Milí tená i,
p ed pár dny jsme se všichni rozlou ili s uplynulým rokem 2003. Více i mén bujaré oslavy
ukon ily období p edváno ního shonu, radosti z obdarování i váno ního rozjímání.
Po tomto období se op t všichni zapojujeme do pilné práce. Nejinak tomu je i u Bysterského
zpravodaje. Jeho letošní ro ník p inese n kolik zm n. Tou první je zm na íslování. Do
budoucna tak již bude ozna ení zcela odpovídat m síci, ve kterém Zpravodaj vyšel. Druhou
zm nou je úprava podoby Zpravodaje. Další úpravy budou brzy následovat. Již te se t šíme
se nashledanou.

Zápis . 13 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. prosince
2003 v 19 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Ševc L.,Tomáš J., Mach J., Francová D. .
Omluveni: Dusílek M., Martinková M. .
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání

2) R zné záležitosti
Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek p ivítáním len zastupitelstva a 19
p ítomných ob an obce. Dále seznámil s programem zasedání, který byl schválen.
Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p. Tomáše a
p. Macha.
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:
- Seznámil zastupitelstvo se žádostmi p. Františka Haufera, bytem Janov 26 a
Miroslava Peka, bytem Bystré 41 o prodloužení lh ty k zahájení stavebního
ízení k výstavb rodinných domk . Smlouva podepsaná dne 6. 6. 2002 v ásti
„Z ízení p edkupního práva“ ur ovala dobu jeden a p l roku. Z d vodu zm ny
regulativ ÚPSÚ Bystré zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu zahájení
stavby do 31. 12. 2004.
- Seznámil zastupitelstvo s výsledkem finan ní kontroly provedené Finan ním
ú adem v Rychnov nad Kn žnou a platebním vým rem za porušení rozpo tové
kázn o navrácení 60 000,- K a k tomuto penále 32 400,- K za nedokon enou
akci výstavby chodníku v obci. P e etl p ítomným texty vým ru, žádosti o
prominutí, rozhodnutí o neprominutí a navrácení finan ních ástek a následný
dopis adresovaný editelce Finan ního editelství v Hradci Králové. lenové
zastupitelstva i ob ané dob e znalí situace podzimního a zimního období roku
2001 v obci vyjád ili nesouhlas s takovýmto finan ním postihem i zp sobem
rozhodování a vše nazvali tak, že „n kdo n koho okradl“.
- Zastupitelstvo schválilo provedení rozpo tových zm n v hrazení náklad na
zajišt ní referenda, obdržení dotace na obnovu lesních porost , úpravu plateb
hrazených základním a mate ským školám a vrácení státní dotace v etn penále.
- Starosta seznámil zastupitelstvo s pracemi v obci uskute n nými v roce 2003
Dokon ení výstavby bytových jednotek
Zajišt ní výstavby rodinných domk
Drobnými pracemi na obecních komunikacích, ve . vodovodu a
kanalizaci
Zajišt ním projektu na elektrifikaci stavebních ploch
Projednávání Zm ny . 1 ÚPSÚ Bystré v O. h. .
- Dále informoval o hlavních úkolech pro rok 2004
Zajišt ní infrastruktury pro novou výstavbu rodinných domk
Posílení trafostanice v obci
V záv ru zasedání starosta pop ál všem p ítomným veselé váno ní svátky a vše nejlepší
do nového roku.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 17. 12. 2003
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

Schvaluje
• Prodloužení termínu zahájení stavebního ízení a výstavby rod.
domk na parcelách p. Františka Haufera, bytem Janov 26 a
Miroslava Peka, Bystré 41 do 31. 12. 2004.

•

Provedení rozpo tových zm n uvedených v ásti zápisu

Pro p ijetí: 7 len OZ

4. ledna
10. ledna

17. ledna

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Turnaj ve stolním
tenisu. Za átek v 11
hodin.
Myslivecký ples
v hostinci „ U
Divo áka“ . Za átek
od 20 hodin.
Výro ní valná
hromada SDH.
1. esko – polský
hasi ský ples.
Za átek v 18 hodin.
Hrají: Dechová
hudba OB Bystré a
kapela Jana
Adamiaka. Vstupné:
50 K .

