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Bystřice - Bystrzyca 2023, 2030 ...
Vážení spoluobčané, v rukou držíte nové číslo bystřického informátoru, nové doslova a do písmene. Rozhodnutím
mediální komise Vám nabízíme nový formát, strukturu, grafiku i celkový vzhled periodika, které se do Vašich domácnosti
dostává dvakrát ročně. Hlavním důvodem změn je snaha o zatraktivnění, větší pestrost a naplnění požadavků doby.
Žijeme v hektické době, která přináší doslova zemětřesení do zaběhnutých systémů, na úřady a instituce
jsou kladeny větší nároky a požadavky, které zpravidla v drtivé většině vytvářejí větší byrokratickou zátěž pro
běžného občana, o firmách a podnikajících fyzických osobách nemluvě. Je nasnadě, že spousta lidí má tendenci se
v tomto prostředí uzavírat spíše do sebe a jediné, co si přejí je…….mít svatý klid!
Vážení spoluobčané, moc se omlouvám, ale s trochou nadsázky musím konstatovat, že Vám tohoto klidu
v dohledné době moc nedopřejeme. Co víc, dovolím si Vás požádat o zvýšení aktivity a součinnost v oblasti
rozvoje naší obce na období 2017-2023. Vede nás k tomu pragmatický důvod – potřeba a nutnost zpracování
úplně nového Strategického plánu rozvoje obce na zmiňované období. Vnímejte výše uvedené jako pozvánku
k aktivní účasti na naplňování strategických aktivit, kterých je /a bude/ v období jaro-podzim 2017 celá řada.
Jednoduše řečeno, pustili jsme se do tvorby živého dokumentu, který bude výsledkem kooperace úřadu, zastupitelstva,
komise pro strategické plánování a cílových skupin jako jsou organizace, spolky, podnikatelé, učitelé a vychovatelé, školní
mládež i řadoví občané. Je naší snahou zpracovat a vytvořit dokument, který neskončí v šuplíku, naopak, který bude
závazný pro nynější i budoucí zastupitelstvo. Dokument, ze kterého se dá jednoduše vyčíst, jak by měla Bystřice vypadat v
roce 2023, s výhledem do roku 2030 /viz název tohoto článku/.
Obrovským úsilím se povedlo získat z EU finance na tvorbu naší strategie. Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v
oboru, kontaktujeme a budeme kontaktovat spoustu z Vás. Důvod je jeden – chceme, abyste přispěli k dalšímu rozvoji
Bystřice Vašimi dobrými nápady, pověstným selským rozumem a jedinečností Vašich reálných představ. Již delší dobu
probíhá sběr dat, zjišťování Vašich názorů a vyhodnocování Vašich připomínek. Na konci procesu bude na světě, pevně
doufám, inkubátor směrů, cílů, opatření a konkrétních projektů, které by obec měla realizovat. Součástí práce strategického
týmu bude i hledání možností na zajištění financování jednotlivých aktivit.
Dobrých nápadů není nikdy dost, tematická oblast působení ve střednědobém výhledu je velice široká – dnes a denně
čteme o tzv. chytrých městech, zavádění alternativních zdrojů energie, inteligentních systémech nakládání s odpady a
dalších moderních trendech.
Samozřejmě budeme rádi, když se nám podaří získat dotace z národních nebo evropských zdrojů. Musíme si však
uvědomit, že kromě PŘEROZDĚLOVÁNÍ financí je povinností každého TVOŘIT nové hodnoty, které pomohou k vytváření
optimálních podmínek pro kvalitní život napříč věkovými kategoriemi, občanské soužití na vysoké úrovni a rozvoj územní
spolupráce. Chceme podporovat zdravý životní styl mladé generace na straně jedné i aktivní stáří seniorů na straně druhé.
Dlouhodobý plán rozvoje obce musí obsahovat prvky a trendy tzv. volnočasového průmyslu.
Musíme se snažit, aby naše obec byla místem k rozvoji, ale aby si současně zachovala svoji jedinečnost, tzn.
neopakovatelnou vůni bystřického chleba, aleje, stromořadí a nadstandardní aktivitu jejich občanů.
Kdoví? Výsledkem společného snažení při tvorbě Strategického plánu rozvoje obce /s přispěním mnoha
z Vás/ možná bude za pár let společné zjištění, že Bystřice je kvalitní místo pro život, že Marek Grycz z bystřické líhně
talentů se stal olympijským vítězem v moderním pětiboji, břišní tanečnice a mažoretky se staly podvacáté mistryněmi
světa, na svatojánském festivalu tančila Lúčnica, v rámci Troje ročních období zahrál Václav Hudeček a na Dni obce Kabáti….
Vážení spoluobčané, děkuji za Vaši spolupráci, podněty a nápady!
Roman Wróbel, starosta Bystřice

Proč ? Dlaczego ? Czymu ?
…..proč symbolem našeho nového Bystřického iNFORMÁTORU je Čtyřlístek? Protože Čtyřlístek je symbolem Štěstí! Podle
legendy pochází Čtyřlístek z Rajské zahrady a na Zem jej přinesla Eva. Jeho čtyři lístky symbolizují roční období, přírodní
živly – Vodu – Oheň – Zemi – Vzduch, ale taky Víru, Naději, Lásku a Štěstí……a TO přejeme naší obci, nám všem a pochopitelně i Nýdku a Vendryni…..a ČR, PL a EU a vůbec celé Matičce Zemi a tak dál……dál……dál….
Ion
- a jen tak na okraj – statistika uvádí, že jeden Čtyřlístek připadá na každých deset tisíc rostlinek jetele -

obec bystřice informuje
HOSPODAření obce
Pár finančních ukazatelů hospodaření naší obce...
V roce 2016 obec profinancovala 73 mil. Kč, z toho
8,3 mil. investovala do oprav cest a výstavby nových
chodníků, 9 mil. do školství, 8 mil. bylo vynaloženo do
kultury a sportu, necelých 5 mil. nás stála likvidace
odpadků včetně provozu na kompostárně.
Příjmy v loňském roce převýšily výdaje a činily necelých
94 mil. Kč, v tom nejvyšší podíl mají daňové příjmy 66
mil. Kč.
Do roku 2017 vkročila naše obec s „úsporou“ z
minulých let 58 mil. Kč, kterou plánuje v letošním roce
využít v rámci schváleného rozpočtu k předfinancování
dotačních akcí – výstavby nové mateřské školy 21 mil. ,
k realizaci projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“
25 mil. a projektu „Zlepšení protipovodňové ochrany

obce“ 8,5 mil. Kromě výše uvedeného obec plánuje
z celkové sumy rozpočtovaných výdajů pro tento rok
(128 mil. Kč) investovat do oprav cest a mostů 6 mil.
Kč, do výstavby chodníků a parkoviště naproti pošty
9 mil. Kč. Na podporu kulturních a sportovních
aktivit zájmovým organizacím je vyčleněno 800 tis.
Kč formou dotací. Přestože letos realizujeme více
finančně náročných akcí, doufáme, že je úspěšně
zvládneme a pokryjeme z vlastních zdrojů bez
zadlužení obce.

Ing. Dana Bocková
vedoucí odboru finančního

odbor finanční informuje
Vážení občané,
jak jsme Vás již informovali prostřednictvím letáčků, tak
opětovně připomínáme, že pro zkvalitnění služeb Vám
nově 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 bude možné hradit:
- Poplatek za komunální odpad
- Poplatek ze psa
- Stočné
- Vodné (mimo SmVaK)

Další informace Vám ochotně poskytne paní
Sližová, tel: 558 995 128, kancelář č. 28 ve druhém
poschodí budovy Obecního úřadu. K zavedení platby
prostřednictvím této služby je nutno předložit p.
Sližové rozpis SIPO za poslední měsíc z důvodu
doložení spojovacího čísla.
Doufáme, že změna způsobu platby bude pro Vás
přínosem.

Drahomíra Sližová
referent finančního odboru

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby
na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech.
Předpokládaný termín zveřejnění 2. výzvy je konec
června 2017 a předpokládaný termín příjmu žádostí je
od 5.9.2017 pouze elektornicky s následným doložením
listinné podoby a příloh.

Moravskoslezský kraj je 900 mil. Kč.

Výše podpory závisí na typu nového kotle a území,
na němž dochází k výměně kotle, každá výměna pak
bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou
částkou 7.500,-Kč. Alokace finančních prostředků pro

• kotel na pevná paliva – biomasa, automatický
kombinovaný (uhlí/biomasa)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
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Předmětem podpory bude výměna kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu podporovaných výrobků pro 2. výzvu
(veden SFŽP). V rámci této výzvy je zrušeno tzv. mikro-opatření. Ve všech případech musí dojít k likvidaci
původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
Více informací ke kotlíkovým dotacím můžete získat na krajských stránkách: www.lokalni-topeniste.cz a na
stránkách Státního fondu životního prostředí: www.sfzp.cz, kde je seznam registrovaných výrobků tj. seznam
podporovaných výrobků a technologií. Byl zřízen rovněž kontaktní telefon tzv. „kotlíková linka“: 595 622 355 a
e-mail: kotliky@msk.cz.
Poradenskou podporu bude poskytovat rovněž paní Vicherková Andrea, pracovnice Informačního centra,
které sídlí v suterénu budovy OÚ Bystřice, tel. 558 995 775.
Renata Poloková
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STAtistika za rok 2016
Statistika pohybu obyvatelstva
Počet obyvatel k 31.12.2016		

5 289

Muži ČR				
Ženy ČR				
Cizinci platný TP na území ČR

2 540
2 695
54		

Přihlášení		
Narození		
Odstěhování		
Úmrtí			

129
33
95
55

Obec Bystřice je také vyhledávaným místem pro
konání sňatků. V loňském roce se uskutečnilo 45
církevních svatebních obřadů. Jelikož je naše obec
malebná a může se pochlubit i spoustou krásných míst v
přírodě, konaly se v katastru obce 4 civilní sňatky mimo
obřadní místnost a 3 novomanželské páry si pro svůj
velký den zvolily obřadní síň.
Vítání občánků
V roce 2016 se Bystřice rozrostla o 33 malých Bystřičánků,
19 chlapečků a 14 holčiček. Rodiče pro své děti volili
různá jména. Z těch tradičních např. František, Matyáš,
Ondřej, Adam, Lukáš, Tomáš, Tobiáš, Michael, Filip, Josef, Agata, Laura, Gabriela, Karolína, Diana, Nikol, Daniela,
Stela.
Netradiční jména: Sofia Ava, Sofia Amelia, Aurelia, Tina, Maxmilián, Oliver, Viktor, Szymon Piotr, Krzysztof,
Sebastian.
Obec Bystřice každoročně pořádá pro rodiče a jejich ratolesti „Slavnostní vítání občánků“. V letošním roce se
uskutečnila dvě jarní setkání, kdy starosta Mgr. Roman Wróbel přivítal 13 malých občánků. Začátek akce zahájily
děti mateřských a základních škol zpěvem a recitací básniček, poté pan starosta krátkým proslovem přivítal
všechny přítomné, vyjádřil radost, že se obec stále rozrůstá a popřál všem hodně zdraví. V závěru obřadu se
rodiče podepsali do pamětní knihy obce Bystřice a obdrželi malou pozornost v podobě hračky pro miminko a
kytičky pro maminku.
Alena Cienciałová
matrikářka

