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Vážení spoluobčané,
čtvrt roku uteklo jako voda. Možná
je to tím, že jsme si zimy moc neužili,
nebo tím, že když už ta zima nebyla, tak
nám chybělo sluníčko, které je schopno
alespoň částečně dobít energii. Děti si
zimních radovánek moc neužily, o to
více však maminky musely prát zablá‑
cené tepláčky z venkovních her. Věřme
však, že se brzy dočkáme jara a s ním
i počasí, které nás vytáhne na vzduch,
kdy už nám na dveře klepou Veliko‑
noce. K těmto svátkům jara všem přeji
opravdu jarní počasí, cérkám malinký
výprask a ogarom bohatou pomlázku
bez následků v podobě bolehlava.
Zbyněk Fojtíček, starosta
PLÁNOVANÉ INVESTICE
I na letošní rok jsme připravili žádosti o dotace. Jed‑
nou ze žádostí je projekt na třídění bioodpadu. Z tohoto
dotačního titulu by měly být pořízeny kontejnery na bio‑
odpad, které budou rozmístěny po obci a kde občané
budou moci uložit odpad tohoto charakteru, který bude
následně odvezen na kompostárnu. K podání této žádosti
nás donutil počin mnohých nás, kdy takovýto odpad je
ukládán do popelnic na komunální odpad, čímž značně
narostlo množství odpadu uloženého na skládce, který
je velmi drahý. Rovněž třídění veškerého odpadu v naší
obci pokulhává. Nejsme odpovědní sami k sobě a tím se
nám navyšují náklady za uložení a svoz odpadu.
Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství se bude
do budoucna ubírat cestou odpovědnosti řádného třídění
odpadů. V budoucnosti bude nutností zřídit sběrný dvůr,
kde bude možno uložit velkoobjemový, nebezpečný
a tříděný odpad v provozní době sběrného dvora.
Další podanou žádostí je projekt hřiště pro děti v lokali‑
tě Pod Růžďkou, kde by mělo být obnoveno hřiště za ško‑
lou s herními prvky, které by měly být umístěny ve školní
zahradě. Lavičky které by měly být instalovány kolem po‑
toka za školou by měly být součástí procházky přírodou.
V cestovním ruchu byla rovněž podána žádost na mo‑
biliáře, lavičky a některé prvky, které by měly sloužit
široké veřejnosti. Samozřejmě bychom chtěli do pře‑
hrady investovat více, ale v současné době na to nejsou
podmínky vhodné k realizaci.
Dále byla podána žádost na opravu komunikací.
V tomto případě I kdybychom nedostali dotaci, tak se
plánuje oprava vytypovaných komunikace bez živičného
povrchu.
Dalším projektem bude rekonstrukce přepravního
terminálu tedy autobusového nádraží. V současné době
probíhá zpracování projektové dokumentace.
Zbožným přáním je i získání dotací na rozšíření chod‑
níku od Babiců po Kalčáky, úprava autobusové zastávky
u školy a přechod pro chodce.
Můžeme se jen dohadovat, zda se podaří některou z do‑
tací obdržet. Zcela jistě by pro naši obec byly přínosem.
Doufám, že se tentokrát na nás štěstí usměje.

Dětský bál 5. 3. 2016
DĚTSKÝ BÁL
Jako každoročně se konal na Bystřičce ve Sportklubu
u Lukášů „Maškarní bál pro děti“. Tento rok se nesl v du‑
chu pirátů z Karibiku. Hlavní postava‚ která provázela
masky byl kapitán Černé perly – Jack Sparrow a jeho po‑
mocník pan Gips, spolu s pirátkami Elisabeth, Rebelkou
a Šarlotou. Všemi soutěžemi, které byly pro děti připra‑
vené se masky princezen, víl, pirátů, pirátek, zbojníků,
karkulek a šermířů s radostí a nadšením zúčastnily.
Čtyřicet dětí se zapojovalo do házení kroužků na kord,
nalézání ostrovů v moři, házení míčků do Černé perly,
prolézání jeskyní ke zlatému pokladu v pirátské truhle
a osvobozování Rebelky s následným tancem Makare‑
na. Za doprovodu veselé a hravé hudební produkce se
děti vydováděly,zasoutěžily a vytančily. Každá maska,
která na maškarní bál přišla, dostala balíček dobrot
a zároveň se mohla zúčastnit hlavní tomboly pro masky,
kterou vyhlásil Jack Sparrow. Pro všechny zúčastněné
byla připravena ruličková tombola, která byla pro děti
velké lákadlo, ale také obrovské překvapení co vyhrály.
