ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2015

Vodácký víkend 2015 (30.-31. 5. 2015)
ZÁJEZD DO PARTNERSKÉ OBCE BYSTRIČKA (SK)
Obec Bystřička pořádá v sobotu dne 18.7.2015 autobu‑
sový zájezd do partnerské obce Bystrička. Cena zájezdu
je 150,‑ Kč/osoba (platba předem). Odjezd autobusem
v 8.00 od obecního úřadu Bystřička. Návrat zpět 23:00
hod. z obce Bystrička. Zájemci se mohou hlásit na tel
číslo 571 443 258. Na Bystričke bude připraveno pohoš‑
tění a sportovní odpoledne pro všechny věkové skupiny.
Vodácký víkend Bystřička 2015
Akce se uskutečnila jako vždy o posledním víkendu
v květnu, 30.‑31. 5. 2015 pod vodním dílem Bystřička.
Jednalo se o patnáctý ročník vodáky oblíbeného vo‑
dáckého víkendu.
Letošní ročník provázelo nádherné letní počasí a právě
proto akce proběhla ke spokojenosti účastníků i pořa‑
datelů.
V sobotu voda tekla od 8.30 do 13.45 hodin, v neděli od
8.30 do 13.00, kdy za tuto dobu v sobotu stačilo několikrát
splavit potok Bystřičku 780 registrovaných účastníků.
V neděli jich bylo 400, někteří věnovali čas i k setkání
s kamarády a užívali vodácké pohody. Úrazy nebyly
hlášeny, i když záchranáři měli v kritických a divácky
atraktivních místech, hlavně v sobotu práce dost.
Jednalo se především o nezkušené vodáky, kteří při
nízké nájezdové rychlosti vysoké splavy nepřeskočili
a zůstávali pod nimi.
Organizátoří děkují všem aktérům, za pomoc přede‑
vším Povodí Moravy a Obci Bystřička a hlavně početnému
týmu pořadatelů z řad TJ Sokol Bystřička i jiných složek.

Poděkování za účast a zejména ohleduplné počínání
při akci patří všem, zúčastněným vodákům, jenž přispěli
k hladkému průběhu akce.
Výsledky konkursu na místo ředitelky Ma‑
teřské školy Bystřička
Výsledky konkursu na pracovní místo ředitelky Mateř‑
ská škola Bystřička,okr.Vsetín, příspěvková organizace
ze dne 5. 6. 2015 podle ustanovení §6 odst. 1 vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon‑
kursních komisích (dále jen vyhláška).
Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle § 5
odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí uchazečů vhodných
pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřská škola
Bystřička následující:
1. PeaDr. Hana Koňaříková
2. Kateřina Houžnová
3. Květoslava Pilčíková
Od 15. 8. 2015 tedy nastoupí do funkce ředitelky Mateř‑
ské školy Bystřička PaeDr. Hana Koňaříková ze Vsetína.
Vítání občánků
Dne 27. 5. 2015 jsme v Mateřské školce Jeřabinka na
Bystřičce přivítali 13 nových občánků, pro které měly
děti ze školky připraven kulturní program. Rodiče po
podepsání se v pamětní knize obdrželi upomínkové
předměty pro své ratolesti. Po malém občerstvení měli
rodiče možnost fotografování se svými dětmi