návštěvy u příležitosti životních jubileí
Vážení občané,
sociální komise při Radě obce Bystřice navštěvuje občany u příležitosti životních jubileí, zlatých a diamantových
svateb. Z dostupné dokumentace lze zjistit pouze výročí svateb občanů Bystřice, kteří měli sňatek na území obce
Bystřice.
V případě, že jste byli oddáni mimo území obce a máte zájem o gratulaci ke zlaté nebo diamantové svatbě,
můžete se přihlásit na OÚ Bystřice - odbor vnitřní správy, Bc. Romana Staroňová, tel.č. 558995129, příp. Alena
Cienciałová, tel.č. 558995124 nejlépe s měsíčním předstihem.
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KULTURA V OBCI - Co to bylo? ... Jaké to bylo?
3. 2. První koncert v rámci cyklu „Troje ročních období
– Trzy Pory Roku“ – Ivana Švestková-Dohnalová –
HARFA…krásná, úchvatná, taktéž paní Harfistka byla
krásná a celý koncert úchvatný. Mysleli jsme si, že 60
míst v Obřadní síni OÚ bude stačit, ale Vy diváci jste nás
velmi hojně a mile překvapili, tak jsme rychle přidávali
další a další židle – bylo nás tam hodně, ale atmosféra
byla úžasná.
16. 3. Den Učitelů – 79 Učitelů v sále LECAV – to byla
pedagogická síla. Pan starosta pěkně poděkoval, pan
Jirka Pohanka zahrál na saxofon, pan Aleš nachystal
skvělé občerstvení. V rámci akce bylo provedeno
i dotazování, jehož výsledky budou využity pro tvorbu
nového strategického plánu obce. Pedagogové měli
možnost se vyjádřit k prioritám obce, podmínkám pro
výuku nebo mohli zanechat vzkaz pro budoucí Bystřici.
Díky této aktivitě bylo zjištěno, že tato cílová skupina
spatřuje největší prioroty v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality, ochrany přírody a krajiny nebo
vybavenosti škol.
21. 4. – V rámci Dne Země jsme v Kině 6. - 9. třídám promítali film „Putování tučňáků – volání oceánu“ dokument
Luca Jacqueta ověnčený mnoha cenami, opravdu fascinující příběh malého tučňáka připravujícího se na svou
první cestu k moři. Po přivítání jsme žáky krátce seznámili s fakty týkající se Dne Země a potom se už promítalo.
První promítání bylo příjemné-diváci vnímaví a slušní – po filmu potlesk…….zato druhé promítání narušovali
„silní“, „slušní“, „inteligentní“ jedinci a to takovým způsobem, že jsem musela uklidňovat pana promítače, aby
nerealizoval své pohnutky…….a tak se zamýšlím…….má to smysl nabízet „takovým“ krásný film……..možná lopata,
kyblík a hybaj uklízet….
21. 4. Druhý koncert „Harlekin“ – Karel Dohnal –
mimořádné dílo v nenapodobitelné interpretaci – bylo to
opravdu mimořádné až dechberoucí. Pan Karel Dohnal hrál,
tancoval, dělal pantomimu celých 57 minut a nás diváky
dohnal k úžasu a taky jsme se báli o jeho život – takový to
byl výkon – opravdu.
24., 25., 26. 2. a taky 17. 3. – musím se zmínit o tom,
jak jsme 6x promítali film Muzzikanti, jak se lidé rvali o
vstupenky, jaká to byla příjemná a někdy stresující práce,
jak mnozí Bystřičané přišli poprvé do Kina a jak jsme za to
rádi. Před námi je velká rekonstrukce budovy – Kinosál
zůstane zachován, zrestaurujeme pouze naše historická,
krásná svítidla, a věřím, že do budoucna se pustíme i do
digitalizace – choďte do Kina i na jiné filmy, které Vám
nabízíme a my se budeme moc snažit naše Kino udržet při
životě.
13. 5. Den Obce Bystřice – 2017 – Dzień Bystrzycy--- to Vám byly nervy nový formát akce, nová grafika, nové
jeviště, zvuk, světla………..velké změny, novinky, nejistota…..spoustu starostí atd. a je tu sobota ráno ….venku
šero, zima, prší – to bolí, ale přesto věříme na zázraky – je 14.05 – sluníčko svítí, vše je nachystané, účinkující na
místě nebo na cestě, spolky připraveny……15.15 – Hasiči zápolí, Bystřické talenty tancují, Gimnaści stavějí živé
6

dechberoucí pyramidy, Stříbrňanka krásně vyhrává a potom…..to propuklo Olympic – ten opravdový a tisíce
diváků – a všichni spolu zpívají a gratulace a ovace a skvělé dorty a chór Sto lat a adrenalin a endorfiny a…
výborná zábava a poměrně klidný a slušný konec…..bylo to……..bylo…..
24. 6. Mezinárodní svatojánský folklórní festival – Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny.
27. 10. Třetí Koncert Štěpán a Jan Matěj Rak a potom Mikuláš a Bystřice děkuje a já taky děkuji za pozornost…
….a srdečně zvu – zapraszam.
												

Ion

Mezinárodní svatojánský
folklórní festival bystřice 2017
Ve dnech 23.6 - 24.6.2017 se v Bystřici uskuteční již
11. ročník Mezinárodního svatojánského folklórního
festivalu. Letos bude možno zhlédnout vystoupení
těchto souborů: SĽUK, Trombitáši Štefánikovci, Slezan,
Trowniczek, Nowina, Bezmiana, Zaolzi, Bystrzyca a
Łączka. Součástí festivalu budou tradičně i řemeslné a
rukodělné dílny.
Jedná se o CZ-PL-SK folklórní festival, jehož cílem je
obnovení tradic a zvyků souvisejících se dnem Letního
Slunovratu tzn. Svatojánské svátky. Tato událost přispívá
k uchování kulturního dědictví, podporuje regionální
kulturu a napomáhá spolupráci místních společenství.
Obec Bystřice realizuje tento projekt za finanční podpory
Moravskoslezského kraje.
Renata Poloková
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Bystřice n.O. - efektivní a strategická veřejná správa
s oblastí životního prostředí, zlepšování kvality
života a prevence a opatrnost vůči budoucím
účinkům přijatých rozhodnutí. Návaznost na tento
program má taktéž členství v Národní síti zdravých
měst, kde jde především o udržitelný rozvoj a zdraví
v praxi.
Projekt je v současné době v plném proudu.
Momentálně dochází, ve spolupráci s externím
dodavatelem strategického plánu, ke sběru dat z
různých generačních zastoupení v širokém spektru
skupin s různým zaměřením.

Začátkem tohoto roku odstartoval dvouletý projekt,
jehož předmětem je tvorba a zpracování strategického
plánu rozvoje obce společně se vzděláváním zainteresovaných osob.
Tento projekt byl vytvořen na základě „Výzvy pro
územní samosprávné celky“ Operačního programu
zaměstnanost a jeho realizace je plánována na období
2017-2018.
Vzhledem k tomu, že platnost strategického plánu
rozvoje obce v letošním roce končí, bude nám chybět
nástroj koncepční povahy, jenž by umožňoval lépe
dosahovat cílů, které by zefektivnily činnosti a rozvojové
aktivity obce. Druhým důvodem zahájení projektu jsou
nedostatečné finanční prostředky pro zajištění kvalitního
vzdělávání, které je v souladu s potřebami jednotlivých
zaměstnanců úřadu ve vztahu k jejich zařazení.
Jedním z nejdůležitějších bodů projektu je taktéž vstup
do mezinárodního programu MA21, jenž je zakotven
v dokumentu OSN – Agenda 21. Cílem je především
propojení ekonomické a sociální oblasti společně

O dalším průběhu práce na projektu Vás budeme
informovat v dalším vydání informátoru :)

Mgr. Kateřina Dubská
Koordinátorka projektu Bystřice n. O.- efektivní a
strategická veřejná správa

MAS JABLUNKOVSKO slaví pětileté výročí
V letošním roce MAS Jablunkovsko slaví již pětileté
výročí od svého založení.
Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s., je zájmové
sdružení právnických osob, které je tvořeno partnerstvím
veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových organizací.
Jedním ze základních cílů organizace je rozvíjet své
území a podporovat všechny, kteří se snaží o totéž. MAS
Jablunkovsko je zapojeno do mnoha struktur a podílí se
na rozvoji celého území Jablunkovska.

Jednou z prioritních rolí MAS Jablunkovsko je
přerozdělování finančních prostředků z operačních
programů. V roce 2016 proběhlo několik seminářů
zaměřených na přípravu území na nadcházející
období čerpání financí prostřednictvím MAS
Jablunkovsko. Semináře byly zaměřeny na cílové
skupiny škol, podnikatelských subjektů a organizací
zabývajících se sociálními službami.
Mezitím zaměstnanci MAS Jablunkovsko
intenzivně pracovali na tvorbě povinných
dokumentů, které jsou nezbytnou součástí vyhlášení
výzev. Díky tomu se nám v březnu letošního roku
podařilo jako sedmé MAS ze 180 „masek“ ČR vyhlásit
výzvu z Integrovaného operačního programu na
podporu rozvoje sociální infrastruktury. Příjem
žádostí probíhal do 11. 5. 2017. Nyní probíhá sčítání
a hodnocení předložených záměrů. Další vyhlášenou
výzvou byla výzva č. 2 z Programu rozvoje venkova,
která zahrnuje investici do zemědělských podniků,
zpracování a uvádění na trh zemědělských
výrobků, podporu investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností a neproduktivní investice

MAS Jablunkovsko spolupracuje s mnoha subjekty na
regionální, ale i nadregionální
a mezinárodní úrovni:
- obce území Jablunkovska,
- podnikatelské subjekty včetně zemědělských podniků,
- vzdělávací instituce - základní a mateřské školy, střední
škola
- podnikatelé, zemědělci,
- neziskové organizace, sdružení a spolky,
- významní aktéři v území – Regionální rada rozvoje a
spolupráce se sídlem v Třinci, Sdružení obcí Jablunkovska,
nositel regionální značky „Gorolsko svoboda“
- informační centra v regionu,
- Národní síť místních akčních skupin,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
- Celostátní síť pro venkov,
- Platforma NNO, Národní institut dalšího vzdělávání,
klastr sociálních podniků SINEC, organizace sociálních
podniků TESSEA a mnoho dalších.
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v lesích. Do této výzvy bylo možno předkládat žádosti do 5. 5. 2017. Přijali jsme celkem 12 žádostí o podporu a v
současné době probíhá taktéž jejich hodnocení.
V nejbližší době budeme vyhlašovat výzvy v rámci Integrovaného operačního programu zaměřené na aktivity
v oblasti:
•
Sociálního podnikaní
•
Sociálního bydlení
•
Bezpečnosti na komunikacích (chodníky, parkoviště, cyklostezky)
Více informací naleznete na našich internetových stránkách http://www.masjablunkovsko.cz/
Mgr. Petr Karlubík
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

bystřice invenstuje
Nová mateřská škola
doplňuje i oplocená zahrada se sadovými úpravami
a vybavením dětskými herními prvky.
V době přípravy tohoto článku probíhá výběr
dodavatele pro tuto veřejnou zakázku, samotná
stavba by měla trvat od června do listopadu 2017.
Předpokládané investiční náklady stavební části
stavby jsou přes 17 mil. Kč, další prostředky ve
výši cca 3 mil Kč pak spolkne vybavení interiéru
a dodávka herních prvků v oplocené zahradě.
Podstatná část nákladů stavby bude stejně jako
v případě většiny ostatních staveb obce kryta z
dotačních zdrojů, stavba je předmětem projektu
„Výstavba novéhoobjektu MŠ Bystřice s kapacitou
48 dětí“, registrační č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/000
0617“ realizovaného prostřednictvím integrovaného
regionálního operačního programu.

Obec Bystřice od poloviny loňského roku intenzivně
připravuje realizaci zcela nové budovy mateřské školy, která by měla být umístěna na pozemku za základní
školou č.p. 366 a mateřskou školou č.p. 440. Bude se
jednat o přízemní modulární stavbu, kapacitně určenou
pro dvě třídy s celkem 48 dětmi, s oplocenou zahradou
a hřištěm s herními prvky. Předností modulární stavby
je mimo nižší ceny zejména možnost rychlé montáže a
v případě změny demografického vývoje snadná změna
funkčního využití nebo i demontáž stavby.
Stavba je řešena jako přízemní monoblok půdorysného tvaru „U“ s terasou a navazující zahradou. Snahou
bylo rovněž oživit samotný vzhled stavby prostorově a
barevně členitou fasádou tak, aby již při prvním pohledu evokovala hravost spojenou s určením objektu pro
nejmenší občany naší obce. Začlenění stavby do okolí
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Stavební úpravy části budovy kina - Muz-IC
Obec Bystřice již více než rok připravuje realizaci
stavebních úprav budovy obecního kina, kde by měly
vzniknout prostory pro nové informační centrum a
především prostory pro umístění muzea zaměřeného
na historii regionu. Nedílnou součástí stavebních
úprav bude i vznik kulturního sociálního zařízení jak
pro návštěvníky, tak pro pracovníky zařízení.
Záměr je součástí společného přeshraničního českopolského projektu „Interreg V–A ČR-Polsko, Slezské
Beskydy - společné dědictví“, registrační č. CZ.11.2.45/
0.0/0.0/15_003/0000328), který by měl být realizován6
společně s partnerskou obcí Brenna v Polsku. Stavební
úpravy omezí na přechodnou dobu provoz kina, i když
kinosál nebude stavebními úpravami dotčen. Realizace
se předpokládá od června do listopadu 2017, následovat
bude vybavení interiéru a instalace stálých expozic.
V době přípravy tohoto článku probíhá výběr
zhotovitele stavební části projektu s investičními
náklady téměř 19 mil. Kč, podstatná část investičních
nákladů stavby i navazujících aktivit bude kryta
dotačními zdroji. Po stavebních a interiérových
pracích budou následovat „měkké“ aktivity projektu,
spočívající v periodických tématických expozicích a
workshopech, jejichž cílem bude nejen pasivní, ale i
aktivní seznamování veřejnosti obou partnerských obcí
s historií a tradicemi života ve Slezských Beskydech.
Cílem projektu je vytvořit v obci dlouho chybějící a
všeobecně poptávaný kulturní stánek prezentující jak
bohatou kulturní historii, tak i současnost obce a to
formou nejen stálé expozice, ale i realizací periodických

tematických expozic a workshopů za účasti zástupců
široké veřejnosti obou partnerských obcí. Velice
důležitou součástí záměru je dát takovému stánku i
odpovídající architektonický výraz, proto byl kladen
i velký důraz na opravu celkového vzhledu budovy.
O to víc zamrzí skutečnost, že taková snaha je trnem
v oku některým spoluobčanům, kteří dělají vše pro
to, aby tento záměr zhatili.

