Milí tená i,
S kon ícími prázdninami skon ila i letní p estávka našeho Zpravodaje a proto máte nyní op t
možnost za íst se do jeho ádk .
Již zmín ný konec prázdnin byl plný radosti zejména v místním sboru dobrovolných hasi ,
jehož družstvo muž vybojovalo poprvé v historii postup na mistrovství eské republiky. Toto
vše prakticky za nulového zájmu fanoušk z obce. Ti však budou mít možnost vše napravit již
za n kolik málo dní v Sušici.
Pro všechny školou povinné byl konec prázdnin znamením za ínajícího školního roku. Bude to
pro n rok plný zm n v celém školství. Doufejme, že zm n k lepšímu.
Aby toho vzrušení nebylo málo, za ala p sobit i staronov sestavená vláda. Snad se jí bude
da it p i správ v cí vezdejších, které se více i mén týkají nás všech.

Zápis . 7 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 14. ervence
2004 ve 20 hodin v kancelá í OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Mach J.,Francová D., Martinková M., Ševc L. , Ing.
Fellner.

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. P ibyla a p. Macha.
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 projednalo a schválilo prodloužení smlouvy o pronájmu budov
sportovního areálu „U Koupališt “ na rok 2005 a 2006 paní Ivan Kucha íkové,
bytem Na St ezin 1083, 500 03 Hradec Králové s dodatkem, že o pronájmu
bude každoro n uzavírána nájemní smlouva.
Zastupitelstvo schválilo provedení rozpo tové zm ny v oblasti výdaj a p íjm o
za azení náklad na provedení voleb do EP.
Zastupitelstvo projednalo nabídku ke vstupu obce do Dobrovolného svazku obcí
Novom stsko. Zastupitelstvo po zvážení okolností, že obec je lenem DSO Region
Orlické hory, vytvá í aktivity pro spolupráci obcí Bystré a má navázány smluvní
vztahy s polskou obcí Lewin Klodzki, n meckou obcí Großbeeren a slovenskou
obcí Bystré u Vranova nad Toplou nedoporu ilo zatím vstupovat do dalšího
DSO.
Zastupitelstvo projednalo p edložený projekt a smlouvu na rekonstrukci
trafostanice v obci. Projekt zd raz uje, že dosavadní výkon trafostanice je na
maximu, takže nelze uvažovat o navýšení výkonu pro následující období.
Stávající trafostanice má být odstran na a nahrazena novou, osazenou dv ma
transformátory o výkonu 400 kW. Tím bude pro obec zajišt n rezervní výkon
zdroje pro sou asné i nové odb ratele. Smlouva p edpokládá finan ní podíl obce
ve výši p ibližn 500 000,- K . Obec není schopna uhradit tuto ástku z rozpo tu
letošního roku a p edpokládá uhrazení akce z rozpo t let 2005 a 2006.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zakoupení nového po íta e a tiskárny,
sloužícího k vedení ú etnictví obce. Dosavadní po íta již kapacitn nespl uje
požadavky na provád ní t chto prací a úkol spojených s administrativou obce.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 14.7.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) prodloužení smlouvy o pronájmu sportovního areálu „U Koupališt “ pro léta 2005 a
2006.
b) provedení rozpo tové zm ny o náklady spojené s volbami do EP ve výši 7 804,- K .
c) projekt a smlouvu o rekonstrukci trafostanice v obci s uhrazením náklad podílu
obce v letech 2005 a 2006.
Pro p ijetí: 6 len OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

Zápis . 8 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. srpna 2004
ve 20 hodin v kancelá í OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., P ibyl J., Mach J.,Francová D., Martinková M., Ševc L. , Šubrt
V., Macková D. Omluveni: p. P ibyl J., Dusílek M., Tomáš J. .
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. Šubrta 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:
-

