Červen 2006
Milí čtenáři,
a máme to za sebou. Po týdnech mediální masáže, vzájemného napadání a slibů jsme úspěšně
odevzdali svůj hlas v parlamentních volbách. Ve volbách, které by se daly přirovnat k šachové
partii. Síly jednotlivých protivníků se přelévaly ze strany na stranu, aby pak určily výsledek,
který je asi spravedlivý, ale bohužel pro nás občany nic neřeší. Taková však už demokracie
bývá.
Mnohem jednoznačnějších výsledků dosáhli ve svých snaženích příslušníci místního
hasičského sboru, kteří se opět zapojili do hasičských zápolení. O jejich snažení se můžete
dočíst v hasičském okénku.
Před nacházejícími prázdninami si budete moci odpočinout při divadelním představení a
v závěru měsíce přivítáme i další nové občánky naší obce.
Trochu vzruchu před prázdninami zkrátka nezaškodí!


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. května 2006
ve 20 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: p. Dusílek J., Mach J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš
J., Šubrt V., Francová D..
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Francovou a p. Macha.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) V bodu různé záležitosti bylo projednáno:
-

-

-

-

-

Starosta informoval o ukončení provozu mandlování v obci a provedení výměny
skladovacích prostor – dřevníků u budovy č. p. 107 přidělením prostor bývalého
mandlu manželům Duškovým a uvolněného dřevníku p. Hrubešové.
Starosta přednesl návrh programu kulturní komise k uskutečnění svěcení
praporů v obci a oslav 120 let založení SDH. K programu nebylo vzneseno
námitek.
Starosta informoval o uzavření smluv o vybavení místní knihovny výpočetní
technikou s připojením na síť internet. Projekt téměř po dvouletém prodlení je
financován z prostředků EU prostřednictvím Krajského úřadu a umožní
občanům přístup k těmto médiím.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo režim provozu sportovního areálu „U
Koupaliště“ v obci pro sezonu roku 2006. Režim bude probíhat formou
sportovního areálu s možností ubytování v chatkách, které budou postupně
opravovány. Vodní plocha bude udržována jako požární nádrž s možností
koupání na vlastní nebezpečí bez chemické údržby. Nádrž bude dvakrát za
sezonu vyčištěna. V areálu bude provozováno občerstvení v kiosku systémem
nájmu zařízení provozovateli dle smlouvy.
Kiosek bude pronajat manželům Kuchaříkovým obdobnou smlouvou roku 2005
s příslibem prodloužení nájemní smlouvy v příštích dvou letech
Klubovna šaten, která byla vybavena novým zařízením, bude pronajímána
k pořádání jednorázových společenských akcí za nájemnou částku 400,- Kč pro
občany trvale bydlící v obci a 800,- Kč pro ostatní zájemce. Za zapůjčení
vybavení kuchyně bude vybírána vratná záloha 500,- Kč.
Předpokládané práce na údržbě zařízení sportovního areálu.
• Postupná oprava ubytovacích chatek a provedení nátěrů
• Oprava fasády budovy šaten
• Rekonstrukce hlavní přívodní jímky vodovodního potrubí
• V případě vytvoření rozpočtové rezervy – zřízení sprchových koutů
Zastupitelstvo schválilo zapůjčování místností v bývalé škole č. p. 88 k pořádání
společenských akcí za stejné nájemné a podmínky jako v budově koupaliště.



Co nás čeká?
10. června

14. června

18. června

25. června

Dětský den.
Krajské kolo celoroční
činnosti dorostu – Nová
Paka
Veřejné zasedání
zastupitelstva v místním
hostinci. Začátek ve 20
hodin.
Divadelní představení
„Hrátky s čertem“
v místním hostinci. Začátek
v 17 hodin.
Vítání občánků v bývalé
škole. Začátek ve 14 hodin.