Po 17:00 hodině se rozdováděné děti spolu s rodiči ubíraly
k domovům, plné dojmů z krásně prožitého odpoledne.
Do budoucna všechny akce pořádané ve Sportklubu
U Lukášů budou v příjemném nekuřáckém prostředí, což
jistě uvítá mnoho nových návštěvníků této restaurace.
TURISTICKÝ ODDÍL „SABÍK“
Turistický oddíl „SABÍK“ Bystřička je nejmladším
oddílem na Bystřičce. Jedním z důvodů zřízení tohoto
klubu bylo zapojit do sportovního dění na naši vesnici
a ty nejmenší, nebo ty, kteří nejsou tak sportovně zdatní,
aby mohli hrát tenis nebo třeba nohejbal. Je to zkrátka
pro všechny děti, rodiče či prarodiče, kteří mají chuť
poznávat naše krásné okolí a setkat se třeba i s novými
kamarády. Jako první výlet se uskutečnil na Jablunecké
paseky na konci léta, pak činnost klubu pokračovala
organizací výletů na Medůvku, ten byl nejpočetnější
s 15 rodiči a 25 dětmi. Dále jsme šli po naučné stezce
Klenov, kde nás zastihl déšť, ale nikomu to nevadilo. Na‑
posledy jsme byli po Vánocích na Prženským pasekách,
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kde nás doprovázelo krásné sluníčko. V neděli 14. února
se uspořádal výlet do Valaškého Meziříčí, zámku Kin‑
ských na „Sklářské kouzlení“. Výlet se povedl a děti byly
spokojené hlavně dvojím zážitkem a to jízda vlakem
a samotná akce v zámku Kinských. V sobotu 19. března
se chystá výlet do Uherského Hradiště na akci pro děti
„Jak se rodí večerníčky“ a zároveň navštívíme ve vesnici
Modrá – živá voda Modrá‚ kde se děti seznámí s životem
ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami
řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.
Pro každé dítě je velkou inspirací, někdy i malá odmě‑
na. A tak jsme se každému z dětí, které se zúčastní po‑
řádaného výletu, rozhodli zhotovit kartičku výletů a ná‑
sledně po zdolání 10 výletů‚ budou děti odměněni tričkem
s obrázkem,vlastním jménem a šnekem Sabíkem‑ což je
náš malý maskot. Děti se mezi sebou kontrolují, kolikrát
již byly na výletě a kolikrát ještě musí jít na výlet, aby měli
vysněné tričko. Taktéž je pro ně ispirující a potěšující,
když se má výlet uskutečnit vlakem, to je největší zájem
a děti se na výlet moc těší. Proto budeme směřovat výlety
hlavně na cestu vlakem.
Další výlety plánujeme na jaro, kdy už nám bude tro‑
chu více přát počasí. Na léto pak plánujeme i delší výlet
s přespáním ve stanu. Budeme rádi, když se zapojíte i vy
se svými rodinami, ať už s nápadem na nové místo pro
výlet či tím, že se jen zúčastníte.
MYSLIVCI NA BYSTŘIČCE HODNOTILI
Myslivecký spolek Bystřička provozuje myslivost v pro‑
najaté honitbě od Honebního společenstva Bystřička
na výměře 756 ha. Spolek má 17 členů, 9 členů má trvalé
bydliště na Bystřičce.
V loňském roce se Myslivecké sdružení přeregistrovalo
na Myslivecký spolek a byly schváleny stanovy podle
nového Občanského zákoníku.
Rok 2015 byl nejhorším rokem za dobu našeho společ‑
ného hospodaření hlavně co se týká srnčí zvěře.
V loňském roce ulovili myslivci v honitbě Bystřička
21 ks spárkaté zvěře, 7 ks srnčího, 8 ks divočáků, 2 ks
mufloního a 2 ks zvěře jelení.
Většina zvěřiny skončila na akcích pořádaných Mysli‑
veckým spolkem. Tradiční akce Loučení s prázdninami
je známa hlavně pro výbornou kuchyni a i letošním
roce budou připraveny pro občany zvěřinové speciality.
Přijďte 20. srpna na Myslivecký den.
