Architektonické řešení
sportoviště obce Bystřička
Komfortní obec pro budoucí generace

Zadání
zpracoval Ing. Josef Bartoň
15.5.2017
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Úvod
Bystřička pro budoucí generace

Cílem toho zadání je poskytnout základní podklady pro vypracování
architektonického řešení sportoviště obce Bystřička.
Výsledná práce - návrh přestavby sportoviště a výletiště “U Lukášů”, by měl

umožnit občanům i návštěvníkům obce komfortní a moderní sportovní a
společenské vyžití.
Předpokládáme průběžné konzultace a jsme připraveni poskytnout na vyžádání
další potřebné informace o dějích, které v této oblasti probíhají a probíhat
teprve budou.
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Zadání
Zpracoval: Ing. Josef Bartoň
Datum:
12.5.2017
Studie zástavby obce Bystřička

I. Základní údaje
Návrh prostoru pro sport
Stávající prostor “ U Lukášů”
tento prostor by měl sloužit ke sportu a v letním období i jako výletiště.
Přesné zadání požadavků je v příloze č.2
Seznam činností v tomto prostou je příloze č.3
Názory a podněty občanů jsou v příloze č. 4
• Vymezení řešeného území
Řešené území je podrobně vyznačeno v grafické příloze zadání č.1.

II. Požadavky na zpracování studie
Cíle studie
Cílem této studie bude zpracovat nový návrh využití zájmového území na
období 30-50let. Při zpracování studie bude navržena i varianta bez krytého
tenisového kurtu, ale se sálem pro menší míčové hry se zachováním stávající
funkčnosti požadované v příloze č. 2 zadání, včetně příloh a písemných
připomínek došlých do 31.5.2017
Jedná se o tyto kapitoly:
Zástavba:
• Navržení funkčního rozmístění nových objektů v celé lokalitě
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ
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Dopravní řešení:
• Prověření stávajícího dopravního řešení a návrh změn či umístění nových
komunikací v zájmovém území.
• Dopravní řešení musí zohledňovat pohyb vozidel s hasičskou technikou
Inženýrské sítě:
• Prověření stávajících a návrh změn či umístění nových inženýrských sítí
v zájmovém území
Členění studie
Studie bude členěna na
• Textovou část, včetně odhadu nákladů na zástavbu dotčeného území
• Grafickou část (architektonický návrh včetně parcelace)
• Dokladovou část - bude obsahovat stanoviska dotčených orgánů a institucí,
správců dopravních a inženýrských sítí. Tato stanoviska k navrhovanému
řešení zajistí zhotovitel.
Podklady pro zpracování studie
Podkladem pro zpracování studie budou:
• Územní plán obce Bystřička
• Katastrální mapa v digitální (vektorové) podobě ve formátu *.dxf
• Dostupná data z územně analytických podkladů v digitální (vektorové) podobě
ve formátu *.dxf
• Polohopisné a výškopisné zaměření lokality

Požadavky na výrobní výbor:
V průběhu zpracování bude územní studie konzultována se zadavatelem
minimálně na dvou výrobních výborech svolaným v místě zadavatele – termín
dle potřeby navrhne zhotovitel.
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Požadavky na rozsah a způsob zpracování studie
archutektonická studie bude členěna na:
- část textovou – Průvodní zpráva,
- část grafickou, která bude zahrnovat:
- situaci širších vztahů, M 1: 5000
- situační výkres,
M 1: 1000
- dopravní řešení,
M 1: 1000
- technické vybavení,
M 1: 1000
- výkres vlastnických vztahů
M 1: 1000

- část dokladovou. Dokladová část bude obsahovat písemná vyjádření a
požadavky dotčených orgánů a organizací. Tato stanoviska dotčených orgánů
státní správy a organizací k navrhovanému řešení zajistí zhotovitel.
Formáty vyhotovení studie
Výsledná studie bude předána 1x v digitální podobě (textová část ve formátu
PDF, DOC, tabulková část ve formátu PDF, XLS, grafická část ve formátu
PDF, DWG DGN, případně SHP) a v počtu 4 paré v tištěné podobě.
Termín předání díla
Navrhovaný termín předání díla – 08/2017
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Kontakty

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
________________________________________________________________

Objednatel:
Obec Bystřička,
zastoupená Zbyňkem Fojtíčkem starostou obce
Bystřička 82, 756 24
IČO 00303739
Tel. 571443258, e-mail: starosta@bystricka.cz
Vypracoval zastupitel:
Ing. Josef Bartoň, 777 737500, barton@n-e.cz
Datum 12.5.2017
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Příloha č. 1 - Vymezení území
Tato zóna se rozkládá v centru obce na parcelách: 235/6, 251/4, 251/1, 235/3,
275/6, 275/1, 178, 235/4. Dojde zde cca za měsíc k výměně pozemků. Finalní
stav je vidět na obrázku. Geometrický plán výměny bude k dispozici.
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Příloha č.2
Návrh pro jednání výkonného výboru TJ Sokol Bystřička dne 9.50.2017

Podklady k zadání
– dostavba sportovního areálu TJ Sokol Bystřička (U Lukášů)

1. Výchozí předpoklady :
-

venkovní sportoviště jsou dostatečná a funkční - mimo sociální zařízení
venkovní prostory pro venkovní akce jsou dostatečné - mimo sociální zařízení
společenský sál je kapacitně malý (pro vnitřní akce)
klubovna a sklady kapacitně nevyhovující
technicky i kapacitně naprosto nevyhovující sociální zařízení pro venkovní i vnitřní akce
(WC, umývárny, šatny)

- stavebně- technický stav budovy čp. 14 (sál, klubovna, WC) je NEVYHOVUJÍCÍ
Předpokládá se zbourání objektu
-

chybí tedy : sociální zázemí pro venkovní i vnitřní akce + černá kuchyně
prostory pro „zimní “ - halové sportování
skladovací prostory pro sezonní sportovní zařízení (sítě, stojany,
lajnovačky, vodácký materiál, mobilní stolové
zařízení)
(zpevněné plochy – parkoviště atp)

-

prostorová rezerva je na východ od tenisových kurtů – obecní pozemek v šířce cca 15 m

2. požadavky na jednotlivé objekty
2.1.1. Venkovní prostory pro míčové hry - stávající
Dva tenisové antukové kurty ……………………………………..
Antukový kurt na volejbal, nohejbal ………………………………
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Travnaté hřiště na minikopanou ………………………………….. možno zúžit
- slouží rovněž pro hasičský sport ………………………………… zachovat stávající délku
Víceúčelové hřiště 13x 23 m
(mantinely, asfaltová plocha , večerní osvětlení, přezouvání bruslí) - možno přemístit
2.1.2 Venkovní prostory pro míčové hry – nové
Nejsou požadovány

