Milí tená i. Všichni máme za sebou parné léto, kdy teploty dosahovaly asto nesnesitelné
výše. Narozdíl od lo ského léta, se však to letošní obešlo našt stí bez v tších katastrof.
P estože vysoké teploty nutily spíše k pasivním odpo inku u vody, prob hlo o prázdninách
n kolik akcí. Mladí hasi i spolu se zástupci zastupitelstva vyrazili do Polska, družstvo muž
na Moravu. Kv li po así neprob hl volejbalový turnaj a i letošní pou byla trochu zvláštní.
Svoji aktivitu zvýšili s psi, kte í uznávají p edevším volný pohyb. Také rekreanti zvýšili své
usilí v sout ži o nejv tší zapln ní odpadových kontejner v obci. O tom všem se do tete
v tomto ísle zpravodaje. P íjemné po tení!

Zápis . 9 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 13. srpna 2003
ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., P ibyl J., Dusílek M., Šubrt V., Francová D.,
Ševc L. .
Omluveni: Tomáš J., Mach J.

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 p ijat.
Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Jmenoval ov ovatele zápisu p.
Martinkovou 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 programu r zné záležitosti starosta informoval:
- O dokon ených odpo tech odb ru vody z ve ejného vodovodu a jejich
vyú tování.
- Seznámil s možností ú asti na poznávacím zájezdu po ádaném Regionem O. H.
do Belgie a Nizozemí v rámci Programu obnovy venkova. Ú astníci si uhradí
náklady ve vlastní režii.
- Seznámil s dopisem Krajské hygienické stanice územního pracovišt Rychnov
nad Kn žnou týkajícího se provozu sportovního areálu v obci. S rozpornými
body vyjád ilo zastupitelstvo nesouhlas a navrhlo k této zpráv zaslat
vysv tlující dopis o provozu areálu a požární nádrže KHS.
- Seznámil s vypracováním dokumentace ochranných pásem vodního zdroje
ve ejného vodovodu, která je pot ebná k podání žádosti k odb ru podzemních
vod.
- Seznámil s postupem administrativních prací na vypracování nájemných smluv
provozu místního poh ebišt .
- Seznámil se stavem dokumentace k žádosti o kolaudaci byt v . p. 110.
- Zastupitelstvo schválilo návrh požadavk vybavení prost edk požární ochrany
obce jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci v rámci Regionu O. h. .
- Zastupitelstvo projednalo p id lení sklepní místnosti v budov . p. 107 k bytu .
6 a zárove místnosti d evníku, ve které se nachází mandl. Konstatovalo, že
mandl je používán jen výjime n a vyslovilo souhlas k nabídce ob an m o jeho
odprodání.
- Zastupitelstvo projednalo návrh možnosti nájmu místností léka ské ordinace
k provád ní masáží.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Zakladatelské smlouvy a Stanov
zájmového sdružení právnických osob k založení Korporace Dobrovolného
svazku obcí Region O. h. a Orlice, pot ebného k zahájení p ípravných prací na
projektu plynofikace Orlických hor.
- Zastupitelstvo schválilo samostatný návrh usnesení k zadání Zm ny . 1
Územního plánu sídelního útvaru obce Bystré v O. h.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13. 8. 2003
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) Samostatný návrh usnesení k zadání Zm ny
sídelního útvaru obce Bystré v O. h. .
Pro p ijetí: 7 len OZ