Zpravodaj 3/2015 (aktuální k 11. 6. 2015) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Příměstský tábor Hledání ztracené duhy
ALCEDO – středisko volného času Vsetín a obec Bys‑
třička pořádají příměstský tábor pod názvem Hledání
ztracené duhy. Termín: 17. - 21. 8. 2015 (od 7 do 16 hod.)
Místo: Bystřička – Základní škola. Cena: 1 300 Kč. V ceně
je zahrnut oběd, pitný režim, program, materiál a ceny
pro děti. Doporučený věk: 5 – 12 let.
Na tábor budou přednostně přijaty děti s trvalým byd‑
lištěm v obci Bystřička.
Programová náplň (anotace): Na obloze svítí slunce a
zároveň potřebujeme deštníky. To je nepochybně důvod
vzhlédnout k obloze, prohlédnout si duhu a jít hledat
poklad, který se na jejím konci skrývá. Tábor plný her,
soutěží, pobytu v přírodě, výtvarných aktivit a netra‑
dičních sportů.
Jak se přihlásit? Telefonicky: 571417704
Email: alcedo@alcedovsetin.cz
Platbu lze provézt bezhotovostně po přihlášení.
Hlavní vedoucí: Martina Koňaříková
Minimální počet přihlášených dětí – 12
Maximální počet – 30
Územní plán
Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši
obec v celkové hodnotě 548.705,‑ Kč byl podpořen z Inte‑
grovaného operačního programu poskytnutím dotace
ve výši 468 567,– Kč, a to dotace ze strukturálního fondu
ERDF ve výši 398 281,– Kč a dotace ze státního rozpočtu
ve výši 70 286,– Kč.

Mateřská Škola v Bystřičce snížila náklady
i emise
Projekt Výměna oken a zateplení MŠ Bystřička zahr‑
noval zateplení obvodového zdiva fasádním polystyre‑
nem,zateplení stropní a střešní konstrukce a výměnu
oken a dveří za plastové.To přispělo ke snížení spotřeby
energie a nastavení optimálního ekonomického a ekolo‑
gického hospodaření s energií. Hlavní přínosy – úspora
provozních nákladů, úspora energie dosáhla 168,73GJ za
rok, celkové snížení CO2 je 9,374 tuny ročně.
Prioritní osa 3/Oblast podpory 3.2. – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (u nepodnik.sféry)
Zlínský kraj
Příjemce podpory:		
Celková výše podpory
Dotace Fondu soudržnosti
Dotace SFŽP ČR		

Obec Bystřička
1.410 876,‑ Kč
1.332 494,‑ Kč
78 382,‑ Kč

Škola v Bystřičce snížila náklady i emise
Projekt Zateplení objektu ZŠ Bystřička,č.p.68 zahrnoval
zateplení obvodového zdiva fasádním polystyrenem,
zateplen í stropní a střešní konstrukce a výměnu oken
a dveří za plastové. To přispělo ke snížení spotřeby
energie a nastavení optimálního ekonomického a ekolo‑
gického hospodaření s energií. Hlavní přínosy – úspora
provozních nákladů, úspora energie dosáhla 196,53 GJ za
rok, celkové snížení CO2 je 10,92 tuny ročně.
Prioritní osa 3/ Oblast podpory 3.2. – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (u nepodnik.sféry)
Zlínský kraj
Příjemce podpory:		
Celková výše podpory
Dotace Fondu soudržnosti
Dotace SFŽP ČR		

Obec Bystřička
1.979 791,92 Kč
1.869 803,48 Kč
109.988,44 Kč

Zdravotní středisko a hasičská zbrojnice
Bystřička snížila náklady i emise 
Projekt Zateplení Zdravotní středisko a hasičské zbroj‑
nice zahrnoval zateplení obvodového zdiva fasádním
polystyrenem, zateplení stropní a střešní konstrukce
a výměnu oken a dveří za plastové. To přispělo ke snížení
spotřeby energie a nastavení optimálního ekonomického
a ekologického hospodaření s energií. Hlavní přínosy
– úspora provozních nákladů, úspora energie dosáhla
129,46 GJ za rok, celkové snížení CO2 7,19 tuny ročně.
Prioritní osa 3/Oblast podpory 3.2. – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla (u nepodnik.sféry)
Zlínský kraj
Příjemce podpory: 		
Celková výše podpory
Dotace Fondu soudržnosti
Dotace SFŽP			

Obec Bystřička
1.199 690,49 Kč
1.133 041,50 Kč
66 648,99 Kč

