Zápis . 6 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. kv tna 2005
ve 20 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Francová D., Martinková M., Ševc L.,
Francová D., Dusílek M., Tomáš J. . Omluven: Mach 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. 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 žádost manžel Francových, bytem Bystré p. 88 o
p ipojení p ipravované novostavby rodinného domku na parcele . 89/4 v k.ú.
Bystré na sí ve ejného vodovodu a kanalizace obce a z ízení výjezdu na
komunikaci obce.
zastupitelstvo schválilo žádost p. Františka Haufera, bytem Janov p. 26 o
p ipojení p ipravované novostavby rodinného domku na parcele . 336/4 v k.ú.
Bystré na sí ve ejného vodovodu a kanalizace obce a z ízení výjezdu na
komunikaci obce.
zastupitelstvo schválilo poskytnutí p ísp vku 3 000,- K DSO Region Orlické
hory na spolufinancování projektu „Cyklobusy v Orlických horách 2005“.
zastupitelstvo schválilo provedení rozpo tových zm n dle seznamu p ílohy
zápisu.
zastupitelstvo schválilo výši cen vstupného a parkovného do sportovního areálu
na koupališti v obci na úrovni roku p edcházejícího.
zastupitelstvo projednalo schválilo žádost na navrácení finan ní ásti 12 190,- K
vdov po Václavu Netíkovi Helen Netíkové, bytem Mírová ul. 808, Dobruška.
Jmenovaný tuto ástku uhradil obci za nákup stavební parcely, na které však ve
smluvním termínu stavbu nezahájil a ástku ponechal na výb r jiné stavební
parcely. Jeho úmrtím se v c výstavby stala bezp edm tnou.
zastupitelstvo schválilo odkoupení skladové bu ky od manžel Kucha íkových,
bytem Hradec Králové dle kupní smlouvy za ú elem provozu za ízení
koupališt .

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18.5.2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) žádost manžel Francových o p ipojení p ipravované novostavby rodinného domku
na sí ve ejného vodovodu a kanalizaci obce a vydání rozhodnutí o výjezdu na místní
komunikaci.
b) žádost p. Františka Haufera o p ipojení p ipravované novostavby rodinného domku
na sí ve ejného vodovodu a kanalizaci obce a vydání rozhodnutí o výjezdu na místní
komunikaci.
c) poskytnutí p ísp vku DSO Region Orlické hory ve výši 3000,- K na akci „Cyklobusy
v Orlických horách 2005“.
d) rozpo tové zm ny dle p ílohy zápisu.
e) navrácení ástky 12 190,- K p. Helen Netíkové, bytem Mírová 808, Dobruška.
f) odkup sladové bu ky pro za ízení koupališt od manžel Kucha íkových.
Pro p ijetí: 8 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

4. ervna
5. ervna
11. ervna
25. ervna

D tský den u budovy
bývalé školy. Za átek v 15
hodin.
Vítání ob ánk v místnosti
SPOZu. Za átek ve 14
hodin.
Oblastní kolo celoro ní
innosti dorostu v Novém
M st nad Metují.
Okresní kolo sout že
dosp lých v požárním
sportu v Kvasinách.

erven
3.
4.
5.
7.
9.

ervna
ervna
ervna
ervna
ervna

10.
12.
14.
19.
21.

ervna
ervna
ervna
ervna
ervna

Zuzana Dušková
Zden k Mat j
Antonín Franc
Anna Sozanská
Jan P ibyl
Michaela Toušková
Shelly Scheepers
Pavla Vaší ková
Antonín Ptá ek
Blanka Janebová
Jaroslav Duška
Pavel Macek

23. ervna
24. ervna
26. ervna
28. ervna
29. ervna
30. ervna

Nikola tvrte ková
Rosvita Šritrová
Samuel Hejzlar
Ji í Maisner
Kate ina tvrte ková
Ji í Tomáš
Marie Drašnarová
Miroslav Pek
Veronika Krpatová

Hasi ské okénko
Na p ání n kterých ob an p inášíme kalendá hasi ských sout ží, na kterých m žete
podpo it reprezentanty našeho Sboru dobrovolných hasi .
4.6. 2005 - Dobré - Podorlická liga
11.6. 2005 - Vrbice - Podorlická liga
11 .6. 2005 - Trnov - no ní sout ž v pož.útoku /sklopné ter e/
12.6. 2005 - Trnov - EXTRALIGA v pož.útoku + Podorlická liga
18.6. 2005 - astolovice - Podorlická liga
25.6. 2005 - Kvasiny - Okresní kolo PS dosp lých
26.6. 2005 - Opo no - Pohár hasi ské mládeže
5.7. 2005 - Kvasiny - Podorlická stovka ( eský pohár v b hu 100m)
22. – 26.7.2005 – Bystré – Mezinárodní sout ž mladých hasi a Hry bez hranic
20.8. 2005 - Okres Rychnov /Dobruška/ - Krajské kolo PS dosp lých 27.8. 2005 Dobruška - Podorlická liga
3.9. 2005 - Myšt ves - Podorlická liga
10.9. 2005 - Opo no - Podorlická liga

Osm dní po vít zné okrskové sout ži v Bohdašín se družstvo dorostenc zú astnilo
okresního kola sout že dorostu v Kvasinách. Po vyrovnaném výkonu zasloužen
zvít zilo a vybojovalo si tak postup do oblastního kola v Novém M st nad Metují.
Oblastní kolo se koná v sobotu 11. ervna na stadionu generálka Klapálka. Za átek
disciplín v 8 hodin. P ije te fandit!

