Milí tená i,
setkáváme se znovu na po átku m síce. Tentokrát je to poslední m síc v roce. Ten je v naší
obci asto charakterizován prvním sn hem. Ten však letos p išel o n co d íve a jak p išel, tak
i odešel.
V celém okolí je pak tento m síc spojen s nakupováním, davovým šílenstvím u supermarket ,
ale i bilancováním. Bilancují nejen spole enské organizace v obci, obecní zastupitelstvo, ale i
jednotliví lidé. Ti však na rozdíl od výše uvedených musí svoji bilanci provést sami. Snad jim
k tomu pom že lánek v záv ru tohoto ísla i další akce spojené s obdobím Vánoc.

Zápis . 11 z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 10. listopadu
2004 v 19 hodin v kancelá i OÚ.
P ítomni: p. Dusílek J., Šubrt V., Dusílek M., P ibyl J., Francová D., Martinková M.,
Ševc L., Mach J., Francová D. .
Omluven: 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. Francovou a p. Šubrta.
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 informoval o zasedání DSO Region Orlické hory, které se uskute ní
12.11.2004. Na zasedání dojde k ustavení pracovních skupin složených ze
zástupc obcí, které se budou samostatn zabývat problematikou chodu obcí a
inností DSO.
starosta seznámil s výsledkem voleb do zastupitelstev kraj a pod koval len m
volební komise za zdárné zajišt ní pr b hu voleb.
dále seznámil s dokon ením elektrorozvod u nov vystav ných rodinných
domk , kolauda ním ízením, které se bude konat 25.11.2004 a uhrazeném
finan ním podílu obce na akci.
zastupitelstvo projednalo p ípravu inventarizace majetku obce za rok 2004.
starosta informoval o dodání nové požární dokumentace obce vypracované
Požárním servisem p. Bo ka z Rychnova n. K. .
zastupitelstvo bylo seznámeno s ud lením medaile za dárcovství krve zesnulému
Jaroslavu Jiránkovi in memoriam, která byla p edána prost ednictvím MÚ
Dobruška a OÚ Bystré rodin Jiránkových s pod kováním za jeho záslužnou
innost.
zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo tové zm ny pro rok 2004.
zastupitelstvo projednalo a schválilo po uskute n ném p ipomínkování úpravu
urbanistického plánu obce „Zm nu . 1 ÚPSÚ Bystré a vyhlášení jejich
závazných ástí.“ K této problematice schválilo text Obecn závazné vyhlášky
obce a usnesení zastupitelstva obce.

Usnesení zastupitelstva obce Bystré ze dne 10.11.2004:
Zastupitelstvo obce Bystré
I.

schvaluje

a) rozpo tové zm ny rozpo tu obce r. 2004 dle p iloženého seznamu, který je sou ástí
zápisu.
b) zn ní Obecn závazné vyhlášky zastupitelstva obce Bystré o schválení „Zm ny . 1
Územního plánu sídelního útvaru Bystré a vyhlášení jejich závazných ástí.“
c) usnesení k realizaci schválení Zm ny . 1 ÚPSÚ Bystré, které je p ílohou zápisu.
Pro p ijetí: 8 len

Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

5. prosince

11. prosince

12. prosince

18. prosince
31. prosince

Váno ní koncert p veckého
sboru Církve bratrské
z Bystrého v kostele sv.
Bartolom je. Za átek v 15
hodin.
Zahájení Bysterské ligy ve
stolním tenisu. Za átek v 13
hodin. Více informací na
plakátech.
D tská váno ní slavnost
„ Potkali jsme Ježíše“
v dobrušském kin . Po ádá
Sbor Církve bratrské
v Bystrém. Za átek v 9,30.
Váno ní besídka v místním
hostinci. Za átek v 16
hodin.
Oslava Silvestra v místním
hostinci. Sledujte pozorn
plakáty.

Prosinec
1. prosince
2. prosince
9. prosince
12. prosince

Jaroslava Nev ilová
Jan Franc
Alena Hejzlarová
Marie Hartmanová

14. prosince
15. prosince
16. prosince
20. prosince
21. prosince

Václav Šubrt
Vlastimila Vaší ková
V ra Vaší ková
František Sozanský
Josef Netík
Bohumil Vaší ek
Zden k tvrte ka
Martina Macková
Cheyenne Scheepers
Pavel Matyska

23. prosince
28. prosince
30. prosince

Pokud by snad n kdo p i konzumaci váno ního kapra i jiné pochutiny p išel k úhon a
pot eboval ú innou službu první pomoci, m že použít tato telefonní ísla do nemocnice
v Opo n :
494 502 271, 494 535 444.

