Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2020; roku, který nám všem způsobil a stále ještě způsobuje nemalé problémy. Na nás všech, a samozřejmě i na
provozu obecní knihovny, zanechal vývoj hygienické situace stopy.
Chtěla bych vás přesto alespoň stručně informovat o novinkách v naší
knihovně.
Nejprve několik statistických údajů. Přesto, že byla knihovna v průběhu roku nařízením vlády opa-kovaně uzavírána, zájem čtenářů neklesl. Projevilo se to i na výpůjčkách, což mi dělá velkou ra-dost. Ke 3. 12.
2020 bylo vypůjčeno 5 959 titulů a knihovnu navštívilo 1 425 čtenářů.
V současné době přitom máme registrováno 196 čtenářů a průměrná
návštěvnost knihovny je 28–40 osob. V týdnech, kdy byla knihovna
zavřena, fungovalo neustále doručování knih domů nebo po indivi-duální domluvě. S touto službou nadále pokračujeme, stačí mě jen
kontaktovat a knihy vám hned připravím.
Knihovní fond se podařilo navýšit o dalších 550 titulů. V současné
době tak můžete vybírat ze 7 289 knih. Když připočteme 459 knih
z cirkulačních souborů, blížíme se tedy pomalu k osmi tisícům. Je
to i díky tomu, že je naše knihovna soustavně obohacována dary redaktorů z nakladatelství, paní Balášové i některých čtenářů. Moc za
to děkuji, stejně jako za spolupráci s knihovnou Jablůnka a vedoucí

knihkupectví Kanzelsbergr paní Hájkovou. Připomínám také možnost zapůjčení časopisů, audioknih, filmů a deskových her. Myslím
tedy, že knihovna má co nabídnout všem čtenářům a čtenářkám.
Moc mě mrzí, že se v letošním roce nemohly uskutečnit plánované
besedy či pravidelná tvořivá odpoledne, a že i spolupráce se čtenářským kroužkem dětí byla přerušena. Snad bude v roce 2021 lépe.
Ráda bych upozornila ještě na dvě zásadní novinky. Naše knihovna
má nové webové stránky https://www.bystricka.knihovna.cz/ A hlavně! Knihovnu najdete nyní i na Facebooku, kde jsou vždy nejnovější
informace o provozní době či horkých novinkách k vypůjčení.
O plánech na příští rok je složité mluvit, ale snad se nám bude dařit
knihovnu soustavně obohaco-vat novými knihami i upravovat interiér k co největší spokojenosti naší, ale především vaší! A že se vrátí
možnost návštěv dětí MŠ a ZŠ. Závěrem bych ještě chtěla poděkovat
za výbornou spolupráci a podporu OÚ. Doufám, že ve stej-ném duchu bude pokračovat i v příštím roce. Do konce roku bude knihovna
otevřena ještě 16. prosince, pak místo 23. 12. bude otevřeno 22. 12.,
a potom se setkáme až v roce 2021, konkrétně 6. ledna.
Dovolte mi tedy už nyní popřát všem čtenářům, návštěvníkům
knihovny i vám ostatním zdraví, spokojenost a štěstí v roce 2021. Těším se na setkávání v knihovně.
Jarmila Křenková

Obdrželi jsme poštou
Vážený pane starosto,
chtěla bych vás informovat, že máte ve své obci úžasného občana, který
byl oceněn Oblastním spolkem ČČK Vsetín Zlatým křížem 3. třídy Prof.
MUDr. Janského za 80 bezplatných odběrů. Vě-řím, že najdete příležitost, jak vyjádřit poděkování.
Je to pan Tomáš Hlinšťák, Bystřička 268.

