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Maškarní bál pro děti
Vážení spoluobčané,
není to tak dávno co jsme vítali Nový rok a už jsou
tady Velikonoce. Velikonoce jsou nyní nejvýznamněj‑
ším křesťanským svátkem. Tak jako Letnice jsou tedy
původně (i podle latinského názvu) svátkem židovským
a do roku 325 se slavily ve stejný den jako svátek židovský.
U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc
s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter),
které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku.
Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germán‑
ském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské
zvyky. Ne, nejsem tak chytrý, k této informaci jsem použil
Wikipedii. Přesto mě dovolte, abych Vám popřál příjemné
prožití těchto jarních svátků.
Zbyněk Fojtíček, starosta
CO SE CHYSTÁ
V letošním roce bychom chtěli dokončit hřiště Za ško‑
lou. Zde by měly být provedeny terénní úpravy tak, aby
vzniklo travnaté hřiště s brankami, lavičkami a dalšími
herními prvky a aby se i v této lokalitě mohlo sportovat
a vznikla zde klidová zóna.
O projektu dopravního terminálu jsme vás informo‑
vali v loňském roce. V současné době se čeká na vydání
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, aby mohla
být podána žádost o dotaci, kdy termín uzávěrky podání
žádostí je v září 2017.
Opakovaně byla podána žádost k získání dotací
na rozšíření chodníku od Babiců po Kalčákovy, úprava
autobusové zastávky u školy a přechod pro chodce.
V letošním roce bychom chtěli zadat architektonickou
studii na centrum obce, abychom měli do budoucna
představu kudy se budeme ubírat a jaký za několik let
bude mít naše obec vzhled. Nejedná se však jen o vhled
obce, ale také jaké služby by v obci mohly být poskyto‑

vány. V současné době si spousta z nás může říct, že zde
má vše potřebné pro život na vesnici, ale za několik let se
může změnit systém financování obcí, životní úroveň,
počet obyvatel, potřeby obyvatel, a na toto bychom měli
být připraveni a pomalu se připravovat na to, abychom
na potřebné změny mohli včas reagovat.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Jako každoročně se konal v sobotu 25. 2. 2017 na Byst‑
řičce ve sportovním areálu u Lukášů „Maškarní bál pro
děti“. Tento rok se nesl v duchu „Indiánů na Stříbrném
jezeře“. Hlavními postavami‚ které provázely masky,
byli Vinetou, Old Shatterhand‚ Ribanna spolu s Pres‑
tonem – zlým kovbojem. Všech soutěží, které byly pro
děti připravené, se masky indiánů, Apačů, princezen,
víl, zbojníků, karkulek a šermířů s radostí a nadšením
zúčastnily. Padesát dětí se zapojilo do hry chyťte si
koně s indiánem, stavění totemu z kostek, házení míč‑
ků do indiánského terče, úspěch měl tanec s indiány,
osvobození Rybany děti pojaly velmi svědomitě a tak‑
též vysvobození Vinetoua. Ukončením maškarního
bylo záhadné otevření truhly s indiánským pokladem.
Za doprovodu veselé a hravé hudební produkce se děti
vydováděly, zasoutěžily a vytančily. Každá maska,
která na maškarní bál přišla, dostala balíček dobrot
a zároveň se mohla zúčastnit hlavní tomboly pro mas‑
ky, kterou vyhlásil Vinetou. Pro všechny zúčastněné
byla připravena ruličková tombola, která byla pro děti
velkým lákadlem, ale také obrovským překvapením
co vyhrály. Po 17:00 hodině se rozdováděné děti spolu
s rodiči ubíraly k domovům, plné dojmů z krásně pro‑
žitého odpoledne.
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SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
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, gauče,
kuchyňské desky, dřezů, koberce, linolea, matrace, ko‑
čárky, 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 nepře‑
plňovali 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 nebrá‑
nili tím uskutečnění svozu.
Dále upozorňujeme majitelé firem, že ukládání vel‑
koobjemového a nebezpečného odpadu pocházející
z podnikatelské činnosti nebude možno uložit. Tito
nezodpovědní producenti odpadu zvyšují náklady na li‑
kvidaci odpadu pro všechny občany a je na nás všech,
abychom na takovéhoto producenta upozornili, že se
zbavuje odpadu na úkor nás všech.
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.
Velkoobjemové, nebezpečné odpady a elektroodpady
budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy
z následujících míst v obci podle tohoto časového har‑
monogramu:
Datum: sobota 22. 4. 2017, 8.00–12‑00
Bystřička – parkoviště u Obecního úřadu Bystřička
BIOODPAD
Do konce měsíce března budou po obci rozmístěny
kontejnery, které budou sloužit výhradně k ukládání bio‑
odpadu. Jedná se především o posekanou trávu a větve
stromů, natě a další odpad z vašich zahrad. Kontejnery
budou rozmístněny tak, aby pokryly celý katastr obce.
Zdali bylo rozmístnění správné, ukáže praxe.
DVA TÝDNY BEZ ODPADU
Milí spoluobčané, blíží se Den Země a bylo by hezké
nepřejít ho jen jako položku v kalendáři, ale pokusit se
pro nasi Zemi i něco udělat. Proto přicházíme s návrhem,
abychom si vyzkoušeli v našich domácnostech po dobu
dvou týdnů vyprodukovat co možná nejméně odpadu.
Své výsledky si pak zaznamenali a sdělili obci (přilože‑
nou tabulku po vyplnění vhoďte do 14.4.2017 do schránky
ObÚ, popřípadě můžete výsledky posílat elektronicky
na helen.jezikova@gmail.com). Ty nejzajímavější budou
odměněny. Vyhodnocení proběhne na jarmarku, který se
bude konat právě na Den Země 22.4., v 11 hodin.
A proč vlastně? Podle statistik vyprodukuje každá oso‑
ba téměř 500 kilogramů komunálního odpadu ročně. Tří‑
dění odpadu je naštěstí už pro většinu lidí samozřejmostí,
nicméně ještě pořád máme velké rezervy. A ani recyklace
odpadu není ideální řešení. Nejlepší by bylo odpad vůbec
neprodukovat. Proto bychom vás rádi motivovali, abyste
zkusili alespoň na dva týdny více přemýšlet například
o obalech, ve kterých se nakupují potraviny, celkově

