Milí tená i. S drobným zpožd ním dostáváte do rukou zá ijové íslo našeho zpravodaje.
Práv uplynulý m síc byl plný akcí. Za al stávkou u itel , která ovlivnila pravidelný chod
ásti škol. Za p íjemného po así pokra oval sout žemi hasi , jejichž výsledky m žete v tomto
ísle shlédnout. M síc zá í byl m sícem zahájení hasi ské sezóny pro 25 mladých hasi , kte í
v sou asné dob p sobí ve místním sboru a piln se p ipravují na nadcházející sout že.
V záv ru m síce navštívila delegace obecního zastupitelstva obec Bystré u Stárkova, kde se
bude p íští rok konat další setkání obcí s názvem Bystré. Den poté prob hlo vítání nových
ob ánk naší obce.V dob práce na tomto ísle zpravodaje také v naší obci zakokrhal ohnivý
kohout, se kterým bojovali nejen naši hasi i, ale i jednotky z blízkého i dalekého okolí.
Zkrátka takový „ak ní m síc“.

Zápis . 10 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 17. zá í 2003
ve 20 hodin v místním hostinci.
P ítomni: p. Dusílek J., Martinková M., P ibyl J., Dusílek M., Šubrt V., Francová D.,
Ševc L.,Tomáš J., Mach J. , 27 ob an obce a host
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. Macha a p. Tomáše.

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:
- Seznámil p ítomné s návrhem úpravy vyhlášky obce o místním poplatku za svoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad , která se na základ p edloženého ekonomického rozboru
plateb za odpady v roce 2002 p i sou asných platbách stává obec ztrátovou.
Zastupitelstvo projednalo sou asný stav a schválilo návrh navýšit platby
s ohledem na finan ní výdaje roku 2002. Schválilo návrh nové vyhlášky k této
problematice. Vyhláška nabyde platnosti po ú edním vyv šení.
- Seznámil zastupitelstvo s provozem ve ejného vodovodu obce. Hygienickou
stanicí v Rychnov nad Kn žnou byla provedena kontrola provozu ve ejného
vodovodu a stanoveny podmínky provozování. Osobou, která bude provád t
odpo ty vodom r v letošním roce byl jmenován p. Josef Ševc. Cena za 1 m3
odebrané vody z ve ejného vodovodu byla pro platby roku 2003 stanovena na 12
K za m3 .
- Seznámil s jednáním uskute n ným na obecním ú ad týkajícím se projednání
Zm ny . 1 ÚPSÚ Bystré.
- Informoval o zájemcích o výstavbu rodinných domk v obci a sm rování
zástavbového plánu do severovýchodní ásti obce.
- Informoval o p ipravovaném kácení strom na rozmezí pozemk u skladových
hal.
- Seznámil s vývojem po tu trvale bydlících obyvatel obce.
lenky kulturní komise podaly informaci o p ipravovaném vítání ob ánk
v obci, které se uskute ní v ned li 28. 9. 2003.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 17. 9. 2003
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje
a) Poplatek za 1 m3 odebrané vody z ve ejného vodovodu obce
pro platby roku 2003 ve výši 12 K za m3.
b) Zn ní nové vyhlášky obce Bystré o místním poplatku za
svoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní a
využívání a odstra ování komunálních odpad a její
p ílohu – ekonomický rozbor finan ních plateb za rok 2002
proplacených za likvidaci odpad .

Pro p ijetí: 9 len OZ

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

25. íjna „Ples bezdomovc “ v hostinci „U Divo áka“.

Za átek ve 20 hodin

íjen
3. íjna
5. íjna
6. íjna
9. íjna
10. íjna
12. íjna
13.
16.
18.
19.

íjna
íjna
íjna
íjna

20.
22.
24.
26.

íjna
íjna
íjna
íjna

Eva Francová
Krystyna Mat j
Roman Toušek
Ludmila Šenke íková
Bohumil Pábel
Jan Bartoš
Kv toslava tvrte ková
Ludmila Kondeková
Adéla Sv tlíková
Milan Hradecký
Karel P ibyl
Marek Duška
Alena Novotná
V ra Kaválková
Irena Dusílková
Richard Poul
Marta Sv tlíková

Upozor ujeme ob any, že v pr b hu m síce íjna prob hne každoro ní ode et
spot ebované vody z ve ejného vodovodu. Prosíme ob any, aby toto vzali na v domí a
vyšli maximáln vst íc pracovníkovi obecního ú adu, který bude provád t odpo et.

Na základ žádosti ob an p inášíme seznam telefonních ísel léka ské pomoci.

