Milí tená i,
„b ezen za kamna vlezem, duben ješt tam budem“ íká jedno lidové po ekadlo. Zdá se, že
toto po ekladlo v letošním roce najde svého napln ní. Alespo tomu nasv d uje množství
sn hu, jež zavalilo i naši obec. Tento sníh p sobí komplikace chodc m, idi m a nejv tší
radost z n j tak mají d ti. Chodci eší tento sv j problém ch zí podél silnice i v nízkém
sn hu, kde je cesta alespo trochu sch dná. idi i, jež pravideln vyrážejí svým vozidlem za
zam stnáním i zábavou takto jednoduše svoji situaci vy ešit nemohou. N kte í z nich proto
berou do rukou lopatu, n kte í domácí sn hovou frézu a n kte í ekají na spásu v podob
siln jšího stroje. Když tato nep ijde, propadají tito lidé zoufalství.
Se strojem je však jeden problém. Nejezdí sám, ale musí ho n kdo ídit. Tím n kým bývá
zpravidla lov k.
Tento lov k se však nem že stát pro ostatní otrokem Ned lejme proto z lidí otroky a rad ji
p isp jme svoji troškou do mlýna
!

Zápis . 2 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. února 2005
v 19 hodin v kancelá i OÚ.

P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Francová D. .
Omluveni: Dusílek M., Mach J., 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. Francovou a p. P ibyla.
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 schválilo zm nu provozního ádu ve ejného vodovodu v obci
týkající se etnosti odb r vzork pitné vody a odb rních míst.
starosta seznámil zastupitelstvo s agendou provozu vodovodu a kanaliza ní sít .
dále seznámil se zadáním aktualizace odhadu ceny pozemk sportovního h išt .
informoval zastupitelstvo, že po dlouhodobé snaze získat otisk historické pe eti
obce bylo dosaženo úsp chu a otisk nesoucí podobu kostela s kupolovitou bání
byl objeven ve státním archivu v Praze. Tímto také byly zadány k vyhotovení
návrhy znaku a praporu obce.
zastupitelstvo rozhodlo o vydání nových pohled obce v letní a zimní verzi.
ve stavebních pracích je zajiš ován materiál na dokon ení ve ejného osv tlení u
nových rodinných domk a firma, která provede dokon ení chodníku u budovy
OÚ.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 16.2.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) zm nu provozního ádu ve ejného vodovodu obce Bystré.
b) návrh rozpo tu Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory pro rok 2005.
Pro p ijetí: 6 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

5. – 6. b ezna

19. b ezna
27. b ezna

Tradi ní „pyžamový
dvojboj“ v místním
hostinci. Za átek ve 20
hodin.
Turnaj ve stolním tenisu
„O putovní pohár Pepika“.
Za átek ve 13 hodin.
Velikono ní zábava
v místním hostinci.
Po ádají hasi i.

B ezen
1. b ezna
2. b ezna
4. b ezna
6. b ezna
9. b ezna
12. b ezna
13. b ezna
14. b ezna
15. b ezna
16. b ezna

Ji í Dusílek
Josef Ševc
Jan Kom rka
Blanka Hejzlarová
Ond ej Smola
Milan Bartoš
Josef Dusílek
Marek Hejzlar
Josef Mach
Dagmar Valášková
Jarmila Hejzlarová
Pavel Macek ml.
Kamila Ševcová
Frans Jozef Scheepers

17. b ezna
18. b ezna
23. b ezna
29. b ezna
31. b ezna

Gerlinda Povolná
Dana Francová
Lukáš Krej í
Eva Martínková
Ji í Šritr
Josef Langr

Upozor ujeme, že s platností od za átku tohoto m síce dochází ke zm n otevírací doby
místní pošty. Místní poštu m žete navštívit v t chto asech:
Pond lí – Pátek

8,30 – 9,30
14 – 16

V sou asné dob se p ipravuje rozsáhlejší aktualizace WWW stránek naší obce. ástí,
která je doposud tém prázdná, je ást v novaná soukromým podnikatel m v obci.
Žádáme tímto všechny soukromé podnikatele, kte í v sou asné dob aktivn podnikají,
aby poskytli údaje o své firm obecnímu ú adu ke zpracování. Jedná se zejména o:
-

název firmy
identifika ní údaje (I O, DI atd.)
kontaktní údaje
p edm t podnikání
logo
odkaz na vlastní www stránky

Za informace p edem d kujeme.
Michal Dusílek

Turnaj o putovní pohár „ Vít zného února“
Pohár op t odcestoval do Dobrušky
Letos se již pot etí konal turnaj o výjime ný pohár. M žeme konstatovat, že rok od roku se na
n m schází kvalitn jší hrá i a tak není divu, že se domácím stále neda í pohár získat, i když
letos chyb l jen malý kr ek. Do turnaje se celkem zapojilo 18 hrá , z toho pouze polovina
byla domácích. Nejv tším a zárove p íjemným p ekvapením tohoto turnaje se stal
z domácích Hejzlar Pavel, který hned od za átku podával výborné výkony. Škoda jen, že ve
finále se už tolik neda ilo. Dobrou formu stále potvrzuje Hofman St. a Franc J. Tentokrát
došlo i na to, že n kte í hrá i doplatili na nep íznivý los do základních skupin a turnaj opustili
p ekvapiv již po prvním kole, což ádn zamíchalo pr b žným po adím v „Bysterské lize“.
A jak turnaj konaný dne 26.2.2005 dopadl? V porovnání s minulým turnajem se nám na
prvních p ti místech jména nezm nila, jen se vym nilo po adí.
Po adí v turnaji:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

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

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

Hofman Stanislav
Franc Jan
Hejzlar Pavel
Ševc Leoš
Ševc Josef

26 b.
16 b.
16 b.
14 b.
13 b.

