ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2009
90 let založení Sokola na Bystřičce

TJ Sokol Bystřička pořádá v sobotu 16.května 2009
Setkání se sportovní historií u příležitosti 90-ti let
založení Sokola na Bystřičce
Program:
10.00 – 17.00 sportovní soutěže mládeže
(volejbal, tenis, hokejbal …)
14.00 – projev k historii a současnosti sportu
na Bystřičce
– předání pamětních listů
– besedy a vzpomínání nad kronikami
a fotografiemi
16.00 – 17.00 vyhodnocení turnajů
a vyhlášení výsledků
Volná zábava ve sportovním areálu s hudbou.
V průběhu dne bude podáván guláš a občerstvení
Vstup volný. Srdečně zvou pořadatelé

Vítězný tým hokejistů Bystřičky

vyzbrojenými megafonem, byl po celou dobu utkání
brankář Pavel Bargl.

Sběr a odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Svoz proběhne v sobotu 16. 5. 2009 na parkovišti
u Obecního úřadu v době od 7:00 do 12:00.
Co to je objemný odpad?
Jedná se o domovní a živnostenský odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze
odkládat do běžných sběrných nádob, např. nábytek,
křesla, gauče, kuchyňské desky, dřezů, koberce, linolea,
matrace, kočárky, oblečení, také pneumatiky atd. Velké
prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od
barev 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.

Vítězové soutěže O pohár bobra

HC Bystřička se stal vítězem druhé ligy amatérské
hokejové soutěže O pohár bobra. Ve finálovém utkání
porazil HC Velké Karlovice. První zápas sice Bystřička
prohrála (7:4), druhý ale již získala pro sebe (4:3), a tak
nakonec rozhodnout musely samostatné nájezdy, kdy
ten klíčový proměnil Dušan Plšek. Vydatnou oporou
týmu Bystřičky, vydatně podporovaného fanoušky

ZAPOJTE SE

Zapojte se do veřejné sbírky na dovybavení lůžkové
části šestinedělí gynekologicko porodnického oddělení
Nemocnice Vsetín.
Na 17 lůžkovém oddělení šestinedělí ve vsetínské
nemocnici se za rok vystřídá téměř 650 maminek. Rádi
bychom sbírkou získali finanční prostředky na pořízení
nových lůžek pro maminky, postýlek pro miminka
a praktických jídelních stolků.
Můžete přispět na účet číslo 227093889/0300 nebo
do kasiček v ordinacích gynekologů, v Rodinném
a mateřském centru Vsetín a na dalších místech (kasičky
jsou umístěny i na Obecním úřadě a v samoobluze Pod
Růžďkou). Sbírka potrvá do 30.9.2009.

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2009

Opět jsou v plném proudu přípravy na rafťácké
sjíždění Bystřičky – devátý ročník. Základní informace:
Hlavním pořadatel : TJ Sokol Bystřička – oddíl vodních
sportů. Termín : sobota 30. května 2009 a neděle 31.
května 2009.
Nadlepšení průtoku je plánováno v sobotu od 9.00
do 14.00 hodin, v neděli od 9.00 do 12.00 hodin. Změna
časů a množství vody je vyhrazena s ohledem na
aktuální hydrometeorologickou situaci – v případě
velkého sucha může být akce ZRUŠENA !!!
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4.