Nemocnice Opo no
MUDr. Josef Bejda
MUDr. Ji í Jaroš
MUDr. Miroslav Végsö

494 667 101
494 622 880
605 514 960
494 622 044
603 238 650
494 623 940
494 622 334
494 622 500
494 622 220

MUDr. Miroslava Konrádová
MUDr. Hana Dyntarová
MUDr. Eva Ž árková
MUDr. V ra Karbanová

!
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DNE 11. ÍJNA 2003 OD 11 DO 11,25 HODIN PROB HNE V NAŠÍ OBCI SB R
NEBEZPE NÝCH ODPAD , KTERÝ ORGANIZUJE FIRMA MARIUS
PEDERSEN. PROSÍME OB ANY, ABY V TENTO DEN DONESLI VŠECHNY
NEBEZPE NÉ ODPADY K ODEVZDÁNÍ. ODB R NEBEZPE NÝCH ODPAD
JE PRO OB ANY OBCE ZCELA ZDARMA.

Dne 31. íjna 2003 kon í platnost 10 a 20 halé ových mincí. Po tomto datu je možné
tyto mince vym nit v pobo kách velkých bank. Pokud máte v tší po et t chto mincí
m žete je vym nit i na pobo ce místní pošty.
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V noci z 25. na 26. íjna kon í letní as. S p echodem na zimní as op t nastává
povinnost celodenního svícení motorových vozidel. Proto nezapome te, že platí „ Vid t
a být vid n“ .

&
Vítání ob ánk , které se uskute nilo minulou ned li se zú astnilo všech 9 nových
ob ánk naší obce spole n s rodi i. Srde n d kují organizáto i.
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$ (

Sbor církve bratrské v Bystrém organizuje každý poslední tvrtek v m síci Bysterský
klub pro maminky s d tmi od 0 do 6 let, který se schází u p. Sv tlany Hejzlarové ( p.
89). Za átek setkání v 10 hodin.

) $
Milí tená i, dovolte mi , abych Vás po delší odmlce znovu informoval o nových
výsledcích našich hasi . Za alo to po naší pouti. Naše družstvo muž se od té doby
v bec nezastavilo. Každý víkend je ekala sout ž a b hem pracovního týdne minimáln
1 x trénink. Dnes již m žeme íci, že úsp ch na Morav opravdu vnesl pohodu a
zlepšení formy týmu.
A JAK TO VŠECHNO ZA ALO?
23. 8. Oblastní kolo v Ji ín
Na tuto sout ž , která se skládá ze štafety 4 x 100 m, jednotlivci na 100 m a požárního
útoku se naše družstvo p íliš nep ipravilo. M lo to i na sv domí nesnesitelná vedra a
odrazilo se to na celkovém umíst ní. Již p i první disciplín bylo všem nad jím konec.
Bohužel ob štafety m ly neplatný pokus. V jednotlivcích a útoku si naši trochu
polepšili. Nakonec z toho bylo až 8. místo. Nebýt neplatné štafety , mohli jsme bojovat o
medaile. Celá sout ž byla tzv. prachbídná.
PODORLICKÁ LIGA
24. 8. Bašnice
Družstvo se ádn posílilo na pou ové zábav . Nebudete tomu v it, ale odrazilo se to i
na výkonu. Po nezdaru na krajském kole se poda ilo všem favorit m doslova vypálit
rybník. B hem celé sout že foukal nep íjemný vítr, což se odrazilo i na dosažených
asech. Naše družstvo s asem 25,02 s. obsadilo v základním kole 1. místo p ed
domácími. Sm la si tentokrát vybrala družstvo z Trnova, kdy jim praskla hadice tzv.
bé ko. Bohužel se tato situace stala i našim, p i první sout ži. Ve finále nás vytrestal
silný vítr a bylo z toho 4. místo.
31. 8. Trnov
Po así bylo podobné jako p ed týdnem v trné. Dobrý výkon op t p edvedlo družstvo
z Bašnic a jako první startující nasadily vysokou la ku. Jejich as – 25,15 sekund.
Ovšem Trnov m l op t sm lu. Jako minule jim praskla další hadice tzv. bé ko.Zkrátka
takhle to vypadá, když se šet í na nesprávném míst . Našim vše vyšlo na jedni ku .
Nejen že z opakovali vít zství v základním kole, navíc si ješt vylepšili osobní rekord
v ase 23,19 sekund.Ve finále to vyšlo Bašnicím ve skv lém ase 22,21 s. Naši byli t etí.
6. 9. Dobruška
Celý tým byl povzbuzen posledními dv mi vít zstvími. A proto všichni snili získat tzv.
hatrick. Nakonec opravdu z stalo pouze u snu, i když jen tak na p l. V základním kole
byl útok perfektn rozb hnut, ale došlo k zaváhání na pravém proudu a tak jsme
skon ili až na 10. míst . Tím se zastavil náš vzestup do Podorlické ligy. V te, že bylo
velké zklamání.

