ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2010
Vážení občané,
máme za sebou zatěžká‑
vací zkoušku nově zrekon‑
struovaného bezpečnostní‑
ho přelivu na přehradě Bys‑
třička. Velká voda jako kdy‑
by byla investorem (Povodí
Moravy s. p.) objednána
k zatěžkávacím zkouškám
před kolaudací a předání
díla dodavatele. Ti z Vás,
kteří se na velkou vodu
valící se přes bezpečnostní
přeliv a dále mohutnými
skoky přes kaskády, přišli
podívat, mohou potvrdit, že
se dílo podařilo.
Samotný přeliv by však
naši obec neuchránil, kdyby
zkušený dispečink Povodí
Moravy a personál obsluhy na přehradě nejednal
právě tak jak jednal. Jedná se o koordinaci dispe‑
činku s Českým hydrometeorologickým ústavem
a obsluhou přehrady, aby odpouštění bylo naplá‑
nováno tak, jak se blíží větší srážky. Mnozí si řek‑
nou, že by mělo být upuštěno více a dříve. Ovšem
všechno má svá pravidla, která vycházejí z určitých
zákonitostí, například, aby nedošlo k sesunutí břehů
do přehrady atd.
Dnes už mnoho lidí sleduje přítoky a odtoky
na přehradě prostřednictvím portálu Povodí Mo‑
ravy s. p. na této adrese http://www.pmo.cz/por‑
tal/sap/cz/index.htm a dokáží sami odhadnout jaké
nebezpečí se na nás hrne.
Ne však jen pracovníci Povodí měli plné ruce
práce. Také spousta obyvatel naší obce se potýkalo
s vodou ve sklepích, kterou si odčerpávali sami, nebo
za pomocí Sboru dobrovolných hasičů Bystřička.
Přesto, že prognóza srážek byla pro obec příznivá,
nechtěli jsme nechat nic náhodě a připravovali i pyt‑
le s pískem v místech, kde by mohlo dojít k rozlivu.
Po příchodu do areálu „U Lukášů“ jsem byl mile
překvapen, jak se to u hromady s pískem a pytlema
hemží jako na mraveništi. Sešly se zde snad všechny
věkové kategorie obyvatel Bystřičky, aby byl urychlen
proces rozmístění pytlů do inkriminovaných míst.
Byly to chvíle, kdy jste se v tak napjaté předvolební
době dokázali semknout, zapomněli na sousedské
spory a navzájem si pomáhali. Za to Vám všem
velmi děkuji.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce

KANALIZACE
Dne 1. 6. 2010 bylo předáno staveniště hlavnímu
dodavateli investiční akce Bystřička – kanalizace
a ČOV. V současné době probíhají přípravné práce
na stavebním objektu Čistírna odpadních vod, čímž
jsou příprava technologie, přípojky elektřiny a vody,
příjezdová komunikace. V dalších fázích by měly
být zahájeny práce na hlavních trasách. Není však
stanoveno, která trasa bude budována jako první,
a to z důvodu dosti velkých hloubek, což bude
ovlivňovat výška hladiny spodních vod. Jednotlivé
projekty na domovní přípojky jsou zpracovány
a podány na Stavební úřad k vydání stavebního
povolení. V době, kdy budeme projekty mít hotovy,
budou jednotliví stavebníci písemně vyrozuměni
k převzetí a zaplacení projektové dokumentace.
Stavebníci by se měli připojit na hlavní potrubí až
v době, kdy bude skutečně funkční. V případě jaké‑
hokoliv dotazu je možno se dotázat starosty obce
(tel.: 777 604 205) nebo hlavního stavbyvedoucího
Ing. Vlčka (tel.: 724 065 122).
OBEC BYSTŘIČKA SE STALA PLÁTCEM DPH
Obec Bystřička se podle ust. § 94 odst. 1 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, stává plátcem daně z přidané
hodnoty s účinností od 1. 7. 2010.
Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem
podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12
kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou

Zpravodaj 2/2010 (aktuální k 10.6.2010) 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

v § 6 (1.000.000,‑Kč), se stává plátcem od prvního
dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kte‑
rém překročila stanovený obrat, nestane‑li se podle
tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní‑li registrační
povinnost podle § 95 odst. 1, stává se plátcem dnem
nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci.
Z tohoto důvodu bude proveden odečet vody, aby
občané nemuseli platit DPH za celý kalendářní rok,
ale pouze od data, kdy se obec plátcem DPH stala.

