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VELIKONOCE
I když to vypadá jakoby to bylo včera, co jsme seděli
u štědrovečerní večeře, od vánočních svátků uběhly již
4 měsíce a můžeme se těšit na další svátky, tentokrát
Velikonoce.
Je evidentní, že svátky jara ztrácejí na své popularitě,
kdy se již tradice tolik nedodržují a každý se snaží využít
chvíle volna po svém.
Většina z nás ví, že k těmto křesťanským svátkům patří
symboly, jako je třeba vajíčko, beránek, zajíček, kočičky
a mnoho dalších. Málo z nás však ví, co který symbol
znamená. Vzpomeňme tedy ty nejznámější.
Vajíčko
Vejce obecně symbolizují nový život, plodnost, úrodu
i znovuzrození, proto k jaru už neodmyslitelně patří.
Velikonoční vejce znali už ve starém Egyptě a souvisí
rovněž s Ježíšem Kristem.
Zdobená vejce nesouvisí jen s Velikonocemi a jarními
obřady, ale také se svatbami, pohřby i oslavami narození.
Zvyk konzumovat ozdobená vajíčka se váže k velkému
půstu, který předcházel Velikonocům, a který lidé pečlivě
dodržovali. Samotné zdobení vajíček se vyvinulo z lidové
tradice už v 19. století a původní barva kraslic byla čer‑
vená. Ta totiž symbolizovala život a lásku a podle pověr
chránila i před démony.
Význam barev na velikonoční vajíčka:
Čtyři základní a nejběžnější barvy, kterými se vejce
barví, nebyly vybrány náhodou. Asi nejběžnější barvou
je červená, následuje zelená, žlutá a modrá. A co zna‑
menají?
ČERVENÁ = Láska, nový život, ochrana před démony
ZELENÁ = Mládí, příroda, jaro, život
ŽLUTÁ = Světlo, slunce, asociace se zlatou z legendy
o Kristovi a proměně skořápek vajíčka na zlato
MODRÁ = Čistota, víra, svěcená voda
Beránek
V křesťanské tradici beránek jako mírné, poslušné
stvoření personifikuje samotného Ježíše Krista, kterého
(tak jako Izraelité skutečného beránka) obětoval Bůh za
spásu lidstva. Beránek, jako mládě je také symbolem
všech mláďat, počátku nového života a také jara probuze‑
ného po dlouhé zimě, koloběhu života a zázraku stvoření.
Ježíš je ve společnosti beránka také často zpodobňován
na historických malbách.
Děti a také mnozí dospělí znají sladkého pečeného be‑
ránka jen jako „značku“ Velikonoc, ale mnohdy ani neví,
proč se tyto svátky slaví a co s nimi má malé zvířátko
společného. Až tedy na Velikonoční pondělí zakrojíte be‑
ránka, vzpomeňte si, co vlastně znamená a povyprávějte
o tom svým dětem. Třeba je příběh zaujme a Velikonoce
pro ně získají nové kouzlo.
Symbolika zajíčka
V Řecku, Egyptě a Číně je symbolem štěstí, plynoucího
času a krátkosti života.
V Bibli je symbolem chudých, skromných a pokorných,
ale také symbolem smyslnosti. A přestože je maličký, je po‑
važován za velmi moudrého, „moudřejšího nad mudrce“.
V Byzanci byl symbolem Krista.
V lidovém pojetí je považován za atribut zmrtvých‑

Děti z MŠ Bystřička oslavily Den vody
vstání, neboť zajíc prý nespí – to se zdá z toho důvodu,
že nemá oční víčka. Zajíček je také symbolem koloběhu
života.
Přeji Vám, abyste si Velikonočních svátků užili a v tom‑
to prodlouženém víkendu nabrali nových sil.
Zbyněk Fojtíček – starosta obce
CO BYCHOM V LETOŠNÍM ROCE CHTĚLI REALIZOVAT
Rekonstrukce dětského hřiště
Na rekonstrukci dětského hřiště jsme podali žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na výsledek výbě‑
ru žadatelů čekáme. V tomto záměru bychom chtěli
zrekonstruovat v současné době nefunkční dětské
hřiště, které sousedí s Mateřskou školkou. Jednalo by
se o rekonstrukci altánu, pískoviště, skluzavky. Dalším
rekonstruovaným prvkem by mělo být menší dopravní
hřiště, kde by měly děti možnost seznámit se se základy
dopravy na trojkolkách či koloběžkách. Dominantou by
měl být ve středu dětského hřiště multifunkční prvek
s prolézačkami. Zda dojde k realizaci rekonstrukce bude
záležet pouze na obdržených dotacích na náš záměr.
Rozšíření vozového parku
V současné době zpracováváme žádost z Operačního
programu životního prostředí na nákup zametacího
kartáče, který je jako závěsné zařízení k našemu malo‑
traktoru a mohli si tak sami udržovat po zimě a během
roku chodníky a místní komunikace v čistotě.
Snižování emisních limitů
Rovněž se zpracovává žádost z Operačního programu
životního prostředí na snižování emisních limitů, což
spočívá v nákupu nových plynových kotlů v Základní
škole, Mateřské škole a Obecního úřadu. Současné ply‑
nové kotle jsou v provozu od vybudování plynofikace
v obci tedy od roku 1996. Jejich provoz je drahý jak svou
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konstrukcí a spotřebou, tak i častými poruchami, jejichž
opravy nejsou nikterak levnou záležitostí.