Leden
1. ledna

Anežka Martínková

4. ledna
5. ledna
8. ledna
9. ledna
10. ledna
14. ledna
16. ledna
17. ledna
19. ledna
22. ledna
23. ledna
26. ledna
28. ledna
29. ledna

Hedvika Líbalová
Št pán Vaší ek
Barešová Marie
Lucie Marešová
Zden k Martínek
Marcela Menclová
Miloš Franc
Vlastimil Hartman
Tomáš Povolný
Jaroslav Rosenkranz
Josef Netík ml.
Josef Bek
Petra Kaválková
Adam Hejzlar
Miloš tvrte ka
Leoš Ševc
Josef Bartoš
Jan Jiránek
Zde ka Vinterová
Markéta Hejzlarová
Magdaléna Vaší ková
Bohdana Vaší ková

V ned li 14. prosince 2003 prob hla v místním hostinci „ U Divo áka“ tradi ní d tská
váno ní besídka. Vesele nalad ný D da Mráz p inesl váno ní dárky pro všechnu
zú astn nou bysterskou drobotinu. Podobná návšt va se konala o týden pozd ji i
v místní modlitebn Sboru církve bratrské.

Vánoce 2003
Je dnes krásné ráno, Št drý den. Je jasno, mrzne, je mínus dvanáct stup
Bohu, že mohu vnímat Boží lásku, která stvo ila tolik krásy p írody.

. D kuji Pánu

Ta místa, kde jsem žila byly také krásná, ale d tské o i je vnímaly jinak, než je vidím
te ve svém stá í. Když se jdu projít a ob as odpo ívám, vidím v sad to, eho jsem si
d ív ani nevšímala. Když vidím starý strom, pokroucenou a starou k ru na kula ce na
sádku, nebo starou t eše u soused u cesty, íkám si - eho všeho už byly sv dky. A
jakoby nic už nev d ly o závisti, sousedských sporech a jiné lidské zlob . Mají svojí
krásu i bez listí, ve svém stá í. Mám dojem, že jsou stejné jako byly p ed šedesáti lety,
když jsem v jejich sousedství našla nový domov. A vedle rostou stromy mladé, pat í
k sob , do jedné zahrady, tak jako lidé v naší vesnici. Má to tak být. Žít v pokoji a
v p átelství vedle sebe. Aby se i ty naše mladé a staré v tve dotýkaly i n kdy trochu
proplétaly a nevadily si.
Je to takové moje p ání všem Vám v naší obci. Aby tady vládla láska, pokoj, tolerance i
slušnost a odpušt ní, vše to, co lidi spojuje a táhne dohromady. Jsem si jistá, že i vy víte,
nebo tušíte, že taková není lidská p irozenost. A práv te oslavou vánoc nám Pán B h
p ipomíná, že to jsou jeho dary. Bylo by m moc smutno, kdyby Vánoce byly jen
strome ek, sv týlka, cukroví, dárky. Bez Ježíše, daru odpušt ní, z stává i o Vánocích
prázdno v srdci a únava. A to tak není u vás.
V ra Vaší ková

Dne 9. listopadu 2003 se po dlouhé dob konal fotbalový ma svobodní – ženatí.
Divák bylo málo, za to hrá i obou stran se dob e bavili. Jak dokazují fotografie, bylo
krásné podzimní po así. Svobodní m li výhodu, nebo mohli stále st ídat. Horší to m li
žená i, protože nem li koho vyst ídat. Ale jak se ukázalo, když se nest ídá, tak se vít zí.
Jako rozhod í se osv d il p. Ševc st. . Doufejme, že na p íští fotbalový ma se sejde více
žená , aby se nám ti kluci neunavili.

Váno ní turnaj 27. prosince 2003
Všichni ú astníci se nejd íve museli ádn rozhýbat z váno ního lenošení. Turnaj byl
tentokrát velice dob e obsazen a p inesl vyrovnané výsledky. Velké p ekvapení se
nekonalo, nebo jak oba nejlepší favorité místní ligy, tak i dva velice dob í hrá i
s Dobrušky se probojovali mezi ty i nejlepší. Ješt je t eba dodat, že ú ast se rapidn
zlepšila na 22 hrá . A jak celé klání dopadlo?
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

Cvalda (Dobruška)
Škalda P.
Ungrád (Dobruška)
Franc Jan
Ševc Josef

V Bysterské lize si nejvíce polepšil Škalda Petr, který si vytvo il již slibný náskok p ed
dalšími.
Pr b žné po adí „ BYSTERSKÉ LIGY“
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
– 6. místo

Škalda Petr
Franc Jan
Hofman Stanislav
Franc Miloš
Ševc Leoš
Kárník David

18 bod
12 bod
11 bod
10 bod
8 bod
8 bod

P íští turnaj se bude konat již za týden 3. ledna 2004 od 12.30 hodin.
V P ÍPAD KONÁNÍ MOTOSKIJERINKU VE STEJNÝ TERMÍN VE SN ŽNÉM
SE TURNAJ P ESUNE NA NED LI 4. LEDNA 2004 OD 11. HODIN.
LEOŠ ŠEVC

P íští íslo vychází 1. února 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 26. ledna 2004 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 3. ledna 2004.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