S přáním pevného zdraví

Jana Sklářová, statutární zástupce
Oblastní spolek Českého červeného kříže, 4. května 287, 755 01 Vsetín

Tel.: 737 511 416

E-mail: vsetin@cervenykriz.eu

Florbalisté Bystřičky
vybojovali bronz
Florbalisté TJ Sokol Bystřička se zúčastnili 9. ročníku městské florbalové
ligy ve Valašském Meziříčí a v konkurenci silných mužstev se při jejich premiérové účasti umístili na skvělém třetím místě.
Při pravidelném trénování v tělocvičně
základní školy v Růžďce se do hlav Bystřičanů a Růžďanů vkrádala myšlenka
přihlásit se do městské florbalové ligy ve
Valašském Meziříčí. Za přispění TJ Sokol
Bystřička se tuto myšlenku podařilo zrealizovat a přihlásit mužstvo do 9. ročníku
florbalové ligy.
Po rozpačitých prvních dvou kolech se
tým z Bystřičky, doplněn z nemalé části o borce z vedlejší Růžďky, postupně
zlepšoval a přezimoval na prvním místě
tabulky základní skupiny B. Jenomže po
Novém roce přišel prudký pokles formy
a týmu se přestalo dařit, což zapříčinilo, že do konce základní části dokázalo
družstvo, hrající v zelených dresech se
znakem obce na hrudi, pře-tavit svou
snahu jen ve čtyři vítězství. To zname-

Milý Tomáši,
dovol, abych Ti co nejsrdečněji poblahopřál nejen k Tvému ocenění,
kterého se Ti dostalo, ale k hlavně k Tvému dárcovství jako takovému.
Nesmírně si vážím, že je mezi námi člověk, který pomáhá zachraňovat
životy touto cestou. Vážení přátelé, věřím, že i vy všichni mu přejete
hodně zdraví a nejméně dalších 80 bezplatných odběrů pro záchranu
mnoha lidí. A jako malé ocenění od nás všech Tomášovi věnujeme
publikaci autorů Pavla Dorčáka a Josefa Kramáře Valašskomezi-říčské
KALENDÁRIUM, jež připomíná starší i současnou historii tohoto
města, a poukaz na částku 1 000 Kč.

Zbyněk Fojtíček, starosta

nalo jediné – pád na třetí místo tabulky
a nemilo-srdný los pro čtvrtfinále – Velké Karlovice.
Čtvrtfinále, hrající se až v červnu, nabídlo v prvním utkání dramatickou přestřelku, kterou florbalisté Bystřičky dokázali
zlomit na svou stranu až v závěrečných
sekundách utkání. Druhé klání naši bor-ci kontrolovali od začátku až do konce
a Karlovicím nepovolili souboj zdramatizovat, a tak přišla radost z postupu do
semifinále, které znamenalo při premiérové účasti v lize pro naše kluky neče-kaný úspěch.
V semifinále narazili na jim ze skupiny dobře známé Flying Stars. V prvním
duelu jasně dominovali zkušenější hráči
z Valašského Meziříčí. Druhé zápolení
bylo od začátku vyrovnané a Bystřičané
jej urvali až v jeho druhé polovině, bylo
jasno – bude se hrát rozhodující zápas.
Od začátku byl k vidění pohledný florbal
plný zvratů. Souboj došel do prodloužení, ve kterém si výborný kolektiv z naší
ob-ce sáhl až na dno svých sil. Po obrovských šancích, kterými hráči Bystřičky
pohrdli, přišel tvrdý direkt na druhé straně hřiště – branka do sítě celou sezonu
skvěle chytajícího Vladimíra Hlinšťáka.

Zklamané a vyčerpané hráče čekalo pouze
utkání o bronz. Zápas o bronz, hraný pouze
na jediný zápas, začala naše šestice bojovníků špatně a prohrávala po první polovině 2:1. Po přestávce se však na palubovku
Gymnázia Františka Palackého vrátil úplně
jiný tým a rázem skóre zápasu otočil a zbytek utkání si bez problémů pohlídal a mohl
začít oslavo-vat obrovský úspěch.
Čtvrtfinále – 07.06.2020
18:00 Velké Karlovice - TJ Sokol Bystřička (ČF1) 8:9
18:30 Velké Karlovice - TJ Sokol Bystřička (ČF1) 2:5
Semifinále – 14.06.2020
17:00 TJ Sokol Bystřička - Flying Stars
(SF1)
2:9
17:30 TJ Sokol Bystřička - Flying Stars
(SF1)
5:3
18:00 TJ Sokol Bystřička - Flying Stars
(SF1)
5:6 p.
Zápas o bronz a finále – 21.06.2020
17:00 TJ Sokol Bystřička - Dravci
(o bronz) 8:4
18:15 Flying Stars - Reaktors (finále) 3:7

