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Maškarní karneval 28. 2. 2015
Vážení občané,
od přivítání Nového roku už něco vody odteklo a tak mě
dovolte, abych Vás seznámil s některými skutečnostmi,
které nás v letošním roce čekají. Především to jsou drobné
investiční akce, které budou financovány jak z rozpočtu
obce, tak z dotací, na které bychom mohli dosáhnout.
Mnozí z Vás jste si všimli, že jsme prodali starou hasič‑
skou cisternu Škoda RTO a mikrobus Fiat Ducato. Cisterna
byla prodána z důvodu nadbytečnosti. Nový zásahový vůz
KAROSA, na který jste se složili převážně Vy občané a míst‑
ní firmy, za což všem patří obrovský dík, je modernější
a hlavně jeho výkon vysoce předčí možnosti starého vozu
a držet oba zásahové vozy by bylo neekonomické. Rov‑
něž mikrobus Fiat Ducato již dosloužil a náklady na jeho
opravu by byly neefektivní, také bezpečnost vozidla již
neodpovídala dnešním standardům. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o koupi nového mikrobusu, který bude slou‑
žit složkám působícím v obci Bystřička k přepravě osob.
Druhou investicí, která proběhne v letošním roce
a na kterou jsme obdrželi 60% dotaci, je zajištění zdroje pit‑
né vody v případě poruchy našeho vodovou. V dolní části
obce bude provedeno napojení na vodovod, jejímž provo‑
zovatelem je VaK Vsetín. Investice ve výši cca 500.000,– Kč
Bude sloužit k zajištění zdroje pitné vody v případě
odstávky z důvodu nutných oprav či nenadálé poruchy.
Dále jsme zadali zhotovení projektu na rozšíření chod‑
níku v centru obce. Tento projekt bude čekat na vhodný
dotační titul.
Třetím pokusem podání žádosti na revitalizaci centra
obce doufáme, že budeme úspěšní. V případě úspěšnosti

bude upraveno okolí zdravotního střediska a hasičské
zbrojnice včetně parkovacích ploch. Tato akce by si vyžá‑
dala investici v částce cca 3,7 milionu korun, kdy spolu‑
účast obce by měla být asi 20 %.
Drobnější akce budeme realizovat svépomocí. Jedná se
především o úpravu klidové zóny kolem toku Bystřička
a kolem zvoničky, kde by měl být navýšen počet laviček.
Postupně chceme opravovat dle možností místní komu‑
nikace v odlehlejších místech obce, pokračovat v rekon‑
strukci veřejného světlení a to převážně na přehradě, kde
je situace nejhorší.
Byli bychom rádi, kdyby náměty, připomínky, které by
napomohly ke zvelebování naší obce, přicházely i od Vás
občanů. Závěrem mě dovolte, abych Vám popřál hezký
příchod jara, pohodu a radost ze života.
Zbyněk Fojtíček
SDH Bystřička
Hasiči z Bystřičky zakoupili do hasičské cisterny „Krtky“
na tlakové čištění ucpaných, zanesených kanálů či potrubí.
Tímto je naše cisterna připravena pomoci nejenom u požá‑
rů. Případný zájem o pročištění potrubí je možno objednat
na Obecním úřadě Bystřička. Dále se podařilo najít kupce
na starou cisternu a mikrobus Ducato. Díky získaným
prostředkům jsme po dohodě se zastupitelstvem obce
zvážili nákup nového vozidla na přepravu osob, která bude
bezpečnější a ekonomicky méně nákladnější. I v letošním
roce bude SDH Bystřička pořádat spoustu akcí a tímto Vás
všechny na tyto akce srdečně zveme.
Za SDH Petr Rudolecký
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Svoz komunálního odpadu v době
Velikonočních svátků
Technické služby Vsetín s.r.o. oznamují, že dne 6. dubna
2015 (Velikonoční pondělí) budou provádět svoz komunál‑
ního odpadu v plném rozsahu, který připadá na tento den.
Žádáme proto občany, aby si připravili odpadové nádoby
(popelnice) na určené místo.
Maškarní karneval
TJ Sokol Bystřička uspořádala v sobotu 28. 2. 2015 na hři‑
šti u Lukášů pro děti Maškarní karneval. Zúčastnilo se ho
40 dětí v maskách a 10 dětí bez masek spolu v doprovodu
rodičů, babiček a dědečků. Dětem se dařilo zvládat připra‑
vené disciplíny. Na své si přišly jak malé děti tak i ty odrost‑
lejší. Všechny masky byly nakonec odměněny pěknými ba‑
líčky a pro děti byla připravena tombola. Po třech hodinách
bohatého programu odcházely spokojené děti k domovům.