2.2.1 Vnitřní prostory pro sport – stávající nejsou žádné (mimo klubovnu pro šachy apod)
(cvičení žen probíhá ve škole Pod Růžkou, nohejbal, volejbal, florbal, badminton –
v tělocvičně v Růžďce – malá)
2.2.2 Vnitřní prostory pro sport - nové
Nová sportovní hala se zázemím
Minimální vnitřní rozměry haly : délka 35 m, šířka 17,5 m, světlá výška uprostřed min 7-8
m
( oproti hale v Jaroměřicích cca o 4,0 m delší, vyšší )
Zázemí . šatny, sprchy WC – možno uvažovat použití části i pro venkovní sporty
Další prostory : malý sál – cvičení, jóga, stolní tenis (dva stoly)
klubovna 20-25 osob
menší sál účelový (posilovna)
nářadˇovna
(vše trochu větší oproti Jaroměřicím)
kancelář správce, technická místnost (topení, vzduchotechnika) úklid
prostor pro občerstvení - sportbar ?
2.3. Prostory pro venkovní společensko/ sportovní akce – stávající / nové
Podium, taneční parket ………………………………………. možno přemístit
Kryté přístřešky pro diváky (120 ) …………………………… možno přemístit
Příprava a výdej občerstvení (jídlo, nápoje)
(ve stávajícím objektu čp.14) … ……………………………… nutné nové
Sociální zařízení (WC)
(ve stávajícím objektu čp. 14) ………………………………… nutné nové (cca pro 300
osob)
může sloužit i pro venkovní sporty (zakomponovat
sprchy)
2.4. Prostory pro vnitřní společenské akce – stávající/nové
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Jsou ve stávajícím sále objektu čp.14 – kapacita 80 osob …….. nutné nové (cca pro 40
osob)
viz bod 2.2.2
2.5.. Skladovací prostory – stávající /nové
Sezonní materiál a další (mobilní stolové a sedací zařízení, rezervní antuka apod )jsou
uloženy ve dvou stávajících buňkách, částečně v objektu čp.14, částečně v prostorách
obecního úřadu (vodácký materiál), částečně na volné ploše (antuka).
Předpokládá se návrh nových skladů s plochou min 50 – 60 m2
2.6. Parkovací a zpevněné plochy
Parkování je nyní na částečně zpevněných plochách – štěrk, drť – prašný povrch
Předpokládá se návrh nových bezprašných parkovacích ploch (a ostatních zpevněných
ploch)

2.7. Ostatní
Podle prostorových možností navrhnout prostor po venkovní posezení u otevřeného ohně
(plus grilování, udírna apod)
2.8. Všeobecné požadavky
Prostorové, dispoziční a provozní uspořádání volit s ohledem na vzájemnou provázanost
vnitřních a venkovních prostor
Nové objekty navrhovat s ohledem na okolní prostředí (střed obce, okolní zástavba) –
uměřenost vůči okolnímu prostoru
Brát ohled na to, že se jedná o zatím (a zřejmě i na nějaký další čas) jediné společensko/
kulturně/sportovní centrum obce

Zpracoval Ing. Karel Hurta a kolektiv
8.5. 2017
Schváleno na schůzi VV TJ Sokol Bystřička dne 9.5.2017
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Příloha č.3
podklady k zadání - činnosti
– dostavba sportovního areálu TJ Sokol Bystřička
Příloha č. 1 – ČINNOSTI
Ve spolku TJ Sokol Bystřička z.s. jsou v současné době v činnosti tyto oddíly :
Oddíl šachu – tréninky, šachový kroužek, mistrovské soutěže dospělých, mládeže
Oddíl tenisu – hra na dvou antukových kurtech v létě, v zimě hra v halách jinde
(Trojanovicve, Horní Bečva …) - dospělí i mládež
Oddíl nohejbalu – rekreační hra dospělých a mládeže, turnaje
Oddíl volejbalu – rekreační hra, turnaje
Oddíl ledního hokeje – hráči (několik)hrají v zimě soutěž na ZS ve Valašském Meziříčí
pro hokejbal je využíváno víceúčelové hřiště asfaltové s mantinely
- hlavně mládež
v zimě je podle klimatických podmínek nastříkán přírodní led
do tohoto oddílu lze zařadit provoz travnatého hřiště, které je
využíváno hlavně mládeží jako fotbalový „plácek“
Oddíl cvičení žen – cvičení v tělocvičně v ZŠ Pod Růžkou
Oddíl turistiky – vycházky, tůry, zájezdy – v areálu logistické zázemí
Oddíl vodních sportů - pořádání vodáckého víkendu – splouvání potoka pro širokou
veřejnost
- pořádání vodáckého výcviku mládeže na Bečva
- vodácké zájezdy dle zájmu (Moravice, Dunajec, Hron …)
v areálu logistické zázemí

Hasičský sport - v areálu je zbudována základna pro hasičský sport, jako trať je využíváno
travnaté hřiště
Jsou zde konány tréninky SDH k hasičským soutěžím a rovněž pořádány
hasičské soutěže
Hlavní materiál hasičů je ve zbrojnici, pomocné hadice, stříkačky, terče
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apod jsou uloženy v areálu TJ

SPORTOVNÍ AKCE - počty a návštěvnost (dle skutečností minulých let)
Šachy – kroužek šachu mládeže cca 10 dětí1x týdně září- květen (klubovna)
Soutěže osmičlenných družstev – min šest utkání v sezoně 2 x 8 hráčů /klubovna,
sál)
turnaje pro mládež – vánoční velikonoční (klubovna)
Turnaj pro mládež krajského formátu jsme naposledy pořádali v roce 2009, kdy byla
účast 120 dětí + 40 dospělých doprovodu – od té doby se z kapacitních důvodů o
pořadatelství neucházíme
Tenis – rekreační hra na obou kurtech – v létě vytížené dospělými i mládeží
Výroční turnaj dospělých (dvojice) 16 -20 účastníků
Turnaj mládeže 20 i více hráčů
Pronájem kurtů cizím návštěvníkům a rekreantům – dle zájmu a počasí
Nohejbal – tréninky mládeže 1 x týdně
Rekreační hra dospělých i mládeže
Turnaje pro hráče z Bystřičky 3-4 ročně – účast cca 20 hráčů
Mezinárodní turnaj Bystřičská smeč – účast 100- 12 hráčů + cca 120 diváků
Volejbal - rekreační hra jednou týdně 12 – 20 hráčů
Turnaj okresního formátu 2 x za rok 50 hráčů + diváci
Turnaj v rámci setkání s obcí Bystrička (SR) 50 hráčů + diváci
Víceúčelové hřiště – v zimě led 6 – 20 hráčů
V létě pokud je travnaté hřiště měkké po dešti 6- 20 hráčů
Travnaté hřiště - rekreační hra mládeže téměř denně (dle počasí)
Cvičení žen - 6 – 15 cvičenek přes zimu
Hasičský sport – 1 x soutěž mládežnická cca 120 závodníků + 120 doprovod a diváci
1 x soutěž noční cca 240 závodníků + diváci (200)

