Milí tená i,
spole n s námi vstupujete do dalšího roku Bysterského zpravodaje. Rok, který práv skon il,
byl mnohými ozna ován za rok katastrof. Hurikány v Americe, v trná smrš ve Vysokých
Tatrách a v samém záv ru desetitisíce mrtvých p i záplavách v jižní Asii. Tedy nic takového, co
by mohlo lov ka p esv d it o tom, že se minulý rok vyda il. P esto však takových v cí existuje
jist mnoho. Nov navázaná partnerství, narození d tí, úsp chy v zam stnání i sportu nebo jen
prostá radost se setkání s p áteli. A všechna tato malá vít zství p ehluší malé tragedie, které
nás i tomto roce jist ekají.
Vaše redakce.

Zápis . 12 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 15. prosince
2004 v 19 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., Francová D., Tomáš J. . Dále bylo p ítomno 18 ob an obce.
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) R zné záležitosti
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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. P ibyla a p. Dusílka M. .
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 p ipom l provedené práce v obci v roce 2004:
o p ístavek d ev ného skladu šaten koupališt byl oplášt n a byly p eloženy
dlaždice u bazénu v hodnot cca. 30 000,- K .
o na staveništích rodinných domk byly provedeny p eložky vodovodního
ádu a prodlouženy vodovodní sít , zavedena kanalizace a rozvody el.
energie v ástce cca. 45 000,- K .
o Prob hla oprava plechování st echy hasi ské zbrojnice s nákladem 29 000,K .
dále seznámil zastupitelstvo s ukon ením ve ejných prací p. Beka k 31.12.2004,
v sou asné dob je p ipravována smlouva se stejnými podmínkami jaké m la
p edešlá o dalším zam stnávání výše jmenovaného do 31.12.2005.
starosta seznámil s jmenováním inventariza ních komisí k provedení
inventarizace majetku obce, které zastupitelstvo schválilo.
Hlavní inventariza ní komise: Leoš Ševc, Václav Šubrt, Michal Dusílek
Díl í inventariza ní komise: Ji í Tomáš, Václav Drašar ml., Marie Martinková
Díl í inventariza ní komise: Josef Mach ml., Zden k Martinek, Karel P ibyl.
zastupitelstvo projednalo a schválilo hospoda ení obce dle rozpo tového
provizoria v m síci lednu, kdy má být schválen rozpo et pro rok 2005. Objem
prost edk bude zahrnovat 1/12 rozpo tu obce roku 2004.
zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo tový výhled obce pro následující léta.
Schválilo sestavování výhledu obce na dvouleté období. Rozpo tový výhled je
p ílohou zápisu.
starosta seznámil s uskute n ným jednáním o „Zlepšení kvality ovzduší
v p íhrani ním regionu Orlické hory“, ve kterém se obec za adila mezi obce, do
kterých by m l být zaveden hlavní rozvod plynového potrubí.
Dále informoval o zajišt ní možnosti p evodu ásti sportovního h išt do majetku
obce od nyn jšího majitele STV Praha.
informoval o podané žádosti na Státní archiv Praha o podob historické pe eti
obce, která by mohla sloužit k vypracování znaku i praporu obce.

V záv ru zasedání starosta pod koval za vykonanou práci ob an m, zastupitelstvu
obce i ob anským sdružením i za iniciativu projevenou v roce 2004. Všem ob an m
obce pop ál hodn zdraví, št stí, spokojenosti a úsp ch do nového roku 2005.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 15.12.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje
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a) prodloužení smlouvy zam stnance p. Beka na vykonávání ve ejných prací v obci do
31.12.2005.
b) vedení hospoda ení obce dle rozpo tového provizoria do schválení rozpo tu obce pro
rok 2005 v m síci lednu, objemem 1/12 prost edk rozpo tu roku 2004.
c) rozpo tový výhled hospoda ení obce, který bude sestavován v dvouletých cyklech,
rozpracovaný na rozsah prací a jejich finan ní zabezpe ení.
Pro p ijetí: 9 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

15. ledna

29. ledna

Výro ní valná hromada
Sboru dobrovolných hasi
v místním hostinci. Za átek
v 15 hodin.
Pokra ování „Bysterské
ligy“ amatér ve stolním
tenisu.

