Milí tená i,
s mírným zpožd ním proti p vodnímu plánu se Vám op t dostává do rukou další íslo našeho
Zpravodaje.
Doufejme, že foto z úvodní stránky je posledním záchv vem zimy v naší obci a bude nám tedy
pom rn dlouhé zimní období už jen p ipomínat.
Vládu nad sv tem již zdá se pln p evzalo jaro. S tímto obdobím jsou v naší obci spojeny
akce, které bychom nem li opomenout. Jejich seznam najdete tradi n uvnit ísla. Mezi
akcemi se m žete zamyslet na jarní o istou t la i ducha v lánku p. Šubrtové.
Nadcházející m síc je posledním m sícem ekání na náš vstup do Evropské Unie. Tento vstup
však bude pro mnohé spoluob any bolestivý díky zvýšeným daním a tím i cenám. Inu, vítejte
do Evropy!

Zápis . 3 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. b ezna 2004
v 19 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Mach J.,Tomáš J., Dusílek M. , Francová D.,
Martinková M., Ševc L. . Dále bylo p ítomno 21 ob an obce.
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. Šubrta 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 r zné záležitosti byly projednány tyto body:
- Starosta podal informaci o zasedání DSO Region O. h. konaném v Rychnov
nad Kn žnou k tématu „Zkvalitn ní ochrany ovzduší a p írody v O. h.“
v návaznosti na využití fond EU.
- Informoval o výhledovém p ipojení místní knihovny na internetovou sí a 15%
finan ní spoluú asti obce na tomto projektu.
- Seznámil s opravou dokumentace inventarizace majetku obce za rok 2003 a
novým za azením položek dle fin. ástek a ddjhú t .
- Informoval o harmonogramu p ípravy voleb do Evropského parlamentu.
- Seznámil s provedenou aktualizací provozního ádu ve ejného vodovodu obce a
schvalovacím ízením hygienické stanice.
- Seznámil s pot ebou zpracování kanaliza ního ádu obce.
- Informoval o uskute n ném územním ízení domu p. 76 Het Zonnentje a
kolauda ním ízení budovy p. 89 manžel Hejzlarových.
- Informoval o podaných žádostech na provozování kiosku na místním koupališti
v letní sezón .
- Informoval o p ipravovaném zájezdu DSO Region 0. h. na veletrh URBIS do
Brna.
- Seznámil s uvedením premiéry p edstavení Divadelního souboru OB Bystré
v sobotu 20.3.2004.
- Zastupitelstvo projednalo pot ebu pokácení n kolika strom na místním h išti
z d vod zestárlé zásadby a provozu skládky zeminy sloužící k budoucím
úpravám h išt .
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 17. 3. 2004
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

Schvaluje
• Výhledové p ipojení místní knihovny na sí internetu s finan ním
podílem obce na tomto projektu.

Pro p ijetí: 9 len OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

10. dubna

11. dubna

12. dubna
30. dubna

Finálový turnaj ve stolním
tenise v hostinci „U
Divo áka“. Za átek ve 12,
30.
Velikono ní zábava
v hostinci „U Divo áka“.
Za átek ve 20 hodin.
Vstupné 50,- K .
Pond lí Velikono ní
Tradi ní pálení arod jnic
na Bu in . Za átek
pr vodu v 19 hodin.

Duben
1. dubna
2. dubna
3. dubna
6. dubna
7. dubna
8. dubna
10. dubna
11. dubna
15. dubna

Petra Poulová
Marie Horáková
Josef Št pán
Anna Dušková
Pavla Bartošová
Ji í P ibyl
Bohuslav Maisner
Jan P ibyl
Jaysen Scheepers
Filip Smola
Dana Netíková

16. dubna
17. dubna
18. dubna
20. dubna
22. dubna
28. dubna
30. dubna

David Horák
Josefa Michlová
David Mikulecký
Jana Sozanská
Jaroslav Tomáš
Marie Martinková
Martin Smola
Karolína Marešová
Anežka Hradecká
Marie Beková
Michal Dusílek

Místní knihovna bude pro Vás otev ena v následujících termínech.
Duben
Kv ten
erven

1., 15., 29.
13., 27.
10., 24.

