Říjen 2006
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou říjnové číslo našeho Zpravodaje. Na nějakou dobu to je i číslo poslední.
Všechno na světě jednou začíná a jednou končí. Před čtyřmi lety začal spolu se vznikem
nového zastupitelstva obce Zpravodaj znovu vycházet a po celé čtyři roky se snažil přinášet
Vám všechny důležité informace o dění v naší obci.
Nyní po čtyřech letech stávající zastupitelstvo končí svoji práci a spolu s ním nyní končí svoji
práci i lidé, kteří pro Vás Zpravodaj po celé čtyři roky připravovali.
Doufejme, že však nekončí Zpravodaj jako takový, a že zastupitelstvo vzniklé z blížících se
voleb jeho vydávání znovu obnoví.
Za chyby, které jste ve všech vydaných Zpravodajích našli, se naposledy omlouváme. Inu,
nikdo není dokonalý.
Michal Dusílek, Dana Francová, Marie Martinková


Z jednání obecního zastupitelstva
Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 13. září 2006
ve 20 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: p. Dusílek J., Přibyl J., Martinková M., Ševc L., Dusílek M., Mach J.,
Francová D., Šubrt V., p. Šubrtová, p. Kuchařík. Omluven: Tomáš 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. Macha a p. M. Dusílka.
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 zhodnotilo akci Svěcení praporů jako důstojnou a dobře
zorganizovanou akci k tomuto aktu a vyjádřilo poděkování všem občanům, kteří
se na zajištění akce podíleli.
Zastupitelstvo vyhodnotilo akci „Setkání obcí Bystré“ konanou v Bystrém u
Poličky. Setkání proběhlo úspěšně s návštěvou 41 občanů naší obce.
Zastupitelstvo schválilo uhrazení finančního příspěvku naší obce na toto setkání
ve výši 15 000,- Kč. Další předpokládané setkání je plánováno v obci Janovice –
Bystré na Frýdlantsku.
Posledního zasedání DSO Region Orlické hory ve volebním období se zúčastní J.
Dusílek a V. Šubrt
Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí se zamýšlenou výstavbou rekreačního
objektu srubového typu na pozemku parc. Č. 23/2 v katastrálním území Bystré.
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 7.10. 2006 od 10,15 do 10,45 hodin u
skládky za kostelem.
Starosta informoval o provedeném vyměření pozemků hřiště a příjezdové
komunikace v chatové oblasti horní Doly a zadání odhadu k výměně pozemků.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny dle přiloženého soupisu k zápisu.
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování družstvu mužů SDH Bystré, které bude sbor
a obec reprezentovat na Mistrovství České republiky v požárním sportu ve
dnech 15. – 17. září 2006 v Litomyšli.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 13.9.2006:
Zastupitelstvo obce Bystré
1. Schvaluje
a. Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění akce „Setkání obce Bystré“
ve výši 15 000,- Kč obci Bystré u Poličky.
b. Rozpočtové změny dle přiloženého soupisu k zápisu
Pro přijetí: 8 členů OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


Co nás čeká?
13. a 14. října

18. října

20. – 21. října
4. listopadu

Divadelní představení
Divadelní spolku Osvětové
besedy ve Slavonově a
Olešnici. Začátky ve 20
hodin.
Poslední veřejné zasedání
stávajícího obecního
zastupitelstva v místním
hostinci. Začátek ve 20
hodin.
Volby do zastupitelstev
obcí.
Tradiční posvícenská
zábava v místním hostinci.
Začátek ve 20 hodin.

Společenský kalendář

Říjen
3. října
5. října
6. října
9. října
10. října
12. října
13. října
16. října
18. října
19. října
20. října
22. října

Eva Francová
Krystyna Matějů
Eva Macková
Roman Toušek
Bohumil Pabel
Jan Bartoš
Květoslava Čtvrtečková
Ludmila Kondeková
Adéla Světlíková
Milan Hradecký
Karel Přibyl
Marek Duška
Alena Novotná
Věra Kaválková
Irena Dusílková

24. října
Richard Poul
26. října
Marta Světlíková


Otevírací doba knihovny
V posledních měsících roku můžete místní knihovnu navštívit v těchto dnech vždy od 16
do 18 hodin.

