ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2004
OPRAVA VODOVODU
K opravě vodovodu, nepředpokládaná
porucha na vodovodním řadu stála cca
20.000,-Kč, pracovníci VaK, kteří se podíleli na této opravě, uvedli, že většina
ventilů je ve špatném stavu a je nutno
tyto vyměnit. Dále, aby byly zkvalitněny
služby odběratelům, bylo rozhodnuto
o zakoupení nového měřícího přístroje
na měření kvality pitné vody a to
z důvodu nevyhovujícího zastaralého
přístroje, který nevyhovuje hygienickým
normám. Dalším záměrem zkvalitnění
služeb je zakoupení digitální signalizace poruchy s hlášením okamžitého odběru vody a dávkovač chemikálií pitné
vody, což dohromady čítá cca 100.000,Kč. Tato částka byla zakalkulována do
rozpočtu na rok 2004. Z výše uvedeného
vyplývá, že v budoucnosti může docházet k poruchám častěji, neboť i toto zařízení jako každé jiné stárne. Abychom možným poruchám zabránili, je nutno investovat do oprav stále větší finanční prostředky. Také odvod 2,- Kč
z každého m3 Finančnímu úřadu při roční spotřebě
není zanedbatelná částka. Proto je zvýšení ceny za
1 m3 z 8,- Kč na 10,- Kč opodstatněné. Závěrem bych
chtěl poděkovat občanům, kteří v mrazivém nočním počasí bez ohledu na volný čas a chvíle u rodinného krbu ochotně pomáhali při poruše. Takovýchto občanů si nesmírně vážím a jsem rád, že se
vyskytují i v naší obci.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce

Pohled směrem k areálu zemědělského družstva (leden 2004)

S VO Z O D PA D U - I . P O L O L E T Í 2004
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD
– ČERNÁ (ŠEDÁ) BARVA
Interval svozu 1 x za 14 dní – LICHÝ TÝDEN
SVOZOVÝ DEN - PONDĚLÍ
SMĚSNÝ PAPÍR - MODRÁ BARVA
NÁPOJOVÝ KARTON - ORANŽOVÁ B.
16. 4. 2004
25. 6. 2004

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
14. 5. 2004

V tomo roce proběhne rekonstrukce místního
rozhlasu, proto žádáme občany, aby byli nápomocni při lokalizování tkz. hluchých míst a bylo možno dosáhnout lepší slyšitelnosti v obci. Své připomínky je možno nahlásit na tel č. 571 443 258.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
19. 3. 2004
23. 4. 2004
28. 5. 2004

Obecní 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

NEBEZPEČNÝ + VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
+ OBALOVÉ KOVY (plechovky)
MOBILNÍ SBĚRNA
SOBOTA 20. 3. 2004 + 23. ŘÍJNA 2004
STARÝ PAPÍR
Lze odevzdávat přímo na Obecním úřadu.
Prosíme občany, aby se tříděním odpadů zabývali
větší měrou, než doposud. Některé odpady stále
končí v popelnicích zbytečně.

TJ SOKOL BYSTŘIČKA 2003

Karneval

Rok 2003 se dá v historiiTJ Sokol Bystřička přiřadit k těm
úspěšnějším. Nejenom, že se podařilo uskutečnit většinu plánovaných akcí, činnost TJ dostala novou dimenzi
převzetím areálu U Lukášů kompletně do své péče.
Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička je sdružena
v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV) jako samostatný právní subjekt (občanské sdružení).TJ Sokol sdružuje
153 členů (včetně mládeže od šesti let), z nichž každý se
minimálně jednou účastnil akce TJ.
Činnost TJ řídí výkonný výbor, ve kterém jsou zastoupeny oddíly a odbory TJ. Předsedou výkonného výboru
je Ivan Výmola, hospodářem Ing. Karel Hurta.
V roce 2003 zorganizovaly oddíly tyto akce :
Cvičitelky odboru Sport pro všechny vedly dvakrát týdně cvičení žen v tělocvičně školy Pod Růžďkou.V zimních
měsících byla jednou týdně pronajata tělocvična pro
volejbal ve Valašském Meziříčí a dvakrát měsíčně bazén
v Plavecké škole VM. V létě se téměř denně hrál U Lukášů rekreační volejbal. Členky ASPV zorganizovaly v únoru
dětský maškarní karneval pro děti na ledě, na konec
prázdnin pak sportovní Loučení s prázdninami. Všechny oddíly pak mají zásluhu na úspěchu tradičního sportovního dětského dne (7. 6. 2003).
Oddíl ledního hokeje ze svých prostředků pronajímá
ledovou plochu ve Valašském Meziříčí, kde hrají přátelská utkání. Jeho členové však myslí i na mládež a každý,
kdo v zimě prošel kolem Lukášů, mohl ocenit práci ledařů při stříkání a údržbě přírodního kluziště.Věříme, že
dorůstající mládež si vezme příklad a tradice ledního
hokeje a bruslení z Bystřičky nevymizí.

