Vážení spoluob ané,
krátce po prvním jarním dnu se Vám dostává do rukou další íslo Bysterského zpravodaje.
Toto íslo je op t trochu siln jší a nás, jeho autory t ší, že se pozvolna za ínají objevovat i
p ísp vky od ob an obce. V nadcházejícím m síci dubnu nás ekají p edevším první svátky
jara – Velikonoce. Redakce p eje všem ob an m, aby tyto svátky oslavili stejn p íjemn , jako
velké množství dubnových oslavenc jist oslaví své narozeniny.
Vaše redakce

Zápis . 4 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. b ezna
2003 v 19 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Ševc L., Tomáš J., Šubrt V., Dusílek M., Martinková M.,
Francová D., Mach J., P ibyl J. .
Mimo len zastupitelstva bylo dále p ítomno 39 ob an obce.
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. Macha 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) R zné záležitosti:
-

-

starosta podal informaci o uskute n ném auditu hospoda ení obce za rok 2002.
dále informoval o problémech p i jednáních na odboru výstavby M stského
ú adu v Dobrušce ohledn regulativ ÚPSÚ Bystré. Informoval i o jednání
s navrhovatelem ÚPSÚ Ing. arch. Jiráskem ohledn aktualizace plánu. Obec po
konzultaci s odborem výstavby MÚ p edloží návrh aktuálních zm n regulativ
navrhovateli ÚPSÚ k odsouhlasení a prost ednictvím zastupitelstva bude
aktualizace realizována.
starosta informoval o p ipravované kolaudaci bytových jednotek, ke které byla
p edložena žádost o kolaudaci septik u p. 110.
dále informoval o provád ných zkouškách vzork vody z ve ejného vodovodu
obce a zasílání hlášení na hygienickou stanici.
starosta informoval ob any o stavu CO v obci a seznámil je se zákonem o
integrovaném záchranném systému a zákonem o krizovém ízení a postavení a
úkoly obce z nich vyplívající.
zastupitelstvo projednalo zabezpe ení p estupkové agendy dle § 53/1 zák .
200/1990 Sb. O p estupcích na základ ve ejnoprávní smlouvy dle § 63 zákona O
obcích a doporu ilo uzav ení této smlouvy s M stem Dobruška.
starosta podal informaci o p ipravovaných pracích v obci – údržb cest, oprav
rybníku, provedení oprav a nát r na budovách obce.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 12. 3. 2003:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.
1)

schvaluje
Uzav ení ve ejnoprávní smlouvy s M stem Dobruška k zabezpe ování
p estupkové agendy dle § 53/1 zák. . 200/1990 Sb.

6. dubna
12. dubna
13. dubna
20. dubna
21. dubna
30. dubna

Dív í koleda
Turnaj ve stolním tenise
Setkání d chodc
Velikono ní zábava
Pond lí velikono ní
Pálení arod jnic na Bu in

1. dubna
2. dubna
3. dubna
6. dubna
7. dubna
8. dubna
11. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
20. dubna
22. dubna
28. dubna
30. dubna

Duben

Petra Poulová
Marie Horáková
Josef Št pán
Anna Dušková
Pavla Bartošová
Ji í P ibyl
Bohuslav Maisner
Jan P ibyl
Filip Smola
Dana Netíková
David Horák
Josefa Michlová
Jana Sozanská
Jaroslav Tomáš
Marie Martinková
Martin Smola
Karolína Marešová
Anežka Hradecká
Marie Beková
Michal Dusílek

Zimní turnaj
Dne 1. 2. 2003 se uskute nil již tvrtý turnaj ve stolním tenise. Pro onemocn ní
nenastoupil zatím vedoucí muž celkového po adí Jan Franc. Této skute nosti naplno
využil druhý v po adí Petr Škalda. Celý turnaj tentokrát prob hl bez vážných problém
a poskytl mnoho vyrovnaných a p ekvapivých souboj již v základních skupinách.
Celkem se zú astnilo 23 hrá a po adatelé tak mohli být po posledním turnaji zase
spokojeni. Na záv r celkové po adí turnaje.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. – 6. místo