Leden
1. ledna
3. ledna
4. ledna

Anežka Martínková
Ji í Matyska
Št pán Vaší ek
Barešová Marie
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5. ledna
8. ledna
9. ledna
10. ledna
12. ledna
14. ledna
16. ledna
17. ledna
19. ledna
21. ledna
22. ledna
23. ledna
26. ledna
28. ledna
29. ledna

Lucie Marešová
Vlastimil Hartman ( p. 71)
Zden k Martínek ml.
Marcela Menclová
Miloš Franc
Ji ina Smolová
Vlastimil Hartman
Tomáš Povolný
Jaroslav Rosenkranz
Josef Netík ml.
Josef Bek
Petra Kaválková
Adam Hejzlar
Barbora Felnerová
Josef Bartoš
Miloš tvrte ka
Leoš Ševc
Jan Jiránek
Zd nka Vinterová
Markéta Hejzlarová
Magdaléna Vaší ková
Bohdana Vaší ková

V sou asné dob p ipravuje redakce Zpravodaje vydání aktualizovaného telefonního
seznamu naší obce. Oproti starému seznamu se jist objeví mnoho ob an , jejichž
uvedené íslo pevné linky je již neplatné. Prosíme proto všechny ob any, kte í si nechali
zrušit pevnou telefonní linku, aby to redakci laskav sd lili. Pokud naopak chcete
zve ejnit íslo svého mobilního telefonu v tomto seznamu, sd lte taktéž toto íslo redakci.
D kujeme

Místní obecní knihovnu m žete navštívit v následujících dvou m sících takto:

Únor
B ezen

3., 17.
3., 17., 31.

Vždy od 16 do 18 hodin
I. Hradecká
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Se zpožd ním se rozjel již t etí ro ník amatérských turnaj ve stolním tenise a druhý
ro ník „Bysterské ligy amatér “. S ohledem na další uskute n né akce se tento turnaj
nazvaný „Váno ní“ konal již 11.12.2004. Ú ast byla dosti slabá, avšak velmi kvalitní.
Op t k nám zavítali dv nové tvá e z Dobrušky a u domácích se projevil nedostate ný
trénink. Výjimku tvo ili mladí hrá i z Ba etína, brat i Hofmanové. Díky po tu celkem
dvanácti hrá organizáto i upravili zp sob jednotlivých dvouher na t i vít zné sety, což
p ineslo do pr b hu turnaje mnoho zajímavých obrat .
A jak vše dopadlo?
Po adí v turnaji
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hofman Pavel
Hofman Stanislav
Hrubý J. (Dobruška)
Mlyná p. (Dobruška)
Ševc Josef

Po adí v „Bysterské lize“
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hofman Pavel
Hofman Stanislav
Ševc Josef
Ševc Leoš
Škalda Petr

10 b.
8 b.
6 b.
5 b.
4 b.

P edpokládaný termín dalšího turnaje je stanoven na 29.1.2005. Vše pot ebné bude
up esn no na plakátech.
Za sportovce Ševc L.

Pokud se chcete zbavit starých funk ních žárovek na nedávno použitý váno ní strome ek,
kontaktujte prosím redakci. Budou sloužit za doposud používané, které již dosloužily.
Redakce

ÍSLA BANKOVNÍCH KONT NA POMOC ASII POSTIŽENÉ VLNAMI TSUNAMI.
eská katolická charita
„sbírkové konto Charita pro postižené tsunami v Asii“
. konta : 369-369369369/0800
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variabilní symbol:

1071 - Indie
1151 - Indonésie
1711 - Srí Lanka

Adra
. konta: 85558555/0300
variabilní symbol: 777
Od 29.12.2004 m žete p isp t odesláním dárcovské SMS ve tvaru:

Za SMS zaplatíte: 35,70 K
My od Vás obdržíme: 32,70 K
Více o DMS na www.darcovskasms.cz
lov k v tísni
. konta: 991991991/0300
Maltézská pomoc, o.p.s.
Láze ská 2, 118 00 Praha 1, íslo konta: 117 700 / 0300

P íští íslo vychází 5.února 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 2.února 2005 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 8. ledna 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.
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