Vzhledem k organizačním výdajům pořadatelů
(úpravy trati, manipulační poplatek atp.) bude vybíráno
startovné ve výši 30,- Kč na osobu a den.
Hlavní stan akce bude v recepci parkoviště Pod hrází.
Zde je možné se ubytovat ve čtyřlůžkových chatkách
v chatové osadě Pod hrází. Ubytování ve vlastních
stanech je možné v areálu Autocampu ATC Bystřička.
Občerstvení účastníků bude zajištěno při startu a v cíli.
Mimo to bude otevřeno občerstvení Sportklub TJ Sokol
Bystřička U Lukášů.
Důležité pokyny ke sjíždění řeky a další organizační
pokyny :
— sjezd každý podniká na vlastní nebezpečí. Obtížné
jezy jsou vyznačeny na mapce i na řece výstražnou
značkou.
— doporučení pro méně zkušené – prohlédněte si jezy
předem nebo přeneste
— sjezd je doporučen pro gumové čluny typu Pálava
a menší rafty. Kajaky vzhledem k obtížnosti jen pro
vyspělé vodáky, sjezd pevných lodí je možný jen ve
spodní polovině trati
— ke sjezdu na raftech pro zájemce bez vlastního
vybavení se přihlaste na startu u pořadatelů nebo
v předstihu na tel.604815420 – cena 150,- Kč/osobu.
— použití záchranných vest a přileb je povinné!
— v případě nouze se obracejte na pořadatele na startu,
u hlídek na nebezpečných jezech, v cíli nebo v ústředí
akce – recepce parkoviště Pod hrází..
— základní zdravotnické ošetření bude poskytováno
v cíli (soutok s řekou Bečvou)
— pro zájemce bude (za úplatu) organizována doprava
lodí a osob z cíle na start
— řidiči vlastních dopravních prostředků jsou povinni
dbát pokynů pořadatelů na startu i v cíli (soukromé
pozemky)
— naloďování a vyloďování mimo start a cíl je (kromě
nutných případů) zakázáno – soukromé pozemky.
Krásné vodácké zážitky přejí všem pořadatelé.
Vedoucí akce a informace: Ing. Karel Hurta – 603 521
322, e-mail: khurta@seznam.cz. Rezervace míst na
raftech: Jitka Smilková – 604 815 420. Více informací
na www.bystricka.cz.

Rockfest na Bystřičce

Pátek 29. a sobota 30. května 2009
dvoudenní akce v areálu letního kina
Páteční program:
od 13.00 hodin – Diskotéka pro děti do 17.00 hodin
od 18.00 hodin – vystoupení skupiny S.P.O.K.E.N.
		
do 21.00 hodin
od 21.00 hodin – vystoupení skupiny GRAFIS
		
do 23.00 hodin
od 23.00 hodin – vystoupení skupiny Waťák
		
(Kabát Revival) do 01.00 hodin
Sobotní program:
od 13.00 hodin - Diskotéka pro děti
od 15.00 hodin - Přehlídka šermířského umění
od 16.00 hodin - Menší program pro děti
Po celou dobu bude hrát D.J. Majty
od 18.00 hodin - Vystoupení skupiny Street 69
od 21.00 hodin - Vystoupení skupiny Exploit
ve 23.00 hodin - Ohnivá šou

Zprávy šachového oddílu

V tomto období vrcholí soutěže šachistů.
Družstvo Bystřičky „A“ odehrálo v neděli 29.3.
poslední kolo v Přeboru zlínského kraje.
Po dvou vítězstvích a dvou remízách skončilo na
předposledním 11. místě ze dvanácti družstev kraje.
Celkový zisk osmi bodů je velmi pěkný vzhledem
k tomu, že jsme soutěž odehráli pouze se dvěma
hostujícími hráči, většinou nastupovali hráči domácí.
O sestupu nebo setrvání v přeboru kraje rozhodne
počet sestupujících z druhé ligy.
Béčko odehrálo svůj poslední (a vítězný) zápas
v okresní soutěži 5.dubna v Zašové a skončilo na
5.místě z dvanácti účastníků.
Radost nám dělají mládežníci. Družstvo školy
v Růžďce (Marek Masnota, Václav Zajíček, Jan Vidašič,
Jaroslav Černotík) udrželo v posledním turnaji krásné
ruhé místo v soutěži družstev celkem čtrnácti škol
okresu.
Třetí turnaj Grand prix mládeže vsetínska jednotlivů
se uskutečnil v sobotu 21. března na hřišti U Lukášů.
Zúčastnilo se ho rekordních 74 dětí. Naši se opět
neztratili. V soutěži mladších žáků obsadil Jaroslav
Černotík druhé místo z 52 hráčů a v celkovém
hodnocení je na šestém místě v okrese (hodnoceno
60 mladších žáků – 25. místo Ondra Bartoň). Z 22
starších žáků se nejlépe umístil Pavel Hurta před
Markem Masnotou. Celkově drží Marek Masnota třetí
místo v hodnocení starších žáků okresu (hodnoceno
31 starších žáků – 13. místo Václav Zajíček). Závěrečný
turnaj o přeborníky okresu žáků se hraje v květnu na
Vsetíně.
Šachový oddíl zakončil sezonu tradičním bleskovým
turnajem 26. dubna na hřišti U Lukášů. Přijelo celkem
třináct tříčlenných družstev z celého kraje. Zvítězila
Francova Lhota, naši (Burdík Luboš, Michalčák, Hurta
Karel) obsadili pěkné páté místo.
Novou sezonu zahájí oddíl pravidelnými tréninky
v září.

Ing. Karel Hurta

