ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2004
NÁVŠTĚVA DRUŽEBNÍ OBCE BYSTRIČKA
Obec Bystrička leží v přírodním prostředí na
západní straně Turčianské kotliny pod hradbou
Lúčanské Fatry a Martinských holí s tísícítřísty
obyvateli. V loňském roce místostarostka paní
Zdenka Maršálová iniciovala družbu mezi oběma
obcemi, tedy Bystričkou na Slovensku a Bystřičkou
na Vsetínsku.
K první návštěvě došlo 26. 6. 2004 u příležitosti
předání znaku a praporu obci Bystřička, kdy naši
obec navštívila část zastupitelsta družební obce.
Protože obě obce mají k sobě blízko, a to nejen
názvem, ale i běžnými problémy, uskutečnilo se v
sobotu 21. 8. 2004 na pozvání našich přátel sportovní odpoledne s večerní veselicí na Slovensku v
družební obci Bystrička v okrese Martin.
Přijetí našich přátel bylo velmi srdečné. Před
obecním úřadem jsme si vyslechli několik lidových
písní krojovaných občanů, poté jsme byli přivítání
starostou obce Kamilem Beláňem chlebem a solí.
Následovala prohlídka nově vybudovaného Obecního úřadu. Jedná se o polyfunkční budovu, ve které se odehrává
většina kulturněspolečenských akcí. Poté následovala
krátká prohlídka obce a jediného sídla T. G. Masaryka na
Slovensku. Tato budova byla zakoupena místním podnikatelem, který se snaží uvést vše do původního stavu
a jsou zde přijímány významné návštěvy politického
charakteru.
Poté následovalo sportovní odpoledne, kdy bylo sehráno
nekonečně dlouhé volejbalové utkání. Nekonečně dlouhé
proto, že „dievčenký team“ Bystričky hrál velmi houževnatě a až poté, co byly obě družstva smíchány v jedno,
nabralo utkání významu přátelského.
Program, který byl našimi přáteli sestaven tak musel
podstoupit improvizaci, neboť zážitky ze zápasu byly
konzultovány přímo ve sportovním areálu do večerních
hodin. Naše všudypřítomná kapela, kterou jsme si s sebou vezli, se starala o dobrou náladu jak na hřišti, tak i v
kulturním sále, kde se střídala s místní kapelou.
Večerní veselice se zúčastnil velký počet místních obObecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ – Jitka Smilková
tel.: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz
Bankovní spojení: KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100;
IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739
Zpravodaj 5/2004 (září – říjen 2004) připravili:
Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla
Starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz

Přivítání v družební obci Bystrička

čanů, se kterými bylo velmi příjemné pohovořit o životě
v obci při tanci i vínku.
Kultura, zájem o dění v obci, vzájemná pomoc, obětavost
pro obec a družnost občanů obce Bystrička je skutečně
na úrovni, kterou můžeme jen závidět.
Věříme, že družba se bude nadále prohlubovat a budeme se těšit na další návštěvu našich přátel, tentokrát
na Bystřičce.
Zbyněk Fojtíček

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU II. POL. 2004
5. 11. 2004 - PLASTY
26. 11. 2004 - SKLO
10. 12. 2004 - PLASTY
Občany, kteří nemají pytle s roztříděným odpadem kde mít,
opětovně upozorňujeme na možnost uskladnění těchto pytlů
v prostorách OÚ. Nadále apelujeme na třídění odpadů, které
přináší zpět do rozpočtu ﬁnanční prostředky, v letošním
roce je to zatím částka 45.000,- Kč. Sami tak můžete pomocí třídění odpadků ovlivnit budoucí výši poplatků za
komunální odpad.

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2004
• I. etapa kanalizace Na Konvici – 309.000,- Kč z vlastních zdrojů.
• Oprava Stolanského potoka – 923.000,- Kč, z toho dotace Ministerstva zemědělství 725.000,- Kč.
• Oprava místní komunikace Vaňkův vrch – 334.000,- Kč,
z toho 210.000,- Kč dotace Krajského úřadu Zlín.
• Oprava místního rozhlasu – přidání nového zesilovače, výměna a přidání reproduktorů, oprava rozvodu
– 40.000 Kč.
• Signalizační zařízení na pumpách vodovodu a na
vodojemu – cca 80.000 Kč.

