bystøický/bystrzycki

iNFORMÁTOR
12/2018

Bystøice - Bystrzyca

www.bystrice.cz

vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych svůj pravidelný úvodník v Informátoru začal poděkováním Vaším směrem. Ano, ještě jednou se vracím
ke komunálním volbám, které proběhly začátkem října a ve kterých voliči rozdali naprosto jasným způsobem karty. Děkuji
za Vaši účast ve volbách, děkuji za Vaše hlasy, děkuji za Vaši přízeň. Vězte, měl jsem obrovskou radost z výsledku voleb, ale
to co cítím a vnímám mnohem intenzivněji než úspěch, je pocit obrovské zodpovědnosti směrem k Vám, směrem k obci a
směrem k občanům…
Osobně jsem velmi rád, že v 15-členném zastupitelstvu je sedm nových tváří, navíc se jedná o mladé lidi, což je ta nejlepší
determinanta kontinuálního rozvoje naší obce. Dalším pozitivním zjištěním je skutečnost, že noví zastupitelé projevují vůli
pracovat bez politických předsudků a osobních animozit. Tato zjištění jsou velice důležitá, protože si musíme uvědomit,
že je před námi velice náročné čtyřleté období. Ano, na první pohled by se mohlo zdát, že je vše tak nějak nalinkované
– obec má nový územní plán, nový strategický plán rozvoje obce, akční plán priorit, takže stačí postupovat podle plánu
a harmonogramu. Víte, není tomu tak, protože praxe a běžná realita přináší jak změny toho územního plánu, tak revizi
strategie i přehodnocování priorit. Navíc je tady dlouhodobá zkušenost, že život na úřadě přináší každý den jiný příběh…
O všem, co nás čeká v nejbližším období, Vás budeme pravidelně informovat jak na stránkách Informátoru, tak
na obrazovkách Vašich televizí prostřednictvím vysílání kabelové televize.
Je naší povinností nadále budovat a rozvíjet to, čím je Bystřice známá, tzn. předškolní a školní infrastrukturu, sportovní
zázemí, podporu organizací a spolků, územní, přeshraniční a mezinárodní spolupráci, péči o bezpečnost občanů.
Velice dobře si uvědomujeme, že budeme čelit výzvám a trendům doby jako jsou zadržování vody v krajině, ochrana
životního prostředí, nakládání s odpady. Obrovskou výzvou pro nás bude blížící se nové dotační plánovací období. Víme
z vlastních zkušeností kolik mravenčí práce a úsilí je třeba věnovat správnému uchopení projektových záměrů a následné
přípravě a zpracování smysluplných projektových žádostí. Jsou to ony pomyslné běhy na dlouhou trať, mnohdy bez záruky
finálního získání dotace…
Jsme přesvědčeni, že s nástupem nové paní tajemnice dojde ke zkvalitnění vztahu na úrovni občan – úřad. Klademe si za cíl
zapracovat na celkové estetizaci obce výsadbou zeleně, instalací odpočinkových zálivů, zkrášlením veřejných prostranství.
Jednou ročně Vás budeme zvát na tzv. „veřejná fóra“, abychom slyšeli Vaše názory a Vaše dobré nápady.

K naplnění výše uvedeného potřebujeme chuť, zdraví, energii a také Vaši podporu. Přejme si, ať se nám všeho dostane,
ať se zvyšuje životní úroveň a kvalita života nejen v Bystřici, ale i v celém regionu!
Pohodové vánoce a zdravý rok 2019 přejeme,
Roman Wróbel, starosta Bystřice
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obec bystřice informuje
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tajemník/tajemnice...
Mnozí z nás mají osobu tajemníka obecního úřadu spojenou
s člověkem, jenž má v náplni práce utajování informací.
Pojem tajemník může také mnohdy evokovat představu
zaměstnance úřadu, jehož funkcí je něco skrývat… Opak je
pravdou. I když terminologie je možná zavádějící a přispívá
k budování komunikačních bariér, tajemník je především
„prostředníkem“, který pracuje s lidmi, a to jak se zaměstnanci
úřadu v roli jejich zaměstnavatele, tak i s širokou veřejností. Za
velmi výstižnou považuji definici ideálního tajemníka, jak byla
prezentována na valném shromáždění tajemníků městských
a obecních úřadů, které se konalo v roce 1996 v Chrudimi:
„ Ideální tajemník je osoba, která zvládne být špičkovým
manažerem, byrokratem v dobrém slova smyslu, přímým i
laskavým šéfem, právníkem, ekonomem, psychologem, který
hravě plní i neuskutečnitelné úkoly s minimálním počtem
úředníků za minimálních nákladů“.
Snahou tajemníka by mělo být posilování pozitivního
vnímání úředníků klienty úřadu. Stále ve společnosti
přetrvávají mýty a fámy o všemocnosti úředníků, jejich nízkém
pracovním vytížení a profesním protekcionismu. Přitom na
úředníky územních samosprávných celků jsou kladeny pořád
vyšší nároky z hlediska dosaženého vzdělání, průběžného
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vzdělávání a zkoušek odborné způsobilosti. Často při
kumulovaných funkcích se musí dobře orientovat
v různých, zcela odlišných oblastech. Bez nadsázky je
mnohdy zdůvodnění správního rozhodnutí z pera
úředníka územního samosprávného celku na
úrovni zdůvodnění rozsudku v soudnictví. I když je
veřejná správa svázána zákony, podzákonnými předpisy
a metodikami, stále musíme mít na paměti, že je to
služba Vám - občanům a veřejnosti. Mám za to - po
té krátké tříměsíční době na zdejším úřadu ve funkci
tajemníka, že všichni zaměstnanci obecního úřadu při
svém rozhodování dbají na zákonnost svých postupů,
ale mimo to mají na paměti, že jejich práce je službou
veřejnosti a je proto odváděna srdcem. Zaměstnanci
obecního úřadu nejsou jen zmínění úředníci, ale rovněž
pracovníci dělnických profesí zařazeni do Technických
služeb. Díky jejich obětavé práci naše obec vzkvétá, často
bez nutnosti vynakládat velké prostředky z veřejných
peněz na výkon potřebných činností externími subjekty.
Vždy je nutné jít dál. To co funguje nadále zlepšovat,
i proto naší snahou bude vytvářet úřad otevřený,
poskytující kvalitní služby a ve své činnosti uplatňující

princip vstřícného a rovného přístupu při dodržování právních předpisů. K realizaci těchto cílů je přínosné znát i Váš názor
občanů - našich klientů. Vaše připomínky, podněty, názory na chod obecního úřadu určitě přispějí k dosažení našeho společného cíle – vybudování moderního a otevřeného úřadu, který bude chápat výkon veřejné správy jako službu Vám – občanům
k všestranné spokojenosti.
Mgr. Marcela Cechlová
tajemnice obecního úřadu

vážení spoluobčané, pomáhejte společně s námi...
Obec Bystřice ve spolupráci s ŠVC Asklépios, z.s. organizuje
na bazénu v Bystřici humanitární sbírku pro bystřického
občana Samuela Tasku.
Pětiletý klučina Samík trpí poruchou metabolismu
způsobenou genetickou vadou. Jeho nemoc se jmenuje:
Mukopolysacharidóza III A, San Filippo syndrom - za tímto
složitým názvem se skrývá malá chyba v jeho genomu, která
způsobuje to, že jeho tělo neumí odbourávat určité „odpadní“
látky (metabolity). Tyto látky se střádají v jeho buňkách, což
buňky nevratně poškozuje. Pro tento syndrom je typické
především poškozování mozkových buněk a celého CNS.
Samík zapomíná postupně slova, která se naučil, přestává
nám rozumět, začíná se hůře pohybovat, ztrácí psychické i
pohybové (motorické) dovednosti které za 3-4 roky nabyl.
Za těch 5 let si prožil obrovské bolesti, trápila jej nespavost,
průjmy, nevolnost a musel absolvovat nespočet návštěv
lékařů, nemocnic a různých zákroků a vyšetření. Samík je náš
bojovník a hrdina, všechna vyšetření vždy probojoval s křikem
a vypětím sil, ale několik minut po bolestných zkušenostech
vždy nasadí svůj typický úsměv a svým náročným životem
prochází šťastný a odhodlaný. Každý člověk by se od něj
mohl učit, co to znamená „umět být spokojený za každých
okolností“, nevzdávat se a umět vydržet a bojovat až do konce
sil. Děti s tímto onemocněním se dožívají průměrně 15 let.
Na bystřickém bazénu najdete, dobří lidé se srdcem na
správném místě, pokladničku s krátkým příběhem o Samíkovi
Taskovi. Budeme rádi, když podpoříte tuto humanitární sbírku
a společně s námi pomůžete malému občanu Bystřice...
Přispívat můžete i zasláním finanční částky na
transparentní účet zřízený obcí Bystřice pro účely
této humanitární sbírky u České spořitelny, a.s.,

Za zřízení a nastavení podmínek na tomto účtu
děkujeme poradci ČS, a.s. pro veřejný a neziskový sektor
panu Mgr. Oto Sobolovi. Sbírka potrvá do 20.11.2019
Osobně i za ŠVC Asklépios, z.s. děkujeme, že se připojíte
k nám a všichni společně pomůžeme Samíkovi Taskovi a
jeho rodině v nelehkém životním údělu.
Mgr. Marcel Čmiel
místostarosta

č. účtu 030031-1681980319/0800.

Oprava mostu na silnici I/11
Správce stávající silnice I/11 Ředitelství silnic a dálnic ČR
naplánovalo na příští rok generální opravu mostu přes potok
Hluchová. Přestože na něm v nedávné době proběhly některé
sanační práce je jeho stav havarijní a vyžaduje zásadní
rekonstrukci. Tato rekonstrukce bude zahrnovat výměnu
podpor a mostovky a bude probíhat za úplné uzavírky mostu
a přilehlé části silnice I/11. Předpoklad realizace je cca 6
měsíců od dubna 2019 a po tuto dobu bude veškerá doprava
po staré silnici I/11 probíhat přes centrum obce. Doprava
po nové silnici I/11 nebude uzavírkou dotčena a bude
sloužit pro veškerou tranzitní dopravu mezi Jablunkovem a
Třincem. Celková oprava mostu je podmínkou majetkového
převedení staré silnice I/11 včetně veškerých jejích součástí
na Moravskoslezský kraj.

dešťová kanalizace

a z areálu DPS. Tyto vody včetně balastních podzemních
vod prosakující do původně jednotné kanalizace
nepřiměřeně zatěžovaly novou čistírnu odpadních vod a
zhoršovaly její účinnost. Tato kanalizace byla provedena
společností ROLS Beskyd v komplikovaném území, kde

V říjnu letošního roku byla dokončena dešťová kanalizace v
lokalitě kolem jízdárny nedaleko centra obce. Tato kanalizace
je určena k odvedení dešťových vod z celého školského areálu
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se musela vypořádat se stísněnými poměry mezi stávajícími
stavbami a intenzivně využívanými plochami. Investiční
náklady stavby ve výši 2,5 mil. Kč obec hradila plně ze svého
rozpočtu. Původně se uvažovalo o zadržení dešťových vod
v lokalitě formou podzemních vsaků, geologický průzkum
však ukázal vysokou hladinu spodní vody, která vsakování
neumožnila. Realizací a zprovozněním této stavby tedy došlo
k významné redukci dešťových a balastních vod přitékajících
do čistírny odpadních vod a ke zlepšení její účinnosti.

