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vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,
ti z Vás, kteří byli na vojně, vzpomenou, jak se to v armádním prostředí hemžilo zkratkami. Rozhodl jsem se, že svoji nynější
úvahu začnu v podobném duchu.
ORP Třinec, SMS, SPOV, SMO ČR, CSS, ŠOV, RSTS, RRRST, SOJ, DSO B-N-V, SVHS, V4, MAS J, MAP2, ITI, By – Br, By – Gol,
MA21, NSZM,…
Dokážu si představit, že každý z Vás je z výše uvedeného přinejmenším lehce zkoprnělý, proto mi dovolte, abych moře
zkratek uvedl na pravou míru – zkratky jednoduše znamenají výčet všech forem spolupráce, jejichž je Bystřice členem. Jedná
se o Obec s rozšířenou působností Třinec, Svaz místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České
republiky, Centrum společných služeb, Škola pro obnovu venkova, Regionální sdružení Těšínského Slezska, Regionální rada
rozvoje se sídlem v Třinci, Sdružení obcí Jablunkovska, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně,
Slezský vodohospodářský svazek, Visegrádská čtyřka, Místní akční skupina Jablunkovsko, Místní akční plán, Integrovaná
teritoriální investice, Bystřice-Brenna, Bystřice-Goleszów, Místní agenda 21, Národní síť zdravých měst,…
Celkem 19 platforem místní, přeshraniční a mezinárodní spolupráce v praxi znamená m.j. 147 schůzek, jednání a střetnutí,
které jsem absolvoval jenom v samotném loňském roce. Přiznávám, že často přemýšlím o smysluplnosti některých
výše uvedených platforem spolupráce, na druhé straně jsem skálopevně přesvědčen o tom, že spolupráce na jakékoliv
úrovni dokáže přinášet dobré nápady, které se mnohdy podaří implementovat do praxe. Právě proto si tolik ceníme té
nejvýznamnější spolupráce, tedy spolupráce s ….Vámi!
V loňském roce jsem Vás z tohoto místa informoval o tom, že /cituji/ „Jednou ročně Vás budeme zvát na tzv. veřejná fóra,
abychom slyšeli Vaše názory a Vaše dobré nápady…“ Stalo se – uskutečnilo se jak veřejné fórum, tak školní fóra mladých.
Shrnutí ze všech setkání i dotazník pro Vás přinášíme na jiném místě v rámci nynějšího Informátoru. Moc si vážíme Vaší
angažovanosti a zapojování do rozhodování o správě věcí veřejných, proto Vás již nyní chci informovat o tom, že Vás
i v příštím roce pozveme k tzv.“kulatým stolům“, kde budeme diskutovat na konkrétní téma. V našem případě se bude
jednat o projekt ESTETIZACE OBCE – jednoduše záměr, jehož cílem je zapojit do praxe nápady, které povedou k tomu,
že Bystřice bude ještě krásnější než teď. Chceme Vás pozvat i k rozhodování o tom, který projekt bystřických organizací
a spolků v roce 2019 si zaslouží naše společné uznání a finanční odměnu. K tomuto poslouží tzv. participativní rozpočet,
ze kterého odměníme v závěru roku Vaše nejlepší počiny. O tom, kdo dostane finanční ceny, bude moci rozhodnout každý
z nás formou hlasování. O podrobnostech k tomuto se dozvíte jak z našich webových stránek a televizního vysílání, tak ze
zvláštních letáků, které budou distribuovány do Vašich domácností ve druhé polovině tohoto roku.
Vážení spoluobčané, všem přeji krásné jarní a letní dny, s úctou
Roman Wróbel, starosta Bystřice
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obec bystřice informuje
DĚKUJEME ...

