ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2012
Vážení občané,
přípojky kanalizačního splaškového
řadu jsou již hotovy. Nyní dodavatelská
firma zahájí přípravné práce úpravy
místních komunikací, tak aby do konce
měsíce srpna mohl být položen živičný
povrch na všech místních komunika‑
cích, které byly výstavbou kanalizace
dotčeny.
I nadále běží zkušební provoz ČOV
a kanalizace, při kterém byly zjištěny
některé negativní jevy ze strany nás
občanů. Jedná se především o vhazování
nevhodného odpadu do kanalizačního
řadu, který poškozuje techniku a navy‑
šuje náklady.
Proto žádáme občany, kteří jsou napo‑
jeni na splaškovou kanalizaci, aby nev‑
hazovali do této kanalizace hygienické
materiály typu VLHČENÉ UBROUSKY,
byť mají na etiketě uvedeno, že se roz‑
kládají, hadry a jiné předměty. Jedná se
o materiály, které se ve vodě nerozloží,
namotají se na čerpadla, čímž způsobí
omotání hnací hřídele a následné po‑
škození čerpadla. Díky tomuto materiálu došlo již k po‑
škození tří čerpadel, jejich oprava není levná a náklady
na opravu se budou muset promítnout v ceně stočného.
Děkujeme za pochopení.
oslavy 75. výročí založení SDH Bystřička
V sobotu dne 21.7.2012 proběhly v naší obci oslavy 75. let
založení Sboru dobrovolných hasičů. Začátek oslav, které
po celou dobu doprovázela dechová hudba Lačnovjanka,
byl přímo u zbrojnice, kde se také seřadil slavnostní prů‑
vod v čele s naším praporem, doplněn uniformovanými
hosty sousedních sborů, hasičskou mlá‑
deží a občany Bystřičky, starou i novou
technikou. Cílem průvodu byl areál hřiště
„U Lukášů“, kde byli účastníci krátce se‑
známeni s historií hasičstva na Bystřičce,
byly proneseny zdravice hostů. U příle‑
žitosti 75. výročí založení SDH Bystřička
byla udělena ocenění zasloužilým členů
SDH Bystřička. Hlavním bodem bylo před‑
stavení, pro SDH Bystřička nová hasičská
cisterna, na jejímž pořízení se podílela
většina občanů obce a podnikatelů se
sídlem převážně v obci Bystřička. Pořízení
nové cisterny posunuje naši jednotku
dopředu, kdy se zkrátí především doba
dojezdu k zasaženému místu.
Dále návštěvníci měli možnost shléd‑
nout ukázku útoku ženského družstva
a našich nejmenších hasičů. Příjemná at‑
mosféra oslav plynule přešla do tradiční
„Červencové noci“ každoročně pořádané
našimi hasiči.
Za to, že se akce vydařila může i fakt,
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který je u hasiči pořádaných akcí samozřejmostí, totiž
letos NEPRŠELO.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli ja‑
koukoliv částkou na sbírce ke koupi nové cisterny a všem,
kteří v této uspěchané době si najdou kousek času k or‑
ganizování akce, kde se můžeme všichni sejít a pobavit.
Z hasičského desatera:
Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ani zisku, ani
slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
Petr Rudolecký – starosta SDH Bystřička.

Zpravodaj 3/2012 (aktuální k 7. 8. 2012) 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

