Milí tená i, po p edchozím „silném“ ísle našeho Zpravodaje se Vám dostává do rukou jeho
pon kud huben jší brat í ek. Není to tím, že bychom m li málo fantazie pot ebné ke psaní
lánk , ale zkrátka a dob e byl práv kon ící m síc jedním z t ch, kdy v naší obci panuje
viditelný klid.
Po krátkém období, kdy se zdálo, že zima odchází, znovu napadl sníh a p íroda se jakoby
rozhodla držet hesla „B ezen za kamna vlezem, duben ješt tam budem“. Doufejme, že se
tohoto hesla nebude držet i nadále a my všichni se budeme brzy moci t šit z prvních paprsk
jarního slunce. Než tento okamžik nastane m žeme se pot šit p i již tradi ních Pyžamových
plesech, které nás brzy ekají i p i dalším turnaji ve stolním tenisu.

Zápis . 2 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. února 2004
v 19 hodin v kancelá i OÚ
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Mach J.,Tomáš J., Dusílek M. , Francová D.,
Martinková M.
Omluven: Ševc L.

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. Francovou.
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 projednalo a schválilo stanovisko projektanta Ing. Arch. Tomáše
Jiráska k p edložené Zm n . 1 ÚPSÚ obce Bystré a dopln ní závazné ásti
regulativ .
- Zastupitelstvo schválilo pov ení místostarosty Leoše Ševce výkonem státního
dozoru p i p sobnosti silni ního správního ú adu ve v cech místních
komunikací a ve ejn p ístupných ú elových komunikací dle ustanovení §41
odst. 5, písm. c) zákona . 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích.
- Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o bezpe nostní situaci a kriminalit
na území Obvodního odd lení Policie R Dobruška za období od 1.6.2003 do
31.12.2003.
- Zastupitelstvo schválilo za azení finan ních p ísp vk na provoz školských
za ízení dle žádostí a smluv do rozpo tu obce roku 2004.
ZŠ Deštné v O. h.
5 žák
ZŠ F. Kupky – Dobruška 1 žák
ZŠ Dob any
19 žák
-

13 500,- K
3 500,- K
62 700,- K

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Záv re nou zprávu o hospoda ení DSO
Region Orlické hory na rok 2004, který byl ú edn vyv šen.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpo tu obce Bystré pro rok 2004.
Rozpo et byl vyv šen na ú ední desce od 2. 2. 2004 do 18. 2. 2004. Schválený
rozpo et je p ílohou zápisu.
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavebním ízením firmy Het Zonnetje, které
se bude konat 4. 3. 2004.
Zasedání DSO Region Orlické hory se uskute ní 21. 2. 2004 v Prorubkách.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18. 2. 2004
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

Schvaluje
• Stanovisko projektanta Ing. Arch Tomáše Jiráska k p edložené
Zm n . 1 ÚPSÚ obce Bystré a dopln ní závazné ásti regulativ o
doložku: „S ohledem na významné estetické, kulturní a p írodní
hodnoty území a harmonické zapojení sídla do krajinného rázu
bude rozvoj obce pod ízen zájmu na zachování charakteristického
rázu obce a ochrann krajinného rázu v rámci celého správního
území. Regulace prostorové skladby sídla bude v rámci sou asn
zastav ného i zastavitelného území ur ena regula ním plánem
dot eného území.“.

•
•
•
•

Pov ení místostarosty Leoše Ševce výkonem státního dozoru ve
v ci místních komunikací obce Bystré.
Za azení finan ních p ísp vk na provoz školských za ízení dle
rozpisu uvedeného výše v zápisu ZŠ Deštné v O. h., ZŠ Dobruška –
F. Kupky, ZŠ Trivium Plus Dob any do rozpo tu obce.
Záv re nou zprávu o hospoda ení DSO Region Orlické hory za
rok 2003 a Rozpo et DSO Region Orlické hory pro rok 2004.
Rozpo et obce Bystré na rok 2004 – viz p íloha zápisu.

