Milí tená i,
skleróza je prý choroba, na kterou se neumírá, ale bolí p i ní nohy. Tato choroba zp sobila,
že se s novým íslem našeho zpravodaje potkáváte o n co pozd ji, než jste asi ekali.
Doufáme, že po jeho p e tení bude si budete moci íci „Pozd , ale p ece“. Aby se tomu tak
stalo, p ipravili jsme pro Vás novinku v podob pohádky. Ona to není tak úpln pohádka, což
poznáte, pokud si ji dob e p e tete. Dále si m žete p e íst i n co o našich hasi ích a také
trochu potrápit šedou k ru mozkovou. Pokud toto vše p ežijete, m žete navštívit tradi ní
posvícenskou zábavu v místním hostinci, nebo si najít jinou zábavu.
Hezké po tení!

Zápis . 10 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 13. íjna 2004
ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Dusílek M., P ibyl J., Francová D., Martinková M.,
Ševc L., Mach J. . Omluveni: Tomáš J., Francová D. .

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. 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:
-

zastupitelstvo projednalo a schválilo organiza ní ád obce a sm rnice o finan ní
kontrole.
zastupitelstvo schválilo smlouvu s Východo eskou energetikou o provedení prací
el. rozvod na nových stavebních parcelách. Obci p ísluší zafinancovat ástku
250 000,- K .
starosta informoval zastupitelstvo o postupu p i založení zájmového sdružení
právnických osob „Orlické hory“.
starosta podal informaci o podání žádosti do projektu EU v rámci DSO „Region
Orlické hory“ týkající se oprav místních komunikací.
dále informoval o postupu prací rozší ení ve . vodovodu a kanalizace u nových
rodinných domk .
starosta informoval o zajišt ní voleb do zastupitelstev kraj .
starosta podal informaci o vývoji finan ního hospoda ení obce v záv ru roku
2004.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13.10.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) organiza ní ád obce a sm rnici o finan ní kontrole
b) smlouvu uzav enou s Východo eskou energetikou Hradec Králové . 4460488110 o
podílu odb ratele za p ipojení novostaveb rodinných domk v Bystrém. Výše úhrady
obce iní 225 164,- K .
e) vyú tování Setkání obcí Bystré a poskytnutý finan ní p ísp vek ve výš 10 000,- K
po adateli akce.
Pro p ijetí: 7 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

5. - 6. listopadu
6. listopadu

6. listopadu
8. listopadu

Volby do zastupitelstev
kraj
Posvícenská zábava
v místním hostinci. Po ádá
Myslivecké sdružení.
Za átek ve 20 hodin. Hraje
Elastic.
Sb r nebezpe ných odpad .
10,30 - 10,55 za kostelem.
Zlatá hodinka v místním
hostinci. Za átek v 11
hodin.

Listopad
2. listopadu
3. listopadu
6. listopadu
8. listopadu
9. listopadu
12. listopadu
18. listopadu
20. listopadu
22. listopadu
24. listopadu
25. listopadu

Ji í Andrš
Vlasta Špa ková
Dagmar epelková
Simon Krpata ml.
Dobromil Hejzlar
Ond ej Toušek
Ji í Jiránek
Václav Špa ek
Jaroslav Kom rka
Milada Matušková
Zde ka Tomášová
Jarmila Hejzlarová ml.
Zde ka Machová

26. listopadu

Michal Vaší ek

Úhradu poplatk za odebranou vodu z ve ejného vodovodu a odpady je nadále možné
hradit vždy ve st edu v ú edních hodinách v kancelá i obecního ú adu. Úhradu je nutné
provést do konce prosince.

Rodi e, kte í cht jí, aby jejich ratolesti navštívil letos Mikuláš s nezbytným
doprovodem, nech se p ihlásí u p. Dany Francové nejpozd ji do 30. listopadu.

Kulturní komise OÚ po ádá již tradi ní váno ní besídku pro d ti.
Prosíme tímto rodi e, aby své d ti p ihlásili u p. Martínkové doma (tel. 494 665 127)
nebo na pošt . P ihlásit se m žete také u p. Francové (728 816 562), nebo ve er na tel.
494 665 156. Pro malé „ bysterá ky“ iní p ísp vek na tuto besídku 50,- K . Za tento
p ísp vek najdou Vaše d ti dáre ky pod váno ním strome kem. Pro d ti z okolních obcí
je p ísp vek stanoven na 150,- K na dít . Tento p ísp vek se vybírá u p. Francové.