Vážení spoluobčané,
pro letní vydání Bystřického informátoru jsem se rozhodl napsat kompilát děkovných
článků o lidech, kterým není zatěžko konat dobré a potřebné věci. Možná jste
v posledních měsících na bazénu nebo pomocí jiných mediálních kanálů zaznamenali
vyhlášení sbírky na bystřického občánka Samuela Tasku. Jednu ze stránek Bystřického
informátoru proto využívám, abych znovu informoval o této sbírce, protože trvá až do
prosince 2019, ale hlavně z důvodu poděkování všem lidem dobré vůle, kteří neváhají
pomoci rodině těžce nemocného šestiletého klučiny. Ze srdce děkujeme za vaši účast na
této sbírce, vážení spoluobčané a lidé dobré vůle. Děkujeme za vaše malé, větší i velké
příspěvky, díky kterým bude moci rodina Taskových zkvalitnit neuvěřitelně náročný
život svému synovi Samíkovi. Děkujeme, že přispíváte do pokladničky na bystřickém
bazénu. Děkujeme, že posíláte finanční dary na účet založený pod Obcí Bystřice pouze
pro účely této sbírky.
V souvislosti se sbírkou bychom také chtěli velmi poděkovat Výboru MO Svazu tělesně
postižených v Bystřici, vedenému
panem Bronislavem Babilonem, za
velké gesto a energii věnovanou
organizaci a pořádání velikonoční výstavy na Obecním úřadu v Bystřici,
jejíž výtěžek putoval právě na Samuela Tasku. Početný tým této
organizace vedený paní Sobkovou vynaložil velké úsilí při přípravách
výstavy i během tří dnů jejího konání. Přišlo mnoho návštěvníků
z Bystřice, z okolních obcí, z bystřických základních škol, z celého regionu.
Aniž bychom chtěli na někoho zapomenout, zvláštní poděkování patří
také manželům Szpakovým a také Českobratrské církvi. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří podpořili tento bohulibý nápad Výboru MO
Svazu tělesně postižených v Bystřici, protože díky dobrovolným darům
na této výstavě byla pro Samíka Tasku nastřádána částka dvaceti tisíc korun. Děkujeme…
Jedno poděkování bych velice rád vyslovil v souvislosti s Dnem
Země, který pravidelně každým rokem připravuje DDM Bystřice
ve spolupráci s obcí. To poděkování bych chtěl poslat především
všem dětem a žákům bystřických škol, kteří přiložili ruce k dílu, aby
naše obec a příroda kolem nás byla o něco čistší, zdravější a esteticky
přijatelnější. Znovu se podařilo během této akce uklidit několik
znečištěných lokalit v obci. Děkujeme…
V souvislosti s ochranou životního prostředí si dovolím ještě jedno
velké poděkování k občanu Bystřice panu Klimkovi, který bez asistence
pracovníků TS Bystřice, vlastními silami, jen s minimální pomocí obce
Bystřice při uskladnění velkoobjemného odpadu, vyklidil letitou černou skládku plnou harampádí a pneumatik. Kéž by
všichni občané Bystřice byli takto uvědomělí a nezasypávali každou lepší díru nějakým materiálem, který do přírody nepatří.
Pane Klimku, ještě jednou velké díky za obec i přírodu…
Marcel Čmiel, místostarosta Bystřice
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OPRAVA VODOJEMU LOUČKA
Obec Bystřice v minulosti převzala do správy řešení
zásobování pitnou vodou v lokalitě pod Loučkou. Původní
zdroj (jímání a vodojem) byl proveden v rámci akce Z pro
zásobování místní základní školy. Při změně užívání tohoto
objektu na rekreační středisko Tesly bylo v systému zásobování
lokality pitnou vodou doplněno další jímání. Postupně byly
na vodovod napojovány další objekty a v nedávné minulosti
se poprvé objevily problémy s jeho kapacitou. Obec proto
přistoupila k záměru rekonstrukce jímání a vodojemu včetně
jeho doplnění o úpravu vody. Byl proveden vrt pro doplnění
chybějící kapacity pitné vody a množství podzemní vody se

zlepšilo i vyčištěním původního jímání. Pro úplné
dokončení úpravy systému zásobování pitnou vodou
bylo potřeba doplnit akumulaci o úpravnu pitné vody.
V současné době je dokončena projektová dokumentace
a po vyřízení povolení bude ve druhé polovině roku
provedena samotná realizace. Jejím výsledkem by mělo
být dostatečné množství kvalitní pitné vody i v době
sucha.
Ing.Arch.Petr Zwierzyna
vedoucí odboru výstavby

Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402
v obci Bystřice
Předmětem projektu je rekonstrukce půdní vestavby objektu staré české ZŠ č. p. 402 (je součástí ZŠ a MŠ Bystřice 848),
kde budou vybudovány:
- odborné učebny zaměřené na klíčové kompetence IROP, tj. jazyk a jazykovou komunikaci, technické a řemeslné obory,
práci s digitálními technologiemi,
- školní poradenské pracoviště,
- odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence řešené projektem,
- kmenová třída v souvislosti se sociální inkluzí a kabinet,
- sklady učebních pomůcek,
- zajištění bezbariérového přístupu do školy č. p. 402, a to od parkoviště až po učebny v půdních prostorách a vybudování
bezbariérového sociálního zařízení,
- venkovní úpravy (zeleň, mobiliář).
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání poskytované ZŠ a MŠ Bystřice 848
a dále, rovněž, rozvoj a prohloubení spolupráce s dalšími základními školami v regionu.
Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Renata Poloková, projektový manažer
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Upozornění občanům
na splatnost poplatku - komunální odpad do 31.5.2019, 500,- Kč/osoba/rok
- za psa do 30.6.2019, 200,- Kč/pes/rok
Možnosti úhrady poplatku:
- prostřednictvím SIPO,
- bezhotovostní převod,								
další informace u Drahomíry Sližové,
- hotově na pokladně OÚ				
odbor finanční, kancelář č. 28, nebo na tel. č. 558 995 128
				

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V OBCI BYSTŘICE OD 1.1.2019
I. Svozová část
II. Svozová část
III. Svozová část
U Hluchové (pravá strana řeky),
Karpentská (od Karp.
Škubňa (včetně levého břehu
Nýdecká (od kruhového objezdu k křižovatky k Olši), Mrozi, Mroži,
Hluchové), Suchý, V Pasekách, Pod
bowlingu), Farské, Třinecká (od U Joneczka, Koňské pleso (Do
Špillerem, Pod Gruňem, Do Pastuszky,
kr.objezdu ke Karpentské
Pavelca), Na Pasekách (od
Do Mareczka, Hradecké zadky
křižovatce), Nádražní (od
Olše po Křivou), Nýdecká (od
(Poremba, Kompařov),
kr.objezdu k žel.podjezdu)
bowlingu až po hranici Nýdek)
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

Lokalita svozu

Svozový den

Směsný komunální odpad - popelnice, pytle černé

Termín svozu:

Typ svozu:

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

1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x za 3 týdny

Bystřice II. část - svoz v 1. týdnu se přesune z ÚT na ST
Bystřice III. část - svoz v 1. týdnu se přesune ze ST na ČT
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů - 2019

Směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l

1. pololetí 2019

Den/četnost

Od 10:00 - 17:00 hodin

1 x za 14 dnů

datum úterý
sběru

den

13.5.

Po

stanovištěvkontejneru
liché týdny
karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG

14.5.

Út

před podjezdem u tratě - Bystřice střed

svozová
část Út
14.5.

Separovaný odpad v pytlích - papír, plast

Čt

17.5.

Pá

obchod Hruška - Na Pasekách

17.5.