Petr Škalda
Leoš Ševc
Miloš Franc
David Kárník
Luboš Hejzlar, Jaroslav Pokorný

Turnaj O putovní pohár vít zného února
Tento turnaje se m l podle p vodního plánu uskute nit již 1. b ezna, avšak v tento
termín se uskute nila jiná akce, která by m la vliv na ú ast n kterých hrá . Proto
po adatelé posunuli termín na 15. 3. 2003. Zpráva o tomto turnaji se rozší ila do
vzdálen jších krajin a tak nás navštívila p ti lenná skupina z Dolní Lipovky u Rychnova
nad Kn žnou. Toto zap í inilo, že se turnaj sehrál na vyšší úrovni nežli doposud. Nutno
íci, že pro domácí to byl doslova šok. Zasko eni byli i naši nejlepší hrá i a to se odrazilo
i na celkovém po adí. Na druhou stranu je však nutné podotknout, že došlo k oživení
celého turnaje, k ur ité rivalit a obzvlášt boje ve vy azovacích zápasech byly plné
sportovního nap tí a hlavn povzbuzování fanoušk . O turnaj byl velký zájem a n kte í
se bohužel po napln ní maximálního po tu hrá nemohli zú astnit.
A jak vše dopadlo ?
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. – 6. místo

Vít zslav Švestka (Lipovka)
Ji í Ungrád (Dobruška)
Petr Be várovský (Lipovka)
Luboš Mondík (Lipovka)
Jan Franc (Bystré), David Kárník
(Ohnišov)

Domácí cht jí na tento turnaj rychle zapomenout, p idat v tréninku a byli pozvání na
odvedu Dolní Lipovky.
Celkové po adí po p ti odehraných turnajích se p íliš nezm nilo a vypadá následovn :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Petr Škalda
Jan Franc
Miloš Franc
Leoš Ševc
Stanislav Ševc

27 bod
27 bod
21 bod
12 bod
12 bod

O celkovém po adí v sezón 2002 – 2003 se rozhodne na posledním turnaji, který se
bude konat 12. 4. 2003. Ješt je nutné podotknout, že se našich turnaj zú astnilo již
celkem 48 hrá , avšak do celkového po adí budou zahrnuti hrá i, kte í odehráli
minimáln dva turnaje a t ch je zatím pouhých 21.

Dne 22. b ezna se v nov vyzdobeném hostinci „U Divo áka“ uskute nil tradi ní d tský
karneval, který po ádal kulturní výbor OÚ. Ten letošní byl zvlášt vyda ený, mimo jiné
i proto, že se sešlo velké množství masek i rodi ovského doprovodu. Kulturní výbor
tímto d kuje všem sponzor m, rodi m a spolupracovník m, kte í významnou m rou
p isp li ke zdaru celé akce.

Naši spoluob ané bohužel stále nerozumí, co znamená obecní vyhláška „ Zákaz volného
pobíhání ps “. N kte í milá kové se voln pohybují po obci ,a tím znep íjem ují život
mnohým
spoluob an m. N kte í majitelé se ani neobt žují b hem procházek dát svým milá k m
vodítko a nechávají je voln pobíhat. Pak dochází k napadení jiných ps , kte í jsou
spo ádan vedeni na vodítku. No uznejte, že majitel má co d lat, aby si svého psa udržel.
Jsou mezi námi i tací, kte í rad ji za bílého dne nechávají svého pejska v boud a
jakmile nastane noc už se m žou voln pohybovat. Pro Vaše lepší pochopení nyní
uvádíme „co praví obecní vyhláška:
Obecn závazná vyhláška obce o regulaci pohybu ps a jiného zví ectva na ve ejných
prostranstvích
Obecní zastupitelstvo obce Bystré se usneslo dne 15.7. 1998 podle § 36 odst. 1 písm. f
zákona NR 367/ 1990 sb. O obcích, ve zn ní pozd jších p edpis vydat podle 16 odst.1 a
§ 17 tohoto zákona ve zn ní pozd jších p edpis tuto obecn závaznou vyhlášku.