Chodník Na Pasekách
II. etapa

Chodník podél
silnice III/01146

Obec Bystřice má připravenou realizaci druhé etapy
chodníku v místní části Na Pasekách, a to v úseku od již
dokončené I. etapy stavby u RD č.p. 198 až po nástupiště
zastávky veřejné autobusové dopravy „Bystřice – rozc.
Košařiska“ pod mostem s novou silnicí I/11. Jedná se o
pokračování stávajícího chodníku po stejné straně silnice
III/01146 se stejnými technickými parametry. Vzhledem
ke skutečnosti, že chodník je z důvodu nesouhlasu SSMSK
se stavebními úpravami rozšířené pochozí římsy mostu
přes řeku Olši v tomto úseku přerušen, nepodařilo se pro
jeho stavbu získat dotaci, přestože jsme se o to pokusili v
rámci dotačního titulu na zvyšování bezpečnosti chodců.
Stavbu bude tedy obec hradit zcela ze svého rozpočtu,
předpokládané investiční náklady stavby jsou 1,75 mil.
Kč. Počátkem roku 2019 proběhne zadávací řízení na
zhotovitele díla, samotná realizace se předpokládá od
05/2019 a dokončení pak během tří měsíců.
Ing.Arch.Petr Zwierzyna
vedoucí odboru výstavby

Obec Bystřice současně s realizací pokračování chodníku
Na Pasekách připravuje i realizaci dalších pěších komunikací.
Dokončena je projekční příprava chodníku podél silnice
III/01146 od budovy Bowling Clubu až po hranici s Nýdkem,
vyřizuje se společné povolení stavby. Stavba by měla být
realizována v příštím roce z dotačního titulu SFDI na zvyšování
bezpečnosti chodců, nicméně protože byly zkráceny termíny
pro podání žádosti z února 2019 na listopad 2018 nestihli
jsme zajistit stavební povolení pro tuto stavbu. Stavba je
vzhledem ke svému rozsahu (více než 1,6 km), umístění
v silničním pozemku s množstvím podzemních inženýrských
sítí a speciálním požadavkům správce silnice na její odvodnění
značně komplikovaná. Přestože tedy byla na SFDI provedena
povinná konzultace projektu, budeme se ucházet o dotaci
v příštím roce s výhledem realizace v roce 2020.

Vážení občané,

Odbor finanční informuje

Možnosti úhrady poplatku jsou následující:
1. Platba prostřednictvím SIPO.
2. Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu před
termínem splatnosti poplatku.
3. Bezhotovostním převodem.
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za
komunální odpad u jednorázové - roční platby je 31.5.,
500,- Kč/osoba/rok v případě pololetních plateb je
splatnost poplatku na 1. pololetí 31.5. a na 2. pololetí
31.10., 250,- Kč/osoba/pololetí splatnost místního
poplatku ze psa je 30.6., 200,-- Kč/pes/rok.
V případě potřeby Vám rádi poskytneme další
informace na Obecním úřadě, odboru finančním kancelář č. 28 Drahomíra Sližová nebo na tel. č. 558 995
128. K zavedení platby prostřednictvím služby SIPO je
nutno předložit p. Sližové rozpis SIPO za poslední měsíc
z důvodu doložení spojovacího čísla.

jak jsme Vás již informovali prostřednictvím letáčků, opětovně
připomínáme, že pro zkvalitnění služeb Vám nabízíme
možnost úhrady níže uvedených poplatků prostřednictvím
služby SIPO. SIPO slouží k inkasování pravidelně opakujících
se plateb domácnosti, kdy jsou jednotlivé platby sdruženy
do jedné. Dochází tedy k úspoře nákladů i času za jednotlivě
provedené platby.
Prostřednictvím této služby je možné hradit:
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psa
Stočné
Vodné (mimo SmVaK)
Vzhledem k možnosti využít služby SIPO nebo zaplacení
poplatku v hotovosti na pokladně obecního úřadu, a to v
termínu před splatností poplatku, Vás upozorňujeme, že
počínaje rokem 2018 nejsou rozesílány složenky k úhradě
poplatku za komunální odpad a psa.

Drahomíra Sližová
odbor finanční

Nová venkovní učebna a záhony u základní školy v Bystřici
Obec Bystřice získala dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů na akci pod názvem: „Rozvoj venkovního
zázemní u PZŠ čp. 288“, Bystřice, okres Frýdek-Místek. Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro
výuku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty u Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským
jazykem vyučovacím Bystřice 366. Projekt je součástí komplexních úprav zahrady, která byla realizována ve dvou fázích.
Dotačně podpořený projekt navazuje na 1. fázi úprav školní zahrady, v rámci které proběhly terénní a sadové úpravy.
V rámci realizace tohoto projektu byl u budovy čp. 288 vybudován dřevěný přístřešek, byly pořízeny lavice a stoly, dále
byl vybudován bylinkový záhon a 2 vyvýšené záhony pro pěstování užitkových rostlin. Rostlinný materiál do záhonů zajistí
žáci ve spolupráci se školou v rámci zapojení žáků do realizace projektu. Venkovní učebna včetně záhonů slouží žákům již
od začátku tohoto školního roku.
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Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz
Renata Poloková

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů
HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V OBCI BYSTŘICE OD 1.1.2019

Lokalita svozu

Svozový den
Typ svozu:
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x za 3 týdny

I. Svozová část
II. Svozová část
III. Svozová část
U Hluchové (pravá strana řeky),
Karpentská (od Karp.
Škubňa (včetně levého břehu
Nýdecká (od kruhového objezdu k křižovatky k Olši), Mrozi, Mroži,
Hluchové), Suchý, V Pasekách, Pod
bowlingu), Farské, Třinecká (od U Joneczka, Koňské pleso (Do
Špillerem, Pod Gruňem, Do Pastuszky,
kr.objezdu ke Karpentské
Pavelca), Na Pasekách (od
Do Mareczka, Hradecké zadky
křižovatce), Nádražní (od
Olše po Křivou), Nýdecká (od
(Poremba, Kompařov),
kr.objezdu k žel.podjezdu)
bowlingu až po hranici Nýdek)
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

Směsný komunální odpad - popelnice, pytle černé

Termín svozu:

Každý týden v příslušný den dle lokality svozu
Každý lichý týden v příslušný den dle lokality svozu
V týdnech: 3, 6, 9,12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

Bystřice II. část - svoz v 1. týdnu se přesune z ÚT na ST
Bystřice III. část - svoz v 1. týdnu se přesune ze ST na ČT

Směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l

Den/četnost

1 x za 14 dnů

1 x za měsíc

úterý

v liché týdny

1. týden v měsíci

svozová část

svozové dny

I. část
II. část
III. část

Separovaný odpad v pytlích - papír, plast

úterý
středa
čtvrtek

svozové týdny

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky,
oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a
výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů,
televizory, rádia a počítače.
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a pneumatik (pouze z osobních a dodávkových
automobilů v množství do 5 ks). Mezi objemný odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace, sporáky, pračky
aj. Pro občany a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání s komunálními odpady obce a hradí pololetní
nebo roční poplatky, je sběr, svoz a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný. Využijte příležitosti a
zbavte se nebezpečných odpadů!
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Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů - 2019
1. pololetí 2019

Od 10:00 - 17:00 hodin

datum sběru

den

stanoviště kontejneru

13.5.

Po

karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG

14.5.

Út

před podjezdem u tratě - Bystřice střed

14.5.

Út

obchod Lisztwan

15.5.

St

restaurace na Škubni

15.5.

St

Suchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)

16.5.

Čt

Koliba v Pasekách

16.5.

Čt

na Císařské

17.5.

Pá

obchod Hruška - Na Pasekách

17.5.

Pá

Na Pasekách, aut. zast. na Křivé

2. pololetí 2019

bystřice se zajímá
Jak jste se již možná dočetli v předchozích
číslech Informátoru, od dubna roku 2017 je
Bystřice členem Národní sítě zdravých měst.
Jedná se o asociaci místních samospráv, které
se programově hlásí k principům udržitelného
rozvoje (principy místní Agendy 21), podporují
zdravotní životní styl obyvatel a snaží se co
nejvíce zapojit veřejnost do rozhodovacích
procesů v obci.
Během uplynulých dvou let se vedení obce
snažilo tyto principy řádně a zodpovědně plnit
a přinést tak dalšímu rozvoji obce co nejvíce.
Nově jsme tedy na veřejných a školních fórech
získávali informace o představách bystřičanů
na budoucnost obce a zároveň jsme tak zavedli
novou formu komunikace s žáky základních škol.
Na prvním ročníku Alis run jsme se zase snažili
podpořit zdravý životní styl nejen občanů obce
Bystřice, ale i občanů z přilehlého okolí.

Od 10:00 - 17:00 hodin

datum sběru

den

stanoviště kontejneru

15.7.

Po

karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG

16.7.

Út

před podjezdem u tratě - Bystřice střed

16.7.

Út

obchod Lisztwan

17.7.

St

restaurace na Škubni

17.7.

St

Suchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)

18.7.

Čt

Koliba v Pasekách

18.7.

Čt

na Císařské

19.7.

Pá

obchod Hruška - Na Pasekách

19.7.

Pá

Na Pasekách, aut. zast. na Křivé

datum sběru

den

stanoviště kontejneru

5.9.

Čt

karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG

6.9.

Pá

před podjezdem u tratě - Bystřice střed

9.9.

Po

obchod Lisztwan
restaurace na Škubni

10.9.

Út

11.9.

St

Suchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)

12.9.

Čt

Koliba v Pasekách

12.9.

Čt

na Císařské

13.9.

Pá

obchod Hruška - Na Pasekách

16.9.

Po

Na Pasekách, aut. zast. na Křivé

Občané a podnikatelé přistaví popelovou
nádobu ze svého stanoviště na předem
stanovené místo svozu (k místu nakládky
poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na
6:00 hod. ráno.

Plánovat a zajímat se o Vás a Vaše názory, milí občané,
budeme i v následujících letech. Plánujeme další školní i
veřejná fóra a akce či aktivity na podporu zdraví obyvatelstva
a především chceme a budeme dělat vše potřebné pro to, aby
život v obci byl trvale udržitelný a příjemný nejen pro nás,
ale i pro budoucí generace, protože v tom, já osobně, vidím
největší smysl :-)
Mgr. Kateřina Dubská
koordinátorka projektu Bystřice n. O.- efektivní a strategická
veřejná správa a koordinátorka MA21 a Zdravé obce Bystřice
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rok 2018……bylo TO náročné, ale krásné a smysluplné – proč ?
- protože vzniklo POZORU-hodné etnografické muzeum, jehož hlavním cílem je křísit, uchovávat a předávat Moudro našich
předků a ukazovat Kouzlo věcí prostých
- protože máme nové kvalitní TIC – Turistické informační centrum
- protože Nez-besední sál nabízí své nádherné prostory Lidem, kteří předávají svůj Talent a Um dalším
- protože v Kino-sále byly ručně, velmi pracně a s citem zrestaurovány nádherné historické lustry
- protože na akcích vytváříme atmosféru, která v Lidech probouzí to Dobré…..a těch akcí bude přibývat, tudíž bude přibývat
i Dobra – TO je naše cesta……
Ion

Vážení a milí,
je tomu už půl roku, co jsme se přesunuli
z neprodyšných katakomb obecního
úřadu do svěže prosvětlené budovy
bystřického kina. Za tu relativně krátkou
dobu se toho již nemálo událo. Stovky
párů různých bot stihly během léta zdolat
těch několik schůdků k nám do IC s úmyslem se ptát, kudy
kam zde dá se jít a co více lačným očkem uzřít ještě má turista
či turistka. Co nás ovšem těší mnohem víc, je rostoucí zájem
o živoucí tradici, která kapku po kapce nabírala tvar, jehož
nynější podobu jste mohli prvně spatřit na přelomu srpna a
září. Ano, máme za sebou úspěšné otevření etnografického
muzea, jak i tři workshopy a dvě periodické výstavy z oblasti
života a tradic lidu zdejších hor. Fakt, že návštěvníků bylo
mnohdy víc než nemalého množství pohárů a sklenic, mluví
sám za sebe. V rámci projektu „Slezské Beskydy - společné
dědictví“ připravujeme ještě jeden workshop a dvě periodické
výstavy, pozvánku na něž naleznete na zadní straně aktuálního
informátora. Tím ovšem nic ani zdaleka nekončí, jelikož už
teď jsou před námi další akce nejen z gorolského soudku.
- 14.12. se můžete těšit na projekci tří cestovatelských filmů o
Izreali a následnou besedu s režisérem Radovanem Lipusem.
- Na leden 2019 chystáme promítnutí filmu „Z temnoty duše
světlo“ spolu s povídáním o psychospirituální krizi, rostoucím
fenoménu dnešní uspěchané doby.
- V brzké době k nám také zavítá známý polský jazzový
pianista pan Wojciech Konikiewicz, v březnu pak zkrášlí naše
prostory výstava fotografií paní Beaty Tyrna s názvem „Rynce
z Gorola“.
- Krom toho chystáme přednášky a zážitkové workshopy
z oblasti arteterapie (malování, hudby, zpěvu, modelování
z hlíny) a celostního rozvoje, jak i výstavu holotropního
umění.
Jak vidno, plánů je mnoho a třebaže jsme teprve na začátku,
pevně doufáme, že ten začátek nebude mít konce.