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÉ AKCE
Myslivecký den – ukončení prázdnin (sportovní soutěže – volejbal, nohejbal, petangue,
střelba – pro dospělé i děti) - návštěvnost až 400 osob (dle vydaných porcí jídla)
Sportovní dětský den – červen – dětské sportovní a zábavné soutěže 80- 100 dětí
+ doprovod a diváci cca 150
Maškarní karneval pro děti – únor

cca 60 -70 dětí + doprovod (nabitý sál)
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Maškarní diskotéka pro dospělé (plný sál)
Rybí hody – podzim - 100 návštěvníků
Silvestr – cca 120 návštěvníků
Červencová noc – SDH (v roce 2017 bude oslava 80 let hasičů na Bystřičce)
Nepravidelné akce – dle zájmu – v roce 2016 – beseda k první pomoci
koncert hudební (v sále)
diskotéky pro mládež (cca 4x ročně)
soukromé oslavy občanů - jubilantů (klubovna, sál)
Výroční schůze spolků

Provoz - provozní náklady v areálu (elektřina, plyn, vodné+ stočné , úklid atd.) jsou
hrazeny převážně z výnosů prodeje občerstvení ve SPORTKLUBU (z.s).

Zpracoval : Ing. Karel Hurta 10.5.2017
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Zpráva za NK - Bystřička
Klub chce a má zájem o vybudování sportovní haly.
Klubová činnost.
-Dlouholetá činnost v obci.
-Rozvoj mládeže.
-Pořádání turnaje Bystřičská smeč.Druhá největší akce po Austin Cupu v okolí , za
mezinárodní účasti Extraligy,1.2-ligy.krajů.okresů a neregistrovaných.
Pořádá se od roku 1995. Dvě kategorie regist.-neregist. 96 hráčů.(nejsou počítáni lidé co
přijedou s nimi).
-Pořádání místního turnaje pro Bystřičské hráče, kteří se nezůčastnují závodních turnajů.
Pořádá se 4x do roka od roku 2007. Družstva s dětmi v průměru 5-7 ,to je 15-21 hráčů.
-Každoroční brigády a pomoc dalším složkám.
-Každoroční výzva k mládeži o hru nohejbalu s vidinou o udržení hry v obci.
-Každoroční prezentace mužstev bystřičky na turnajích v okresu a kraji.
-Dlouholetá spolupráce s Nohejbalovým Klubem- Climax Vsetín a jeho zapojení v oblasti
nohejbalu v Bystřičce.
-Dlouholetá spolupráce s našimi sponzory a partnery ,jako Obec, TJ Bystřička,nástrojárna
Matrix Vsetín a jiní.
-Hráči využívají venkovní hřiště 2x až 3x v týdnu po dvou až třech hodinách. V zimní
období Hala Růždka.

Stav hráčů.
-Dospělí 14
-Mládež 8
- nejsou počítáni hráči s okolí.
Využití Haly pro nohejbalisty.
-Využití v zimním období pro trénování hráčů a mládeže.
-Pořádání turnajů pro Bystřičku a jejich příznivců z okolí.
-Pořádání jiných turnajů.
-Využití turnajů ligy mládeže za Podpory NK Climax Vsetín.
-Využítí v sychravých dnech (chlad, déžď)
-Využívání pro další doplnkové sporty.
-Využití k výročním schůzím a jiným setkání
- K propagaci již tak známé Obci.
Doufám že zvítězí zdravý duch ve zdravém těle.
Za nohejbalový klub
Palát Aleš Bystřička
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Zdravíme Vás , hasiči Bystřička
Jsme pro vybudování sportovní haly v Obci.
Jsme pro aby naše mládež , měla přes zimní období kde trénovat.
Scházime se jen v klubovně šachistů, kde mladí hasiči nemají žádný rozvoj ve fyzické
přípravě na předcházející sezonu. A řada dětí by to potřebovala a neseděla jen doma u
počítače.Hasičský sport je fyzicky náročným a atletickým sportem.
Naši hasiči a děti jsou také aktivní v jiných sportech, jako třeba fotbal, tenis ,nohejbal,šachy a
jiné.
Muži, ženy taktéž mladí hasiči se každým rokem zůčastnují mnoha soutěží, kde reprezentují
Bystřičku.
Mladí hasiči počet- 18 dětí (ml. žáci-star.žáci)
Aktivní jsou také Muži a Ženy
Chceme aby se budovalo pro další generace a nám vedoucím to přináší radost a motivaci v
tom co děláme.
I my jsme byli mladými hasiči a ted předáváme zkušenosti dalším dětem.
Za vedoucí: Pavla Mitášová
Jakub Zajíček