Říjen
Listopad
Prosinec

12.,26.
9., 23.
7., 21.

Sběr starého šactva
Sdělujeme všem občanům, že se podařilo získat odvoz nepotřebného ošacení. Sběr
tohoto šactva se uskuteční v pátek dne 27. října 2006 v autobusové čekárně

od 16 do 17 hodin. Případné dotazy Vám zodpoví D. Hrochová osobně nebo na tel.
čísle 495 665 102.
Za ČČK Bystré
Hrochová D.
H asič
asi čské okénko
Září se stalo jakýmsi vyvrcholením letošní sezóny a hasiči měli v tomto měsíci velice
napilno.

Podorlická liga 2006
V tomto seriálu se našemu týmu A pravidelně daří umísťovat na čelních pozicích a
nejinak tomu bylo i na konci letošního ročníku. Pravdou je, že pro letošek se sestava
týmu dosti měnila a v polovině měsíce tomu přispělo i zranění jednoho z členů, což
oslabilo tým minimálně do konce měsíce září.
Dobruška 2.9.2006
V Dobrušce se tradičně setkáváme s divácky nejzajímavější soutěží celého seriálu, kdy
spolu bojují současně dva týmy a postupuje dále ten rychlejší. Našemu „áčku“ se zde
povedlo téměř vše na jedničku a postoupili až do finále, kde se střetli dosud druhým
týmem Pšánek. I když jsme byli nepatrně v nevýhodě díky rozmočenému terénu na
základně, tak se podařil velmi pěkný útok s časem 23,08 s. a svého soupeře jsme porazili
o pouhé tři setiny sekundy. Družstvu B se tentokrát hned první útok nezdařil, což pro ně
znamenalo až 14. místo, které jim patří i v celkovém poháru. Tým A zatím drží krok
s vedoucími týmy a zatím je v celkovém pořadí í na krásném 3. místě.
Opočno 9.9.2006
O týden později se Podorlická liga přesunula do dnes slavného městečka Opočna.
S ohledem na to, že se zde běhá přímo na náměstí je zde poměrně slušná divácká kulisa.

Dosažené časy zde bývají velmi pěkné z důvodu asfaltového a kostkového povrchu, ale
vybavení zde zase o něco více trpí. Našim se zde podařilo navázat na úspěch z minulého
týdne a s časem 22,98s obsadili 2. místo. Béčko zde předvedlo také pěkný útok, který
ovšem stačil pouze na 9. místo.
Pšánky 10.9.2006
Hned druhý den se seriál PL přesunul do vzdálených Pšánek. Bohužel se zde nepodařilo
navázat na předchozí pěkná umístění a po zaváhání jednoho z proudařů znamenal
dosažený čas 31,93 s až 8. místo. Béčko zde předvedlo pokus o více jak vteřinu lepší a
připsalo si 7. místo. S ohledem na zaváhání domácích, kteří se v průběžném pořadí
drželi na 2. místě se ztráta našeho A-týmu ztenčila na pouhé tři body.
Vrbice 16.9.2006
O týden později se PL přesunula do malebné vesničky nedaleko Kostelce n.O. Bohužel
se toto kolo muselo obejít bez naší účasti s ohledem na start na mistrovství republiky
v Litomyšli. Favorité soutěže zde nezklamali a suverénně vedoucí tým z Trnova si zde
připsal již šesté vítězství a upevnil si vedení v celém seriálu. Pro nás to při neúčasti
znamenalo sestup v celkovém pořadí o jedno místo, ale ztráta pouhé dva body na třetího
dávala ještě šanci umístit se v celkovém seriálu na stupních vítězů.
Trnov 23.9.2006
Na úplný závěr se Pl přesunula do místa letošního vítěze seriálu, který již mohl toto
vítězství slavit minulý týden, neboť náskok 22 bodů znamenal, že ho již druhé Pšánky
nemohou ohrozit. Domácí potvrdili letošní suverenitu a vedení si upevnili, druhé Pšánky
si v poklidu podrželi druhou příčku a o třetím se rozhodovalo do poslední chvíle.
Nakonec k naší radosti se podařilo zpátky se vrátit na bronzovou příčku a to hlavně
díky tomu, že náš soupeř z Dolního Příma zaváhal a pokus pokazil. Našim tak po dvou
předchozích vítězstvích v celkovém seriálu PL pro letošní rok patří pěkné 3. místo, Btým si po několika neúčastech připsal 14. místo.