P.S. Zahájením provozu muzea sběr artefaktů
nekončí, jelikož stálou expozici budeme během
roku neustále obměňovat. Máte-li proto doma
stoletý či starší skvost, s nímž byste se chtěli
podělit, doneste ho k nám, u nás se nic neztratí.
V těchto dnech budeme obzvlášť vděční za tradiční
gorolské ozdoby na vánoční stromek.
P.P.S. Kdyby měl kdokoliv z Vás námět na uspořádání
jednorázových či pravidelných přednášek, setkání nebo
výstav, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás vyslechneme a
v případě zájmu TO DÓMY DOKUPY :-)

S přáním všeho dobrého
Mgr. Lenka Sližová a Mgr. Daniel Młynek
Jednoduše
jedním dechem
LSDM
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V rytmu školní tepové frekvence...
Projektový den v základní škole

ERASMUS+ „EXON“. Tento projekt je zaměřen na
spolupráci mezi školami v oblasti environmentální
výchovy a trvá až do roku 2020. Tentokrát jsme se setkali
u nás v Bystřici.
Již v pátek jsme přivítali učitele a žáky z Portugalska
v Praze a přes víkend jim ukázali krásy našeho hlavního
města. Učitelé a žáci ze Slovenska a Polska dorazili do
Bystřice následně v neděli večer. Všichni hosté byli
ubytováni v penzionu Stadion. Naši žáci se ke svým
kamarádům ze zahraničí přidali ihned v pondělí ráno
a rychle se spřátelili. Český tým tvořilo 16 žáků 6. a 7.
tříd, kteří se po celou dobu projektového týdne starali o
přidělené kamarády.

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
provázejí nejrůznější akce v celé republice. K nahlédnutí byly
a jsou zajímavé výstavy a prohlídky, v nabídce jsou hudební
festivaly a slavnostní koncerty.
Náš největší státní svátek si připomněli taky žáci a učitelé
naší základní školy. V pátek 26. října se všichni sešli ve
velké hale, aby společně slavnostně zahájili oslavy tohoto
významného dne. Všichni žáci se rozdělili do 20 skupinek,
které vedli jednotliví učitelé. Vytvořili jsme úplně nové
kolektivy. V každém byl zástupce prvních až osmých tříd. Děti
se tak promíchaly a poznaly mladší i starší spolužáky. Naši
deváťáci se zapojili tak, že organizovali jednotlivé disciplíny.
Pro všechny bylo připraveno dopoledne plné soutěží,
kvízů, zajímavých úkolů, nechyběla ani sportovní disciplína.
Děti překonávaly opičí dráhu, prošly testem o našich
prezidentech, o územní samosprávě, státních symbolech,
splnily kvízy o našich malířích, hradech a zámcích, českých
bankovkách a mincích. Na dalších stanovištích jsme prověřili
osudové osmičky, Nobelovy ceny, české filmy. Poněvadž se
jednalo o Československou republiku, vyzkoušeli jsme si také
znalost slovenských slov.
Velice zajímavá byla malá výstava vojenských zbraní a
vojenských uniforem z 1. světové války, kterou pro děti
připravily paní učitelky Šárka Skupieńová a Monika Vítková.

Po pondělním slavnostním zahájení začali všichni ihned
pracovat a soutěžit. Nejdříve to byly hry na seznámení a
rozvoj anglického jazyka, poté soutěž v jízdě zručnosti a
znalosti dopravních značek včetně předpisů pro cyklisty
na školním dopravním hřišti ve spolupráci s autoškolou
p. Vašíčkové a bystřickou Obecní policií. Odpoledne naše
hosty slavnostně přivítal pan starosta na Obecním úřadě
a večer jsme se prošli Bystřicí.
V úterý se konala společná exkurze do muzea Tatry
v Kopřivnici a na Štramberskou Trúbu, odkud si všichni
přivezli čerstvě upečené „štramberské uši“.
Ve středu jsme soutěžili o nejlepší mapu okolí své vlastní
školy, podívali se do výuky a prošli celou školu. Odpoledne jsme si společně užili ve sportovních halách, kde se
soutěžilo ve třech sportech, a to ve florbalu, kopané a
odbíjené.
Ve čtvrtek nás čekala další exkurze do technického
areálu U6 v Ostravě, dospělé účastníky jsme vyvezli i na
Bolt Tower. A hned poté jsme sfárali do černouhelného
dolu v Landeku do obrovitánské hloubky 800 cm. Pozdní
odpoledne a večer strávili zahraniční žáci se svými kamarády z Bystřice v jejich rodinách.
V pátek jsme celý projekt vyhodnotili, rozdali certifikáty
a velmi neradi se se svými novými kamarády loučili. Naši
zahraniční hosté byli z pobytu nadšeni a nešetřili slovy
chvály na nádhernou obec a školu.
Nyní se již nemůžeme dočkat na další setkání, které
proběhne na jaře 2019 v Rakovci nad Ondavou (SR).

Závěrem se žáci II. stupně sešli v prostoru za školou, kde
s panem učitelem Jakubem Wolnym zasadili náš národní
strom – lípu a ozdobili ji trikolorami. Tečkou za tímto dnem
bylo zasazení jabloně u budovy I. stupně a samozřejmě
výborný oběd.
Doufáme, že tento den přinesl všem účastníkům zajímavé
informace o naší republice a spoustu příjemně strávených
chvil.
Autor: Mgr. Renata Bujnová

EXON Česká republika 2018
aneb 2. ročník mezinárodního
projektu ZŠ Bystřice
V týdnu od pondělí 15. října 2018 do pátku 19. října 2018 se
konalo další pracovní setkání žáků a učitelů v rámci projektu

Autoři: Mgr. Renata Krosová, Mgr. Jaroslav Šlehofer
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Úspěch v mezinárodní výtvarné
soutěži „Krásná jako kvítka...“
V letošním školním roce proběhl 28. ročník mezinárodní
dětské výtvarné soutěže v oboru kresby
a grafiky „Krásná jako kvítka...“. Téma letošního ročníku
bylo „Představuji svoji zemi“.
Do této soutěže byly zaslány i výtvarné práce žáků naší
školy. Ty zaujaly natolik, že obrázek Lucie Bardoňové z 6.B
obdržel „Cenu primátorky města Havířova“ a Tomas Heczko z
3.A získal ve své kategorii 3. místo. V této soutěži, snad jako
jediné, se každoročně uděluje cena také jednomu výtvarnému
pedagogovi. Tuto Cenu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě „Za pedagogické vedení“ získala paní učitelka
naší školy Mgr. Petra Labajová.
Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním ocenění
proběhlo na vernisáži 7. září 2018 ve Výstavní síni v Kulturním
domě Leoše Janáčka v Havířově. Vernisáže se osobně zúčastnil
i patron letošního ročníku, spisovatel a znalec české historie,
Jan Bauer.

vystoupení skupiny Blaf a večer jsme spolu strávili za
doprovodu již klasické diskotéky.
Tímto Vám Všem ještě jednou děkujeme! Dětem
za krásný program, vedení školy, učitelům a ostatním
zaměstnancům za nácvik programu a organizaci v
průběhu celé akce. Rodičům děkujeme za finanční dary,
zákusky, pomoc při přípravě stánků a pomoc při prodeji
ve stáncích během radovánek. Veškerý servis byl pro Vás
zajištěn ve 14 stáncích a 4 vstupech. Celkem náš tým
čítal 50 lidí, kteří se o Vás starali až do 1 hodiny v noci.
Vzhledem k Vaší vstřícnosti a aktivní spolupráci si
můžeme každý rok užívat tento nádherný den, kdy je
zcela jistě každý rodič pyšný na své dítě.
Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice
Mgr. Renata Krosova
www.facebok.com/srpsbystrice

Autor: Mgr. Libuše Čechurová

Školní radovánky spojené s 90- ti
letým výročím české školy
I když nám vyhlídky meteorologů od sobotního rána nepřály,
stále jsme doufali. Počasí se nakonec umoudřilo a my jsme
si mohli 2.6.2018 užít tento slavnostní den s našimi dětmi a
přáteli. Program byl skutečně pestrý, protože byl spojený s
90-ti letým výročím české školy. Tentokrát děti nevystupovaly
podle ročníků, jak jsme byli zvyklí, ale tématika jednotlivých
vystoupení se týkala 90. letého výročí, a proto se vše odvíjelo
od roku 1927 až do současnosti. Po úvodních proslovech se o
průvodní slovo postarali žáci 9. tříd, a to Ondřej Ž. a Tereza H..
Jako vzpomínku na slavnostní den otevření školy předvedli žáci
8. tříd pořadová cvičení. Poté následoval projev p. ředitele o
historii školy. Děti z MŠ zahájily vystoupení tanečky na motivy
lidových písní. Poté již program pokračoval po desetiletích.
Předvedli se fotbalisté a roztleskávačky, pracovníci mlékárny,
svaz sokolů, poupata a akrobaté. V roce 1957 následovala
cesta do vesmírných dálek, pak rok 1968, přestavba hostince
na MŠ, kruhový trénink, cvičení spojené s tématikou vody
(krytý bazén) a 9. třídy se rozloučily s vlastní adaptací na film
Mamma Mia.
Protože nás doprovázelo báječné počasí, tak si rodiče
mohli dát skvělé speciality, zákusky a další dobroty, které pro
ně připravil Spolek rodičů. Děti si dosytosti zatočily hlavy na
housenkové dráze a dalších atrakcích, které měly, stejně jako
minulý rok, od nás zdarma. Žáci 9. tříd se s ostatními rozloučili
diskotékou v jejich režii, odpoledne nám všem zpříjemnilo
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Jsem laskavec
Letos poprvé, ale určitě ne naposledy, se Školní
družina bystřické základní školy zapojila do Mezinárodní
akce ke Dni Laskavosti – JSEM LASKAVEC 2018. V úterý
13. listopadu 2018 se děti rozdělily do několika týmů.
21 čtvrťáků a páťáků šlo potěšit babičky a dědečky do
DPS senior v Bystřici, kde si společně zahráli Werkového
Všudybyla, pexeso a piškvorky. Zbytek družinových dětí
a jejich rodičů se rozdělil na čtyři pracovní čety, které se
vydaly uklidit Bystřici. A že bylo, bohužel, co uklízet. Celý
den také probíhala sbírka dětského oblečení a hraček
ve spolupráci s organizací Pomoc Těšínského Slezska
zastoupenou manžely Adamem a Irenou Cieslarovými.
Jsem Laskavec 2018 byl očekávaně skvělou akcí
s velkým zájmem všech zúčastněných. Je více než
pravděpodobné, že v dalších letech minimálně Školní
družina bystřické základní školy bude opět chtít být
laskavá k našim seniorům, přírodě a celému světu, čímž
by se z letošního Laskavce mohla stát v dalších letech
tradice.
Všem moc děkujeme za laskavou pomoc i laskavou
podporu.
Vychovatelky ŠD

