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NÁVRH SYMBOLŮ PRO OBEC BYSTIČKA

ZASTUPITELÉ ZVOLENÍ VE
VOLBÁCH DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Všechny varianty nového znaku a praporu obce navrhl ostravský
heraldik Jan Tejkal. Návrhy vychází z obecných zásad heraldické tvorby a z historie obce, tj. na starší tradici výroby zemědělského nářadí
a na historicky doloženou těžbu vápence. Zde uvedené návrhy pak
navazují na pečeť obce, tak jak ji známe z dochovaných otisků. Všechny
varianty návrhu počítají s převzetím hlavní figury pečeti – dvojice
zkřížených lopat (karbovaček), jejichž počet vystihuje složení obce ze
dvou katastrálních území. Figura sníženého hrotu odkazuje na pověstmi opředený vrch Klenov. Na umístění obce v údolí říčky Bystřičky odkazuje figura zúženého vlnitého břevna, na novější historii pak
kvádrová zeď symbolizující přehradu.
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VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH
POLITICKÝCH STRAN
ALEXEJ HLINŠŤÁK – NK
48 hlasů, počet mandátů 0
ČESKÁ STR.SOCIÁLNĚ DEMOKRAT.
1179 hlasů, počet mandátů 3
SDRUŽENÍ ZA OBČANSKÉ SOUŽITÍ
1139 hlasů, počet mandátů 2
SDRUŽ.NEZÁV.KAND.- BUDOUCNOST
752 hlasů, počet mandátů 1
SN BYSTŘIČKA 2005 - PRO ROZ.OBCE
1163 hlasů, počet mandátů 2
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1229 hlasů, počet mándátů 3
Všichni zvolení členové zastupitelstva byli v době voleb bezpartijní. Nikdo nebyl členem politické strany, nebo sdružení, za které byl zvolen.

Další podrobnosti o návrhu
obecních symbolů, spolu s barevným zobrazením můžete získat
na internetových stránkách obce
Bystřička na adrese
varianta 7

http://www.bystricka.cz

NĚKOLIK INFORMACÍ Z HISTORIE OBECNÍ PEČETI

PEC. POCTIWE : OBC. BISTRICZKII
Na rozdíl od jiných pečetí většiny obcí vsetínského panství přináší pečeť obce Bystřička symboly, které poukazují na domáckou
výrobu zemědělského domácího
nářadí. Ta byla rozšířena i na Bystřičce.
Problematická je pravá část
obecní pečeti, ve které bývá často zobrazována kramle, jak je patrno i z výše uvedeného obrázku,
který znázorňuje často zveřejňovanou podobu obecní pečeti. Tato
podoba však vznikla překreslením špatného otisku pečeti. Ve
skutečnosti se i v pravé polovině
nachází shodný motiv z části
levé.
Nejstarší doklad o užívání
obecní pečeti představují písemnosti tzv. Josefského katastru

z 80. let 18. století, které jsou nyní
uloženy v pobočce Moravského
zemského archivu v Kunštátě.
Nejmladším dokladem o existenci a užívání pečeti je brněnský archivní fond tzv. Popisů hranic z období konce první poloviny 19. století.
Pečeť je tvořena kulatým polem
a obrazem dvou zkřížených karbovaček - lopat sloužících k mísení mouky, obilí, nebo nehašeného vápna, ale i dalších sypkých
a tekutých materiálů. To může
souviset i s existencí lomu na
vápenec a pecí na pálení vápna
pod vrchem Klenov, uváděných
ve druhé polovině 18. století. Karbovačky jsou provázeny vpravo
a vlevo, z pohledu pozorovatele,
zuby či hranami doleva obrácenými předměty, pravděpodobně
hřebeny na česání ovčí vlny.
Často se však v tisku vyskytuje

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Z důvodů uzavření skládky v období vánočních svátků proběhne
svoz domovního odpadu v následujících termínech:
mimořádně v pátek 20. 12. 20002
další svoz pak v pravidelném termínu v pondělí 30. 12. 2002

další zobrazení pečeti, tak jak
ukazuje poslední obrázek. To
pravděpodobně vzniklo špatným
překreslením nekvalitního otisku
pečeti. Následkem toho je pečetní obraz interpretován jako dvě
zkřížené lopaty, provázené hráběmi a tesařskou skobou. Tomuto omylu se nevyhnula ani nejnovější publikace Okres Vsetín
(Rožnovsko, Valašskomeziříčsko,
Vsetínsko) z cyklu Vlastivěda
moravská, kterou v roce 2002 vydaly Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, spolu se zanikajícím
Okresní úřadem Vsetín.
Uváděna však bývá ještě jeden
obraz obecní pečeti, a to z roku
1744, který má v oválném poli dvě
zkřížené lopaty a po jejich stranách poříz a břichatou pilu.

Radostné prožití
vánočních svátků
a mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v nastávajícím roce
2003
vám přeje

OBECNÍ ÚŘAD - KONTAKTY
Ústředna OÚ
Blanka Žambochová
pevná linka: 571 443 258

Komunální služby
Pavel Kotrla
pevná linka, fax: 571 443 370

Starosta - Zbyněk Fojtíček
pevná linka: 571 420 945
mobil: 777 604 205

Internet
http://www.bystricka.cz

OÚ Bystřička

pf 2003