TJ Sokol Bystřička 2015
Naše sportovní občanské sdružení svolalo na sobotu 21.
února schůzi členů a příznivců, které se zúčastnilo celkem
51 ze 159 evidovaných členů.
Přítomní byli podrobně seznámeni s níže uvedeným:
V TJ v současnosti aktivně pracují oddíly šachu, tenisu,
nohejbalu, odbor rekreačního cvičení, vodácký oddíl. Na‑
šim cílem je další zkvalitnění jejich činnosti a přáním, aby
činnost obnovily oddíly volejbalu a minikopané – případně
další sporty podle zájmu. Podmínky pro sportovní aktivity
vytváříme podle možností snad dobré.
V loňském roce se nám podařilo přestavět podium
v areálu TJ U Lukášů – staré podium již neladilo s novými
stavbami. Bude sloužit nejen při kulturních akcích, ale i pro
potřeby řízení sportovních venkovních akcí.
V letošním roce bude, jak doufáme brzo zjara, kompletně
přebudováno hřiště pro nohejbal a volejbal. Tímto zveme
všechny příznivce na brigády k této akci. Termíny budou
oznamovány na vývěsce v areálu TJ. Finanční prostředky
máme zajištěny z velké části z prostředků obce, zbytek
dofinancujeme z výtěžků Sportklubu.
Dalším investičním záměrem (obec ve spolupráci s TJ)
je přístavba sálu a sociálního zařízení. Tato akce je zatím
ve stadiu žádosti o dotace, bez které by to nešlo.
Administrativně náročným úkolem pro letošní rok je po‑
vinnost zápisu našeho sdružení do rejstříků podle nového
občanského zákoníku. S tím souvisí i aktualizace členské
základny, která bude letos rovněž realizována.
Samozřejmě nezapomínáme ani na samotnou sportovní
činnost. Budou uspořádány tradiční akce, jako vodácký
víkend, sportovní dětský den, vodácký výcvik pro děti,
turnaje v nohejbalu pro dospělé i děti, turnaje v tenisu
a další. Tyto akce budou avizovány na vývěskách OÚ
na obvyklých místech.

Pro podrobnější informace členů a sportovní veřejnosti
bude v areálu instalována nová vývěska. Naším záměrem
je i aktuálnější zásobování obecních webových stránek,
resp. zřízení internetových stránek vlastních.
Pro další rozvoj naší činnosti očekáváme jak nové my‑
šlenky a náměty, tak především aktivní zapojení nových
tváří, zejména z řad rodičů malých dětí.
Ing. Karel Hurta
Očkování psů a koček
MVDr. Jarmil Dobeš oznamuje, že v sobotu dne 28. 3.
2015 proběhne očkování psů a koček proti vzteklině: U Kle‑
nova v 9:00 hodin, zastávka U Tomečků 9:15 hodin, U školy
9:30 hodin, U Obecního úřadu 9:45 hodin, U Pospišilíků
10:15 hodin, Na Nové 10:30 hodin, Cena 150,‑ Kč za kus,
možné očkování proti jiným nemocem, odčervení atd.
Sběr a odvoz velkobjemového, nebezpečného
odpadu a elektroodpadu
Co to je objemný odpad? Jedná se o domovní a živ‑
nostenský odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných
nádob, např. nábytek, křesla, gauče, kuchyňské desky,
dřezů, koberce, linolea, matrace, kočárky, oblečení, také
pneumatiky atd.
Velké prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v uvedeném
termínu v dopoledních hodinách. Žádáme tímto obyvatele
obce, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad
mimo. V případě, že dojde k zaplnění kontejneru už v polo‑
vině určené doby, Technické služby Vsetín zajistí výměnu
za prázdný. Dále žádáme majitele vozidel, aby v uvedené
dny neparkovali v blízkosti těchto kontejnerů a nebránili
tím uskutečnění svozu.
Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho
druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující
zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry,
kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, des‑
infekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie,
čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, apod.
Dále můžete odevzdat EEZ (elektronické a elektrické zaří‑
zení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.
Velkoobjemové, nebezpečné odpady a elektroodpady
budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy
z následujících míst v obci podle tohoto časového har‑
monogramu: Sobota 16. 5. 2015 Bystřička – parkoviště
u Obecního úřadu Bystřička, 8.00‑12.00.
Sběr, přeprava a odstranění odpadu budou prováděny
v souladu s platnými předpisy.
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