ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2015
Přejeme příjemné
prožití Vánoc a šťastný nový rok!

Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem (5. 12. 2015)
Vážení občané,
za rok jsou zase tady, říká se. Ano, řeč je o Vánocích.
V někom vzbuzují krásné emoce, barevné vzpomínky
a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli smíšené pocity,
protože Vánoce jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě,
klidu, ale než tohle všechno nastane, je potřeba překonat
maratón předvánočního stresu se sháněním dárků, úkli
dem, pečením a přípravou všeho na tyto velké svátky.
Dnešní doba je příliš rychlá, než abychom si všímali
maličkostí a přitom ony, maličkosti, dělají ta největší
kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě dárků, nejsou pouze
o jídle, cukroví a televizi. Vánoční svátky jsou o rodině,
dětech, fantazii, přáních a pradávných tradicích. Máme
k lidem blíž, máme čas se na okamžik zastavit. Vánoční
tradice, zvyky a pověry jsou jedním z mnoha kousků,
které tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se okolo
sebe, za sebe a také pohlédnout do budoucnosti, co nás
teprve čeká.
Vánočních obyčejů a pověr je mnoho, každý kraj,
obec i rodina má své zažité, které se snaží více či méně
udržovat. Máte‑li chuť některé vyzkoušet, můžete. Je jen
na nás, jak vánoční svátky oslavíme, jak je prožijeme
a jaké vzpomínky v nás zůstanou.
A tak mě závěrem dovolte, aby nám všem k nadcháze
jícím vánocům popřál klid, mír, pohodu a dětem i trochu
sněhu. A do roku 2016 hodně štěstí, osobních i pracovních
úspěchů, uklidnění celosvětové situace, ale především
zdraví.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce

Betlémské světlo aneb pojďte s námi pro
kousek poezie Vánoc
Tak jako v loňském roce i letos je pro Vás připraven, ten
tokrát u svítícího stromečku před zdravotním střediskem dne
23. prosince 2015 od 16.30 do 17.30 hodin následující program:
Úvodní slovo, společné zpívání vánočních koled, roz
dávání betlémského světla – přineste si lucerničku a odne
sete si plamínek betlémského světla na svůj štědrovečerní
stůl.
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pondělí 28.12.2015.
Vzhledem k tomu, že rok 2016 je rokem přestupným,
mění se svozový týden z lichého týdne na týden SUDÝ, kdy
prvním svozovým dnem v roce 2016 je pondělí 11. 1. 2016.
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
V době od 22. 12. 2015 do 4. 1. 2016 včetně, je úřad pro veřej
nost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel. 777 604 205
Dále žádáme občany, aby poplatky v roce 2016 byly pla
ceny v úřední hodiny pondělí – středa ode dne 6. 1. 2015
v době 8 – 17 hodin z důvodu instalace nových pokladních
programů, které musí obecní úřad instalovat. Kdy tyto pro
gramy budou instalovány a kdy se pracovníci s nimi budou
moc podrobně seznámit zatím není jasné. Touto, pro obecní
úřady novou povinností, vznikne větší časová náročnost
jednoho úkonu. Proto žádáme občany o trpělivost, pokud
by docházelo k časovému prodlení, kdy možnou vzniklou
situaci jsme nezavinili vlastní vinou.
Místní knihovna bude 23. 12. 2015 až 4. 1. 2016 uzavřena.

Zpravodaj 5/2015 (aktuální k 14. 12. 2015) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Svoz odpadu v roce 2016
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Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu budou řešeny formou mobilního svozu.
POZOR – rok 2016 je přestupný rok tudíž 1 svoz v roce 2016 bude 11. 1. 2016.
CENOVÉ OZNÁMENÍ
Obec Bystřička oznamují změnu ceny vodného a stoč
ného účinností od 1.ledna 2016.
Vodné			
Stočné			

20,– Kč s DPH za 1 m3
29,– Kč s DPH za 1 m3

Odpady
500,– Kč osoba a rok u občanů obce Bystřička
500,– Kč u nemovitostí sloužící k rekreaci
Viz obecně závazná vyhláška č.3/2012 o místním po
platku za provoz systému shromažďování, sběru, pře
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pes 			
200,– Kč
Viz obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních
poplatcích.
Splatnost poplatků:
Komunální odpad do		
Vodné, stočné			
Pes				

SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás i letos srdečně zve na tradiční Sou
sedský bál, který se uskuteční v pátek 5. 2. 2015 v restau
raci „Na Nové“ od 20:00 hod. Vstupné 100,– Kč.
Předprodej vstupenek bude zahájen 6.1.2015 na Obec
ním úřadu Bystřička. V tombole bude deset hlavních cen
slosovatelných na vstupenku, další ceny budou obsaženy
v ruličkové tombole. K poslechu a tanci hraje hudební
kapela Black&White. Srdečně zvou pořadatelé.
Konkurz na správce rekreačního zařízení
Obec Bystřička vyhlašuje konkurz na správce re
kreačního zařízení v majetku a správě obce Bystřička
„chatová osada Pod hrází“ na letní rekreační sezonu
2016. Práce je vhodná pro manželský pár v důchodu
(není podmínkou). Zájemci se prosím hlaste na Obecním
úřadu Bystřička.

