Milí tená i,
Tak nám op t nastala okurková sezóna. Ta je charakteristická tím, že se v podstat nic
zvláštního ned je.
Okurková sezóna se ší í do všech oblastí našeho života a všechny je stejným stylem ovliv uje.
Na život obce se to projevuje pouze jedinou spole enskou akcí, kterou bude srpnová pou .
Hasi i využijí okurkové sezóny ke zklidn ní a p íprav na další pokra ování sezóny.
Okurková sezóna se projeví i na našem zpravodaji, který znovu vyjde až na po átku zá í.
íslo, které práv dostáváte do rukou, Vám doufejme pom že okurkovou sezónu p ekonat a
snad i zp íjemní dny zasloužené dovolené, a je již bude trávit v zahrani í i v naší domovin .

Zápis . 6 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. ervna 2004
ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Mach J.,Tomáš J., Dusílek M. , Francová D.,
Martinková M., Ševc L. , 27 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. Dusílka M. 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:
-

-

-

-

Starosta pod koval za práci p. Františku Hauferovi, který ukon il innost
v místním pohostinství a zárove pop ál novému hostinskému úsp šné
podnikání v obci a dále pod koval len m volební komise za dobré zajišt ní
voleb do EP.
Dále informoval o zajišt ní provozu v místním sportovním areálu U Koupališt
v letní sezon – provozu kiosku, opravných pracích na uložení dlaždic chodník ,
provedené hygienické kontrole územním pracovišt m v Rychnov nad Kn žnou.
Sd lil, že k 30.6.2004 ukon í práce v obci zam stnanec civilní služby p. Pavel
Macek. Seznámil zastupitelstvo s možností využití pracovníka ve stavu
nezam stnaných p. Beka pro výkon ve ejných prací a výší platu hrazenou
pracovním ú adem. Zastupitelstvo schválilo p ijetí zam stnance se smluvním
zakotvením t ím sí ní zkušební doby.
Starosta informoval o p ipravovaných pracích v obci, dokon ení chodník ,
vybudování infrastruktury k novým stavbám, vývozu odpadního materiálu
h bitovní skládky.
Podal informace o po ádaném setkání obcí Bystré v obci Stárkov. Program
setkání z stává nezm n n oproti minulému zápisu.
Informoval o podané žádosti p. Romana Knapce z Hradce Králové o výstavbu
rekrea ní chalupy v míst bývalého p. 25 (Cejnarovi) nacházejícího se ve st edu
historického jádra obce. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s možností zamýšlené
výstavby dle propozic urbanistického plánu obce.
Starosta informoval o p ipravovaných jednáních DSO „Region Orlické hory“
v obci Ohnišov dne 25.6.2004 a jednání o „Zm n . 1 ÚPSÚ Bystré“ dne
13.7.2004 na obecním ú ad v Bystrém.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 16.6.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) P ijetí p. Josefa Beka, bytem Bystré p. 91 k výkonu ve ejných prací v obci od
1.7.2004 s uzav ením smlouvy s t ím sí ní zkušební dobou.
b) Možnost výstavby rekrea ní chalupy v míst bývalého p. 25 (Cejnarovi), parc. . 120
v k. ú. Bystré nacházejícího se v centru historického jádra obce, panem Romanem
Knapcem, bytem Jungmanova 1404, Hradec Králové. Venkovní vzhled objekt bude
p izp soben požadavk m urbanistického plánu obce a zastupitelstvo schvaluje jeho
napojení na ve ejný vodovod a kanalizaci obce.

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

21. srpna
22. srpna

Pou ová zábava v místním
hostinci. Po ádá myslivecké
sdružení.
Tradi ní Bysterská pou

ervenec
2. ervence
7. ervence
12. ervence
14. ervence
15. ervence
16. ervence
17.
22.
24.
25.
26.

ervence
ervence
ervence
ervence
ervence

27. ervence
29. ervence

Roman Kaválek
Jan Hejzlar
Romana Št pánová
Jan Janeba
Stanislava Krpatová
Josef Balcar
Jind iška Maisnerová
Irena Maisnerová
V ra Hejzlarová
Jana Kom rková ml.
Zlata Bartošová
Václav Drašnar
Anna Hartmanová
Zuzana Sozanská
Josef Bareš
Josef Mareš
Marta Sv tlíková
Radek Poul