Vážení tená i,
pro naši knihovnu bylo koncem listopadu 2004 zap j eno z knihovny v Dobrušce 60
nových knih (cestopisy, detektivky, historické atd. ). Po domluv je možné bez poplatku
vyp j it i konkrétní tituly. Pokud bude zájem, je možno zap j ený soubor obm ovat
ast ji (nyní je to 1 x za rok, na 2 roky). V sou asné dob má naše knihovna asi 1200
svazk vlastních a 120 knih z Dobrušky. T ším se na Vaši návšt vu.
I. Hradecká

Leden

13., 27. od 16 do 18 hodin

Pokud Vám bude scházet tradi ní váno ní stromek a nebudete chtít pytla it v obecních
i jiných lesích, m žete si tento stromek zakoupit u p. Bartoše od 15. prosince 2004 za
cenu 30 – 50 K

V pr b hu svátk váno ních m žete navštívit bohoslužby v t chto hodinách a místech:
24. prosince

Olešnice

16 hodin

Bystré

22 hodin

25. prosince

Bystré
Sedlo ov

9 hodin
10,30

26. prosince

Bystré
Dob any

9 hodin
10,30

HASI I A KONEC JEJICH SEZÓNY
T icátého íjna, na úplný záv r sezóny se naše družstvo muž zú astnilo memoriálu V.
I. Lenina v Širokém Dole. Po lo ském p kném 10. míst se tentokrát da ilo mén (velký
prost ik na levém proudu) a s asem 18,87 s. jsme skon ili na 25. míst z celkem asi 87
družstev. Po vynikající sezón je tak tento konec trochu zklamáním.
FOTBAL – POSVÍCENSKÝ MA
Již t etím rokem se da í obnovovat tradi ní ma e svobodní x ženatí ve „ sranda“ fotbale
v dob pouti a posvícení v Bystrém. Po zatím suverénní nadvlád ženatých, vzpome me
letošní pou ový ma , kdy zvít zili 6 : 0, se svobodní o letošním posvícení vzpružili a
uhráli vyrovnanou partii 3 : 3. Penaltový rozst el pak vyzn l lépe pro ženaté 3 : 2. Letos
nám je trochu nep álo po así, ale p esto se bylo na co dívat.
STOLNÍ TENIS - ZAHÁJENÍ
S ohledem na zm nu provozovatele místního hostince se letos stolní tenis zahajuje
opožd n a také se p edpokládá, že turnaj bude mén . Pro všechny, kte í mají zájem se
„ Váno ní turnaj“ uskute ní v sobotu 11.12.2004 od 13. hodin. Více informací se dozvíte
na plakátech. O dalších turnajích budeme jednat a vše se dozvíte prost ednictvím
Zpravodaje, nebo plakát .
Leoš Ševc
spor ák

!

"

as jako by se zprudka rozb hl a od Št drého ve era nás d lí už jen kr ky. Hore n se
plánují jídelní chody na jednotlivé dny, v obchodech se dve e doslova netrhnou. Váno ní
kapry ekají poslední dny života v kádích nebo ve van . Staletími prov ená zkušenost,
že obdarovat je ješt krásn jší než dárky dostávat, nabývá jako každoro n znovu na
aktuálnosti. Navzdory sp chu a stresu p emýšlíme, zda jsme na nikoho nezapomn li a
ím ješt ud lat radost t m nejbližším. Dárky tu nejsou k tomu, aby zavazovaly nebo
napravily n jaké poklesky, ale p edstavují výraz nejhlubší lásky. Váno ní svátky slouží
mimo dobrého jídla a pití také k tomu, abychom si navzájem odpustili skute ná i
domn lá p íko í, a naopak si p ipomn li pospolitost rodinných, p íbuzenských i
p átelských vztah . Až rozsvítíme strome ek, jist si zavzpomínáme na svátky minulé a
asov vzdálené, ale i na lidi, kte í již s námi nejsou. Protože lidstvo, to je nekone ný
et z generací, které si p edávají zkušenosti. P ejme si, aby nej ast jší zkušenosti
p edstavovaly práv vzájemná láska a pochopení. P íjemné prožití váno ních svátk a
mnoho š astných chvil Vám p eje redakce.

P íští íslo vychází 8.ledna 2005.
Vlastní p ísp vky p edejte prosím nejpozd ji do 5.ledna 2005 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. prosince 2004.
Obrázek z titulní strany: soukromý archiv
Neozna ené p ísp vky vyjad ují názor obecního zastupitelstva nebo kulturního výboru
OZ.