Daniel Plšek

ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU
ZPRAVODAJ
OBECNÍHO
ÚŘADU

BYSTŘIČKA
4/2017
BYSTŘIČKA
2/2020
Zpravodaj obce Bystřička č. 2/2020

Vážení spoluobčané,
Drazí spoluobčané, dovolte mi,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy
abych vám upřímně z celého srdce
lidé usedají ke společnému stolu, aby
do nového roku popřál hlavně hodsi projevili vzájemnou úctu a lásku.
ně zdraví, štěstí, lásky, porozuměSpolečně prožité chvíle pohody, radosní a jak osobních, tak i pracovních
ti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším
úspěchů. Mé přání je v současné
dárkem, který si můžeme přát.
složité době dvojnásobné, neboť obVánoce jsou jak krásný sen, který nás
dobí, které prožíváme, není vůbec
naplní radostí. Vůně tohoto času do nás
jednoduché. Buďte na sebe opatrní,
vnáší příjemné pocity, o které se chcedodržujte nařízená opatření, abyste
me podělit se svými blízkými a drahýochránili sebe i své nejbližší.
mi. A proto si tento sen vychutnejme
Milí spoluobčané, chci vám poděplnými doušky a zkusme si ho uchovat
kovat za všechny vaše připomínky,
v našich srdcích.
názory a i kritiku, která nám pomáVánoce jsou každoročním kouzlem
há v naší práci. Stejně tak vám chci
a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti.
poděkovat za dobře odvedenou práVánoce jsou čas, kdy v kruhu svých
ci na vašich pracovištích a ve vašich
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych vám upřímně z celého srdce do nového roku popřál
blízkých prožíváme neopakovatelné
rodinách.
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a jak osobních, tak i pracovních úspěchů. Mé
přání je v současné složité době
dvojnásobné,
neboť období, kterépatří
prožíváme,všem,
není vůbec
kouzlo vánočního stromku a radostZvláštní
poděkování
Náš betlém
jednoduché. Buďte na sebe opatrní, dodržujte nařízená opatření, abyste ochránili sebe i své
ných jisker v očích našich dětí při rozkdo se podílejí na zmírnění situace
nejbližší.
přátelé!
Začal jsem vánoční
písničkou,
ale skončím
jenaupřím‑
balování vánočníchDrazí
dárků.
kolem
Bez názory
jejich
prácekterá
Milí spoluobčané, chci vám poděkovat
zaCOVID–19.
všechny vaše připomínky,
i kritiku,
Ve známé vánoční písni se zpívá: Vánoce, Vánoce
ným
přáním.
nám pomáhá
v naší práci. Tak stejně vám chci poděkovat za dobře odvedenou práci na vašich
Vážení
spoluobčané,
Vánoční svátky jsou
především
příležitostí
znovu
si
uvědomit,
bychom
jenom
těžko
mohli
alespoň
tímto
způsobem
fungovat.
pracovištích
a
ve
vašich
rodinách.
přicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí,
Šťastné a klidné Vánoce všem!
blíží se kouzelný
čas je
Vánoc,
čas,nejkdy lidé usedají
ke společnému
aby sijednou
projevili z celého srdce přeji, aby byl nový rok
jak se navzájem velmi
potřebujeme,
že lidské
dobro
tou
Upřímně
vámstolu,
ještě
šťastné
a veselé! I naše
malá
Zbyněk
Fojtíček Bez
Zvláštní
poděkování
kolem Covidu-19.
vzájemnouobec
úctu a má
lásku. svou
Společněkaždoroční
prožité chvíle pohody, radosti
a odpuštění
jsoupatří
tím všem, kteří se podílejí na zmírnění situace
nejkrásnějším
dárkem,
si můžeme
jejich práce
těžko mohli alespoň tímto způsobem fungovat. Upřímně vám ještě
vánoční
oslavu.jsou
Všichni
se
už v adventním
časepřát.
na o
tento
větší hodnotou života.
Vánoce
symbolem
lásky,kterýdobroty
hodně lepší
nežbychom
ten jenom
letošní.
jednou z celého srdce přeji, aby byl nový rok o hodně lepší než ten letošní.
zážitek těšíme, nejen naše
děti,
ale
i my,
dospělí.
Žádná
OTEVÍRACÍ
DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU
V DOBĚstarosta
VÁNOC
Vánoce
jsou jak
krásný
sen, který
nás naplní radostí.
do nás vnáší příjemné
a přejícnosti.
 Vůně tohoto času
Zbyněk
Fojtíček,
pocity, o které se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto si tento sen
Váš starosta Zbyněk