Pá

Na Pasekách, aut. zast. na Křivé

St

svozové týdny

svozové dny
obchod Lisztwan

I. část
15.5.
II. část
15.5.
III. část
16.5.

St

1 x za měsíc

1. týden v měsíci

úterý
restaurace na Škubni
středa
Suchý, křižovatka
na Kuližy (před konečnou)
čtvrtek
Koliba v Pasekách

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

Občané
a podnikatelé
přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky
16.5.
Čt
na Císařské
poblíž
vozovky),
a
to
v
příslušný den svozu v 6:00 hodin ráno.
17.5.
Pá
obchod Hruška - Na Pasekách
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů - 2019
1. pololetí 2019
2. pololetí 2019
datum sběru
den
datum sběru
den
13.5.
Po
15.7.
Po
14.5.
Út
16.7.
Út
14.5.
Út
16.7.
Út
15.5.
St
17.7.
St
15.5.
St
17.7.
St
16.5.
Čt
18.7.
Čt
16.5.
Čt
18.7.
Čt
17.5.
Pá
19.7.
Pá
17.5.
Pá
19.7.
Pá

Od 10:00 - 17:00 hodin
Od 10:00 - 17:00 hodin
stanoviště kontejneru
stanoviště kontejneru
karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG
karpentská křižovatka, čerp. stanice LPG
před podjezdem u tratě - Bystřice střed
před podjezdem u tratě - Bystřice střed
obchod Lisztwan
obchod Lisztwan
restaurace na Škubni
restaurace na Škubni
Suchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)
Suchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)
Koliba v Pasekách
Koliba v Pasekách
na Císařské
na Císařské
obchod Hruška - Na Pasekách
obchod Hruška - Na Pasekách
Na Pasekách, aut. zast. na Křivé
Na Pasekách, aut. zast. na Křivé

2.datum
pololetí
2019 den
sběru

Od 10:00 - 17:00
hodin
stanoviště
kontejneru

5.9.
datum
sběru
6.9.
15.7.

Čt
den
Pá
Po

11.9.
17.7.
12.9.
17.7.

St
St
Čt
St

9.9.
16.7.
10.9.
16.7.

12.9.
18.7.

Po
Út
Út
Út

Studie pro optimalizaci
obecního systému
nakládání
s odpady v obci Bystřice
Obec Bystřice využila vyhlášeného dotačního
programu Moravskoslezského kraje s názvem
studie pro optimalizaci obecních systémů
nakládání s odpady a předložila projektovou
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje o stejném názvu. O tom, zda obec se
svou projektovou žádostí uspěje, rozhodne
Zastupitelstvo MSK na svém červnovém
zasedání.
Schválená dotace by byla využita na pořízení
studie, která bude obsahovat návrh optimálních
činností pro předcházení vzniku odpadů
a efektivnější nakládání s nimi, tj. možný
oddělený sběr včetně realizace svozu a využití
všech odpadů od občanů z obce.
Ing. Š. Sikorová,
projektový manažer

karpentská
stanoviště křižovatka,
kontejneručerp. stanice LPG
před
podjezdem
u tratěčerp.
- Bystřice
střed
karpentská
křižovatka,
stanice
LPG
obchod
Lisztwan
před podjezdem u tratě - Bystřice střed

restaurace
na Škubni
obchod Lisztwan
Suchý,
křižovatka
na Kuližy (před konečnou)
restaurace na Škubni
Koliba
Pasekáchna Kuližy (před konečnou)
Suchý,vkřižovatka

13.9.
18.7.
16.9.
19.7.

Čt
Čt

Pá
Čt
Po
Pá

na
Císařské
Koliba
v Pasekách
obchod
Hruška - Na Pasekách
na Císařské
Na
Pasekách,
na Křivé
obchod Hruškaaut.
- Nazast.
Pasekách

19.7.