Rozšíření parkoviště naproti pošty
V obci Bystřice se se zvyšováním stupně motorizace
stále více projevuje chronický nedostatek parkovacích
míst v centru obce. Pro rozšíření parkovacích kapacit
v centru obce chceme využít plochu po bývalém
autobusovém zálivu u silnice naproti budovy pošty.
Výhledově se připravuje i technické řešení plochy před
poštou, kde bude záměrem provést úpravu nástupiště
i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
a plochu pro prosklený přístřešek stejného vzhledu,
jako u polyfunkčního domu na protější straně silnice.
Současně by měl doznat úprav i vstup do budovy pošty s
předpokládaným odstraněním nevzhledného přístřešku
před tímto vstupem.
V současné době se vyřizuje povolení pro rozšíření
stávajícího parkoviště naproti pošty o plochu s dalšími
13 parkovacími stáními. Součástí této stavby bude
i řešení umístění nádob na sběr separovaného odpadu,
kdy nevzhledné kontejnery na tříděný odpad budou
nahrazeny podzemními kontejnery a ve spojení s úpravou
ozelenění a ploch pro pěší včetně bezbariérových úprav
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tak dojde k podstatnému zlepšení vzhledu této části
obce. Realizace se předpokládá ještě na podzim
tohoto roku. Celá investiční akce ve výši necelých 3
mil. Kč bude hrazena z prostředků obce.
Je nám ovšem jasné, že ani tato investice nevyřeší
zcela problém parkování v centru obce. Obec proto
připravuje projekt časového stání s omezením doby
parkování na parkovacích stáních podél silnice mezi
polyfunkčním domem a obchody s restaurací na čas
nezbytný k vyřízení záležitostí v centru obce, na jehož
dodržování stejně jako na eliminaci nepřípustného
parkování na chodnících a plochách pro pěší bude
mimo jiné dohlížet i nově zřizovaná obecní policie.
Pro dlouhodobé parkování (např. odstavení vozidla
po dobu pracovní směny) jsou určena parkoviště za
prodejnou TESCO a parkoviště u nádraží.
Ing.arch. Petr Zwierzyna
Vedoucí odboru výstavby

V rytmu školní tepové frekvence...
oknem, srdcem ... náctiletých ...
Mobilní čertofon
Za devatero horami a devatero řekami, za sedmero rybníky a dvanáctero skalami se pod obilným polem
rozkládalo velké peklo.
Čerti zde žili spokojeně a blaze, ale protože peklo bylo velmi rozsáhlé, museli na sebe hodně křičet. A tak se stalo,
že každou chvíli měli poškozené hlasivky. Už je nebavilo jezdit do lékárny a utrácet své peníze za drahé čaje a
šátky na krk.
Jednou, když byla čertovská porada, navrhl malý čert Jonášek: "Co kdybychom vynalezli věcičku, přes kterou
bychom se domlouvali a povídali si, krásně bychom se slyšeli, nemuseli bychom řvát, i když bychom byli každý
na jiné straně pekla."
Čertům se to zdálo jako dobrý nápad, a tak povolali čertovské vědátory a vynálezce a řekli jim: "Vyrobte
něco, co by se jmenovalo mobilní čertofon. Mohli bychom se sním domlouvat na dálku a nemuseli bychom
křičet." Vědátoři nejdříve nevěděli jak na to, a tak přinášeli nejrůznější věci, které by mohli použít. Zkoušeli cihly,
ovčí vlnu, uhlíky... "Ne!" zvolal jeden z nich, "musíme na to jinak!" Všichni čerti se zarazili, pokrčili rameny, ale
jak? "Vezmeme dvě cihly, jeden se postaví na tento konec pekla, druhý čert na druhou stranu, Do obou cihel
uděláme díru pekelným ohněm a do každé díry vložíme žhavý uhlík. Na okraje cihly přilepíme ovčí vlnu a mobilní
čertofon je na světě!" Vědátoři dali vynález luciferovi, aby to vyzkoušel. "Funguje to!" zvolal lucifer, "všechny vás
odměním čertovským gulášem!"
Všichni čerti si pochutnali a od té doby nemusí na sebe křičet a hulákat. Stačí, když zvednou cihlu, rozžhaví
uhlík a mluví s někým na druhé straně. Takže všichni žijí šťastně a už nikoho nebolí v krku.
Barbora Turoňová
ZŠ a MŠ Bystřice
Do říše pohádek

Pohádky jsou jedním z prvních uměleckých textů,
které potkáváme na své cestě životem. Jejich působení
je prokázáno již v tom vývojovém stádiu dítěte, kdy
„příklad zmůže víc než celá výchova“. Pohádka mu proto
svou jednoduchou formou předkládá vzory, skrze které
si dítě může budovat své vnímání světa a porozumění
jeho principům.
Od dubna probíhá v bystřické mateřské škole projekt s
názvem „Tvoříme s pohádkou“, jehož hlavním cílem bylo
seznámit děti s netradičními výtvarnými technikami.
Tento projekt vznikl za podpory Spolku rodičů základní
a mateřské školy a obce Bystřice, a to prostřednictvím
grantu.
Paní učitelky se společně s dětmi pustily do práce
a během několika
dnů na jednotlivých
třídách naší mateřské
školy začaly vznikat
pohádkové víly, zlaté
rybky, ježibaby a jejich
perníkové chaloupky,
draci, medvídek Pú a
nechyběli ani pejsek s
kočičkou. Kašírováním,
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koláží, lepením
přírodnin, drcením
vánočních
ozdob, válením
a vykrajováním
perníčků ze slaného těsta si děti
ověřily, že při tvořivé práci není
čeho se bát, neboť přináší spoustu zábavy a navíc
představuje něco jako kouzlo – výsledek je vždy překvapí.
Část projektu byla věnován ukázce „kreslení v písku“ pod vedením p. Koňařové, která za doprovodu
relaxační hudby kouzlila v písku neuvěřitelné obrázky, a poté si děti s nadšením mohly malbu prsty do
jemného písku samy vyzkoušet. Setkání s ilustrátorem p. Dudkem proběhne v červnu a bude další prožitkovou aktivitou.
Naše výtvarná díla jsou umístěna na chodbě prvního patra DPS.
Tradicí naší mateřské školy je spolupráce s
Domovem pro seniory. Každým rokem u příležitosti
vánočních svátků a Dne matek děti navštěvují
„dědečky a babičky“ s vystoupením. Při těchto

setkáních nikdy nechybí malé dárečky, které si vzájemně předají společně s přáním všeho dobrého.
Ale co je důležitější, předávají si také úsměvy a projevy radosti z právě prožitých okamžiků. A tak se naše děti
učí vnímat, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc a nenásilnou formou získávají povědomí
o zákonitostech života, které my dospělí někdy bereme bez povšimnutí.
Liberdová P., Sikorová M.
Konverzační soutěž v AJ na druhém
stupni zš
Dne 18.1. 2017 se uskutečnila konverzační soutěž
v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně základní školy.
Soutěž se skládala ze dvou částí - poslechové a
konverzační. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií.
Kategorie mladší žáci se zúčastnilo 11 dětí z 6. a 7. tříd.
V této kategorii zvítězil Matyáš Heczko (6.A), druhé
místo obsadila Eliška Koštovalová (7.B) a na třetím místě
se umístila Barbora Turoňová (7.A). Starší kategorii
reprezentovali žáci 8. a 9. tříd. Zúčastnilo se jí 11 žáků.
První místo obhájil Matěj Gorniak (8.A), druhé místo
Šimon Laštůvka (9.A) a na třetím místě se umístili dva
žáci se stejným počtem bodů, a to Dominik Klus (9.A) a
Aleš Jančo (9.C). Žáci, kteří se umístili na prvních místech,
postoupili do okresního kola ve Frýdku - Místku.
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce proběhlo dne 23. 2. 2017 v Základní školeiřího z
Poděbrad ve Frýdku-Místku. Kategorii mladších žáků
Exkurze na OÚ Bystřice
V rámci vyučovacích hodin Občanské výchovy se naše
tři devítky tento týden podívaly do útrob budovy, kde se
„řídí“ dění v obci Bystřice. Obecním úřadem nás provedla
kulturní referentka paní Ondraszková. V úvodu sdělila
žákům zajímavé statistické údaje o obci Bystřice, padlo
několik základních informací o vedení obce, radě obce
a zastupitelstvu obce. Když jsme procházeli jednotlivá
patra budovy, popisovala všechny odbory OÚ a
vysvětlovala jejich činnost. Během půlhodinové exkurze
se žáci seznámili s chodem této důležité instituce.
				

I.A reprezentoval Matyáš Heczko a umístil se na 5.
- 7. místě z 26 žáků. V kategorii starších žáků II. A se
umístil Matěj Gorniak na 11. - 15. místě z 30 žáků.
Oběma hochům gratulujeme a doufáme, že budou
úspěšní i v dalších ročnících.
Děkujeme.

Mgr. Jitka Kaletová, Mgr. Renata Krosová
Naši žáci se zúčastnili soutěže „O nejkrásnější
kraslici“, kterou vyhlásilo Muzeum TŽ. V hodinách
výtvarné výchovy žáci různými technikami zdobili
vajíčka. Nejúspěšnější byli tito žáci – Terezie
Durloková 7. B, Erika Dordová 6. A, Denis Macura
6. B a Alena Cymorková 7.A I v DDM v Bystřici bylo
vybráno vajíčko polepené perličkami od žákyně
Gábiny Trombikové 7.B. Všem blahopřejeme!
Mgr. L. Čechurová

PhDr. Radim Mikulka

5. dubna 2017 se uskutečnil IX. ročník pěvecké
soutěže pro děti II. stupně základních škol Bystřický
zvonek. Zpívalo se ve dvou kategoriích a naši školu
reprezentovala Klára Sikorová ze 7.B v kategorii 6.
- 7. tříd a ve starší kategorii 8. - 9. tříd si zazpívala
Elen Koždoňová z 8.A a Tereza Hloužková z 8.B třídy.
Děvčata byla úspěšná. ZŠ a MŠ Bystřice získala dvě
třetí místa. V mladší kategorii Klára Sikorová a ve
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starší kategorii to byla Elen Koždoňová. Děvčatům
děkujeme za velmi pěknou reprezentaci a přejeme
hodně dalších pěveckých úspěchů.
Mgr. Renata Bujnová
Náš mladý chemik je šestý v kraji
Naše škola se i letos zúčastnila soutěže - Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR. Tato soutěž
probíhala v několika etapách. Ze školního kola
jsme vybrali tři nejlepší žáky (Šimon Laštůvka z 9.A,
Veronika Kadlubcová z 9. B a Pavel Ponek z 9.B), kteří
naši školu reprezentovali ve vědomostním testu
v Ostravě. Úspěšným řešitelem se stal Pavel Ponek, který
v dalším kole musel prokázat laboratorní dovednosti a
zkušenosti. Celkově se tak vyšplhal na neuvěřitelné 6.
místo. Od postupu do národního kola ho dělilo pouze
pár míst.
Pavlovi gratulujeme k výjimečnému úspěchu a
ostatním zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

vynesli a zpátky do vsi jaro přinesli, v podobě
líteček (ozdobených větviček).
Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomohli a všem,
kteří na tuto akci přišli.
Vychovatelky ŠD

Mgr. Igor Zahradnik
Vítězné házenkářské tažení
Tak by se dalo nazvat působení žáků 3. – 5. tříd ZŠ
Bystřice v tomto ročníku házenkářské školní ligy. Tuto
ligu již několik let organizuje pro třinecké a okolní školy
oddíl házené TJ Třinec. Liga se skládá ze čtyř kol, která se
hrají v hale STARS v Třinci. Je rozdělena na dvě kategorie
– mladší a starší.
Mladší házenkáři a házenkářky Jan Bajtek, Štěpán
Laštůvka, Matěj Fojkes, Matěj Martynek, Linda Urbanová,
Elen Czepcová, Darja Sobolová, Ondřej Svoboda, Jakub
Samiec, Agáta Čmielová a Ondřej Bodzenta zcela
suverénně ovládli všechna čtyři kola, neprohráli jediný
zápas a stali se celkovými vítězi celé ligy.
Starší házenkáři z 5. ročníku Štěpán Hořák, Matěj
Kováč, Tomáš Krop, Pavel Majer, Michal Trombik,
David Cieslar a Marek Michalski v konkurenci devíti škol
v každém zápasu bojovali o výhru. Že to byl boj úspěšný,
dokládá celkové vítězství v celé školní lize. Poprvé
v historii této házenkářské soutěže tedy ZŠ Bystřice
získala oba poháry – pro mladší i starší žáky.
Marcela Svidrová
Vynášení Moreny a Mařocha
Už tradičně každé jaro pořádáme v družině Vynášení
Moreny a Mařocha s vítáním jara. Průvod začal u školy,
kde jsme se přivítali a krátce jsme si přiblížili dobu
Slovanů. Za zvuků halekaček a řehtaček jsme došli k
obecnímu úřadu, kde na nás čekal pan starosta Roman
Wróbel v roli Vladyky. Ten nejdřív na Morenu a Mařocha
pověsil věnec smrti a potom nás vyzval k vyhnáni zimy
ze vsi. Proto jsme pokračovali na železný most přes řeku
Hluchovou, kde jsme ohněm, vodou a kamením zimu
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Harry Potter a Andersen
děti nezklamali
Letošní Noc s Andersenem se nesla v duchu Harryho
Pottera. Děti se ocitly na nástupišti 9 a ¾ a potom
vstoupili do Bradavické školy čar a kouzel, kde jim
byly průvodkyněmi paní profesorky. Ty měly velké
starosti o Kámen mudrců. Jelikož letos do Bradavic
Harry Potter nepřijel, přizvaly si na pomoc:
profesora lektvarů: Igor Zahradnik
profesora mudlů: Petr Anastasovský
Bradavického školníka: Roman Wróbel
profesora obrany proti černé magii: Jaroslav Šlehofer
profesora létání: Marcel Čmiel
Každý přispěl pohádkou a jako v každé pohádce,
vše dobře dopadne, Harry Potter do Bradavic
nakonec dorazil a Kámen mudrců byl zachráněn.
Vychovatelky ŠD

