Vážení spoluob ané,
m síc se s m sícem sešel a Vám se dostává do rukou další íslo Bysterského zpravodaje.
Doufáme, že se Vám zkušební prosincové íslo líbilo, p estože jsme se nevyvarovali n kolika
chyb. Slibujeme však, že se polepšíme. V tomto polepšování nám m žete pomoci i Vy, naši
tená i. Pokud tedy máte n jaký nápad jak zpravodaj vylepšit i p ipomínku k jeho obsahu,
neváhejte a dejte nám o tom v d t. Uvítáme také a zve ejníme veškeré Vaše p ísp vky.
P ipomínáme, že nadále trvá možnost p ihlásit se k odb ru SMS zpráv o d ní v obci na Váš
mobilní telefon.
Vaše redakce

Zápis z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré, konaného 15. ledna 2003 v 19
hodin v kancelá i obecního ú adu.
P ítomni: p. Dusílek Josef, Ševc Leoš, Tomáš Ji í, Martinková Marie, Francová Dana,
P ibyl Jan, Šubrt Václav, Mach Josef. Omluven Dusílek Michal.
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) R zné záležitosti

Zasedání zahájil starosta 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. Francovou.
1) Starosta p e etl zápis z prosincového zasedání r. 2002 zastupitelstva obce. Zápis
byl schválen bez p ipomínek a ov en podpisy.
2) V bodu r zné záležitosti zastupitelstvo projednalo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dopln ní len komise a stavební skupiny
informaci starosty o nástupu civilní služby k termínu 31. 12. 2002 p. Pavla
Macka. Jmenovaný absolvoval školení bezpe nosti práce v Rychnov nad
Kn žnou, léka skou prohlídku a byl vybaven ochrannými pracovními
pom ckami. Byl zapsán do kurzu práce s k ovino ezem, který se
uskute ní v jarních m sících.
informace starosty o jednáních u MÚ v Dobrušce týkajících se zajišt ní
Léka ské služby první pomoci.
informaci o provedené inventarizaci majetku obce ukon ené k 31. 12.
2002.
zastupitelstvo vyjád ilo souhlas se zvýšením odm ny ú etní obce p.
Sv tlíkové o 1000,- K m sí n .
seznámení p ítomných místostarostou se zprávou o innosti Policie R
obvodního odd lení v Dobrušce za 2. pololetí r. 2002.
zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo tové provizorium podle
kterého se bude ídit hospoda ení obce do doby schválení rozpo tu obce
pro rok 2003.
zastupitelstvo projednalo a schválilo zrušení dlouhodob nedobytných
pohledávek v ástce 11 987, 21 K ú tovaných obcí k datu 31. 12. 2002.
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo provedení výmazu z kupní
smlouvy o nákupu stavební parcely ve v ci p edkupního práva pro
manžele Fellnerovi, bytem Klosova 488, Nové M sto nad Metují.
Jmenovaní nabyli stavební povolení dne 18. 12. 2002 a stavbu hodlají
zahájit v jarních m sících letošního roku. Tímto byla napln na podmínka
p edkupního práva a toto se stává bezp edm tným.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 15. 1. 2003:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

Schvaluje
a. hospoda ení obce dle rozpo tového provizoria do doby dopln ní
rozpo tových položek a schválení rozpo tu obce pro rok 2003.
b. zrušení dlouhodob nedobytných pohledávek vedených v ú etnictví obce
k 31. 12. 2002 ve výši 11 987, 21 K .
c. provedení výmazu v kupní smlouv na nákup stavebního pozemku
manžel Fellnerových, bytem Klosova 488, Nové M sto nad Metují . j. V
– 1365/2002 u Katastrálního ú adu v Rychnov nad Kn žnou týkající se
p edkupního práva.
d. sestavení kulturní komise v tomto složení:

Martinková Marie
Francová Dana
Povolná Gerlinda
Ševc Josef
Poulová Petra
Ing. Novotný Josef
Šinták Václav

lenka OZ
lenka OZ
vedoucí SPOZ
vedoucí osv tové besedy
kroniká ka
Vag – I – Noviny
myslivecká spole nost

sestavení stavební skupiny v tomto složení:
Ji í Tomáš, Josef Mach ml., Stanislav Záme ník, Josef Mach, Pavel
Macek.

Nápad vznikl nenápadn , kde jinde než v místním hostinci. Na sál se p emístil st l
z t locvi ny místní bývalé školy a za alo se jen tak „plácat“. Neuplynulo mnoho asu
a zrodil se další nápad – uspo ádat turnaj všech amatér zapálených do stolního
tenisu z Bystrého a okolí. Zap j il se druhý st l a mohlo se hrát.

