Září 2006


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. července
2006 ve 20 hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš J.,
Francová D., Šubrt V., p. Šubrtová, p. Kuchařík. Omluven: Mach J..
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Tomáše a p. Přibyla.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) V bodu různé záležitosti bylo projednáno:

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo projednalo postupné úkoly k zajištění akce svěcení praporů a
oslav výročí SDH.
Starosta seznámil s přípravou na setkání obcí Bystré konaném v Bystrém u
Poličky v sobotu 9. září 2006, zajištěné dopravě autobusem, objednávce čepic se
znakem obce pro účastníky a dárku pro pořádající obec. Kulturní komise bude
zajišťovat zájemce o návštěvu této akce, která bude s bezplatnou dopravou a
občerstvením.
Starosta seznámil zastupitelstvo se sdělením energetických závodů, že na obci
nebude požadován příspěvek na rekonstrukci trafostanice dle nové vyhlášky
platné od 1. 3. 2006.
Zastupitelstvo projednalo provozní režim sportovního areálu u koupaliště pro
výhledová období, přestavění části chatek na dvoulůžkové ubytování nebo
nákupu dvou ubytovacích buněk, provedení změn cen za ubytování. K zajištění
výběru vstupného do areálu se uvažuje o oplocení bazénu nebo celého areálu.
Realizace sprchových koutů v budově šaten. K zajištění sečení porostů v areálu
odprodat starý křovinořez správci areálu za cenu 1 500,- Kč.
Starosta informoval o zajištění dalších prací v obci:
 Bylo zadáno vyměření pozemků hřiště a cesty v části obce horní
Doly
 Je třeba urychleně zpracovat stavební povolení k zemním
úpravám na hřišti a studii záměru
 Obec zadala k vypracování kanalizační plán obce
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování za vzornou reprezentaci obce družstvu
dorostenců SDH za účast na mistrovství České republiky mládeže a dorostu
v Liberci a družstvu mužů za postup na mistrovství České republiky v požárním
sportu, které se bude konat v září v Litomyšli.
Zastupitelstvo schválilo přijetí Tomáše Kubce pro výkon měsíční brigády na
veřejných pracích v obci s nástupem od 17. 7. 2006.


Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 26. července 2006 ve 20
hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš J., Francová D.,
Šubrt V.. Omluveni: Mach J., Přibyl J..
Program:

1) Projednání harmonogramu voleb do zastupitelstev obcí
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Šubrta a p. Francovou.
1) Starosta seznámil zastupitelstvo se zákonem č. 491/2001 Sb. O volbách do
zastupitelstev obcí a korespondencí MÚ Dobruška týkající se zajištění voleb.
Zastupitelstvo dále projednalo body harmonogramu voleb:
• Stanovilo počet členů nově voleného zastupitelstva obce na 9 členů
• Stanovilo vytvoření jednoho volebního obvodu v obci

•

Dle zákona stanovilo potřebný počet podpisů na peticích:
• Nezávislí kandidáti 12 podpisů
• Sdružení nezávislých kandidátů 17 podpisů
V daném termínu bude toto vyvěšeno na úřední desce.
Zastupitelstvo upozornilo na podání kandidátních listin registračnímu úřadu
nejpozději do 15. srpna 2006.
2) V bodu různé záležitosti zastupitelstvo projednalo přípravu akce svěcení znaku a
praporu obce.
Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 26. 7. 2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.
schvaluje
a)počet nově volených členů zastupitelstva obce na 9 členů
b) vytvoření jednoho volebního obvodu v obci
c) stanovený počet podpisů na peticích
- nezávislí kandidáti 12 podpisů
- sdružení nezávislých kandidátů 17 podpisů
Pro přijetí: 7 členů OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. srpna 2006
ve 20 hodin v kanceláři OÚ.
Přítomni: p. Dusílek J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Tomáš J., Šubrt
V. Omluveni: Mach J., Francová D.. Dále byla přítomna kronikářka obce p. Poulová.
Program:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Různé záležitosti

Zasedání zahájil starosta obce p. Dusílek přivítáním přítomných a seznámením
s programem zasedání, který byl schválen. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu p. Tomáše a p. Martinkovou.
1) Starosta přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl schválen
bez připomínek a ověřen podpisy.
2) V bodu různé záležitosti bylo projednáno:
-

Zastupitelstvo a kulturní komise byly seznámeni s návrhem textu zápisu do
obecních kronik za rok 2004 a 2005.
Starosta informoval zastupitelstvo o plnění termínů harmonogramu voleb do
zastupitelstev obcí r. 2006.
Zastupitelstvo projevilo souhlas o postupu akce odprodání pozemku obce u
rodinného domu čp. 4, kdy po provedeném vyměření pozemku bude zadán
úřední odhad pozemku a na jeho základě stanovena prodejní cena.