Proti: nikdo

. 1 Územního plánu

Zdržel se: nikdo

Zápis . 8 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. ervence
2003 ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., P ibyl J., Dusílek M., Šubrt V., Francová D.,
Ševc L., Tomáš J., Mach J., Haufer F. .
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 p ijat. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval
ov ovatele zápisu p. Francovou 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 starosta obce podal tyto informace:
- Informoval o p íprav projektu plynofikace Orlických hor, která byla
projednávána na zasedání Dobrovolného svazku obcí „Region Orlické hory“
konaném v Podb ezí. Zastupitelstvo vyjád ilo souhlas s p ipojením obce na sí
plynovodu za p edb žn daných finan ních podmínek.
- Seznámil zastupitelstvo se „Zprávou o bezpe nostní situaci a kriminalit na
území Obvodního odd lení Policie eské republiky v Dobrušce za období od 1. 1.
2003 do 30. 6. 2003.
- Podal informaci o uskute n ném setkání hasi ské mládeže konaném v polském
m st Lewin Klodzki, které bylo po ádáno spolu s 1. Mezinárodním fórem
samospráv obcí. Forum za ú asti zástupc samospráv m sta Lewin Klodzki,
obce Bystré v O. h., obce Bystré u Vranova nad T. ze Slovenska a n meckého
m sta Grossbeerenu se sešlo na ty panelových diskusích a výsledkem jednání
bylo podepsání t ístranné smlouvy o vzájemné spolupráci obcí Lewin Klodzki,
Bystré v O. h. a Grossbeeren. Rozší ení smlouvy o slovenskou ást se uskute ní
do konce tohoto roku.
- Seznámil s výsledkem kontroly Krajské hygienické stanice – uzemním
pracovišt m Rychnov nad Kn žnou na místním sportovním areálu „U
Koupališt “. K výsledk m kontroly byly zpracovány provozní ády k provozu
sportovního areálu a ubytování v chatkách a 14. 7. 2003 byly p edány
jmenovanému pracovišti k povolení schválení provozu.
K provozu areálu zastupitelstvo dále schválilo:
Vstupné do areálu: 10,- K dosp lí, 4,- K d ti, 5,- K
parkovné
30,- K ubytování v chatce za osobu a noc
30,- K za postavení stanu na jednu noc

-

-

Zastupitelstvo schválilo nájem prodejního stánku p. Rufferovi z Nového M sta
nad Metují v ástce 2 000,- K za letní sezónu 2003 s doplatkem spot ebované el.
energie ve stánku a skladové bu ce dle odpo tu elektrom ru.
Zastupitelstvo se dále zabývalo provedením zm ny Územního plánu sídelního
útvaru obce Bystré v O. h. . D íve schválenou aktualizaci ÚPSÚ je nutno dle
zákona realizovat provedením Zm ny ÚPSÚ. Starosta seznámil zastupitelstvo
s návrhem zm n ÚPSÚ, které budou p edloženy spolu se žádostí o provedení
Zm ny ÚPSÚ Bystré v O. h. M stskému ú adu Dobruška – odboru výstavby.
Zastupitelstvo zadání zm ny ÚPSÚ schválilo.
Zastupitelstvo dále schválilo p ipojení budovy . p. 76 v obci, která má být
rekonstruována na penzion a kemp spole ností „Het Zonnetje“ p. Scheeperse, na
vodovodní a kanaliza ní sí obce Bystré, kterých je obec majitelem a správcem.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 16. 7. 2003
Zastupitelstvo obce Bystré
I.
schvaluje
a) Provedení Zm ny ÚPSÚ Bystré v O. h. a zadání žádosti o realizaci M stskému ú adu
Dobruška – odboru výstavby s p edložením bod navrhovaných zm n.
b) P ipojení provozovny „Het Zonnetje“ . p. 76 v Bystrém na sí ve ejného vodovodu a
kanaliza ní sí obce, kterých je obec majitelem a správcem.
Pro p ijetí: 9 len OZ

8. zá í
20. zá í
21. zá í
28. zá í

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Zahájení kurzu n meckého jazyka pro úplné
za áte níky. Za átek ve 20 hodin. P ihlášky
na 606 561 071.
Janovské posvícení v hostinci „U Divo áka“.
Hrají Pláteníci
Tlu ení kohouta
Vítání ob ánk