migawki
z bystrzyckiej podstawówki

Jubileusze bystrzyckiej podstawówki
W tym roku nasza szkoła obchodzi trzy wielkie jubileusze: 120 lat położenia kamienia węgielnego pod budynek szkolny,
tzw. ludówkę, 95 lat położenia kamienia węgielnego pod główny budynek szkolny i 20 lat nadania imienia patrona szkole.
Kiedy w 1898 roku położono kamień węgielny pod nowy murowany budynek dla pięcioklasowej szkoły ludowej, który
stoi dzisiaj przy drodze prowadzącej do Nydku, nikt nie wiedział, jak potoczą się dalej losy tej szkoły. Przetrwała ona dwie
zawieruchy wojenne, była świadkiem położenia kamienia węgielnego pod nową szkołę wydziałową w październiku 1923,
przeżyła okres przemian ustrojowych, transformacji systemu nauczania, aby dotrzeć aż do dnia dzisiejszego.
W jubileuszowym 1998 roku bystrzycka szkoła wybrała swojego Patrona, rodaka z Karpętnej, Profesora Stanisława Hadynę.
To nie był jeszcze koniec zmian. Bystrzycka placówka dostosowała się również do reformy systemu nauczania, zaczęła
stosować nowe metody nauczania oparte na wykorzystaniu techniki komputerowej, tablic interaktywnych i Internetu.
Pomimo nacisku nowoczesnych technologii udało się nam zachować tradycyjny charakter szkoły, realizowany według
szkolnego programu nauczania: „Szkoła z tradycją – szkoła przyjazna dzieciom”. W placówce działa zespół folklorystyczny
Łączka, biorący narybek z zespołu Trowniczek działającego w naszym przedszkolu, prężnie pracują dwa chóry Wiolinki
i Crescendo i jest aktywna Harcerska Drużyna Wodna Grom. Młodzi konstruktorzy rozwijają swój talent w kółku robotyki.
Dbamy o naukę języka angielskiego wśród najmłodszych. Stawiamy również czoła zagrożeniom dla naszych dzieci poprzez
realizację różnych programów profilaktycznych. Nadal jesteśmy jedną z przodujących szkół w zmaganiach sportowych,
corocznie organizujemy zawody pływackie dla polskich szkół na Zaolziu. Nie boimy się tworzyć i realizować różnorodne
projekty, współpracujemy ze szkołami z Polski.W szkole jednak najważniejsza jest nauka. Ważny dla nas jest udział w
olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach recytatorskich i czytelniczych. O sukcesach, a może i małych porażkach,
możecie Państwo poczytać w tym właśnie jubileuszowym artykule.
TALENT 2018
W czwartek 14 czerwca 2018 w
trzynieckiej „Trisii” dwóch naszych
uczniów za bardzo dobre wyniki
w olimpiadzie fizycznej zostało
nagrodzonych przez dyrekcję huty
trzynieckiej dwoma prestiżowymi
nagrodami Talent 2018. Nagrody
otrzymali: Mateusz Veselý IX (2
m. w powiatowych eliminacjach
olimpiady
fizycznej),
Wiktor
Borski VIII (1 m. w powiatowych
eliminacjach olimpiady fizycznej).
/
/
ZIELONA SZKOLA
NAD BALTYKIEM

Uczniowie klas siódmych wyjechali w tym roku do ciekawego
miejsca nad Bałtykiem. Zielona Szkoła zagościła tym razem
w Jastrzębiej Górze, znanym kurorcie nadmorskim, gdzie
znajduje się najbardziej wysunięty na północ punkt Polski
– Gwiazda Północy. Zakwaterowani zostali w luksusowym
hotelu wypoczynkowym Vis, kilkaset metrów od plaży.
Siódmacy zwiedzili port we Władysławowie, Centrum Sportu
w Cetniewie, zobaczyli Fokarium i Muzeum Rybołówstwa
na Helu. Chyba największą atrakcją całego pobytu to rejs
statkiem z Helu do Gdyni i wycieczka do Słowińskiego Parku
Narodowego. Dobrą lekcją patriotyzmu były odwiedziny
Westerplatte połączone z wycieczką do Gdańska, aby
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zobaczyć prawdziwe perły historii tego miasta. Żuraw,
stary port morski, Bazylika Mariacka, stare kamieniczki
i fontanna Neptuna stworzyły klimat, który mało
gdzie można znaleźć. Pogoda była wspaniała, dlatego
też większość czasu siódmacy spędzili na plaży.
Organizatorem Zielonej Szkoły był Kongres Polaków
w Republice Czeskiej.
Koncert Majowy
Jubileuszowy dwudziesty Koncert Majowy odbył się
19 maja 2018 w trzynieckim DK Trisia. W zapełnionej
po brzegi sali zaprezentowały się chóry w repertuarze
ludowym, współczesnym i sakralnym. Oprócz chórzystów
Wiolinek i Crescenda zaśpiewali rodzice i absolwenci
bystrzyckiej podstawówki. Specjalnym gościem koncertu
był również chór Collegium Canticorum.

XXXVI Igrzyska Lekkoatletyczne
Tegoroczne zmagania lekkoatletów przebiegły w piątek
1 czerwca 2018 na stadionie w Trzyńcu. Organizatorem
mistrzostw była PSP w Czeskim Cieszynie. Na starcie stanęło
397 zawodników z całego Zaolzia. Nasza ekipa liczyła 34
uczniów, którym udało się wywalczyć 3 złote, 2 srebrne i 7
brązowych medali.
Rozvíjej se, poupátko
Niezwykle prestiżową imprezą śpiewaczą, porównywalną z
Festiwalem Piosenki Dziecięcej, jest konkurs solowy Rozvíjej
se, poupátko. W tym roku odbyła się szesnasta edycja tego
muzycznego bienale. Trójka naszych reprezentantek wzięła
najpierw udział w konkursowych przesłuchaniach regionu
jabłonkowskiego, które odbyły się w DDM w Trzyńcu dnia 10
maja 2018. Jej występ zakończył się ogromnym sukcesem świetnymi lokatami i awansem całej trójki do finału konkursu.
Finałowe prezentacje konkursu Rozvíjej se, poupátko naszych
utalentowanych wokalistek, które odbyły się 19 maja 2018,
stały również na bardzo wysokim poziomie. Rebeka Cieślar
kl. 3 uzyskała 1. miejsce, a Justyna Navrátil z kl. 4. zdobyła
Nagrodę Specjalną Jury za Muzykalność.
/
Miedzynarodowe Igrzyska Rzemiosla
2018

W środę 27 czerwca 2018 uczniowie klasy 9.
wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia.
W wielkim skupieniu i ciszy zwiedzili teren największego
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Dzięki ciekawemu wykładowi przewodnika ta bardzo
potrzebna w dzisiejszych czasach lekcja historii na pewno
pozostanie dziewiątakom na długo w pamięci. Wycieczka
została sfinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska“.
XIX Memorial/ Alojzego Adamca
Wspaniale spisali się nasi chłopcy w 19. edycji Memoriału
Alojzego Adamca, piłkarskiego turnieju polskich szkół
podstawowych na Zaolziu, organizowanego tradycyjnie
przez Macierz Szkolną w RC. Brakowało im bardzo mało do
sukcesu. W finale przegrali z drużyną z Jabłonkowa, zajmując
tym samym 2. miejsce. Wojtek Kaniok został najlepszym
strzelcem turnieju.
Piatacy w Krakowie
Wycieczka edukacyjna klasy piątej rozpoczęła się
w piątek 25 września 2018 roku na Wzgórzu Wawelskim.
Na dziedzińcu arkadowym Zamku Wawelskiego uczniowie
dowiedzieli się o tym, jak żyli dawniej królowie na zamku.
Niesamowite wrażenie zrobiła na piątakach Katedra
Wawelska z Dzwonem Zygmunta i grobowcami królów
polskich. Z katedry poszli do Smoczej Jamy i na Rynek
Krakowski, gdzie zobaczyli Sukiennice, pomnik Mickiewicza i
Bazylikę Mariacką z ołtarzem Wita Stwosza. W History Land
zobaczyli zbudowane z ponad miliona klocków Lego makiety
imponujących zabytków i wielkich bitew, które zmieniły
bieg historii. Wracając na Powiśle, mijali mury obronne
miasta, Barbakan, Bramę Floriańską i Sukiennice. Uczniowie
wysłuchali hejnału mariackiego, kupili pamiątki, pożegnali się
z Krakowem i pełni wrażeń wrócili do domów. Wycieczka
edukacyjna odbyła się dzięki wsparciu finansowemu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“.
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Światowy Dzień Uśmiechu
Pierwszy piątek października jest od 1999 roku nazywany
świętem uśmiechu, a na całym świecie obchodzony jest
wtedy Światowy Dzień Uśmiechu. W tym roku klasa IX
ze swoją wychowawczynią przygotowała dla uczniów
wesołą niespodziankę. Już w drzwiach wejściowych
witała wszystkich sympatyczna buźka, która zapowiadała
dzień pełen uśmiechu, radości i słodyczy :-).
Bystrzyca 1918 droga do
/
Niepodleglej
W niedzielę 14 października 2018 Dom PZKO w Bystrzycy
wypełniła podniosła atmosfera obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W imprezie nazwanej „Bystrzyca 1918 – droga do
Niepodległej“ wystąpił również nasz chór szkolny
Crescendo. Dzieci przedstawiły zróżnicowany repertuar,
na który złożyły się poważne utwory, jak Mazurek
Dąbrowskiego czy rozrywkowe, jak piosenka Kocham
Cię, Polsko. Występ Crescendowców został nagrodzony
pochwałą Konsula Generalnego RP w Ostrawie Janusza
Bilskiego oraz mocnymi brawami licznie zebranej
publiczności.
„Kopciuszek“ na jubileusz
W piątek 9 listopada 2018 bystrzycka szkoła
podstawowa otworzyła swoje drzwi dla szerokiej
publiczności. Imprezie jubileuszowej towarzyszyło kilka
ważnych wydarzeń. Po ostatnim piątkowym dzwonku
szkolnym można było zwiedzać odnowione korytarze
szkolne obu szkół, nowy oddział świetlicy, no i oczywiście
lokale klasowe. Następnie odbyło się otwarcie nowego
wejścia budynku przy drodze i znajdującej się obok wejścia
klasy w plenerze z grządkami do uprawy warzyw i ziół,
którą udało się zbudować dzięki funduszom Ministerstwa
Środowiska Naturalnego RC oraz Gminy Bystrzyca. W tym
samym czasie w budynku głównym można było zwiedzić
okolicznościową wystawę wkomponowaną w retro klasę.
Punktem kulminacyjnym całej imprezy była muzyczna
bajka „Kopciuszek”, w której udział wzięli wszyscy
uczniowie bystrzyckiej szkoły. Widownia złożona z 450
osób – kilku generacji absolwentów nagrodziła gromkimi
brawami wspaniale przygotowane przedstawienie. W
czasie całej imprezy można było spróbować smacznych
ciast z kawą czy herbatą w kawiarence „U Stasia“
zorganizowanej w lokalu klasy dziewiątej, a o miłą i
sprawną obsługę zatroszczyły się dziewiątaczki. Dla wielu
osób, które odwiedziły w tym dniu szkołę, była to okazja
do spotkania kolegów z ław szkolnych, powspominania
młodzieńczych lat czy porozmawiania z nauczycielami
uczącymi kiedyś w bystrzyckiej podstawówce.

