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Náš betlém
Drazí přátelé!
Začal jsem vánoční písničkou, ale skončím jen upřím‑
Ve známé vánoční písni se zpívá: Vánoce, Vánoce
ným přáním.
přicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí,
Šťastné a klidné Vánoce všem!
šťastné a veselé! I naše malá obec má svou každoroční
Zbyněk Fojtíček
vánoční oslavu. Všichni se už v adventním čase na tento
zážitek těšíme, nejen naše děti, ale i my, dospělí. Žádná
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
jiná oslava se nevyznačuje takovou srdečností a takovým
V době od 22.12.2017 do 1.1.2018 včetně, je úřad pro
pocitem sounáležitosti jako právě tato. Je to snad tím,
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
že se všichni tak trochu vracíme do dob svého dětství?
777 604 205. Dále žádáme občany, aby poplatky v roce
Nebo tím, že vyjadřuje náš pocit rodinné pohody? Vždyť
2018 byly placeny v úřední hodiny pondělí – středa ode
naše obec není nic jiného než jedna velká rodina. Cítíme
dne 8.1.2018 v době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení
to asi všichni, když se za světel svíček a vůně purpury
nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administra‑
každý rok sejdeme u vánočního stromku v kruhu rodi‑
tivy. Děkujeme za pochopení.
ny a vzpomeneme i na souseda, kamaráda, kterému již
nepopřejeme krásné Vánoce.
KALENDÁŘ 2018
Ale Vánoce jsou něco víc než oslava sounáležitosti.
Vážení občané, i letos se Vám dostává do ruky roční
K Vánocům patří také lidskost, obdařená narozením Je‑
kalendář obce Bystřička, který vznikl i Vašim přičiněním.
zulátka. Lidem je dáván nebeský mír. A i když je skutečný
Mnohé fotografie, které jste zaslali uvidíte v kalendáři pro
mír mezi národy na zemi ještě hodně daleko, tenhle dar
rok 2018. Byli bychom rádi, abyste i v příštím roce zasílali
nebeského míru si lidé každoročně připomínají. Odtud
fotografie po celý rok na adresu obec.bystricka@tele‑
také pramení starý zvyk, že si lidé vzájemně dávají dárky.
com.cz, které by mohly být v dalším výtisku kalendáře
Toto obdarování jsme však pochopili špatně: jen jako
uveřejněny. A tak jak bylo avizováno, bude vybrána
něco, co patří k Vánocům a po Vánocích zůstává vše při
nejzajímavější fotografie, která bude odměněna knihou.
starém. Ale můžeme si předsevzít, že to tak nenecháme.
O fotografii a jejím autorovi budete informováni ve Zpra‑
Můžeme obdarovávat ty druhé i nadále tak, že jim bu‑
vodaji obce Bystřička č. 1/2018. Kalendář je distribuován
deme dokazovat svou lásku nebo vyjadřovat alespoň tu
na číslo popisné, zbývající domácnosti si kalendář mohou
sounáležitost. Náš dar přece nemusí mít velkou materi‑
v případě zájmu vyzvednout na OÚ.
Vážení občané, ální hodnotu. Stačí ujistit toho druhého o své přátelské
dříve půjde o zkušební provoz, který se však nebude velmi lišit
výstavba Sběrného
dvora Bystřička
byla dokončena.
Tato
in- okolí.
od Já
skutečného
nám jasné,
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A to bychom
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našem
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Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním
jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně. Přeji všem, aby těchto svátků
využili podle svých představ, a především načerpali sil v této uspěchané době.

nebezpečného odpadu a odpadu se zpětným odběrem po celý okolních obcích, kde již sběrný dvůr provozují, je nám jasné,
Zpravodaj
4/2017dobu
(aktuální
k 17.každý
12. 2017)
připravili:
Pavel
Kotrla,
Fojtíček,
čísla šlapat
lze stáhnou
www.bystricka.cz
rok. To znamená, že
v otevírací
může
občan
obceMgr.že
hned
odZbyněk
počátku
to starší
nebude
na zjedničku.
Provoz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Bystřička dovézt takovýto odpad do sběrného dvora. Přesné probíhá zcela jinak, než jak jsme byli zvyklí doposud při svopokyny budou dodány do každé domácnosti. V současné době zu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Zde bude prose čeká na schválení Provozního řádu. Dále je nutno stavbu voz probíhat po jednotlivě přicházejících návštěvnících, včetně
zkolaudovat a už nám nic nebude bránit v jeho otevření. Nej- evidence, zatřídění do kategorií a množství přijatého odpadu,

Zpravodaj 1/2019 (aktuální k 11. 4. 2019) připravili: Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

jeho vážení a podobně. Rovněž provoz
Sběrného dvora Bystřička si vyžádá více
financí z obecního rozpočtu v oblasti
odpadového hospodářství, ale je to služba občanům a jak je nám všem známo
za každou službu se platí. Jde především
o to, že jsme již nachystaní na legislativní
změny v oblasti odpadů, které se chystají
pro města a obce. Obcím, které nebudou
na tyto změny připraveni a nebudou
schopny zajistit odběry některé kategorie odpadů se to může vymstít v podobě
sankcí a vysokých nákladů na zajištění
likvidace tohoto odpadu.
Proto jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout na dotaci a tyto služby
občanům zajistit. Zda jsme se ubírali
správným směrem nám ukáže čas. Předpokládaný termín otevření Sběrného
dvora Bystřička je měsíc květen. Jak
bylo uvedeno na začátku tohoto článku,
přesné informace o provozu budou
dodány do každé domácnosti.