Bystřické děti si nemohou stěžovat na nedostatečnou
nabídku aktivit k rozvoji své všestrannosti a vyplnění
svého volného času. Kromě vědomostí a sportu mohou
získat i dovednosti na prknech, která znamenají svět.
Na základní škole už na prvním stupni v nepovinném
předmětu Dramatická výchova nacvičují každým
rokem pod vedením paní učitelky Petry Michalkové
dvě divadelní představení pro své malé spolužáky a
předškoláky. Letos jsme už mohli zhlédnout Zimní příběh
a těšit se můžeme na Království pod lípou. Děti druhého
stupně pak už ve svém volném čase mohou v těchto
aktivitách pokračovat a svůj čas kromě paní Michalkové
dětem věnuje při nácviku a realizaci paní učitelka Blanka
Chovancová a v neposlední řadě Sboreček pod vedením
paní učitelky Renaty Bujnové a technicky nadaný pan
učitel Igor Zahradnik. V letošním školním roce pro
spolužáky, další školy i širokou veřejnost děti nacvičily
hru Princezny a loupežníci aneb Zmatky kolem Katky,
která byla zároveň dojemným rozloučením se stálicemi
divadelního souboru Janem Móderem, Šimonem
Laštůvkou a Karolínou Szmekovou.
Mgr. Blanka Chovancová

Zeměpisná olympiáda
Každoročně probíhá na naší škole zeměpisná olympiáda. Letos v březnu dosáhl vynikajících výsledků Šimon
KANTOR (6.C), který v okresním kole prokázal své geografické znalosti, dovednosti v práci s mapou i v praktickém projektu a ve své kategorii se umístil na 1.místě.
V krajském kole v Ostravě pak obsadil výborné 7.místo.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
				

Mgr. Jana Wolná
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„wszedzie dobrze, ale...“

Wśród pięknych drzew znajduje się zielony budynek – to nasze bystrzyckie przedszkole. Od lat mieszka w nim
mała Stonoga, która zaprasza wszystkie chętne dzieci
do wspólnego podróżowania. W pokazywaniu przedszkolakom świata pomagają Stonodze miłe wychowawczynie:
Maria Sikora, Anna Drong, niańka Aneta Kluz, Monika Polok, Gabriela Kaleta, Helena Michejda, Gabriela Mrózek
oraz asystent pedagoga: Maria Wisełka. To one każdego dnia zabierają maluchy na pokład trzech samolotów, w
których znajdują się obecnie 63 miejsca. W bezpiecznym podróżowaniu pomagają również dwie panie tercjanki:
Renata Teofil oraz Gabriela Bulawa. W pomoc w organizowaniu przedszkolnych podróży angażują się nie tylko
pracownicy przedszkola, ale także rodzice naszych podoopiecznych. Bez nich żaden z samolotów by nie odleciał.
Pyszne wypieki na drogę, finansowe wsparcie oraz każdorazowa pomoc pozwalają zapewnić przedszkolakom
wspaniałe przeżycia z ich dziecięcych podróży w świat słowa, wyobraźni, muzyki i sztuki.
Wyruszając na podbój świata z bystrzycką Stonogą, każdy maluch znajdzie coś dla siebie... Może polecieć
na konkurs piosenki dziecięcej „Słowiczek“, tak jak kilkoro naszych wychowanków, lub wyruszyć na olimpiadę
zimową czy warsztaty plastyczne w pobliskiej okolicy. Może także wybrać się w podróż do świata wyobraźni wraz
z aktorami Sceny Lalek Bajka z Czeskiego Cieszyna oraz Teatru Własnego z Polski. W czasie podróży
ze Stonogą dzieci zdobywają również dodatkowe umiejętności – uczą się języka angielskiego,
a maluchy, które nie boją się nurkować w głębokich wodach, uczęszczają na naukę pływania.
Każdy porządny podróżnik nie powinien także zapominać o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W tym
pomagają spacery tematyczne oparte na obserwacjach przyrodniczych oraz spacery związane z tradycjami
regionu: topienie Marzanny czy składanie życzeń świątecznych mieszkańcom Bystrzycy. Najważniejszą zaś
wyprawą w całym roku, na której nasze zuchy zdobywają różne sprawności, jest wspólna wycieczka z rodzicami,
tym razem do miejsca pełnego ciekawych zwierząt, czyli Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Pamiętając jednak, że z każdej podróży trzeba kiedyś wrócić i że - jak mówi stare powiedzenie - „wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej“, życzymy Stonodze, jej pracownikom oraz oczywiście wychowankom, aby można
było te słowa zamienić na: „wszędzie dobrze, ale w naszym przedszkolu najlepiej“.
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Monika Nowak-Brandys

/
/
Urzad Gminny w Bystrzycy wspiera dzialalność
Kola
Macierzy Szkolnej
/
Polskiej Szkoly Podstawowej w Bystrzycy.

Koło Macierzy Szkolnej PSP Bystrzyca jest niezyskową
organizacją. Corocznie prowadzi szeroki zakres
działalności, który finansuje między innymi z projektów
ogłaszanych przez Urząd Gminny w Bystrzycy. W tym
roku udaje się nam realizować trzy gminne projekty.
Dwa z nich dotyczą działalności na polu kultury. Dzięki
nim możemy wspierać działalność chórów szkolnych
Wiolinki i Crescendo, jak i zespołu folklorystycznego
Łączka. Pracują w polskiej szkole podstawowej i ich
działalność nie ogranicza się tylko do naszej okolicy, ale
występują one również w regionie, jak i poza granicami
kraju. Oba zespoły mogą się pochwalić licznymi
sukcesami i są naprawdę dobrą wizytówką czy nawet
reklamą naszej gminy. Kolejnym projektem wspieranym
przez nasz urząd gminny, tym razem na polu sportu, jest
organizacja XVI Mistrzostw Polskich Szkół Podstawowych
w Pływaniu, w których w tym roku wystartowało 93
zawodników z niemalże wszystkich polskich szkół Zaolzia
i z czeskiej szkoły w Bystrzycy. Są to zawody, które na
stałe wpisały się do kalendarza sportowych imprez na
Zaolziu i corocznie przyciągają miłośników pływania do
naszej wioski.
W imieniu rodziców, jak i uczniów naszej szkoły
chcielibyśmy tą drogą podziękować Urzędowi Gminnemu
w Bystrzycy za wsparcie, jakie udziela naszej organizacji.
Zarząd KMSz PSP Bystrzyca

bystrzycka podstawówka
ciagle na fali!
Polska Szkoła Podstawowa w Bystrzycy znana jest z szerokiego zakresu działalności nie tylko na polu nauki,
ale i na polu sportu czy kultury. Kończący się rok szkolny 2016/2017 obfitował w mnóstwo wydarzeń, które
zakończyły się wieloma sukcesami, upewniając nas, że nasi uczniowie są wszechstronnie uzdolnieni.
Przedświąteczny okres maksymalnie wykorzystały
nasze szkolne chóry Wiolinki i Crescendo. Wszystko
rozpoczęło się od występu na Festiwalu Dziecięcych
Chórów we Frydku-Mistku, gdzie Wiolinki zdobyły
Brązowe Pasmo, a Crescendo wyśpiewało Srebrne
Pasmo. 11 grudnia mogliśmy podziwiać ich śpiew
na koncercie w kościele ewangelickim w Bystrzycy.
Wyjątkowa akustyka kościoła wprowadziła wszystkich
słuchaczy w prawdziwy przedświąteczny nastrój.
W styczniu 2017 w Rudzicy w Polsce odbył się Konkurs
Kolęd i Pastorałek, gdzie pierwsze miejsce zdobyły
Wiolinki, a drugie miejsce jury przyznało chórowi
Crescendo.
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W finale XV Konkursu Recytatorskiego im. Jana
Kubisza w Gnojniku naszą szkołę reprezentowało
pięcioro uczniów. Trzecie miejsce wywalczyła Justyna
Navrátil, a Franciszek Bubik i Marek Krzemien otrzymali
wyróżnienia.

W Muzeum Techniki w Ostrawie odbył się
konkurs „Let the Ecoturism Come to You“. Nasza
szkoła po raz drugi wzięła udział w tym bardzo
trudnym konkursie, gdzie wymagana jest nie tylko
wiedza, ale również bardzo dobra znajomość języka
angielskiego, ponieważ cały konkurs przebiegał
w języku angielskim. Naszym uczniom udało
się uzyskać awans do finału, który odbył się w
Centrum Handlowym Nowa Karolina w Ostrawie.
W finałowym konkursie nasza drużyna w bardzo
ciekawy sposób przedstawiła prezentację „Protect
the life on land Tanzania”. Do sukcesu brakowało
bardzo niewiele, uzyskaliśmy 4. miejsce.

W lutym odbyło się pierwsze spotkanie w ramach
projektu „Aktywnie w drodze po zdrowie“. Bystrzyczanie
wspólnie z grupą rówieśników z polskiej szkoły w
Górkach Wielkich spędzali aktywnie czas na Kubalonce,
gdzie odbył się trening na nartach biegowych. Były to
pierwsze zajęcia w ramach tego projektu, następne
zaplanowane są na maj w naszej szkole.
Treningi narciarskie naszych uczniów zaowocowały
sukcesami na stokach. W 45. Zjeździe Gwiaździstym
zorganizowanym przez PSP im. Henryka Sienkiewicza w
Jabłonkowie wzięli udział uczniowie z 24 polskich szkół
podstawowych. Nasi narciarze spisali się wspaniale i
przywieźli grad 11 medali: 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe.
Sukcesem naszych uczniów zakończył się również
udział w zawodach narciarskich Beskidzka Narta 2017
zorganizowanych przez Sdružení obcí Jablunkovska dla
uczniów szkół podstawowych od Wędryni po Mosty koło
Jabłonkowa. Nasi narciarze utrzymali formę ze Zjazdu
Gwiaździstego i przywieźli z zawodów 7 medali.
Na podium w obu imprezach narciarskich stanęli: Filip
Jančík, Jan Milerski, Anna Štefánková i Tobiáš Solowski,
który dwukrotnie uzyskał złoty medal.
Dla uczniów motywacją do nauki języków obcych
jest udział w różnych konkursach i olimpiadach.
W całopaństwowym Konkursie Konwersacji
Języka Angielskiego w eliminacjach powiatowych
reprezentowali nas Andrzej Kubiena z kl. VI oraz
Dorota Wałach z kl. IX, którym udało się zająć w
tym trudnym konkursie 5. miejsce.
W polskiej szkole podstawowej w Czeskim
Cieszynie odbyła się 20. edycja konkursu Enjoy Your
English 2017 dla uczniów polskich i czeskich szkół
podstawowych. Zadania konkursowe podzielono
do dwóch części – językowej i historycznej. Nasi
uczniowe zaprezentowali się wspaniale, w silnej
konkurencji Adam Kowala zdobył 4. miejsce, a
Adam Kubiena zajął 7. miejsce.
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Wiosenny czas wykorzystali w stu procentach młodzi
śpiewacy w Bystrzyckim Dzwoneczku. W corocznej
imprezie śpiewaczej Justyna Navrátil zajęła 1. miejsce,
Dorota Kaleta 2. miejsce, a Tobias Sajdok oraz Franciszek
Bubik uzyskali 3. miejsce.
W finale XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla uczniów
zaolziańskich szkół podstawowych, który odbył się
w Domu Kultury im. Petra Bezruča w Hawierzowie
wystąpiła z naszej szkoły trójka śpiewaków: Justyna
Navrátil, która zwyciężyła w najmłodszej kategorii,
Dorota Kaleta nagrodzona wyróżnieniem i Tobias Sajdok,
który wystąpił z siostrą Tiffany.
Uwieńczeniem corocznej pracy chórów szkolnych
będzie XIX Koncert Majowy pt. „Możesz wszystko“.
Tradycyjnie nasza szkoła sięga po sukcesy w
przedmiotach ścisłych. Podobnie jest i w tym roku
szkolnym. W marcu 2017 uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w eliminacjach powiatowych olimpiady fizycznej
klas IX i VIII. Bardzo dobre 7. miejsce zdobył Adam
Kowala, który również reprezentował naszą szkołę w
eliminacjach wojewódzkich w Ostrawie, gdzie zdobył
6. miejsce. Dalszym sukcesem było zdobycie 7. miejsca
przez Mateusza Veselého w kategorii klas ósmych. Obaj
uczniowie otrzymają nominację do prestiżowej nagrody
„Talent 2017“. W eliminacjach powiatowych olimpiady
matematycznej klas VI rewelacyjnie spisał się Jan Bubik,
zdobywając 1. miejsce.