Fojtíček
jiná oslava se nevyznačuje
takovou srdečností a takovým
V době od 22.12.2017 do 1.1.2018
včetně,
je úřad pro
vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
pocitem sounáležitosti jako právě tato. Je to snad tím,
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou čas,
že se všichni tak trochu kdy
vracíme
do dob
dětství?
777 vánočního
604 205.
Dále
v kruhu svých
blízkýchsvého
prožíváme
neopakovatelné kouzlo
stromku
a žádáme občany, aby poplatky v roce
radostných
jisker
v očích našich
dětí při rozbalování
vánočních dárků.
Nebo tím, že vyjadřuje náš
pocit
rodinné
pohody?
Vždyť
2018 byly placeny v úřední hodiny pondělí – středa ode
svátky jsou
především
příležitostíCítíme
znovu si uvědomit,
se navzájem v
velmi
naše obec není nic jinéhoVánoční
než jedna
velká
rodina.
dnejak8.1.2018
době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky,
to asi všichni, když se za
světel
svíček a vůně purpury
nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administra‑
dobroty
a přejícnosti.
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
I letos si můžeteAle
přijít
k svítícímu
stromečku
betlému
před zdraVánoce
jsou něco
víc než aoslava
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.
votním střediskem
dne 23.
prosince
2020 od
17 hodin
pro „betzulátka. Lidem je dáván nebeský mír. A i když je skutečný
Mnohé fotografie, které jste zaslali uvidíte v kalendáři pro
lémské světlo“.
I tato akce bude postižena opatřeními z důvodu
mír mezi národy na zemi ještě hodně daleko, tenhle dar
rok 2018. Byli bychom rádi, abyste i v příštím roce zasílali
pandemie, alenebeského
věřím, žemíru
vás tato
situace
neodradí,
a světlo,Odtud
ktesi lidé
každoročně
připomínají.
fotografie po celý rok na adresu obec.bystricka@tele‑
ré pro vás bude
zazáří
domovech.
Přineste
taképřipraveno,
pramení starý
zvyk,veževašich
si lidé vzájemně
dávají
dárky.
com.cz, které by mohly být v dalším výtisku kalendáře
obdarování
jsme však
pochopili špatně:
jensvůj
jako
uveřejněny. A tak jak bylo avizováno, bude vybrána
si lucerničku a Toto
odnesete
si plamínek
betlémského
světla na
nejzajímavější fotografie, která bude odměněna knihou.
štědrovečerníněco,
stůl. co patří k Vánocům a po Vánocích zůstává vše při
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
číslosvětlo,
popisné,
zbývající
domácnosti
si kalendář mohou
Betlémské
aneb pojďte
s námi pro
kousek poezie Vánoc.
I letos
si můžetezájmu
přijít k svítícímu
stromečku a betlému
před zdravotním střediskem dne 23.
sounáležitost. Náš dar přece nemusí mít velkou materi‑
v
případě
vyzvednout
na OÚ.
prosince 2020 od 17 hodin pro „Betlémské světlo“. I tato akce bude postižena opatřeními
ální hodnotu. Stačí ujistit toho druhého o své přátelské
z důvodu pandemie, ale věřím, že vás tato situace neodradí a světlo, které pro vás bude
náklonnosti. A to bychom měli dělat i v našem okolí. Já
SVOZzazáří
ODPADU
V DOBĚPřineste
VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ:
připraveno
ve vašich domovech.
si lucerničku a odnesete
si plamínek
betlémského
světla
na svůj štědrovečerní
stůl.
jsem přesvědčen, že mezi námi bude i nadále převládat
Pondělí
25.12.2017,
dále každý
SUDÝ týden, kdy prvním
přátelské pouto a dobrá nálada.
svozovým dnem v roce 2018 je pondělí 8. 1. 2018
Za nedlouho se budeme veselit a radovat. Děti užLetošní
netr‑ loučení se starým rokem a přivítání Nového roku se vzhledem
V době od 22. 12.
2020 do 3. 1. 2021 včetně je úřad pro veřejpělivě čekají co najdou pod stromečkem a dospělékbude
PROVOZ
MÍSTNÍ
KNIHOVNY
aktuální situaci
v podobě
koronavirové
pandemie ruší. Silvestrovský
nost uzavřen. Při
naléhavé
volat tel. 777 604 205.
hřát
u srdcezáležitosti
jejich radost.
Místní
knihovna
bude
27. 12.
2017 uzavřena.
ohňostroj měl
být letos
odpálen
ve 20:00
hodin.
Tento čas byl zvolen