Mistrovství ČR v Litomyšli 15 – 17.9.2006
Nastal čas, na který se všichni velmi těšili. V historii již druhý start našeho SDH
v celorepublikové soutěži. Přivítal nás nádherný stadion s naprosto perfektním
povrchem pro všechny disciplíny a ještě lepším počasím.
Pro letošní rok došlo k jedné zásadní změně a to, že požární útok proběhne pro všechna
družstva s jednotnou mašinou. Proto bylo pilno již v pátek, kdy proběhly již od 8,30
hod. tréninky právě na tuto disciplínu. Našim se v tréninku dařilo a dosáhli nejlepšího
času. V pátek podvečer ještě proběhlo slavnostní zahájení a druhý den se šlo již do bojů.
V sobotu jsme se probudili do nádherného dne a soutěž tak mohla bez problémů začít
běhy na 100m s překážkami. Tato disciplína je tradičně pro nás tou nejslabší a i když
jsme podali doposud nejlepší výkon, v silné konkurenci to s celkovým časem 111,3s
znamenalo až 11. místo.
Odpoledne pokračovala soutěž štafetami 4x100m. Na rychlém tartanovém podkladu se
dosahovalo opravdu pěkných časů. Náš tým podal opět pěkný pokus a s časem 60,09 s. si
v této disciplíně připsal pěkné 7. místo a posun v celkovém pořadí na 9.místo.
V neděli celá soutěž vrcholila požárními útoky. Do nich náš tým vstupoval s dobrým
pocitem z tréninků a chtěl dokázat, že na tuto soutěž opravdu patří. Všechny týmy zde
podávali pěkné pokusy celkem třináct družstev se vešlo pod hranici 30 sekund. Našim se
útok zdařil a čas 26.84 s. znamenal 3. místo v této disciplíně. Bohužel veliká vyrovnanost
právě v této disciplíně znamenala posun pouze o jedno místo a tak našim v celkovém

umístění patřilo pěkné 8. místo se součtem časů 198.23s. Pro zajímavost, kdybychom se
s tímto časem zařadili do posledních dvou ročníků mistrovství ČR, v obou případech by
to stačilo na 2. místo, což jen dokazuje, že letos byla konkurence velice silná. Ještě nutno
dodat, že na tak pěkných časech má zásluhu i rychlý tartanový povrch.
Na závěr celého mistrovství náš tým ještě dokázal svoji vzestupnou šňůru potvrdit již
v tradičním klání zvaným „Kýblšpric“ a tuto disciplínu vyhrál. Díky tomu se hrstka
našich fandů mohla těšit celkově z dvou účastí na stupních vítězů.
Jelikož už je téměř konec sezóny, chtěl bych touto cestou jednak pogratulovat našim
hasičům k pěkným výkonům, a pak hlavně poděkovat za vzornou účast našeho SDH ve
všech soutěžích.
Ševc L.


Inzerce
Pokud potřebujete větve z ořezaných tůjí na vlastní výrobu dušičkových věnců, můžete
se přihlásit u p. Šubrtové n čísle 494 665 265.
Vývoz Vaší plné žumpy si můžete objednat v ZD družstvu Ohnišov.


Pedikúra u Vás doma
Pedikúra mokrou cestou
776 352 653
494 668 247
Ivana Chaloupková, Opočno

Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
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