Milí tená i,
za sychravého po así , které se jakoby najednou objevilo za našimi okny, máte znovu možnost
za íst se do našeho Zpravodaje.
Rychlost zm n po así jakoby charakterizovala celý uplynulý m síc. Naši školáci se ješt
nesta ili vzpamatovat z konce prázdnin a již mají za sebou první m síc nového školního roku.
Mnozí z nich se již ani nepamatují na uplynulé prázdniny.
Hasi ští fandové ješt nesta ili dostate n vychutnat postup reprezentant obce do
republikového finále a již mají za sebou skute ný fanouškovský k est, který prob hl v Sušici.
Škoda jen, že jet fandit, je pro n které leny místního sboru p íliš náro né.
Jak se zdá, po así nás orientuje pomalu, ale jist ke konci kalendá ního roku. Kalendá
hasi ský však ješt zdaleka nekon í. Zatímco muži budou absolvovat dva záv re né závody,
p ed d tmi stojí naopak zahájení celé sezóny. Doufejme, že se jim bude da it podobn jako
dosp lým.
Avšak nejenom hasi i živ je lov k. Do jeho života pat í i v ely, zahrádka nebo malý
záhumenek. I ten je t eba pe liv ošet ovat. Hodn energie do podzimní práce!

Zápis . 9 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 15. zá í 2004 ve
20 hodin v hostinci v Bystrém.

P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Dusílek M., P ibyl J., Francová D., Martinková M.,
Ševc L. . Omluveni: Tomáš J., Mach J. Dále bylo p ítomno 36 ob an obce a host .
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. Francovou a p. P ibyla.
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 v úvodu zasedání pod koval družstvu muž SDH Bystré za vzornou
propagaci obce a vít zství v krajském kole sout že požárního sportu ve Dvo e
Králové n. Labem. Družstvo bude reprezentovat Královehradecký kraj na
Mistrovství R v Sušici. K finan ní úhrad této akce použije finan ní odm nu za
vít zství v krajském kole, p ísp vek hejtmana Královehradeckého kraje a dary
od sponzor . Mistrovství R v Sušici navštíví i další lenové SDH s ubytováním
v družební obci Mochtín – Bystré a vlastní úhradou cestovních náklad .
Starosta informoval o p íprav voleb do krajských zastupitelstev a
harmonogramu zajišt ní voleb.
Zastupitelstvo schválilo Rozhodnutí správního ízení o zrušení trvalého pobytu
p. Vlastimila Hartmana v p. 76, realizované vyhláškou obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení poplatku za odb r pitné vody
z ve ejného vodovodu z d vodu platby dan za odb r spodních vod pro rok 2004
na 14,- K za m3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finan ní lenský podíl stavebník na
vybudování infrastruktury na staveništích rodinných domk . Na stavebních
parcelách u Št pánových podíl ve výši 30 000,- K , na stavebních parcelách u p.
Michlové 15 000,- K na stav nou budovu. Majitelé parcel, kte í doposud
nezahájili stavební ízení uhradí tento podíl po zahájení tohoto ízení.
Zastupitelstvo rozhodlo o p id lení popisných ísel pro nov vystav né budovy:
p. 61
d m manžel Hradeckých
p. 128
d m manžel Barešových
p. 129
d m p. Pábela
p. 130
d m manžel Vaší kových
p. 131
d m manžel Fellnerových
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecn závaznou vyhlášku obce Bystré o
skládkování zeminy ur ené pro další použití na pozemku u sportovního h išt .
Zastupitelstvo a ú astníci zasedání po diskusi doporu ili, aby stávající rybník u
Mackových byl výhledov zrušen a zavezen.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 15.9.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) vyhlášení Rozhodnutí správního ízení o zrušení trvalého pobytu p. Vlastimila
Hartmana v p. 76 vyhláškou obce.
b) navýšení poplatku za odb r pitné vody z ve ejného vodovodu obce pro rok 2004 na
14,- K za m3.
c) ustavení poplatku za p ipojení na infrastrukturu obce na nových parcelách. Poplatek
na parcelách u Št pánových iní 30 000,- K na stav nou budovu, na stavebních
parcelách u p. Michlové 15 000,- K na stav nou budovu. Na doposud nezahájených
stavbách bude poplatek uhrazen p i zahájení stavebního ízení.
d) Obecn závaznou vyhlášku Obce Bystré o systému provozování skládky zeminy
ur ené pro další využití Obcí Bystré.
e) vyú tování Setkání obcí Bystré a poskytnutý finan ní p ísp vek ve výš 10 000,- K
po adateli akce.
II.