31. 3. daného roku
do 30. 6. daného roku
do 31. 3. daného roku.

Informace naleznete i na:
http://www.bystricka.cz/kalendar‑plateb/
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává
stejný.
Cena půdy:
Bystřička I. –
2,43 Kč
		
Bystřička II. – 2,94 Kč
Vážení občané, jak jste se dočetli, ač neradi, muselo
dojít k úpravě ceny vodného a stočného, a to z těchto
důvodů. Cena vody pitné i odpadní je navýšena o dříve
nezapočítané zvýšené DPH. Věřím, že pochopíte nutnost
navýšení ceny vodného a stočného, kterou se snažíme
držet na té nejnižší hranici, a že služby, které obec po
skytuje, jsou stále levnější než VaK a.s. Vsetín, či některé
sousední obce. Jak můžete sledovat vývoj cenových úprav
v médiích, dochází k úpravám celorepublikově.
Silvestr 2015
Loučení se starým rokem a přivítání Nového roku pro
běhne v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec Bystřička organi
zuje silvestrovský ohňostroj. Silvestrovské občerstvení
zajišťuje TJ Sokol Bystřička, které bude k zakoupení
na místě.

Vystoupení dětí z mateřské školky na mikulášské besídce
Bum, bum latata, čelt buší na vlata…
„Může být krásnější oznam příchodu vánočního času
a samotných Vánoc!?“
Kdo se zúčastnil v sobotu 5. 12. 2015 Mikulášské nadílky
u OÚ Bystřička, tak ví o čem mluvím‑píšu.
Vánoce jsou o úsměvech na tvářích, blízkosti našich
nejmilejších, setkávání, splnění tajných přání a o všem,
co si i sami sobě chceme vysnít. Hlavně však vždy byly,
jsou a stále budou o jiskřičkách v očích našich dětí.
A když ještě k předvánoční atmosféře sami přispějí vlast
noručním dárečkem nebo právě zmíněným veršíkem,
který s třesoucím se hláskem předvedou před velkým

publikem…!? To pak můžeme říct jediné: „Ano, Vánoce
přicházejí v plné své kráse“.
Toto asi všem v sobotu běželo hlavou, když se rozhlédli
kolem sebe při společném rozsvěcování stromečku. A ti,
kteří byli na tomto setkání u stromečku poprvé, tak
jako já, jistě vnímali, jak je konejšivé, že v tom stále víc
uspěchaném „světě“ se dokáží nejen „na Bystřičce“ lidé
zastavit a vzájemně pro sebe přivát ve společně sdíleném
čase kouzelnou atmosféru. Čas je ta nejdrahocennější
veličina, kterou si nemůžeme koupit ale jeden druhému
dát. Hodně se o tom dá načíst ale v realitě to tak vždy
samozřejmé již není.
Když se ohlédnu, právě o toto jsme se pokusili i na
nedávném předvánočním tvořivém setkání v mateřské
škole, kterého se zúčastnila spousta maminek. Společně
jsme si povídali o sdílení času především s našimi dětmi
a hlavně jsme si jej pak vzájemně užili při tvoření růz
ných vánočních dekorací. Děti pak doma své maminky
náležitě ocenily, že se ve školce snažily! Všem zúčast
něným ještě jednou děkuji za aktivní účast a těším se
na setkávání další.
A to je vlastně mé přání – tedy již ne tajné: Buďme
v novém roce hlavně všichni hodně zdraví, ať si můžeme
s radostí užívat veškerá setkání.
Krásné pohodové svátky vánoční a hodně jiskřiček
v očích kolem sebe nejen v novém roce 2016 Vám všem
přeji za sebe a celý kolektiv pracovníků MŠ Bystřička.
P.S. 17.12. 2015 jste všichni zváni na vánoční besídku
mateřské školy, po které bude následovat malé předvá
noční povídání „ O TÉ HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ“ s vedoucím
vsetínské hvězdárny panem Ing. Martinem Leskovjanem.
Začátek v 15:00 hod.
A dáreček pro všechny trpělivé – webové stránky MŠ
Bystřička: http://ms‑jerabinka.cz zavádíme k 23.12.2015.
Prosím o toleranci, zatím jsou ve výstavbě. „Jak to říct?
Potřebuji čas…“
Hana Koňaříková, ředitelka MŠ

Ing. Karel Hurta
Ocenění Ing. Karla Hurty
Dne 8.12.2015 byl Ing. Karel Hurta oceněn Zlínským
krajem v kongresovém sálu Muzea Kroměřížska v Kro
měříží u příležitosti XII. Ročníku ocenění dlouhodobé
a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti
volného času mládeže. Panu Ing. Hurtovi děkujeme za
dlouholetou výchovu mládeže, zároveň gratulujeme
a přejeme do další činnosti hodně sil, trpělivosti a zdraví.