Zá í
2. zá í
4. zá í
5. zá í
6. zá í
9. zá í
10. zá í
12. zá í
13. zá í

14. zá í
17. zá í
19. zá í
20. zá í
22. zá í
30. zá í

Jaromír Maisner
František Št pán
Ji í Tomáš ml.
Klára Dušková
Old ich Novotný
Václav Matuška
Dana Lukášková
Milada Machová
V ra Št pánová
Petr Horák
Hana Sv tlíková
Eva Balcarová
Ji í Balcar
Simon Krpata
Jaromír Maisner ml.
Marie Netíková
Jaroslav Vintra
Michaela tvrte ková
Josef Novotný
Ji í Povolný
Stanislav Záme ník
Eva Ševcová
Michal P ibyl
Václav Drašnar ml.
Václav Šinták

Ve dnech 5. – 8. ervence 2003 se v polském Lewín Klodzkém uskute nily 4. Hry bez
hranic mladých hasi . Tento 4. ro ník byl po ádán spole n s 1. Mezinárodním
setkáním místních samospráv. Setkání se zú astnili zástupcí obcí Lewin Klodzki, Bystré
v O. h., Bystré okr. Vranov nad Toplou (Slovensko), Val, Olešnice a Grossbeeren
(N mecko). P i panelových diskusích se zástupci obcí zabývali hlavními tématy innosti
místních samospráv. Vrcholem setkání bylo podepsání smluv o spolupráci mezi obcemi
Ladin Klodzki, Bystré v O. h. a Grosbeeren. Další setkání se uskute ní v listopadu

v n meckém Grossbeerenu a na jeho programu bude mimo jiné i jednání o rozší ení
t chto smluv o obec Bystré na Slovensku.

Kdo ztratil ozna ení „ Pro invalidy“ do osobního vozidla . AA 06117, nech se p ihlásí
na obecním ú ad . Po p edložení p íslušných doklad mu bude toto ozna ení vráceno.

Na místní poštu se vrátil zp t dopis podaný dne

22. srpna na adresu
Ing. František Linhart
Bubenská 55
170 00 Praha 7

Prosíme odesílatele tohoto dopisu aby si jej vyzvedl do 14. zá í 2003 v provozních
hodinách na poštovním ú ad . V p ípad nevyzvednutí bude tento dopis odeslán do
centrální úložny v Brn .

Od pátku 29. do ned le 31. srpna se koná setkání majitel a p íznivc voz Š 1203 ve
sportovním areálu „ U Koupališt “ v Bystrém. Na programu je vystoupení divadla
Ypsilon z Prahy, slavnostní jízda a tradi ní i mén tradi ní sout že.

!
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Obecní ú ad uvažuje o prodeji elektrického mandlu, který doposud sloužil ob an m
v místnosti ve dvo e obecního domu. Pokud máte zájem o tento stroj, spojte se
s obecním ú adem.

#
Po období zlepšení, se op t rozmáhá volné pobíhání ps po katastru obce. Zdá se tedy,
že námi vyhlášená sout ž „ O zlaté vodítko“ bude mít brzy své nové vít ze.

$
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Družstvo muž obdrželo pozvánku na sout ž v požárním útoku O pohár starostky obce
Kobylí na Morav konané 26. 7. 2003. Po chvíli váhání dosp li všichni lenové družstva
k otázce: „ Pro to nezkusit ?“ . S ohledem na dosti dlouhou vzdálenost (cca 200 km) se
nejd íve ešil zp sob dopravy. Po nedlouhém jednání se stavební firmou BAK Trutnov,
které vlastní pro tento ú el vhodné vozidlo se poda ilo formou sponzorského daru
dopravu zajistit. Pak už jen zbývalo se ádn p ipravit. Družstvo t sn p ed sout ží
zajistilo ješt nový pár savic a mohlo se vyrazit.
Jako jediní zástupci z ech jsme byli hned na za átku pasováni na favority sout že, což
vneslo do družstva velkou nervozitu. Celá sout ž pro nás nezvykle obsahovala celkem
dva pokusy, z nichž lepší se zapo ítává. Dále se nest íkalo na nást ikové ter e, ale na
sklopky. Po prvním pokusu, kdy jsme byli s asem 19, 57 druzí ást nervozity opadla.
V druhém pokusu jsme as ješt vylepšili, stejn jako první po úvodním kole,
profesionální tým z Paskova (okr. Frýdek – Místek). Výsledným asem 19, 07 jsme
zaostali o 1 setinu sekundy za výše uvedeným družstvem a na Morav jsme tak zanechali
výborný dojem. Nutno ješt dodat, že sout ž p isp la k povzbuzení celého týmu po
p edchozích neúsp ších a doufejme, že si naši zlepšující se formu udrží.
Leoš Ševc