rozhodlo

a) o p id lení nových popisných ísel budovám:
p. 61

p. 128

p. 129
p. 130

p. 131

rodinný d m na parc. . 41,146 a 821/1
v k.ú. Bystré, majitelé JUDR. Marta
Hradecká a Mgr. Josef Hradecký, bytem
Orlická 974 Dobruška
rodinný d m na parc. . 321/14, 321/9
v k.ú. Bystré majitelé Ing. Josef Bareš a
Mgr. Marie Barešová
rodinný d m na parc. . 320/1, 321/9,321/10
v k.ú. Bystré, majitel Bohumil Pabel
rodinný d m na parc. . 336/7 a st. 21 v k.ú.
Bystré, majitelé Michal Vaší ek a
Magdalena Vaší ková
rodinný d m na parc. . 336/2, 336/5, 336/6,
336/7, 336/8 v k.ú. Bystré, majitelé Ing.
David Fellner a Lucia Fellnerová

30. íjna

„Ples bezdomovc “
v místním hostinci. Za átek
ve 20 hodin. Hrají Strejci.
Po ádají Vag – I – Noviny.

íjen
3. íjna
5. íjna
6. íjna
10. íjna
12. íjna
13. íjna
16. íjna
18. íjna
19. íjna
20.
22.
24.
26.

íjna
íjna
íjna
íjna

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

Naše obec se 13. zá í rozrostla o dalšího ob ánka respektive ob anku. Na sv t totiž p išla
Eliška Toušková. Srde n blahop ejeme !

Obecní ú ad Bystré chce touto cestou pod kovat manžel m Kucha íkovým z Hradce
Králové za vzornou pé i o kiosek ve sporovním areálu „U Koupališt a celý areál.

Místní ve ejná knihovna bude v následujícím období otev ena takto:
íjen
Listopad
Prosinec

14.
11., 25.
9.
Vždy od 16 – 18 hodin.

Jak jste se již mohli do íst v minulém vydání našeho Zpravodaje, vybojoval si kolektiv
muž z místního SDH postup na Mistrovství eské republiky v požárním sportu, které
se konalo od 17. do 19.zá í 2004 v Sušici. Po tuhých bojích vybojoval tento kolektiv
celkové 10. místo. D kujeme tímto všem zú astn ným za reprezentaci sboru i celé obce.
lánek o pr b hu Mistrovství i o záv ru hasi ské sezóny p ineseme v p íštím vydání
Zpravodaje.

!

"

Jak jsme Vás informovali v minulém ísle našeho Zpravodaje, mohli jste se spolu s námi
zú astnit zájezdu na Mistrovství republiky SH MS v požárním sportu, které se konalo
od 17.zá í do 19.zá í v Sušici. Byla jsem však velmi zklamaná, že naše družstvo jelo
podpo it tak málo ob an obce a zejména aktivních len místního SDH. Nevím, jestli je