Pá

Na Pasekách, aut. zast. na Křivé
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ODPADNÍ VODY
Téma nadpisu bude pro mnohé nezajímavé, ale přesto…
V souvislosti se změnou klimatických podmínek a následným problémem se suchem a nedostatkem spodní vody, je toto
téma aktuální. Je potřeba, abychom se trochu zamysleli, začali více šetřit vodou a zkusili ji více zadržovat na našem území,
v krajině…
Obec Bystřice provozuje od roku 2011 nově postavenou čistírnu odpadních vod a k tomu spravuje 30,9 km kanalizačního
řadu (kanalizační potrubí a stoky). Ročně tudy proteče přes 330.000 m3. Na tuto kanalizaci je napojena obec Nýdek a část
obce Vendryně - Záolší.
Správa vodohospodářského zařízení obnáší splnění mnoha povinností a dodržování provozního a kanalizačního řádu
schváleného příslušným vodoprávním úřadem. Stanovení podmínek kanalizačního řádu je důležité proto, aby odpadní
voda nejen bezpečně odtekla do čistírny, ale mohla také být účinně vyčištěna před jejím opětovným vypuštěním
do vodního toku (recipientu) Olše. Od roku 2017 je zpracován
projekt, který předpokládá navýšení současné kapacity a řeší
částečnou úpravu stávající technologie čistírny.
Obec se potýká i s problémem nátoku velkého množství
balastních vod do systému kanalizace, které nám nepřiměřeně
ředí splaškové vody. Tímto znovu apelujeme na občany, aby si
uvědomili, že na kanalizaci nesmí být napojeny dešťové vody
z pozemku nemovitosti jako jsou dešťové svody, drenážní
systémy, odvodňování zpevněných ploch, výpustě z bazénů
apod. V případě, že majitel bez povolení napojil na splaškovou
kanalizaci dešťové vody hrozí mu sankce a je nutno v souladu
s kanalizačním řádem sjednat nápravu. Kanalizace je určena
k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během
běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.

V rámci obsluhy a pravidelné údržby technologického
zařízení čistírny jsou prováděné finančně stále náročnější
opravy některých zařízení. Dochází postupně k celkovému
opotřebování zařízení a obec je nucena investovat větší
částky do obnovy. V této souvislosti jsme chtěli poukázat
na problém, který se nám za posledních 5 let rozšířil.
Jedná se o látky i předměty, které se nám do splaškových
vod dostávají a které tam určitě nepatří.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje kanalizační
řád. Ten je k dispozici na internetových stránkách obce
(www.bystrice.cz).
Strojník často nachází na česlech (mechanické čištění)
naši čistírny zbytky jídel. Uvědomme si, že do kanalizace
nepatří zbytky potravin a to ani po jejich rozmělnění
v kuchyňských drtičích odpadů. Používání drtičů
domovního odpadu (trend moderní kuchyně, kdy je odpad
rozmělněn na jemné částečky a ty odchází spolu s vodou
odpadním potrubím do kanalizace) způsobuje vážné
problémy s odvedením odpadních vod kanalizační sítí.
S tímto odpadem se musí nakládat dle zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Zbytky jídla se zachycují v kanalizaci a samovolně se
rozkládají a vzniká přitom velmi nepříjemný hnilobný
zápach. Tuk v kanále hrudkovatí a postupně na sebe
nabaluje a zachycuje další příměsi. Ty ucpávají kanalizační
čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují
je.
Mnozí si myslí, že vhazovat potraviny do záchodové
mísy nebo je vylít do dřezu je zcela normální způsob, jak
se zbavit nechtěného jídla. Opak je však pravdou a tady
je čištění kanalizace nezbytností. Tato situace je totiž
skvělým podhoubím pro různé bakterie, ale i lákadlo
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pro hlodavce, kteří jsou, jak známo, zdrojem přenosných
nemocí. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými
pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může
mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek
až do úrovně plné neprůtočnosti. Co tato skutečnost může
v nemovitosti napáchat je každému zcela zřejmé. Určitě
se všichni alespoň jednou setkali s ucpaným odpadem. Ať
už je to špatně odtékající dřez v kuchyni, či sprchový kout
v koupelně nebo ucpané wc. Do kanalizace nepatří ani
žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny,
vlhčené ubrousky (ty jsou největší pohromou pro čerpadla),
dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící
textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu
také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi
polyetylenu a polypropylenu. Plastové části těchto potřeb
ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu
a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpací
stanici odpadní vody.
Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést
k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených
nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál
projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí
bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou
odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako
součást odpadu zlikvidovat.
Jiný režim mají restaurační a kuchyňské provozy. Pro
ně platí povinnost řádně provozovat lapáky tuku. Lapák
tuku je zařízení sloužící k zachycení tuků z odpadních vod,
čímž přispívá k ochraně kanalizačních přípojek a řadů před
poškozením. Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa,
mytí stolního a provozního nádobí apod. musí být napojeny
na samostatnou kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku.
Zachycený tuk se po určité době provozu, která je stanovena
provozním řádem, z lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad
musí být předán specializované firmě k likvidaci.