-

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny týkající se financování pracovníka na
veřejných pracích Úřadem práce.
Zastupitelstvo schválilo zajištění sběru nebezpečného odpadu na podzim r. 2006.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 16. 8. 2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) rozpočtové změny dle soupisu k zápisu
Pro přijetí: 7 členů OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?
9. září

15. – 17. září

22. a 23. září

Setkání obcí Bystré
v Bystrém u Poličky.
Zájemci nechť kontaktují
p. Francovou
MČR v požárním sportu
v Litomyšli za účasti
družstva SDH Bystré
Představení divadelního
souboru Osvětové besedy
v Pohoří a Šonově. Začátky
vždy ve 20 hodin.



Společenský kalendář

Září
2. září

Jaromír Maisner
František Štěpán
Jiří Tomáš ml.

4. září
5. září
6. září

9. září
10. září
12. září
13. září

14. září
17. září
18. září
19. září

20. září
22. září
30. září

Klára Dušková
Oldřich Novotný
Václav Matuška
Dana Lukášková
Milada Machová
Věra Štěpánová
Karel Přibyl ml.
Petr Horák
Hana Světlíková
Eva Balcarová
Jiří Balcar
Simon Krpata
Jaromír Maisner ml.
Jaroslav Vintera
Eliška Toušková
Michaela Čtvrtečková
Josef Novotný
Benedikt Bareš
Luděk Smolík
Jiří Povolný
Stanislav Zámečník
Romana Bartošová
Eva Ševcová
Michal Přibyl
Václav Drašnar ml.
Václav Šinták

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, obec Bystré a všichni společně jsme oslavili žehnáním znaku a
praporu obce a Sboru dobrovolných hasičů získání obecních symbolů a vzpomenuli 120.
výročí založení hasičů. Chci Vám všem poděkovat za návštěvu a důstojný průběh oslav a
těm, kteří se na jejich zajištění podíleli a podpořili je svoji prací, patří dík ještě větší.
Slova starosty obce se ve Zpravodaji objevovala velmi málo a tak bych se chtěl před
blížícími volbami zamyslet nad dosavadním životem v obci a nad její budoucností.
Jak jistě všichni víte, starostové obcí nejsou zbaveni toho, aby jim léta přibývala, a jsou
na tom úplně stejně jako ostatní občané. A tak i já jsem se rozhodl svoji funkci ukončit a
předat štafetu těm mladším, které jsem se snažil po dobu svého funkčního období do
chodu obce zasvětit.
S volbami do zastupitelstev souvisí i sestavení kandidátky Sboru dobrovolných hasičů,
jehož jsem starostou. Kandidáti pro tuto kandidátku byli vybíráni s potřebnou pečlivostí
a řada z nich se osvědčila v různých pozicích nejenom u SDH, ale i ostatních. Toto se
neděje proto, že hasiči chtějí „vládnout“. Děje se tak proto, že hasiči, jako největší
občanské sdružení v obci cítí zodpovědnost o zabezpečení dalšího chodu obce a její
kvalitní budoucnost.
Obec Bystré patrně nemůže do budoucna počítat s výrobním zaměřením a intenzivní
zemědělskou výrobou. Bude se muset zaměřit především na cestovní ruch a zajištění
všech potřeb občanů pro spokojené bydlení a život. Současně je třeba myslet na
vyváření pracovních příležitostí v obci. K tomuto, stejně jako k čemukoliv jinému je
třeba shromáždit dostatečné množství finančních prostředků. Nově zvolené