-

-

-

-

-

p. Macková vznesla dotaz na zám ry opravy rybníka v obci. Zastupitelstvo se
dohodlo na dvou možnostech: provedení opravy anebo likvidaci tototo rybníka a
jeho zavezení. Druhým d vodem je, že rybník již ztratil funkci požární nádrže
v obci pro malý p ítok vody a v blizkosti se nacházejícího jiného rybni ního
zdroje vody . Oba návrhy budou p edloženy ob an m obce k posouzení.
Zastupitelstvo schválilo navýšení lenského p ísp vku Dobrovolnému svazku
obcí „Region Orlické hory“ pro rok 2005 ve výši 15,- K na obyvatele obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo založení zájmového sdružení právnických
osob „Orlické hory“, které se bude zabývat zlepšením kvality ovzduší
p íhrani ních region Orlických hor, podílem plynofikace a dalších
alternativních zdroj energie. Zastupitelstvo schválilo vstup obce Bystré do
tohoto sdružení a hrazení lenských p ísp vk 1,- K na obyvatele obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nové zn ní vyhlášky O místních poplatcích
pro rok 2004 za sb r odpad stanovených podle skute ných náklad na likvidaci
odpad v roce 2003. Výše plateb z stává oproti roku 2003 nezm n na.
Zastupitelstvo schválilo organiza ní sm rnici vedení inventarizace majetku obce.
Starosta informoval o kontrole provozu sportovního areálu „U Koupališt “
v obci Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovišt m v Rychnov nad
Kn žnou. Byl konstatován vyhovující stav provozu za ízení.
Starosta dále podal informaci o provedené kontrole ú adu Státního fondu
rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci zam ené na dostav nost p dních vestaveb
v budovách obce. Kontrola konstatovala spln ní úkol na n ž byla státní dotace
poskytnuta.
Zastupitelstvo projednalo „Na ízení Královehradeckého kraje . 4/2002 ze dne 9.
íjna 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpe ení požární ochrany p i
akcích, kterých se zú ast uje vetší po et osob.“ Daným na ízením bude
zabezpe ováno provozování akcí po ádaných v obci Bystré.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 18.8.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) navýšení lenského p ísp vku odvád ného do DSO „Region Orlické hory“ pro rok
2005 na 15,- K na obyvatele obce.
b) založení a vstup obce do Dobrovolného svazku obcí „Orlické hory“ a poskytování
lenského p ísp vku 1,- K na obyvatele obce tomuto sdružení.
c) obecn závaznou vyhlášku obce Bystré o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad pro rok 2004. Vyhláška nabude ú ední moci ve lh t po vyv šení na ú ední
desce.
d) organiza ní sm rnici k provád ní inventarizace a vedení majetku obce.
e) postup obce p i realizaci „Na ízení Královehradeckého kraje . 4/2002 ze dne 9. íjna
2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpe ení požární ochrany p i akcích, kterých se
zú ast uje vetší po et osob.“
Pro p ijetí: 6 len OZ Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

9. zá í

10. zá í

17. – 19. zá í

25. zá í

28. zá í

Zahájení kurzu n meckého
jazyka pro mírn pokro ilé.
Za átek ve 20 hodin.
P ihlášky na 606 561 071.
Vystoupení divadelního
souboru OB Bystré ve
Slavo ov
Mistrovství eské
republiky družstev SDH
SH MS v požárním
sportu – Sušice
Tane ní zábava v místním
hostinci. Bližší informace
na plakátech.
1. ro ník sout že „O
bysterského Soptíka“ ve
sportovním areálu „U

Koupališt “.

Zá í
2. zá í

4. zá í
5. zá í
6. zá í

9. zá í
10. zá í
12. zá í
13. zá í

14. zá
17. zá
18. zá
19. zá

í
í
í
í

20. zá
22. zá
26. zá
30. zá

í
í
í
í

Jaromír Maisner
František Št pán
Ji í Tomáš ml.
Klára Dušková
Old ich Novotný
Václav Matuška
Dana Lukášková
Milada Machová
V ra Št pánová
Petr Horák
Hana Sv tlíková
Eva Balcarová
Ji í Balcar
Simon Krpata
Jaromír Maisner ml.
Marie Netíková
Jaroslav Vintera
Michaela tvrte ková
Josef Novotný
Benedikt Bareš
Ji í Povolný
Stanislav Záme ník
Romana Bartošová
Eva Ševcová
Michal P ibyl
Samuel Mikulecký
Václav Drašnar ml.
Václav Šinták

Do konce m síce zá í bude pov enou osobou proveden odpo et spot ebované vody
z obecního vodovodu za minulé období. Možnosti úhrady za spot ebovanou vodu budou
oznámeny dodate n .