Zvěř je považována za přírodní bohatství a její ob‑
hospodařování lovem lze provádět pouze za přísných
podmínek stanovených zákonem a vyhláškami. Zákonné
pověření pro toto hospodaření mají myslivci, kteří jsou
zároveň občané Bystřičky, ale také sousedé a známí
majitelů psů, motorkářů, chatařů a dalších, kteří svoje
aktivity spojují s pobytem v přírodě. Nejde najít řešení,
které by ideálně vyhovovalo všem, to je myslivcům, zvěří
a občanům, je nutné, aby se každý uskromnil a odpus‑
til si ze svých nároků a požadavků. Občané budou své
mazlíčky vodit na vodítkách a nebo pouštět na cvičištích,
motorkáři mají své vyhrazené cvičiště a turisté trasy.
Myslivci přestanou střílet po všem živém a budou se
chovat podle svého názvu, to je myslet. A zvěř bohužel
buď se přizpůsobí nebo nepřežije.
Přizpůsobila se zvěř černá, to je divoké prase, přizpů‑
sobil se i jelen a začíná se přizpůsobovat i zvěř srnčí.
Všichni se stali noční zvěří. Nepřizpůsobila se koroptev,
bažant a ani zajíc. To jsou kriticky ohrožené živočišné
druhy, na Bystřičce určitě. Myslivost, která má v Českých
zemích tisíciletou tradici byla právem zařazena na se‑
znam nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Přejeme si, aby tradiční zvyky, mluva, oblečení a jiné
se staly samozřejmostí v chování každého myslivce

a vyvolávali v občanech úctu a obdiv k příslušníkům
mysliveckého cechu.
Ing. Miloslav Sochor, myslivecký hospodář
UZAVÍRKA PŘEJEZDU
Uzavírka přejezdu z důvodu rekonstrukce koleje č. 2.
Technologie neumožňuje částečnou uzavírku.
Řešení:
•
Během uzavírky dojde rekonstrukci přejezdu.
•
Autobusová linka dojede po točnu v obci Bystřička,
bude zbudován provizorní přechod pro chodce,
kteří přejdou na druhou stranu přejezdu a zde bude
druhý autobus, který pojede po objízdné trase.
•
Objízdná trasa je vedena od Valašského Meziříčí
pro vozidla nad 3,5t přes Podlesí, kolem přehrady.
Od Vsetína přes Dušnou, kolem přehrady. Osobní
automobily pojedou bezprostředně před přejezdem
kolem trati a přes „Vaňkův“ kopec.
•
Použité dopravní značení: B1, B2, Z2, ZHS + E13(‑
MIMO IZS A VOZIDEL STAVBY), Is11a, Is11b,Is11c,
Ip10a, Ip4b, E3a, A22 + E13(text: Přejezd Bystřička,
směr přehrada, uzavřen)
Termín: 1. – 7. 4.2016
Odpovědná osoba za stavební práce, za dopravní znače‑
ní: Ing. Jan Špalek (firma TSS Grade, a.s.), tel.: 734 753 931
SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
Co to je objemný odpad?
Jedná se o domovní a živnostenský odpad, který vzhle‑
dem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat
do běžných sběrných nádob, např. nábytek, křesla, gauče,
kuchyňské desky, dřezů, koberce, linolea, matrace, ko‑
čárky, oblečení, také pneumatiky atd.
Velké prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v uvedeném
termínu v dopoledních hodinách.
Žádáme tímto obyvatele obce, aby kontejnery nepře‑
plňovali a neodkládali odpad mimo.
V případě, že dojde k zaplnění kontejneru už v polovině
určené doby, Technické
služby Vsetín zajistí výměnu za prázdný. Dále žádáme
majitele vozidel, aby v uvedené
dny neparkovali v blízkosti těchto kontejnerů a nebrá‑
nili tím uskutečnění svozu.
Dále upozorňujeme majitelé firem, že ukládání vel‑
koobjemového a nebezpečného odpadu pocházející
z podnikatelské činnosti nebude možno uložit. Tito
nezodpovědní producenti odpadu zvyšují náklady na li‑
kvidaci odpadu pro všechny občany a je na nás všech,
abychom na takovéhoto producenta upozornili, že se
zbavuje odpadu na úkor nás všech.
Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od ba‑
rev 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.
Velkoobjemové, nebezpečné odpady a elektroodpady
budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy
z následujících míst v obci podle tohoto časového har‑
monogramu:
Datum: sobota 23. 4. 2016, 8.00–12‑00
Bystřička – parkoviště u Obecního úřadu Bystřička