zastupitelstvo bude muset v budoucnu usilovat o zajištění ročního objemu finančních
prostředků v rozsahu současných cca. 2 milionů korun.
Co dále čeká nově zvolené zastupitelstvo?
Základní věcí v obci je zajištění infrastruktury a zajištění služeb. Je třeba, aby obec
měla garantován dostatek el. energie, který zajistí pouze výstavba nové trafostanice
v obci. Vedle toho je třeba dát občanům možnost výběru vytápěcích médií a nadále
usilovat o realizaci projektu zavedení hlavního vedení plynu do obce. Další nezbytnou
součástí infrastruktury je zajištění provozu veřejného vodovodu. Stávající zastupitelstvo
si vážilo a váží úsilí občanů vynaloženého při jeho budování. Proto se vždy snažilo držet
ceny za spotřebovanou vodu na úrovni provozních nákladů. Totéž platí i o odpadovém
hospodářství. Je třeba zachovat dosavadní systém sběru odpadů. Pokud by obec do
budoucna odstoupila od doposud existujícího systému, bude nutné odpovědnost za jejich
svoz a likvidaci přesunout na občany. Ti by si pak museli zakoupit vlastní sběrné
nádoby a vlastními náklady se podílet i na jejich svozu. Mezi služby je možné zařadit i
místní mechanizaci obce, neboť ta zajišťuje potřeby občanů a hlavně zimní údržbu
komunikací. Komunikace jsou i místem, kam budou muset v budoucnu směřovat
dostatečné finanční prostředky. Službou pro obyvatelstvo je i zajištění činnosti místní
prodejny. Obec zde v minulém období napomáhala výpomocí pracovníka obce při
zimním vytápění této prodejny. V době nedávné obci zahrozilo i uzavření budovy
místního hostince. Dle zákona obec nemůže investovat své finanční prostředky do
soukromého majetku. Ani na případné odkoupení budovy není peněz nazbyt, i když to
je pro mnohé občany bolestné zjištění. Obec však může vypomoci s organizací pomoci
občanů při přestavbě této budovy. S vytváření možností pravidelného setkávání občanů
při sklenicích piva nebo kulturních akcích se potýkají mnohé obce v blízkém i
vzdálenějším okolí. Je proto třeba i nadále zvažovat myšlenku zadání projektu na
výstavbu funkční budovy obce, která by v sobě soustřeďovala místnosti obecního úřadu,
sál s přibližnou kapacitou 100 občanů, hasičskou zbrojnici, moderní lékařskou ordinaci,
knihovnu, prostory archivu a místnosti pro všechny působící organizace v obci
(Osvětová beseda, hasiči, Vag – I – Noviny, Myslivecké sdružení, Včelaři) i další, které
budou v budoucnu v obci působit. Sloučením doposud pěti užívaných prostor do jedné
budovy dojde k úsporám nákladů obce na údržbu a režie při společném zimním
vytápění. Mluvíme – li o výstavbě, nesmíme opomenout i bytovou výstavbu v obci.
S nově platným stavebním zákonem i povinností úprav urbanistických plánů obcí musí
zastupitelstvo akceptovat zařazení nových ploch pro výstavbu a zřízení infrastruktury
s finančním podílem obce a novým zájemcům o výstavbu i budoucím obyvatelům obce
tak poskytnout pomoc v realizaci stavby. Dalším úkolem zastupitelstva bude
garantování poskytování příspěvků na žáky, kteří docházejí z naší obce do škol v okolí.
Na tyto žáky obec v současné době přispívá částkou 105 tisíc korun. Stejně tak se musí
zastupitelstvo zasazovat o udržení autobusové dopravy do obce, podílu na práci
v Regionu Orlické hory, styků obcí Bystré i mezinárodních stycích. Novou věcí k úvaze
je podpora občanů, kteří byli schopní vykonávat pečovatelskou službu pro naše starší
spoluobčany. Podporou rozvoje cestovního ruchu je i plánovaná rekonstrukce
sportovního hřiště a hřišť v areálu koupaliště a další investice do provozu koupalištního
zařízení. Je třeba, aby zastupitelstvo nadále podporovalo činnost občanských sdružení,
organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže, činnost církví. Zastupitelstvo si váží
skutečnosti, že za dobu jeho funkčního období došlo ke vzájemné spolupráci a úctě obou
církví v obci působících. Má zájem na to, aby církve mohly přímo ovlivňovat chod obce
přítomností svých věřících v zastupitelstvu obce. Nyní bych se chtěl vyjádřit ke dvěma
často diskutovaným otázkám. Tou první je získávání dostatečného množství potřebných
dotací pro obec. Zastupitelstvo si musí vždy uvědomovat, že ke každé dotaci musí obec