Touto cestou bychom rádi pod kovali p. Povolné, p. Poulové, p. Sozanské Jan a p.
Záme níkové, za p ípravy jak na d tských akcích, tak i na p ípravách pro naše ob any.
Další pod kování pat í panu Ji ímu Tomášovi a panu Ji ímu Andršovi, kte í se nám po
celou zimní sezónu starají o naše cesty. Pod kování pat í také našemu Lojzovi (p. Mach
st. ) a panu Záme níkovi, kte í se nám starají nap íklad o rozsvícení strome k a
osv tlení našeho kostela i kapli ky.
D kujeme tímto instalatéru Janu P ibylovi za pomoc p i likvidaci havárie odpadu.
ŠUBRTOVI

Blíží se první máj a s ním i rozkvétající t ešn a jaro v plné kráse. Cht li bychom Vám
nabídnout tip na výlet.
Nedaleko obce Bystré v Orlických horách je kopec Bu ina, ze kterého je p ekrásný
rozhled do krajiny. Už z tohoto d vodu zde byla 26. ervence 1931 slavnostn otev ena
tém 20 metr vysoká rozhledna s p ízemní ástí, kde se prodávalo ob erstvení, pivo a
upomínkové p edm ty.
Toto je všechno minulost.Rozhledna spadla , ale panorama eské krajiny z stalo. Za
p kného po así m žete vid t Kun tickou horu, komíny chvaletické a opatovické
elektrárny v etn m stských aglomerací až po poho í Krkonoš.
V sobotu 1. kv tna 2004 pro Vás VAG-I-NOVINY Bystré p ipravili na tomto kopci
celodenní akci

Cesta je jednoduchá - od autobusové zastávky v Bystrém vede ervená turistická zna ka
sm r Deštné v Orlických horách. Asi po 1 km cesty narazíte na naše zna ení, které Vás
dovede na 200 metr vzdálený kopec.
Tam už bude vše pro Vaší spokojenost p ipraveno. Ur it nebudete strádat hlady a
žízní. Pro d ti je p ipravena cesta zem mi Evropské unie, pro dosp lé posezení p i
hudb proložené zábavnými scénkami. Máte možnost pohovo it se svými sousedy,
pam tníky dob minulých a zárove se pochlubit svými výtvory, nebo vyhlašujeme.