Dobrý den,posílám Vám informativní souhrn naších činností a dovedností za VO Bystřička.
ČLENOVÉ
- dospělí (13)
AKTIVITA
-Každoroční účast na 3 ženských a 2 smíšených amatérských turnajích
-letos již 3.ročník volejbalového turnaje pro Bystřičany ( účast 5 týmů )
-každoroční účast sportovního dne s družební obcí Bystrička ( 3 týmy)
-v zimním období využíváme tělocvičnu v Růždce (8-13 hráčů)
-v létě kurty
-podílení na brigádách ,at už venkovních nebo vnitřních prostor
-v budoucnu je v plánu zapojit mládež
Na závěr bych dodala,jsme malá parta dobrovolných nadšenců do volejbalu.Volejbal
chodíme hrát ve volném čase a z toho se někdy i nesejdem...Proto z mého pohledu
nevěřím,že by nová hala byla plně využita...ALE ...,jsem PRO, aby se naše obec posunula
dopředu a abychom popostrčili nejen mládež do aktivního života... Doufám, že toto bude ten
správný tah do budoucna....
s pozdravem Kotrlová Alena
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Příloha č.4 Podněty občanů
1. Příspěvek do diskuze
Argumenty pro JINÉ ŘEŠENÍ sportoviště na Bystřičce - neboli HALU NE
Výsledky dosavadního průzkumu (zejména návštěvy v Jaroměřicích) dokazují že stavba
sportovní haly zatím uvažovaných rozměrů (délka 35m a výška 8-9m!) s vnitřním prostředím
vhodným výhradně pro sálové míčové hry by byla v prostředí Bystřičky ekonomickým
hazardem a nezodpovědností vůči většině občanů i vůči budoucím správcům obce.
Základní důvody, proč NE :
1. Ekonomický - provoz bude vždy vysoce ztrátový (roční náklad z rozpočtu obce v řádu
stovek tisíc korun) a neúměrně by zatěžoval obecní rozpočet, zvláště uvážíme-li, že obec
chce provozovat ještě řadu dalších nových staveb v segmentech "u nádraží" a "obecní úřad".
Podrobnosti o realitě! v Jaroměřicích viz audiozáznam rozhovorů se starostkou Jaroměřic a
následující tabulka. U nás to bude v budoucnu ekonomicky vypadat obdobně.
2. Prostorově urbanistický - objem (hmota) haly je neúměrná lokalitě a prostředí hřiště viděno už prostým selským rozumem. Navrhujeme do diskuze jiné řešení přiměřené nejen
lokalitě, ale i širším potřebám i vkusu populace naší obce - viz další příloha, které nevylučuje
stavbu haly v budoucnu na jiném místě obce (příklady s brainstormingu "našeho týmu": za
školou, u nádraží, na louce u silnice pod Lukášovým statkem). Expertní posudek nechť
poskytne nezávislý urbanista.
3. Sporné praktické využití navrhovaného krytého prostoru pro míčové hry - v Bystřičce
není škola, která má zásadní podíl na využití obdobné haly v Jaroměřicích. Tam je ve hře
alespoň toto odůvodnění. Chodí tam na tělocvik žáci místní školy. Na Bystřičce tento
argument zcela chybí. Růždecká škola má vlastní halu u své školy, pro 1.a2.třídu je
praktičtější malá tělocvična u školy pod Růžďkou. Navíc v blízkém okolí jsou další obdobná
zařízení pro sportování veřejnosti. Vzájemně si budou konkurovat a nevyužívanost všech se
bude násobit. Úvahy o tom že individuální sportovci z okolí budou houfně jezdit na Bystřičku
neobstojí.
4. Morální - využitelnost haly pro místní obyvatele je nepatrná . Střízlivě V ČÍSLECH s
podklady provozu a statistiky růždecké tělocvičny: kdyby uvažovanou halu na míčové hry
využívalo 5% občanů Bystřičky, pak každoroční dotace jejího provozu z obecního rozpočtu
bude na jednoho hráče činit řádově 10 000,- Kč. To je nepřiměřené a nespravedlivé. Staří
Valaši by řekli, že z toho "smrdí velká PÝCHA".
A co ti ostatní ???
Znovu zdůrazňujeme, že se tu nejedná pouze o planou a nekonstruktivní kritiku
iniciativy jiných lidí.
V materiálu NÁVRH ZADÁNÍ PRO STUDII SPORTOVIŠTĚ U LUKÁŠŮ
předkládáme konzistentní vizi podle našeho mínění relevantních požadavků na využití
dotyčného sportoviště. Konkrétní podobu projektu nechť navrhne urbanista na základě
ucelených a konsenzuálně přijatých podkladů. K tomu chceme směřovat.
Za tým nezávislých navrhovatelů Ing. Jana Ježíková Bystřička dne 9.5.2017
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2. Příspěvek do diskuze
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3. Příspěvek do diskuze

Výstup – stanovisko k investiční akci – sportoviště u Lukášů.
Na základě prezentace záměru rozšíření sportoviště „U Lukášů“ a následné exkurze v obci
Jaroměřice bych chtěl poděkovat
1. za možnost se výše uvedených zúčastnit
2. všem, kteří se na prezentaci a zpracování záměru podíleli, především Ing.
Bartoňovi, který věnoval spoustu osobního času a prostředků k prezentaci tohoto
záměru.
3.
Vzhledem k tomu, že nejsem aktivní spotovec, který by využíval stávající sportoviště a
nejsem zastupitelem obce, chci vyjádřit své stanovisko na úrovni řádového občana obce,
kterému není lhostejné dění v obci.
Záměr rozšíření sportoviště vnímám, jako jako součást celkového rozvoje obce v návaznosti
na občanskou a technickoprovozní vybavenost a výstavbu centra obce.
Jednoznačně jsem pro výstavbu nové sportovní haly a proti rozšiřování stávajících
dosluhujících objektů za předpokladu, že obec je schopna ufinancovat investici haly a
následně v součinnosti s tělovýchovnou složkou i provoz nové sportoní haly.
Pokud se týká velikosti haly, tak je nutno respektovat sportovce, kteří potřebují ke své
činnosti největší rozměr plochy, čímž bude dána hrubá velikost haly. Je jednoznačně
ekonomičtější z hlediska budoucnosti vybudovat objekt vyhovující prostorově náročnější
sportovní činnosti, než za několik let zjistit, že je hala pro některé sporty nevyhovující.
K argumentům Jany Ježíkové:
STAVBA HALY NA JINÉM MÍSTĚ MIMO LOKALITY U LUKÁŠÚ JE NESMYSL Z
HLEDISKA MOŽNOSTI PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO
SPORTOVIŠTĚ A HALY S KLUBOVNAMI!! Více lokalit pro sportování v tak malé
obci je z hlediska selského rozumu nesmysl.
V alternativním návrhu mi chybí ekonomická rozvaha! Opět zapojím-li selský rozum, budou
výdaje alternativy stejné, ne-li vyšší než u haly s klubovnami. Platy i provozní režie u více
objektů jsou vždy vyšší.
Pokud je prostor haly pro čvičení žen, aerobiku, pilates..... neosobní, tak je stále možnost pro
tyto činnosti využívat menší prostor tělocvičny ve škole Pod Růžďkou, a do budoucna
prostor kulturní místnosti v budovaném centru obce. Nepochopil jsem, jak chceš propojovat,
oddělovat variabilně vnitřní prostory u vašeho návrhu??
Z hlediska ekonomického MALÉ PROSTORY SI NIKDO Z OKOLNÍCH OBCÍ
NEPRONAJME, jelikož každá obec takový prostor má a tudíž VYUŽITELNOST VAŠÍ
ALTERNATIVY BUDE TAKŘKA NULOVÁ A V ZÁVISLOTI I PŘÍJEM Z
PRONÁJMU!!
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Chtěl bych požádat Jitku Smilkovou, aby předložila vyčíslení ročních nákladů na stávající
sportoviště a Sportklub (mzdy+odvody, režie -elektrika, plyn, voda, revize, DHIM, udržba a
opravy).
Kolik nákladů hradí Sokol, kolik obec!
Závěr:
Pokud velkou halu nepotřebujeme, přesunout finanční prostředky určené na investici
sportoviště na budování centra obce!! Sporotviště poté provozovat ve stávajícím stavu a
nerozšiřovat nevyhovující budovu Sportcentra!
Ing. Širočka Petr
10.05.2017
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4. Příspěvek do diskuze
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5. Příspěvek do diskuze

Ekonomika sportoviště - v případě stavby dle podkladů TJ. Sokol Bystřička

Zpracoval 9.5.2017

Ing. Josef Bartoň
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6. Příspěvek
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7. Příspěvek
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8. Příspěvek
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9. Příspěvek
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10. Příspěvek - mailová komunikace s p. Hrbáčem

