ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2013
Vážení občané,
v loňském roce jsme sepisovali žádosti
na kompostéry, které by měly být z větší
části hrazeny z dotací. Ten, kdo si o kom‑
postéry zažádal, by si jej mohl vyzvednout
až po realizaci výběrového řízení MAS
střední Vsetínsko, jehož jsme členy. Po
výběrovém řízení mohou být kompostéry
vybraným dodavatelem dodány na jednot‑
livé obce a dále distribuovány. Každému
žadateli bude kompostér po dobu pěti let
(udržitelnost projektu) zapůjčen a po uply‑
nutí pětileté lhůty se kompostér stane jeho
vlastnictvím. Vzhledem k náročné admi‑
nistraci musíme vyčkat až bude samotná
distribuce možná.
V letošním roce obec Bystřička zažádala
o dotace se Státního fontu životního pro‑
střední z operačního programu životního
prostředí na úsporu energií. Podařilo se
nám získat dotace na zateplení zdravotního střediska
a hasičské zbrojnice a zateplení a výměnu oken Základní
školy. Obě akce jsou rozpočtovány na cca 3.200.000,‑ Kč
bez DPH, přičemž podíl obce je 10% celkových nákladů.
Realizace připadá na měsíce červenec až říjen tohoto
roku. Věříme, že tato investice opět ušetří finance na
energiích jako na Mateřské školce a úpravou obou budov
získá jejich vzhled na kráse.
Dotace se podařilo získat i na dětské hřiště, kde by v za‑
hradě MŠ měly vyrůst herní prvky v hodnotě 190.000,‑ Kč.
Nevýhodou však je, že tyto prolézačky musí být umístěny
v zahradě Mateřské školky, ke bude přístup dosti ome‑
zen, avšak budeme se snažit nalézt systém, aby zařízení
mohly užívat i maminky s dětmi mimo provoz školky.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 5.6.2013 jsme v Mateřské školce Jeřabinka na Byst‑
řičce 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.
LETNÍ KINO
V letošním roce po padesáti letech provozu Letního
kina na přehradě dochází k omezení provozu spočíva‑
jící v ukončení promítání klasických filmů na 36 mm
celuloidových pásech. Je to problém, který trápí téměř
všechny vesnická kina, jejichž provozovatelé nemají fi‑
nanční prostředky na obnovu promítací technologie na
novou digitální. V letošním roce je provoz omezen pouze
na divadelní a festivalová vystoupení. Budeme se snažit
provoz kina na další období zachovat zapůjčením odpo‑
vídající technologii k promítání filmů, neboť letní kino
k přehradě Bystřička neodmyslitelně patří a v letních
měsících přiláká řadu turistů i místních.
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AKCE PRO LÉTO 2013:
15.6 2013
Dětský den sportovní areál U Lukášů pořádá TJ
Sokol Bystřička.
28‑30.6.2013
Valašská 24, 9. ročník cyklistického maratónu hor‑
ský kol. pořádá o. s. Valašská 24 v neděli 30.6. od 8
hodin prezentace dětí závodu na 24 minut.
13.7.2013
Zájezd do partnerské obce Bystrička Sk, sportovní
den, pořádá obec Bystřička
20.7.2013
Divadelní představení DON QUIJOTE DE LA MAN‑
CHA, letní kino, pořádá obec Bystřička
20.7.2013
Červencová noc sportovní areál U Lukášů pořádá
SDH Bystřička
27.7.2013
Bystřičská smeč, tradiční nohejbalový turnaj, spor‑
tovní areál U Lukášů pořádá TJ Sokol Bystřička
2.3.8.2013
Starý dobrý western, letní kino přehrada Bystřič‑
ka, pořádá o.s. Gympleři
9.8.2013
Noční soutěž v požárním sportu sportovní areál
U Lukášů pořádá SDH Bystřička
17. 8. 2013
Rozloučení s prázdninami s večerní zábavou spor‑
tovní areál U Lukášů pořádá myslivecké sdružení

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2013
Akce se uskutečnila jako vždy o posledním víkendu
v květnu, 25. a 26.5.2013 pod vodním dílem Bystřička.
Byl to celkově třináctý ročník, za dobu pořádání byly tři
roky vynechány pro nedostatek vody (vypuštěná přehrada,
opravy toku a podobně). Poslední dva ročníky (2011 a letos)
nás provázelo nepříznivé počasí – zima, déšť.

Zpravodaj 2/2013 (aktuální k 10. 6. 2013) 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

Přesto akce proběhla ke spokojenosti účastníků i pořada‑
telů.Komplikací byly dva stromy v toku, které se podařilo
odstranit až v průběhu akce. Voda tekla v sobotu od 8.30 do
13.00 hodin, v neděli od 8.45 do 12.00 – vzhledem k rychlé‑
mu úbytku vody bylo v neděli nadlepšení průtoku slabší.
Pořadatelé zaregistrovali v sobotu 498 účastníků, v neděli
305 účastníků akce. Jako vždy někteří nadšenci absolvovali
jízdu několikrát, jiní věnovali čas i k setkání s kamarády
a užívali vodácké pohody.
Úrazy nebyly hlášeny, i když záchranáři měli v kritických
místech hlavně v sobotu práce dost. Jednalo se především
o nezkušené vodáky, kteří při nízké nájezdové rychlosti
vysoké splavy nepřeskočili a zůstávali pod nimi. V neděli
už jezdili zřejmě zkušenější borci a problémů bylo méně.
Organizátoři děkují všem aktérům, za pomoc především
Povodí Moravy a Obecnímu úřadu v Bystřičce a hlavně po‑
četnému týmu pořadatelů z řad TJ Sokol Bystřička a Sboru
dobrovolných hasičů Bystřička. Poděkování za účast a ze‑
jména ohleduplné počínání při akci patří všem, doufáme
spokojeným, zúčastněným vodákům.
Ing. Karel Hurta