•
•
•
•
•
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6.‑7. 8. Starý dobrý western – Letní kino Byst‑
řička Přehrada
13. 8. Noční hasičská soutěž – sportovní areál
U Lukášů – pořádá SDH Bystřička
20.8. sobota – tenisový turnaj dvojic Bystřička
OPEŇ 2010 hřiště U Lukášů
28. 8. Rozloučení s prázdninami sportovní den
s partnerskou obcí Bystrička + Myslivecký vý‑
let – sportovní areál U Lukášů
4.12. Mikulášská besídka – u Obecního úřadu
Bystřička
31.12. Silvestr – sportovní areál U Lukášů

SDH BYSTŘIČKA

Vodácký víkend 2010
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE NA ROK 2010
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12. 6. Dětský den – sportovní areál U Lukášů
25. – 27. 6. Valašská 24 – sportovní areál U Lu‑
kášů
10. 7. Zájezd do družební obce Bystrička (Slo‑
vensko)
14. – 18. 7. středa až neděle – vodácký zájezd
na Hron (děti od 9 let)
17.7. sobota – Červencová noc – sportovní
areál U Lukášů – pořádá SDH Bystřička
16‑17. 7. ROCKFEST Bystřička – Letní kino Bys‑
třička Přehrada
24. 7. VI. RATATASHOW – Letní kino Bystřička
Přehrada
1.7. Bystřičská smeč – turnaj v nohejbale spor‑
tovní areál U Lukášů

Opět po roce bilancujeme a hodnotíme naše
úspěchy a neúspěchy jak při zásazích u požárů tak
při požárním sportu, který je v naší obci velice ob‑
líben. A že to hoši umí, prezentují to jejich výsledky
a poháry, které získavají. Jen za loňský rok se zúčast‑
nili 28 soutěží, kde získali pětkrát 1. místo, čtyřikrát
2. místo, šestkrát 3. místo, šestkrát 4. místo, třikrát 5.
místo. Bylo by určitě víc lepších míst, ale i materiál
nebo technika někdy vypoví službu. Ale i přesto
reprezentují naši obec skvěle, za což jim patří velký
dík. Tento rok se již zúčastnili prvního závodu, kde
obsadili třetí místo. Tento závod byl již součástí nově
vzniklé Vsetínské hasičské ligy v požárním útoku.
Tato liga zahrnuje 11 bodovaných závodů, kterých
se naše družstvo zúčastní, s přáním uspět ve všech
co nejlépe. Součástí seriálu je i naše Noční hasičská
soutěž v pátek 13. 8. 2010 ve 21.00h., na kterou vás
všechny zveme. Přijďte nás podpořit na domácí
půdě. Také nově vzniklé družstvo žen se zapojí
do bojů o poháry v soutěžích a bude reprezentovat
naši obec. Hasiči Bystřičky se již několik let věnují
také našim nejmenším Soptíkům. Tito naši malí
hasiči již také jezdí po soutěžích, kde sice na úspěch
v podobě vyhraných pohárů či medailí stálé čekají,
ale společným úsilím a vytrvalostí to zcela jistě do‑
kážeme. To velké nadšení a zápal pro tento sport jste
mohli vidět již v sobotu 5. 6. 2010 od 9.00h na hřišti
U Lukášů, kde se konala Dětská hasičská soutěž.
Zásahová jednotka za loňský rok vyjela osmkrát,
jak k požáru lesa, požáru objektů nebo jen jako
tranzit vody pro profesionální zasahující jednotky.
Tento rok jsme již museli vyjet již čtyřikrát poté, co
nám byla spuštěna siréna centrálně. Doufám, že
těchto výjezdů bude potřeba co nejméně. Samo‑
zřejmě musím vzpomenout zásah naší jednotky
při povodni 2010, kde jsme čerpali vodu ze zato‑
pených sklepů a drželi pohotovost při případném
vylití potoka z koryta. Všem hasičům držícím službu
po dobu povodní, ale i všem občanům, kteří přišli
pomáhat napískovat pytle a ukázali, že těm které
voda nezasáhla není lhostejné, co může způsobít
jiným. Všem patří velké poděkování. Děkuji všem
co SDH Bystřička podporují a děkuji také Obecní
úřadu za pomoc jak materiální tak i finanční při
akcích námi pořádaných.
Za SDH Bystřička starosta Rudolecký Petr.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ
VE DNECH 28. 05. – 29. 05. 2010 V OBCI
BYSTŘIČKA
Název strany

hlasů

MLADÍ HASIČI OBJEKTIVEM ROBERTA HLAVICI

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0

4

Věci veřejné

66

12.17

5

Konzervativní strana

0

0

6

Komunistická str.Čech a Moravy

40

7.38

9

Česká str.sociálně demokrat.