ZUŠ OPEN

Dne 24. 5. 2018 se naše pobočka ZUŠ Třinec v Bystřici
zapojila do celorepublikové prezentace ZUŠ. Konkrétně
jsme se připojili k 491 školám a vystupovalo celkem 252 218
účastníků této akce. Naši učitelé i žáci si připravili hned dvě
veřejná představení. V 10:00 hodin byl program cílen pro
MŠ a ZŠ z našeho okolí. Starou tělocvičnu ZŠ Bystřice, kde
se akce konala, navštívily děti z MŠ a ZŠ Hrádek, dále MŠ i
PZŠ Bystřice a v neposlední řadě i MŠ a ZŠ Bystřice. První
představení bylo zaměřeno na prezentaci vyučovaných
nástrojů zakomponované do poutavého příběhu holčičky,
která šla kolem hudební školy a slyšela hrát nástroj… Potkala
pana učitele, který jí provedl budovou a odpovídal jí na různé
otázky. V závěru představení si děti MŠ a ZŠ mohly vyzkoušet

také přijímací řízení nanečisto. Do tohoto příběhu byla
vložena krátká vystoupení různých nástrojů i souborových
skupin. Paní učitelky i děti MŠ i ZŠ byly doslova nadšené
celou koncepcí a vystoupení se všem, včetně těch
nejmenších, líbilo.
Odpoledne od 16:00 hodin se naše pobočka
prezentovala pro širokou veřejnost. V hudebním
pásmu, jež trvalo necelé dvě hodiny, vystoupilo
široké spektrum jednotlivých vyučovaných nástrojů
i hudebních uskupení. V předsálí tělocvičny manželé
Bubikowie s podporou rodičů našich dětí podávali
občerstvení. Paní Renata Folwarczna zařídila dětem
oblíbený popcorn, u něhož se místy dokonce tvořila
i menší fronta. Pan Rusz od rána chystal ozvučení, aby
nás bylo slyšet. Poděkování patří i vedení ZŠ Bystřice
za pohodovou spolupráci, organizaci a pronájem
tělocvičny. Děkujeme všem za přípravu tohoto dne, do
kterého se zapojilo velké množství žáků, učitelů a hlavně
i rodičů, bez nichž by se tento nevšední a “neformální”
hudební den nemohl vůbec uskutečnit.
Určitě se podívejte do naší galerie na webových stránkách
www.zusbystrice.cz, kde najdete fotodokumentaci
celého dne. Snímky naleznete ve školním roce 2017/2018.
Naleznete tam i spoustu dalších informací a událostí
z průběhu celého školního roku.
Za celý pedagogický sbor
vedoucí bystřické pobočky ZUŠ Třinec
uč. Petr Vondráček, DiS. & DiS.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017/2018 S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ačkoli se dětem může zdát školní rok dlouhý, plný úkolů a práce – Dům dětí a mládeže se jim snaží tento čas zpříjemnit.
Jinak tomu nebylo ani ve školním roce 2017/2018. I v tomto roce se pro děti otevřelo spoustu kroužků, ve kterých se mohly
naučit něco nového, mohly dále rozvíjet svůj talent nebo se zkrátka mohly jen pobavit.
Na společenském oddělení děti celý rok kreslily a malovaly, vyráběly z keramiky, šily, poznávaly v rámci kroužku Chovatel
nová zvířátka, hrály na kytaru a taky hodně tančily. Tančilo se například v kroužcích břišních tanců všech možných kategorií
– zde dívky získaly spoustu cenných umístění. Tancovalo se také na kroužcích Dance Fusion a Zumbička.
Sportovní oddělení nabízelo také spoustu možností, jak si protáhnout tělo a získat sportovního ducha – oblíbeným
kroužkem byl florbal, badminton, sebeobrana nebo stolní tenis. Mezi sportovce se řadí také mažoretky a roztleskávačky,
které si v průběhu roku dotančily pro mnoho cenných medailí. Díky mažoretkám se v loňském školním roce konaly i dvě
velké soutěže v mažoretkovém sportu, a to Kvalifikace na Mistrovství České republiky a tradiční Bystřická hůlka.
Ani na ty nejmenší děti v DDM nezapomněli – maminky se svými dětmi (děti od 12 měsíců) mohou již několik let
navštěvovat dopolední klub Človíčkov.
Dům dětí a mládeže se postaral také o to, aby si nejen děti, ale i dospělí mohli svůj pracovní rok zpříjemnit různými
aktivitami. Fungovaly kurzy zaměřené na rukodělné činnosti, jako například patchwork, pletení z papíru nebo oblíbený
kurz šití. Dospěláci si mohli také zacvičit, či zatančit – tyto aktivity nabízely kurzy cvičení pro ženy, pilates, jógy, fitness nebo
flamenca. Mezi dospělými je taktéž oblíbena posilovna, do které se sjíždějí nejen místní sportovci.
Kromě zájmové činnosti pořádalo DDM spoustu tradičních akcí – rozloučili jsme se s létem, setkali jsme se s Mikulášem,
navštívili jsme vánoční a velikonoční výstavu, pobavili jsme se na karnevalu nebo jsme oslavili Den dětí. Další velkou akcí
byla Jarní revue, na které děti z kroužků předvedly, jak
pilně celý rok trénovaly.
A aby se dětem náhodou nevlekly prázdniny, byla
pro ně připravena pestrá nabídka táborů a odborných
soustředění. Pobytový letní tábor se konal v Řece a děti
mohly na vlastní kůži zažít tábor Naruby. Menší děti
si zase vybíraly z řady mini táborů. Po páté se konala
také Letní taneční škola, tentokrát s podtitulem Hvězdy
Holywoodu. Během prázdnin se dívky zúčastnily také
soustředění břišních tanců nebo soustředění mažoretek
a roztleskávaček.
Letos si Dům dětí a mládeže připravil neméně
zajímavé kroužky a kurzy, které stojí za povšimnutí. Těšit
se můžete opět i na hodně akcí, a to jak tradičních, tak
zbrusu nových.
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DPS - SENIOR BYSTŘICE
Je to neuvěřitelné, ale Domov s pečovatelskou službou
Senior v září letošního roku oslavil 15 let od svého uvedení
do provozu. Ano, je to tak. Ta krásná stavba již zdobí obec
tolik roků.
Pamatuji si, že když jsem jako Těšíňák projížděla směrem na
Nýdek, vždy se můj pohled upřel směrem vlevo a přemýšlela
jsem, co to tady vůbec je za krásnou budovu. Častokrát jsem
si říkala, že to budu muset prozkoumat. Ani ve snu by mě
nenapadlo, že to je domov s pečovatelskou službou a už
vůbec ne, že osud tomu nahraje a já budu jeho vedoucí. :-)
Domov si společně se svými obyvateli prožil za těch 15 let
spoustu radostí, ale i starostí, zklamání….. Prostě se tady
žilo a moc si přejeme, aby se tady žilo stále! Proto jsme
připravili oslavu výročí, pozvali jsme hosty z řad vedení obce,
radních, zastupitelů, sociální komice obce Bystřice, bývalých
zaměstnanců a spřátelených sociálních služeb. A myslím si, že
jsme si to všichni užili.
Jako hvězda oslav byla pozvána zpěvačka Ywetta Simonová.
Nemáte ani ponětí, jak jsem každý den sledovala telefon
a sdělovací prostředky a tajně doufala, že paní Ywetta
neonemocní. Když byla středa, tak jsem si říkala, že to
snad všechno klapne. No a přišel čtvrtek před oslavami a
zvonil telefon. Paní Ywetta odřekla účast pro nemoc. V ten
moment mi běželo hlavou, že snad budu muset zpívat já. :-)
Samozřejmě jsem měla v záloze náhradní program, ale už by
to nebylo to pravé. Ale protože jsem žena činu, žhavila jsem
telefony až se podařilo sehnat náhradu hodnou paní Ywetty.
Tou náhradou nebyl nikdo jiný než duo Eva a Vašek. Musím
se přiznat, že jsem ani nedoufala, že budou tak skvělí. Čišel
z nich klid a pohoda. Byli vstřícní, milí k lidem, příjemní…
Prostě samá superlativa.
Po jejich koncertu, kde jsme si všichni společně zazpívali, se
konalo odhalení sochy pana Petra Borečka před budovou DPS

a následoval pozdní oběd v jídelně DPS a přátelské
posezení, které nám zpříjemnily břišní tanečnice z
Bystřice. Pobavila mě poznámka jednoho pana ředitele,
který své kolegyni říkal „…. Ty si ber recept na zákusek,
který jsme jedli a já si vezmu
kontakt na břišní tanečnice ….“ :-)
DPS Senior bych chtěla popřát hodně spokojených
obyvatel a ještě mnoho takových oslav!
PS: Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří
se na úspěšném uspořádání oslav podíleli. Jmenovitě
to byly mé kolegyně Lucie Stéblová, Božena Lupinská,
Ivana Grocholová, Marie Kotasová, Jana Krystová, Iveta
Pavlinová a dále pracovníci technických služeb obce
Bystřice pod vedením pana Bogdana Kluze. Pomalu bych
zapomněla na naše velké pomocníky a to studentky
ze Střední Albrechtovy školy z Českého Těšína, které
krásně připravily slavnostní tabuli a vzorně všechny
obsluhovaly!!!
Mgr. Monika Kovářová, DiS

Proč naši senioři studují?
Uznání a obdiv za pílí a pozitivní vztah ke vzdělání si zaslouží
senioři, kteří již šestým rokem navštěvují Virtuální Univerzitu
třetího věku probíhající v bystřické knihovně. Drtivá většina z
nich už byla slavnostně promována na provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Studenti se však
rozhodli pokračovat dál ve svém studiu a letos ukončí už svůj
11 semestr výuky!
Ono nejde jen o to, aby studenti absolvovali všechny
přednášky v průběhu semestru. Vzhledem k virtuální
formě studia, je potřeba úspěšně zvládnout řadu testů a
to v elektronické podobě. Aby testy všichni zvládli, je třeba
dostatečně ovládat počítačovou gramotnost, což znamená,
kamarádit se s počítačem. A jak je všeobecně známo, někteří
senioři už vesměs rádi přenechávají tuto zdatnost mladším
členům rodiny. Jenže u nás v knihovně tomu tak není. Naši
studenti si s počítačem už skvěle porozuměli.
Proč bystřičtí senioři studují, co jim studium Virtuální
Univerzity třetího věku přináší? Tuto otázku jsem si jednoho
dne položila sama. Zajímalo mě, jaké odpovědi by se mi
dostalo, kdybych ji položila do pléna našich studentůbystřickým seniorům, kteří tuto VU3V navštěvují.
A to jsem také udělala. Věřím, že i vás budou zajímat názory
našich seniorů na studium a zamýšlení nad důvodem, proč … :
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„Studium VU3V mi jednoduše přišlo do cesty a já jsem
to přijala, jako vhodnou příležitost objevit pro sebe něco
zajímavého a nahlédnout blíže do oblastí, na které mi při
zaměstnání nezbýval čas nebo které prostě existovaly
mimo mě.„
„Univerzitu navštěvují lidé, se kterými jsem ráda a
těším se na každou přednášku. Užívám si také čas při
vypracování testů.“
„Proč studuji? Nejprve ze zvědavosti, jak to všechno
probíhá. Teď ze zvědavosti, co dalšího se mohu dozvědět.“
„VU3V v bystřické knihovně je pro mě příležitost
seberealizace a sebevzdělávání, objevování nových
informací, setkání s lidmi se stejným cílem. A v neposlední