Sněhové podmínky letos příliš nepřály, přesto jsme
napočítali 15 dnů, kdy se na svahu U Lukášů lyžovalo.
Odměnou pro brigádníky, kteří v létě vlek udržují a v zimě
na vleku slouží, byla radost dětí při lyžařských závodech
24. 1. 2004.
Oddíl šachu oslavil v loňském roce 30 let obnovení soutěžní činnosti. Zatímco béčko ukončilo vloni svou činnost pro studijní povinnosti členů, áčko opět úspěšně
reprezentovalo TJ a obec v krajské soutěži (7. místo ze 12
účastníků). Podnětem pro další rozvoj šachu bude, jak
doufáme, provedené rozšíření klubovny na hřišti. Konečně se dá důstojně hrát a trénovat na domácí půdě.
Oddíl nohejbalu se účastnil okresního přeboru, kde
skončil na 7. místě z 18 účastníků. Na turnaji VALACH
OPEN v rekreační kategorii jsme obsadili 1. a 3. místo.
Vrcholem sezony byl turnaj Bystřičská smeč 2003 (26. 7.)
za účasti 33 družstev. K vidění byl špičkový nohejbal
v podání slovenských ligových týmů. Oddíl uspořádal
i amatérský přebor Bystřičky.
Členové oddílu tenisu opět trochu zvelebili tenisový
kurt, který byl využíván členy TJ, občany Bystřičky i letními rekreanty. Osmý ročník tenisového turnaje dvojic
vyhráli Jaroslav Pisklák a Dušan Plšek. Druhý ročník turnaje mládeže vyhráli Václav Peredarjuk a Tomáš Kutěj.
Oddíl vodních sportů uspořádal jarní vodácký zájezd
na Moravici a 5. ročník vodáckého víkendu Bystřička 2003
(splouvání na raftech). Tato akce se letos konat nebude
z důvodu vypuštění přehrady.
Hřiště pro minikopanou je celoročně přístupné mládeži, která ho hojně využívá. Byly zde v roce 2003 uspořádány dva obecní turnaje dospělých za účasti pěti a tří
družstev.
V roce 2003 získala TJ Sokol zpět do užívání i prostor
sálu a přilehlé kuchyňky. Záměrem TJ bylo udržet zde
provoz občerstvení, které jednak v daleko větší míře přitahuje celoročně na hřiště samotné sportovce i ostatní
příznivce, jednak by mělo přispět k vylepšení ekonomické situace TJ. Tento záměr se podařil za maximálního
úsilí řady členů TJ. Finanční investice do zařízení si vyžádaly přechodné snížení dotací na sportovní činnost, což
bylo překlenuto zvýšením vlastních příspěvků oddílů.
Stavu, v jakém se nyní zařízení nachází, by nebylo dosaženo bez bezplatné brigádnické práce, při které bylo odpracováno vloni 1068 hodin za účasti 48 členů TJ. Zdaleka všechno není hotovo podle našich představ. Zařízení,
vnitřní i venkovní prostory areálu si vyžádají ještě mnoho práce i peněz.
Zájem členů TJ i ostatních občanů o sportovní činnost
i kulturní akce (naposled dětský maškarní karneval
14. 2. 2004) však upevňuje víru, že se činnost TJ podaří
po všech stránkách dále úspěšně rozvíjet. Významným
prvkem je zde podpora Obecního zastupitelstva , Obecního úřadu a obce – Vás všechny chceme přesvědčit
o užitečnosti a prospěšnosti naší práce i našich sportovních zálib.
Výkonný výbor TJ Sokol Bystřička děkuje všem
svým členům, obecnímu úřadu, sponzorům a příznivcům za práci a spolupráci v roce 2003.
Ing. Karel Hurta, , hospodář TJ Sokol Bystřička