Problematika psích miláčků
V poslední době se stále častěji setkáváme s problematikou venčení
psů na veřejném prostranství. Uvědomme si prosím, že tyto prostory užívají všichni, nejen majitelé pejsků. Je nepříjemné, když
se hromádkám produktů našich miláčků musíme vyhýbat. Ještě
nepříjemnější je, když do této hromádky stoupneme. Potom jsou
tu ještě ti nejmenší, kteří nerozlišují, zda je hromádka k užitku, či
ne. Dalším nešvarem je volné pobíhání psů, které se rovněž množí.
Berme na zřetel, že volně pobíhající sebehodnější pes může způsobit psychickou újmu nejen dítěti, ale i dospělému jedinci, a takto
postižený jedinec se může potýkat s psychickým problémem na

doživotí. Volné pobíhání psů je zakázáno. Pokud k takovému jednání dojde, majitel se dopouští přestupku, který bude v případě
jeho šetření Policií ČR projednáván ve správním řízení. I v tomto případě žádám všechny majitele psů, aby měli své miláčky
zabezpečeny a nedocházelo k volnému pobíhání psů. Rozhodně
nechceme přistupovat k této problematice represivně a věříme, že
všichni majitelé psů budou ke svému okolí ohleduplní, po pejscích
si všichni uklidíme a nebudou nám pobíhat volně po okolí. Těm
majitelům, kteří jdou svému okolí příkladem, děkujeme.

Zbyněk Fojtíček

Dopravní terminál Bystřička
Tato investiční stavba, která díky administraci nabrala téměř dvouleté zpoždění se blíží k realizaci. Podařilo se nám na
tuto akci získat dotaci v hodnotě 85 % uznatelných nákladů vysoutěžené ceny, 15 % procent vysoutěžené ceny jsou vlastní
náklady. V současné době se schvaluje zadávací dokumentace na výběrové řízení zhotovitele díla. Za jakou částku bude tato
investiční akce vysoutěžena, je otázka. Každopádně by měla stavba Dopravní terminál Bystřička být v polovině roku zahájena. Od realizace Dopravního terminálu Bystřička všichni očekáváme, že vjezd do obce Bystřička bude zmodernizován a tím
zajištěn i lepší komfort pro cestující jak vlakové, tak i autobusové dopravy nejen pro občany obce Bystřička, ale i občanů
okolních obcí včetně turistů. 

Zbyněk Fojtíček

Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny
Ve čtvrtek 15. března se ve společenském sále Masarykovy
veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín,
knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných
bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší
knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2018.
Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních nebo krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje
úroveň okresní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak knihovnám okresu veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických
služeb a čtenářství v obci“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb MVK Vsetín a dodala: „Některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo
půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními
složkami obce a organizacemi, a proto chce MVK Vsetín ty
nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním
veřejnosti o jejich úsilí“.
Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od roku 2009.
Odměna může být udělena jak za celoroční kvalitní práci, tak
také za jednorázový výrazný počin jako například práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci
knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a tak podobně. Udělují
se maximálně dvě ocenění.

V letošním ročníku získaly ocenění: Jarmila Křenková, Obecní
knihovna Bystřička, za vynikající práci v knihovně, za úpravu
prostor pro pořádání akcí v knihovně, za rozšíření služeb a aktivit knihovny, za zvýšení počtu čtenářů, výpůjček a návštěvníků
knihovny, a Renata Vinklerová, Městská knihovna Rožnov pod
Radhoštěm za podporu čtenářství – pořádání besed a lekcí
informačního vzdělávání pro základní školy, za iniciativu při
modernizací interiéru knihoven a za příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Rožnov pod Radhoštěm. Na Rožnovsku jsou již všechny obecní knihovny nové
nebo rekonstruované. Slavnostního setkání se účastnili i představitelé obcí (jako zřizovatelů knihoven) – starostové a starostky či jejich zástupci. Přítomné přivítala místostarostka města
Vsetín Simona Hlaváčová, která vyzdvihla důležitost knihoven
v obcích. Často jsou jediným místem, kam lidé přichází nejen
za četbou, ale také za vzděláním, kulturním vyžitím nebo vlídným slovem či sociálním kontaktem.

