ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2016
Vážení spoluobčané,
děti se po jarních prázdninách ani
neohřály ve školních lavicích a je tu to‑
lik očekávaný konec školního roku. Čas
dovolených nastává a k tomuto období
Všem přeji, aby dobu odpočinku dokázal
každý zužitkovat dle svých představ,
aby každý načerpal energii do dalšího
období. K létu patří i teplé počasí, které
ovšem nedokážeme ovlivnit a tak si
můžeme hezké počasí jen přát. Já však
věřím, že každý si v rozmaru léta najde
den, se kterým bude spokojen.
Zbyněk Fojtíček, starosta
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro mladé rodiče proběhne i v letoš‑
ním roce příměstský tábor a tentokrát
ve dvou termínech.
1) Termín: 25. – 29. 7. 2016, Místo: ZŠ
Bystřička, Cena: 1 300 Kč, Doporučený
věk: 5‑12 let
2) Termín: 15. – 19. 8. 2016, Místo: ZŠ
Bystřička, Cena: 1 300 Kč, Doporučený věk: 5‑12 let
Více informací se dočtete zde: http: //www.alcedovse‑
tin.cz/tabory2/primestske‑tabory‑2016.html
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
I v letošním roce pořádá Myslivecké sdružení Přehrada
Bystřička v sobotu 20. 8. kulturní akci – Rozloučení s prázd‑
ninami. Pro děti budou připraveny soutěže a atrakce, na své
si přijdou i gastronomiční gurmáni, kdy budou moci ochut‑
nat zvěřinový guláš, pečeného kance a svíčkovou, bohatá
tombola. V tomto termínu dojde i k setkání družebních
obcí Bystřička ČR – Bystrička SR, kde proběhnou sportovní
soutěže. Ve večerních hodinách proběhne taneční zábava.
PŘEHLED OBDRŽENÝCH DODACÍ
Obec Bystřička obdržela dotace na bioodpady. Ty po‑
slouží k pořízení kontejnerů na bioodpad, které budou
rozmístěny po obci a kde občané budou moci uložit odpad
tohoto charakteru. Ten bude následně odvezen na kom‑
postárnu. V současné době probíhá proces výběrového
řízení na dodavatele.
Dále jsme obdrželi dotace na mobiliář v cestovním
ruchu, který by měl alespoň částečně zatraktivnit pře‑
hradu novými lavičkami a toaletami v tábořišti Dolinky.
Neúspěšnými jsme byli v žádosti na dětské hřiště
u školy. Dále jsme nepodali žádost na avizované chod‑
níky z důvodu stavebního povolení, které doposud není
vydáno, neboť převedení pozemků v majetku státu
na obec je zdlouhavější proces než jsme předpokládali.
Nové projekty: Obec Bystřička zakoupila bývalou že‑
lezniční vlečku, kde by měl vyrůst sběrný dvůr a kde by
měla být soustředěna i komunální technika, aby v bu‑
doucnu byl prostor na vybudování centra obce včetně
poskytování služeb, kultury a parku, aby i naše obec
měla centrum, které by odpovídalo současným trendům.
O dotaci na sběrný dvůr se budeme snažit do 30. 11. 2016.

Vodácký víkend 2016
Dále se budeme ucházet o dotace na výstavbu nového
přepravního terminálu (autobusové nádraží), aby i začá‑
tek obce získal na atraktivitě. Za tímto účelem se mám
po dlouhých letech podařilo koupit pozemek bývalé ho‑
lírny, který by měl v průběhu roku být uveden do stavu,
za který bychom se nemuseli stydět.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí spoluobčané, jak jistě víte, je nedílnou součástí
naší obce také knihovna, která se nachází v prostorách
obecního úřadu a je velmi slušně zásobena. Vždyť se
zde nachází téměř pět tisíc knih nejrůznějších žánrů!