Karel Hurta s mladými šachisty
Odborná praxe studentů SPŠ Hranice
Štěpán Bulla (žák 4. ročníku oboru Požární ochrana)
studující na SPŠ Hranice se zúčastnil odborné praxe v An
glii. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odbor
ném vzdělávání a přípravě, který je financován prostřed
ky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance
pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou
odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování,
stravování) byly financovány z grantu a žáci dostali na
víc ještě finanční příspěvek na doplnění stravy a místní
dopravu. Číslo projektu: 2014‑1‑CZ01‑KA102‑000287
s názvem Z Hranic do Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice
možnost vykonat svou praxi v zahraničí a tento grant
škola získala i na další školní rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres
Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
Portugalsko – v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE)
v místní střední škole – práce ve školní laborato
ři – téma – analýza potravin (3. 5. – 16. 5. 2015 – 4 žáci)
Anglii – v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je
zprostř. agentura Language solution zaměstnala v reál
ných firmách dle zaměření oboru a zajistila jim ubyto
vání v hostitelských rodinách. (2.5. – 16.5. 2015 – 11 žáků,
a 3 čerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015).
Štěpán pracoval ve firmě na výrobu zabezpečovací elektr.
techniky Outsource Electronic. O víkendu žáci navštívili
Londýn, místní námořní muzeum, ostrov Wight.

Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorgani
zovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských
stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30.5. – 20.6. 2015)
Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus
zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů naší školy.
(10 žáků, 12.9. – 26.9. 2015).
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili
se v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamě
tihodnosti.
Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Postřehy kominíka aneb jak správně topit
Určitě mi dáte za pravdu, že správně topit, je věda. Celý
svět řeší problém se skleníkovými plyny, smogem a imisemi.
Spousta majitelů nemovitostí má zaručené recepty, jak na
to. Některé jsou dobré, jiné málo dobré, ale některé výborné.
O tom, jek se topí, se může přesvědčit každý, kdo se
podívá, vymetacími dvířky na půdě nebo na střeše, do
komína. Pokud jsou v komíně rezavě‑černé nebo tmavě
šedo‑černé lehoučké saze, je to víceméně v pořádku. Pokud
je v komíně lesklý černý povlak, lesklé šupiny a hrudky nebo
lesklá pěna, je něco špatně! To je dehet, který si sami vyrá
bíme a který Vám zapříčiní spoustu budoucích problémů.
V zásadě je potřeba rozlišit, zda topíme v kamnech či spo
ráku, krbu nebo kotli. U prvního spotřebiče obyčejně topíme
tím, co máme po ruce. Je to takzvaný lokální spotřebič do 7kW.
U krbu už je to složitější. Zde máme krby otevřené, staré
betonové či šamotové, ty dekorační, v obýváku. Zde se
obvykle topí jen na Vánoce nebo když přijedou vnuci. No
a pak jsou krby uzavíratelné, se skleněnými dvířky. Topení
v nich můžeme rozdělit na vytápění vzduchem a topení do
kapalného média. V tom prvním se obyčejně nedobré topení
projeví černým sklem a slabou teplotou ohřátého vzduchu.
U topení do kapaliny je to podobné s tím rozdílem, že se
nám ve zvýšené míře zanáší i stěny výměníku. Ty obyčejně
bývají trubkové nebo deskové a jsou problematicky čisti
telné. Navíc zvýšené zanášení způsobuje i teplota vratné
vody, která by měla mít 55‑65 stupňů. U topení v kotli je to
velmi podobné jak topení v krbu s teplovodním výmění
kem. Nejlepší spalování mají paradoxně kotly s topením do
samotížky nebo kotly v 5. emisní třídě. Nejhůře, dle mého
pohledu, jsou na tom litinové kotly při topení dřevem a ple
cháče‚ ve kterých se topí uhlím, koksem nebo vším, co hoří.
Všem zdůrazňuji, že zatím co dříve na vytopení domu, ve
kterém táhlo přes okna i dveře, stačily kotle H412 a H418,
dneska si do stejného domu lidé instalují litinové kotly 22
až 30kW a přitom mají plastové dveře, plastová okna a za
teplenou půdu a někdy i stěny.
Paradox? Ne! Realita!
Ale k topení.
Topení je vlastně chemický proces, při kterém je uhlík, ze
kterého je složeno vše živé, okysličením mění na kysličník
uhličitý a oxydy a hlavně na teplo. Tento proces se nazý
vá hořením. Pro každé hoření musí být přebytek kyslíku.
Optimální poměr kyslíku vůči uhlíku se nazývá seichi
ometrický poměr. Vždy musí být malý přebytek kyslíku.
Pokud ale zatopíte a nedáte ohni tento malý přebytek
kyslíku, začnou vám vznikat hořením složité uhlovodíky,
nazývané dehty. Stává se z Vás malá déza a z Vašeho ko
mína, respekt. z Vaší spalinové cesty, časovaná bomba!
Otázkou času je to, kdy Vám zahoří dehet v komíně a kdy
budou u Vás asistovat hasiči.
To, že se Vám ale v komíně začal vyskytovat dehet, nemusí
být jen otázkou špatného topení. Může to být netěsností
spalinové cesty. Obyčejně se to projevuje tak, že při čistění
komína máte všude plno sazí. V horším případě při vyhoření
komína nemáte šanci požár v komíně regulovat. Můžou
chybět dvířka, být špatné těsnění, děravý kouřovod nebo
prasklý komín. V takovém případě je třeba se jen modlit.