Zdravím,
děkuji za odpověď a za Vaši práci a čas na přípravě celého tohoto projektu.
Stavbu budu v obci určitě podporovat.
S pozdravem
Pavel Hrbáč
From: Ing. Josef Barton [mailto:barton@n-e.cz]
Sent: Monday, May 15, 2017 7:41 PM
To: Pavel Hrbáč
Subject: Re: Informace
Dobrý den,
rozumím, chápu vaše obavy.
Problém u obcí, narozdíl od firem, je, že nevíte odkud a kdy dotace přiletí. Bez dotací neuděláte skoro nic! dělá
to 50 - 90% z ceny projektů !!!
Celé období se MUSÍ vyrábět spousty projektů - často za hodně peněz “do šuplíku”, a čekat.
V okamžiku kdy se otevře výzva je pozdě něco chystat!!!
Musí se “jen šáhnout do šuplíku” vytáhnout hotový projekt - přizpůsobit jej aktuální výzvě - a mít na to peníze a
čekat jak to dopadne.
Celou dobu si držíme mnohamilionovou zálohu na BU a k tomu vyrovnaný rozpočet (s přebytkem schovaným v
ochraně obyvatelstva). Obec musí mít vždy vyrovnaný rozpočet! ( ze zákona). A čekáme které projekty nám
vyjdou - jako v loterii.
To co teď probíhá je práce na zadání “jen dalšího z mnoha projektů”. Je to jen “zadání” - ale složité, a zjistili
jsme že jej musíme dát dokupy sami a začli jsme zjišťovat jak to vlasně uchopit.
Obec pokud by vyšla dotace, tak to finančně zvládne. ( pokud se to nenafoukne do nesmyslných objemů) Kolik
peněz na to celé můžeme dát máme spočítané, tak jako jiné akce, které již proběhly. Nepustíme se do
hazardu :-).
Naopak se nám jevilo, že rozšiřování “staré hospody” jsou peníze vyhozené oknem. Spočítali jsme to a zjistili,
že cca tak do 10 LET, by jsme do "staré hospody" nasypali stejnou částku, jako by nás stál spolupodíl na nové
stavbě Sokolovny formátu Jaroměřice.
Tak jsme to na zastupitelstvu přednesli - a řekli, podívejte co by jsme tady například mohli mít za stejné peníze.
A co myslíte že se stalo?
Pokud si myslíte, že to bylo přijato všemi kladně, tak NE.
Mohli jsme v tu chvíli říci - dobrá a nechat do staré hospody jen na začátek nasypat 3-4miliony a jít domů za
dětmi. A měli by jsme klid. A vy, ani jiní občani by se nic nedozvěděli. a “šmoulilo” by se to na hřišti dál.
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Ale bylo by to dobré pro OBEC?
Nikdo by nechodil s podpisovými archy -“nechceme strkat peníze do staré hospody” Byl by klid.
Přemýšlejte proč se takový humbuk strhnul, a jaký je jeho pravý důvod. Starost o obecní blaho to není.
Ve finanční komisi Vás velmi rádi uvítáme, on se totiž nikdo o nic celé roky nezajímá - každý se jen vymlouvá
že nemá čas.
Těším se na osobní setkání s Vámi.
Krásný večer Vám přeji,

S pozdravem
Ing. Josef Bartoň
NUMERI ENERGY s.r.o.
Ocelářská 1354/35
Praha PSČ 190 00
IČO: 29147417 DIČ: CZ29147417
Provozovna:
Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí
gsm: +420 777 737 500
barton@n-e.cz
15. 5. 2017 v 18:46, Pavel Hrbáč <pavhrb@seznam.cz>:
Zdravím pane Bartoni,
byl jsem tam a viděl, co máte připraveno. Co se týče nákladů na provoz haly, tam se opravdu
můžeme jen dohadovat nad budoucími příjmy haly.
Spíše bych chtěl, abychom se podívali na budoucí splátky všech úvěrů a provozních nákladů, co
budou připravované objekty stát vzhledem k budoucímu vývoji rozpočtu. 10.5. byl sice panem
Hlavicou představen nějaký výhled vývoje rozpočtů, ale už tam nebyly zohledněny ty budoucí
splátky. Počítalo se tam, že dnešní rozpočet 15M Kč bude růst cca 6% ročně. Dále na setkání
zaznělo, že plánované investice spolykají přes 100M Kč, z toho asi 50% pokryjí dotace. Tak nám
zbývá splácet úvěr ve výši 50M, a teď bych se rád zeptal, kolik % rozpočtu půjdou na splátky - 30,40
nebo více procent? Jsme schopni to unést?
Možná by stálo za to, aby cca 10letý výhled byly zpracován nezávislým expertem na ekonomiku
rozpočtů obcí nebo více se na to podívat ve finanční komisi – rád se ji zúčastním.
S pozdravem
Pavel Hrbáč

From: Ing. Josef Barton [mailto:barton@n-e.cz]
Sent: Monday, May 15, 2017 6:25 PM
To: Pavel Hrbáč
Subject: Re: Informace
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Dobrý den pane Hrbáči,
byl jste na posledním setkání 10.5.2017?
Tam jsme ekonomiku obce a budoucí vývoj dlouho podrobně rozebírali.
Další možnost je ve středu 17.5. na zastupitelstvu. Přijďte, rádi vám vše vysvětlíme.
Nebo je možné se potkat osobně s některým z nás z finanční komise.
Krásný den přeji
S pozdravem
Ing. Josef Bartoň
NUMERI ENERGY s.r.o.
Ocelářská 1354/35
Praha PSČ 190 00
IČO: 29147417 DIČ: CZ29147417
Provozovna:
Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí
gsm: +420 777 737 500
barton@n-e.cz
15. 5. 2017 v 18:04, Pavel Hrbáč <pavhrb@seznam.cz>:
Ahoj všem,
za sebe říkám, že jsem pro vybudování sportovního centra v obci a to nejlépe
v přibližné podobě, jak prezentoval Karel Hurta na setkání 10. května.
Určitě ji budu pravidelně využívat.
Důležitá předpoklad ale je, že obec získá na halu dotaci a bude schopna
ufinancovat tento a ostatní objekty v obci, jak již psal Petr Š.
Co mi chybí od zastupitelů je detailnější kvalifikovaná ekonomická analýza
vypracována expertem. Analýza by měla obsahovat nejen výši investice na
výstavbu a náklady na provoz haly, ale především také budoucí splátky úvěru
z rozpočtu.
Dále by měla zahrnovat předpokládané investice, splátky úvěrů a náklady na
provoz dalších v budoucnu plánovaných zařízení v obci (terminál, komunál,
obecní úřad, pravděpodobné rozšíření školky vzhledem ke změnám v zákoně
aj.).
Velmi oceňuji, že obec plánuje a uvažuje nad budoucnosti podoby obce, ale je
na místě se věnovat i tomu, jak se obec a my všichni občané "popereme" se
všemi novými výdaji spjaté s novými budovami a úvěry.
Zdraví
Pavel Hrbáč
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11. Příspěvek - má na to obec?
ANO MÁ A IHNED BYCHOM SI S DOTACEMI MOHLI KOUPIT
OBJEKT VELIKOSTI JAROMĚŘICKÉ SPORTOVNÍHO CENTRA
- BEZ KORUNY DLUHU!
DOKONCE SE SAMI OZVALI SPONZOŘI SE ZAJÍMAVÝMI
ČÁSTKAMI !