Společenský kalendář

Červen
3. června
4. června
5. června
7. června
9. června

10.června

Zuzana Dušková
Zdeněk Matějů
Antonín Franc
Anna Sozanská
Jan Přibyl
Michaela Toušková
Shelly Scheepers
Pavla Vašíčková

12. června
14. června
19. června
21. června
23. června
24. června
26. června
28. června
29. června
30. června

Antonín Ptáček
Blanka Janebová
Jaroslav Duška
Pavel Macek
Nikola Čtvrtečková
Rosvita Šritrová
Samuel Hejzlar
Jiří Maisner
Kateřina Čtvrtečková
Jiří Tomáš
Marie Drašnarová
Miroslav Pek
Veronika Krpatová



Volby do Poslanecké sněmovny
Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v naší obci:
Zapsaných voličů

190

Vydaných obálek

140

Platných hlasů

140 (73,68%)

ODS

56 (hlasů)

ČSSD

37

KSČM

15

KDU – ČSL

11

Evropští Demokraté

11

Strana zdravého rozumu

4

Strana zelených

3

Nezávislí

1

Unie Svobody

1

Nezávislí Demokraté

1



Změna otevírací doby pošty
Od 1. července 2006 dochází k následujícím změnám otevírací doby místní
pobočky České pošty:

Otevřeno

8–9

14 – 15,30

Úterý

odpoledne zavřeno

Středa

14 – 15,30 16 – 17



Divadelní návštěva
Divadelní soubor osvětové besedy v Bystrém pozval ochotníky ze Sedloňova, aby zahráli
v místním hostinci svou nově nastudovanou hru. Ti toto pozvání přijali. Můžeme se tedy
těšit, že v neděli 18. června uvede divadelní soubor „Max“ v hostinci v Bystrém pohádku
Jana Drdy „Hrátky s čertem“. Věříme, že hra zaujme jak děti, tak dospělé. Srdečně
zveme, přijďte se pobavit.


Akce Církve bratrské
Koncert holandské country skupiny

Country Trail Band
sobota 10. června od 19:30
Kulturní dům, Dobruška
podrobnosti: www.cb.cz/bystre/country.htm

IX. ročník závodu dvoučlenných hlídek

Indiánská stezka
sobota 17. června, Chábory
8:30 registrace, 9:00 výklad trati, 9:30 start
mladší kategorie: 1-5. třída
starší kategorie: 6-9. třída
startovné: 20,- Kč na hlídku
podrobnosti: www.cb.cz/bystre/indiani.htm


H asič
asi čské okénko

Podorlická liga 2006
Po tuhé a velmi dlouhé zimě se opět rozjela sezóna sportovních družstev našeho SDH.
Zimní příprava se odehrávala po tělocvičnách v okolí a venku se dalo trénovat dosti
pozdě díky rozmočenému terénu z tajícího sněhu. Družstvo A se pro tento rok rozhodlo
dosti pozměnit pozice jednotlivých členů a zároveň sehnat náhradu za členy, kteří náš
tým opustili. Co se týká týmu B, ten pokračuje ve stejném. Letos se můžeme těšit
opravdu na vyrovnané boje, neboť se do seriálu kromě ostřílených družstev přihlásili i
nováčci s dobrými kvalitami.
Houdkovice 8.5.2006
Tradičně se již po několik let zahajuje seriál PL právě v Houdkovicích. Při pohledu
z okna nyní na konci května, bylo právě v Houdkovicích doslova nádherně, jen foukal
nepříjemný vítr. Naše „áčko“ přijelo obhajovat loňské prvenství, ale vůbec se nedařilo.
Při zaváhání jednoho z proudařů se časomíra zastavila na 27, 11s. což v dosti vyrovnané
konkurenci stačilo na pouhé sedmé místo. Béčko dopadlo ještě mnohem hůře a po
několika chybách mělo nakonec neplatný pokus a uzavíralo pole.
Rájec 20. 5. 2006
K dalšímu kolu PL naši museli na druhý konec okresu do Rájce. Tentokrát se pokus
zdařil a čas 23, 65s. znamenal bronzový stupínek. Ve finále se pak nezadařilo a skončili
jsme pátí.