30. ervence

Karel ejpa
Irena Kraj ovi ová

Srpen
2. srpna
3. srpna
13. srpna
14. srpna
15. srpna

Jana Kom rková
Lubomír Hejzlar
Alžb ta Tichá
Jarmila Balcarová
Pavel Hejzlar
Vojt ch Hejzlar
Bohumil Pábel
Dominik Poul
Zden k Št pán
R žena Kota ková
Sv tlana Hejzlarová
Jan Franc

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

Ve dnech 11. – 12. ervna 2004 se v naší obci uskute nily 1. volby do Evropského
parlamentu. Pro ty, kte í doposud neshlédli jejich výsledky, p inášíme tento p ehled.
Po et hlas :
Volební ú ast:

82
43,85%

ODS
KDU SL
KS M
SSD
SNK - Evropští demokraté
Nezávislí
Unie liberálních demokrat
Sdružení nestraník
Strana zelených
Strana venkova
Strana za životní jistoty

27
15
12
8
7
6
2
2
1
1
1

Zdroj: www.volby.cz

32, 92 %
18, 29 %
14, 63 %
9, 75 %
8, 53 %
7, 31 %
2, 43 %
2, 43 %
1, 21 %
1, 21 %
1, 21 %

V sobotu 12. ervna se uskute nil tradi ní d tský den. Pro všechny ú astníky bylo
p ipraveno n kolik sout ží. T chto sout ží se ú astnily d ti spole n se svými rodi i.
Nejmladší ú astníci využili ke zdolávání p ekážek sv j doposud jediný dopravní
prost edek – d tský ko árek. Za úsp šné zdolání p ekážek obdrželi všichni zú astn ní
drobné odm ny. Na záv r celého dne ekalo na ú astníky chutné ob erstvení. Na jeho
zajišt ní se mimo jiné podílel pan Kucha ík poskytnutím sponzorského daru (limonád).
D kujeme.

B hem prázdnin a krátce po nich m žete navštívit místní knihovnu v t chto termínech.

ervenec
Srpen
Zá í

8., 22.
5., 19.
2., 16., 30.

Jaro je tradi n spojeno se zvýšenou aktivitou všech sout žních družstev, které p sobí
v místním Sboru dobrovolných hasi . P inášíme proto nyní stru ný p ehled jejich
innosti v práv uplynulém období.

D tský kolektiv
Práce s nejmladší generací má v našem sboru již více než t icetiletou tradici. Za tuto
dobu prošlo sout žními kolektivy velké množství d tí, z nichž mnohé z staly v budoucnu