INFORMACE ZE SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BYSTŘIČKA
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení spoluobčané obce
Bystřička. Začala nám nová sezona soutěží a máme již první
úspěchy. 1.6.2013 proběhla na hřišti u Lukášů „Dětská sou‑
těž“ v požárním útoku, kde naše družstva mladých hasičů
vybojovala i přes nepřízeň počasí dvě medailová místa.
A to v kategorii Mladší žáci 1. místo a v kategorii Starší žáci
3. místo. Den na to obsadili mladší žáci 3. místo na Hovězí.
Dále se soutěží účastní ženy i muži, kde pravidelně dosahují
velmi dobrých umístění a v letošní sezoně dovezli již několik
pohárů. Jejich zkušenosti a um předávají mladým hasičům
a jejich trpělivost, se kterou se jim věnují je zúročená me‑
dailemi na závodech. Není nic krásnějšího než malé hasiče
vidět šťastné s rozzářenýma očima na stupních vítězů při
přebírání ocenění za jejich snahu. Za tuto práci patří dík
jejich vedoucím Pavle Mitášové, Jakubu Zajíčkovi, Tomášovi
Tomšejovi, ale i všem těm co vždy přijdou a pomůžou. Jsme
jediná složka v naší obci, která se v takovém rozsahu věnuje
dětem. Všem soutěžícím družstvům malých i dospělým pře‑
ji hodně úspěchů a spoustu skvělých sportovních úspěchů.
Jak jste již určitě všimli cisterna stojí již vedle zbrojnice. Je
to z důvodu, že se nevejde na výšku do stávající garáže. Ale
již v co nejbližší době začne výstavba nové přístavby garáže,
kterou budeme stavit svépomoci, z důvodu úspory finanč‑
ních prostředků. Pokud se mezi vámi najdou dobrovolníci,
kteří by byli ochotni nám pomoct, budeme jen rádi a bu‑
deme si toho vážit. Každá pomoc bude vítána. Cisterna je
po drobných opravách již připravena chránit vaše majetky.
Za sbor dobrovolných hasičů vám všem přeji slunečné léto.
Petr Rudolecký, starosta hasičů

(foto Robert Hlavica)
INFORMACE Z MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
PŘEHRADA-BYSTŘIČKA
Myslivecké sdružení Přehrada-Bystřička, o.s. provozuje
myslivost v pronajaté honitbě od honebního společenstva
Bystřička s výměrou 756 ha, z toho 399 ha je les, 321 ha ze‑
mědělská půda, 19 ha vodní plocha a 17 ha ostatní plocha.
V tomto roce byla podepsána nová smlouva na desetileté
období. Je to již třetí období po vytvoření samostatného
mysliveckého sdružení Bystřička.
Letos byl zvolen nový výbor MS Přehrada-Bystřička v tom‑
to složení: Lubomír Švéda – mob. 724 200 615 (předseda), Ing.
Miloslav Sochor – mob. 603 119 640 (myslivecký hospodář),
Simon Kotrla (jednatel), JUDr. Terezie Zlámalová (finanční
hospodář), Ladislav Kovář ml. (revizor).
Myslivecké sdružení má v současné době 17 stálých čle‑
nů. Převážná většina členů jsou obyvatelé obce Bystřička.
Věkový průměr členské základny je 45 let.
Důvěrně známé spojení měsíce června s myslivostí dýchá
zelenou svěžestí přírody. Období přelomu jara a léta, čas
nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je období
zrození nového života v přírodě. A to navzdory chladu a deš‑
ti, který letos zkouší naši víru v příchod opravdového léta.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si
stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř
a velká snaha o zachování přirozeného prostředí zvěře. Při
procházkách je náhodně možné najít malého zajíčka, srn‑
čátko nebo jiné mládě. Určitě nejsou tato mláďata opuštěna
a byla by škoda se jich dotýkat, protože by o ně jinak vzorná
matka pro lidský pach přestala mít zájem a opustila by je.
Matky těchto mláďat to neměly v letošní vleklé zimě vůbec
jednoduché. Jejich život byl z velké části v rukou myslivců,
kteří obětavě plnili neustále prázdné krmelce. Členové naše‑
ho sdružení po domluvě se zemědělci osazují před sečením
na louku plašiče zvěře, srnčí se pak z těchto polí dočasně
odstěhuje a nedojde k usmrcení srnčat posečením. Prosí‑
me, neodcizujte tato zařízení, zachraňuje to jejich životy!
Mláďata zvěře a jejich rodiče musí čelit spoustě nástrah,
jednou z nich jsou volně pobíhající psi. Tito psi, potulující
se mimo vliv svého majitele či vůdce, představují vážný
problém. Vedle zvěře ohrožují i ukázněné návštěvníky lesa.
Chovatelům psů, kteří se na procházkách se svými mazlíčky
chovají ukázněně, patří dík a naše uznání.
Každý člověk, který chce volnou krajinu a naši krásnou
přírodu udržovat zdravou a krásnou pro nás a naše potomky
a je ochoten proto přírodě a zvěři pomáhat, je mezi námi
myslivci na Bystřičce vítán.
Na závěr bychom chtěli všechny srdečně pozvat na naši
akci „Rozloučení s prázdninami“, která se uskuteční 17.8.2013
na hřišti U Lukášů. Můžete se těšit na zvěřinové specia‑
lity, bohatou tombolu, atrakce pro děti a dobrou muziku.
Lubomír Švéda, Simon Kotrla