samoz ejmostí, že se naši muži mají možnost zú astnit podobného finále každý rok, ale
nízký zájem o tom asi sv d í. A nyní mi dovolte, abych Vám p iblížila tuto sout ž a
zárove i krásný zážitek.
V pátek 17. zá í v 18.30 hod se uskute nilo slavnostní zahájení M R na nám stí v Sušici.
Za doprovodu žák Základní um lecké školy a mažoretek se všichni ú astníci, kte í šli
ve slavnostním pr vodu, dostavili až na nám stí. Po se azení dle kraj , zazn la eská
státní hymna v podání souboru Základní um lecké školy. Bylo to tak nádherné, až m
z toho mrazilo.Po skon ení hymny se p edstavili všichni p edstavitelé, kte í stáli na
tribun . Všechny jsem neznala, ale jak se obecn íká „byli to všichni velká zví ata“. Po
krátkých projevech se všichni ú astníci odebrali k pr vodu, kolem radnice. V Sušici
mají opravdu krásné nám stí. Po ukon ení pr vodu se všichni rozešli na své ubytovny.
T ešni kou na dortu byla barevná fontána, kterou jsme již bohužel nevid li. Jeli jsme se
totiž ubytovat do Mochtína (je to asi 20 km od Sušice).
Tam už na nás ekali páni starostové, jak p edchozí, tak i nyn jší. Ubytováni jsme byli
v budov Obecního ú adu. Zrovna tam po ádali zábavu, a tak jsme se mohli všichni
seznámit. Radostné bylo p ivítání Bysterák s Bysterákama. No zkrátka jsme se už cítili
jako u nás doma. Trochu se pojedlo, popilo a šupinky na kut .
V sobotu nám ženy z Bystrého p ipravili malou snídani a už, jsme se hnali na stadion do
Sušice za našimi borci. Dvanácsetrojka s námi p ímo let la, abychom nep išli o to
nejlepší. Jakmile jsme se posadili na tribunu, za al ten nejv tší šumraj. Na závodnících
byla vid t skv lá forma, ale také velké nervy. I my na tribun jsme prožívali velké
nap tí. Nejhorší však bylo, když n jaký závodník upadl na št rku, nebo když p i štafet
jeden závodník spadl z dome ku p ímo na kostr . Celá tribuna povstala. Závodník ležel
na zemi , ale pak vstal a za bou livého potlesku p edal proudnici dalšímu ze svého týmu.
Co se odehrálo pak, bylo docela drsné. Závodník omdlel a byl dovezen sanitkou k
ošet ení. Bylo opravdu vid t hodn pád , ale i neúsp ch .
Samoz ejm , že jsme fandili hlavn našim. Vezli jsme s sebou RU NÍ SIRÉNU A
TRANSPARENT S HESLEM „BYSTRÉ DO TOHO NEBOJTE SE NIKOHO“. Rádi
jsme fandili, ale velký ná elník našeho mužstva nás pokáral, že m žeme fandit až po
p ekonání p ekážky. Rádi jsme poslechli, to víte nikdy jsme tak mohutn nikomu
nefandili (hlavn mi d v ata, protože chlapi si za vou na hokeji). No co Vám budu
povídat. Takovou atmosféru jsme ješt nezažili, až jsme p išli o hlasivky. Po ukon ení
dvou disciplín skon ilo sobotní sout žení. Naši se opravdu snažili ze všech sil, ale stále to
bylo málo. Všechno tedy záviselo na ned lním útoku. Našemu týmu jsme pop áli, a se
dob e vyspí a ráno se setkáme znovu.
My jsme odjeli zp t do Mochtína, kde na nás ekal pán z Bystrého. Opravdu si nem žu
vzpomenout, jak se jmenoval. Dal nám dv možnosti, bu se podívat do Klatov, nebo
p l hodinky pauza a pak odjet s ním do Bystrého. Zvolili jsme tedy druhou možnost.
Bystré u Klatov je opravdu malá vesni ka (asi 25 obyvatel), ale lidé jsou stejní, jako u
nás. Po prohlídce jsme došli na mini nám stí ko, kde byla malá kapli ka a okolo hodn
domácího zví ectva. P ipadali jsme si chvílemi, jako slunce, seno…. . Pak nám p ipravili
v místní klubovn malé ob erstvení a n co k sn dku. A už se povídalo. My s d v aty
jsme va ili a naši pánové zase zpívali. Chvílemi to vypadalo jako na zábav . Ale co nás
nejvíce p ekvapilo, bylo to, že jsme tam m li našeho pana doktora Bejdu, ale i Jirku
Jiránka. No íkali jsme si, vždy jsme doma, tak pro ne. A jak jsme povídali, zjistili
jsme, že je nejvyšší as odjet na kut . Naši hostitelé se divili, pro tak brzy odjíždíme, ale
po vysv tlení, že ráno brzy vstáváme a pak odjíždíme dom , sami pochopili.
V n d li ráno byla snídan . P ijel starosta z Mochtína, aby se s námi rozlou il. My jsme
se také rozlou ili se všemi a už jsme sp chali na stadion. Tentokrát byla tribuna úpln
nacpaná, ale ješt se tam míste ko našlo. Jen jsme se posadili, za alo se sout žit. Op t

vládlo nap tí a nervozita. I u této disciplíny jsme byli sv dky drobných zran ní.
Nakonec vše dob e dopadlo, a naši hoši se umístili na 10. míst . Byli trochu zklamaní, že
jim vše nevyšlo tak jak doufali. Na vlastní k ži zkusili, jaké to je dostat se až tak daleko.
Hoši, moc d kujeme za výkon, který jste p edvedli. Konkurence byla opravdu velká.
Poznámka:
Tento výlet do Sušice si každý ú astník financoval zcela ze svých vlastních finan ních
prost edk
D.F.

#
Prodám pln funk ní automatickou pra ku GORENJE PS 643 NWB.
-

nastavitelný termostat
½ nápl
E + vlna
600 ot.
p ední pln ní
60 x 60 cm
CENA: 1890,-

Tel: 494 665 266

Zájemkyn o cvi ení – aerobik, stre ink – nech se dostaví k informativní sch zce ve
st edu 13. 10. 2004 v 18 hodin do t locvi ny školy. V ci na úklid sebou.

P íští íslo vychází 31. íjna 2004.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 27. íjna 2004 p. Marii Martinkové na
pošt nebo do kancelá e OÚ.
Vydává obecní zastupitelstvo obce Bystré.
www.obecbystre.cz
Vychází v nákladu 150 výtisk .
Každý výtisk zdarma. Toto íslo vyšlo 2. íjna 2004.
Obrázek z titulní strany: p. Josef Ševc
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