Okrsková soutěž
Na okrskovou soutěž jsme to tentokrát měli doslova jen přes kopec a tak jsme do
zápolení zapojili celkem čtyři družstva. V mužích to byli tým A, tým B (dorostenci) a
tým C (muži nad 35let). Čtveřici pak doplnil tým žen „Pepiny“.
Muži si tradičně vedli dobře a po úvodních štafetách patřilo prvenství týmu B, který
díky svému mládí zúročil rychlost, tým A byl přibližně s šesti sekundovou ztrátou pátý.
Céčko se této disciplíny neúčastní právě pro svůj věk. Jelikož rozdíly nebyly velké, o
všem se rozhodovalo v útocích. Tuto disciplínu nejlépe zvládli obě naše družstva A a B a
v celkovém pořadí zvítězilo družstvo B s náskokem pěti sekund před družstvem A. Muži
nad 35 let předvedli také pěkný útok a s časem těsně nad 40 s. jim v této disciplíně
patřilo celkově 5. místo. Pochopitelně svoji kategorii vyhráli, neboť neměli jiného
soupeře.
Ženy se sice pohybovaly spíše na opačném konci pořadí, ale v porovnání s ostatními
družstvy, u nichž byl věkový průměr o několik let nižší to byl velice pěkný výkon.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu – Kvasiny
Den po okrskové soutěži vyrazilo družstvo dorostenců na okresní kolo celoroční činnosti
do Kvasin. Za příznivého počasí, které na hřišti v Kvasinách panovalo, podalo družstvo
dobré výkony ve všech disciplínách a zaslouženě zvítězilo. Vybojovalo si tak postup do
krajského kola, které se koná 10. června v Nové Pace. Zde bude družstvo
usilovat o obhajobu loňského vítězství a postup na Mistrovství České republiky. Chcete
– li přijet družstvo podpořit, spojte se prosím s p. Danou Francovou nebo M. Dusílkem.

„Čištění koupaliště“
Dne 21. 5. 2006 proběhlo jako každým rokem tradiční „čištění koupaliště“. Neobvykle se
tato akce uskutečnila v neděli z důvodu soutěží našeho SDH. Počasí se vcelku umoudřilo,
i když příliš teplo nebylo. Čištění proběhlo poměrně rychle, protože po deštích teklo dost
vody a dalo se stříkat na „tři proudy“. Výrazně pomohli i opravené stěny z loňského
roku.
Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří za odměnu obdrželi volnou
vstupenku do areálu pro sezónu 2006, ale také manželům Kuchaříkovým, jež nám
poskytli občerstvení.

Okresní kolo hry Plamen – Jílovice
Poslední květnový víkend vyrazila obě dvě družstva našich mladých hasičů do Jílovic,
kde se konalo letošní okresní kolo hry Plamen. Na rozdíl od let minulých byla celá soutěž
provázena nepřízní počasí. Přesto se však obě družstva snažila podat ve všech
disciplínách dobré výkony, což se jim podařilo. Velkou radost nám udělalo družstvo
mladších, které bylo nejlepší ve 4 disciplínách a celkově v celé soutěži zvítězilo. Družstvo
starších se potýkalo z nemocností a v průběhu soutěže si zapůjčilo kamaráda s družstva
z Olešnice. I díky němu stáhlo družstvo ztrátu z podzimní části soutěže a celkově
obsadilo 4. místo za družstvy z Jílovic, Houdkovic a Valu. Družstva z Jílovic a
Houdkovic pak budou reprezentovat náš okres v krajském kole v Nové Pace.
Ševc L., M. Dusílek


Nevyznáte se ve všech změnách, které řidičům nastanou od 1. 7. 2006?
Navštivte stránku www.novapravidla.cz

Příští číslo vychází 6. července 2006.
Vlastní příspěvky předejte prosím nejpozději do 4. července 2006 p. Marii Martinkové
na poště nebo do kanceláře OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz

Vychází v nákladu 150 výtisků.
Každý výtisk zdarma. Toto číslo vyšlo 5. června 2006.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neoznačené příspěvky vyjadřují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