hasi ské práci v rni. Na jejich etné úsp chy navazují v sou asné dob sout žní
kolektivy mladších a starších, do kterých dochází celkem 25 mladých hasi z Bystrého i
okolních obcí.
Tradi ním vyvrcholením celoro ní innosti kolektiv je okresní kolo hry Plamen. To
letošní se uskute nilo v záv ru kv tna ve Vamberku. Do tohoto kola se zapojily oba dva
sout žní kolektivy. V sout ži se jim poda ilo zúro it p edchozí d kladnou p ípravu a
p es drobné neúsp chy nakonec kolektiv mladších vybojoval 3. místo a kolektiv starších
5. místo.
Odm nou za práci pro náš sbor bude ob ma kolektiv m prázdninový výlet ke
sp áteleným organizacím v Bystrém u Poli ky (mladší) a Bystrém okr. Vranov nad
Toplou (starší), kde se uskute ní další ro ník Her bez hranic.
Po dosažení v ku 15 let p echázejí mladí hasi i do kolektiv dorostu, kde mohou dále
pokra ovat v hasi ské práci. Z minulého kolektivu se poda ilo sestavit 8 lenné družstvo
dorostenc , které se naplno zapojilo do seriálu sout ží. V okresním kole sout že dorostu
obsadilo toto družstvo po vyrovnaném boji 2. místo. Dva lenové kolektivu se v tomto
m síci zú astní Letní školy instruktor , kde budou moci získat první odbornou
kvalifikaci nutnou pro další kvalifikovanou práci v našem sboru.
Družstva dosp lých
Po zimní p estávce, kdy se družstvo v novalo jednak odpo inku, ale áste n i p íprav
na další sezonu, se op t rozjel koloto hasi ských sout ží.
Podorlická liga
Boje v Podorlické lize zapo aly tradi n 8.5.2004 v Houdkovicích. V družstvu panovala
dobrá nálada a taktéž p ízniv zap sobila i fyzická p íprava b hem zimy v t locvi n .
Družstvo podalo vynikající výkon a asem 24,40 s si p ipsalo první vít zství v této
sezón . Ve finále sv j úsp ch korunovalo dalším vít zstvím. Lepší za átek jsme si snad
v bec nedokázali p edstavit.
Další kolo prob hlo 22.kv tna v Rájci. Tým byl dob e nalad n a op t p edvedl p kný
útok. Avšak dlouhý nást ik na pravém ter i znamenal výsledný as 27, 90 s a celkové
tvrté místo. Mimochodem levý ter byl nejlepším asem celého základního kola 23, 56 s.
Ve finále družstvo zaznamenalo zlepšení a za domácím Rájcem „ A“ obsadilo 2. místo.
Tohoto kola se ú astnilo i družstvo Bystré „ B“ (dorostenci), kte í pom rn v silné
konkurenci obsadili p kné 8. místo s asem 33, 13 s a p ipsali si slušný bodový zisk do
celého seriálu.
Poslední závod jarní ásti se konal 5.6.2004 v Dobrém. Po así tentokrát bylo doslova
hrozné, nebo celý závod pršelo. Naši m li výhodu, protože mohli startovat jako první, a
hned na za átek nasadili la ku hodn vysoko. as 24, 27 s však na prvenství nesta il.
P edstihlo nás extraligové mužstvo z Trnova s asem 23, 65 s. Pro nás však i druhé místo
bylo úsp chem. Op t nás zradil levý ter , protože pravý ter byl op t na hranici rekordu
22, 42 s a nejlepší z celého závodu. Ve finále jsme si zlepšili náladu a p ipsali si další
prvenství.
Nesmíme také zapomenout na tým Bystré „ B“ , který se bude zapojovat pravideln do
seriálu Podorlické ligy. Tentokrát v konkurenci celkem 21 družstev obsadil 14. místo
s asem 33, 77 s a to lze s ohledem na nezkušenost a mládí považovat za dobrý výsledek.
Pr b žné po adí Podorlické ligy je následující:
1. místo
Bystré „ A“
41 bod

2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
14. místo

Tutleky
Trnov
Dolní ern tky
Ohnišov „ A“
Bystré „ B“

40 bod
29 bod
28 bod
26 bod
11 bod

Celkem bylo klasifikováno 19 družstev.
Okrsková sout ž
Sout ž prob hla za chladného po así 15.5.2004 v Deštném v O.h. Bystré vyslalo do
tohoto zápolení celkem ty i „ manšafty“ . Muže „ A“ , muže „ B“ , muže nad 35 let a ženy
nad 30 let „ Pepiny“ . Družstvo muž „ A“ bylo zna n oslabeno kv li marodce a tak bylo
nutné zapojit zap j enou posilu jednu ženu. Družstvo „ B“ tvo ili dorostenci, kte í se
snaží nasbírat co nejvíce zkušeností. Muži nad 35 let již mají ustálenou a sehranou
partu. Ženy se sice daly dohromady jen týden p ed sout ží, ale podaly dobrý výkon.
Letos poprvé se již na okrsku b haly štafety 4x100 m, a tak nerozhodoval pouze útok.
A jak vše nakonec dopadlo?
Muži
1. místo
2. místo
3. místo
6. místo

Dob any
Ohnišov „ A“
Bystré „ A“
Bystré „ B“

Muži nad 35 let
1. místo
Bystré
2. místo
Bohdašín
3. místo
Olešnice
Ženy
1. místo
2. místo
3. místo

Bystré
Olešnice
Deštné

Po adatelé z Deštného zvládli organizaci sout že výborn
dosout ženo.

a již v poledne bylo

A co nás eká?
Koncem ervence bychom rádi op t navštívili Kobylí na Morav a v zá í odstartuje
druhá ást Podorlické ligy.
Michal Dusílek, Leoš Ševc
P íští íslo vychází 4. zá í 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. srpna 2004 p. Marii Martinkové na
pošt nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 170 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 3. ervence 2004.

Obrázek z titulní strany: repro
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