l. 1
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška zakazuje volné pobíhání ps , jakož i jiného domácího a
hospodá ského
Zví ectva na ve ejných prostranstvích.
l. 2
Základní pojmy
Ve ejnými prostranstvími jsou ulice, komunikace, ve ejná zele , náves, jakož i jiné plochy
Voln p ístupné bez omezení.

l. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako p estupek, pokud nep jde o jiný správní delikt,
nebo trestní in.

A co s t mito bezohlednými ob any ? Pokud nadále nebudou respektovat
vyhlášku, budou zve ejn ni. Pak už jen záleží na nich, jestli jim volný
pohyb jejich milá k stojí za to.
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Dnes se mnohé tradi ní ob ady pomalu vytrácejí, ale jeden tradi ní prvek, který
zachovávají všude, je kraslicová výzdoba. Jako všechny kulturní p edm ty, tak i vají ka
se zdobila v p edk es anském období. Ozdobená vají ka zabezpe ovala zdraví,
prosperitu v domácnosti i v hospoda ení, p inášela št stí a odvracela zlo. K svátk m
nového jara neodmysliteln pat í rozvíjející se proutky ko i ek.

KOLEDA
Hody, hody, do Provody, já jsem malý zají ek,
Utíkal jsem podle vody, nesl kopu vají ek.
Potkala m koroptvi ka, cht la jedno ervené,
Že mi dá lán jetelí ku a já ekl NE, NE, NE.
Na dvore ku za potokem mám já strýce králí ka
Tomu nosím každým rokem malovaná vají ka.
Velikonoce jsou zcela jiným svátkem, než Vánoce a také možností na výzdobu, nebo
p ípravu dárk pro koledníky je podstatn mén . Pokud ovšem nepo ítáme zlozvyk,
který se tak rozmáhá v poslední dob , darovat chlapc m peníze. Nemyslím symbolickou
korunu. V taškách chlapc s pomlázkou po ád šustí bankovky nemalé nominální
hodnoty. Celý smysl t chto p edevším duchovních svátk se touto finan ní transakcí
doslova stírá.

Kraslice je symbolem svátk a rozhodn jí nenahradí kinder- vají ko. Z tradi ních
velikono ních dobrot si m žeme p ipomenout :
-mazanec
-beránek
P ejeme p íjemné prožití t chto svátk .
P ipravila
M.Š.
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Kulturní výbor obce a SPOZ srde n zvou na setkání d chodc , které se uskute ní dne
13. dubna 2003 od 14 hodin v budov bývalé školy. Na programu bude p ednáška p.
Macha z M stského muzea v Dobrušce.
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Místní organizace eského erveného k íže organizuje dne 12. dubna 2003 od 14 do 15
hodin sb r obnošeného šactva. Pokud Vám tedy n jaké od vy zbyte n zabírají místo ve
Vaší sk íni doneste je prosím do autobusové zastávka p. Hrochové.
D kujeme
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Pošta v Bystrém nabízí 10 kg balení pracího prášku s aviváží a zm k ovadlem za cenu
280,- K . Prášek lze objednat do 10. dubna 2003 na tel. ísle 494 665 120 v ú edních
hodinách (8 – 9; 14 – 16). Prášek je možné po dohod i dovézt p ímo k Vám.

Osv tová beseda v Bystrém po ádá

v sobotu 29. b ezna 2003
v hostinci „U Divo áka v Bystrém“

ESKÝ MUZIKANTSKÝ PLES
K poslechu hrají ELASTIC a hudba OB Bystré.

Za átek ve 20 hodin
Vstupné 50,- K
Na p íští íslo se m žete t šit 27. dubna 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 23. dubna 2003 p. Marii Martinkové na
pošt .

Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 29. b ezna 2003.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv.