Bez p edchozích zkušeností se do toho pustilo pár odvážlivc za velké podpory
hostinského, nakoupily se v cné ceny, p ipravil se sál a turnaj za al. Vybrané
startovné uhradilo ceny a zbytek byl použit jako kompenzace hostinskému za
elekt inu a výtop. Pravda je, že byl pom rn velký zájem, p ihlásilo se 18 muž a 5
žen. Organiza n to sice na 100 % zvládnuto nebylo, ale šlo p edevším o zábavu. A
zde jsou výsledky:
Muži:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Škalda Petr
Franc Jan
Gallo Jan
Ševc Josef
Franc Miloš

Ženy:

1. místo
2. místo
3. místo

Chaloupková Vlasta
Francová Dana
Machová Kate ina

Další turnaj se konal t sn po svátcích (27. 12. 2002) a tak byl nazván „váno ní“.
P vodním zám rem po adatel bylo turnaj rozd lit do dvou dn , nebo se hrálo ve
t ech kategoriích (muži, ženy, senio i). Avšak plány nabourala Výro ní valná
hromada hasi . Pr b h tak byl dosti náro ný a chyb l t etí st l. Finále muž m lo
op t stejné obsazení a zde jsou výsledky:

Muži:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Franc Jan
Škalda Petr
Ševc Stanislav
„Owánek Banánek“
Franc Miloš

Ženy:

1. místo
2. místo
3. místo

Dyntarová Kate ina (roz. Machová)
„Kotr Melinda“
Prázová Kamila

Senio i:

1. místo
2. místo
3. místo

Šubrt Karel
Lu á ek Old ich
Šubrt Václav

Ješt je nutno podotknout, že se celkem zú astnilo 21 muž , 9 žen a 7 senior .

Uplynul týden a byl na sv t další turnaj „novoro ní“, aby nám hrá i po cukroví
mnoho neztloustli. Tentokrát pro uvoln n jší pr b h sout žila pouze kategorie muž
a vše dopadlo následovn :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Celkový po et hrá
po t ech kolech.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Franc Jan
Franc Miloš
Ševc Stanislav
Ševc Leoš
Škalda Petr
byl tentokrát pouze 14 a tak lze vytvo it jakési neoficiální po adí
Franc Jan
Škalda Petr
Franc Miloš
Ševc Stanislav
Ševc Josef

Celkové umíst ní všech doposud zú astn ných hrá
který se bude konat 1. 2. 2003.

25. ledna
1. února
22. února

bude zve ejn no na dalším turnaji,

Hasi ský ples v místním hostinci. Za átek ve 20 hodin.
Hraje skupina TROP. Vstupné 40 K .
Turnaj ve stolním tenise v místním hostinci. Za átek ve
13 hodin. Bližší informace v hostinci.
Masopust. Sraz masek v 9 hodin v hostinci.

!

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
Jan Maisner
Jakub Mencl
Josef Ryšavý

Redakce se tímto omlouvá p. Miloši tvrte kovi za neuvedení v seznamu
oslavenc v m síci lednu. Tímto mu dodate n gratulujeme.

V m síci lednu nás navždy opustil p. Lubomír Hejzlar z . p. 108.
est jeho památce!

Všem p átel m a známým d kujeme za projevenou soustrast nad ztrátou našeho drahého –
pana Lubomíra Hejzlara.
Zarmoucená rodina

Dne 14. února 2003 se od 13 do 16, 30 hodin koná zápis do prvního
ro níku Soukromé základní školy Trivium Plus o. p. s. v Dob anech.
Rodný list a p ez vky sebou !
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Obecní ú ad upozor uje majitele ps , že nadále platí zákaz volného
pobíhání ps po obci.
Poplatek ze ps pro rok 2003 bude možné uhradit v hotovosti na
obecním ú ad v Bystrém dne 19. února 2003 od 17 hodin.

" $ #

% &

Pan Jaroslav Duška nabízí ke koupi posypovou s l za cenu 4, 20 K za
kilogram. Minimální balení 25 kg. Bližší informace na ísle 724 236 527.

Otevírací doba pobo ky v Bystrém je od 8 do 9 hodin a dále od 14 do 16
hodin.
31. ledna bude pošta po celý den uzav ena.

14. a 21. února se od 14 do 15 hodin konají Dny stavebního
spo ení
eskomoravské stavební spo itelny. P ítomna bude
obchodní zástupkyn p. Šmídová z Dobrušky, která p ípadným
zájemc podá vy erpávající informace.

!
Vás srde n zve na

Hasi ský ples,
který se koná
v sobotu 25. ledna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém
Hudba: TROP
Vstupné: 40,- K
Bohatá tombola
Na p íští íslo se m žete t šit 28. února 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 23. února 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 25. ledna 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