Tradi ním vyvrcholením celoro ní innosti Mladých hasi je okresní kolo hry Plamen.
To letošní se uskute nilo ve dnech 27. – 29. kv tna v Ješt ticích. V tomto klání
reprezentovala náš sbor 2 sout žní družstva. V úporném klání nejen se soupe i, ale i
z tropickým po asím podala ob dv sout žní družstva dobré výkony. Družstvo starších
po zaváhání v technických disciplínách obsadilo celkové 6. místo. V tší radost nám pak

p ipravilo družstvo mladších, které navázalo na úsp chy z minulých let a v celé sout ži
zvít zilo. Výrazným úsp chem je i vít zství Martina Štainera v b hu na 60 m
s p ekážkami jednotlivc .
Michal Dusílek
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Okrsková sout ž – 7.5.2005 v Bohdašín

První sout ží v letošním roce se stala okrsková sout ž, do které naše SDH zapojilo
celkem dv družstva muž (Bystré „ A“ a Bystré „ B“ /dorost/) a jedno družstvo žen. Na
velké trénování nebylo p íliš mnoho asu, tak se šlo vícemén na jistotu. Ob družstva
muž podala dobré výkony a po první disciplin , štafet 4 x 100m (v Bohdašín se však
na omezeném prostoru b halo asi 4 x 79, 5m) se pohybovala na druhém, respektive na
tvrtém míst . Tuto discíplínu s p ehledem vyhrálo velmi rychlé družstvo z Dob an
s náskokem tém šesti sekund. Vše op t rozhodovaly útoky. Naše á ko dokázalo, že tuto
disciplínu ovládá a sou tem as se dotáhlo na druhé místo za muže z Dob an.
Opravného pokusu v útoku využili celkem dv družstva a doslova áru p es rozpo et
všem ud lalo naše bé ko, které v bec nejlepším útokem odsunulo doposud vedoucí
Dob any na druhé místo. Muži tak mohli být nadmíru spokojeni, nebo se umístili na
medailových pozicích. Tým žen to bohužel vzal z opa ného konce a po nevyda ené
štafet se p íliš nepovedl ani útok a tak to sta ilo až na páté místo.
„Podorlická liga“
8.5.2005 – Houdkovice
Tradi n první kolo ligy se rozjelo v Houdkovicích. Letos se po así p edvedlo a
p ipravilo tém neregulerní podmínky – silný vítr a teplota t sn nad nulou. Proto také
žádné mužstvo nedokázalo atakovat lo ský as vít ze 24,67 s., kterým byl náš tým „ A“ .
V tomto kole jsme se museli smí it s asy okolo 30 s. I p es nep íznivé podmínky se
našim vcelku da ilo a tým „ A“ obsadil 3.místo, tým „ B“ 6.místo. Á ko pak ješt ve finále

o putovní pohár umíst ní vylepšilo, obsadilo první místo a pohár p ivezlo op t do
Bystrého.
14.5.2005 – Ohnišov
Další kolo se konalo na nov opraveném h išti v Ohnišov . Op t jsme zapojili do sout že
ob družstva a tentokrát si vedla dosti rozdíln . Znovu nás potrápil silný vítr, takže asy
op t nepat ily k t m nejlepším. Naše á ko však vše zvládlo na výbornou a s asem 27, 67
zvít zilo. Druhý náš tým pokus pokazil a umístil se až na 14. míst .
21.5.2005 – Rájec
Hned o týden déle se konalo už t etí kolo ligy a kone n se po así umoud ilo. Nic to však
nezm nilo na tom, že dosažené asy nepat ily stále k t m nejlepším v porovnání
s lo skou sezónou. Na všechna mužstva padlo n jaké zakletí, i snad nervozita a každý
ud lal n jakou drobnou chybi ku. Nakonec to pro ob naše družstva dopadlo dob e a
ob se umístila v první p tce – Bystré A – 2.místo a Bystré B – 5. místo. Finále se pak
ú astnil pouze tým B a obsadil 4. místo.
V celkovém hodnocení Podorlické ligy si zatím vedeme velmi dob e. Tým Bystré A je
první se 42 body a náskokem t í bod , tým Bystré B je sedmý se ziskem 23 bod .
Další program podorlické ligy je následující:
4.6.2005 – Dobré,
12.6.2005 – Trnov
Mimo to nás ješt

11.6.2005 – Vrbice
18.6.2005 – astolovice
eká okresní kolo v požárním sportu.
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Ševc L.

%

Jak jste již jist zaregistrovali, objevilo se v naší obci v poslední dob n kolik p ípad
krádeží. Dbejte proto prosím d sledn ji na zabezpe ení svých majetk . Neusnad ujte
zlod j m zbyte n život!

&
Sbírka kostým divadelního souboru Osv tové besedy se postupem rozr stá. Tím však
vzniká problém z jejich uskladn ním. K vy ešení tohoto problému pot ebuje divadelní
soubor v tší množství šatních ramínek. Pokud tedy n jaká ramínka máte a jste ochotni
je poskytnout, kontaktujte p edstavitele Osv tové besedy.

POJE TE FANDIT
KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN A SOUT ŽE DOROSTU
Nové M sto nad Metují
11. – 12. ervna 2005
Stadion generálka Klapálka
Za átek v 8 hodin
P ije te podpo it družstvo dorostenc z Bystrého!
Veškeré zdroje silných zvuk vítány!
P íští íslo vychází 2. ervence 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. ervna 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. ervna 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