Žil byl jeden zelený kontejner. Pobýval za kostelem, spole n s dalšími podobnými
nádobami. Po celá léta lidé navšt vovali tento kontejner a s jeho pomocí se zbavovali
starého železa a plechovek. P ed nedávnem se život kontejneru zm nil, což mu zna n
zamotalo hlavu. Bylo mu divné, že krom lidí, kte í železo p inášejí jsou i tací, kte í ho
odnášejí a kontejner tak ob as zeje prázdnotou. N které z t chto lidí dokonce kontejner
velmi dob e poznával, protože byli p ímo z obce. Jiní prý pocházeli z obce s ohn m v názvu.
Kontejner nelenil a za al pátrat. A tu se dozv d l tu fantastickou zprávu. Kdesi v malém
m ste ku je prý kus železa už za 2 mrdlíky. Musí to být asi velká hodnota, když se lidé tolik
namáhají, aby kontejneru odleh ili, pomyslil si kontejner. Dozv d l se také, že i jiné
kontejnery v sousedních obcích mají podobné zkušenosti. Co však kontejneru nejvíce vrtalo
hlavou bylo to, že si nikdo z ob an nevšímá, jak n kte í lidé p ipravují kontejner o práci.
Snad se tito ob ané zlepší a budou si kontejneru více všímat. Možná i policii i n koho
podobného zavolají. Umožní tak kontejneru i nadále pomáhat pot ebným a zajistí mu i
klidný spánek.
POHÁDKA I VIRTUÁLNÍ REALITA? BOHUŽEL NE! TOTO D NÍ M ŽEME
ZAZNAMENÁVAT CELKEM PRAVIDELN
U NAŠICH KONTEJNER
ZA
KOSTELEM. ZKUSME MU SPOLE N ZABRÁNIT!

Kousek ze zpravodaje pro d tské hlavi ky (ale i rodi e).
Slož popletená p ísloví
Ranní ptá e, neodkládej na zít ek
Lepší vrabec v hrsti, dál doská e
Kdo chce kam, nežli holub na st eše
Kdo za dve mi poslouchá, pomozte mu tam
Mluviti st íbro, tak se z n ho ozývá
Co m žeš ud lat dnes, ml eti zlato
Jak se do lesa volá, sám svou hanu poslouchá
Najdi synonymum ke slovu hana.
Pokud nevíš, zeptej se, nebo slovo vyhledej ve slovníku spisovné eštiny.
G.P.
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Jako každým rokem byl pro naše SDH nejnáro n jším m sícem zá í. Vrcholily boje
v Podorlické lize a jak jste se již v minulém ísle dozv d li, naši muži se historicky
poprvé zú astnili mistrovství R.
MISTROVSTVÍ R SH MS V POŽÁRNÍM SPORTU
Vše podstatné už víte, tak jen n kolik informací, jak se da ilo v jednotlivých disciplínách
PRVNÍ DEN.
V první disciplín , b hu100m jednotlivc jsme oproti krajskému kolu výsledný as
vylepšili více jak o t i vte iny, ale bohužel v celorepublikové konkurenci nám to sta ilo
pouze na 14. místo. Nutno si p iznat, že v této disciplín nám chybí trénink. Nelze to
však nikomu vy ítat, protože pro tuto disciplínu a štafetu 4x100m nejsou u nás
vytvo eny podmínky. Proto n kte í lenové družstva jezdili trénovat do Kvasin, nebo do
Dvora Králové nad Labem. Nutno ješt dodat, že všichni mají své zam stnání a dosti
t žko se hledá as, kdy se mohou sejít všichni lenové.
Druhá disciplína - štafeta 4x100m. Tato disciplína vyžaduje rychlé b žce. Ob naše
štafety podaly vyrovnaný výkon a s asem 1:05.17 obsadilo mužstvo 10. místo. To už
nám troši ku zvedlo náladu. Celkov jsme tak po dvou disciplínách a prvním dnu na