KOBYLÍ NA MORAV
Již podruhé se naše družstvo muž vydalo do 200 km vzdáleného Kobylí na Morav
(nedaleko Velkých Pavlovic), kde se ú astnilo poháru starostky obce.
V malebné
moravské obci nás p ivítalo mnohem lepší po así, než tady u nás.
Pro nás nezvyklé, ale výhodné je na této sout ži dvoukolové zápolení.
P i losování jsme si vylosovali íslo dv . V prvním pokusu se šlo tzv. „na klid“ a
projevila se zde i nezkušenost v sout žení na „sklopky“. Z ásti jsme byli pat i n
nervózní, protože jsme byli po adateli pasováni na favorita sout že. První kolo dopadlo
pro nás v celku uspokojiv as 18, 33 s sta il na 3. místo. Na 2. místo sta il as 18, 32 s a
na 1. místo 17, 94 s.
Do druhého kola se nastoupilo s jasnými instrukcemi pro oba prouda e, nebo p i
prvním pokusu nás jejich pozdní zakleknutí stálo tém sekundu. Poda ilo se vše
dokonale a asomíra se zastavila na neuv itelných 17, 90 s . Pak nastalo velké
o ekávání, jak zareagují soupe i.
Pro nás dopadlo vše dob e a nikdo nedokázal náš as atakovat. Po lo ském t sném
druhém míst jsme letos o místo posko ili a na víc jsme zlepšili osobní rekord na sklopné
ter e.
Pro úplnost musíme ješt dodat, že se sout že zú astnilo 25 tým muž a z ech jsme tu
nebyli jediní (Štahlavice – okres Plze )
Celkové po adí :
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo

Bystré
Hod jice
Poštorná
Kobylí

17, 90
17, 94
18, 32
18, 00

(RK)
(BV)
(BV)

Výsledný as nás nechal zamyslet nad ú astí v extralize, kde by jsme to cht li alespo
vyzkoušet v jednom závod . Bohužel, je to asov dosti náro né.

A co bylo ve er?
P i skv lé hudb náchodské skupiny „Pro radost“ jsme vít zství ádn oslavili. Zp t do
Bystrého jsme se vrátili zna n unaveni v ned li v podve er a v naší obci bylo jako po
vym ení. Trochu nás mrzí, že veškeré úsp chy tohoto mužstva doslova s nikým nehnou a
již to vypadá, jako by to snad m la být samoz ejmost. Domnívám se, že tahle parta
kluk (i když letos áste n pozm n na), by si zasloužila d stojn jší pod kování za
vynaložené úsilí a ob tování svého osobního volna. Také si myslím, že této malé obci
d láme reklamu po celé eské republice. Divili by jste se , že mnozí ani neví, kde se
nachází Orlické hory.
OKRESNÍ KOLO – Malá ermná, 26. 6. 2004
Tém na opa ném konci okresu se konala okresní sout ž v požárním sportu dosp lých.
Naše družstvo nastoupilo v obvyklé sestav a p estože na trénink všech disciplín nebyl
as ani podmínky, se pom rn da ilo. Pravdou je, že ur ité rezervy jsou v b hu na 100 m
p ekážek – „jednotlivci“, kde byl nejlepší z našich Michal Moravec ( na 3. míst ).
Celková vyrovnalost ty ech zapo ítávaných závodník (všichni se vešli do rozmezí 0, 9
s) znamenala po první disciplín vedení. Jako další p išla na adu štafeta 4x100m
p ekážek. Ani zde družstvo nezaváhalo a obsadilo op t 1. místo. Celkov si zvýšilo
náskok na necelé 3 vte iny.
Do útoku, jež je silnou disciplínou našeho týmu, mohli naši hoši nastoupit s naprostým
klidem. Svou sílu potvrdili a s asem 28, 80 s si p ipsali vít zství .
Okresní sout ž vyhráli p ed p esv d iv druhými Kvasinami. Prázdniny tak tým
využije k p íprav na krajské kolo.
KRAJSKÉ KOLO, 21.8.2004
Stejn jako v lo ském roce p ipadlo konání 3. kola sout že v požárním sportu družstev
SDH na Bysterskou pou . I letos se družstvo nesta ilo p íliš p ipravit, využilo však
možnosti posílit tým o dva kvalitní sportovce z Kvasin.
Sout ž se konala na stadionu ve Dvo e Králové n. Lab. . Po así zrovna p íliš nep álo,
ale pršet našt stí za alo až p ed odstartování útok . Jednotlivci se nám p íliš nepovedli.
Jeden z našich nejlepších kluk m l dosti nebezpe ný pád, ale vše dopadlo dob e. S
ohledem na velkou vyrovnanost asu našeho družstva jsme se pom rn p ekvapiv ocitli
po první disciplín o 2, 5 sekundy na prvním míst . Nastala štafeta, která nás loni
p ipravila o boj o stupn vít z . Ani letos se to neobešlo bez problém . Ve výborn
rozb hnuté štafet . 1 došlo k pádu na smolných hadicích a tak musela bojovat
„dvojka“. Ani ta se nevyhnula drobnému zaváhání (kde jinde než-li na hadicích). Náhle
jsme se propadli se ztrátou 0, 7 s na 2. místo. To už ožili i fanoušci práv vedoucího týmu
z Mezim stí. Takovou kulisu mi m žeme jen a jen závid t. A už se schylovalo k naší
nejsiln jší disciplín - požárnímu útoku. Všichni m li nervy doslova na vlásku. Družstvo
šlo do pokusu z d vodu zna n kluzkého terénu trochu opatrn , ale vyplatilo se.
P edvedlo krásný útok a as 27, 08s. Na široké hadice a nást ikové ter e byl však tento
as nad síly všech ostatních družstev. A tak došlo k tomu, co naše SDH v kategorii muži
ješt nepamatuje. 1. místo v krajském kole a postup na mistrovství eské republiky.
Mnozí ob ané okusili na vlastní uši velkou radost celého družstva, kdy projížd li za
houkání klakson obcí. Te už si lze jen p át, aby vše dob e dopadlo i na mistrovství
eské republiky konaném 18 - 19. 9. 2004 v Sušici.

