Milí tená i,
po dlouhém babím lét vítejte do m síce padajícího listí. Tento m síc je obdobím zklidn ní,
zamyšlení, bilancování. Je i obdobím prozatím klidné p ípravy na svátky nejvýznamn jší –
Vánoce. Ty se nám nenápadn p ipomínají již v tomto ísle Zpravodaje. Nepropadejte ovšem
zbyte né p edváno ní panice a rad ji p íjemn bilancujte.

Zápis . 11 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 19. íjna 2005
ve 20 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., P ibyl J., Martinková M., Ševc L., Francová D.,
Dusílek M.. Omluveni: Tomáš J., Mach J..
Na zasedání bylo dále p ítomno 21 obyvatel obce a host .
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. Martinkovou 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 byly projednány tyto body:
- zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení hotovostního finan ního limitu obce na
ástku 20 000,- K .
- zastupitelstvo schválilo rozpo tové zm ny týkající se p evážn proplácení
zam stnance na ve ejných pracích dle soupisu.
- zastupitelstvo projednalo nabídku Mgr. Jitky Št pánové o za azení pozemk do
ÚPSÚ Bystré za ú elem výstavby rodinných domk . Navrhlo, aby k provedení
zm ny ÚPSÚ bylo za azeno více lokalit v obci.
- starosta informoval o probíhajících pracích v obci
byla dokon ena dostavba chodníku a bude zažádáno o kolaudaci
stavby
probíhají dokon ovací práce na kanaliza ní a vodovodní p ípojce
stavebních parcel a probíhá p íprava na kolaudaci z ízené
infrastruktury
bylo p istoupeno k odvodn ní rybníku v obci za ú elem jeho
zrušení
v areálu koupališt byl uskute n n úklid za ízení a p íprava na
zazimování
d evo k vytáp ní bylo zajišt no pro budovu bývalé školy
prob hla oprava traktoru s p ípravou na zimní údržbu
komunikací
na pozemcích u kaple u koupališt bude provedena výsadba lip
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 19. 10. 2005:
Zastupitelstvo obce Bystré
1. Schvaluje
a. zvýšení hotovostního finan ního limitu obce na ástku 20 000,- K
b. provedení rozpo tových zm n dle p iloženého seznamu zápisu
Pro p ijetí: 7 len OZ

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

5. listopadu
6. listopadu
7. listopadu
19. listopadu

Tradi ní bysterské posvícení
v místním hostinci. Za átek ve
20 hodin. Hraje Elastic.
„Posvícenský ma “ ženatí x
svobodní. Za átek v 13, 30.
Zlatá hodinka od 11 hodin.
Ve ejná zabíja ka ve skladové
hale.

27. listopadu

Zábavné odpoledne pro d ti
v t locvi n bývalé školy.
Za átek v 15, 30.

Listopad
2. listopadu
3. listopadu
6. listopadu
8. listopadu
9. listopadu
12. listopadu
14. listopadu
18. listopadu
20. listopadu
22. listopadu
24. listopadu
25. listopadu
26. listopadu
27. listopadu

Ji í Andrš
Vlasta Špa ková
Dagmar epelková
Simon Krpata ml.
Dobromil Hejzlar
Ond ej Toušek
Ji í Jiránek
Václav Špa ek
Veronika Fellnerová
Jaroslav Kom rka
Milada Matušková
Zde ka Tomášová
Jarmila Hejzlarová ml.
Zde ka Machová
Michal Vaší ek
V ra Geislerová

Každý z nás dostává pravideln den co den letá ky do poštovní schránky a každý pátek
i sobotu denní tisk. Rádi si p e teme, co je nového v regionu a hlavn ekáme na TV
magazín, kde se dovíme, co budou dávat za týden v televizi. V letá ku se dozvíme, kde
mají jaké zboží za super ceny. Bohužel se za celý kalendá ní rok nast ádá tolik
nepot ebného papíru, že se klasicky ptáme kam s ním? Kdo má sv j vlastní bará ek a
topí si klasicky v kamnech, krbu i v kotli, nemá s tímto materiálem žádný problém. O
všem je tady hodn spoluob an , kte í topí elekt inou. A tady opravdu nastává
problém. V tšina spoluob an vezme tento nepot ebný materiál a vyhodí ho do
kontejneru. Pak se ale nem žeme divit, že kontejnery jsou neustále zapln ny. A proto
jsme se rozhodli, že Vám, našim spoluob an m ulevíme tomuto problému.