přispívat vlastními prostředky ve výši 30 – 50% celkového rozpočtu projektu. Po
uhrazení všech nutných nákladů obce však roční rozpočtová rezerva obce činí pouze 300
– 400 tisíc korun. Je to stejné jako v domácím hospodaření – mohu investovat jen tolik,
kolik mám k dispozici finančních prostředků. Mohu si pochopitelně peníze i půjčit, ale i
dluhy musí někdo splácet. Obec takto například v současné době splácí úvěr poskytnutý
na výstavbu obecních bytů a splátky činí cca. 130 tisíc korun ročně. Druhou otázkou
související s hospodařením obce je otázka zřízení funkce uvolněného starosty obce, který
by tuto funkci vykonával jako své zaměstnání. Dle zákona z roku 2006 je obec povinna
takto uvolněnému starostovi vyplácet měsíční plat ve výši 23 910 + 1137 Kč za každých
100 obyvatel obce. K této sumě je třeba připočítat 40% odvody státu. Když vše sečteme,
dostaneme se k roční sumě více ne 400 tisíc korun. Na tuto sumu stát žádným způsobem
nepřispívá. Porovnáme – li tuto sumu s výše uvedenou finanční rezervou můžeme dospět
ke dvěma možným variantám: mít placeného starostu a nic v obci nevybudovat nebo
zmíněné peníze investovat do životních potřeb obce. Při současných podmínkách
financování obcí státem jiných cest není. V závěru mi dovolte uvést i několik vět jako
starosty hasičů. Místní sbor zajišťuje v obci ochranu obyvatel při výskytu ohně,
povodních, živelných katastrofách a pomoc obci, která se od organizované složky
očekává. Mimoto však iniciativně pracuje s mládeží a jeho členové reprezentují celou
naši obce v nejvyšších kolech hasičských soutěží. Členové sboru se podílejí i na
kulturních akcích v obci, což prokázali zabezpečením právě uskutečněných oslav.
Mnohdy diskutovanou je otázka financování místního sboru. Obec ze svého rozpočtu
přispívá ze zákona na činnost výjezdové jednotky SDH roční částkou 50 tisíc korun.
Z této částky tvoří třetinu částka na pohonné hmoty, zbytek potom náklady na výzbroj,
výstroj a opravy požární techniky. Všechny ostatní náklady na svoji činnost hradí sbor
ze svých finančních zdrojů. Získává dotace na činnost mládeže z fondů MŠMT, užívá
věcné výhry, získává příspěvky z fondů podporujících činnost hasičů. Významným
zdrojem financí jsou pořádané zábavy, sběr druhotných surovin a příspěvky sponzorů.
Takto zajištěné roční náklady činili v roce 2005 přibližně 100 tisíc korun. Mnohé
zkreslené pohledy na financování činnosti hasičů tedy vyplívají spíše z neznalosti než ze
skutečné informovanosti. Dobrovolní hasiči se vždy staví vstřícně k práci v obci a pro
předkládají i vlastní kandidátku do jejího zastupitelstva. Všichni kandidáti respektují a
jsou ochotni zajišťovat výše uvedené priority obce. Zároveň děkují občanům, že umí
ocenit práci sboru a chtějí občany ubezpečit, že mohou u hasičů vždy najít oporu.
Josef Dusílek, starosta obce
H asi
as i čské okénko
Podorlická liga 2006
Letos se náš tým pro tento seriál soutěží potýká s neúplností a tak musejí na řadu přijít
náhradníci. Přesto se v celku daří a družstvo se v seriálu Podorlické ligy drží na předních
pozicích. Ještě nutno podotknout, že zopakování vítězství z minulých let se pravděpodobně
nepodaří, neboť se náš tým bude účastnit mistrovství republiky a jednu ze soutěží PL tak bude
muset vynechat.
Dobré 3. 6. 2006
Na již třetí kolo soutěží PL se družstvo vydalo do nedalekého Dobrého. Zde se v poslední
době našim poměrně daří a nebylo tomu jinak ani pro letošní rok. Po vydařeném pokusu se
časomíra u družstva A zastavila na 24,85 sekundy, což znamenalo 2. místo za rozjetými
Pšánkami. Náš B-tým zde předvedl také slušný pokus, ale dlouhý nástřik na levém terči
znamenal až 10. místo s časem 30,80s.