EXTRALIGA R V POŽÁRNÍM ÚTOKU, KUN ICE U LETOHRADU, 28. 8. 2004
V rámci tréninku tým zavítal na poslední kolo extraligy R tzv. ,, na zkušenou“. V
konkurenci nejlepších tým z R podalo družstvo v celku dobrý výkon a s asem 18, 79
s obsadilo 9. místo z 25 mužstev. Škoda, že se nám nepovedl zopakovat výkon z Moravy,
kdy by dosažený as 17, 90s sta il na krajské 3. místo. A co nás eká mimo už
zmi ovaného mistrovství R? Tém
každou sobotu v zá í budou vrcholit boje
v podorlické lize a na záv r tradi n eský Krumlov a Široký D l. Tak držme palce!
Ševc Leoš
Vedoucí družstva muž

Jak jste se již všichni jist do etli i dov d li, dosáhlo družstvo muž p sobící v místním
SDH svým postupem na mistrovství eské republiky historického úsp chu. Za tímto
úsp chem stojí roky a roky d iny, poctivé práce a nepo ítan volného asu. Pomozte i
Vy sout žnímu družstvu toto vše p etavit v další úsp ch ! Místní SDH organizuje zájezd
na Mistrovství eské republiky v Sušici, kde budete mít p íležitost naše družstvo
podpo it. Pokud tak chcete u init, kontaktujte prosím co nejd íve p. Michala Dusílka,
aby bylo možné celý zájezd organiza n zajistit.

Jak jste si již možná všimli, zajíždí každou st edu po 8. hodin do naší obce pojízdná
prodejna s masem a uzeninou. Využijte proto této možnosti k nákupu masa za lidové
ceny.

Program:

Pátek 17.9. 2004
18:30 slavnostní zahájení M R p ed radnicí na nám stí v Sušici

Sobota 18.9. 2004
7:30 trénink
8:00 zahájení disciplín
8:00-11:00 b h na 100 m s p ekážkami - M
8:00-11:00 b h na 100 m s p ekážkami - Ž
13:00-14:30 štafeta 4 x 100 m – muži
15:00-16:30 štafeta 4 x 100 m – ženy
17:00-17:30 vyhodnocení prvního sout žního dne

Ned le 19.9. 2004
8:30 - 10:30 požární útok – muži, ženy
10:30-11:30 sout ž výjime ný kýblšpric
12:00 vyhodnocení M R družstev SDH SH MS sout že výjime ný kýblšpric a MISS
hasi ka roku 2004

P íští íslo vychází 2. íjna 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 29. zá í 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 4. zá í 2004.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