řadě milá, pozitivně naladěná, znalá věci a plná motivace
paní vedoucí. Neváhejte a přijďte mezi nás.“
„ Líbí se mi prostředí i kolektiv, mám radost, když se mi podaří
udělat testy co nejlépe.“
„Dozvídám se nové zajímavé informace, a také jsem získala
nové přátele. Vzhledem k tomu, že ke studiu potřebuji také
počítač, musela jsem se naučit s ním pracovat. Někdy, když
jsem v koncích, volám na pomoc vnoučata. Udivuje mě, že mi
vždy rádi přispěchají na pomoc.“
„Když jsem se dozvěděla o možnosti stát se posluchačkou
VU3V, řekla jsem si proč ne. Přednášky se konají v příjemném
prostředí bystřické knihovny a velký plus je, že videopřednášku
můžeme shlédnout také doma. Dalším pozitivem je
skutečnost, že si můžeme vybrat z nabízených přednášek ty,
které nám nejvíc vyhovují.“„V hezkém a příjemném prostředí
místní knihovny se již setkáváme šestým rokem. Chtěla bych
poděkovat paní vedoucí, která nám studium umožnila, věnuje
nám svůj čas, a organizuje všechno spojené se studiem. Škola
mi obohatila život v důchodu.“
„Když jsem absolvovala první semestr, netušila jsem, že se
budeme skoro ve stejné sestavě setkávat řadu dalších let na
zajímavých přednáškách. Jsem tomu velmi ráda. Potěšil mě
také fakt, že se po toulkách po českých hradech, zámcích nebo
historických centrech měst setkávám se jmény architektů, o
kterých byla řeč na našich přednáškách.“

„Genealogie mě zajímá už delší dobu, proto jsem se
rozhodla využít příležitosti, rozšířit si vědomosti v
tomto oboru. Je to můj první semestr a studium se mi
líbí. Doufám, že poznatky mi pomohou dále rozšířit
rodokmen naší rodiny. Kolektiv studentek je přátelský a
cítím se tady dobře.“
Máte stejný dojem jako já po přečtení výše uvedených
zamýšlení našich studentů nad důvodem studia VU3V?
Jsem velmi potěšena. Studenti jsou plní elánu a nasazení.
Dostalo se nám krásných emocionálních odpovědí.
Osobní pohoda a spokojenost. Radost ze setkávání se
a sdílení zážitků. Optimismus a pocity naplnění. Dobrá
nálada. Svůj čas využívají činorodě a smysluplně. Jejich
názory jsou důkazem toho, že se nemáme nikdy bát začít
s něčím novým, neznámým. Naopak, nové poznání je
obohacující v každém věku.
A co k tomu dodat víc. V koutku duše jim můžeme i
trochu závidět. Pocit spokojenosti ze sebe samých, z toho
co dokázali, je pro ně určitým způsobem nenahraditelný.
Za sebe přeji všem studentům i nadále skvělé studijní
výsledky, radost ze společných setkání na půdě knihovny
a řadu obohacujících zážitků při plnění studijních
povinností přenesených do virtuálního počítačového
světa.
PhDr. Halina Paciorková

Bystřicí zněla Československá hymna
Přesně na den – 28. října 2018, kdy vzniklo Československo,
zazněla v Bystřici Československá hymna. Matice slezská,
pobočný spolek v Bystřici nad Olší, připravila na tento den, s
podporou vedení obce, důstojnou oslavu. Více jak 70 občanů
Bystřice přišlo, v sychravém podzimním dni, vzpomenout tuto,
pro celý národ, jedinečnou událost. Za zvuků československé
hymny, proslovech a zdravicích hostů byla slavnostně
zasazena Pamětní lípa - strom svobody u chodníku k Domu s
pečovatelskou službou. Do jejich kořenů byl uložen Pamětní
list, zdravice prezidenta České republiky Miloše Zemana, a
pamětní mince – jako poselství budoucím generacím. Jak
uvedla předsedkyně Matice slezské paní Anna Konderlová,:
„Připomeňme si, že Matice slezská v Bystřici se snažila v celé
své činnosti, v době tzv. první republiky nejen připomínat
tento významný den – vznik ČSR, ale také osobnost jejího
prvního prezidenta T.G.Masaryka. Připomeňme, že 28. srpna
1927 se konalo slavnostní otevření budovy české obecné a
měšťanské školy, která byla po našem prvním prezidentovi
pojmenována. V roce 1930 obecní zastupitelstvo udělilo
T.G.Masarykovi čestné občanství.“
Kronikář obce Petr Majer, pak ve svém vystoupení poukázal
na to, že T.G.Masaryk Těšínsko velmi dobře znal také před
vznikem našeho státu. Ještě na počátku minulého století zde
byl vícekrát, přijížděl sem ze sousedního Valašska, prošel a
projel i Těšínsko a zvláště Slezské Beskydy se mu líbily. Víme,
že vyšel na Javorový, kde se podepsal do Pamětní knihy
německé útulny, sešel dolů do Třince, zastavil se v Bystřici a v
Návsí na evangelické faře a prošel Jablunkovem a průsmykem.
„Stojíme před Domovem s pečovatelskou službou a cítím
hrdost, radost a také optimismus. Vede mě k tomu několik
skutečností. Tou hlavní je fakt, že žijeme v zemi, která oplývá
nejen přírodními krásami, ale oplývá moudrými lidmi…“,
zdůraznil mimo jiné starosta obce Roman Wróbel.
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A z došlých gratulací zmiňme jedinou:
„Dovolte mi, abych Vám poblahopřál k dnešnímu
velkému svátku. 28. října 1918 nám dali naši předkové
Československou republiku. Byl to slušný stát. Slušný
ke svým občanům i ke svým sousedům. Nikdy jim
nevyhrožoval, nikdy k nim nevysílal diverzní skupiny
s úkolem ničit, ubližovat, zastrašovat a zabíjet. Nikdy
neanektoval cizí území. Je fajn vědět, že my Češi
se nemusíme nikomu omlouvat. Nemusíme se za
Československo stydět.“
Přítomní si na závěr mohli koupit pamětní minci
raženou k tomuto účelu, zdarma obdrželi knihu o Bystřici
někdejšího kronikáře Karla Gaury a Matice slezská pro
všechny připravila dárek s logem,občerstvení, koláčky a
hlavně teplý čaj.
Ing. Aleš Troszok, Ph.D.
člen výboru Matice slezské

/
rok pod znakiem mlodości
i radości
Zespół Folklorystyczny Bystrzyca działający przy MK
PZKO Bystrzyca przeszedł w tym roku kilkoma zmianami
organizacyjnymi, czego efekty pewnie odczuliście już
w trakcie sezonu balowego. Napływ nowej energii ujawnił
się nie tylko w żywiołowym country, wciągając balowiczów
w scenerie „Dzikiego Zachodu”, ale również udowodnił, że
lata dwudzieste to najlepszy okres.
Nowa generacja pokazała, na co ich stać. Swą młodością
oczarowała nawet jurorów w trakcie kandydatury Gminy
Bystrzyca w ankiecie Wioska roku 2018.
Ostro zabraliśmy się do treningów, próby odbywające
się dwa razy w tygodniu szybko przyniosły swe efekty, co
można było podziwiać na różnych występach w regionie, za
granicami państwa, ale też w filmie.
No, kto by powiedział, że folklor będzie najmilszym
elementem nowo powstałej czeskiej bajki, a że członkowie
ZF Bystrzyca będą nagrywać z profesjonalnym sztabem
filmowym aż dwa razy w ciągu roku? Raczej nikt by się nie
spodziewał takich doświadczeń. A jednak, bycie członkiem
zespołu przynosi dużo ciekawych przeżyć.
Niemniej ciekawą historią był nasz zespołowy wyjazd
w kierunku dzikich Bałkanów.
Reprezentując nasz
przepiękny region i folklor górali beskidzkich, braliśmy udział
w
prestiżowym
Międzynarodowym
Festiwalu
Folklorystycznym w Herceg Novi. Czarnogóra oczarowała
niejednego z nas.

na scenie oraz czarującym wozem alegorycznym.
Jak już mowa o czarach, to nie można zapomnieć o
naszej sztandarowej imprezie Międzynarodowym
Świętojańskim Festiwalu Folklorystycznym, który
w tym roku zakończył się symbolicznym weselem nad
Głuchówką. Mimo chłodnej, deszczowej pogody impreza
rozgrzała niejedno zalane folklorem serce.
Aktywizacja młodzieży w ZF Bystrzyca była, krótko
mówiąc, widać i słychać. Swoją radość i energię tancerze
przekazywali też na weselach, urodzinach oraz kolejnych
występach, na które już nie starczy nam miejsca.
A co by to byli za tancerze, gdyby im nie przygrywała
kapela? Nieodłączną częścią tanecznej Bystrzycy jest nasz
Janek Kubeczka oraz Kapela Bezmiana, o których zawsze
warto pamiętać, mówiąc o folkloru i zespole działającym
w Bystrzycy.
Rok 2018 był wielki pod znakiem wymiany generacyjnej
oraz napływu młodej nowej energii, kolejny rok jednak
zapamiętacie o to bardziej. Bowiem już za rok o tej porze
będziemy ostro szlifować choreografie, dopinać ostatnie
guziki przed uroczystym Koncertem Jubileuszowym,
który odbędzie się 23.11.2019 w Domu Kultury TRISIA
w Trzyńcu. Serdecznie zapraszamy.
Renata Polok, kierownik ZF Bystrzyca