Zpracoval 16.5.2017

Ing. Josef Bartoň
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12. Příspěvek - KOLIK BUDE STÁT PROVOZ? nezatíží to moc obec?

Předpokládáme, že ne významně, pokud vůbec. Ještě připomínám že i
teď sportování u Lukášů obec něco stojí a to se tam sportuje jen v létě.
Pro příklad níže uvádím podobný objekt v obci Janová a v příspěvku č.
5 je náš odhad.
Velmi to závisí na tom jak aktivní budou uživatelé při shánění financí.

Zpracoval 18.5.2017

Ing. Josef Bartoň
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Sent: Wednesday, May 31, 2017 4:00 PM
Subject: Sportovní areál
Vážení přátelé,
pokusím se velmi stručně vyjádřit svůj názor na plánovanou proměnu sportovního
areálu v naší obci. Od prvopočátku všech jednání jsem se snažil v této věci prosadit
pro mě nejdemokratičtější řešení a to obecní referendum. Dle mého názoru bylo
možné se tímto způsobem zcela vyhnout všem neshodám. Jak již zaznělo, obec
netvoří jen sportovci, kteří samozřejmě stavbu nové sportovní haly vítají. Moc by mě
zajímal názor všech občanů celé obce, protože se dodnes setkávám s lidmi, kteří o
této plánované akci slyšeli jen zpovzdálí. K rozhodnutí zda ano nebo ne, nebylo
potřeba architektonického zpracování, velká hala bude vždy jen velká hala. Nestalo
se.Osobně souhlasím s názorem, že by bylo dobré stávající areál zmodernizovat.
Také souhlasím s Pavlem Kotrlou, aby byly zpracovány varianty dvě. Jak s velkou
halou, tak bez ní. A nechat rozhodnout občany. Je to především jejich obec, všech.
Takt o si já představuji demokracii.
Radek Šimčík
Předmět: Připomínky k zadání architektonické soutěže na sportovní halu
Datum: 31. května 2017 14:09:09 SELČ
Milí kolegové,
předpokládám, že od veřejné schůze jsem, podobně jako vy, hovořil s více občany
naší obce. Většinou oslovili oni přímo mne, tak aby si ujasnili to, co viděli nebo
někteří jen zprostředkovaně zaslechli. Většinou, ale ne úplně, se nejednalo o členy
Sokola. Až na dva souhlasné názory s velkou halou, do které by vešlo tenisové
hřiště standardních rozměrů, zbývající vyjádřili (cca 13 osob) pochybnosti nebo
odpor proti stavbě haly této velikosti. Ten poměr mne překvapil, ale je asi podmíněn i
tím, že se nejednalo o nohejbalisty nebo tenisty.
Přičemž ale na druhou stranu úplně všichni vítají snahu se sportovním areálem něco
udělat. A všichni se pak přikláněli k variantě zbourání stávající budovy a postavení
střediska nového. Případně spíš sportovně-kulturního, než jen sportovního. (A jen na
okraj - jistá výtka zazněla také k volbě prostorů pro veřejnou schůzi. Pokud se koná
ve sportovním areálu, lze automaticky předpokládat větší zastoupení sportovců. Ale
zaznělo i to, ať zastupitelstva pořádáme přímo na hřišti pravidelně. Neutralita se zde
hledá těžko.)
Myslím si, že stávající probíhající diskuze naštěstí potvrzuje naše, doufám že dobré,
rozhodnutí postavit budoucí tvář obce na třech pilířích: (špinavé) služby a technické
zázemí, sportovní areál, obec a kultura. Ale také se domnívám, že zásadní výhradu,
která zaznívá k velikosti uvažované stavby a k její funkčnosti nelze úplně opominout.
Nebo jí nevěnovat dostatečnou pozornost. A to bez ohledu na osobní preference.
Navrhuji tedy při zadání podkladů architektům/urbanistům nepracovat pouze s
jedinou variantou zadání, tj. pouze varianta s velkou halou, ale zadat ke zvážení/
řešení varianty dvě. První - již zmíněnou variantu velké haly, druhou - bez velké haly,
ale tak aby umožňovala menší sálové míčové sporty (badminton, ricochet, squash...)
a se zbývající funkčností, která je zvažována i při variantě první. A rozhodovat se až
na základě porovnání těchto dvou variant. Prodleva ani náklady nejsou vzhledem k
proměně tváře obce velké. Sám uvítám možnost rozhodovat se mezi variantami.
Srdečně před večerním jednáním
Pavel Kotrla
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From: Baslova.Iveta [mailto:Baslova.Iveta@seznam.cz]
Sent: Thursday, May 25, 2017 12:38 PM
To: starosta@bystricka.cz
Subject: K včerejší schůzi
Dobrý den pane starosto,
včera jsem se zúčastnila schůze U Lukášů a stále jsem z akce nová sportovní hala rozpolcená.
Nejdříve jsem byla proti. Včera, kdy jsem si vyslechla Vaši prezentaci, jsem si říkala, že to není špatný nápad. Naše děti si
budou mít kde hrat v létě i zimě.
Představili jste nám, jak dobře zastupitelstvo umí hospodařit s rozpočtem obce, že obec je schopná sama s pomocí dotace
tuto akci zafinancovat.
Ale! Nikde neproběhlo, jak si na sebe bude tato hala schopna vydělat do budoucna. Na Vašich stránkách jsou předpokládané
náklady a výnosy zpracované jak paní Smilkovou, tak panem Bartoňem, ale výsledek je stále mínusový! A jak je napsáno v
Zadání architektonického řešení: "Náklady obce velmi závisí na šikovnosti starosty, sportovců a správce budovy ... Tak může
být budova i výdělečná!", to není moc přesvědčivý argument.
Počítat s tím, že by nám "Austin mohl nějaké peníze dát", jak padlo včera na schůzi, se nedá na 100% (tedy pokud už nemáte
nějaké smlouvy se sponzory).
Z celkového počtu obyvatel 1011 tvoří místní aktivní sportovci asi necelých 13% (podle podkladů ve studii). A ti ještě
nemají tréningy každý den. A hala takovýchto rozměrů, která nemá prodělávat, musí být (podle mého selského rozumu)
vytížená denně a to z velké části! I pokud by halu využívaly místní děti "za menší poplatek", tak se mi to zdá stále málo.
Halu chcete stavět pro užitek místním občanům, ale když se rozhlédnu kolem sebe, tak snad víc než 1/3 obyvatel je nad 55
let a ty já, až na pár vyjímek, sportovat nevídám. Takže se zde budou muset nalákat sportovci z okolních obcí a měst, což se
může, ale taky nemusí podařit.
A závěr?
Velmi mě mrzí, že máte v plánu zbudovat restauraci jen pro 40 osob, místo stávajících 80. Ale s tím se dá ještě pracovat.
Přesvědčili jste mě, že obec je schopná postavit halu bez zadlužení. Ale vůbec jste mě nepřesvědčili v tom, že stavba
sportovní haly takovýchto rozměrů, bude mít užitek pro většinu obyvatel Bystřičky.
Když si včerejší schůzi přehraju dneska, tak mi to velmi připomíná malé, umíněné děti, jak dupou na písku a křičí já to chci,
a chci! Ale život není o tom si za každou cenu vydupat co chci, ale o kompromisech!
Přeju Vám, ať nento oříšek rozlousknete ke spokojenosti co nejvíce občanů!
Iveta Baslová
Od: <starosta@bystricka.cz>
Předmět: RE: K včerejší schůzi
Datum: 25. května 2017 16:27:55 SELČ
Komu: <josef.barton@numeri.cz>
Vážená paní Baslová,
Jsem rád, že se o dění obce zajímáte a děkuji za Váš názor. Dovolte, abych krátce na Váš podnět reagoval.
Zda hala bude vydělávat na svůj provoz plně nebo částečně jste musela na včerejší prezentaci slyšet.
A jak píšete : "Náklady obce velmi závisí na šikovnosti starosty, sportovců a správce budovy ... Tak může být budova i
výdělečná!".
Takže „může“ být výdělečná, ale také „nemusí“. Zajímala jste se Vy sama, kolik stojí finančních prostředků současný areál
ve stavu takovém v jakém se nachází, z obecního rozpočtu?
Jsou to peníze, které obec investuje ročně do starých objektů sportoviště, aby vůbec mohly fungovat tak jak fungují, a už
vůbec nevíte zda odpovídají zákonným normám,
revizím, požadovaným standardům z hlediska hygieny, elektroinstalací atd. atd.
To však všechno bylo ke slyšení a vidění včera na prezentaci v číslech, které Vám asi unikly. Jestli berete 13% sportovců
cca 135 lidí, tak musím konstatovat,
že členská základna TJ Sokol Bystřička čítá cca 200 lidí, což je asi 20% obyvatel Bystřičky. A i kdyby se jednalo o počet