)
Za n kolik dn op t za ne malým a velkým školák m škola. Její letošní za átek je
zvláštní tím, že bude po dlouhé dob „ zpest en“ stávkou u itel na ásti základních i
st edních škol. Tato chystaná stávka vyvolala u ady lidí vlnu emocí, asto úsp šn
p iživovanou sd lovacími prost edky. Objevila se slova o vydírání, nehoráznosti,
nemorálnosti u itel . U itelé p eci slouží národu, tak jak si troufají vznášet své

požadavky v dob , kdy vláda chystá svým ob an m utahování opask prost ednictvím
chystané reformy ve ejných financí. Slova o vydírání a nemorálnosti považuji za
p ehnaná. O co tedy stávkujícím u itel m vlastn p jde ? O nic v tšího, než o jednu
vlastnost, která bývá lidmi oce ována – schopnost plnit své sliby a proklamace. Bez
ohledu na politickou orientaci slibovaly všechny strany a vlády výrazné zlepšení situace
ve školství. „ Školství je naše priorita“ , zn lo p edvolebními programy. Jak tedy vypadá
priorita eského typu na po átku t etího tisíciletí ? Ze slibovaných šesti procent HDP
plynou do školství p ibližn procenta ty i. Chce – li angli tiná zakoupit moderní
u ebnice pro své žáky, nem že p írodopisec pro ty samé žáky zakoupit nový model
kostry. Po et žák ubývá. Ti, kte í si pamatují p epln né t ídy na školách by se mohli
radovat. Mén žák p ece umož uje individuální p ístup ke každému dít ti. Chyba
lávky! Ministerstvu se velké t ídy líbí a pro tedy nemít ve t íd nejlépe 35 d tí. „ Vy
nemáte na škole po íta e ? Nic se ned je. I bez po íta se dá vyu ovat. A my už jsme
po íta e dodali.“ , íká ministerstvo. Škoda, že ne do všech škol a že tyto po íta e byli
pon kud dražší. Nejvíce emocí však vyvolávají jednání o výši plat . V zemích, které na
vzd lání skute n staví a vidí v n m cestu k prosperit , se pr m rný plat u itel
pohybuje o 1,1 do 1,4 násobku pr m rné mzdy ve stát . V našem stát , který
ekonomicky pon kud skomírá berou u itelé 0,9 násobku této mzdy. Ano, u itelé slouží
národu. Nejsou ale misioná i. Ze svých plat musí živit rodiny stejn jako ostatní
ob ané. Ti, co to nezvládnou, ze školství odcházejí a nahrazují je d chodci a lidé bez
kvalifikace. Kvalita výuky klesá. O výši plat u itel nerozhodují jejich schopnosti, ale
rozhodnutí od zeleného stolu, kde platí, že siln jší vyhrává. Ty siln jší najdete na ulicích
v zeleno bílých vozech nebo za horami nevy ízených spor . Slabí se t m silným musí
asto bránit. Pohár trp livosti slabých se silnými p ete e poprvé 1. zá í.
Michal Dusílek, u itel

Redakce Bysterského zpravodaje p eje všem malým i velkým školák m hodn
úsp ch v za ínajícím školním roce 2003 – 2004.