Závody v Dobrušce jsou zajímavé tím, že do finále nepostupuje prvních p t družstev,
nýbrž týmy od 1. do 16. místa. Pak jsou se azeny do dvojic a sout ží se vy azovací
metodou, tzv. pavoukem. Po stránce diváka je to velmi zajímavá metoda. Naše družstvo
projížd lo tzv. pavouka, jako n ž s máslem a na víc si op t zlepšilo sv j osobní rekord
22, 061 s. V kone ném finále jsme soupe ili z družstvem z Trnova. Ale po pádu jednoho
ze soupe ových muž , jsme se nakonec mohli radovat z 1. místa. A to pot etí za sebou.
13. 9. Kostelec nad Orlicí
Poprvé za celou sezónu nám v bec nep álo po así. Od samého za átku, až do konce
neustále pršelo, což se odrazilo i v návšt vnosti divák . Na druhou stranu jsme m li
št stí, že práv v Kostelci se b há na asfaltovém povrchu. Naše družstvo op t potvrdilo
skv lou formu. V základním kole obsadilo 1. místo s asem 23,96 s. Protože družstvo z
Bašnic zaváhalo, skon ilo až na desátém míst a tak náskok p ed druhými Pšánkami se
zten il na 13 bod . Ve finále o pohár starostky z Kostelce n.O. nám nebyli naklon ny
pov trnostní podmínky a tak jsme skon ili na 5. míst .
20. 9. astolovice
Po así nám kone n p álo a byl doslova letní den. Atmosféra v družstvu byla bojovná.
S ohledem na vyrovnalost mezi 3. až 8. místem kde byl rozdíl pouhých 8 bod vstoupila
do mužstva velká nervozita. Byli state ní a vypo ádali se se vším na jedni ku. I s asem,
který byl stejný na setinu sekundy jako v minulém závod 23,96 s. Znovu jsme zvít zili
v základním kole. Velkou sm lu si tentokrát vybralo družstvo z Bašnic a ne ekan se
tak ocitlo o 1 bod na druhém míst . Naši si také polepšili a v celkovém hodnocení jim
pat í zatím 3. místo. Bohužel se ztrátou 7 bod na druhého. I na dalších místech je
situace vyrovnaná. Vše se rozhodne až za týden p i posledním kole v Opo n .
Ješt dlužíme dodat umíst ní ve finále o pohár starosty, kde se nám neda ilo a obsadili
jsme 3. místo.
27. 9. Opo no
V posledním kole podorlické ligy, kdy po así už bylo trochu podzimní, šlo opravdu o
vše. Vyrovnanost na prvních dvou místech a zvlášt pak uprost ed tabulky napovídala
k napínavému souboji. Nervozita všech družstev byla na nejvyšším bod a podepsalo se
to i na kone ném po adí.Totální nervozit propadla družstva Rájce a Houdkovic.
P ipsala si neplatné pokusy a propadla se o dv místa v celkovém hodnocení Podor.
ligy. Velký boj svedla družstva Bašnic a Pšánek o 1. místo. Našim šlo také o hodn ,
zvlášt si udržet 3. místo v celkovém hodnocením. A jak dopadlo poslední kolo?
Na prvním míst se umístilo s velkým p ekvapením družstvo z astolovic asem 25,16 s.
Druhé místo obsadili naši hoši z Bystrého. T etí místo pat ilo Pšánkám a tvrtém místo
vybojovali Bašnice. Ješt nutno podotknout, že se sout že zú astnilo i narychlo sestavené
družstvo Bystrého B a obsadili 12. místo ze 17 družstev.
Velký vliv na neúsp ch družstva Bystré B byla nesehranost a p ílišná nervozita, zvlášt
pak našeho nejlepšího prouda e týmu B.
Celkové vyhodnocení Podorlické ligy:
Ze všech devíti závod se v záv re ném hodnocení nejhorší výsledek škrtá. Tato
skute nost však m la minimální vliv na celkové po adí , nebo ze 17 družstev se14
mužstv m neode ítal ani bod. A jak celý seriál po dramatické sout ži v Opo n dopadl?
1. místo – Pšánky (H K)
2. místo – Bašnice (JC) 3. místo – Bystré (RK)

99 bod
97 bod
92 bod

4. místo – Trnov (RK)
5. místo – Rájec (RK)
6. místo – astolovice (RK)

80 bod
78 bod
77 bod

Nutno podotknout, že naši hasi i po neúsp šném za átku, kdy po 3 kole byli na 13. míst
p edvedli vskutku výborný výkon v podzimní ásti ligy.
Celé vyhodnocení sout ží Podorlické ligy 2003 m žete shlédnout na výv sce vedle
autobusové zastávky. Jedna novinka, výsledky m žete zhlédnout i od poloviny íjna
v místním hostinci.
Za SDH Bystré
Vedoucí družstva Leoš Ševc

Na p íští íslo se m žete t šit 1. listopadu 2003.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 22. íjna 2003 p. Marii Martinkové na pošt .
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 2. íjna 2003.