130. Zdá se Vám 130 sportovců,
kteří sportují, starají se o mládež a areál samotný, málo? Mě ne, naopak a jejich aktivit si nesmírně cením.
Včera jsem se zmínil o demografickém vývoji, kdy počet obyvatel obce stále roste a za několik let nás bude podstatně
více.
Zmiňujete se o 1/3 obyvatel nad 55 let. A co populace od dětí až do 55 let, dle Vašich výpočtů 3/3 obyvatel. Na ty jste asi
pozapomněla. A jestli budeme
či nebudeme lákat sportovce z okolí vyřeší praxe sama. Již nyní se některé kluby hlásí. To jste včera asi také přeslechla.
Kapacita současné hospody je 80 lidí. Dá se v té hospodě sportovat? Poslala by jste Vaše děti do těchto prostor sportovat s
výjimkou Dětského karnevalu? Jak by jste
řešila případný úraz kohokoliv v prostorách nevyhovujících?
Snížit kapacitu na 40 lidí je požadavek TJ Sokol Bystřička. Znovu musím konstatovat, že zadání podkladů pro zadání
vycházelo ryze z požadavků TJ Sokol Bystřička,
na kterém se usnesli 9.5.2017. Tyto požadavky jsou i přílohou studie pro zadání a jsou k nahlédnutí na stránkách obce.
Jestli jsme Vás nepřesvědčili o tom, zda sportovní hala bude mít užitek pro většinu obyvatel Bystřičky mě opravdu mrzí.
Rovněž mě mrzí, že současný stav
sportoviště neumožňuje jakékoliv vyžití v potřebné kvalitě pro většinu obyvatel Bystřičky a chceme to napravit.
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Položme si několik základních otázek:
Zkuste si odpovědět na otázku, kolik obyvatel Bystřičky využívá „Dětské hřiště“, jehož provoz ročně taky stojí finanční
prostředky. Zkuste si odpovědět na otázku, kolik
obyvatel Bystřičky využívá Hasičské zbrojnice“ , jehož provoz rovněž stojí prostředky obecního rozpočtu, zkuste si položit
otázku, kolik obyvatel Bystřičky využívá
možnosti přehrady Bystřička, kdy letní rekreační sezona stojí obecní rozpočet asi nejvíce finančních prostředků. Zkusme si
položit otázku kolik nás stojí budova Základní školy, jejíž nejsme ani zřizovatelem a kolik občanů tuto školu využívá. A tak
bychom mohli pokračovat dále a dále. Vše se totiž dělá pro občany, kdy prioritou by měla být výchova mládeže.
Občan platí daně a obec je tady od toho, aby dle možností zajistila svým občanům služby jako je plynofikace, vodovod,
kanalizace svoz odpadu atd. Obec je tady od toho, aby zajistila
spokojený život svým obyvatelům což spatřuje především v zajištění jmenovaných služeb a dalšího vyžití pro všechny
obyvatele bez rozdílu věku, za jejich peníze.
Každého baví něco jiného a vyhovět všem najednou nelze. Proto beru Váš názor jako názor jednotlivce, za který jsem rád
a musím na něj reagovat.
Na závěr mé reakce použiji Vaši citaci: „Když si včerejší schůzi přehraju dneska, tak mi to velmi připomíná malé,
umíněné děti, jak dupou na písku a křičí já to chci, a chci!“
Dovolte mi, abych Vaši citaci otočil a zmínil, že jen několik příspěvků, které jsou veřejně umístěny v příloze podkladů pro
zadání, je negativních a připomínají malé, umíněné děti,
jak dupou na písku a křičí já to nechci, a nechci a to bez jakýchkoliv relevantních podkladů a opodstatnění. Lze to totiž
chápat jako brzdění rozvoje obce pro budoucí generace.
Věřte, že tato rozvojová studie není zájmem několika podnikatelů, tak jak někteří byly informováni SMS. Ať už ji
zformuloval do podoby v jaké byla rozesílána kdo chtěl,
ale podklady pro zadání je návrh řádně zvoleného zastupitelstva, které dostalo k takovému postupu mandát. Pokud by se to
občanům nelíbilo, tak u dalších komunálních voleb budou mít možnost si zvolit
jiné zastupitelstvo, které dříve nebo později k tomuto kroku stejně musí přistoupit.
Velmi pozitivní je Vaše věta, kterou si opět dovolím citovat a na které se stoprocentně shodneme: „Ale život není o tom si
za každou cenu vydupat co chci, ale o kompromisech!“ A tak by k tomu měla přistupovat každá zájmová skupina, která by
chtěla cokoliv prosadit. Představené podklady pro zadání architektonické studie celé obce a sportoviště vycházelo z potřeb
příspěvků veřejnosti.
Vážená paní Baslová,
dovolte mě, abych Vám poděkoval za Váš názor a písemný příspěvek, který bude přílohou celého zadání, tak jak jsou
všechny předešlé. Zároveň Vám děkuji za
přání zdárného rozlousknutí oříšku ke spokojenosti všech občanů. O to se snažím každým dnem, ale ne vždy se to daří a to
právě proto, že nelze vyhovět všem.
A neodpustím se rozloučit mottem: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody“.
S přáním krásného dne
Zbyněk Fojtíček
From: Baslova.Iveta [mailto:Baslova.Iveta@seznam.cz]
Sent: Friday, May 26, 2017 12:23 PM
To: starosta@bystricka.cz
Subject: Reakce na Váš dopis
Dobrý den pane starosto,
tak to jste mi to teda nandal :-), že?. Pokud jste můj mail bral jako nějaké brždění obce pro budoucí generace, tak to jsme se
skutečně nepochopili. Byli jsme vyzváni, ať vám zašleme své názory na tuto věc. Nic jiného, než pouze můj osobní názor za
tím nebyl. Na tuto schůzi jsem si šla vyslechnout, z vlastní iniciativy, informace, které měly uvést věci ohledně hřiště na
pravou míru. A tak se taky stalo. Nejsem nikým zmanipulovaná, dokonce ani žádná SMS mi na můj mobil nedošla. Tu jsem
měla možnost přečíst si, až když jsem šla ze schůzky na mobilu mé kamarádky.
I já samozřejmě vidím, že současné hřiště je v dezolátním stavu a není vyhovující venkovní ani vnitřní plocha. A máte
pravdu v tom, že když si tam jdou kluci hrát, tak jim taky říkám, bacha ať se vám nic nestane a nespadnou na vás třeba
branky! Samozřejmě že chápu, že je potřeba vybudovat nové prostory, jen o velikosti těch co se probíraly si myslím, že jsou
přehnané.
K počtu 13% jsem došla tak, že jsem si sečetla čísla, která byla ve studii (šachy 10, tenis 20, volejbal 20, nohejbal 20,
víceúčelové hřiště 20, cvičení žen 15, hasiči 20). Velmi mě mrzí, že jsem opomněla nebo z nepozornosti přehlídla číslo 200
lidí. Což je skutečně větší počet a můžeme být rádi, že se nám o děti starají a že zde nějaké aktivity udržují.
K mým "výpočtům" ohledně počtu obyvatel jsem došla tak, že to byl můj tip. Bohužel, podrobnější informace, které by se
týkaly výsledků sčítání obyvatel v určitém věku a obci, jsem skutečně nikde na internetu nenašla.
Nepopírám ani zásluhy vašeho zastupitelstva na chodu a prosperitě obce. Jelikož tady bydlím, vidím, že se zde stále něco
vylepšuje, opravuje, buduje atd. Také je mi víc než jasné, že se obec musí finančně podílet na chodu celé vesnice. A ani Vám
v jediné větě nevyčítám, že výstavba haly má stát určitou částku, to jste mě přesvědčili, že jste schopni zajistit.
Proč se lidé na schůzi nezabírali dalšími stavebními návrhy, opravdu netuším. Já můžu říct jen za sebe, že jsem tam šla
vyslechnout si věci ohledně plánovéné sportovní haly.
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Nemám potřebu se s Vámi přít o tom, zda si v budoucnu hala na sebe bude schopna vydělat nebo ne a jak bude vytížená. V
současné době na to mám svůj názor, který se třeba časem může ukázat jako omyl. Dobrá, potom svůj názor přehodnotím a
řeknu, že jsem se mýlila a chybu uznám. Nyní na tuto akci mám názor jaký mám. A dá se říct, že se přikláním k návrhům
paní Ježíkové.
Jedná se pouze o můj osobní názor, vy ho můžete přijmout, nebo si o tom myslet své. To já neovlivním. Ale určitě nebylo
mým záměrem, Vás takto rozpálit!
Samozřejmě Vám dávám svolení zveřejnit tuto naši komunikaci v zadání studie jako ostatní.
S přáním hezkého víkendu
Iveta Baslová