Betlémské světlo aneb Pojďte s námi pro
kousek poezie Vánoc

Otevírací doba obecního úřadu v době
Vánoc

Silvestrovské přátelské setkání
u ohňostroje se letos ruší

Dále žádáme občany, aby poplatky v roce 2021 byly placeny
proto, že se ho mohou účastnit především ti nejmenší. I v této situaci
v úřední hodiny Zpravodaj
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v době Mgr.však
4/2017 (aktuální
12.2021,
2017) připravili:
Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
chceme těm nejmenším udělat radost. Abyste tak o ohňostroj
– Jitka Smilková
571
starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
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zahájeníOÚnového
roku, s tel.:
čímž
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úplně nepřišli, budou zakoupené prostředky využity v co nejbližším
spojen i velký nárůst administrativy. Rovněž žádáme občany,
možném termínu, hned jak situace trochu povolí. Vývoj aktuální situaby v době pandemie co nejvíce využívali elektronické banace nás mrzí, ale budeme se snažit o to, abychom si ji dokázali užít i za
kovnictví. Děkujeme za pochopení.
změněných podmínek.
Zpravodaj 2/2020. Starší čísla lze stáhnout z www.bystricka.cz.
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

Pravidelný pondělní svoz 21.12.2020, dále každý SUDÝ týden, kdy
prvním svozovým dnem v roce 2021 je lichý týden pondělí 4.1.2020.

Svoz odpadu v době vánočních svátků

Pravidelný pondělní svoz 21. 12. 2020, dále každý SUDÝ týden, kdy prvním svozovým dnem v roce
2021 je lichý týden, pondělí 4. 1. 2020.

OÚ Bystřička - svoz odpadu v roce 2021
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Nebezpečný a velkoobjemový odpad je možno komunálního odpadu v době koronavirové krize,
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je možno ukládat celoročně ve
ukládat celoročně ve Sběrném dvoře Bystřička, kdy obyvatelé trávili většinu produktivního času ve
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hodin.Sběrného dvora době vánočních svátků:
Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz neOtevírací doba sběrného dvora v době vánoč- tříděného komunálního odpadu činily 1 508 411
ních svátků:
Kč, z čehož vyplývá, že:
– náklady 1 508 411 Kč děleno 1 276 (1 020 počet
● středa 23. 12. 2020 14–17 hodin;
osob s pobytem na území obce + 256 počet staveb
● sobota 26. 12. 2020 zavřeno;
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných
● středa 30. 12. 2020 14–17 hodin;
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fy● sobota 2. 1. 2021 zavřeno.
zická osoba) = 1 182,14 Kč.
Cena za likvidaci komunálního odpadu je 700 Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4
Kč pro osobu trvale žijící i pro nemovitost slou- odst. 1 písm. b vyhlášky ve výši 700 Kč. Obec Bysžící k individuální rekreaci dle Obecně závazné třička tedy za každého občana a majitele rekreační
vyhlášky obce Bystřička č. 6/2020, o místním po- nemovitosti bude v roce 2021 doplácet 482,14 Kč.
platku za provoz systému shromažďování, sběru, V roce 2020 na každého občana a majitele rekrepřepravy, třídění, využívání a odstraňování ko- ační nemovitosti doplácela 682,14 Kč. Je nutno si
munálních odpadů. K tomuto kroku jsme museli uvědomit, že odpad produkujeme všichni a obec
přistoupit z důvodu enormního nárůstu produkce zajišťuje pouze jeho svoz a likvidaci.