Bystřičská smeč 2012
V sobotu 28. 7.2 012 se do sportovního
areálu TJ Sokol Bystřička sjelo 33 nohej‑
balových družstev z Moravy a Slovenska
na tradiční nohejbalový turnaj trojic
Bystřičská smeč 2012, který byl vypsán
pro dvě výkonnostní kategorie.
Do výkonnostní pro registrované hráče
se přihlásilo 11 družstev, do rekreační
(která po nenaplnění kapacity výkonnost‑
ní mohla být rozšířena) pak 21 družstev.
K vidění tak byl pestrý nohejbal. Od za‑
čínajících žáčků až po zkušené matadory
veteránských soutěží. Ozdobou turnaje
však byly výkony hráčů s krajskými, dru‑
holigovými až extraligovými zkušenostmi.
V rekreační kategorii se ze čtyř základ‑
ních skupin do osmičlenné vyřazovací
části probojovaly tři místní celky: domácí
Bystřička A a 2 vsetínská družstva s názvy
Pegas a Pichlé kolo, dále pak ostravský Sokol
Pustkovec Old Boys a čtyři družstva ze slo‑
venska: ERMAS Turany, Vrakuňa Bratislava,
Slavia Trnava a Sportservice Martin. Do semifinále se z míst‑
ních prodralo jediné družstvo: Píchlé kolo hrající ve složení
ze dvou talentovaných odchovanců vsetínského nohejbalu
Jana Vychopně a Karla Šviráka, kteří se však již nezapojili do
ligových soutěží, doplněných o silového hráče, Patrika Barto‑
ně, kde se přes bratislavskou Vrakuňu složenou z bývalých
hráčů slovenských ligových soutěží dostalo až do finále, kde
si ve třech setech poradilo s dalšími slovenskými veterány
z Turan. V boji o 3. místo uspěla Vrakuňa nad Slávií Trnava.
Ve výkonnostní kategorii ze dvou základních skupin po‑
stupovala družstva umístěná na prvním až čtvrtém místě
v tomto pořadí: ze skupiny E: 1 Vymyslíme na místě, 2. Piv‑
nice Beseda, 3. Trdla Orlová, 4. Už nejdu (na místo odstou‑
pivšího Zlína). Ze skupiny F: 1. Zajaci, 2. Sokol Pustkovec, 3.
X‑Man, 4. Valašské Meziříčí. V semifinále uspěl Sokol Pustko‑
vec nad družstvem s názvem "Vymyslíme na místě" a Zajaci
nad Pivnicí Beseda. V zápase o 3. místo uspěla Pivnice Beseda
hrající ve složení, kde razantního smečaře extraligového Vsetí‑
na Aleše Zbrožka doplnili další, tentokrát už bývalí, avšak zku‑
šení vsetínští hráči, Petr Urban a Tomáš Srněnský a obhájili tak
loňskou bronzovou medaili. Ve finále se střetli obhájci a loňští
vítězové, družstvo s názvem Zajaci těžící, z důrazu i techniky
Dušana Ifky, který nakoukl i do slovenské reprezentace, dopl‑
něného o vsetínské mladíky Miroslava Tomka a Tomáše Valu
s družstvem Sokola Pustkovec z Ostravy složeného z otce
a syna, Dušanů Padyšaků doplněné o opavského odchovance,
v současnosti trénujícího a hrajícího za extraligový Vsetín,
Lumíra Gebela. V krásném souboji plném zvratů nakonec ve
třetím setu o jediný míč zvítězilo družstvo Sokola Pustkovce,
které coby pohár přebralo sošku s názvem Parádní výkop
z dílny akademického sochaře Pavla Drdy. Čímž se Lumír
Gebel stal dvojnásobným, Dušan Padyšak ml., vždy v barvách
Pustkovce, dokonce trojnásobným držitelem Bystřičské smeče
a Dušan Padyšak st. nejstarším vítězem turnaje. Gratulujeme.
Příjemným zpestřením turnaje byl krásný přednes české
a slovenské státní Hymny místním vokálním sextetem.
Celkové výsledky, tabulky a sestavy jsou umístěny na
stránkách turnaje: http://bystricka.cz/nohejbal, konkrét‑
ně http://bystricka.cz/nohejbal/2012/turnaj3.html.
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PROGRAM LETNÍHO KINA
Pátek 10.8.2012 21:00 hod.
SIGNÁL
Režie: Tomáš Řehořek. ČR, komedie, / ml. přístupný/ 115 min, /80,‑
Kč/ Poklid rázovité vesničky naruší dva sympatičtí podvodníci Hrají
B. Polívka, V. Dyk. K. Roden. J. Menzel ad.
Sobota 11.8. 2012 21:00 hod.
MADAGASKAR 3
Režie: Eric Darnell. USA / 92 min. / ml. přístupný / český dabing /
80,‑ Kč / Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu.
Pátek 17.8. 2012 20:45 hod.
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier. USA / 94 min. / ml. přístupný
/ český dabing / 80,‑ Kč / Pokračování slavného snímku Doby ledové
zavádí diváka přibližně do doby před 200 miliony let, kdy existoval je‑
den veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Animovaná komedie.
Sobota 18.8. 2012 20:45 hod.
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
Režie: Daniel Espinosa. USA /114 min. / přístupný od 15 let / titulky /
80,‑ Kč / Akční thriller. Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli
a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet
naživu. Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds a další.
Pátek 24.8. 2012 20:45 hod.
MUŽI V ČERNÉM 3
Režie: Barry Sonnenfeld. USA / 92 min. / titulky / ml. do 12 let ne‑
vhodný / 80,‑ Kč / Oba agenti musí cestovat do minulosti. Snaží se
zastavit mimozemskou hrozbu a zároveň se vypořádat s časovým
posunem, neboť agent K stane před sebou samým v mladším vydání..
Hrají: Will Smith‚Tommy Lee Jones,. Jemaine Clement a další..
Sobota 25.8. 2012 20:45 hod.
KONTRABANT
Režie: Baltasar Kormákur. USA / 110 min. / přístupný od 15 let / titulky
/ 80,‑ Kč / Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit.
Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas a další.

Nový územní plán
Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši obec v celkové hodnotě 548 705 Kč je podporován z Integro‑
vaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 468 567 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuté
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 398 281 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 70 286 Kč.

Stavíte dům?
Plánujete rekonstrukci střechy?
Chcete zateplovat fasádu či podkroví?
Tak jste na správné adrese!!!
INZERCE

Společnost Coleman S.I., a.s., si Vám jako specialista
na tyto činnosti dovoluje nabídnout komplexní služby
spojené s dodávkou materiálů pro stavbu, rekonstrukci
střech a fasád.
Od nás získáte:
- zdarma zaměření objektu
- zdarma návrh a výpočet materiálové skladby
- dodávku materiálu přímo na stavbu
- zdarma poradenství našich specialistů
- zdarma výhody naší zákaznické karty Colemánie
- doporučení realizační firmy
Řekněte nám, co potřebujete a my to zajistíme.
Jsme zde pro Vás.
Navštivte nás na adrese:
obchodní centrum Coleman S.I., a.s., Vsetín
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
Otevírací doba: po až pá, 6:30 až 16:00 hod.
Kontaktujte nás:
p. Karel Vajdák - ředitel obchodního centra, tel.: 725 675 725
p. Radek Navrátil - obchodník, tel.: 725 675 601
p. Vojtěch Kolář - obchodník, tel.: 725 675 657
email: info@coleman.cz
Na našich www stránkách najdete užitečné informace, prodejní
akce, poradenství a mnoho dalšího z oblasti střech a fasád.
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