ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2006
Vážení spoluobčané,
nastává období Vánoc, kdy se
čas jakoby na malou chvíli zastaví
a většina z nás nostalgicky usedá ke
štědrovečerní večeři. Dětem jiskrně
září oči, sousto kapra se jim převaluje
na patře a nedočkavě čekají na signál
Ježíška, jenž přinese dárky. Těm
starším se vybaví doba, kdy věřili,
že uvidí zlaté prasátko a tiše s úctou
vzpomínají na ty, kteří už mezi námi
nejsou.
Vánoce, to je období, kdy by nás
měla obklopovat jen pohoda a rodinné štěstí. Usilujme o to, ať nejen
o Vánocích pomine zloba, závist,
zášť a všechny lidské vlastnosti, kterými
si navzájem znepříjemňujeme život.
Snažme se ve svém okolí vytvářet atmosféru, ve které se žije v klidu, míru a spokojenosti. Nechoďme daleko pro vlídné slovo
a potěšme jím toho, jehož duše zrovna
strádá. Nevíme, kdy ono vlídné slovo budeme sami potřebovat.
Přeji všem občanům krásné prožití
vánočních svátků a v roce 2007 hodně
štěstí, zdraví a radosti.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
SILVESTR 2006
Obecní úřad Bystřička Vás zve na
„Rozloučení s rokem 2006 a přivítání
roku 2007“, které se uskuteční v neděli
31. 12. 2006 od 22:00 hodin před Obecním
úřadem v Bystřičce, kde okolo „vatry“ se
zpěvem vyčkáme příchodu Nového roku,
který přivítáme ohňostrojem. Občerstvení
zajištěno.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Odvoz komunálního odpadu z pondělní
dne 25. 12. 2006 je přeložen na pátek 22. 12.
2006. Pravidelný svoz začíná v pondělí 8. 1.
2007 a následuje každý sudý týden.

Mikuláš v MŠ Bystřička-Jeřabinka

ČERTOVSKÉ VESELENÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Ve středu 6. 12. 2006 dopoledne bylo
v MŠ Bystřička-Jeřabinka hodně veselo.
Ve vánočně vyzdobené MŠ jsme přivítali
Mikuláše s čertem a andělem. Bystřičské
děti - malí čertíci - zatancovaly a zazpívaly
přítomným rodičům v pásmu „S čerty nejsou žerty“. Za hezké vystoupení je Mikuláš
s andělem odměnil sladkou pochoutkou,
adventním kalendářem. Děti veselým
čertovským vystoupením také potěšily
starostu Z. Fojtíčka a místostarostku K.
Novákovou. Čert si nikoho v pytli neodnesl
a odešel s nepořízenou. A naše děti se už
teší na Vánoce, na vánoční vyprávění, hry
a veselí u vánoční jedličky
Lenka Stolařová, ředitelka MŠ Bystřička.
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY O VÁNOCÍCH
„Obecní úřad Bystřička bude v době od 27.
12. 2007 do 2. 1. 2007 pro veřejnost uzavřen
z důvodu uzavření pokladny a účtu. Proto
žádáme občany, kteří by chtěli provést platbu přímo na OÚ, aby tak učinili nejpozději
do 22.12.2006.“

Zpravodaj 5/2006 (prosinec 2006) připravili: Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla, 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

STO LET OD ÚMRTÍ SLAVNÉHO
VALAŠSKÉHO MUZIKANTA
Jan Pelár (někdy
též Pellar, 25. 5. 1844,
Hošťálková – 9. 1. 1907 ,
Bystřička), slavný lidový
muzikant a klarinetista se narodil v rodině
učitele na evangelické
škole. Původně se měl
stát truhlářem, pak
knihařem, nakonec se
vyučil řezníkem. Jen
co poodrostl, vytvořil
kapelu. Putoval s ní
od vesnice k vesnici,
hrál na muzikách, svatbách, ale také na
národopisných slavnostech a hasičských
bálech. Nejslavnější období kapely začíná
v roce 1892 během národopisné výstavy
ve Vsetíně. I proto byla vybrána pro propagaci Valašska na Národopisné výstavě
českoslovanské v Praze roku 1895. V expozici valašské dědiny si jej do hospody
„Na posledním groši“ přišla poslechnout
řada významných osobností tehdejšího
kulturního života, mimo jiné spisovatelé Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Ignát Hermann, malíři Mikoláš Aleš, Adolf Liebscher
a František Ženíšek. Kapela neměla ke svému vystupování oprávnění, ale to jí přímo
při hraní vystavil skladatel K. Weis. Jan
Pelár je považován za posledního ze starosvětských
muzikantů z oblasti
Vsetínska. Byl výborným
klarinetistou a ve své době
nejproslulejším muzikantem Valašska. Po hraní
na Bystřičce v hospodě Na
Nové zemřel a byl pohřben
na hřbitově v Pržně. Jeho
ostatky byly však později
přeneseny do Valašského
muzea v přírodě a jako
první uloženy naValašském
Slavíně. Na Pelárovu muziku navazovala Matalíkova
kapela.

HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO
ODPADU I. POLOLETÍ 2006
ÚNOR
9. 2.

PLASTY

BŘEZEN
2. 3.
16. 3.

SKLO
PLASTY

DUBEN
6. 4.
20. 4.

PAPÍR
PLASTY

KVĚTEN
11. 5.

SKLO

ČERVEN
1. 6.
15. 6.

PAPÍR
PLASTY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU ROK 2007
2. 6.
27. 10.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás zve na tradiční Sousedský bál, který se bude konat v pátek 26.1.2007
v restauraci Na Nové. Začátek ve 20 hodin.
Místa si můžete zajistit jako každoročně
v restauraci Na Nové. Vstupné 50,-Kč. Bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

