Kultura
V životě každého občana zaujímá důležitou úlohu kultura a také jaký
přístup k ní máme. Je na každém z nás kolik prostoru a času jí ve
svém každodenním shonu vyčleníme. V běžném životě naší malé
obce Bystřička jsou podmínky pro kulturní a společenské vyžití
občanů mnohem skromnější, než tomu bývá ve velkých městech,
pokládaných za oblastní centra kultury. Přijměte proto pozvání na

přednášku paní Evy Hurtové na téma Jídlo a koření jako lék, která se
bude konat 30.10.2019 v 16:30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Dále bych Vás chtěl pozvat na divadelní představení Mandarinková izba, které se uskuteční v Zašové 27. 11. 2019 v 19.00.
Veškeré další informace ohledně zájezdu na divadelní představení
budou včas uveřejněny.
Ing. Josef Kovář
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Ohlédnutí za 21. ročníkem festivalu
Starý dobrý western
Ve dnech 2. až 4. srpna hostila přehrada Bystřička 21. ročník festivalu
Starý dobrý western, který pořádá Country kapela Gympleři Vsetín.
Jde o největší přehlídku country a bluegrassové hudby s přesahem
k folku a trampské hudbě. A letos se festival opět vydařil.
Zdroj: FB Starý dobrý western
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Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

Prázdniny utekly jako voda…
Čas letí jako voda, Rosteš jako z vody, To ještě hodně vody
proteče… Kolik je takových dalších podobných rčení o vodě,
a které nejvíce vystihuje to, jak rychle jsme se všichni v čase přenesli od června, kdy jsme se pasováním na školáky loučili v MŠ
během Zahradní slavnosti s dvanácti předškoláky až k druhému
září, na které jsme připravili drobné dárečky pro další nové děti?
To si každý odpoví jistě po svém. Hmatatelnější ale je, že k 2.
9 .2019 je v MŠ zapsáno 40 dětí, na které se všichni pracovníci
MŠ moc těší a je pro ně připravena spousta zajímavých akcí. Od
pravidelných divadelních představení, kdy letos máme naplánovanou i Pohádku O Červené Karkulce, která za námi přijede
s planetáriem, přes rozmanité projektové dny, nácvik dalšího
divadelního představení na Vánoční besídku, karnevalové
dovádění, návštěvu hvězdárny, společný výlet, poznávání krásné
přírody naší obce až po další zahradní slavnost. I letos budou
mít rodiče možnost v rámci MŠ přihlásit své děti do několika již
osvědčených kroužků.
Od 2. 9. 2019 je provoz MŠ prodloužen do 16.00. A aby se děti
mohly cítit po celý den v MŠ jako doma, během prázdnin byl pro
ně pořízen do obou tříd nový koberec, upraveny podlahové krytiny a doopraveny herní prvky na školní zahradě. Protože jsme
spolu s obecním úřadem na děti mysleli po celé prázdniny, byla
zrenovována školní kuchyně. Byl pořízen nový nerezový nábytek
a moderní pomocník pro kuchařky – konvektomat. Ten byl dne
23. 8. 2019 zástupcům obecního úřadu oficiálně předán předvedením a uvedením do provozu. Věříme, že přispěje ke zkvalitnění péče o Vaše děti.

PaedDr. Hana Koňaříková, ředitelka MŠ

V sobotu 8. května 2019 osm dětí z obce Bystřička a děti
s rodiči, reprezentovaly TJ Sokol Bystřička v závodu v přespolním běhu a to v soutěži mládeže v přírodě MEDVĚDÍ STEZKOU. Soutěž se konala v Rožnově pod Radhoštěm ve SKI areálu
Bučiska. Děti ve dvoučlenných hlídkách podle kategorií překonávaly překážky, plnily úkoly na stanovištích např. orientace,
azimuty, hod na cíl, topoznačky, přírodovědné a vlastivědné
znalosti, součinnost členů hlídky, zdravověda, odhad vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, šplh, uzlování a další tábornické
dovednosti.

Děti se umístily na krásných 1., 2. a 3. místech a postoupily
do krajského kola, kde se děti umístily na krásných 1., 2. a 3.
místech a postoupili do republikového kola, které se konalo 14.
až 16. 5. 2019 v krásné přírodě Českého ráje. Osm dětí – Jana
Olivová + Majda Vakrčková + Skřivánek Vojta + Bolf Lukáš,
Bechný David + Adámek Tomáš z Bystřičky reprezentovalo
Zlínský kraj, kde opět předvedly skvělou orientaci v terénu,
dovednost a hlavně svoji vytrvalost v běhu. Oceňuji jejich snahu a výdrž při soutěži a příští rok se budeme opět těšit.

Jitka Smilková, turistický oddíl TJ SOKOL Bystřička

Zkušební provoz kuchyně MŠ pod vedením odborníka

Medvědí stezka – okresní, krajské a republikové kolo

Zásah členů výjezdové jednotky SDH Bystřička po pádu stromu na střechu rekreačního objektu

Milí a vážení, kamarádi, občané naší vesničky a přátelé hasiči
Rok nám uběhl a naše akce, které jsme pro vás v průběhu
roku připravili jsou za námi a některé nás ještě čekají. Na
začátku roku se vám snažíme koncem ledna nachystat něco
pro vaše chuťové buňky v podobě Domácí Hasičské zabíjačky. Těší nás, že zájem o tuto akci je velký a věříme, že
potěšíme nejednoho gurmána. Dále se snažíme abychom
potěšili i lidi, kteří se chtějí bavit tančit a zažít i zábavu. Uspořádali jsme poprvé Hasičský ples V prostorách u Lukášů.
I přes skromnější prostory se nám podařil ples udělat tak, aby
byli všichni spokojeni. Soudíme dle odezvy na ples. Každým
rokem začínáme léto Dětskou okresní soutěží V požárním
sportu, pořádanou na Hřišti u Lukášů. Letos se nám sjelo na
soutěž přes čtyřicet družstev. Což představuje něco kolem
čtyř set lidiček včetně doprovodu. I tuto akci jsme zvládli
a těšíme se na další. Následovala Noční soutěž dospělých.
Tuto akci již pořádáme čtrnáct let a vždy se k nám soutěžící
družstva rády vrací. Hovoří o tom jejich počet, kdy přije-

Účastníci Medvědí stezky 2019

Účastníci Medvědí stezky 2019

lo čtyřiceti družstev. Taky při této akci to čítá asi 400 lidí
včetně diváků. Po ukončení soutěže a vyhlášení nejlepších,
čekala na všechny ještě pro pobavení, diskotéka v prostorách
Sport Klubu. Dál nás čeká Mikulášská nadílka s pochodem
malých broučků s lampiony. Zde zajištujeme pohoštění pro
malé, ale i pro ty větší v podobě svařeného vína a dobře
propečeného voňavého bramboráku. Vše běží tak rychle,
že sotva si trochu odpočineme je tu nový rok a začínáme
nanovo. Jak my Hasiči tak i ostatní spolky, toho pořádáme
hodně a v každé složce je to o páru lidech, kteří tomu obětují spoustu času a energie, že nezbývá všem, co přiloží ruku
k dílu, moc poděkovat. Přesto zůstává největším díkem to,
že přijdete na naše akce a podpoříte nás i jiné složky. Všem
co pro Hasič dělají a těm co nám pomáhají, fandí, či jakkoli
podporují v činnosti, velice moc děkuji.


Petr Rudolecký, SDH Bystřička

