Milí tená i,
uplynulý m síc leden byl v mnohých organizacích m sícem bilancování. Svoji innost hodnotili
místní hasi i i zdravotníci. Jedním z hlavních témat t chto hodnocení byla práce s mládeží. U
hasi tato práce p ináší své plody v podob úsp ch na krajské i republikové úrovni i
omlazení ídících struktur. Místní zdravotníci naopak eší problém nedostatku mladých len .
Je t žké najít odpov na to, pro tomu tak je. Snad jen, že nejen bez minulosti, ale i bez
p ítomnosti nás žádná veselá budoucnost ne eká.
Ta nejbližší budoucnost se nám otevírá již v tomto m síci a to prozatím na poli kulturním a
sportovním. Zatan it si m žete na hasi ském bále a poté si zasportovat v turnaji ve stolním
tenise. Ti nejmladší se zase mohou vy ádit na svém karnevalu. Hodn síly do kultury!

Zápis . 1 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 19. ledna 2005 v
19 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Dusílek M., P ibyl J., Francová D., Martinková M.,
Ševc L., Mach J., Francová D., Tomáš J. .
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. Tomáše a p. Šubrta.
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 záv re ný ú et hospoda ení obce Bystré za
rok 2004.
zastupitelstvo a projednalo a schválilo Zprávu o výsledku p ezkoumání
hospoda ení obce za rok 2004 vyhotovenou odd lením kontroly obcí a analýz
Krajského ú adu Královehradeckého kraje dne 12.1.2005.
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-

-

zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo et obce Bystré na rok 2005. Rozpo et
je sestaven v oblasti p íjm a výdaj jako vyrovnaný. Rozpo et byl po ur enou
dobu vyv šen na ú ední desce.
zastupitelstvo schválilo rozší ení výhledového rozpo tu obce pro rok 2007.
zastupitelstvo schválilo p ísp vek obce na rok 2005 pro MŠ v Ba etín , kterou
navšt vuje 5 d tí obce Bystré ve výši 17 500,- K . Dále schválilo p ísp vek pro
základní školu Trivium Plus o. p. s. Dob any, kterou navšt vuje 18 žák obce
Bystré ve výši 59 400,- K .
starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou Policie R obvodního odd lení
Dobruška o bezpe nostní situaci a kriminalit na území odd lení za rok 2004.
starosta informoval o uzav ení smlouvy s Ú adem práce v Rychnov nad Kn žnou
o zam stnání p. Josefa Beka na výkonu ve ejných prací v obci do 31.12.2005.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 19.1.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) záv re ný ú et hospoda ení obce Bystré za rok 2004.
b) zprávu o výsledku hospoda ení obce Bystré za rok 2004.
c) rozpo et obce Bystré na rok 2005.
d) výhledový rozpo et obce na léta 2006 – 2007
e) p ísp vky obce na mimoškolská a školní za ízení pro r. 2005:
- MŠ Ba etín 17 500,- K
- ZŠ Trivium Plus o.p.s. Dob any
59 400,- K
Pro p ijetí: 9 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

12. února

19. února
27. února

Hasi ský ples v místním
hostinci. Hudba TROP.
Vstupné 50,- K . Za átek
ve 20 hodin.
Tradi ní d tský karneval
v místním hostinci. Za átek
v 15,30.
Turnaj ve stolním tenisu
Únor 2005

v místním hostinci. Za átek
ve 13 hodin.

V úterý 25. ledna se manžel m Bartošovým narodila dcera Jani ka. Jménem redakce
Zpravodaje a Obecního ú adu p ejeme Jani ce hodn zdraví a hezký život v naší obci.