101

18.63

3

0.55

41

7.56

0

0

12

Moravané

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

14

STOP

15

TOP 09

67

12.36

17

Křesť.demokr.unie‑Čs.str.lid.

21

3.87

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0.36

20

Strana zelených

10

1.84

21

Suverenita‑blok J.Bobošíkové

18

3.32

23

Česká pirátská strana

4

0.73

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

3

0.55

25

Strana svobodných občanů

2

0.36

26

Občanská demokratická strana

164

30.25

ROCKFEST NA BYSTŘIČCE (pátek 9. 7., sobota 10. 7.)
Páteční program:
• 18:00 hod.: Bílá Vdova (melodic
rock/pop/punk/metal)
• 20:00 hod.: STRAM (rock)
• 22:00 hod.: Rybičky 48 (pop punk)
• 00:00 hod.: MORČATA na ÚTĚKU (rock)

ČTENÍ Z BYSTŘIČKY
A RŮŽĎKY

Čtení z Bystřičky a Růžďky

Sobotní program:
• 13:00 hod.: Droband (rock)
• 14:30 hod.: S.P.O.K.E.N. (rock/heavy‑trash
metal)
• 16:30 hod.: Hard2Say (rock/metal)
• 18:30 hod.: Exploit (rock)
• 20:30 hod.: Nightwish revival (gothic metal)
• 22:30 hod.: ARAKAIN (trash metal)
• 00:30 hod.: Waťák (rock)

K vydání se připravuje
kniha pověstí a próz, které
jsou místem či autory svá‑
zaný s obcemi Bystřička
a Růžďka. Kniha by měla být
dostupná pravděpodobně
v průběhu prázdnin.

ČTENÍ

z Bystřičky a Růžďky
uspořádáli Pavel Kotrla a Jan Vetchý
malina

Letní širokoúhlé kino BYSTŘIČKA – PŘEHRADA
program na červen – červenec 2010, začátky představení ve 21.15 hodin
hraje se za každého počasí, část kina je zastřešena
ČERVEN
Pátek 18.6.
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Režie: Nancy Meyersová
USA 2009 / 121 min./ titulky / přístupný /
komedie / 75 Kč
Rozvedená … s řadou výhod
Sobota 19. 6.
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Režie: Chris Kolumbus
USA 2010 / 119 min./přístupný / české znění
/ 75 Kč
Pery Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď
se ukáže, jestli je také hrdina.
Pátek 25. 6.
PROTEKTOR
Režie: Marek Najbrt
ČR 2009 / 100min./ od 12 let / 75 Kč
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?

SRN,USA,Austrálie / 129 min./ od 12 let /
titulky / 75 Kč
Nic jim neunikne…

Režie: Louis Leterrier
USA 2009 / 106 min./ od 12 let / titulky / 75 Kč
Dobrodružný film.

Čtvrtek 8..7.
VLKODLAK
Režie: Joe Johnson
UK/USA‑2010/102 min. / od 15 let / titulky /
horor / 75 Kč
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá.

Úterý 20. 7.
NINE
Režie: Bob Marshall
USA /120 min./ přístupný / muzikál / 75 Kč
Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia
Loren a.další.

Pátek 9. 7., sobota 10. 7.
ROCKFEST

Středa 21. 7.
CHŮVA V AKCI
Režie: Brian Levant
USA 2010 / 92 min./ české znění / přístupný
/ 75 Kč
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být
špionem je vlastně jen legrace v porovnání
s úkolem pohlídat tři děti.

Neděle 11. 7.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Režie: Tim Burton
USA 2010/108 min. / přístupný / české znění
/ 75 Kč
Animovaný, dobrodružný film.
Pondělí 12. 7.
3 SEZÓNY V PEKLE
Režie: Tomáš Mašín
ČR/SRN/SR/ 108 min./ od 12 let / 75 Kč
Dokud sníš nejseš mrtvej! Milostný příběh,
historický

Čtvrtek 22.7., pátek 23. 7.
IRON MAN 2
Režie: Jon Favreau
USA 2010 /117 min./ české znění i titulky/
od 12 let / 75 Kč
Akční film. Luxusní herecké obsazení doplňují
další hvězdná jména – Scarlett Johansson,
Sam Rockwell a Mickey Rourke.