V knihovně je tak možné vypůjčit beletrii pro zábavu
i poučení, detektivky, thrillery, historické romány, ale
také cestopisy, encyklopedie, knihy o zdraví, přírodě
i zahradě, kuchařky a další a další. Samozřejmostí jsou
i knihy pro děti – od říkadel a pohádek pro naše nejmenší
po knihy zábavné, poučné, fantastické i dobrodružné pro
zkušenější dětské čtenáře.
Půjčování je bezplatné a otevřeno máme každou středu
od 14 do 17 hodin – v případě zájmu je navíc po dohodě
možné knihovnu navštívit i ve středu dopoledne.
Kromě vlastních knih naší knihovnu zásobují i tak‑
zvané kolovací soubory knih, které dodává knihovna
ve Vsetíně a které obsahují novinky z nejrůznějších
oblastí. Tyto soubory jsou tři a obnášejí dalších přibliž‑
ně 500 knih. Průběžně jsou pochopitelně zakupovány
knihy nové.
Návštěvníci také mohou využít počítač, který je
v knihovně připravený pro veřejnost – především pro ty
z nás, kteří by se rádi seznámili s prací na počítači, ale
nemají k tomu příležitost či odvahu. V prostředí naší
knihovny však jistě jakákoliv obava odpadne!
Sama jsem se do naší knihovny vrátila po několika
letech, když jsem byla oslovena, zda bych se neujala
role knihovnice. A byla jsem skutečně mile překvapena,
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kolik zajímavých knih zde máme. I proto
vznikl tento článek – byla by totiž věčná
škoda, kdyby si všechny ty skvělé tituly
nenašly své spokojené čtenáře a naše
knihovna nebyla náležitě využívána.
Přijďte proto k nám a přesvědčte se,
v jakém stavu je naše nabídka. A i když
si třeba žádnou knihu nepůjčíte, jistě si
alespoň popovídáme! Třeba i v pondělí
4. července, kdy budeme mít v knihovně
otevřeno po celý den od 9 do 17 hodin
jako náhradu za svátek, který připadá
na první červencovou středu!
V případě zájmu o další informace se
na mě obraťte s jakýmkoliv dotazem.
A to buď na telefonním čísle 774 092 955,
případně 571 443 221, nebo zanechte
vzkaz na obecním úřadě.
Jarmila Křenková
OTEVÍRACÍ DOBA MÍSTNÍ KNIHOVNY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
V době letních prázdnin bude místní
knihovna otevřena v následujících ter‑
mínech:
středa 13.7.2016
středa 27.7.2016
středa 10.8.2016
středa 24.8.2016
VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2016
Vodácká akce se uskutečnila jen v sobotu 28. 5. 2016.
Pro nedostatek vody ve vodní nádrži Bystřička se nedělní
sjíždění nekonalo. Akce se uskutečnila pod vodním dí‑
lem Bystřička. Byl to celkově šestnáctý ročník, za dobu
pořádání byly tři roky vynechány pro nedostatek vody.
Tento 16. ročník proběhl ke spokojenosti účastníků
i pořadatelů, všechny vodáky provázelo krásné počasí
se sluníčkem. Voda tekla v sobotu od 9:15 do 13.30 ho‑
din. Letošní vodácké soboty se zúčastnilo 996 vodáků
a jako vždy pár vodáků neplatičů proklouzlo mezi prsty.
Na vodě bylo vidět mnoho účastníků nejen z Bystřičky,
ale z celé republiky a to taky z Polska a Slovenska. Překva‑
pivá byla účast dětí, které jezdily s rodiči a to hlavně děti
z Bystřičky, kterých bylo celkem zapsáno kolem třiceti.
Někteří nadšenci absolvovali jízdu i čtyřikrát, jiní věno‑
vali čas i k setkání s kamarády a užívali vodácké pohody.
Úrazy nebyly hlášeny, i když záchranáři měli v kri‑
tických místech mnoho práce. Jednalo se především
o nezkušené vodáky, kteří při nízké nájezdové rychlosti
vysoké splavy nepřeskočili a zůstávali pod nimi. Ale
k vidění byli i zkušení vodáci, hlavně kajakáři.