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%35

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%36

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%37

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%38

2

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%39

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

%40

From: Jaromír Peredarjuk [mailto:Peredarjuk@seznam.cz]
Sent: Friday, May 26, 2017 2:48 PM
To: starosta@bystricka.cz
Subject:
Čest.
Chtěl bych se ještě vyjádřit k uvažované výstavbě sportovní haly respektive k
zadávacím údajům (podkladům)
pro architekta.
Myslím že o těchto zadávacích údajích by neměla (nesmí) rozhodovat nesportovní
veřejnost , té patří názor na to jestli se má postavit hala nebo něco jiného. Jaké
parametry by měla mít je na budoucím uživateli a provozovateli t.j. sokol.
Vnitřní rozměry musí odpovídat standartům na provozování uvažovaných sportů.
Tyto rozměry nemají v Růždce ani na Bobrkách a Vsetíně Mohlo by to mít v
budoucnu přínos ve využití objektu (turnaje)
Zcela se zapomělo na fakt, že od začátku listopadu do konce dubna to je 6 měs. se
nedá venku provozovat nic kromě víceúčelového hřiště.
Jen pro info:
Bobrky 3x kurt přes týden zpravidla volno 20-21hod cena 430Kč/hod
Val.Mez 2x kurt -"06-07hod cena 350-400
Prostřední bečva 2x kurt
-"10-13hod cena 330Kč/hod
Ještě mě napadlo:
Vytápění plynem jako v Jaroměřicích asi nebude nejlevnější - jestli nebude lepší
tepelné čerpadlo , fotovoltaika nebo obojí.
Myslím že v zadávacích údajích by se měl objevit i požadavek na možné prosvětlení
střechy nebo boku budovy.
Haly které to nemají , bojují s intenzitou el. osvětlení a projeví se to na účtu za
el.energii a pak už bude pozdě.
Děkuji za úsilí a snahu zastupitelů za prosazení této akce a držím jim palce.
-s pozdravem Peredarjuk Jaromír
Peredarjuk-DATACOMM
75624 Bystřička 312
www.datacomm.cz
peredarjuk@seznam.cz
tel. 777 578 573
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