Červenec- Srpen 2006
Milí čtenáři,
navzdory předpovědím nám nastalo parné léto. Teploty neklesají, déšť nepřichází, organismus
se přehřívá a chlazené nápoje nepomáhají. Toto že má být nejkrásnější roční období? No jak
pro koho.
Pokud se Vám však nějakým způsobem podaří vychladnout, snad sáhnete po dalším čísle
Zpravodaje. Je totiž plné zajímavého čtení nejen o úspěších našich hasičů, kteří v minulých
dnech reprezentovali nejen místní sbor, ale i celou naši obec. Novinkou čísla je po delší době
vložený dotazník. Doufáme, že se co nejvíce těchto vyplněných dotazníků vrátí zpět.
Po období prázdnin a dovolených nastane měsíc září. Ten bude v letošním roce spojen i
s dalším setkáním obcí Bystré, tentokrát v Bystrém u Poličky. Pokud ještě máte ve svém
programu místo, zapište si do něj toto setkání jako možnost popovídat si s ostatními
Bysteráky.
Po dovolené, která platí i pro náš Zpravodaj, nashledanou!


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 14. června 2006
ve 20 hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš J.,
Francová D. a 16 občanů obce. Omluveni: Šubrt V., Mach J..
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. Martinkovou a p. Dusílka M..
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 seznámil s pozvánkou z obce Dobřany na akci svěcení praporu obce.
Dále seznámil s dalším výhledem provozu kadeřnictví v obci a zájmu dvou
kadeřnic o nájem provozovny.
Starosta poděkoval členům volební komise za zdárné zajištění průběhu voleb
v obci.
Starosta informoval o dodané výpočetní technice pro zařízení veřejné knihovny
v obci.
Starosta informoval o probíhajících pracích v obci, rekonstrukci vodovodní
jímky, opravě fasády budovy šaten na koupališti, dokončení opravy budov v obci
a sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemné smlouvy na koupališti od 15. 6. 2006.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodloužení Dohody s Úřadem práce
v Rychnově nad Kněžnou na vykonávání veřejných prací v obci p. Pavlem
Mackem do 31. 12. 2006.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové změny týkající se financování
pracovníka na veřejných pracích, příspěvku na provoz cyklobusů a financování
výdajů na zajištění voleb.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 14. 6. 2006:
I.

schvaluje
a)žádost na prodloužení dohody s ÚP v Rychnově nad Kněžnou na výkon
veřejných prací.
b)rozpočtové změny dle přiloženého soupisu k zápisu

Pro přijetí: 7 členů OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?

28. července – 1. srpna
26. srpna
27. srpna
9. září

Hry bez hranic Mladých
hasičů – Lewin Klodzki
Oslavy 120. založení SDH
Slavnostní svěcení praporů.
Tradiční Bysterská pouť
Setkání obcí Bystré – Bystré
u Poličky



Společenský kalendář

Červen
2. července
7. července
10. července
12. července
14. července
15. července
16. července
17. července
22. července
24. července
25. července
26. července

27. července
29. července

Roman Kaválek
Jan Hejzlar
Lukáš Maisner
Romana Šmolíková
Jan Janeba
Stanislava Krpatová
Josef Balcar
Jindřiška Maisnerová
Irena Maisnerová
Věra Hejzlarová
Jana Komůrková ml.
Zlata Bartošová
Václav Drašnar
Anna Hartmanová
Zuzana Sozanská
Josef Bareš
Josef Mareš
Radek Poul

30. července

Karel Čejpa
Irena Krajčovičová
Lucia Fellnerová

31. července

Srpen
2. srpna
3. srpna
4. srpna
14. srpna
15. srpna

Jana Komůrková
Lubomír Hejzlar
David Fellner
Jarmila Balcarová
Pavel Hejzlar
Vojtěch Hejzlar
Bohumil Pábel
Dominik Poul
Zdeněk Štěpán
Růžena Kotačková
Světlana Hejzlarová
Jan Franc

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



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

Pondělí

8 – 9, 30

14 – 15, 30

Úterý

8 – 9, 30

odpoledne zavřeno

Středa

8 – 9, 30

14 – 15, 30 16 – 17

Čtvrtek

8 – 9, 30

14 – 15, 30

Pátek

8 – 9, 30

14 – 15, 30



Letní čtení
Pro všechny, kteří si chtějí chvíle své dovolené vyplnit četbou, přinášíme otevírací doby
místní knihovny na následující měsíce.

Červenec
Srpen
Září

20.
3. , 17.
14.



Malá anketa
Kromě běžných stránek najdete v tomto zpravodaji i stránku s dotazníkem. Ptáte se
proč? Po volbách do Parlamentu České republiky nás v tomto roce čekají i volby do
obecních zastupitelstev. Pomocí dotazníku chce redakce ulehčit svým čtenářů jejich
rozhodování. Pět nejčastěji uvedených otázek položí známým kandidátům do budoucího
zastupitelstva obce, kteří snad na tyto otázky odpoví. Využijte proto možnost získat
odpovědi na to, co Vás ohledně naší obce nejvíce zajímá. Vyplněné dotazníky můžete
odevzdat na poště nebo na obecním úřadě. Dotazníky jsou pochopitelně anonymní. Kdo
se neptá, nic se nedozví.