Vezm te s sebou domácí víno, které jste si sami vyrobili, k posouzení odbornou porotou.
Vzorek vína musí být v jednolitrové sklen né láhvi s uzáv rem.. T šíme se na vít ze
sout že o nejlepší Orlické u o.
Pokud budete mít dojem, že je t eba jídlo a pití rozchodit, pak na Vás eká procházka
kouzelným údolím Zlatého potoka až do obce KOUNOV
TAK CO VY NA TO ?
Vratislav Sv tlík
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Milí tená i,
Tak jsme se do kali! Po dlouhé zim – a že nám ta zima letos dala zabrat! – kone n
jaro nabírá dech, a když se s n jakým tím návratem do mrazivých dn ješt potkáme,
nic nezabrání tomu, aby se nejkrásn jší období v roce definitivn ujalo vlády.
Slunce svítí, kv tiny rozkvétají, v tve strom se otá ejí vst íc slunci, aby všichni
spole n oslavili nejkrásn jší as roku. V tšina lidí jaro miluje. lov ka fascinuje
probouzející se p íroda, ke e zlatého dešt , sn ženky, bledule i první krokusy, které si
hledají cestu ze studeného sn hu do tepla. Symbolem jara jsou bezesporu chlupatá
žlu ou ká ku átka, nemotorn se batolící v tráv . Velikonoce navíc znamenají barevná
vejce a pletené pomlázky. Nedílnou sou ástí jara jsou také malá ko átka. Ko átka
vypadají jako drobou ká, roztomilá a bezmocná klubí ka a lov ku nedá ani práci se
nad nimi rozn žnit. Jaro je také doba, kdy poctivé hospody ky umyjí okna, naleští
linoleum, zametou a prov trají sv tnice i sk ín . A abychom nezapomn li – dalším
symbolem jara je romantika a láska.
Také to cítíte? S tím, jak se probouzí p íroda, i my jako bychom ožili a máme chu
vymést všechno staré, špatné nejen z našich p íbytk , ale i myslí a t lesné schránky.
Toužíme dát si n jakou dávku životabudi e n co nového si sami vyzkoušet.
A nemusíme zrovna vykoupit lékárnu, mnohé ze zbraní proti jarní únav poskytuje
v t chto m sících sama okolní p íroda. Naše moudré babi ky v d ly, pro íkaly: „ P ed
kop ivou smekni!“ . V t chto nejzapadlejších zákoutích te najdete zázrak, který
v žhavých listech skrývá nesmírné množství vitamín a minerál – jsou p ímo
nažhavené ud lat po ádný jarní úklid ve vašem organismu. A nejen kop ivy – na

loukách te vykukují pampelišky, eb í ek, jitrocel a ada dalších bylinek, s kterými
m žete p ímo kouzlit p i p íprav ozdravného aje i salátu.
Když jsme ud lali generálku své t lesné schránky, rozhlédneme se po nejbližším okolí –
vysmý íme byt a vrhneme se na zahradu – naši pé i po dlouhé zim pot ebují jak
domácí kv tiny, tak ty, ze kterých se budeme t šit na záhonech.
Pokud se Vám tyto ádky dostanou do rukou ješt p ed t mi nejveselejšími,
nejbarevn jšími svátky jara – p ejeme krásné Velikonoce, pokud je tete až po nich,
p ejeme Vám v následujících týdnech jen jarní náladu.
M. Šubrtová
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Po n jaké dob bude op t na budov Sboru CB v Bystrém vlát švédská vlajka. D vodem
je návšt va asi dvaceti lenné skupiny Švéd z partnerské církve ve m st Tranås, které
je i u nás známé továrnou d tských hra ek Stiga nebo tepelnými erpadly IVT. Hosté
budou v Bystrém trávit tém celé velikono ní svátky. Kazatel Lars Myggan Kallfors
bude kázat na ned li vzk íšení p i bohoslužb v dobrušském Kin od 9:30.
Krom velkopáte ní a ned lní bohoslužby je pro kohokoliv p íležitost se s našimi hosty
poznat na setkání, které je p ipraveno na sobotu 10.4. odpoledne od 17:00 v modlitebn
CB. P ijít m že každý, kdo by se o život ve Švédsku cht l n co dozv d t nebo by cht l
prost jen poznat opravdové Švédy z bezprost ední blízkosti.
Záv rem je asi dobré poznamenat, že v p ípad navázání hlubších kontakt
švédská vlajka viset na modlitebn nejspíš i v budoucnosti.

bude

Mgr. Roman Toušek, kazatel Sboru CB v Bystrém
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Už pátý turnaj letošní sezóny se op t konal v ned li a zna n se to projevilo na ú asti.
Celkem soupe ilo o obrovský pohár pouze 13 hrá . Tentokrát jsme se nedo kali ani
host z Lipovky na n ž se n kte í t šili. Domácí hrá i a se snažili sebevíc, aby pohár
z stal doma, v rozhodujících hrách neusp li. A tak putovní trofej zamí ila do Dobrušky.
Jednotlivé hry už v základních skupinách byli velmi vyrovnané a plné zvrat . Ti, kte í
kralovali ve skupinách, pak mnohdy ve vy azovacích hrách o prvních osm míst nesta ili
na své soupe e.
Kone né po adí je následující:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Václavek Jan (Dobruška) – CVALDA
Ungrád Ji í (Dobruška)
Škalda Petr
Ševc Josef
Hejzlar Luboš