TELEVIZNÍ SIGNÁL
Před krátkým časem došlo bez jakéhokoliv upozornění ke změně televizního signálu, která se mnohde projevila negativně.
Žádost o vyjádření ke stávající situaci byla
zaslána Českému telekomunikačnímu
úřadu.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Zájemci o odkoupení palivového dříví
v ceně cca 650 Kč/m3 (cca 20 m3) se mohou
informovat u Ing. Jaroslava Batky (mob.:
723 924 369).

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V zájmu zvýšení bezpečnosti v obci rozhodlo zastupitelstvo na svém pravidelném
zasedání dne 26. října, že veřejné osvětlení
bude svítit po celou noc.

STÁRNUTÍ NENÍ DEMENCE
Každý člověk v průběhu celého svého života zraje
a stárne. Stárneme všichni, aniž si to většina z nás příliš
uvědomuje. Teprve po padesátce se zpravidla začínáme
nad otázkami stárnutí vážněji zamýšlet.
S vyšším věkem přicházejí samozřejmě také změny,
které jsou normální a se kterými je třeba počítat. Budeme
pravděpodobně méně tělesně zdatní a duševně pohotoví,
pomalejší něž mladí lidé, ale nemusí to platit absolutně.
Také zrak a či sluch se budou pravděpodobně zhoršovat.
S tím se musíme smířit.
Možná si také budeme stěžovat, že naše paměť nám
neslouží tak dobře jako v mládí, na leccos si vzpomeneme
až po delším přemýšlení. Veškeré další běžné pracovní
aktivity budeme normálně zvládat.
Pokud nám však naše paměť bude nenápadně vynechávat

Bystřičská olympiáda 2004

a pokud nám porucha paměti bude vadit při vykonávání některých činností (nákupu, telefonování, při placení a podobně), nebo pokud bude nápadná našemu okolí, měli bychom
se nad tím přinejmenším zamyslet. Porucha paměti může
mít mnoho příčin a je třeba se v každém případě poradit
s lékařem. Zapomínání však může být prvním z příznaků
některého onemocnění, která poškozují mozek a ve svých
důsledcích vedou k demenci. Nejčastějším z těchto onemocnění je Alzheimerova choroba.
Alzheimerova choroba postihuje v České republice dle
odhadů 80-130 000 lidí a patří tak mezi nejčastější onemocnění vyššího věku. Je jí postižen zhruba každý pátý občan
starší 65 let.
Alzheimerova choroba byla donedávna onemocněním se
špatnou perspektivou. To již naštěstí neplatí alespoň pro
počínající fáze onemocnění. V současné době již existují léky,
které mohou významným způsobem
průběh Alzheimerovy choroby zpomalit
či na nějaký čas pozastavit. Aby léčba
měla smysl a aby mohla být účinná,
musí být zahájena včas, protože jen
tak lze zachovat dobrou kvalitu života
a zajistit její optimální účinnost.
Poruchy paměti mohou být prvním
varováním a prvním příznakem demence, ale mohou mít také mnoho
jiných příčin, které se dají léčit. Co je
proto nejdůležitější: O pomoc se můžete
obrátit také na kontaktní místo České
alzheimerovské společnosti (ČALS), kde
vám pomohou vyhledat lékaře, zajistí
konzultaci s psychologem, poskytnou
poradenství, zajistí dostatečné množství odborných informačních materiálů
a nabídnou i jiné služby. Kontaktním
místem ČASL je v našem regionu občanské sdružení Letokruhy, které má
sídlo ve vsetínské nemocnici (571 818

519, 777 565 030), kontaktní osobou je
Mgr. Helena Petroušková.
CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI

Folklorní festival Babí léto 2004

A4 - 700 Kč, A5 - 400 Kč, A6 - 200 Kč
Občanská inzerce je zdarma. Inzeráty je nutno
podávat v písemné formě na OÚ, nebo e-mailem.