Stejně tak dehet bývá z mokrého dřeva nebo nekva
litního uhlí. V obou případech Vám radím opatřovat
si tyto paliva s předstihem a nevdůvěřovat prodejci až
za hrob. On chce prodat! Proto je třeba volit seriozního
a nejlépe stálého dodavatel a hlavně toho, kterého znám.
Na závěr nemohu opomenout kvalitu a průchodnost
spalinové cesty. Myslet si, vždyť to topilo tak dlouho a bez
chyb, je zcestné. I my stárneme a i když jsme byli dříve bez
chyb, dneska už je máme. Spalinová cesta se v ústí zanáší,
netopíme tolik, jak jsme topili dříve, spaliny vypouštíme
studené a ony se nabalují a nabalují na stěny komína.
To máte jako na zastávce. Vždycky jezdil velký autobus, ale
oni pořád posílají menší a menší, a těch lidí tam je furt stejně…
Takže topte tak, jak chcete, aby topil Váš soused!
Váš Dr. KOMINÍK
Divine centrum Bystřička
Vám nabízí od 1.září 2015 ve svých prostorách na adrese
Bystřička 174 sportovní a rekondiční masáže a pedikérské
služby – medicinální (přístrojová) pedikúra.
Přístrojová pedikúra a masáže jsou provozovány samo
statně dle objednávek v jednotlivých dnech a v oddělených
částech provozovny na tel. čísle: 777 700 892.
V provozovně jsou prováděny veškeré pedikérské ošetření
a rekondiční a regenerační masáže.
Masérské, rekondiční a regenerační služby: klasické
masáže, masáže regenerační a sportovní, masáže lávovými
kameny
Pedikúra: medicinální pedikúra – profesionální, bezbolest
né a šetrné ošetření chodidel a nehtů, ošetření ztluštělých
nehtů, ošetření zarůstajících nehtů, bezbolestné odstraňo
vání kuřích ok, ošetření diabetické nohy, ošetření nadměr
ných otlaků, mozolů a praskající paty, zbroušení zrohovatělé
kůže, vhodné i pro lidi trpící lupenkou nebo atopickým ek
zémem; nadstandardní péče o nohy – zábaly, lakování nehtů,
relaxační masáž chodidel, aplikace hydratačních a regene
račních preparátů, WELLNESS, poradenství a konzultace.
Nové informace o hradu na Klenově
Na nedávno konané výstavě Na hranici templářského
světa v Muzejním a galerijním centru ve Valašském
Meziříčí mohli návštěvníci spatřit také exponáty z vy
kopávek z Šaumburk a Klenov. Nové informace o výzku
mech těchto hradů jsou navíc shrnuty v nové publikaci
Hrad Šaumburk, hrad Klenov a osídlování horního Pobečví
ve středověku (Jiří Šmeral (ed.), Dalibor Janiš, Zdeněk
Schenk, Jan Štětina, Radim Vrla, Petr Zajíc). Zájemcům
o lokální histori ji lze jen doporučit. Shrnuje nejen zná
má fakta, ale přináší i nové informace, včetně vizuali
zací objektů, 3d otisků lokalit, a to i Klenova. Přetištěná
kresba P. Zajíce z této knihy je pak pokusem o hmotovou
rekonstukci této zříceniny a možnou podobou hradu.