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová koleda v lednu zazní, i když ne tak, jak
jsme již několik let zvyklí. Zdraví našich dárců
a koledníků je pro nás v této době klíčové. Proto
se nadcházející sbírka přesouvá z větší části do onli-ne prostoru. Bez vaší pomoci, podpory a spolupráce se však neobejdeme. Termín TKS 2021 ve
vsetínském regionu je stanoven na dny 1. 1.–13. 1.
2021.
Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito
způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru –
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.
2. Bankovním převodem na sbírkový účet
66008822/0800, variabilní symbol 777, konstantní
sym-bol 558.

Tříkralová sbírka 2021
Tříkrálová koleda v lednu zazní, i když ne tak, jak jsme již několik let zvyklí. Zdraví našich
dárců a koledníků je pro nás v této době klíčové. Proto se nadcházející sbírka přesouvá z větší
části do online prostoru. Bez Vaší pomoci, podpory a spolupráce se však neobejdeme.
Termín TKS 2021 ve vsetínském regionu je stanoven na dny 1. 1. – 13. 1. 2021
Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.
2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777, konstantní
symbol 558.
3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince na
www.trikralovasbirka.cz
4. Návštěvou kontaktního místa (na chodbě obecního úřadu v úřední dny od 8-17 hodin,
mimo úřední dny 8-15 hodin), kde bude umístěna pokladnička. Prostor bude snímám
kamerovým systémem.

3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která
bude spuštěna v průběhu prosince na www.trikralovasbirka.cz.
4. Návštěvou kontaktního místa (na chodbě obecního úřadu v úřední dny od 8 do 17 hodin, mimo
úřední dny 8–15 hodin), kde bude umístěna pokladnička. Prostor bude snímán kamerovým systé-mem.

Cena vodného
a stočného
Na rok 2021 zůstává stejná jako
v roce 2020.
Cena vodného pro rok 2021
ve výši:
● 18,18 Kč bez DPH;
● 20,00 Kč s 10% DPH.
Cena stočného pro rok 2021
ve výši:
● 26,36 Kč bez DPH;
● 29,00 Kč s 10% DPH.

Koronavirus
a jeho vliv na
kulturu
Kultury v naší obci se dotkla
stejně jako na jaře opatření
v boji s koronavirem. Dopady
na kulturní život jsou výrazné, ale stojí za ochranu našeho
zdraví a života našich blízkých.
Jaký vliv bude mít koronavirus
na kulturu u nás? V naší obci
se rušily nebo přesouvaly tyto
kulturní akce: drakiáda, přednáška Radka Kubly na téma
Starověký Egypt, vítání občánků a Talk show Jany Paulové
v kulturním domě v Zašové:
Jak běžet do kopce. Pevně věřím, že situaci všichni společně
ve zdra-ví přečkáme a potkáme
se na jedné z plánovaných akcí,
které budeme pořádat při zlepšení situace.

Za kulturní komisi

Ing. Josef Kovář

Sousedský bál
Obec Bystřička by i letos pro
vás chtěla uspořádat tradiční
Sousedský bál. Zda se uskuteční, se rozhodne poslední
lednový týden podle dané
pandemické situace. Termín
Sousedského bálu je plánován na sobotu 6. 2. 2021
v restauraci „Na Nové“ od
20:00 hod. Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek v letošním roce neplánujeme.
Vstupenky bude možné zakoupit v případě konání akce
na místě samém. V tombole
bude deset hlavních cen slosovatelných na vstupenku,
další ceny bu-dou obsaženy
v ruličkové tombole. K poslechu a tanci by zahrála hudební skupina Black and White.