Zespół folklorystyczny Łączka regularnie spotyka
się na próbach w popołudniowe piątki. Pracują w
dwóch grupach: młodszej i starszej. W maju udało
się zaliczyć zespołowi bardzo udane warsztaty w
Opawie. O akompaniament troszczy się kapela
Gróniczek, którą tworzą uczniowie polskiej szkoły
pod batutą inż. Jana Kubeczki.
Piątkowe popołudnia to również czas spotkań
w harcówce szkolnej Harcerskiej Drużyny Wodnej
„Grom”. Nasi wodniacy w zeszłym roku stali się
właścicielami prawdziwej żaglówki nazwanej
„Jaskułka“. Po zimowym sezonie w tym roku
planują swój obóz żeglarski w Polsce na Jeziorze
Czorsztyńskim.
Międzynarodowe Igrzyska Rzemiosła 2017,
które odbyły się w Średniej Szkole Zawodowej
Huty Trzynieckiej, pokazały, że w naszej szkole
mamy również bardzo zręcznych uczniów. Miłym
zaskoczeniem był pokaz Jakuba Mutiny, który
uzyskał brązowy medal w kategorii przygotowania
napojów bezalkoholowych.
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W tym roku szkolnym w bystrzyckim basenie odbyła
się już szesnasta edycja Mistrzostw Polskich Szkół w
Pływaniu. Na starcie stanęło 93 zawodników z niemalże
wszystkich polskich szkół Zaolzia i z czeskiej szkoły w
Bystrzycy. Najlepszymi wynikami z naszej szkoły mogą
się poszczycić: Filip Jančík – zdobywca dwóch medali:
złotego i brązowego, Daniel Pindur ze złotym medalem
oraz Marek Sikora, który wywalczył srebrny medal.
Jak widać nasi uczniowie z powodzeniem reprezentują wioskę w konkursach czy olimpiadach na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, jak i poza granicami kraju. Te sukcesy by nie były możliwe bez zaangażowania
pedagogów, trenerów czy rodziców. Chcielibyśmy tą drogą podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do tego, że nasza szkoła prawdziwie zasługuje na imię „Szkoła z tradycją – szkoła przyjazna
dzieciom”.
Dyrekcja PSP Bystrzyca

ze života obce ...
lego město bystřice
Volný čas je nesmírně bohatý prostor, ve kterém
může člověk najít zábavu, poučení i odpočinek.
Způsob, jakým tráví volný čas děti, je velmi důležitý pro
jejich další vývoj, jak z fyzického, tak i psychologického
hlediska. Pokud děti a mládež netráví svůj volný čas
smysluplně a plnohodnotně, objevuje se větší riziko,
že se dostanou do styku s různými partami, kde se
mohou a většinou vyskytují sociálně patologické
jevy, jako je např. drogová závislost, alkoholismus a
kouření, záškoláctví, vandalismus a šikanování. Církve,
vědomy si tohoto nebezpečí, se vždy snažily onen
volný čas dětí a mládeže uchopit kreativně, naplnit
jej pozitivními hodnotami a aktivitami, a takto přispět
k pozitivní socializaci mladého člověka a ke zdravému
utváření jeho osobnosti.

Lego projekt je toho jedním z mnoha kreativních
důkazů. Kreativita je sice komplexní a mnohovrstvý
fenomén, který není snadno uchopitelný do jednodu19

chých definic, nicméně určité atributy kreativity lze
definovat lehce a jednoznačně. Patří k nim zvídavost,
vytrvalost, představivost, disciplinovanost a
schopnost spolupracovat. A přesně tyto věci mohly
děti ze základní školy v Bystřici ve dnech 7. - 9.4.
v tělocvičně při stavbě Lego města rozvíjet. Jejich
zvídavost byla ukojena, jejich vytrvalost prošla
zatěžkávací zkouškou, kdy nejednou bylo třeba pro
opomenutí montáže jednoho segmentu, rozebrat
část svého veledíla. A disciplínu při spolupráci jsme
viděli na každém kroku, neboť výzev a situací k
podání pomocné ruky sousedovi a vyslovení dobře
míněné rady bylo opravu nespočet. Hravou formou
se tak děti učily vzájemně spolupracovat a pomáhat
si.
Lego město o rozměrech 8 x 3,5 metru bylo dost
velké na to, aby v něm děti vybudovaly silnice,
železnici, letiště i přístav, auta, letadla, vlaky a lodě,
nádraží, budovy a třeba i věže a náměstí. Fotbalové
a basketbalové stadióny, okrasné parky a zahrady,
školy a kostel, to vše děti postavily, majíc k dispozici
230 stavebnicových setů a půl miliónů volných
kostek. Stavěly stavby podle vlastní fantazie
nebo podle návodů a připravených stavebnic.
V případě potřeby pomáhalo dětem při stavbě
několik instruktorů (formou dobrovolnictví),
kteří si to také velmi užívali a nejednou mohl
pan fotograf zachytit na fotce určitou nostalgii
a sentimentální zasnění spojené s návratem do
doby vlastního dětství.
A když bylo městečko po dvou dnech hotové,

třetí den jsme ho ukázali rodičům dětí a dalším
zájemcům v našem okolí. Během nedělního odpoledne
se nás sešlo celkem požehnaně a v příjemné atmosféře
hudby, zpěvu, soutěží a konzumace Lego dortu jsme
za doprovodu slavnostní fanfáry Lego město otevřeli.
Je třeba také zmínit, že Legoprojekt, nejen podporuje
dětskou kreativitu, ale také ukazuje na důležité životní
principy prostřednictvím biblických příběhů, které
dětem poutavým způsobem přiblížila pracovnice
Dětské misie v ČR Karin Roiková. Také pomocí panáčků
a legových kostiček lze neotřelým způsobem přiblížit
dětem některé biblické příběhy, což zase v odpoledním
nedělním programu udělal pastor SCEAV Roman Raszka.
Legoprojekt není žádným způsobem provázán s
firmou Lego® a rozhodně se nejedná o předváděcí
akci ani o akci komerčního rázu. O to více jsme vděčni
všem, kteří na něj přispěli svým peněžním darem a naši
angažovanost podpořili i ve svých modlitbách.

Byl to zajisté požehnaný čas. Stejně tak bychom
rádi poděkovali vedení Obce za poskytnutou dotaci
ve výši 6.000,- Kč a vedení základní školy v čele s
panem ředitelem za poskytnutí školních prostor
formou symbolického pronájmu.
Za celý přípravný tým
Mgr. Roman Raszka

lesní kostel pod čantoryjí
V neděli 25.6. 2017 v 15.00h se pod vrcholem
Čantoryje na místě zvaném „Zakámen“ u Rytířské stezky
shromáždí slezští a polští evangelíci, aby stejně jako
každoročně rovněž letos uctili památku všech, kteří
pro svou víru byli pronásledováni a také aby projevili
vděčnost Bohu za svobodu vyznání, kterou nám Bůh
dopřává. Ne vždy tomu tak totiž bylo. Pohlédneme-li
letmo do historie, pak zjistíme, že země Koruny české
byly svého času nejsvobodnějšími zeměmi v Evropě,
neboť evangelíci si vymohli na císaři, aby i poddaní
měli svobodnou volbu vyznání (tzv. Rudolfův majestát
z roku 1609). Jinde ve světě platilo „koho panství, toho
náboženství“, ale v Čechách se mohl každý rozhodnout
svobodně bez ohledu na vyznání vrchnosti.Všechno bylo
ale zmařeno prohranou bitvou na Bílé hoře 8. listopadu
1620. Tím byla otevřena do Čech cesta protireformaci.
27 vůdců stavovského povstání bylo 21. června 1621
popraveno na Staroměstském náměstí v Praze a jejich
majetek zabaven. Roku 1624 byli ze země vykázáni
všichni evangeličtí kazatelé a roku 1627 vypovězeni i
všichni svobodní obyvatelé, kteří nechtěli přestoupit
k římské církvi. Poddaní se ovšem vystěhovat nemohli
a byli vystaveni pronásledování a násilné rekatolizaci.
Reformace a následný politický vývoj zemí, které jí byly
zasaženy, s sebou přinesly i na různých dalších místech
Evropy skutečnost, že se některá z konfesí dostala do
ilegality, ve které po nějakou, různě dlouhou dobu, i
existovala.
Ve střední Evropě, zejména v českých a rakouských
zemích, ale i v některých částech uherského království,
se v tomto postavení ocitly již ve dvacátých letech 17.
století církve vzešlé z reformace. Na základě písemných
pramenů lze doložit, že i v našem teritoriu až do
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osmdesátých let 18. století existovali jednotlivci i
skupiny obyvatel, kteří navzdory platným zákonům
zůstávali ve spojení s protestantskými církvemi
v zahraničí a v rámci rodinného a místního
společenství v různé míře prováděli náboženskou
praxi, která nějakým způsobem souzněla či
odkazovala k reformační tradici a teologii, byť
se zároveň namnoze účastnili (museli účastnit)
náboženské praxe církve římskokatolické. Těmto
skupinám se dostalo označení „tajní evangelíci“
(tajní protestanti, kryptoprotestanti). Tito tajní
evangelíci byli paradoxně členy římskokatolické
církve a podléhali jejímu právu a jeho důsledkům.
Římskokatolický kněz je křtil, oddával a většinou
i pohřbíval. V římskokatolické církvi museli plnit
alespoň obligatorní minimum náboženských
povinností (např. každoroční zpověď a placení
desátků). Evangelická církev od 20. let 17. století do
roku 1781/1782 prakticky oficiálně neexistovala

a nesměli zde působit žádní evangeličtí duchovní.
Lidé se tudíž scházeli zvláště v odlehlých místech
a tajně. Vzpomínané významné místo „Zakámen“ je
proto určitým odkazem na tuto nelehkou dobu, kdy
se do země doslova „pašovala“ evangelická literatura,
zejména Kralická bible a kancionály.
Ještě za vlády Marie Terezie probíhaly v různých
částech Čech a Moravy velké i menší soudní procesy s
tajnými evangelíky. Ale i tato panovnice se na sklonku
života musela pozvolna smiřovat s tím, že Čechy, Morava
ani rakouské země nejsou a nebudou nábožensky
jednotné.A císař Josef II. při svých cestách na Moravu,
ba i jinými způsoby, opakovaně dostával žádosti o
náboženskou svobodu.
3. října 1781 byl vydán Toleranční patent. Obyvatelstvo
mohlo na jeho základě odstoupit od římskokatolické
církve a zvolit si mezi církví augsburské či helvetské
konfese, tedy mezi luterány a reformovanými.Sto rodin
jedné nekatolické konfese či pět set nekatolických
obyvatel mohlo povolat evangelického pastora
(nikoli faráře), učitele a postavit si vlastní modlitebnu
(pochopitelně bez zvonů, věží a se dveřmi do humen).
Tento „Toleranční patent“ císaře Josefa II., jak již
plyne ze samotného názvu, pouze trpěl (toleroval)
existenci nekatolíků, ale dál se křty, svatby a úmrtí
musely zapisovat do katolických matrik. Nicméně oproti
scházení se v lesích už to byl vzácný posun. Jelikož tu
nebyli žádní kazatelé, tak přicházeli na pomoc luterští
a reformovaní faráři z tehdejších Horních Uher, tj. ze
Slovenska. Dodnes podle jména lze poznat, že mnozí
evangeličtí faráři měli maďarské předky. Dobu pouze
trpěné „toleranční církve“ ukončil až po 80. letech tzv.

„Císařský patent“ (1861), který zrovnoprávnil
evangelíky s církví římskokatolickou.
Teologický profil tajných evangelíků měl rysy
vyznavačství, osobního rozhodnutí pro Krista, které
počítalo namnoze s utrpeními smrtí. Evangelickou
komunitu tvořilo živé, kontinuitu vykazující
společenství, které za své měřítko mělo hlavně Písmo
svaté (dle reformačního hesla SOLA SCRIPTURA).
Toto společenství toužilo po přijímání Večeře
Páně podle reformačního podání, zdůrazňovalo
skutky víry, Boží milost, osobní angažovanou víru a
křesťanskou kázeň.
Srdečně zveme na letošní setkání na Rytířské
stezce u pomníku Jiřího Třanovského, v jednom z
„Lesních kostelů“, kde se v období protireformace
naši předkové scházeli ke společným bohoslužbám.
Setkání bude zároveň připomínkou evropské
reformace v jejím 500. jubilejním roce. Téma
setkání: SOLA GRATIA – jedině skrze milost.
Mgr. Roman Raszka, pastor SCEAV

KOSTEL POVÝŠENÍ sv. KŘÍŽE celodenně otevřen
Možná jste si mnozí někdy posteskli, že své návštěvě
nemůžete ukázat náš nádherný dřevěný kostel. Možná
jej znáte velmi dobře, ale přáli jste si zastavit se cestou
kolem k modlitbě nebo jen tak posedět v tichu. Někdo
by zase raději potěšil oko dřevěnou architekturou, jiný
se zas dozvěděl o nějaké té historické zajímavosti.
Je-li náš kostel vystavěn teprve nedávno (myslíme tím
konec 19. století), o to delší je historie jeho předchůdce,
který tu stál od roku 1587. Stejně jako na nejstarším
zvonu, i dnes lze v interiéru spatřit klíčovou větu „Slovo
Páně trvá navěky“, která odkazuje k jeho prvopočátkům.
Návštěvníkovi se ale nabízí mnohem více: spletitá
historie zdejších oltářů či dávná poutní tradice. Mnohé
otázky navíc nejsou zodpovězeny. Proto tímto prosím
všechny pamětníky a také nadšené fotografy a filmaře
minulých desetiletí, aby nám své vzpomínky či fotografie
(8mm filmy) přinesli k laskavému nahlédnutí v otevírací
době kostela.
Za letošní zpřístupnění vděčíme projektu Církevní
turistika zajišťovanému Biskupstvím ostravsko-opavským
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a Moravskoslezským krajem. Projekt umožnil zařadit náš
kostel mezi významné památky a turistické cíle severní
Moravy. Mnoho kostelů je do projektu zařazeno rovněž
na polské straně. Věříme, že si postupem času mnoho
poutníků, turistů i Bystřičanů najde cestu na toto krásné
místo ať už pro obdiv k historii, k nalezení útěchy či jen
tak „výletně“. Rozhodně je a ještě bude co objevovat!