ČERVENEC

Úterý 13.7.
MILÝ JOHNE
Režie: Lasse Hallstrom
USA 2010 /105 min./ titulky / 75 Kč
Od tvůrců filmů Pravidla moštárny a Čokoláda

Sobota 24.7
VI. BYSTŘIČSKÁ RATATASHOW
Šerm, hudba, tanec.

Čtvrtek 1.7., pátek 2.7.
ATAVAR
Režie: James Kameron
USA/VB 2009/ 162 min./ přístupný/ české
znění/ 75 Kč
Vítejte v novém světě za hranicí naší fantazie.
Akční, sci‑fi.

Středa 14.7.
ŠKOLA ŽIVOTA
Režie: Lone Scherfig
UK 2009 / 101 min./ od 12 let / titulky / 75 Kč
Divoké dospívání v divokých šedesátých.

Sobota 26. 6.
2012
Režie: Ronald Emmerich
USA 2009/ 158 min./ titulky /od 12 let / 75 Kč
Varovali nás… Akční katastrofický

Sobota 3. 7.
ŽENY V POKUŠENÍ
Režie: Jiří Vejdělek
ČR 2010 / 118 min./ přístupný / 75 Kč
Komedie s hvězdným obsazením v čele
s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli.
Neděle 4. 7.
KNIHA PŘEŽITÍ
Režie: bratři Hughesovi
USA 2009 / 118 min./ od 12 let /titulky / 75 Kč
Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Akční,
dobrodružný, drama.
Pondělí 5. 7.
DEŠŤOVÁ VÍLA
Režie: Milan Cieslar
ČR 2010/ 96 min. /přístupný /romantická
pohádka / 75 Kč
Úterý 6. 7.
KAWASAKIHO RŮŽE
Režie: Jan Hřebejk
ČR 2009/95 min./ od 12 let / 75 Kč
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda
ještě hlubší.
Středa 7. 7.
SHERLOCK HOLMES
Režie: Guy Ritchie

Čtvrtek 15. 7.
MOON
Režie: Duncan Jones
UK 2009 /97 min./od 12 let / titulky / 75 Kč
To nejtěžší co tě může potkat 250 000 mil
od domova, jsi ty sám.Sci‑fi thriller
Pátek 16.7.
MORGANOVI
Režie: Marc Lawrence
USA 2009 /104 min./přístupný / titulky / 75 Kč
Manželská komedie.
Sobota 17. 7.
DOKTOR OD JEZERA
Režie: Zdeněk Troška
ČR 2010 / 118 min./ přístupný / 75 Kč
Troška nepraktické švandy. Komedie natočená
podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava
Švandrlíka.
Neděle 18. 7.
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Režie: Robert Luketic
USA 2009 /96 min./ od 12 let / titulky / 75 Kč
Chytrá sexy komedie o mužích, ženách
a obrovské propasti, která odděluje to, jak
o sobě navzájem smýšlejí.
Pondělí 19. 7.
SOUBOJ TITÁNŮ

Neděle 25. 7.
LEGIE
Režie: Scott Stewart
USA 2010 / 100 min./ od 12 let / titulky /
Fantasy/horor / 75 Kč
Pondělí 26. 7., úterý 27.7.
JAK VYCVIČIT DRAKA
Režie: Dean DeBlois, Chris sanders
USA 2010/ 97 min./ české znění / přístupný
/ 75 Kč
Animovaná komedie.
Středa 28. 7.
SEX VE MĚSTĚ 2
Režie: Michael Patrick King
USA 2010 / / od 12 let / 75 Kč
Čtvrtek 29.7.
MAMAS & PAPAS
Režie: Alice Nellis
ČR 2010 / 110 min./od 12 let / 75 Kč
Intimní velkofilm Alice Nellis.
Pátek 30. 7.
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
Režie: Kirk Jones
USA 2009/ 99 min./ přístupný / titulky / 75 Kč
Citlivá dramatická komedie. Robert De Niro,
Drew Barrymore v hl. roli.
Sobota 31. 7.
NEZAPOMEŇ NA MĚ
Režie: Allen Coulter
USA 2010 / 113 min./ přístupný / titulky / 75 Kč
Romantický film se současným idolem všech
dívek Robertem Pattisonem.