sout ži obsadili 12. místo. Jen tak pro zajímavost – 1. místo si p ipsalo družstvo
z Pustkovce s asem 58,94 s.
DRUHÝ DEN
Tento den nás ekala naše nejsiln jší disciplína. Všichni si velice v ili a brousily si zuby
na medailovou pozici. Nervozita byla velká. Zna n jsme však zaváhali na sání a
výsledný as 32,22 s nám sta il na 8. místo. Celkov jsme se tak umístili na již
zmi ovaném 10. míst .
A co na záv r dodat? Pro všechny to byl velký zážitek a hlavn jsme nasbírali hodn
zkušeností na p íští (doufáme) republiku.
PODORLICKÁ LIGA
V zá í nás ekala celkem ty i kola této sout že, ale z d vodu ú asti na výše
zmi ovaném mistrovství R jsme byli nuceni jednu ze sout ží vynechat.
4. ZÁ Í – DOBRUŠKA
Za p kného po así se konala divácky zajímavá sout ž v Dobrušce. Naši zatím s t sným
náskokem p ed Tutlekami A podali výborný as 24,57 s a obsadili uspokojivé 2. místo.
Vít zství si p ipsalo extraligové mužstvo z Trnova s nádherným asem 22,12 s.
Bodovalo i Bystré B (dorost) a p ipsalo si dalších 7 bod .
Ve vy azovacím finále jsme již tolik št stí nem li a obsadili jsme 4. místo.
11. ZÁ Í – OPO NO
Tento závod pro nás vyšel doslova na jedni ku. Nejen že jsme obsadili 1. místo, ale naši
nejv tší soupe i Tutleky - A nedokon ili závod a Trnov obsadil až 11 . místo.
S náskokem 17 bod jsme obsadili v celkovém po adí 1. místo. Tato skute nost nás tak
nechala klidným p ed dalším kolem, kde jsme chyb li. I tak jsme v d li, že prvenství
nám ur it z stane.
Nejlepšího úsp chu zde dosáhlo mladé družstvo Bystré B. Jen malý kr ek je d lil od
finále a obsadili tak 6. místo.
18. ZÁ Í – ASTOLOVICE
Ze zmi ovaných d vod jsme tady nesout žili, ale i tak nás tato sout ž pot šila. Naši
soupe i op t zaváhali a nám tak do posledního kola z stal náskok na prvním míst , což
znamenalo 7 bod .
25. ZÁ Í – KVASINY
Do posledního kola jsme nastoupili úpln v klidu. Pravdou je, že to p i našem pokusu
moc klidn nevypadalo. Dva lenové (koš a savice) uklouzli na rozmoklém terénu a
p ipravili všem trochu groteskní pokus. as byl pro nás i p es problémy celkem slušný
26, 13 s . Byli jsme v pohod , ale pak nervozita stoupala. Všem družstv m se da ilo a my
jsme se odsouvali dále do pole, i když druhé Tutleky A byly až za námi, velkou hrozbou
bylo družstvo z Trnova. Bez zaváhání toto kolo vyhrálo. Ale my s 11 bodovým ziskem
jsme z stali na celkovém 1. míst .
PODORLICKÁ LIGA CELKEM:
1. místo

Bystré A

81 bod

2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Trnov
Tutleky A
Houdkovice
Pšánky

75 bod
73 bod
69 bod
68 bod

13. místo

Bystré B

34 bod

PO DRUHÉ V NAŠÍ KARIÉ E, JSME TAK ZVÍT ZILI V TÉTO PRESTIŽNÍ LIZE.
M ŽEME JEŠT KONSTATOVAT, ŽE TA LETOŠNÍ SEZONA BYLA ASI
NEJLEPŠÍ.
2. ÍJNA – ESKÝ KRUMLOV
Tento memoriál se pro nás stal asi zakletým. Nevím zda –li to d lala daleká cesta, nebo
jiné klima. Tady se vždy ponau íme z p edchozích chyb a nakonec nás zasko í zcela jiný
nedostatek. Letos jsme pokus rozb hli výborn a vše nasv d ovalo tomu, že bychom
jsme se mohli dostat až na stupn vít z . Bohužel neuv itelnou sm lu m l pravý proud,
kdy nedal v as proudnici a bylo po nad jích. Pokus jsme dokon ili s asem 33,63 s.
Tento as nás poslal do hloubky až na 54. místo. Celkem se této sout že zú astnilo 103
družstev. Vít zství si p ipsalo SDH Bohdalín (okres PE) s asem 24,05 s. Mužstvo
z Trnova obsadilo p kné 5. místo.
A co nás eká? Na samotný záv r sezóny tradi ní pohár V SR – memoriál V. I. Lenina,
který se koná 30. 10. v Širokém Dole.
Ševc Leoš

$
Prodám pln funk ní automatickou pra ku GORENJE PS 643 NWB.
-

nastavitelný termostat
½ nápl
E + vlna
600 ot.
p ední pln ní
60 x 60 cm
CENA: 1890,-

Tel: 494 665 266

P íští íslo vychází 3.prosince 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30.listopadu 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 5. listopadu 2004.

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

