozornila prvními mrazíky. Zklidnilo se tempo prací v obci, které získaly charakter r zných
„dod lávek“. Pro n která družstva SDH skon ila a pro n která za ala nová sezóna. O tom se
m žete do íst uvnit vydání.
Co dodat ? eká nás m síc ve kterém jsi p ipomeneme památku našich zesnulých, ale také
zaúto íme na naše hladiny cholesterolu p i posvícenské zábav i zlaté hodince. Doufejme, že
vše zvládneme k naší plné spokojenosti a nebudeme muset využít služeb první pomoci
v n které z „mírn “ zadlužených nemocnic.
Za m síc nashledanou.

Zápis . 11 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 15. íjna 2003
ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., P ibyl J., Dusílek M., Šubrt V., Ševc L.,Tomáš
J., Mach J. . Omluvena: Francová D. .
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 schválen.

Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p. Šubrta a
p. Dusílka M. .
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 podal starosta tyto informace:
- informoval o kolaudaci domu p. 110, která se uskute ní 21.10.2003.
- informoval o do asných zm nách zastávek autobus Orlobus v Novém M st n.
Metují.
- informoval o dokon ených a vyú tovaných odpo tech vody z ve . vodovodu.
- informoval o jednáních týkajících se posílení trafostanice v obci a
p edpokládaných finan ních podílech obce na akci.
- informoval o postupu v jednáních o Zm n . 1 ÚPSÚ Bystré.
- informoval o uskute n né návšt v m sta Lewin Klodzki za ú elem jednání o
po ádání spole ného hasi ského plesu v lednu r. 2004 a podílu obcí na zajišt ní
plakát a pozvánek, který zastupitelstvo schválilo.
- informoval o pln ní rozpo tu a finan ním stavu ú tu obce do konce roku 2003.
- informoval o zasedání Svazku obcí Region O. h., které se koná 24.10.2003 v obci
Dobré.
- seznámil zastupitelstvo s návrhem stavebních prací v obci, které by m ly být
zahrnuty do rozpo tu roku 2004.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo formulaci usnesení k vytvo ení zájmového
sdružení právnických osob v rámci projektu zlepšení kvality ovzduší v Regionu
O. h. a plynofikace.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 15. 10. 2003
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje
a) Zám r zlepšení kvality ovzduší Regionu Orlické hory a
vytvo ení zájmového sdružení právnických osob „Orlické
hory“

Pro p ijetí: 8 len OZ

8. listopadu
10. listopadu

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Tradi ní Bysterské posvícení.
Zábava od 20 hodin.
Zlatá hodinka od 11 hodin.

Listopad
2. listopadu
3. listopadu
6. listopadu
8. listopadu
9. listopadu
12. listopadu
18. listopadu
20. listopadu
24. listopadu
25. listopadu
26. listopadu

Ji í Andrš
Jaroslav Jiránek
Vlasta Špa ková
Dagmar epelková
Simon Krpata ml.
Dobromil Hejzlar
Ond ej Toušek
Ji í Jiránek
Václav Špa ek
Zde ka Tomášová
Jaroslav Kom rka
Milada Matušková
Jarmila Hejzlarová ml.
Zde ka Machová
Michal Vaší ek

D kujeme tímto len m SDH Bystré, kte í pomáhali p i lokalizaci požáru p. 92 dne 30.
zá í 2003, ob an m za pomoc p i následných pracích a OÚ Bystré za zap j ení obecní
mechanizace.
Rodina Sv tlíkova

Paní Kv ta tvrte ková d kuje tímto SPOZ za návšt vu u p íležitosti jejího životního
jubilea.

Firma Petr Schneider – Briketárna Jásenná nabízí pro kotel úst edního
topení a všechny druhy kamen a krb
D EVNÍ BRIKETY

Jednotlivé balení obsahuje 25 kg d evních briket o rozm rech 5 x 6 cm.
Cena 280 K /q.

VE ST EDU 5. LISTOPADU 2003 BUDE NA MÍSTNÍ POŠT PROBÍHAT „DEN
ŽIVOTNÍHO POJIŠT NÍ“. ZÁJEMCI SE BUDOU MOCI INFORMOVAT O
MOŽNOSTECH UZAV ENÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠT NÍ U ESKÉ POJIŠ OVNY

Milí tená i, v tomto ísle se naposledy poohlédneme po výsledcích našich hasi
Samoz ejm , že jakmile za ne sezóna, op t se s vámi rádi pod líme o nové výsledky.