Otevírací hodiny do konce října 2017:
So: 10 – 13 / 14 – 18
Ne: 11 – 18
Svátky: 10 – 13 / 14 – 18
Prohlídka kostela není možná, koná-li se liturgie.
Na místě bude vždy přítomen průvodce.

David Hudeček

Více informací na:
www.cirkevnituristika.cz

ˇ
Bystřičtí hasiči mají „medoura…“
Dne 9. 4. 2017 se před hasičskou zbrojnicí v Bystřici
konal křest nového dopravního automobilu značky
Mercedes Benz Sprinter. Vozidlo v hodnotě jednoho a
půl milionu korun bylo pořízeno z dotací HZSČR-GŘ a
HZSMSK. Větší polovinu zainvestovala obec Bystřice.
Vozidlo je využíváno především na evakuaci osob, ale také
na požární sport a lehčí technické zásahy. Je osmimístné
s náhonem na všechny čtyři kola. Má zvýšený podvozek
kvůli průjezdu těžším terénem. Jelikož máme kroužek
mladých hasičů, který je třeba podporovat a budovat,
aby nás stávající měl do budoucna kdo nahradit a tím
zabezpečit obec v požární ochraně, jsme rádi, že máme
tento krásný automobil. Jak už jsem zmínil, vozidlo
bude sloužit našim mladým hasičům při přepravě
na závody v požárním sportu, kde již stará Avie byla z
důvodu bezpečnosti nedostatečná. Na tomto místě
musím poděkovat obci Bystřici, protože bez ní by to
nebylo možné vůbec uskutečnit. Závěrem bych jenom
dodal, že pokud my hasiči budeme mít lepší techniku,
tak i pomoc občanům bude vždy rychlejší a kvalitnější a
o to tady hlavně jde.
Velitel SDH Bystřice
Radek Neumann

bystřický máj
Jen nápad někdy nestačí a tak je potřeba spojit síly,
kumšt, technické vybavení a hlavně najít někoho, kdo
ze svého lesa, lidově řečeno, pustí strom. V Bystřici
nemusíte jít daleko. To všechno lze najít na Technických
službách obce. Lubomir Kantor je majitel lesa a tady
stačí říci velké díky. Druh stromu býval různý, hodně
se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle
vydržely zelené. Za „příznivých meteorologických
podmínek“ stačilo strom dostat ze svislé do vodorovné
polohy, přiblížit ho z lesa do dědiny, sedřít z něj kůži a
připravit ho k postavení. Pro šikovné chlapy dva a půl
dne tvrdé práce.
V lidové tradici bývá počátek května spojen se
stavěním májek. Obyčej stavění máje je velmi starý
a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek
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prastarých
jarních
slavností, kdy strom
představoval strážného ducha obce. Tuto
staročeskou
tradici oživil před rokem
bystřický podnikatel
Roman Kluz, majitel
restaurace Na Szkubni. V letošním roce v
neděli 30. dubna se
stavěl máj opět a tak
nějak to vypadalo.

Je pravdou, že stromy vybrané na máje musejí
být silné, rovné a někdy tak vysoké, že je obtížné
mezi dráty vysokého napětí dostat je do vzpřímené
polohy. S malými komplikacemi a velkou pomocí těch
nejsilnějších v místě určeném pro postavení máje, se
naleštěný obr s barevně zabarvenou kšticí za chvilku
třepotal ve větru nad hlavami občanů Bystřice. Když
se hasiči z Bystřice s posilami spojí, máj za chvilku
vzpřímený stojí. Teď už jen ztracenou energii doplnit
třeba. Roman Kluz, hrdý na postavený kyj, zve
k posezení na „gulaš“ a chleba.

Protože se máje stavějí na přelomu dubna a
května, neděle 30. dubna v rámci odpoledního klidu
se jevila jako ideální na další vzkříšení lidové tradice
Naleštěný oloupaný kmen se zeleným vrškem čekal
na finální barevnou úpravu. Tady tradice dostala
lehce na frak, neb ke zdobení byly připuštěny ženy,
dívky a malé děti, nakonec ale proč ne.

Atmosféru v lokalitě Škubňa dokreslovala
hudební a taneční produkce domácího souboru
Bystrzyca. Stavění máje v Bystřici dostalo tímto
punc lidové tradice. Počet přihlížejících se zvyšoval.
Nejen pozvaní a informovaní občané sledovali, co
se bude dít. Bystrzyca a lidové hudební seskupení
Bez miana s nepřehlédnutelným srocováním hasičů
a silných chlapů kolem naleštěné klády dávalo tušit,
že máj půjde do postavení a tak na místě zastavovali
i kolemjdoucí.

Staročeská tradice to není jen postavení máje. Je
to lákadlo a výzva pro sousední vesnice. Ukrást nebo
zkrátit máj bylo prestižní záležitostí a to ostatně
platí i dnes. Jak se ukázalo, bystřický máj díky své
výšce byl vidět široko daleko a tak nepřekvapí, že
přilákal zloděje a lapky. A protože byl ponechán bez
dozoru, záškodníkům se ho podařilo uřezat. Hold,
máj se musí hlídat jako oko v hlavě, jako tradiční
symbol jara.
Marcel Čmiel, místostarosta
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BYSTŘICKÝ FOTBAL
Vážení spoluobčané obce Bystřice, sportovní fanoušci,
chtěl bych Vás seznámit se změnami a sportovním děním
v oddílu kopané TJ Bystřice z.s. V listopadu loňského roku
došlo ke změně ve vedení klubu. Dosavadní předseda,
p. Pavel Vavřač odstoupil a novým předsedou oddílu byl
zvolen p. Jan Babilon. Mužstvo dospělých skončilo po
podzimní části na nelichotivém 13 místě s 10 body. Do
jarní soutěže jsme pod novým trenérem p. Z. Czernekem
nastoupili s několika změnami, např. obránce Samek
přestoupil do Oldřichovic, útočník Noga ukončil činnost.
Hráčský kádr jsme doplnili našimi odchovanci z
dorostu, kteří nás mile překvapili a patří k oporám
mužstva. Momentálně se pohybujeme na 11. místě
tabulky a věřím, že se nám podaří soutěž zachránit.
Hráči dorostu pod vedením E. Szmeka vedou tabulku
okresního přeboru a usilují o postup do vyšší soutěže.
V žákovské kategorii pod vedením trenérů p. Hloužka,
Liberdy a Kanioka máme dva týmy, přípravku a žáky, s
počtem cca 38 dětí. Přípravka hraje pravidelně každý rok
okresní přebor mladších žáků, v zimním období se

účastní halového turnaje KZL, za účasti 40 týmů.
Letos naše přípravka vybojovala krásné druhé místo.
Sedm hráčů z těchto kategorií v dnešní době
hraje za FK Fotbal Třinec, kde pravidelně nastupují
v základních sestavách a jsou oporami svých
týmů. V žákovské kategorii se potýkáme s malým
počtem hráčů, proto bychom v oddíle uvítali další
fotbalové adepty. Z tohoto důvodu bychom rádi
v měsíci červnu uspořádali nábor chlapců i dívek.
Společně usilujeme, aby práce v klubu s mládeží
pozitivně podporovala schopnosti a touhy vítězit
jak jednotlivců, tak skupin. Je samozřejmostí, že
mladé fotbalisty vedeme tak, aby uměli sportovně
přijmout porážku a jednat v duchu FAIR PLAY, přitom
rozvíjíme jejich pohybové schopnosti a dovednosti.
Děkujeme všem svým fanouškům, sponzorům a
Obci za podporu kopané v Bystřici.
Jan Babilon, předseda TJ Bystřice

DDM Bystřice
Bystřický dům dětí a mládeže funguje v nových
prostorách již 10 let. Toto multigenerační zařízení slouží
jak pro Bystřičany, tak pro celou spádovou oblast.
DDM je zařízení určené hlavně k aktivitám mimo školní
vyučování a k efektivnímu využití volného času. V dnešní
uspěchané, přetechnizované době, kde všude kolem
nás je plno lákadel a nabídek, není lehké zaujmout děti,
mládež ani dospělé. Přesto rádi konstatujeme, že se
nám to daří.
Ročně otevíráme v průměru 60 kroužků a kurzů pro
všechny věkové kategorie v pravidelné činnosti, těchto
se zúčastňuje kolem 700 klientů. Přes 10 000 účastníků
zaznamenáme na více jak 100 akcích, výstavách
a soutěžích pořádaných pro širokou veřejnost. O
letních prázdninách se stovky dětí účastní odborných
soustředění, pobytových a příměstských táborů. Roční
návštěvnost Klubu Človíčkov, který je určen 1x týdně pro
maminky s dětmi, je 650. Další naši celoroční nabídkou
je posilovna, kterou ročně navštíví kolem 5 000 cvičenců.
Nesmím zapomenout také na vynikající úspěchy a
výsledky, které začali na tatami členové kroužku karate
pod vedením p. Huberta Witosze v letech 2007 – 2010.
V posledních třech letech jsou to především břišní
tanečnice pod vedením Kateřiny Dubské a mažoretky
pod vedením Renaty Holmeisterové, kteří reprezentují
DDM, ale i Bystřici. Přiváželi a doposud přivážejí cenné
medaile a poháry z MČR, mezinárodních soutěží,
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dokonce z ME a MS.
Těchto výsledků a úspěchů by nebylo bez
obětavých lidí. U nás to jsou interní pracovníci, kteří

zabezpečují celoroční činnost.
Je třeba vyzvednout činnost externích pracovníků
– vedoucích kroužků a kurzů, kteří celoročně ve svém
volném čase předávají své znalosti, dovednosti a
zkušenosti svým svěřencům.

Naše poslání bychom nemohli rozvíjet bez
podpory našeho zřizovatele, obce Bystřice, a
finanční pomoci mnoha partnerů a sponzorů, za což
jim patří velké poděkování.
Bc. Jarmila Wróblová, ředitelka DDM

BŘIŠNÍ TANCE A NAŠE DRUHÁ RODINA
Je to už více než rok, co jsem odjela do Číny, opustila
svoje “dítka” v soutěžní sezóně a obrátila svůj život
vzhůru nohama… Nelituji. A to ani trochu. A tento
článek berte tak trochu jako osobní zpověď z uplynulých
událostí v mém životě.
Jak jistě spousta z Vás ví, břišnímu tanci a okrajově i
bollywoodu se v Bystřici věnuji, a své taneční znalosti
dětem předávám, už 11 let. Je to poměrně dlouhá doba,
ve které jsem se toho spoustu naučila. Třeba to, jak za
5 minut nazdobit kostým, odpovědět na 150 dotazů
(všechny začínají oslovením “Káááááťo?”) nebo učesat
20 holek. Naučila jsem se taky, jak si nebrat věci osobně
(přiznám se, stále se zdokonaluji), jak si vážit svého času,
být upřímná, více komunikovat a taky jak být maximálně
produktivní v co nejkratším čase.
Když jsem loni na začátku dubna odlétala na
desetitýdenní turné s americkou společností Bellydance
evolution po Číně, kde jsem si mimochodem zahrála
jednu z hlavních rolí, neuměla jsem si představit, co si
tady beze mě všichni počnou a taky, co si počnu já bez
nich. Byla jsem zvědavá a natěšená, ale ve stresu a s
pocitem, že nechávám svoje malé holčičky (některým
z nich je už přes dvacet) na pospas osudu. A světe div
se, i když jsem byla tisíce kilometrů daleko, holky dále
soutěžily a dále vyhrávaly. Ano, vytvořila jsem sice
choreografie ještě než jsem odjela (celkem jich bylo 38),
ale nebyla jsem v nejtěžším období soutěží v tanečním
sále v Bystřici a pár dní před soutěží neměla svůj
klasicky vyděšený výraz vyjadřující, že vše je špatně. Jo,
jsem kritik, jo, někdy trochu zbytečně, ale vždycky je co
zlepšovat a hlavně, je až neuvěřitelné, jak holky během
těchto mých nálad zapínají své záložní motory a jedou
na 200%, aby mě nenaštvaly… to bych Vám přála vidět
:))
Za to všechno, že kurzy a tréninky dále probíhaly,
vděčím své dlouholeté kamarádce Klárce, která je
nejen úžasná tanečnice, ale i báječný člověk se srdcem
na pravém místě. Že se dál vyhrávalo, za to vděčím
především svým studentkám, které makaly a trénovaly s
nekonečnou pílí a snahou, s odhodláním a vytrvalostí. Za
to, že se soutěžilo v nových kostýmech a bylo zaplaceno
startovné a mnohdy i doprava, vděčím sponzorům,
rodičům, DDMku a obci :)
Zní to všechno docela jednoduše, ale nebudu popírat,
v Číně jsem si sáhla na dno, jak fyzicky, tak psychicky, jak
v profesním, tak v soukromém životě. Ale vždy jsem s
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odstupem času zjistila, že to mělo svůj význam.
A i když jsem probrečela pěkných pár chvil,
stestkem a taky trochu sobeckostí, že na soutěžích
nejsem s dětma, jsem moc ráda, že jsme podstoupily
tuto pauzu. Holky mi ukázaly, jak jsou skvělé, a že
to beze mě v pohodě zvládnou, na druhou stranu
věřím, že i protistrana si uvědomila, co vše musím
dělat já.
Myslím, že v naší komunitě břišních bystřických
tanečnic máme tak trochu jiný a netradiční systém,
celé je to postaveno na silném a úzkém vztahu
jedna k druhé, fungujeme spíše jako rodina.
V letošním školním roce máme za sebou otevřený
světový šampionát WADF, Liptov orient festival a
taky první kolo Mistrovství ČR. Jako každý rok, jsme
i letos bojovaly úspěšně. Např. z Liptova jsme ze 34
startů stáli 24x na bedně. Obdobně tomu bylo i na
Mistrovství světa a Mistrovství ČR. A věřím, že to
množství medailí budeme vozit i nadále.
Ale o to nejde, vážení, pro mě jsou soutěže
pouze příležitostí k posunutí svých vlastních hranic,
motivací makat na sobě a být lepší než tomu bylo
včera. Pokaždé, když vidím svoje holky, jak bojují
na pódiu, chce se mi brečet, všechny, do jedné,
do toho dávají své srdce a snaží se ukázat, jak moc
kvalitní tanečnice jsou. Je mi vcelku jedno, jak je
hodnotí porota, pro mě jsou to jedničky, které z
celého srdce miluju :) A jestli máte po přečtení
mého článku sladko u pusy, dejte si pivo ;)
Katka