Častolovice 17. 6. 2006
Poměrně netradičně brzo se PL přesunula do Častolovic, kde jsme byli zvyklí soutěžit spíše až
v září. Bohužel se zde náš tým musel poprat s dosti narušenou sestavou a promítlo se to i na
celkovém umístění. Při zaváhání jednoho z proudařů se A-tým umístil až na 10. místě s časem
28,17 s. Béčko k tomuto kolu nenastoupilo.
Bašnice 23. 7. 2006
Trochu netradiční kolo proběhlo právě v Bašnicích. Jednak se soutěž uskutečnila téměř
uprostřed prázdnin a pak se toto kolo uspořádalo jako součást Extraligy a pokusy tak byli
prováděny na sklopné terče. Ve velmi silné konkurenci se podařilo předvést poměrně pěkný
pokus a čas 18,91 nás v celkovém pořadí zařadil na 15. místo, avšak pro bodování do PL jsme
si připsali 2. místo za vedoucím týmem z Trnova. B-tým se tohoto klání nezúčastnil.
Voděrady 18. 6. 2006
Dosti netradičně se okresní kolo v požárním sportu konalo v neděli. Za příčinu je velmi
nabytý program jednotlivých soutěží. Do soutěže se zapojili oba naše týmy a hned od počátku
diktovaly tempo celé soutěže. Po vyrovnaných výsledcích jednotlivců i štafet, kdy rozdíl mezi
oběmi družstvy byl necelé 2 sekundy se vše rozhodlo v útoku. Ten se nakonec více povedl
zkušenějšímu A-týmu a s časem 24,97 s. s přehledem vyhrál. Naplno tak mohla začít příprava
na krajské kolo.
Krajská soutěž - Hradec Králové 1. 7. 2006
Poměrně brzo se tentokrát konalo krajské kolo v požárním sportu SDH, tentokrát konaném
přímo v krajském městě. Naši se pustili do této soutěže s plným nasazením a dokázali hned
v první disciplíně nasadit laťku velmi vysoko. Celkový součet časů činil 113,95 s, což
vytvořilo téměř čtyřsekundový náskok na druhé Meziměstí. Po té přišla velmi nevydařená
štafeta a to v obou pokusech. Tady jsme bohužel slibný náskok ztratili a rozhodnout musel
útok. V něm si naštěstí náš tým věří a jako jediný předvedl pokus pod 30 sekund – 27,03s. a
celkově tuto soutěž vyhrál před druhým SDH Tuř. Sousední družstvo z Ohnišova se umístilo
na pěkném pátém místě.
Veškerá příprava našeho družstva tak bude zaměřena na mistrovství republiky konané
v Litomyšli ve dnech 15. – 17. 9. 2006.
Pohár starostky obce Kobylí na Moravě
Po roční pauze se náš tým opět vypravil na jih Moravy, kde se mu pravidelně daří. Znovu to
bylo pro všechny účastníky hlavně zpestření celého seriálu soutěží. Tato soutěž je specifická
dvěmi pokusy, z nichž lepší se započítává, a útoky se provádějí na nástřikové terče. Naši
předvedli oba pěkné pokusy a s časem 19,31 vteřin, s přehledem zvítězili a byli jediní, kteří se
dostali pod hranici 20 sekund.
Večer se vítězství patřičně oslavilo při taneční zábavě, na které hrála skupina „Pro radost“
z Náchoda.
Leoš Ševc

Příští číslo vychází 1. října 2006.
Vlastní příspěvky předejte prosím nejpozději do 27. září 2006 p. Marii Martinkové na
poště nebo do kanceláře OÚ.
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