Další turnaj „ O putovní pohár Pepika“ se uskute ní v sobotu dne 19.3.2005 od 13 hod. Vše
pot ebné bude up esn no na plakátech.

Asi jste si všimli, že tento sport se v našem zpravodaji objevuje poprvé. Pro nezasv cené, se
jedná o podobný sport hokeji, avšak s tím rozdílem, že místo bruslí máte tenisky, hokejka je
kratší a z plastu, hraje se v t locvi n , místo puku je plastový mí ek a branká chytá bez
hokejky holýma rukama a maskou na obli eji. No a jelikož se v naší vesnici nenašlo tolik
blázn , zkontaktovali se kamarádi z vedlejších vesnic a vyrazilo se na historicky první turnaj
do Skuhrova nad B lou. Družstvo si zatím ponechalo strohý název „Bystré“, ale s ohledem na
složení týmu šlo spíše o „Bystré-Dob any“. I když je ú ast na turnaji pro nás novinkou,
tomuto sportu se v tšina hrá týmu v nuje již t etím rokem a to p evážn v období listopad
až duben. Ale již n co k výše uvedenému turnaji.
Konal se dne 12.2.2005 v t locvi n ZŠ ve Skuhrov nad B lou. Celkem se ho zú astnili ty i
týmy, domácí „Alba Skuhrov n.B.“, „Tenis Kvasiny“, Kostelec n. Orlicí a „Bystré“. Naši si
nevedli v bec špatn , i když je nutno podotknout, že katastrofou pro nás byly první p le.
Pro názornost Vám poskytujeme jednotlivé výsledky:
Bystré – Kostelec: po 1. polo ase - 5 : 4 , kone ný výsledek - 11: 5
Bystré - Skuhrov: po 1. polo ase - 1 : 7 kone ný výsledek - 7 :11
Bystré – Kvasiny : po 1. polo ase - 4 : 5 kone ný výsledek - 16: 7
V základní skupin to pro nás znamenalo 2. místo o bod za domácími, kte í p ekvapiv
v posledním zápase remizovali s Kostelcem a ú ast ve finále. Zde jsme narazili na silný
domácí tým Skuhrova, ale tentokrát jsme si dali pozor na naše slabší první polo asy a
dokonce jsme se ujali vedení 1 : 0. Domácím se poda ilo ješt do polo asu vyrovnat a do
šaten se odcházelo s nerozhodným stavem. V druhé polovin jsme se do soupe e ádn obuli,
avšak z velkého náporu nepadla žádná branka. Naproti tomu se soupe i poda ilo skórovat
hned t ikrát. Naši se zmohli ješt na záv re ný tlak, ale již se poda ilo snížit pouze na 2 : 4.
P esto jsme s celkov druhým místem velice spokojeni. Na záv r Vás ješt seznámíme se
sestavou našeho týmu:
Branká : Bartoš Milan
Obránci:Václavek Roman, Ševc Leoš, Tamchyna Ond ej, Bartoš Jan
Úto níci:Ševc Josef, Moravec David, Krpata Simon, Bartoš Miroslav
Turnaj se hrál na ty i hrá e + branká , tabulka celého pr b hu turnaje bude zve ejn na na
výv sce u autobusové zastávky.
Za sportovce Ševc L.

Je to 62 rok , co byl na bysterských Dolech 26.2.19943 zast elen gestapem nadporu ík
Albín Sládek, len ilegální organizace "Obrana národa".
Narodil se 1.3.1889 v Jarom i. Po vyjití školy tam pracoval u firmy Popper. Od íjna
1910 byl v presen ní vojenské služb , v roce 1915 se oženil a pak musel na frontu v l.
sv tové válce. Vrátil se na konci roku 1919 jako legioná a pak z stal vojákem z
povolání. D stojníkem se stal 28.10.1924, byl jmenován poru íkem a pozd ji sloužil na
sborovém velitelství v Hradci Králové. Jako d stojník sl. Armády cítil povinnost
zú astnit se odbojové innosti v "ON", kde byla zapojena eská inteligence
severovýchodních ech.

Po okupaci eskoslovenské republiky Hitlerem odešel do ilegality s v domím, jaký život
ho eká. Mnohokrát se mu poda ilo uniknout zat ení, po t i roky nebyl jistý životem.
Hradecké gestapo se na n ho soust edilo, n kolik jeho spolupracovník bylo zat eno,
n kolik zast eleno. Gestapu se poda ilo zjistit, kde práv je. Ten den ho Bohuslav
tvrte ka p ivedl na Doly a tak v jejich chalup . 53 v noci ho gestapáci zast elili na
posteli. Bohuslav tvrte ka byl ihned zat en.
Rakev s t lem Albína Sládka musel dopravit bysterský ko í z Markova statku do
Nového M sta. Poh ební ústav v Novém M st vyú toval veškeré výlohy s p evozem
rakve do pardubického krematoria obecnímu ú adu v Bystrém. Pozd ji tuto ástku
bysterský bratr Bohuslava tvrte ky, Josef, obci zaplatil. Rozkaz Gestapa zn l :
"Potvrzení o spálení a popel bude dodán Gestapu v Hradci Králové".
Bohuslav tvrte ka p ežil koncentrák a na konci války 1945 se vrátil. Žil v Sedlo ov ,
kde p ed n kolika lety zem el.
Zdroj : "Národní osvobození" 2003.

V ra Vaší ková

!"
Modlitebna CB v Bystrém
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P íští íslo vychází 2.dubna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. b ezna 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. b ezna 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