Únor
1. února
5. února
7. února
10. února
12. února
19. února
20. února

23. února
25. února
27. února
28. února

Marie Kom rková
Danuše Hrochová
Adolf Kárník
Martina Kaválková
Richard Balcar
Josef Povolný
Tomáš Kaválek
Ji í Mencl
Ji ina Rosenkranzová
Hana Smolová
Lenka Martínková
Monika Marešová
Vilma Hrubešová
Jan Maisner
Jakub Mencl
Josef Ryšavý
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Valná hromada MS K se konala dne 28. ledna 2005 v 17.00 hod na obecním ú ad .
Zú astnilo se 21 len a dva hosté.
Projednala se výro ní zpráva oblastního spolku
K Rychnov.
1) zpráva o innosti MS Bystré
2) zpráva o hospoda ení
3) volba výboru MS a volba delegáta na valné shromážd ní obl . spolku
K
Složení výboru:
Hrochová Danuše - p edsedkyn
Šubrt Václav - jednatel
Ševcová Eva - pokladní
Dušková Zuzana - revizor
Delegátka na valné shromážd ní - Hrochová Danuše.
Za dobu 4 let byl uskute n n 5 x sb r nepot ebného ošacení.
Navštívili jsme s gratulací a malým dárkem 28 našich len u p íležitosti jejich životního
jubilea.
Výbor MS se zú astnil každý rok výjezdního zasedání do r zných míst okresu Rychnov,
nap íklad : Olešnice, Rybná nad Zdobnicí, Tyníšt a Kostelec nad Orlicí.
V diskusi byla hlavn projednána nutnost náboru nových a mladších ob an a to i z ad
hasi , aby se zlepšila úrove práce v naši MS. V sou astné dob máme 35 len z toho
pouze 7 len v produktivním v ku.
O další innosti MS
K budeme naše leny, ale i ob any informovat v Bysterském
zpravodaji.
ZA VÝBOR MS
K
HROCHOVÁ DANUŠE

V po adí druhým turnajem letošní sezóny se stal „zimní turnaj“ konaný 29.1.2005. Venku
panovala po ádná zima, tak byl dosti velký problém vytopit sál na p íznivou teplotu.
Nakonec se to za p isp ní nového hostinského poda ilo a tak podmínky pro sportování
byli vcelku p íznivé. Do turnaje se celkem zapojilo 16 hrá pom rn dobré kvality a
svitla tak nad je, že by turnaje mohli i nadále pokra ovat. Oproti minulému turnaji došlo
k výraznému zlepšení z domácích hrá u France J., naopak po suverénních výkonech
v minulém turnaji v podání brat í Hofman z Ba etína se jim tentokrát natolik neda ilo.
Po adí v turnaji:
1. místo
Ungrád Ji í (Dobruška)
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2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Hofman Stanislav
Franc Jan
Mlyná P. (Dobruška)
Hejzlar Pavel

Po adí v „Bysterské lize“
1. místo
Hofman Stanislav
2. místo
Hofman Pavel
3. – 5. místo Ševc Leoš
Ševc Josef
Franc Jan

18 b.
13 b.
10 b.

Další turnaj „O putovní pohár Vít zného února“ se uskute ní v sobotu dne 27.2.2005 od
13,00 hod. Vše pot ebné bude up esn no na plakátech.
Za sportovce Ševc L.

!
KADE NICTVÍ – OHNIŠOV
ÚNOR 2005
5.2.
7.2.
14.2.
19.2.
21.2.
28.2.

SOBOTA
POND LÍ (O)
POND LÍ (R)
SOBOTA
POND LÍ (O)
POND LÍ (R)

OTEVÍRACÍ DOBA
POND LÍ (R)
POND LÍ (O)
SOBOTA

OD 7.00 DO 14.00 HOD
OD 12.00 DO 18.00HOD
OD 8.00 DO 12.00HOD

SPOJENÍ – MOBIL
737 359 513 MARTINA KAVKOVÁ
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Sdružení kamarád v Bystrém po ádá tradi ní „Pyžamový ples“, který se koná v pátek
4. 3.2005 a v sobotu 5. 3. 2005 od 20. 00 hod v místním pohostinství.
Informace podávají p. Dušková, nebo p. Sv tlíková.

Sbor dobrovolných hasi
v Bystrém v Orlických horách
Vás srde n zve na

který se koná
v sobotu 12. února 2005 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém
Hudba: TROP
Vstupné: 50,- K
Bohatá tombola
P íští íslo vychází 5.b ezna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 28. 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 5. února 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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