o množství nakupovaných věcí a třeba i o potřebnosti
různých chemických přípravků a podobně. Protože k na‑
šim odpadům patří i odpadní voda, která je často značně
kontaminována různými chemikáliemi.
Skeptik si asi řekne, že jeden toho moc nezmůže. Když
se ale zapojí celá obec, už to nějakou tu tunu „hodí“. A to
už je slušné množství.
Samozřejmě přejít na tento styl není jednoduché a nejde
to ze dne na den. Proto vás chceme pozvat na besedu, kde si o
tomto tématu budeme povídat, dostanete různé tipy na (ne‑
jen ekologicky) šetrnější domácnost, nákupy bez obalů atd.
Pevně věřím, že se mezi vámi najde dlouhá řada lidí,
kterým není lhostejné, v jakém stavu zanecháme naši
Zemi svým dětem, a že se nám společně podaří snižovat
množství odpadu na nezbytné minimum. Těším se na
vás na besedě. 
Helena Ježíková
Jméno:
Komunální odpad (kg)
Kompost (kg)
Plasty (kg)
Papír (kg)
Sklo (kg)
Kov (kg)
Kolik je osob v domácnosti
Tel. nebo e‑mail na domácnost

Množství odpadu za 14 dnů

BESEDA TIPY PRO (NEJEN EKOLOGICKY) ŠETRNĚJŠÍ
DOMÁCNOST
Přijměte prosím pozvání na besedu na téma Tipy pro
(nejen ekologicky) šetrnější domácnost.
Budeme si povídat mimo jiné o tom,
•
jak snížit množství odpadu při nákupu potravin
•
čím nahradit některé nebezpečné chemikálie
v domácnosti
•
jak ušetřit vodu, energii
•
jak si vyrobit (mnohdy zdravější) alternativy růz‑
ných potravin (s ochutnávkou)
•
a zkrátka o tom, co vás napadne a bude zajímat.
Beseda se bude konat v úterý 28. 3. 2017 od 18 hodin
U Lukášů. Moc se na vás těšíme.
Helena Ježíková
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Žádáme všechny občany, aby byli obezřetní a hlídali,
co z jejich domácnosti jde do naší splaškové kanalizace.
V poslední době dochází k tomu, že obsah čištěné vody
obsahuje věci, které do kanalizace nepatří a dochází
k poruchám, které navyšují cenu za provoz kanalizace
a to zcela zbytečně. Žádáme tedy ještě jednou všechny,
aby dbali na to, co je do kanalizace vhozeno, především
se jedná o dětské pelny a vlhčené ubrousky, různé hadry
podobně. Za pochopení děkujeme.
OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK 4. 4. 2017
16:00 – U Klenova; 16:15 – U farmy(zastávka); 16:30 –
U ZŠ Bystřička; 16:45 – Obec Bystřička; 17:15 – U Pospi‑
šilíků; 17:30 – Na Nové. Cena vakcíny 150,‑ Kč. Očkování
i proti jiným nemocem. MVDr. Jarmil Dobeš.
POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ ZOO
Kdy: Velikonoční neděle 16.4.2017. Odjezd: Obchod
Pod Růžďkou v 7,45 hod. a dále po autobusových zastáv‑
kách. Návštěva ZOO Lešná do 12,30 hodin. Jen v případě
slunečného počasí, návštěva zříceniny hradu Lukov od
12.30 - do 13.45 hodin. Návrat na Bystřičku 14.20 - 14.30
hod. Cena za dopravu: Dospělý: 60 Kč, dítě 6 – 15 let : 30
Kč, dítě do 6 let : zdarma. Doprava kočárku - zdarma. Info
a přihlášky: bsperut@seznam.cz,tel. 732 124 421.