•
•

Rekonstrukce infrastruktury cestovního ruchu
Byla podána žádost do 52. Výzvy Regionálního ope‑
račního programu Východní Morava na vybudování
a rekonstrukci infrastruktury cestovního ruchu. Jedná
se především o rekonstrukci Letního kina, parkoviště
nad Klenovem, vybudování sociálního zařízení na pláži
u Klenova, v tábořišti Dolinky, vybudování Infocentra,
velkého sportoviště u chatové osady Pod hrází, mobiliáře
kolem přehrady spočívající v umístění laviček odpadko‑
vých košů a převlékáren. Jedná se o projekt, který by měl
zvýšit atraktivitu přehrady Bystřička, čímž by se měla
zvýšit návštěvnost, kterou by zvýšila i příjmy obce.

•

Všechny žádosti, které byly podány stále čekají na
vyhodnocení a výběr žadatelů. Nakolik budeme úspěšní
v podaných žádostech ukáže čas a o úspěchu, či neúspě‑
chu Vás budeme informovat.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V DOBĚ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
Technické služby Vsetín s.r.o. oznamují, že dne 21.
dubna 2014 (Velikonoční pondělí) budou provádět svoz
komunálního odpadu v plném rozsahu, který připadá
na tento den. Žádáme proto občany, aby si připravili
odpadové nádoby (popelnice) na určené místo.
SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A ELEKTROODPADU!
Sběr se uskuteční v sobotu 17. 5. 2014 na parkovišti
u Obecního úřadu Bystřička v době od 8.00 do 12.00.
Velkoobjemové, nebezpečné odpady a elektroodpady
budou odebírány vyškoleným pracovníkem. Sběr, pře‑
prava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu
s platnými předpisy.
Co to je objemný odpad?
Jedná se o domovní a živnostenský odpad, který vzhle‑
dem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat
do běžných sběrných nádob, např. nábytek, křesla, gau‑
če, 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 polovině
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 ba‑
rev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek,
zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky,
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky,
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky
na okna a WC, zaolejované hadry, apod.
Dále můžete odevzdat EEZ (elektronické a elektrické
zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecním úřadem Bystřička vyhlašuje humanitární
sbírku
•
letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)

•
•

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů
a dek
domácí potřeby‑nádobí bílé i černé, skleničky‑ vše
jen funkční
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
Středa 23. 4. 2014, 30. 4. 2014, 7. 5. 2014, čas: 9:00 – 16:00
Sobota 24. 5. 2014, čas: 9:00 – 11:00
Místo: garáž ve dvoře OBECNÍHO ÚŘADU
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
ZPRÁVA MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ BYSTŘIČKA
Členové Mysliveckého sdružení Bystřička hospodařící
na 750 ha pozemků pronajatých od Honebního společen‑
stva Bystřička zhodnotili na výroční schůzi svoji činnost,
plnění plánu lovu a prezentaci myslivosti v rámci obce
Bystřička.
Myslivost je považována za právně opodstatněnou
činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana
přírody a zvěře. Předmětem mysliveckého hospodaření
a ochrany v ČR je 69 druhů zvěře, toho je 33 druhů ce‑
loročně hájeno a ze zbývajících 36 druhů zvěře myslivci
z Bystřičky hospodaří s 12 druhy. Zvěř je považována
za přírodní bohatství a její obhospodařování lovem lze
provádět pouze za přísných podmínek stanovených
zákonem a vyhláškami. Dodržování těchto předpisů
často naráží na nepochopení ostatních občanů a vznikají
zbytečné střety a mediální očerňování myslivců. Nikdy
nenajdeme společnou řeč s motorkáři, kteří se prohánějí
na terénních motorkách po lesích a loukách a i přes
přísný zákaz provozovat tento sport ve volné přírodě,
neexistuje síla, která by tomu zabránila. Neshodneme se
s majiteli psů, kteří volně pouští své mazlíčky proběh‑
nout se po lese a nebudeme si rozumět s těmi chataři
a turisty, kteří považují les za místo pro svoje řádění
a jako skládku odpadů.
Myslivost, která má v Českých zemích tisíciletou tradici
byla právem zařazena na seznam nehmotného kultur‑
ního dědictví České republiky. Tradiční zvyky, mluvu,
oblečení se snažíme udržovat i v našem mysliveckém
sdružení. Pro veřejnost nejpřijatelnější způsob prezenta‑
ce myslivců jsou tradiční myslivecké pokrmy podávané
na různých akcích. Považujeme za naší povinností na‑
bídnout občanům zvěřinu, která je jinak těžko dostupná
a drahá. V letošním roce budeme podávat zvěřinové
speciality na hřišti U Lukášů při tradičním rozloučení
s prázdninami dne 16. srpna.
V loňském roce ulovili myslivci v honitbě Bystřička
27 ks spárkaté zvěře (10 ks srnčího, 11 ks divočáků, 5 ks
mufloního a 1 ks zvěře jelení). Už druhým rokem je počet
ulovených divočáků vyšší než počet ulovených kusů zvě‑
ře srnčí. Svědčí to o rostoucích stavech černé zvěře a tím
i nebezpečí škod působených divočáky na zemědělských
kulturách. Další nebezpečí hrozí z přenosu nebezpečných
chorob. Občané při nálezu uhynulého divočáka se nesmí
dotýkat kadavéru a místo nálezu okamžitě ohlásit.
Ing. Miloslav Sochor

