ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2015
Vážení občané,
v letošním roce se nám podařilo získat dotaci na investici,
která byla zrealizována v průběhu měsíce srpna a září. Jedná
se o zajištění dalšího zdroje pitné vody našeho vodovou, na
kterou jsme obdrželi dotaci 60 %. V dolní části obce bylo pro‑
vedeno napojení na vodovod, jehož provozovatelem je VaK
Vsetín. Investice ve výši cca 500.000,– Kč byla vysoutěžena
za cenu 330.287,– Kč včetně DPH firmou Stavební mechani‑
zace Valašské Meziříčí. Tato technická záležitost bude sloužit
k zajištění zdroje pitné vody v případě odstávky z důvodu
nutných oprav či nenadálé poruchy.
Přesto, že vlastní zdroj pitné vody, který provozuje obec
Bystřička je v současnosti dostačující, což potvrdila i letošní
tvrdá zkouška suchem, které neustále přetrvává, je zajištění
náhradního zdroje pitné vody na místě.
Jsem velmi rád, že jsme v době největšího sucha v letních
měsících nemuseli vydávat omezující opatření na užívání
pitné vody nebo v době odběrové špičky úplně zastavovat
vodu, jak se tomu dělo v některých obcích.
K tomu jste pomohli především Vy občané svou uvědo‑
mělostí a tím, že jste zbytečně vodou neplýtvali. Za to Vám
všem patří velký dík.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
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Přehled kulturních akcí pořádaných do
konce roku
3.10.2015 12–16 hodin – Rybí hody areál – U Lukášů
25.10.2015 14 hodin – Setkání se seniory – restaurace
Na Nové
5.12.2015 17 hodin – Mikulášská nadílka – u Hasičské
zbrojnice
23.12.2015 17 hodin – Betlémské světlo – areál u zvonič‑
ky
31.12.2015 22 hodin – Loučení se starým rokem – areál
U Lukášů

Sběr a odvoz velkobjemového, nebezpečného
odpadu a elektroodpadu
Co to je objemný odpad? Jedná se o domovní a živnos‑
tenský odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo
hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např.
nábytek, křesla, gauče, kuchyňské desky, dřezů, koberce,
linolea, matrace, kočárky, oblečení, také pneumatiky atd.
Velké prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v uvedeném
termínu v dopoledních hodinách. Žádáme tímto obyvatele
obce, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad
mimo. V případě, že dojde k zaplnění kontejneru už v po‑
lovině určené doby, Technické služby Vsetín zajistí výměnu
za prázdný. Dále žádáme majitele vozidel, aby v uvedené
dny neparkovali v blízkosti těchto kontejnerů a nebránili
tím uskutečnění svozu.
Dále upozorňujeme majitelé firem, že ukládání velkoob‑
jemového a nebezpečného odpadu pocházející z podnika‑
telské činnosti nebude možno uložit. Tito nezodpovědní
producenti odpadu zvyšují náklady na likvidaci odpadu
pro všechny občany a je na nás všech, abychom na tako‑
véhoto producenta upozornili, že se zbavuje odpadu na
úkor nás všech.

Zásah SDH Bystřička při požáru peletkátny (14. 9. 2015)
Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho dru‑
hu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky
nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny
a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční
prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící pro‑
středky na okna a WC, zaolejované hadry, apod. Dále můžete
odevzdat EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize,
ledničky, rádia, monitory atd.
Velkoobjemové, nebezpečné odpady a elektroodpady bu‑
dou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z násle‑
dujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Sobota 26. 9. 2015 Bystřička – parkoviště u Obecního úřadu
Bystřička, 8.00‑12.00.
Sběr, přeprava a odstranění odpadu budou prováděny
v souladu s platnými předpisy.
Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecním úřadem Bystřička vyhlašuje humanitární sbírku
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžko‑
vin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky – minimálně
1 m2, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené
a kompletní, knihy, menší elektrospotřebiče – mohou být
i nefunkční.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počí‑
tače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní
kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
v pondělí – 5. 10. 2015 a 12. 10. 2015 v čase: 9.00–16:00
ve středu – 7. 10. 2015, 14. 10. 2015 v čase 9:00–16:00
MÍSTO: garáž ve dvoře obecního úřadu Bystřička.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem
MŠ Jeřabinka a jeřabiny
„Když jeřabiny červenají, učitelé blednou…!“ Toto pří‑
sloví jsem v dětství slyšela od své maminky. Měla a má
jich v zásobě vždy dost a pokaždé mne vedou k úsměvu
i zamyšlení.