POSLÁNÍ A VÝZNAM MYSLIVOSTI PRO
ŽIVOT V KULTURNÍ KRAJINĚ.
V okamžiku, kdy naši předkové zaseli semena prvních rostlin a objevili zázrak obdělávání půdy začali
zákonitě přetvářet krajinu k obrazu svému, začali
budovat trvalá sídliště a tím položili první základy
k tvorbě tzv. kulturní krajiny. Postupnou domestifikací
zvířat a lepším využíváním půdy pozbývá lov zvěře
důležitosti jako jediný zdroj obživy a stává se doplňkovým zdrojem potravy. V tom okamžiku můžeme
začít mluvit o začátcích myslivosti.
Laická a většinou i odborně vzdělaná veřejnost není
doposud ochotna si připustit naší plnou odpovědnost
za existenci zvěře a zajištění řádného hospodaření
s ní. Tato odpovědnost však jednoznačně vyplývá
z pradávného rozhodnutí obdělávat krajinu k našemu
prospěchu a jednoznačně leží na bedrech vlastníků
honebních pozemků. Jsou to jednoznačně vlastníci
pozemků, kteří změnili charakter krajiny, a v důsledku
jejich hospodaření byla řada živočišných druhů vyhubena nebo naopak byly pro mnohé druhy vytvořeny podmínky pro jejich rozmnožení. Takovým typickým příkladem je povrchová těžba uhlí v severních
Čechách a následná totální devastace krajiny. Původní živočichové z krajiny zmizeli, ale následně našli na
zarostlých haldách ideální podmínky tetřívek a třeba
i jelen. Také vybudování přehrady Bystřička přineslo
do této krajiny množství vodních živočichů dříve zde
neznámých. Takže přiznání k této odpovědnosti je
pouze otázka slušnosti a potlačení povahových rysů
jako je chamtivost a arogance k ostatním živočišným
druhům.
Myslivost je obor lidské činnosti, který prošel dlouhým vývojem od extenzivního lovu, přes pochopení
nutnosti ochrany zvěře a péče o ní až po činnost vedoucí k záchraně ohrožených druhů zvěře a regulaci
početních stavů těch druhů zvěře, které nalézají v naší

současné krajině ideální reprodukční podmínky. Tuto
činnost však musí provádět vlastníci honebních pozemků, tak jak jim to ukládá zákon o myslivosti. Většina vlastníků pozemků si však tuto povinnost nechce připustit a rádi by se vrátili do dob extenzivního
lovu zvěře bez jakékoliv odpovědnosti za ní.
Jestliže vlastník pozemků s jakýchkoliv důvodů není
schopen myslivost řádně plnit přenechá to jiným.
Ty důvody jsou následující:
– nemá požadovanou výměru 500 ha a musí se tudíž sdružit a vytvořit honební společenstvo,
– nemá požadované vzdělání a musí pozemky pronajmout těm, kteří vzdělání mají
– nemá zájem a čas, má jiné zábrany, které nedovolují se myslivosti věnovat
Považuji proto za velmi nešťastné vytvoření neexistujícího problému zvaného „narovnání vztahů mezi
myslivci a vlastníky honebních pozemků“. Tento pojem se vylíhl v hlavách problému neznalých poslanců a frustrovaných pseudoodborníků hledajících pomocí různých medii své zviditelnění. Bohužel se stal
nosnou myšlenkou při tvorbě nového zákona o myslivosti.
V ČR je v současnosti cca 6,7 mil. ha honebních pozemků, z toho pouze 0,8 mil. ha obhospodařují vlastníci ve vlastní režii (LČR, v restituci vrácené lesy původním majitelům…) to je asi 12% plochy a na ní 545
honiteb. Zbytek to je 5,9 mil ha a 4836 honiteb je pronajato, neboť jejich majitele nemají zájem nebo nejsou schopni na nich hospodařit. Dále se zejména
u společenských honiteb vytvořených z mnoha vlastníků menších pozemků setkáváme s tím, že tito vlastníci ignorují povinnosti vyplývající z nového zákona
o myslivosti a spoléhají zcela na myslivce, kterým
pronajali honitbu.
V souvislosti s vývojem situace a přístupu
k obhospodařování krajiny se myslivci dostávají do velmi významné pozice, neboť jako jedna z mála skupin
osob mají odbornou kvalifikaci pro
zajišťování péče o krajinu a zejména
o zvěř. Jsou totiž jako jediní schopni
poskytovat službu vlastníkům honebních pozemků. Proto aby tato služba
byla kvalitní je nutno působit na vědomí vlastníků honebních pozemků
a držitelů honiteb, ale i všech občanů
v tom smyslu, že dávno skončila doba
hojnosti zvěře a lukrativnosti myslivosti. Jsou to právě myslivci, kteří jsou
zodpovědni za zachování všech druhů živočichů a hospodaření s nimi,
k čemuž je zavazuje Listina základních práv a svobod.