Bystřička si zaslouží ekologické osvětlení!
Jako jedni z prvních v ČR budeme mít v celé obci inteligentní osvětlení! Letošní a příští rok probíhá v obci rekonstrukce veřejného osvětlení, mělo by dojít k výměně téměř všech svítidel za nová. Po-dařilo
se nám zajistit nová inteligentní LED světla Philips poslední generace
s 10letou zárukou a životností 20 let!
Rekonstrukce by měla přinést několik bonusů:
1.Bezpečnost – Kvalitní plynulé osvětlení chodníků a cest, bez ostrých a pro chodce nebezpeč-ných přechodů tma-stín.
2. Zdraví – Lepší podmínky pro spánek, bez nežádoucích světelných
přesahů-prostupů do obyt-ných místností.
3. Emise – Snížení světelného smogu – minimalizace rušení biologických rytmů lidí a fauny. Napl-no a bíle musí zůstat osvětlené jen
přechody pro chodce.
4. Úspora energie
5. Snížení nákladů na údržbu – Všechny sloupy jsme očíslovali,
snadno se dá nahlásit a následně vyhledat každá porucha.
Jak to funguje?
Konstrukce svítidel obsahuje počítačem řízený zdroj, který každý den
podle zapnutí a vypnutí pře-počítává střed noci. Podle toho pak svítidla po zapnutí svítí na plný výkon 100 %, posléze výkon sníží na 50
% a uprostřed noci na 25 %. Nad ránem se výkon postupně zvedne na
50 % a před ro-zedněním zase na 100 %. Barva světel je 3000K, což je
už žlutá barva. Tato barva světla je příznivá z hlediska tvorby melatoninu při spánku. Nové technologie, barva světel spolu s inteligentním
poha-sínáním by nám všem měly přinést klidnější a plnohodnotný
spánek. Svítidla díky speciální optice LED zdrojů téměř neprodukují
světelný smog – unikající světlo nahoru. Pokles světelného smogu by
mohl být téměř o 90 %.
Teorie
Světlo přes den je velmi důležité, ale po západu slunce je to ci-

Hasiči obce Bystřička
Milí přátelé a občané. Dovolte mně několika větami přiblížit činnost
našeho sboru a výjezdové jed-notky hasičů za rok 2020. Rok jsme začínali speciálním cvičením hasičů s dýchací technikou přímo v hasičárně v podobě hledání osoby v zakouřené místnosti. Kouř jsme nahradili zatemněním průzo-ru v dýchacích maskách. V dalším měsíci
jsme uspořádali tradiční Hasičský ples ve sportklubu U Lukášů. I přes
značně omezené podmínky se tyto akce daří. Snad budoucnost přinese do obce sál, kde tyto plesy budeme moci pořádat tak, jak by si
zasloužily. Začátek března byl provoněn naší tradiční hasičskou zabijačkou, po které naše plány ovlivnila pandemie Covid-19.
I přes tento problém jsme se zapojili do pomoci obci s dovozem a distribucí dezinfekce. Pomáhali jsme u vstupů do obchodů, u pošty a zapojili jsme se i do možnosti nákupu pro seniory. Po celou dobu opatření jsme spolupracovali s obcí a její požadavky se snažili plnit tak, aby
občané byli spo-kojeni a co nejvíce chráněni.
V tomto roce došlo i k nákupu dvou defibrilátorů AED. Ten první je
přímo v hasičské zbrojnici a celá jednotka má speciální školení pro
jeho použití. Tímto je zařazena do Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Jednotka může být vyslána jako předvoj sanitky.
Druhý je umístěn u vstupu do Zdravotního střediska a je ho možno
použít kýmkoli po zavolání na č. 112 a operátor ho navede při použití
přístroje. Dále došlo i k obměně cisternového vozidla Liaz za Tatru
815. Hlavní důvody obměny jsou poskytované dotace pouze na vozidlo Tatra a množství vody. Liaz 2 500 litrů, Tatra 9 000 litrů. I náhradní díly na Liaz je obtížnější sehnat a jejich cena letí nahoru.
Sbor jako takový se zabývá i jinou činností a snaží se finančně zajistit různými kulturními, sportov-ními i pracovními akcemi, jako je
sběr železa, pomoc s různými technickými věcmi, stavbami a jinými
pracemi. Touto cestou jsme si zafinancovali zcela novou mužskou