Zpravodaj 4/2015 (aktuální k 17. 9. 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

S tímto – jeřabinovým – jsem se podělila hned první týden
i s žáčky ve školce s vysvětlením, že ono blednutí je jistě ze
zodpovědnosti, aby vše bylo dobře a včas pro ně připravené.
Myslela jsem si, jak pěkně jsme si jeřabiny i zahájení školní‑
ho roku vysvětlili. Ale hned druhý den jsem dostala dotaz:
„Jak jste to říkala, paní učitelko? Když jeřabiny blednou,
tak je učitelům špatně? Proč to jedli, že?“ Takže, maminko:
„Znovu se usmívám nad Tvým výrokem a zároveň si uvě‑
domuju, jak ráda budu těmto dětem povídat nejen o Tvých
průpovídkách. No a to v mateřské škole Jeřabinka..! Už se
těším, až Ti to povyprávím.“
Touto historkou jsem chtěla všem dětem, rodičům
a příznivcům MŠ Bystřička – Jeřabinka s potěšením popřát
úspěšný a hlavně usměvavý školní rok. Pro mne, tak jako
pro 13 žáčků je to v JEŘABINCE rok první. Chápu rodiče, jsou
plni očekávání, jak se bude jejich dítko adaptovat, zda se mu
bude líbit, jak si bude rozumět s ostatními dětmi, co nového
jej čeká atd. S podobnými pocity jistě přicházejí všechny
děti. K dnešnímu dni je jich zapsáno 40. Všichni pracovní‑
ci MŠ se maximálně vynasnaží, aby se jim celý školní rok
dařilo co nejlépe. MŠ Bystřička si za dobu své existence
vybudovala své místo v péči o předškolní děti a zapsala
se pozitivně do podvědomí ve svém okolí. V následujícím
období proto považuji za prvořadé pokračovat v tom, co je
zde ve výchovně vzdělávacím procesu ověřené a prospěšné.
Lokalita a její atmosféra nabízí neomezené možnosti ve
výchově k zdravému životnímu stylu a ochraně přírody.
Sama jsem v podobném prostředí vyrůstala, takže z tohoto
založení budu vycházet a společně s vedením obce pokračo‑
vat ve zvelebování MŠ a jejího okolí. Při práci s dětmi je, ne‑
stresující klima školy a podporování všestranného rozvoje
s respektováním individuálních potřeb každého dítěte, pro
mne prioritní. V rozvoji MŠ budu uplatňovat své dosavadní
zkušenosti. Jako speciální pedagog jsem často pracovala
s dětmi při odkladu školní docházky, proto ve své koncepci
plánuji zaměření na systematickou přípravu dětí ke vstupu
do školy. A to přirozenou, tedy především hravou formou,
provázaně ve všech činnostech v MŠ, v těsné spolupráci
s rodinou. Ve výsledku společně s rodiči tak předcházet
případným dílčím deficitům ve vývoji dětí či zmírnit dopady
možných odchylek v jejich vývoji. Logopedickou péči budu
u dětí zajišťovat sama, plánuji zařazení i mladších dětí.
Rodiče budou o všem dění pravidelně informováni v MŠ,
prosím je o pravidelné sledování nástěnky a návštěvy třídních
schůzek. Pro lepší informovanost připravuji s panem mís‑
tostarostou Mgr. Pavlem Kotrlou zavedení webových stránek.
Stěžejní pro výchovu dětí bylo, je a vždy bude rodinné pro‑
středí, proto velmi přivítám, vážení rodiče, Vaši spolupráci,
ocením všechny podněty, postřehy či připomínky a třeba
i nějaké to nové přísloví…!? Těším se na naši spolupráci, bez
Vás by byla má snaha bezesporu marná, těším se na školní
rok 2015‑16 s Vašimi dětmi v JEŘABINCE.
PaedDr. Hana Koňaříková, ředitelka MŠ
TJ SOKOL Bystřička
TJ SOKOL Bystřička připravil v neděli 16.8.2015 – Bystřička
JUNIOR opeň ve čtyřhře. Po rozlosování dvojic a rozdělení

na mladší a starší žáky se celkem 18 juniorů pustilo do
jednotlivých zápasů. Pitný režim byl pro hráče zajištěn
a aby nám mladí tenisté nevyhládli, bylo připraveno i malé
občerstvení ve formě palačinek se šlehačkou a zmrzlinou.
Turnaj proběhl k naprosté spokojenosti zúčastněných
i pořádajících. Po vyhlášení výsledků následovalo deko‑
rování dvojic umístěných na 1. 2. a 3. místě, byly předány
diplomy, medaile a věcné ceny.

Další akci uspořádal TJ SOKOL Bystřička poprvé, a to nově
vzniklým turistickým oddílem Bystřička. První výšlap byl
naplánován na sobotu 29. 8. na Jablunecké paseky. Čtrnáct
dětí a rodičů odjelo vlakem v 9:29 do Jablůnky a dále se vyda‑
lo pěšky na paseky. Děti si na závěr výletu opekly špekáčky,
okoupaly se v rybníčku a nakrmily ovečky, celková délka
výletu byla 7-8 km. Každá akce, kterou bude turistický oddíl
pořádat bude vyvěšena a včas oznámena. Tímto turistický
oddíl zve k výšlapům po okolí všechny maminky, tatínky,
babičky, dědečky a hlavně děti.
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 ošet‑
ření 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.