Organizátoři děkují všem aktérům, za pomoc pře‑
devším Povodí Moravy a Obecnímu úřadu v Bystřičce
a hlavně početnému týmu pořadatelů z řad TJ Sokol
Bystřička. Poděkování za účast a zejména ohleduplné
počínání při akci patří všem, doufáme spokojeným,
zúčastněným vodákům.
Jitka Smilková
DĚTSKÝ DEN NA BYSTŘIČCE
Každoročně pořádá TJ SOKOL Bystřička v měsíci červnu
pro děti oblíbený dětský den, tak tomu bylo i tento rok
v sobotu 11.6.2016 v areálu U Lukášů.
Pořadatelé si pro děti připravili zajímavé disciplíny
v hodu koštetem na cíl, opičí dráhu‑ kterou děti velmi
pozorně při chůzi sledovaly, kluci byli nadšeni v závo‑
dění ve F1, tajemný vršek byl pro děti opravdu záhadou,
tvoření obrázků z PET vršků byl pro děti zajímavým

Dětský den 2016
tvořivým zpestřením, největší oblibě se těšilo „rýžování
zlata“ – zde si děti mohly najít svoji barevnou skleněnou
kuličku (zlato), ve sportovní disciplíně „ trefiš kuželku“
děti předvedly svoji fyzickou zdatnost. Všech osmdesát
pět dětí, které přišly na dětský den, bylo odměněno
sladkým balíčkem a zmrzlinou. Děti se těšily na připra‑
venou tombolu, kterou vzali opravdu rychlým útokem,
k překvapení pořadatelů nebyly během chvilky žádné
losy. Nejvíce a stále žádané je malování na obličej, kde
šikovná děvčata malovaly dětem na obličeje krásné vzo‑
ry zvířátek, kytiček a masek. Zpestřením dětského dne
bylo krásné vystoupení dětí z MŠ Bystřička –Jeřabinka,
děti měly připravené pestré vystoupení na téma „žabky“.
V areálu byly pro všechny přítomné připraveny další
atrakce a ta největší pro děti byl samozřejmě „ skákací
hrad“, psovodi předvedli dokonalé zadržení pachatele.
Pro nadšence letectví byla připravena „Bitva o pálenicu
v Poličné“, kde si na své přišli nejen děti, ale hlavně do‑
spělí. Taktéž malí hasiči z Bystřičky předvedli útok, který
se několikrát zdařil. Děti odcházely domů s úsměvem
na tváři, s krásně namalovaným obličejem a s pocitem
hezky prožitého odpoledne.
Jitka Smilková
VYHLÁŠKA O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Obecně závazná vyhláška Obce Bystřička č. 2/2015,
o regulaci hlučných činností je v platnosti od 1.10.2015
a platné znění naleznete zde: http://www.bystric‑
ka.cz/urad‑2/vyhlasky‑a‑narizeni/
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BYSTŘIČKA - PŘEHRADA
Letní širokoúhlé „retro“ kino
Program na červen - červenec – srpen 2016

Pátek 24. 6. 2016 21:15 hod.
VELKÝ ŠÉF
Režie: Gérald Oury
Francie, Itálie – 1969 / 110 min./ Přístupné bez omezení.
/ 50,– Kč /
„Geniální.mozek, okouzlující podvodník, žárlivý mafi‑
án a vlak plný peněz.“
Velký šéf patří mezi nejúspěšnější francouzské ko‑
medie. Výborný scénář, herecké hvězdy a to nejlepší
z anglického i francouzského humoru.
Hrají: Jean Paul Belmondo, Bourvil, David Niven a další.
* RETRO‑Festival Bystřička“
Sobota 25. 6. 2016 21:15 hod.
SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
Režie: Zdeněk Troška
Československo – 1989 / 127 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,– Kč /
Opět se vypravíme do svérázné jihočeské vesnice
Hoštice abychom se setkali se známými postavami. Jed‑
ná se o rodinu Škopkovou a její trable s připravovanou
svatbou dcery Blaženy s Vencou Konopníkem. Všechno
se ale nějak komplikuje.
Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Erna Červe‑
ná, Jiří Lábus a další
Pátek 1. 7. 2016 21:15 hod.
KAČENKA A STRAŠIDLA
Režie: Zdeněk Troška
Československo – 1992 / 84 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,– Kč /
Pohádková komedie o Domu hrůzy a nezaměstnaných
strašidlech.
Hrají: Helena Vitovská, Jiřina Bohdalová, Svatopluk
Beneš, Eva Vejmělková a další.

Sobota 2. 7. 2016 21:15 hod.
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Režie: Alice Nellis
ČR / 108 min. / Nevhodné pro děti do 12 let / 50,– Kč /
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Vojta Kotek a Bob
Klepl v originální české komedii, jejíž hlavní hrdinka
nestihla dospět.
Pátek 8. 7. 2016 21:15 hod.
ČERTOVA NEVĚSTA
Režie: Zdeněk Troška
ČR – 2011 / 101 min / Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Krásná klasická pohádka podle předlohy Boženy
Němcové..
Hrají: Václav Šanda, Sabina Laurinová, David Sucha‑
řípa a další
Sobota 9. 7. 2016 21:15 hod.
ROMÁN PRO MUŽE
Režie: Tomáš Bařina
ČR – 2010 / 95 min. / Nevhodné pro děti do 12 let / 50,– Kč /
Česká komedie na motivy románu Michala Viewegha
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hyb‑
nerová a další.
Pátek 15. 7. 2016 21:15 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Režie: Zdeněk Troška
ČR – 2008 / 98 min. / Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalen‑
ku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje
si pro dceru bohatšího ženicha. Krásná česká pohádka
podle předlohy Jana Drdy.
Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kuba‑
řová, Miroslav Táborský a další.

Sobota 16. 7. 2016 21:15 hod.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Režie: Jiří Vejdělek
ČR – 2006 / 113 min. / Nevhodné pro děti do 12 let /
50,– Kč /
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího
současného českého spisovatele Michala Viewegha nava‑
zuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěš‑
nějším filmem loňského roku. Na dovolenou autobusem
k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících.
Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl,
Květa Fialová a další
Pátek 22. 7. 2016 21:15 hod.
LADY A TRAMP
Režie: Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Gero‑
nimi
USA – 1955 /75 min./ Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Film vypráví romantický příběh dvou psů, sličné ko‑
kršpanělky Lady a voříška Trampa. Klasický animovaný
snímek Walta Disneye byl u nás poprvé uveden s velkým
úspěchem na vánoce 1974.
* RETRO‑Festival Bystřička
Sobota 23. 7. 2016 21:15 hod.
POSTŘIŽINY
Režie: Jiří Menzel
Československo – 1980 / 93 min. / Nevhodné pro děti
do 12 let / 50,– Kč /
Komedie. Krásný poetický film podle knihy Bohumila
Hrabala.
Hrají: Magda Vašáryová, Jiří Schmitzer, Jaromír Hanzlík
a další.
Pátek 29. 7. 2016 21:15 hod.
POSLEDNÍ JEDNOROŽEC
Režie: Jules Bass, Artur Rankin
USA – 1982 / 92 min / Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Poslední jednorožec na světě chce zjistit, co se stalo
s ostatními z jeho druhu a tak se vydá na cestu, která
ho zavede do neznámých krajin.
* RETRO‑Festival Bystřička
Sobota 30. 7. 2016 21:15 hod.
ČERNÍ BARONI
Režie: Tomáš Bařina
Československo – 1992 / 99 min. / Nevhodné pro děti
do 12 let / 50,– Kč
Komedie vás přesvědčí o tom, že i na chmurné stránky
naší historie je možné se dívat s nadhledem a humorem.