BYSTŘIČTÍ HASIČI SE SNAŽÍ
Tak se nám rok zase přehoupl a my jsme opět zapra‑
covali na naší technice. Vy, kdo jezdíte okolo hasičské
zbrojnice jste si určitě všimli, že bývá u garáže naší
cisterny rušno. Ano je to tím, že se nám podařilo dát
naší Karose nový kabát. Stále máme ještě hodně práce
na doladění ostatních věcí, které autu ještě chceme dát
a doplnit, ale i tyto práce se blíží do finální podoby. Už
jen pár detailů, pár nátěrů, pár hodin dobrovolné práce
a toto auto nám bude sloužit k ochraně našich majetků.
Zatím máme stále ještě starou cisternu, ale ta bude bě‑
hem příštího měsíce nabídnuta k odprodeji, aby mohla
sloužit někomu jinému. Rád bych touto cestou poděkoval   
všem hasičům, kamarádům a přátelům co se jakým‑
koli způsobem podíleli na opravách a údržbě cisterny.
Naše cisterna není vizitkou jen naší práce, ale vizitkou
i naší obce. Děkuji i našemu obecnímu zastupitelstvu,
které nám fandí a je s ním dobrá spolupráce. A jen pro
představu. Takováto cisterna se dá pořídit po celkové
opravě od 1 200 000,- Kč nahoru.  Nás vyšla s nákupem,
veškerýma opravami, lakem na necelých 500 000,-  Kč
a z toho téměř polovina této částky je dobrovolná sbírka
Vás všech, což zvyšuje cenu naší cisterny v očích našich
hasičů o mnohonásobek. Děkujeme. Nyní už nezbývá jen
doufat a přát si aby měla co nejméně výjezdů.
Za SDH Bystřička starosta Rudolecký Petr
TJ SOKOL BYSTŘIČKA – 2014
Členové a příznivci TJ Sokol vyvíjeli i přes zimu
2013‑2014 vcelku pestrou činnost.
Pro teplé počasí byly pokusy o připravení ledové plochy
neúspěšné, nelyžovalo se ani na svahu u Lukášů.
Počasí zato využili vodáci k vánočnímu sjezdu Bečvy
ze Semetína na Bystřičku.
Nohejbalisté jezdili jednou týdně do tělocvičny v Růžď‑
ce, kde byl pak uspořádán Silvestrovský turnaj za účasti
15 hráčů včetně mládeže. Nyní se už nohejbal pravidelně
hraje venku v areálu U Lukášů.
Členové oddílu tenisu jezdili do haly v Trojanovicích,
kde byl pak v březnu sehrán turnaj za účasti 14 hrá‑
čů. Vzhledem k příznivému počasí tenisté pohotově