Pro p ijetí: 8 len OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

6. a 7. b ezna
13. b ezna
19. b ezna

20. a 21. b ezna

Pyžamový ples v hostinci
„U Divo áka“. Za átek
vždy ve 20 hodin.
Turnaj ve stolním tenise
v hostinci „U Divo áka“.
Za átek ve 12,30.
Generální zkouška
p edstavení „Tady vlci
nejsou“. Za átek v 18
hodin.
Divadelní p edstavení
„Tady vlci nejsou“
v hostinci „U Divo áka“.
V sobotu za átek ve 20
hodin. Za átek ned lní
reprízy bude up esn n na
plakátech.

B ezen
1. b ezna
2. b ezna
3. b ezna
4. b ezna
6. b ezna
9. b ezna
12. b ezna
13. b ezna
14. b ezna
15. b
16. b
17. b
18. b
23. b

ezna
ezna
ezna
ezna
ezna

29. b ezna
31. b ezna

Ji í Dusílek
Josef Ševc
Jan Kom rka
Blanka Hejzlarová
Ond ej Smola
Milan Bartoš
Josef Dusílek
Marek Hejzlar
Josef Mach
Dagmar Val šková
Jarmila Hejzlarová
Pavel Macek ml.
Kamila Ševcová
Frans Jozef Scheepers
Gerlinda Povolná
Dana Francová
Lukáš Krej í
Eva Martínková
Ji í Šritr
Josef Langr

V ned li 15. února prob hlo každoro ní posezení již po léta ozna ované jako Setkání d chodc . D ti
pot šily všechny p ítomné svým pásmem básni ek a písni ek, jednu báse dokonce p edvedly i
výtvarn zpracovanou. Poté p iblížil starosta Josef Dusílek, co je v Bystrém za poslední rok nového.
Následovalo zajímavé povídání paní doktorky Adamcové na téma Nebojte se stárnutí. B hem setkání
se podával aj, káva, k tomu n co sladkého, nechyb l ani výb r nápoj studených. V p kn vytopené
místnosti v budov školy se tak sed lo až do pozdních odpoledních hodin.

Pohled ze zákulisí
Na zajišt ní celé akce se jako každý rok podílelo nemalé množství lidí – od p ípravy spole enské
místnosti (je t eba uklidit, zajistit výzdobu, v as za ít topit) po ob erstvení (zákusky n kdo musí
objednat, vyzvednout, dopravit i ostatní ob erstvení). Vezm te si t eba jen d ti, které vystupovaly a
musely si program nejen nacvi it, ale kv li této akci si i „p eorganizovávaly“ své jarní prázdniny,
nebo by v té dob již byly u babi ek a d de k . To jsme nezmínili zajišt ní programu a spoustu
dalších v cí...
V neposlední ad je nutno pozvat ty, kterým je setkání ur eno. Oznámení jsme otiskli v minulém ísle
Bysterského zpravodaje, navíc byly jmenovit rozeslány pozvánky – letos se totiž okruh pozvaných
rozší il na všechny „ ob any–d chodce“ , tedy i ty v d chodech p ed asných a invalidních. O ekáváno
tak bylo 73 lidí, to je – považte – tém t etina naší obce! A tak jsme si lámali hlavu, kam se všichni ti
lidé posadí, p idaly se další židle, zakoupilo se dostatek ob erstvení. Nakonec pak trochu (možná že
docela dost) zamrzí, že dorazilo celých 22 (!!!) osob, dv další se tak jako tak na zajiš ování akce
podílely. Takže pro ty iadvacet lidí bylo židlí dost, ale co se zbylými sladkostmi? Dnes už zákusek
není za korunu, a tak se celková ástka, kterou obec na ob erstvení vynaloží, vyšplhává až na
ty ciferné íslo. Samoz ejm po ítáme s tím, že nep ijde ten, komu to jeho zdravotní stav
neumož uje. Je také pravda, že z pozvánky se vytratilo sl vko Bystré, ale v íme, že podle Zpravodaje
jste se dokázali zorientovat. Slušné je, že se na akci, kam jsem byl osobn i písemn pozván,
omluvím. Ano, JEDNA paní se omluvila. A ti ostatní? Sedí doma a šuškají, že v Bystrém se nic
ned je…
Berte to prosím jako zamyšlení do dalších let – zda za ít po ádat jiný typ akcí, zm nit dobu i místo
konání, nebo od nich zcela upustit? Máme d chodce obcházet osobn a odškrtávat si, zda p ijdou, i
nikoliv? Možná by sta ila i oby ejná omluva, vím-li, že o akci nemám zájem i prost se mi to nehodí.
Víme, že aj se zákuskem si m žete dát i doma, ale nejde p ece jen o to. Navíc vynaložený as, energii
a finance bychom mohli v novat i jiným, t ebas i soukromým aktivitám.