Čo bolo, to bolo… Major Terazky vede svůj šik pétépáků
od průšvihu k průšvihu vstříc světlým zítřkům. Česká
filmová komedie podle románu Miloslava Švandrlíka.
Hrají: Pavel Landovský, Ondřej Vetchý, Miroslav Donu‑
til, Josef Dvořák a další.
Pátek 5. 8. 2016 16:00 – 24:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL
STARÝ DOBRÝ WESTERN
18–tý ročník. Přehlídka country, bluegrassových, fol‑
kových a trampských skupin.
Sobota 6. 8. 2016 13:00 – 24:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL
STARÝ DOBRÝ WESTERN
18–tý ročník. Přehlídka country, bluegrassových, fol‑
kových a trampských skupin.

Pátek 12. 8. 2016 21:00 hod.
KRÁL SOKOLŮ
Režie: Václav Vorlíček
ČR – 2000 / 94 min / Přístupné bez omezení /50,– Kč/
Krásná pohádka nás uvede do prostředí nádherné hor‑
ské přírody a tajů zvířecího světa. Jen málokdo má dar
rozumět řeči zvířat, což právě dokáže hrdina Král sokolů.
Hrají Braňo Holíček, Juraj Kukura, Jiří Langmajer a další.
Sobota 13. 8. 2016 21:00 hod.
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Režie: Karel Janák
ČR – 2009 / 105 min. / Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Po ztřeštěných komediích plných úletů (Snowboarďáci,
Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků) natočil jeden z nejúspěšněj‑
ších a nejzábavnějších režisérů současnosti Karel Janák
dobrodružnou komedii pro celou rodinu.
Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Milena Dvorská, Tereza
Voříšková a další.
Pátek 19. 8. 2016 20:45 hod.
PINOCCHIOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Režie: Steve Barron
USA, ČR – 1996 / 96 min. / Přístupné bez omezení /
50,– Kč /
Slavná pohádka o oživlém loutkovém panáčkovi, který
svou rozpustilostí natropí hodně zmatků. Pinocchiovu
nejslavnější vlastnost snad ani není třeba připomínat:
když začne lhát, nos mu narůstá do neuvěřitelné délky.
Hrají: Martin Landau, Zdeněk Podhůrský, Jan Sovák
a další.
Sobota 20. 8. 2016 20:45 hod.
JEN HO NECHTE, AŤ SE BOJÍ
Režie: Ladislav Rychman
Československo – 1977 / 89 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,– Kč /
Nesmělý suplent lidové školy umění Aleš Brabec získal
první cenu na hudebním festivalu a dostane proto na‑
bídku, aby pracoval pro pražské Divadélko v suterénu.
Má to však háček. Pro inspiraci potřebuje trošku vyděsit.
Hrají: Luděk Sobota, Helena Vondráčková, Petr Nárožný,
Miroslav Šimek a další.
Pátek 26. 8. 2016 20:45 hod.
FLASHDANCE
Režie: Adrian Lyne
USA – 1983 / 89 min. / Přístupné bez omezení / 50,– Kč /
Romantický film o mladé svářečce, která se touží dostat
na taneční konzervatoř..
Hrají: Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala a další.
* RETRO‑Festival Bystřička“
Sobota 27. 8. 2016 20:45 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Režie: Jan Prušinovský
ČR‚ Komedie – 2012, 104 min./ Nevhodné pro děti do 12
let / 50,– Kč /
Filmová komedie věnovaná legendě oddílu Slavoj
Houslice – trenéru Josefu Hnátkovi.
Hrají: O. Vetchý, L. Sobota, J. Pokorná a další.
*****************************************
Promítáme z filmových kopií 35 mm. Změna programu
vyhrazena.
* Filmové tituly promítány k vyhlášení „RETRO‑Festi‑
valu Bystřička“. Usnesení zastupitelstva obce Bystřička
2016 – 17/3. Program kina naleznete na internetové ad‑
rese: www.bystricka.cz