připravili k užívání tenisové kurty na Bystřičce už
v březnu.
Oddíl šachu hrál již 42. sezonu soutěž osmičlenných
družstev. Před posledním kolem mělo družstvo Bystřičky
zajištěnu třetí příčku v regionálním přeboru (účast 12
družstev). Šachového kroužku se každý týden účastni‑
lo 6 – 10 mládežníků. Své šachové umění pak zkoušeli
na čtyřech turnajích Mistrovství Valašska mládeže
2013 – 2014 (jeden turnaj byl 18.ledna na Bystřičce – účast
100 dětí) s těmito výsledky:
•
Kategorie do 16 let (26 hráčů celkem) 11. Jaroslav
Černotík, 18. Ondřej Bartoň, … Jakub Rudolecký
•
Kategorie do 13 let (celkem 46 hráčů) 23. Matěj
Čunek, 25.Ondřej Zajíc, 26. Filip Čunek
•
Kategorie do 10let (celkem 40) 13 David Černotík,
14. Aleš Palát, … Jakub Zajíc
Ve škole pod Růžkou se scházely ženy a dívky ke kon‑
dičnímu cvičení.
V únoru byl uspořádán Maškarní karneval pro děti,
v březnu pak pro dospělé.
V březnu byly zahájeny práce na rekonstrukci podia
v areálu U Lukášů, tak aby nové podium bylo připraveno
pro sportovní i kulturně společenské akce v roce 2014,
které by měla opět pořádat naše občanská sdružení (So‑
kol, hasiči, myslivci).
TJ Sokol má v plánu činnosti pro tento rok pořádání
(resp. spolupořadatelství)
•
13. ročník vodáckého víkendu – splouvání Bystřič‑
ky na raftech 31. května – 1.června
•
sportovní dětský den (červen)
•
Valašská 24 hodinovka (konec června)
•
Vodácký zájezd na Sázavu (červenec)
•
Vodácký výcvik mládeže na Bečvě (červenec‑sr‑
pen)
•
Bystřičská smeč (nohejbal – červenec)
•
Turnaje v nohejbalu (pro místní a rekreační hráče)
•
Tenisové turnaje (srpen – září)
Informace o akcích podají, případné náměty ke zlep‑
šení činnosti přijímají vedoucí jednotlivých oddílů a čle‑
nové výkonného výboru TJ.
Zprávu sestavil: Ing. Karel Hurta
OSLAVA „DNE VODY“ VÝLETEM K PŘEHRADĚ BYSTŘIČKA.
Děti z MŠ Bystřička oslavily Den vody (22. 3.) výletem
k přehradě Bystřička. Pan hrázný Lamoš nás provedl pro‑
story pod hrází, ukázal dětem turbínu, povyprávěl dětem
spoustu zajímavostí o stavbě, historii a významu přehra‑
dy.Na závěr prohlídky připravil hrázný dětem velké pře‑
kvapení – krátce pootevřel uzávěr výpusti hráze. Tryska‑
jící vodu a hlasitý hukot vody děti sledovaly s radostným
úžasem a výskotem. O zážitku si vyprávěly ještě cestou
autobusem. Děkujeme panu R. Šimčíkovi za zprostředko‑
vání exkurze a zajištění prohlídky panem hrázným. Rov‑
něž děkujeme panu Z.Peredarjukovi, který byl ochotný
pro nás přijet a dovézt nás všechny zpět k obědu do MŠ.
Za děti i učitele děkuje L. Stolařová, ředitelka MŠ Bystřička

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2014
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pátek - 4 x ročně

19.
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prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

www.coleman.cz

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725

až po realizaci.

Od vyřízení dotace

Zelená úsporám na klíč.

www.colemanie.cz

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

Váš poradce: Radek Šťastný, mobil: 725 675 657

(vč. DPH)

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

cena běžná: 239 Kč/m2

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

1. šikmé střechy
2. do sádrokartonových příček,
trámových stropů a podlah
3. nepochůzí půda zateplená shora
4. zavěšené podhledy
5. dvouplášťové ploché střechy

ROCKMIN PLUS Univerzální nehořlavá izolace s
vynikajícími parametry za cenu od 46 Kč/m2
Izoalce kterou zateplíte téměř vše!!!

„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Zároveň už teď připravujeme podzimní jarmark, který bude více zaměřen na farmářské
produkty a domácí výrobky vzniklé jejich zpracováním. Takže klidně nasaďte pár řádků
zeleniny navíc nebo zavařte o několik skleniček své originální marmelády víc než obvykle.

Hledáme ty, kteří se nebojí své dovednosti předvést, své výrobky
a výpěstky ukázat, případně nabídnout k prodeji.
Pro získání podrobnějších informací volejte 776 217121 nebo
pište na mail Helen.Jezikova@gmail.com.

Májový jarmark

17. května 2014 od 8 do 16 hodin
v prostorách u zvoničky Pod Růžďkou

Pro vás všechny, kteří rádi trávíte čas vytvářením krásných, milých
a smysluplných věcí a pro nás všechny, kteří takové lidi a věci
obdivujme, chystáme

A bydlíte v Růžďce, na Bystřičce nebo v blízkém okolí?

Umíte šít, plést, háčkovat, drhat nebo vyšívat?
Umíte to se dřevem, proutím nebo s kovem?
Navlékáte korálky, vyrábíte si vlastní bižuterii, pletete náramky štěstí,
batikujete nebo hezky kreslíte?
Sušíte bylinky a mícháte vlastní čajové směsi?
Pěstujete na zahrádce vlastní zeleninu a ovoce?
Vážete košťata?