místní knihovna bystřice
V dětských rukách leží budoucnost literatury...
…a pro bystřickou knihovnu to platí dvojnásob, jak se
ukázalo v průběhu úspěšné literární soutěže, kterou
vyhlásila Místní knihovna Bystřice. Literární soutěž
se nesla v duchu vyprávění: Bylo, nebylo v jistém
městečku… Do soutěže se přihlásila spousta zajímavých
prací. Vybrat tu nejlepší literární práci bylo nesmírně
těžké.
Celkovým vítězem literární soutěže se stal Štěpán
Špiller, který ohromil porotu svým výtvarným pojetím a
detailně promýšleným konceptem svého díla. Cenu v I.
kategorii získal Jakub Szkandera a cenu za nejlepší práci
v II. kategorii si odnesla Alžběta Mitrengová.
Celkový vítěz Štěpán Špiller žák 3.A ZŠ a MŠ Bystřice Vítězná práce:
Městečko Plyšáčkov
Bylo jednou jedno městečko Plyšáčkov. Nacházelo se
ve státě Štěpánkov. To je vlastně pokojíček od Štěpána.
Je tam více měst. Například Autíčkov, Pastelkov, Hračkov,
Knížkov. Najdete tam také hrad Štěpánkovštejn.
V Plyšáčkově bydlí samí plyšáčci. Jsou malincí, velcí,
dokonce i stejně velcí. Jsou to postavičky z pohádek
jako Cipísek, Batman, Jů a Hele a různá zvířátka jako
pejsek, oslíček, tučňáček, ježeček, sloneček, svištíček,
ptáček Barevňáček, medvídek, kamzíček, rocková
hvězda káčátko, zajíček, žabička, ovečka, lvíček a
rodinka krtečků, která má devět členů. Největší plyšák
je sloneček, nejmenší je lvíček. Z největší dálky je
tuleněk. Domeček mají plyšáčci z polštářků uložených
na postýlce.
Jak šli na výlet
Jednou ráno šel Štěpánek do školy. Jak odešel,
Plyšáčci vyskočili z postýlky a šli si hrát na gauč. Potom
si uvařili něco dobrého v kuchyňce a pohráli si s autíčky.
Napadlo je, že si zajdou na výlet. Nabalili si baťůžky a šli
přes Vojtov, kde si pohráli s vláčky a s legem. Potom šli
přes Maminkov a Tatínkov, kde si poskákali na postýlce
a v peřinách. Pak šli po schodech dolů, kde potkali
dřevěnou sochu Emila, ten jim poradil, že je dobré
koupání v koupelně, tak si šli zaplavat. Jak vylezli na
břeh, uviděli delfína. Byl asi z jiné země, protože byl
plastový.
Plyšáčci mu nabídli, ať s nimi pokračuje dál, šli do
obýváku, kde si pustili televizi. Zrovna hrála pohádka
O Křemílkovi a Vochomůrkovi. Moc se jim to líbilo. Když
byla v televizi reklama, rychle zaběhli do spíže pro něco
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dobrého na zub. Protože slyšeli od Štěpánka, že
ve spíži jsou dobroty. Potom dávali pohádku O
Rákosníčkovi, která jim nemohla ujít. Dívali by se
dál, ale blížila se hodina, kdy se Štěpánek vrací ze
školy. Museli televizi vypnout a spěchali zpět do
Plyšáčkova. Lehli si do postýlky a unavení usnuli.
Přišel Štěpánek. Totálně rychle si udělal úkoly, aby
si mohl hrát. Divil se, že jsou plyšáčci na jiných
místech než ráno.
Jak se plyšáčci učili
Plyšáčci chtěli vědět, co se učí Štěpánek ve
škole. Tučňáček pošeptal Štěpánkovi, že by si mohli
zahrát na školu. To se mu líbilo. Nachystal tabuli,
plyšáčky usadil vedle sebe jako do lavic, rozdal jim
sešity a tužky. Nejdříve počítali příklady jako: 5 + 6
= 11, 9 – 3 = 6, 54 : 9 = 6, 7 x 2 = 14, všem to šlo
výborně. Po přestávce měli hodinu tělocviku. Cvičili
stojku, šplhání po židli, skoky přes knížky, skákání
do polštářů, kotrmelce a hvězdy. Všem se to moc
líbilo. Plyšáčci se mají ve Štěpánkově a v Plyšáčkově
hodně dobře.
Všem oceněným soutěžícím blahopřejeme a těšíme
se na další jejich literární tvorbu.
PhDr. Halina Paciorková
Místní knihovna Bystřice

DPS SENIOR BYSTŘICE
Milí přátelé!
Když se pohybuji v kruzích odborníků poskytujících
sociální služby, velmi mě těší, že pečovatelská služba
Senior Bystřice, není neznámým pojmem, ale že má své
pevné místo jako poskytovatel sociální služby na území
Obce Bystřice. Jsem pyšná na každou pozitivní zprávu
ze strany odborné veřejnosti, ale ještě pyšnější na
kladné reakce žadatelů i uživatelů našich služeb. Vždyť
co je pěknějšího, než když přijede pracovnice z terénu a
vzápětí zvoní telefon, kde tuto pracovnici chválí rodina
klienta a děkuje.
Musím se trošičku neskromně pochlubit, že takových
pochval není málo.
Na druhou stranu jsou i reakce záporné, které dávají
najevo nespokojenost ať už s plněním některých úkonů
péče anebo, a to je horší, s tím, že není uspokojena
poptávka po bytech v DPS.
Vrátím se ke stížnostem na kvalitu poskytované
služby. Za období od března 2016 do března 2017 jsme
neměli důvod takovouto stížnost řešit. Vše, co si uživatel
objedná je řešeno ve Smlouvě o poskytování sociální
služby a následně v jeho individuálním plánu. Pokud je
nějaká nesrovnalost mezi představami klienta a prací
pečovatelky, vyřeší se to bez odkladu a je sjednána
náprava ke spokojenosti klienta.
Ale stěžejním problémem, tak jak to vidím ze svého
úhlu pohledu, je údajný nedostatek volných bytových
jednotek v DPS Senior. Proč píši „údajný“???
DPS Senior byl vystavěn v roce 2003 jako dům zvláštního určení. Předmětem a cílem činnosti je poskytování
pečovatelských, stravovacích a rehabilitačních služeb,
pořadatelství kulturních, sportovních a společenských
aktivit a provádění dalších činností za účelem zajištění
důstojných podmínek všem obyvatelům DPS.
Z této citace Zřizovací listiny z 26.8.2013 jasně
vyplývá, že přidělení bytu v DPS souvisí se sociální
potřebností žadatele a rozhodně nikoliv s řešením
jeho bytové otázky. Pro jasnou orientaci v žádostech
je vedena dokumentace a jsou ujednány Zásady pro
přidělování bytů. V nich se mimo jiné praví, že byty v DPS
Senior jsou určeny pouze pro občany, kteří potřebují
pečovatelskou službu z důvodu ubývání soběstačnosti a
zhoršování zdravotního stavu. Proto se nezlobte, když
není vyhověno Vašim požadavkům okamžitě a třeba
žadatele z roku 2015 přeskočí žadatel z roku 2017.
Další z mnoha nepříjemností je, když oslovím žadatele,
že je byt volný a žadatel jej nepřijme, protože to není byt
podle jeho představ. (Např. okna na východ, balkon,
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1.patro, šumění moře :-)) Víte, to já neovlivním.
Když se uvolní byt, je postupováno opravdu podle
potřebnosti a pokud byt odmítnete, ocitnete se
rázem opět dole v seznamu žadatelů.
Jedna z hlášek při oslovení žadatelů je taky:
„Víte, já jsem si zasadila česnek a ještě bych ho
chtěla sklidit“. To sice z lidského hlediska chápu, ale
pochopte i vy mě, že nemohu držet volný byt půl
roku a musím oslovit dalšího zájemce. Takže opět
Vaše žádost putuje na konec seznamu.
Snažím se alespoň trochu Vám dát nahlédnout
do problematiky přidělování bytů v DPS Senior.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neostýchejte
se se zeptat. Můžete nás navštívit, nebo se zeptat
telefonicky či mailem. Jako vždy budou Vám
poskytnuty veškeré dostupné informace.
Přeji Vám všem krásné jaro a nemračte se na sebe.
Vždyť s úsměvem jde všechno snáz!!!
Vaše Monika Kovářová – vedoucí DPS Senior
Poděkování
Za všechny co to cítí stejně, my z DPS Senior
v Bystřici vyjadřujeme VELKÝ DÍK!!! Paní vedoucí
Monice Kovářové a celému kolektivu za jejich
laskavý přístup, slova, krásný úsměv, ochotu a
nádherně vytvořené prostředí (čistota, květiny aj.)
JE NÁM TU PROSTĚ FAJN!!!
Ani nevnímáme jak ten čas letí a léta utíkají.
I kulturní vyžití nám obstarává naše milá vedoucí.
Jen ve zkratce: koncerty, vystoupení dětí, ukázky
tanců, soutěže, zájezdy různé oslavy.
Přejeme do dalších let SPOKOJENOST, mnoho
úspěchů a ZE SRDCE VELKÉ DĚKUJEME!!!
Stránku za stránkou kalendář
Denně všem stejně krátí čas
Stejně-jak každému naznačí včas,
Že jaro chce mezi nás.
Sluncem probuzená zelená náruč okrasných
stromů a keřů kolem naší DPS a hlasitý koncert
našich opeřených kamarádů za okny, to oznamují a
volají nás ven!!!
Za všechny obyvatele DPS Senior v Bystřici
Michalská Libuše

PEČUJEME

O VAŠE ZDRAVÍ
Jsme nezávislá, neřetězcová lékárna
s profesionálním a vstřícným přístupem.
Sortiment lékárny je zvolen tak, abychom
Vám nabídli dle našeho přesvědčení
to nejvhodnější pro každého z Vás.
Respektujeme přípravky předepsané
na recepty a záměrně je nezaměňujeme.
Vyjdeme Vám vstříc, pokud si přejete
variantu bez doplatku.

Co Vám ještě nabízíme:
• dlouhodobě akční ceny i bez pravidelných letáků ve schránkách
• rozvoz inkontinenčních pomůcek
• objednávku léčiv a ostatního sortimentu telefonicky, mailem, na webových stránkách

lékárny › Rychlá objednávka
• přeposlání E-receptu na náš e-mail bez nutnosti tisku
• slevy na doplatky, klientskou kartu s 5% slevou na ostatní sortiment
• dárkové poukazy
• otevřeno i v sobotu

OTEVŘENO:
Pondělí - Pátek: 7:30-12:00 12:30-17:00
Sobota: 7:30-11:00

Lékárna Herba, s.r.o.
Bystřice 1501
tel. 558 98 66 88, 558 35 21 79
e-mail: herba@herbalekarna.cz
www.herba-lekarna.cz

SACÍ VŮZ FEKO 8

VÝVOZ ŽUMP, SEPTIKŮ, LAPOLŮ A JÍMEK

vvvfrrrrrrrrrr
Základní technické údaje.
Výměnná nástavba na podvozky o celkové
nosnosti 18t.
Objem cisterny
7,8 m3
Využitelný objem při sání látek
7,2 m3
Zadní víko
odklopné
Vakuopumpa JUROP DL 140
885 mc/h
Vakuum
85 %

Sací fekální vůz FEKO 8 je určen pro sání, vytlačování a transport standardních kalů a odpadních vod.
Tyto látky jsou dopravovány na čistírnu odpadních vod Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s.,
v Třinci Konské nebo ČOV Bystřice.

Cena služby:

Doprava
Nakládka vykládka (sání, výtlak)
Čištění odpadních vod
Kaly
K cenám se připočítává 15% DPH

32,- Kč/km
200,- Kč/15 min.
75,- Kč/m3
400,- Kč/m3

V praxi to znamená, že odvoz jedné žumpy s dojezdovou vzdáleností 10 km vyjde v průměru na
1 541,- včetně DPH.
Ceny platí od 2. 1. 2017 do vydání nového ceníku.