zorodý prvek a tak by na něj mělo být nahlíženo. Pro člověka je
důležité, aby byl co největší rozdíl mezi denním světlem a tmou.
Biologic-ký cyklus člověka je řízen receptory lidského oka, citlivými především na intenzitu modrého světla. Pouze za tmy se v našem těle vytváří hormon melatonin, který působí mimo jiné jako
antioxidant s protirakovinnými účinky. Hladina melatoninu závisí
na velikosti modré složky ve spektru světelného záření a potlačení
jeho tvorby nastává už při malých intenzitách modré složky světla.
Vystavování se vysokým hladinám osvětlenosti během noci právě
snižuje tvorbu melatoninu. Lidskému zdraví zásadně ovlivňovanému cirkadiánním rytmem tedy neprospívá vysoká hladina osvětlenosti a také i jen malý obsah modré složky ve světelném spektru.
To může vést ke zdravotním komplikacím (karcinomy, hypertenze, cukrovka, obezita). Negativní účinky světelného smogu rovněž
silně do-padají na populaci nočního hmyzu. Kromě velkých ztrát
nočních motýlů je vliv umělého osvětlení také pozorován a studován u obojživelníků. Světelný smog dokonce ovlivňuje migraci
ptáků. Závěr odborníků je jasný, je potřeba s tím něco dělat!
A jak to poznám já?
Jednoduše, v noci už nad Bystřičkou neuvidíte oranžový světelný smog, ale hvězdné nebe. Když se potmě podíváte z vyvýšeného místa do údolí, tak už je neuvidíte plné zářících neonů.
Většinu nových světel nebudete shora vidět vůbec. Uvidíte jen
měkce osvětlené cesty. Letos dokončíme zhruba horní část obce
od zvoničky nahoru. Pak bude následovat centrum obce. Na jaře
dojde k výměně drátů za kabely AES a výměně všech elektrických rozvaděčů s řídicími prvky. Nakonec se vás ještě zeptáme,
kde by bylo vhodné světla doplnit, a vypíšeme soutěž, kolik je
světel VO na Bystřičce. Už nyní vám můžeme doporučit večerní
romantickou procházku po hrázi přehrady. Tam už je výměna
světel dokončena, viz foto.

Klidné dny a pokojný spánek vám všem přeje

Ing. Josef Bartoň, místostarosta
sportovní mašinu v hod-notě 170 000 Kč. Díky dobrému kolektivu
a předešlé výchově mladých nástupců máme dnes druž-stvo mužů
a družstvo dorostenců.
Letos se nám podařilo i obnovit kroužek Mladého hasiče. Při náboru
u zbrojnice se nám přihlásilo hned 16 zájemců a poté se počet vyšplhal na 24. Děti vedou čtyři proškolení vedoucí a scházeli se dvakrát
týdně. Bohužel nám to opět pandemie znemožnila, ale pevně věříme,
že na jaře opět bu-deme moci s dětmi vyběhnout ven a trénovat.
Výjezdová jednotka v tomto roce zasahovala u 39 událostí. Patří do
toho požáry, technické a ostatní události. Nejvíce máme technických
výjezdů – 29, požárů – 8 a 2 ostatní. Hasiči strávili u těchto zásahů přes
90 hodin. K těmto hodinám je nutno ještě připočíst školení, kterým
musí členové každoročně projít, a spoustu hodin s údržbou o techniku. Jednotka naší obce je v počtu 17 členů a zapojují se taky do akce
„Daruj krev s hasičem“. Dva naši členové J. Zajíček a V. Zajíček již
získa-li bronzovou Janského plaketu za 15 odběrů. Klidně se k nám
můžete přidat.
Náš sbor uspořádal ještě v tomto roce akci na pomoc lékařům, zdravotním sestřičkám a zdravot-nímu personálu sloužícím v přímém
kontaktu s Covid -19 v podobě materiální pomoci. Jednalo se o vitamíny, ponožky, ručníky, sladkosti, pitíčka a vše, co pomohlo personálu
nemocnic Vsetín a Va-lašské Meziříčí zvládnout a ulehčit tuto nelehkou a náročnou situaci. Velikou pomoc při komunikaci s nemocnicemi
a koordinaci předání věcí poskytla paní Jana Kalčáková. Tímto děkujeme jak Janě, tak i vám občanům naší obce za věci věnované na pomoc.
Během velmi krátké doby byly vybrány věci v hodnotě cca 35 000 Kč.
Tímto jsme vám ve zkratce představili naši činnost za rok 2020 a rádi
bychom vám popřáli klidné vánoční svátky a do nového roku hlavně
pevné zdraví.

Za sbor dobrovolných hasičů a výjezdovou jednotku

Petr Rudolecký