W tym roku udało nam się też odwiedzić obie stolice,
zarówno czeską Pragę, jak również polską Warszawę.
Burzliwą Pragę zapamiętamy na długo, pierwszy raz bowiem
wystąpiliśmy w Musaionie (Národopisné muzeum Národního
muzea), w ramach popularnej inicjatywy Praskiej Nocy
Muzeów, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem
wśród szerokiej publiczności.
Niezapomnianym momentem było dla nas zwłaszcza
zaproszenie Bystrzycy na Dożynki Prezydenckie w Spale,
malowniczej miejscowości, w której corocznie odbywają
się uroczystości dożynkowe prezydentów RP. Reprezentując
Zaolzie, członkowie ZF Bystrzyca spisali się znakomicie.
Rozmowa z parą prezydencką oraz sesja zdjęciowa będą im
tę świetną okoliczność zapewne przypominać.
Aby tradycji stało się zadość, jak co roku wystąpiliśmy
w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, Makowie
Podhalańskim oraz Wiśle, która nagrodziła nasze zmagania
gromkimi brawami. Trzydniowy maraton folkloru to pestka
dla młodej generacji, co widać było na Gorolskim Święcie,
gdzie swoją energię pokazali w trzech blokach programowych
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nechť slovo stává se tělem
Pod pojmem vánočních svátků skrývá se mnoho
nejrůznějších obrazů. Kdybychom se obrátili na lidi kolem s
anketou, čím jsou a co znamenají pro ně právě tyto chvíle,
pak zcela zajisté uslyšeli bychom desítky různých odpovědí.
Od oněch tradičních, že se jedná o svátky pokoje a míru, o
svátky rodiny, že je to výjimečná příležitost, aby jsme se v
neopakovatelné atmosféře setkali spolu u štědrovečerního
stolu, aby jsme si vzájemně popřáli všechno nejlepší,
obdarovali se dárky, zavzpomínali na dávné Vánoce a na ty,
kteří kdysi společně s námi, po našem boku u onoho stolu
sedávali a již zde nejsou…
Byly by ale i pohledy na Vánoce z perspektivy mnohých a
různých s těmito dny spojených tradic a zvyklostí, s těmi, které
už pomalu mizí a zachovány jsou jen ve vzpomínkách, když
hospodář chodil do zahrady potřásat stromy, aby byla dobrá
úroda, bylo tu lití olova, ale byly by i zvyky v mnohých našich
domech zachované do dnes, jako je překrajování jablíček,
loupání vlašských ořechů, šupina z kapra pod ubrusem,
a mnohé další různící se, samozřejmě, dle zemí a krajů. Že
jsou to všechno jen pověry, o tom se není třeba zmiňovat,
ale pokud je někdo chápe, jen jako zábavnou tradici, ať si je
pochopitelně drží.
V souvislosti s Vánocemi zazněly by ale i odpovědi mnohem
materiálnějšího rázu, když bychom slyšeli jaképak tradice.
Hlavní je, aby byl onen vánoční stůl plný jídla a pití a další
zásoba v ledničce, k tomu dobrý program v televizi, pohodlné
křeslo či postel, maximálně nějaká ta krátká procházka ke
známým, abychom též i tam mohli ochutnat, co je připraveno.
Pro křesťany je tu ještě i ona cesta do kostela, na jitřní či
půlnoční štědrovečerní bohoslužbu, je vánoční koleda, je
biblický příběh o narození Ježíška v betlémském chlévě, o
pastýřích a mudrcích, o zlém Herodovi a dalším, co k tomu
biblickému poselství patří.
To všechno, co zde bylo zmíněno, je svým způsobem
v pořádku. Je to v pořádku, pokud nad tím vším bude
postaveno jedno slovo, a ono slovo zní: Slovo. To Slovo, které
bylo na počátku. Na počátku všeho a všech. Jak píše v úvodu
svého evangelia apoštol Jan: „Na počátku bylo Slovo a to
Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“ To bylo to Slovo, kterým
bylo stvořeno nebe a země. To Slovo, kterým též byl následně
stvořen i člověk. To Slovo, které vymezilo lidem i mantinely,
určilo pravidla života. Když se jim člověk nepodřídil, tu ono
Slovo trestalo. Ale totéž Slovo hned současně se ukázalo
především Slovem velké bezmezné lásky, Slovo úžasného
zaslíbení. Zaslíbení milosti, zaslíbení záchrany člověka,
zaslíbení věčného života.
Betlémská noc toto zaslíbení naplnila. Narozený Ježíš
Nazaretský stal se oním Slovem, které se stalo tělem –
Kristem, Spasitelem světa. To je ono nejdůležitější poselství
Vánoc! To další může být, proč ne, ale bez onoho Slova, je to
všechno další otazné.
Jistě i lidské slovo má svoji váhu a cenu, zvláště když je pěkné
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a povzbuzující, když pozvedá, dává naději,
dovoluje věřit a dívat se optimisticky do budoucna. I
o Vánocích takovýchto slov zaznívá mezi námi spousta.
Jenže, a zde je problém, nakolik těmto slovům je možno
věřit, nakolik je možné doufat, že dojdou i svého naplnění.
Nakolik jsou upřímná, pravdivá, a pokud tak tomu i je,
nakolik je člověk schopen je v reálu i naplnit.
Jedinečným způsobem to vyjádřil náš bývalý prezident
Václav Havel, který ve své slavné eseji o slovu mezi
jinými napsal: Slovo je úkaz tajemný, mnohoznačný,
ambivalentní, zrádný. Může být paprskem světla v říši
tmy, ale může být i smrtonosným šípem. A co je nejhorší:
může být chvíli tím a chvíli oním, může být dokonce
obojím současně. Totéž slovo může být jednou pokorné
a podruhé pyšné. A nesmírně snadno a velmi nenápadně
se může slovo pokorné proměnit ve slovo pyšné, zatímco
jen velmi těžce a velmi dlouze se mění slovo pyšné na
slovo pokorné.
A tak je tu výzva k odpovědnosti za slovo a ke slovu.
A to jako úkol bytostně mravní. A začínat musíme právě
tím, o čem nám vypráví Vánoce, že Slovo stalo se tělem.
O to je nám třeba i jako lidem neustále se pokoušet.
Aby ona naše slova nebyla prázdná, aby nezůstala jen
vypovězeným slovem, ale aby se stávala tělem. Aby
byla krytá konkrétními činy, konkrétním konáním.
Když někomu řekneme, že ho máme rádi, tak se podle
toho musíme k němu vždy i chovat. Neubližovat mu,
nezrazovat, nepodvádět. Když někde někomu slíbíme,
že pomůžeme, pak je to třeba i beze zbytku naplnit.
Když o sobě tvrdíme, že jsme křesťané, pak se to musí
i projevovat v našem každodenním životě, ve vztahu
k Pánu Bohu, k církvi, ale stejně tak i k našim bližním.
Prostě nechť slovo stává se tělem! Požehnané Vánoce,
přátelé.
Věslav Szpak, biskup
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Děkujeme všem našim zákazníkům
za zachovanou celoroční přízeň
a přejeme Vám všem krásné vánoce plné lásky, pohody
a do nového roku 2019 hodně zdraví a radosti.
JIŽ 27 LET JSTE S NÁMI
pekaøství - piekarnia Bajusz 1991 - 2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom
za całoroczne zakupy,
życzymy Wam przyjemnego pełnego miłości
i zadowolenia spędzenia Świąt Godowych
oraz dużo zdrowia i radości
w Nowym 2019 Roku.

Vážení zákazníci,
tìšíme se na Vaši návštìvu i v dalším roce.
NA NAŠICH PULTECH OPÌT NAJDETE:
tradièní kváskový chléb, peèený podle 90 let staré receptury,
pøevzaté od našich pøedkù
dennì èerstvé /nerozmražované/peèivo
velký výbìr pekaøských výrobkù
tradièní svatební koláèe (v pøípadì objednávky na svatbu, i s dovozem k Vám)
obložené chlebíèky
zákusky

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
Prodejna Bystøice-centrum, tel. 558 329 351
Objednávka koláèù, kanceláø, tel. 558 352 182
firmabajusz@seznam.cz

Děkujeme a přejeme všem jen to nejlepší
rodina Bajuszova

ˇ
KADERNICTVÍ
VEANA
ˇ
BYSTRICE
- obchod Bajusz 1. patro

Solowska Anna
ÚT - ST
7:00 - 12:00
ČT - PÁ
12:00 - 18:00
SO
6:00 - 12:00

Bělicová Jaroslava
PO
7:30 - 11:00
ÚT - ST
12:30 - 18:00
ČT - PÁ
7:30 - 12:00

739 089 015

Pedikúra a Reflexologie
Tomáš Solowski
Obchod Bajusz 1. patro
Bystřice n/Olší č. 265

PO - PÁ 8:00 - 18:00
tel.: +420 739 089 015

www.kadernictvi-pedikura-bystrice.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
AZ - account, s.r.o.
Bystřice 324
739 95 Bystřice

+420 558 352 437
info@az-account.cz

www.az-account.cz

(v polyfunkčním domě)

/
Pohrební
sluzba
pogrzebowe
ˇ
ˇ - Uslugi
Fa Sadovy´ Jan

kancelář v budově obřadní síně v Bystřici pod hřbitovem
558 352 208

602 539 388

Nabízíme:
kvalitní pohřební služby (dlouholetá praxe)
kompletní zajištění smutečních obřadů
výroba a prodej věnců, ky c a řezaných kvě n
prodej hřbitovních doplňků (lampy, vázy, keramická fota, svíčky)
převozy zesnulých po celé ČR i v zahraničí pohřebním vozidlem Renault Traﬁc
ˇ
ˇ
Pohotovostní sluzba
(prevozy
a informace)

PRACOVNÍ DOBA:

602 539 388 (vedoucí)
558 363 024 (privát)
728 898 833 (řidič)
724 780 451-2 (řidič)

Po - Pá 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
So - Ne pohotovost

www.sadovyjan.cz

kancelář Jablunkov

tel.: 558 358 514, 558 341 615

Chceme koupit dům
nebo pozemek
v Bystřici a okolí.
Budeme rádi za každou
nabídku.
Volejte klidně i o
víkendu.
704 387 724

tiskarnaonline.cz

Vaše

www.v

ase

logo

logo.c

z

Vaše

www.v

ase

Vaše

logo

www.v

ase

logo.c

z

René Rakus
Bystřice 956 (směr Milíkov)
Vaše logo

GRAFIKA NA MÍRU
VELKOPLOŠNÝ TISK
OFSETOVÝ TISK
LED OSVĚTLENÍ

CYKLOPRODEJNA V BYSTŘICI
Vaše logo

Vaše logo

Vaše logo

Realizujeme Vaše představy

Prodej elektrokol
Prodej kol a náhradních dílů
Stavba a úpravy kol na zakázku
Cykloservis
Přestavba kol na elektrokola

logo

logo.c

z

Vaše

www.v

ase

Výprodej oblečení PROGRESS
SLEVA 60%

logo

logo.c

z

Provozní doba:
po - pá 9:00 - 17:00
so 9:00 - 12:00
www.a8reklama.cz

Bystřice 1261, 739 95

info@a8reklama.cz

591 140 344, 775 919 800

721 285 898, 558 995 924
cyklosportrebl@seznam.cz

www.cyklosportrebl.cz

STAVBA DLE VAŠICH PŘÁNÍ

Cieslar, s. r. o.

www.cieslarsro.cz
Novostavby

Rekonstrukce

Obytné stavby

Občanské a průmyslové stavby

Inženýrská činnost

Projektová činnost

CIESLAR, s.r.o., 739 95 Bystřice 325
IČ: 25815580, DIČ: CZ25815580
Tel.: +420 777 148 096

www.cieslarsro.cz
email: info@cieslarsro.cz

Obecní úřad Bystřice						
Mateřská škola			
internet: www.bystrice.cz • e-mail: obec@bystrice.cz		
Zástupce ředitele: M. Šrámková		
558 558 260
Úřední hodiny: Po a St 7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
MŠ 1547 				
558 995 288
Starosta:		
Mgr. Roman Wróbel
558 995 111		
Kuchyň					
558 558 234
Místostarosta: Mgr. Marcel Čmiel
558 995 112		
Tajemnice:
Mgr. M. Cechlová		
558 995 113		
PSP im. St. Hadyny Bystrzyca
Sekretariát:
J. Kluzová		
558 995 110		
Dyrektor: PaedDr. R. Gill, Sekretariat
558 558 250
Fax :					
558 995 120		
Zastępca dyrektora: Mgr. Renata Hóta
558 558 251
								
Pokój nauczycielski 366			
558 558 252
Stavební úřad: Ing. arch. P. Zwierzyna
558 995 114		
I. pokój nauczycielski 288			
558 558 257
		
Ing. J. Šotková		
558 995 116		
II. pokój nauczycielski 288 			
558 558 255
		
J. Labajová		
558 995 117		
Klasopracownia D. Cymerys		
558 558 254
		
Ing. P. Vašíčková		
558 995 118		
Doradca do spraw wychowania:
								
Mgr. G. Łuński				
558 558 259
Investice:
Ing. I.Bazgierová		
558 995 119		
Świetlica szkolna				
558 558 258
		
M. Kubičinová		
558 995 130		
e-mail: info@pspbystrice.cz
		
R. Poloková		
558 995 133		
www.pspbystrice.cz					
										
Odb. vnitř. spr.: Bc. S. Lyčková		
558 995 121		
Przedszkole		
		
Bc. H. Pilková		
558 995 135		
M. Polok					
558 558 256
		
Bc. R. Borská		
558 995 129		
		
Bc. P. Cieslarová		
558 995 122		
Základní umělecká škola
								
Vedoucí: Petr Vondráček DiS.
558 551 056
Podatelna, pokladna: O. Husarová		
558 995 123		
www.zusbystrice.cz			
777 592 588
Matrika:		
A. Cienciałová		
558 995 124		
Dům dětí a mládeže
								
Středisko volného času
558 995 276-277
Odbor finanční: Ing. D. Bocková		
558 995 125		
Ředitelka Bc. J. Wróblová			
558 995 275
		
M. Kaletová		
558 995 126		
e-mail: info@ddmbystrice.cz		
724 061 600
		
D. Sližová		
558 995 128		
www.ddmbystrice.cz		
		
Ing. I. Liberdová		
558 995 138		
								
Místní knihovna
Kultura:		
I. Ondraszková		
558 995 127		
Vedoucí PhDr. Halina Paciorková		
558 995 280
MUZ-IC:		
Mgr. L. Sližová		
558 995 775		
Půjčovna • www.knihovna.bystrice.cz
558 995 229
		
Mgr. D. Młynek		
558 995 775		
e-mail: mknihovna.bystrice@gmail.com
								
Půjčovní doba: 		
Správce sítě:
M. Slaninák		
558 995 115		
St zavřeno, Po a Čt 12:00 - 17:00
									