Bystřičská smeč 2003

Nikdo doposud nevymyslel pro
naše geografické podmínky lepší formu, než je tradiční myslivost.
Ing. Miloslav Sochor

INFORMACE O POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ DÁVKY OBČANŮM STARÝM A TĚŽCE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM
Dle § 32 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení:
• Dávku podle uvedeného ustanovení je možno poskytnout obecním úřadem občanům s trvalým pobytem v obci.
• Poskytnutí dávky je podmíněno uznáním občana (občanů společně posuzovaných) za sociálně
potřebného dle zákona o sociální potřebnosti. Tzn.
v této fázi správního řízení se zkoumá, zda s ohledem na své příjmové, sociální a majetkové poměry
má občan (občané společně posuzovaní) dostatek
příjmů k uhrazení výživy a ostatních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.
• Dávku lze poskytnout pouze na základě žádosti občana. Formulář žádosti není předepsán, měl
by však obsahovat základní osobní údaje (nikoliv
rodné číslo) a účel žádosti. Tím ovšem nemůže být
dávka na vánoce či jiný obecně formulovaný účel.
Je třeba konkrétně specifikovat mimořádný výdaj
žadatele, k jehož uhrazení má být dávka poskytnuta.
• V řízení tedy obecní úřad shromáždí údaje
o příjmech, majetkových a sociálních poměrech,
které využije při rozhodování o sociální potřebnosti občana a o výši případně poskytnuté dávky.
• Pokud obecní úřad vyhoví občanu v plné
míře, není nutno vydávat správní rozhodnutí – jde
o tzv. zkrácené řízení. Dávku pouze vyplatí a učiní
o tom zápis do spisu.

VYBRANÉ ÚDAJE O PRODUKCI ODPADU ZA
ROK 2003
Pneumatiky ............................... 0,472
Papír a lepenka ......................... 3,067
Sklo ............................................. 3,488
Rozpouštědla ............................ 0,01
Oleje, tuky .................................. 0,13
Barvy, pryskyřice ...................... 0,743
Baterie, akumulátory ............... 0,891
El. zař. s nebez. látkami ........... 1,258
El. zařízení ................................. 0,88
Plasty .......................................... 2,433
Směsný komunální odpad .. 119,64
Objemný odpad ........................ 5,2

MYSLIVCI Z BYSTŘIČKY HODNOTILI
ROK 2003
Začátkem ledna se členové mysliveckého sdružení Bystřička sešli na své výroční členské schůzi
a hodnotili uplynulý rok.
Honitbu o výměře 745 ha pronajali myslivci od
Honebního společenstva Bystřička, které je složeno z vlastníků honebních pozemků z katastrů obcí
Bystřička, Jarcová, Růžďka a Brňov.
Celkem 14 členů mysliveckého sdružení se ve
svém volném čase vzorně staralo o zvěř a honitbu
a výsledek jejich práce byl vidět na přehlídce trofejí ulovené zvěře. Pro zimní přikrmování zvěře
mají myslivci vybudováno 18 krmelců a zásobníků, 8 zásypů pro bažanty a 2 krmeliště pro divočáky. V průměru spotřebují pro přikrmování zvěře 50q
obilnin, 30q řepy a 30 q sena.
V loňském roce ulovili myslivci celkem 35 ks srnčí zvěře, jednoho divočáka a jednu muflonku. Ze
zvěře drobné ulovili 13 bažantů a 13 kachen. Zajíc
nebyl loven pro nízké kmenové stavy. Celková produkce 443,4 kg zvěřiny (to je 0,59kg/1ha) je nad průměrem okresu Vsetín. Téměř polovina zvěřiny byla
věnována na myslivecké akce – občerstvení pro
účastníky honu, honební společenstvo, ceny na ples
a odměny honcům a kulturní akce pořádané pro
členy mysliveckého sdružení.
Myslivecké sdružení Bystřička řídí výbor ve složení:
Předseda MS
Ladislav Kovář st., Bystřička 212
Hospodář MS
Ing. Miloslav Sochor, Bystřička 181
Jednatel MS
Simon Kotrla, Bystřička 267
Pokladník
MVDr. Aleš Hrůza, Vsetín 905
Pro informaci Vás seznámím s členy výboru honebního společenstva Bystřička:
Starosta HS
Ing. Jaroslav Batka, Bystřička 272
Místostarosta HS
Miroslav Kovář, Bystřička 103
Členové výboru
Ing. Pavel Kočíb, Bystřička 236
Anna Kotrlová, Bystřička 150
Milan Sochor, Rožnov 1461
Ing. Miloslav Sochor, hospodář MS Bystřička

údaje jsou uváděny v tunách

CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI

Zpravodaj 1/2004 (únor 2004) připravili:
Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla
Starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz

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.