Po domluv s naším panem fará em jsme došli k názoru, že tento nepot ebný materiál
využijí d ti, které navšt vují faru. Proto jsme na ve ejném zasedání oznámili, že každý
tvrtek od 16 do 18 hodin m žete tento materiál odkládat na zem za hlavními dve mi
místní fary. Zvláš musí být svázány noviny a zvláš asopisy. Myslím si že každý z nás
rád pom že.
D. Francová

Zveme všechny d ti, které si cht jí trochu zasout žit a užít si sobotního odpoledne mezi
svými kamarády, aby p išly v sobotu 27. listopadu v 15.30 hodin do t locvi ny bývalé
školy v Bystrém. P ipravujeme pro Vás zábavné odpoledne, chyb t nebude ani dobré
ob erstvení. T šíme se na Vás!!!

Je to tak, rok je pry , Vánoce se op t blíží a my chystáme pro bysterské d ti besídku (17.
12.). Chcete-li, aby Vaše dít dostalo na besídce váno ní balí ek, p ihlaste jej prosím
nejpozd ji do 30. listopadu u Marie Martinkové (na pošt ). Zárove vybíráme p ísp vek
50,- K na každé p ihlašované dít . Mimobysterské d ti si v p ípad zájmu hradí celý
balí ek v hodnot 150,- K .

Zdá se, že zdejší výte níci si neberou servítky. Svoji neomezenou drzostí jdou do ím dál
v tších extrém . Poslední jejich úsp šnou akcí bylo vloupání do vozu Wartburg, kde
poni ili elektroinstalaci, v etn krádeže cívek a jiných drobností. Jsou dob e
organizovaní, technicky zdatní a mimo jiné mobilní.
U iníme tomu p ítrž, nebo budeme v i nim rezistentní?
Tyto lidské hyeny mají motivaci – viditelné a snadné úsp chy ve smyslu vlastního
obohacení na úkor svých spoluob an .
P.H.

Hasi ské okénko
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Již tradi n se naše družstvo muž vydalo na pom rn vzdálenou sout ž na jih ech,
kde se doposud nepoda ilo v celorepublikové konkurenci docílit p kného umíst ní.

Letos již m žeme konstatovat, že úsp ch jsme zaznamenali i zde a p i ú asti celkov 96
družstev, z nichž bylo 78 muž a 18 žen z 25 okres celé republiky, se poda ilo našim
muž m umístit na stupních vít z a s asem 24, 88s. obsadit p ekrásné t etí místo. Po
dosti smutném neúsp chu na krajském kole je tento výsledek tou nejlepší odpov dí na
kvalitu našeho týmu. Zárove lze konstatovat, že i letošní sezóna po prvenství v
„Podorlické lize“ je jednou z nejlepších našeho SDH.
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Letos na této sout ži výjime n p álo po así, zvlášt pak teploty byly o n co výše nad
nulou, než-li v p edchozích ro nících, kdy se doslova na sportovišti bruslilo. Tato
skute nost však naopak vyvolala více nepovedených pokus a to u v tšiny favorit .
Bohužel se k nim p ipojilo i naše družstvo a na úplný záv r sezony si p ipsalo neplatný
pokus. Ješt je nutno dodat, že i této sout že se ú astní kolem stovky družstev z celé
republiky a útok se provádí na dv „bé ka“, což platí pro kategorii muž i žen.
Na záv r si dovoluji pod kovat všem, kte í se podíleli na vzorné a úsp šné reprezentaci
našeho SDH a pop át alespo stejn kvalitní sezónu i p íštím roce.
Ševc L.

P íští íslo vychází 4. prosince 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. listopadu 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. listopadu 2005.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