H asič
asi čské okénko

Krajské kolo celoroční činnosti dorostu

V sobotu 10. června vyrazilo družstvo našich dorostenců do Nové Paky, kde se konalo
krajské kolo celoroční činnosti dorostu. Do této soutěže vstupovalo družstvo
s odhodláním zvítězit a vybojovat si tak postup na Mistrovství České republiky. Za svým
cílem vyrazilo již v úvodní disciplíně – štafetě 4 x 100 m. Přestože se dopustilo několika
chyb, časem na úrovni 67 sekund v této disciplíně zvítězilo. Po bezchybném testu
následoval běh na 100 m jednotlivců. Nervozitou naplněné pokusy se střídaly s pokusy
úspěšnými a v celkovém součtu této disciplíny družstvo opět s výrazným náskokem
zvítězilo. Za zmínku stojí výkon Václava Novotného 18,57 sekundy. Po třech
disciplínách mělo družstvo na svém kontě 3 body a vítězství v celé soutěži bylo na dosah.
Vše však musel potvrdit požární útok. Na ten družstvo nastupovalo jako poslední
v pořadí. Slibně rozběhnutý útok ukončila technická závada na rozdělovači, která
způsobila rozpojení hadicového vedení a celkové nejslabší čas. Díky náskoku
z předchozích disciplín však 5. místo v požárním útoku nemohlo nic změnit na vítězství
našeho družstva a jeho vysněném postupu na Mistrovství republiky.

Bronz proklatě nízko

Po úspěšném vystoupení v Nové Pace a účasti v okresním kole soutěže dospělých ve
Voděradech, kde družstvo obsadilo 2. místo, se družstvo dorostenců naplno zapojilo do
přípravy na hlavní závod celé sezóny – MČR dorostu v Liberci. Tato probíhala nejenom
v Bystrém, ale i na požární stanici v Dobrušce a atletické dráze s umělým povrchem
v Náchodě. Toto vše směřovalo k tomu, aby se družstvo mohlo úspěšně v celé soutěži
prezentovat a zlepšit tak loňské 13. místo z této soutěže. Celá příprava vyvrcholila
odjezdem v pátek 30. června. Celý program mistrovství započal v sobotu tréninkem
požární požárního útoku. Zde ještě o nic nešlo a uvolněnou atmosféru narušoval pouze
trochu podivný průběh přejímky materiálu, který mnohým družstvům na klidu příliš
nepřidal. Po slavnostním nástupu a zahájení se vše rozběhlo naplno. První disciplínou
byla opět štafeta. V ní naše družstvo dosáhlo vynikajícího času 63,08 s., což je od této
soutěže neoficiální bysterský rekord. Tímto časem se družstvo zařadilo mezi nejlepší, na
průběžné 5. místo.

Euforii z dosaženého času a z trochu neočekávaného pořadí však záhy zchladila studená
sprcha. Chyba v testech odborných znalostí znamenala ztrátu nadějí na výrazný úspěch.
Zklamané družstvo se tak po sobotě muselo smířit s poklesem na průběžné 11. místo. Do
nedělního programu vstupovalo družstvo se smíšenými pocity, ale i s odhodláním
bojovat dále. I díky tomuto odhodlání dosáhlo v bězích na 100 m překážek vyrovnaných
časů a obsadilo v nich 6. místo. Před závěrečnou disciplínou se tak družstvo posunulo na
7. příčku. Poslední disciplína – požární útok byla ve znamení zaváhání doposud
vedoucích družstev. Naše družstvo v ní však podalo dobrý výkon a časem 31,06 obsadilo
4. místo. V celkovém součtu tak družstvo udrželo celkové 7. místo. Při pohledu na

výsledkovou listinu se ještě více ukázalo, jak velkou chybou byla chyba v testech. Bez
této chyby by se totiž družstvo umístilo celkově na pohodlném třetím místě. Slovíčko
kdyby však ani v hasičském sportu neplatí. Je spíše třeba říci škoda, bronzové medaile
pro naše dorostence visely tentokrát velice nízko. Snad na ně družstvo dosáhne příště.
Dorostenecká sezona tímto závodem skončila. Neskončila však sezóna ostatních soutěží.
V následujících měsících se družstvo zúčastní několika soutěží v běhu na 100 m
překážek a v závěru měsíce září i své první soutěže v klasických disciplínách CTIF.
Co zbývá na závěr? Především všem členům družstva poděkovat za to, jakým způsobem
přistoupili k tréninku a přípravě na soutěže, za výsledky v těchto soutěžích dosažené.
Poděkovat je třeba i fanouškům, kteří si našli čas a přijeli fandit do Liberce.

Ani bez manželů Tomášových by se účast družstva v letošních soutěžích nemohla
uskutečnit.
Je jen škoda, že někteří členové našeho sboru našli pro družstvo dorostenců a způsob
jeho přípravy jen slova kritiky. Bůh ví, proč.
Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže

Příští číslo vychází 3. září 2006.
Vlastní příspěvky předejte prosím nejpozději do 1. září 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 11. července 2006.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neoznačené příspěvky vyjadřují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