Zároveň sem přicházejí s důvěrou bez ostychu a obav. Na akci
zazněly také dva odborné knihovnické příspěvky. V prvním
představila Marie Šedá, metodička Vědecké knihovny v Ostravě
standardy pro dobře fungující knihovnu. Poukázala na důležitá
kritéria, která dělají dobrou knihovnu: kvalitní knihovní fond,
prostory a vybavení, výpůjční doba, personál, propagace a web
a v neposlední řadě finance. Na svou kolegyni navázala v praktickém příspěvku Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy. Zmínila několik nešvarů v interiérech i exteriérech
knihoven, které mohou významně ovlivnit návštěvnost knihoven. Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim
za jejich práci. Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.



Kateřina Janošková,
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

V neděli dne 7. 4. 2019 jsme se zapojili do republikové akce Ukliďme Česko, a tak jsme společně uklidili Bystřičku. Společnými
silami jsme naplnili mnoho pytlů odhozených odpadků, které se nacházely v okolí hlavní cesty, a to v úseku od Základní školy
až k čerpacím stanicím Na Nové. Počasí nám přálo, a tak po ukončení akce jsme si společně opekli špekáčky a posteskli si nad
lhostejností některých z nás, kteří odpad odkládají tam, kde se to prostě nedělá. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili a za
hezky strávené dopoledne při očistě části naší obce.
Zbyněk Fojtíček

Vážení občané,
jménem Sboru dobrovolných Hasičů naší obce, vám chci přiblížit
chod našeho sboru od počátku roku. Událo se toho mnoho a čas nám
letí jako všem. Hned v lednu jsme pro vás připravili akci Domácí
zabíjačka, která má určitě velkou oblibu ve vašich řadách. Usuzuji dle
toho, že každým rokem naše výrobky se nám podaří zcela vyprodat.
A tímto všem děkuji za vaši návštěvu a nákup. Dále se nám podařil uskutečnit Hasičský ples na hřišti U Lukášů a i přes daleko menší prostory, se ples vydařil. Návštěvníci odcházeli, podle jejich slov spokojeni a příjemně překvapeni. Možná i proto, že všichni pořadatelé se
maximálně snažili, aby vše klapalo, jak má. Od jídla počínaje, přes obsluhu u stolů, hudbu a i zpestření překvapením večera scénkou našich
hasičů k pobavení všech.
Není jen zábava, ale i práce. Abychom si mohli něco pořídit i navíc,
nebo mohli jezdit na soutěže, které si financujeme z většiny sami,
snažíme se vydělat peníze jak to umíme. Několik z nás dělá se dřevem,
proto stavíme dřevostavby. V loňském roce například stodolu v kempu na Ranči pod přehradou. I letos jsme se zapojili do práce na hospodářské budově v naší obci. Vše děláme ve svém volném čase i přesto, že máme vlastní práci, rodiny, přítelkyně. Jsme dobrá parta lidí,
co zažije i mnoho srandy při těchto akcích a celkově nás to stmeluje.
Přestože jsme časově vytížení, je potřeba se i zdokonalovat v přípravě
k zásahu. Proto jsme v polovině března absolvovali v naší zbrojnici taktické cvičení. Toto cvičení bylo zaměřeno na nošení dýchací
techniky. Členové výjezdové jednotky museli absolvovat v plné výzbroji s dýchací technikou na zádech a maskou trať, kde se potýkali
s různými překážkami. Toto cvičení mělo simulovat nácvik v zakouřené místnosti. Každý měl v masce znemožněn výhled a musel se
dostat do cíle. Jediným vodítkem byla hadice. Akce byla náročná, ale
vydařená.
Výjezdová jednotka byla povolána v tomto roce již k 7 zásahům.
Jeden byl technická pomoc, ostatní byly výjezdy k požárům lesa.
Poslední výjezd byl k hořící autodílně ve Valašské Bystřici. Všechny
požáry v lesním porostu bývají náročné vzhledem k terénu v našem
regionu. Velice se nám osvědčily dýchací přístroje při požáru lesa

v Růžd'ce, kde hašení komplikoval kouř a vítr. Jednotku se nám podařilo rozšířit o další dva nové členy, kteří absolvují dvoudenní kurz
(Val.Mez. a Zlín) na nošení dýchací techniky.
Sezóna soutěží a tréninků teprve začne, tak ještě nevíme ani kolik
nám přijde dětí. Ale pevně věřím, že budou zase chtít soutěžit a měřit
síly s jinými sbory. Z dospělých budou reprezentovat naši obec podle
všeho jen muži. Čekají nás zorganizovat dvě soutěže. Dětská a noční
soutěž. Chtěl bych všem poděkovat za ochotu pracovat, za čas věnovaný činnosti SDH, za děti, kterým se věnujete a všem těm, kteří nás
jakkoli podporujete.
Závěrem všem přeju ať nás nepotřebujete a pokud ano jsme tu pro vás.
Vaši hasiči Obce Bystřička.

Petr Rudolecký, SDH Bystřička