.

Hasi m se na jihu ech p íliš neda ilo
Po výborných výkonech našeho družstva muž v Podorlické lize, kde se nám poda ilo
obsadit skv lé 3. místo, jsme již po páté zavítali do eského Krumlova na memoriál
mjr. Jaromíra Vrbana, konaného dne 4. íjna 2003. Celkem se na tuto sout ž p ihlásilo
122 družstev. Z toho 27 družstev žen. Musím p iznat, že m to velmi p ekvapilo. Avšak
z Rychnovska se sout že
zú astnilo p t družstev muž a dv družstva žen. Všichni si vedli pom rn dob e. Za
zmínku stojí, že muži z Trnova obsadili 5. místo a ženy z Dobrušky obsadili 9. místo.
Našim, i když byli na tuto sout ž dob e p ipraveni nevyšlo vše jak si p edstavovali.
Zaváhání na pravém ter i a dlouhý nást ik m li za p í inu výsledný as 26,19 s. a v
celkovém po adí až 21. místo, což všichni považovali za zklamání.
Záv r sezóny na Vyso in
Od roku 1998 se pravideln ú astníme poháru V SR - memoriál V.I. Lenina, konaného
25.10.2003 v Širokém Dole. S názvem tohoto memoriálu souvisí naše první ú ast na této
sout ži, kdy jeden náš len tu vystupoval v masce V. I. Lenina a od té doby si pohár
vysloužil p ízna né jméno.
Vra me se však k letošnímu zápolení. Po así už nazna ovalo blížící se zimu a tak
podmínky byly doslova kruté. Teplota se pohybovala kolem bodu mrazu a ani sluní ko
nás p íliš neoh álo. I p es nep íze po así se letos sout že zú astnil rekordní po et
družstev, 77 muž a 31 žen. Našim se pokus pom rn zda il a v konkurenci
extraligových tým obsadili s asem 16,33 s. p kné 11. místo a nejlépe tak reprezentovali
celé východní echy.
Ješt nutno dodat, že tady se sout ží na dv hadice „B“a srážejí se plechovky. Tento
styl požárního útoku je oblíben zvlášt na severu Moravy a proto se do první desítky
vešlo pouze jedno družstvo z ech, které jen tak pro zajímavost dosáhlo o jednu setinu
sekundy lepší as nežli naši.
Z žen náš okres výborn zastoupilo družstvo z Kvasin, jež obsadilo hezké 4. místo.
(Ševc L.)
Zatímco pro družstvo muž hasi ská sezóna skon ila, pro kolektiv mladých hasi
práv za ala. Tradi ním zahájením sezóny je závod požárnické všestrannosti. Ten
letošní se konal za chladného po así v Rokytnici v Orlických horách. Z Bystrého se
závodu zú astnily 2 hlídky mladších, 2 hlídky starších a 1 hlídka dorostenc . Všem
družstv m se da ilo s v tšími i menšími úsp chy, tak jak to již na sout žích bývá.

Velkým úsp chem je 4. místo družstva mladších, které bylo zcela nov sestaveno na
po átku zá í. Lepší výsledek jsme naopak o ekávali od družstva starších, jehož n kte í
lenové „již mají n co za sebou“. Jedenácté místo, které toto družstvo obsadilo nelze
tedy považovat za úsp šný výsledek. V letošní sezon staví SDH op t kolektiv
dorostenc , který je sestaven z len bývalého družstva starších. Tento kolektiv obsadil
v závod 2. místo.
Všechna družstva budou v následujícím období v novat svoji pozornost odborné
p íprav mladých hasi a p íprav na okresní kolo hry Plamen a celoro ní innosti
dorostu, které se bude konat v záv ru m síce kv tna 2004.
Michal Dusílek
Vedoucí kolektivu mládeže

Blíží se zima a s ní se sportovn st hujeme za teplem. Chceme všechny zájemce o tento
sport upozornit, že termín prvního turnaje se již blíží. P edb žn se turnaj uskute ní
21.11.2003, avšak eká se, zdali bude volný sál v hospod u divo áka. Vše se v as
dozvíte na plakátech.

Navštivte také naší internetovou stránku na adrese
www.obecbystre.cz

Na p íští íslo se m žete t šit 29. listopadu 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 22.listopadu 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
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