Milí tená i,
as náš vezdejší b ží podle všech v deckých výzkum neustále stejn . P esto se nám n kdy
zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nesta íme ani na chvíli pozastavit.
Ješt jsme se nesta ili ani rozhlédnout a už bereme zcela samoz ejm fakt, že jsme se stali
nedílnou sou ástí sjednocené Evropy. Pro n koho je p ipomínkou toho faktu zdražení
potravin a dalšího zboží, pro jiného volný pohyb p es hranice i volby do Evropského
Parlamentu, které nás ekají za n kolik dní.
Mnozí z nás si ješt živ pamatují setkání obcí Bystré na zdejším koupališti p ed dv ma lety a
již se chystají na další z t chto setkání.
Velmi rychle ub hl i as, který ve zdejším hostinci strávil pan František Haufer, stejn tak
jako doba, kdy se na jeho znovuotev ení chystal nový nájemce.
T žko íci, zda as plyne každému stejn nebo r zn . Jen to o ekávané léto ne a ne p ijít.

Zápis . 5 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 12. kv tna 2004
ve 20 hodin v kancelá i obecního ú adu.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Šubrt V., Mach J.,Tomáš J., Dusílek M. , Francová D.,
Martinková M., Ševc L. .
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. Martinkovou.
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:
- Starosta podal informaci o p ipravovaném setkání obcí Bystré konaném 25. – 27.
6. 2004 v Bystrém u Stárkova.
Program: - p íjezd návšt vník v pátek do 19 hodin.
- odjezd z naší obce v 17 hodin. Sobotní návrat ve 24 hodin.
- v kulturním programu bude obec zastupovat dechová hudba OB
- v sobotním programu je za azen výlet do Adršpašských skal, od
15 hodin kulturní program
- obec poskytne po adateli finan ní p ísp vek rovnající se d íve
po ádaným setkáním obcí Bystré
- Místostarosta informoval o vypracované nájemní smlouv k provozování
ob erstvení ve sportovním areálu „U Koupališt “ v obci. Zastupitelstvo smlouvu
schválilo. U ubytovacích chatek byl z ízen samostatný rozvad el. energie.
- Starosta informoval o uskute n né návšt v m sta Lewin Klodzki dne 1. – 2. 5.
2004, kde se konaly oslavy vstupu do EU za ú asti p edstavitel t í družebních
stát .
- Dále informoval o seminá i o možnostech získávání dotací na akce neziskových
ob anských sdružení, kterého se zú astnil 8. – 9. 5. 2004 v Krzyzowé u polské
Wroclawi spolu se zástupci hasi z Lewina Klodzkého a n meckého
Großbeerenu. Po adatelem seminá e na úrovni ministerstev byla n mecká
Nadace Roberta Bosch, polská Nadace Stefana Batorego a eské Informa ní
centrum neziskových organizací.
- Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Ing. Fellnera a jeho žádostí o
p ipojení nov vystav ného rodinného domu na inženýrské sít do konce srpna
letošního roku. Zastupitelstvo p edpokládá vybudování t chto sítí a p ipojení
v p edloženém termínu.
- Starosta informoval o ukon ení provozu hostince v obci provozovatelem F.
Hauferem k datu 15. 5. 2004.

2. ervna
5. – 6. ervna

11. – 12. ervna
12. ervna

25. – 27. ervna

Znovuotev ení místního
hostince od 16 hodin.
Hasi ské slavnosti
v Litom icích u p íležitosti
140. výro í vzniku
dobrovolných hasi .
Volby do Evropského
parlamentu
D tský den. Sraz v 15 hodin
u budovy bývalé školy.
V p ípad nep íznivého
po así se akce p esouvá na
ned li 13. ervna.
IV. setkání obcí Bystré
v Bystrém u Stárkova.

erven
3. ervna
4. ervna
5. ervna
7. ervna
9. ervna

Zuzana Dušková
Zden k Mat j
Kate ina Zimová
Antonín Franc
Anna Sozanská
Jan P ibyl
Michaela Toušková
Shelly Scheepers

10.
12.
14.
19.
21.
23.

ervna
ervna
ervna
ervna
ervna
ervna

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

Pavla Vaší ková
Antonín Ptá ek
Blanka Janebová
Jaroslav Duška
Pavel Macek
Nikola tvrte ková
Rosvita Šritrová
Samuel Hejzlar
Ji í Maisner
Petra Mikulecká
Kate ina tvrte ková
Ji í Tomáš
Marie Drašnarová
Miroslav Pek
Veronika Krpatová

Ve st edu 16. ervna se koná tvrtletní ve ejné zasedání obecního zastupitelstva
v místním hostinci. Na programu zasedání je zhodnocení práce zastupitelstva za 2.
tvrtletí tohoto roku.

V ÚTERÝ 8. ERVNA 2004 V DOB OD 8 DO 16 HODIN BUDE
P ERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE DO NAŠÍ OBCE.

Ve dnech 25. – 27. ervna 2004 se uskute ní IV. setkání obcí Bystré tentokrát
v Bystrém u Stárkova. Na toto setkání plánuje obecní ú ad zájezd ob an naší obce.
Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit dopravu na tuto akci, žádáme tímto všechny
ob any, kte í se cht jí tohoto setkání zú astnit, aby se nejpozd ji do 16. ervna

2004

závazn p ihlásili na obecním ú ad . Mimo ú ední hodiny se ob ané mohou
p ihlásit taktéž na pobo ce eské pošty (tel: 494 665 120). Pro ú astníky zájezdu je
zajišt no ubytování.
Program setkání
Pátek 25. ervna
-

odjezd z obce v 17 hodin

-

oficiální zahájení v 19 hodin
hudba k tanci a poslechu
ubytování

Sobota 26. ervna
-

výlet do Adršpašských skal spojený se spole ným ob dem
kulturní program od 15 hodin
návrat zp t do Bystrého krátce po p lnoci

Divadelní soubor Osv tové besedy sehrál v sobotu 29. kv tna divadelní p edstavení
„Tady vlci nejsou“ v Kodymov dom v Opo n . Další repríza je plánována na za átek
srpna.

INDIÁNSKÁ STEZKA

17. ro ník
branný závod dvou lenných hlídek d tí školního v ku
Kdy:
Kde:
Prezence:
Výklad trati:
START:
Startovné:

v sobotu 12. 5. 2004
Bysterské Doly, u areálu Policie R
od 8:30 hod.
9:00 hod.
9:30 hod.
20,- K za sout žní hlídku

Zú astnit se mohou i smíšené hlídky – p edškoláci s rodi i (mimo závod)
Vyhlášení výsledk do 13:00 hod.
Možnost opéct bu ty (vezm te s sebou) a pobýt p i dalším sportovním vyžití.
Po ádá Církev bratrská v Bystrém

P íští íslo vychází 3. ervence 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 30. ervna 2004 p. Marii Martinkové
na pošt nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 170 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 5. ervna 2004.
Obrázek z titulní strany: repro
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