A jak se projevilo po adí hrá

do pr b žného po adí „ Bysterské ligy ?“

Díky neú astí celkem šesti hrá p ihlášených do ligy si tak n kte í zna n polepšili.
K titulu tak mí í vedoucí hrá Petr Škalda, jehož náskok p ed druhým Stanislavem
Hofmanem, který se nezú astnil, je již 13 bod . Díky výše uvedeným skute nostem se
otev el boj o druhé a t etí místo.
Bysterská liga po p ti kolech:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Škalda Petr
Hofman Stanislav
Ševc Josef
Ševc Leoš
Franc Jan
Franc Miloš

44 bod
31 bod
25 bod
21 bod
14 bod
13 bod
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P edposlední turnaj by se dal shrnout jednou v tou: „ DOMÁCÍ OP T ZKLAMALI“ .
T žko íci pro se v posledních dvou turnajích domácím mnoho neda í. Pravdou je, že
se turnaj ú astní stále kvalitn jší hrá i. Musíme také p iznat, že domácí v bec
netrénují. N kdy i dobrý hrá doplatí na los do základních skupin, ovšem to už pat í ke
sportu. Další skute nost, jež ovlivnila výkon n kterých p evážn hokejových fand , bylo
vy azení Pardubic z boj o titul práv v dob , kdy se rozhodovalo o postup do nejlepší
osmi ky a vlastní vy azovací zápasy ve finále. Vít zství tak zopakoval „ Cvalda“
z Dobrušky, p ed nová kem našich turnaj z Nového m sta. (Mimochodem se v tomto
turnaji objevila celkem t i nová jména).
Poctivým tréninkem si pozici favorit upevnili brat i Hofmanové z Ba etína.
Rekapitulace celého turnaje:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Václavek Jan (Dobruška)
Šofr Jan (Nové M sto)
Hofman Stanislav
Hofman Pavel
Škalda Petr

Ješt dlužíme dodat, že ú ast na turnaji byla op t hojn jší a celkem bojovalo 19 hrá .
Bohužel si musíme povzdechnout „ kdeže ty lo ské sn hy jsou!“
V Bysterské lize si upevnil vedení Škalda Petr a od celkového vít zství ho d lí jeden
jediný bod. S jistotou lze íci, že horší nežli druhý, m že být Hofman Stanislav a t etí
místo je áste n otev ené (spíše teoreticky). Nejv tší boj tak nejspíše bude o tvrté
místo, kde rozdíl mezi tvrtým až šestým místem jsou pouhé ty i body. Nechme se tedy
p ekvapit, jak vše dopadne na posledním turnaji, který se koná p ed velikonocemi
v sobotu 10. dubna 2004 od 12.30 hodin.

Pr b žné po adí „ Bysterské ligy“ :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Škalda Petr
Hofman Stanislav
Ševc Josef
Ševc Leoš
Hofman Pavel
Franc Miloš

50 bod
41 bod
29 bod
22 bod
21 bod
18 bod

Vyhodnocení „ Bysterské ligy“ bude provedeno ihned po skon ení záv re ného turnaje a
celkové po adí bude vyv šeno v místním hostinci a na nást nce, vedle autobusové
zastávky.
Ševc Leoš
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Hledáme tímto nájemce hostince v Bystrém. Hostinec je k dispozici od 1. 6. 2004.
Zájemci nech se p ihlásí na telefonním ísle 494 665 127.

www.portal.gov.cz

P íští íslo vychází 30. dubna 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 25. dubna 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 1. dubna 2004.
Obrázek z titulní strany: p. Ji í Tomáš.
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