Kontakt, info: mob.: 724 257 764, 602 794 050 tel.: 558 330 971, 558 334 772
www.nehlsen.cz (Místní komunikace →kanalizace, septiky)
Nehlsen Třinec, s.r.o., 2017

e-mail: petr.cymorek@nehlsen.cz

Libor Dubský
tel.: 608 747 364
Obecní úřad Bystřice nad Olší, 1. patro
Úřední hodiny: Středa 9.00 - 11.30 / 12.30 - 16.00

bazén v bystřici
centrum vzdělávání i odpočinku

Množství lidí z řad široké veřejnosti již zaregistrovalo
změny probíhající na bazéně v Bystřici. Díky smlouvě
mezi provozovatelem tohoto zařízení (obcí Bystřice) a
poskytovatelem služeb (Školícím a Výcvikovým Centrem
Asklépios) zde vznikla unikátní symbióza, pozitivně
ovlivňující nejen chod bazénu samotného, ale celého
přilehlého školního a sportovního areálu. Plavecký
bazén již nenavštěvují pouze osoby se zájmem o pohyb
či relaxaci ve vodním prostředí, ale díky širokému
portfoliu aktivit spolku Asklépios se zde můžete setkat s
činnostmi, které zdánlivě nesouvisí s provozem bazénu.
Dovolte, abych Vám objasnil některé skutečnosti.
V rámci komplexních služeb zajišťujeme pro obec vodní
záchranu, poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti plavání a vodních sportů, zdravotnický a
záchranářský dozor.
Školíme, učíme, trénujeme. Hlavní zájmovou činností
naší organizace jsou rekvalifikační kurzy různých profesí
od plavčíků, přes instruktory plavání až po školené
zdravotníky. V rámci spolupráce s obcí Bystřice cíleně
směřujeme zájemce o jednotlivé kurzy do této lokality,
čímž se snažíme přispět k chodu a zároveň zviditelnit
místní areál v očích veřejnosti, která k nám dojíždí
mnohdy z celé ČR.
O naše odborné kurzy projevují zájem i bezpečnostní
a záchranné sbory a jiné územní orgány státní správy
a samosprávy. Bystřický bazén se již zapsal do paměti
frekventantů z řad hasičů, policie a dalších jako tradiční
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školící místo s komplexními službami a zázemím.
Také zajišťujeme výuku plavání pro veřejnost,
včetně individuálních programů pro dospělé a
plavecký klub pro děti a dorost. Snažíme se vyhovět
všem zájmovým skupinám. Naši plavčíci chrání
bezpečnost a zdraví nejen všech návštěvníků bazénu
a sportovišť, ale během školní docházky poskytují
první pomoc i dětem a zaměstnancům místní
základní školy. Neopomenu instruktory plavání,
kteří se velkou měrou podílejí na bezvadném
a regionálními školami vysoko hodnoceném
fungování plavecké školy. Díky znalostem dané
problematiky a na základě pozitivní zpětné vazby z
řad odborné veřejnosti si dovolím konstatovat, že
bazén v Bystřici se řadí mezi nejlépe zabezpečené,
jak po stránce personální, tak z hlediska materiálního
vybavení. Všude ve světě slouží bazény či aquaparky
k volnočasovým aktivitám pro širokou veřejnost,
vyplňují oblast sportovně-sociálního vyžití. Tato
služba lidem se samozřejmě neobejde bez dotací
na provoz ze strany svých zřizovatelů či příspěvků
od dalších subjektů. Nejedná se (a ani nemůže) o
činnost, jejímž hlavním cílem je finanční zisk. Obec
Bystřice svým zájmem o sportovní a tělovýchovná
zařízení podporuje zdravý životní styl nejen
bystřických občanů a nás těší, že toho můžeme být
nedílnou součástí.
V souvislosti s provozem bystřického bazénu jsem

bohužel zaznamenal jisté negativní postoje k vedení a
provozu bazénu. Nemohu s nimi souhlasit. Nešiřme
negativismus, je to nakažlivé. Nezpochybňujme práci a
nadšení těch, pro které je řádný provoz bazénu srdeční
záležitostí a mnohdy tomuto obětují veškerý volný čas.
Zásluhou zařízení, jako je bystřický bazén, jsme my i
naše děti aktivnější a zdravější. Nezbytně důležitá výuka
plavání a znalost vodního prostředí může komukoli z
nás v budoucnu zachránit život. Dovolte mi citovat slova
německého učitele 19. století: „Umění plavat znamená
zabránit smrti utopením. Naše mládež má být vedena
k pilnému koupání také proto, aby se při tom naučila
plavat. Je to krásná mužná připravenost, podpora
lidského přátelství, umět pomoci tonoucímu. Co platné,
když musíme spěchat na břeh pro pomoc, místo abychom
pomohli sami.“ Johann Christoph Friedrich GutsMuths.
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Závěrem chci vyzdvihnout práci místostarosty
a zároveň vedoucího bazénu Bystřice, který svým
entuziasmem převyšuje ostatní vedoucí, se kterými
jsem přišel v minulosti do kontaktu. Zároveň stojí
pevně nohama na zemi, je realistou a toho si v jednání
cením. Další díky patří řediteli ZŠ Bystřice panu Mgr.
Janu Čechurovi za poskytnutí tak důležitého zázemí.
V budoucnu nás čeká ještě spousta práce. My
jsme na to připraveni. A co vy?

Za spolek ŠVC Asklépios, z.s.
Lukáš Zatloukal

SPORTOVNÍ HALY
ZŠ A MŠ BYSTØICE 848

15.30 - 22.00 hod.
07.00 - 22.00 hod.

BAZÉN BYSTØICE
AREÁL ZŠ A MŠ BYSTØICE 848

www. bystrice.cz
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Obecní úřad Bystřice						
Mateřská škola			
internet:
www.bystrice.cz • e-mail: obec@bystrice.cz		
Zástupce ředitele: V. Navrátíková		
558 558 260
Úřední hodiny: Po a St 7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
Elokované pracoviště - baráky
558 558 290
Starosta:		
Mgr. Roman Wróbel
558 995 111		
Kuchyň					
558 558 234
Místostarosta: Mgr. Marcel Čmiel
558 995 112		
Tajemník:
M. Rumpík		
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. Zwierzyna
558 995 114		
I. pokój nauczycielski 288			
558 558 257
		
D. Bystroňová		
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: pspbystrice@seznam.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. Staroňová		
558 995 129		
		
Bc. P. Cieslarová		
558 995 122		
Základní umělecká škola
								
Vedoucí: Petr Vondráček DiS.		
558 995 055
Podatelna, pokladna : O. Husarová		
558 995 123		
www.zusbystrice.cz			
777 592 588
Matrika :
A. Cienciałová		
558 995 124		
								
Odbor finanční: Ing. D. Bocková		
558 995 125		
		
M. Kaletová		
558 995 126		
		
D. Sližová		
558 995 128		
		
Ing. I. Liberdová		
558 995 138		
								
Kultura:		
I. Ondraszková		
558 995 127		
								
Správce sítě:
M. Slaninák		
558 995 115		
								
Technické služby: B. Kluz
731 158 315, 558 995 139		
		
místostarosta		
604 591 900		
Informační centrum Bystřice
558 995 775,127		
								
Dům s pečovatelskou službou 		
702 097 304		
Mgr. M. Kovářová				
558 995 150		
Pečovatelky				
558 337 473		
								
Místní kino 				
558 995 127		
								
Sbor dobrovolných hasičů • e-mail:
sdh@bystrice.cz
Velitel:					
602 503 719 		

Dům dětí a mládeže
Středisko volného času
Ředitelka Bc. J. Wróblová			
e-mail: info@ddmbystrice.cz
www.ddmbystrice.cz		
Místní knihovna
Vedoucí PhDr. Halina Paciorková		
Půjčovna • www.knihovna.bystrice.cz
e-mail: mknihovna.bystrice@gmail.com
Půjčovní doba: 		
St zavřeno, Po a Čt 12:00 - 17:00
Út a Pá 		
10:00 - 17:00

558 995 276-277
558 995 275

558 995 280
558 995 229

Česká spořitelna - Obecní úřad		
Pondělí
9:00 - 11:30

602 556 102
12:30 - 17:00

Česká pošta - pobočka Bystřice 		
Po - Pá
8:00 - 11:00

558 352 000
13:00 - 18:00

Církev Římsko-katolická
Farní úřad Vendryně
558 350 230, 608 466 595
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
Pastor - v případě potřeby
739 524 705, 558 551 224
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: M. Kozel		
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
Fax:					
558 558 233
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
13:00 - 15:00 poradna pro kojence				
St
13:00 - 15:00 poradna jen pro zvané			
Pá
12:00 - 14:00						
* Nepřítomnost na www.pediatr.trinec.cz				
								
Praktický lékař pro dospělé 					
MUDr. Zbyszko Feber
558 986 666
Po 07:30 - 13:00
10:00 - 11:30 pro objednané			
Út 13:00 - 18:00
14:00 - 15:30 pro objednané			
St 07:30 - 13:00
10:00 - 11:30 pro objednané			
Čt 13:00 - 17:00
14:00 - 15:30 pro objednané			
Pá 07:30 - 12:30
10:00 - 11:00 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						
								
MDDr. Anna Bieleszova
St
08:00 - 16:00						
St, Pá Preventistka - na objednání				
								
Poliklinika Podlesí
Bystřice DPS			
Rehabilitační středisko
558 337 474
Po - Pá 06:30 - 14:30 na doporučení lékaře				
								
Lékarna HERBA 						
PharmDr. Roman Martynek
558 986 688
Po - Pá 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00				
So
07:30 - 11:00						
lekherba@volny.cz
www.herba-lekarna.cz

Oční optika Hečková			
Bystřice 496
vedoucí Vojtěch Hečko			
558 353 500
Prodej, opravy a zhotovování brýlí všeho druhu
Po, St, Pá 08:30 - 16:30
Suder Optik				
Bystřice 5
www.suderoptik.cz
558 558 058, 605 507 206
Po
13:00 - 17:00
Út-Čt 09:00 - 17:00
Pá
09:00 - 15:00
So
08:30 - 11:30 na objednávku
Veterinární služba
MVDr. Czeslav Wawreczka		
602 731 590
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		

777 499 650
596 318 080
116 111
800 200 007
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

Městský úřad Třinec
pověřený úřad výkonem st. správy pro Bystřici
ústředna – spojovatelka
558 306 111/109
Policie ČR Třinec
obvodní oddělení pro Bystřici		

558 339 712

PLAVECKÝ VÝCVIK PRO DOSPĚLÉ
Neumíte plavat? Plavete technicky špatně nebo jako "sekera"?
Pak pro vás je určena výuka plavání pro dospělé pod vedením
zkušených instruktorů plavání. Během několika plaveckých lekcí v
malém kolektivu nebo individuálně pod vedením zkušených a odborně
erudovaných plaveckých instruktorů se vaše plavecké styly zlepší,
získáte plaveckou jistotu, budete se ve vodě cítit bezpečněji, budete
moci rozšířit portfolio vašich sportovních aktivit.
Dostanete komplexní penzum informací, které potřebujete znát ke
zlepšení plaveckých dovedností a navíc si je pod odborným vedením,
budete moci vyzkoušet během jednotlivých lekcí.
V případě zájmu kontaktujte vedoucího bazénu na tel. č. 604 591 900
nebo vedoucího ŠVCA na tel. č. 773756836 nebo plavčíka na bazénu v
Bystřici.

PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
Bazén Bystřice ve spolupráci s ŠVC Asklépios, z.s. pro vás připravily
jedinečný kurz výuky plavání pro děti předškolního věku za asistence
rodiče. Kurz obsahuje deset dvouhodinových lekcí, kdy jedna lekce
obsahuje 60 minut výuky pod odborným vedením zkušeného lektora
plavání a 60 minut volného pobytu rodiče s dítětem v bazénu Bystřice
s možností využití relaxační zóny, dětského koutku a dalšího vybavení
tohoto zařízení.
Takto koncipovaný kurz nabízí naprosto výjimečnou interakci mezi
dítětem a rodičem, během které se dítě zábavnou formou již v útlém věku
seznamuje s vodním prostředím, základními plaveckými dovednostmi
a pobytem ve vodě. Přítomnost rodiče významně ovlivňuje rychlost
fixování nových dovedností spojených s pobytem dítěte ve vodě.
Bazén Bystřice se svou rodinnou koncepcí nabízí ideální podmínky
pro tento kurz a naprosto jedinečnou cenu 2 000 Kč za celý kurz. Za lekci
pod odborným vedením lektora, za 60 minut volného pobytu v bazénu
pro dvě osoby zaplatíte jen 200 Kč.
V současné době probíhá nábor zájemců, kdy k otevření schází
doplnit už jen několik párů rodič-dítě.
Kurz by mohl probíhat v odpoledních hodinách v době
od 14:00 - 16:00 hod. nebo po domluvě i ve večerních hodinách od 17:30 - 21:00 hodin.
Plavecká gramotnost vašich dětí je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou svým dětem můžete poskytnout...
Bližší informace získáte na tel. číslech Lukáš Zatloukal 773 756 836, vedoucí ŠVC Asklépios, z.s. nebo Marcel
Čmiel 604 591 900, vedoucí bazénu.
Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím mailů info@svca.cz, mistostarosta@bystrice.cz.
Samozřejmě bližší informace získáte na www.bazen-bystrice.webnode.cz, www.bystrice.cz, www.svca.cz
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