Út a Pá 10:00 - 17:00
Technické služby: B. Kluz
731 158 315, 558 995 139
		
místostarosta		
604 591 900
Česká spořitelna - Obecní úřad		
602 556 102
Dům s pečovatelskou službou 		
702 097 304		
Pondělí
9:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Mgr. M. Kovářová				
558 337 470		
Pečovatelky				
558 337 473		
Česká pošta - pobočka Bystřice 		
954 273 995
							
Po - Pá
8:00 - 11:30
13:00 - 18:00
Místní kino 				
558 995 127		
								
Církev Římsko-katolická
Sbor dobrovolných hasičů • e-mail:
sdh@bystrice.cz
Farní úřad Vendryně
558 350 230, 608 466 595
Velitel:					
602 503 719 		
e-mail: rkf.vendryne@doo.cz • rkfvendryne.wz.cz
Kabelová TV:		
Po - Pá: 09:00 - 16:00 		
Hlášení poruch, zákaznické centrum
558 995 190		
								
ŠKOLY 								

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.
Kancelář
739 524 882, 558 551 223
Administrátor sboru
734 281 152
e-mail:
bystrice@sceav.cz
•
www.bystrice.sceav.cz
Spojovatelka				
558 558 200		
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Školní jídelna				
558 558 240			Úřední hod.: Po
Út
Pá
8:00
- 12:00
ZŠ a MŠ Bystřice 848						

Ředitel: Mgr. J. Čechura
558 558 201,774 298 382		
Luterská evangelická církev a.v.
www.lecav.cz
Hospodářka: D. Szkanderová		
558 558 200		
Církevní
rada
farní
úřad		
558
995 300 - 302
Zástupce ředitele: K. Kotasová		
558 558 202		
Úřední
hodiny.:
Po
Pá
8:30
12:00
Sborovna – nová budova			
558 558 203			
St
8:30 - 12:00 15:00 - 17:00
Vých. poradce: T. Krsek			
558 558 215		
Sborovna – stará budova			
558 558 210		
Církev adventistů sedmého dne
Družina: M. Badurová
558 558 211, 774 729 838		
Bystřice 443, u nádraží		
608 619 906
Školnice: Z. Cieslarová			
558 558 230		
email:
hynek.dona@tiscali.cz,
libor.kisza@centrum.cz
e-mail:
skola@zs-bystrice.cz • www.zs-bystrice.cz

Praktická lékařka pro děti a dorost 				
MUDr. Irena Potyszová
sestra: 558 551 166
Po 07:00 - 11:00
Čt 07:00 - 10:00 				
Út 07:00 - 09:00
Pá 07:00 - 11:00				
St 08:00 - 11:00					
13:00 - 15:00 poradna						
15:00 - 16:00 pro nemocné					
								
MUDr. Dagmar Heczková
Bystřice pošta			
			
558 353 589, 603 215 856			
07:30 - 08:00 odběry		
			
Po, Čt 08:00 - 10:00						
Út
12:00 - 14:00 poradna pro kojence				
14:00 - 15:00 nemocní					
St
14:00 - 16:00 poradna jen pro zvané			
16:00 - 17:00 nemocní					
Pá
11:00 - 13:00						
* Nepřítomnost na www.pediatr.trinec.cz			
								
Praktický lékař pro dospělé					
MUDr. Zbyszko Feber
558 986 666			
Po 07:30 - 12:00
12:00 - 14:00 pro objednané 			
Út 13:00 - 17:00
17:00 - 19:00 pro objednané			
St 07:00 - 11:00
11:00 - 13:30 pro objednané			
Čt 13:00 - 16:00
16:00 - 18:00 pro objednané			
Pá 07:00 - 11:00
11:00 - 12:30 pro objednané			
www.mudrfeber.cz						
								
MUDr. Škňouřil Lucyna		
558 986 655			
Po 13:00 - 17:00
17:00 - 18:00 pro objednané			
Út 07:00 - 12:30
12:30 - 14:00 pro objednané			
St 13:00 - 17:00
17:00 - 19:00 pro objednané			
Čt 07:30 - 12:30
12:30 - 13:30 pro objednané			
Pá 07:00 - 12:30							
								
Praktický zubní lékař
Bystřice - česká MŠ			
MUDr. Jiří Navrátík
558 551 170, 604 327 139 		
Po, Út,Čt, Pá
06:30 - 14:00					
St
11:00 - 17:00					
								
www.olzadent.cz
558 341 733, 775 570 005			
MUDr. Daniel Kotas						
Po
12:00 - 18:00						
Út
08:00 - 16:00
								
MUDr. Anna Bieleszova						
Po
07:30 - 13:00						
St
13:00 - 18:00						

Oční centrum Hečková a syn s.r.o.		
Bystřice 496
Vedoucí Vojtěch Hečko, DiS.		
558 353 500
- prodej, opravy a zhotovování brýlí všeho druhu
Po, St, Pá 08:00 - 16:30
Suder Optik		
www.suderoptik.cz
Po-Čt 09:00 - 17:00
Pá
09:00 - 16:00
So
na objednání

Bystřice 1501
558 558 058, 605 507 206

Veterinární služba
MVDr. Czeslav Wawreczka
		
602 731 590
MVDr. Denisa Wawreczková
792 370 719
Po 18:00 - 20:00
St 15:00 - 17:00
Út 15:00 - 17:00
Čt 15:00 - 17:00
Dopoledne operace po telefonické dohodě.
www.vetbystrice.webnode.cz
Zdravotnictví - pohotovost
Třinec - Sosna
lékař - dospělí
558 309 397, 398, 399, 403
So, Ne, svátky
08:00 - 20:00
Po - Pá		
17:00 - 22:00
lékař - děti
558 309 214, 200
So, Ne, svátky
08:00 - 20:00
Po - Pá		
17:00 - 22:00
zubní Třinec
558 309 909
So, Ne, svátky
08:00 - 13:00
Krizová centra
Centrum psychologické pomoci		
nonstop linka důvěry			
Linka bezpečí pro děti (zdarma)
Linka pomoci pro seniory			
Elpis Třinec poradna pro oběti domácího násilí		

773 751 754
516 410 668
116 111
800 157 157
558 320 300

Čísla tísňového volání
SOS pohotovostní volání 			
Hasiči 					
Záchranná služba 			
Policie 					
Městská policie 				

112
150
155
158
156

Nemocnice
Nemocnice Podlesí, Třinec			
Nemocnice Třinec Sosna			
Nemocnice Český Těšín

558 304 111
558 309 111
558 769 211, 254

Poliklinika Podlesí
Bystřice DPS			
Městský úřad Třinec
Rehabilitační středisko
558 337 474			
pověřený úřad výkonem st. správy pro Bystřici
Po - Pá 06:30 - 14:30 na doporučení lékaře				
ústředna – spojovatelka
558 306 111/109
								
Lékárna HERBA							
Policie ČR Třinec
PharmDr. Roman Martynek
558 986 688			
obvodní oddělení pro Bystřici		
558 339 712
Po - Pá 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00				
So
07:30 - 11:00						
Obecní policie Bystřice			
558 558 156
email: herba@herbalekarna.cz					
Po - Čt 08:30 - 10:00
13:30 - 15:00
www.herba-lekarna.cz						strážníci							
								
Bc. Jindřich Kus				
739 321 610
								
Milan Pyszko				
739 321 609
								
email: obecni.policie@bystrice.cz
															
									
				
						

Bazén v Bystřici
po první fázi rekonstrukce…
Vážení spoluobčané, klienti a přátelé veřejného koupání,
po krátké odmlce jsme vás opět pozvali začátkem října ke koupání v bystřickém bazénu. Za finančního přispění
Moravskoslezského kraje, který nám poskytnul na rekonstrukci v rámci projektu „Bazén Bystřice-líheň reprezentace“ 3 mil.
Kč se nám podařilo zlepšit podmínky v sociálním zázemí bazénu a vyměnit bazénovou technologii.
Dovolím si vás, na tomto místě, informovat o některých zásadních změnách, které se lehce dotknou i vás klientů, ale
mám za to, že nebudou nijak zvlášť obtěžující. Museli jsme optimalizovat představy, podněty a hledat kompromisy kvality
za přijatelnou cenu.
Ve vstupním prostoru nejsou turnikety. Karty tak budete aktivovat i deaktivovat ve spolupráci s našimi milými pokladními.
Tento úkon s úsměvem na tváři vás zdrží možná dvě tři vteřiny, ale jeho dopad na pracovní pohodu pokladních bude
nedocenitelný. Chtěli bychom vás také upozornit na důležitou věc týkající se výměny karet. Všichni klienti s permanentkami
si je budou moci bezplatně vyměnit za nové. Nechtěli jsme vám vzít vaše kredity na současných kartách a tak s trochou
trpělivosti a malým zdržením vám bude karta vyměněna. Bude plně kompatibilní a pokud si ji nabijete kreditem, tak i plně
použitelná k dalšímu minutovému plavání. Upozorňujeme, že přibližně tisíc karet, které jsou v oběhu, bude možné vyměnit
za nové jen během roku 2019. V roce 2020 bude již starý systém z pokladny odstraněn a nebude možné kredit z vašich
karet převést. Děkujeme za pochopení...
S novým pokladním systémem jsem pro vás také zelektronizovali do nedávna jen papírovou peněženku od Figi – Ligiho,
maskota bazénu, který pro vás připravil spoustu výhod, o kterých se dočtete na webových stránkách bystřického bazénu
www.bystrice.cz a www.bazen-bystrice.webnode.cz
Pokud se ptáte na změny v ceníku bystřického bazénu, tak aktuálně měníme zatím jen ceny pronájmů a od 1. ledna
2019 ceny plavecké školy pro přespolní školská zařízení. V příštím roce 2019, pokud zastupitelé pochopí nutnost dalších
rekonstrukcí a schválí navrženou částku v rozpočtu obce Bystřice v kapitole bazén, bychom v létě chtěli pokračovat
s obnovou v bazénové hale.
Na pokladně je ještě jedna změna. Abychom nemuseli investovat statisíce do čipových zámků, zrušili jsme je. Nově na
pokladně dostanete pokladní doklad a o víkendech také lístek s čárovým kódem, který po vás budeme chtít při odchodu
z bazénu. Je to jen, doufáme, malá starost o lístek, který si necháte v šatně a při odchodu ho vložíte do rukou pokladních,
aby zkontrolovaly váš odchod a případný doplatek, pokud překročíte dobu dvou hodin pobytu na bazénu.
Šatní skříňky budete zamykat zámkem Ojmar na desetikorunu nebo 1 euro. Nezapomeňte si mince vzít. Pokud ovšem
zapomenete, nemusíte truchlit. Máme pro vás připravena nerezová kolečka, se kterými jistě své věci v nových skříňkách
zamknete.
Ve sprchách jsou další překvapení. Muži mají o jednu sprchu více. Obě sprchy mají nově jeden box s termostatickou
hlavicí, abychom uspokojili i ty, kteří se sprchují studenou vodou.
Dalším vylepšením je počet fénů v šatnách. Pánové mají dva a dámy dokonce tři fény. V dámské šatně jsme také zrealizovali
převlékací box.
V samotné bazénové vaně, pokud zatím odhlédnete od stávajícího interiéru bazénu, vás čeká luxusní vodička, kterou
udržujeme novou zrekonstruovanou technologií.
Věříme, že budete v nové polovině bazénu na straně sociálního zázemí spokojeni a že vás bazén Bystřice bude nejen bavit,
ale i nutit stále se vracet.
Děkujeme, že plavete s námi.

HOS
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LÓR

SLEZSKÝCH BESKYD
VČERA A DNES

V OBLASTI SLEZSKÝCH BESKYD

součástí
i workshop:
Gorolské řemeslo
a umění
„Tutu, papu
a kaj co,
tyn,
gdo przidzie,
wszystko mo!”

Vernisáž dne
Místo konání

MUZ-IC Bystřice

20.12.2018 v 18:00

Výstava

do konce února 2019