Rádi p ivítáme iniciativu (co uspo ádat, koho pozvat…) z ad t ch, kterých se to hlavn týká,
tedy našich senior .
Nezapome me však záv rem na ty, kte í p išli a kte í strávili – jak doufáme – p íjemné a
zajímavé odpoledne. Jim za jejich ú ast d kujeme.

Kulturní komise a SPOZ

Dne 7.2.2004 se konal již tvrtý turnaj letošní sezóny. Tento turnaj byl nazván jako „zimní“,
ale po así si doslova d lá co chce. A tak venku bylo spíše jako na ja e.
Podle po tu p ihlášených hrá se po adatelé t šili na hojnou ú ast, ale realita byla jiná.
Celkem 6 hrá nakonec ú ast od eklo a tak se turnaje ú astnilo pouhých 17 hrá .
Úrove jednotlivých her se turnaj od turnaje zvyšuje a n které hry se tak stávají divácky
zajímavými.

Nastupující mladí brat i Hofmanové z Ba etína se již mezi staršími dob e „otrkali“a
p edvád li skute n skv lé výkony. Na druhou stranu vít z lo ského ro níku Franc Jan stále
hledá formu.
A jak dopadl zimní turnaj ?
Na stupních vít z se objevili stejní hrá i jako minule, jen po adí na 1. a 2. míst se trochu
zm nilo :
1.místo – Ungrád Ji í (Dobruška)
2.místo – Hofman Stanislav
3.místo – Škalda Petr
4.místo - Ševc Josef
5.místo – Ševc Leoš
V Bysterské lize si zvýšili první dva hrá i sv j náskok, ale boj o t etí místo stále pokra uje.
Bysterská liga:
1. místo – ŠKALDA PETR
2. místo – HOFMAN STANISLAV
3. místo – ŠEVC LEOŠ
4. místo – ŠEVC JOSEF
5. místo – FRANC JAN
6. místo – HOFMAN PAVEL

34 BOD
31 BOD
17 BOB
17 BOD
14 BOD
13 BOD

P íští turnaj nazvaný „ Vít zný únor“ se koná v ned li 29. února 2004 od 12,30 hod.
Tentokrát budou p ipraveny „ SRANDA CENY“ pro prvních deset. Vít z získá putovní pohár.
ŠEVC LEOŠ

Osv tová beseda Bystré – spolek kamarád Vag – I – Noviny
po ádá v

pátek 6. b ezna a v sobotu 7. b ezna 2004
PYŽAMOVÝ PLES
Hrají:
Pátek – „ Hekto i“
Sobota – „ Pro radost“

Vstupné: 60 K
Za átek: 20 hodin
P edprodej vstupenek u pí. Duškové, tel: 494 665 153; 494 665 112

Sbor Církve bratrské po ádá v ned li 7. b ezna 2004

D TSKOU NED LI
9, 30 – 11
D tská bohoslužba
13 – 16
Odpolední program pro d ti
- film „ P íb h Ježíše Krista“
- hry, sout že
Celá akce se koná v místním Sboru Církve bratrské
P íští íslo vychází 28. b ezna 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 25. b ezna 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 28. února 2004.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