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně
zkomplikovat i řada chemických a nebezpečných látek,
z nichž některé jsou jedovaté a mají negativní vliv
na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se
o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje.
I relativně malé množství těchto látek může zcela
zlikvidovat bakterie, které v čistírně odstraňují
biologicky odbouratelné látky.
Co tedy do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno
do ní vypouštět:
•

biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských
drtičů
• veškeré hygienické potřeby (čistící ubrousky,
tampony, vata apod.)
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
Tuky z domácností po jejich vychlazení slijte do PET lahví
a vhoďte do popelnice vedle budovy č.p. 416 u brány
na technické služby. My už zajistíme jejich odbornou
likvidaci.
Při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev
– tyto odevzdávejte přímo na sběrný dvůr společnosti
Nehlsen Třinec v Oldřichovicích nebo využijte pravidelný
sběr nebezpečných odpadů v okolí vašeho bydliště
(3 x ročně, termíny viz harmonogram sběru odpadů
na 2. pololetí 2019 v tomto čísle informátoru).
Nespotřebované nebo prošlé léky odneste do lékáren.
Zbytky potravin rostlinného původu můžete dávat
do kompostérů. Obec bude letos realizovat další dodávku
kompostérů zdarma pro občany, na které se minule
nedostalo. Do kompostéru můžete přidat i skořápky
z vajec nebo použité sáčky z čaje.
S ochranou přírody a vody, která je její nezbytnou
součástí, musí začít každý sám u sebe. Nebuďme
k této problematice lhostejní a neznečišťujme vodu jen
za cenu svého pohodlí.
Bc. Soňa Lyčková
vedoucí odboru vnitřní správy
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INFORMACE PRO OBČANY
Z důvodu prevence a zajištění funkčnosti kanalizačního řadu
v obci provádí obec Bystřice kontrolu stavu kanalizačního
potrubí v délce cca 31 km. Při těchto kontrolách se musí
nejdříve kanalizační řad vyčistit a následně zmonitorovat, aby
bylo možné zjistit skutečný stav kanalizačního potrubí.

Obec Bystřice spolupracuje s firmou Monitoring
a čištění potrubí s.r.o., která zajišťuje tyto práce technikou
své firmy. Jedná se o velký kombinovaný vůz, který
provádí tlakové čištění kanalizace a menší monitorovací
vůz, který provádí samotný monitoring.
Děkujeme všem
a vstřícnost.

občanům

obce

za

shovívavost

Bc. Hana Pilková
referent správy majetku

DPS SENIOR INFORMUJE
Milí čtenáři.

g) nemá neuhrazené pohledávky vůči obci Bystřici

Touto cestou si Vás dovoluji informovat o změnách, které
nastaly v souvislosti s přidělováním bytů v DPS Senior
v Bystřici.
Dne 15.1.2019 byly Radou obce Bystřice schváleny
nové Zásady pro přidělení bytu zvláštního určení v domu
s pečovatelskou službou DPS-Senior. Tyto Zásady nabyly
účinnosti 1.2.2019.
Nebudu zde citovat celé znění zásad, ale dovolila bych si
zdůraznit novinky nebo nejasnosti, které ošetřují.

5) Po evidenci žádosti provede sociální pracovník DPSSenior sociální šetření k prošetření sociálních poměrů
žadatele a provedení bodového hodnocení žádosti.
Sociální pracovník se bude snažit Vás předem kontaktovat
a domluvit se na návštěvě. Pokud se mu nepodaří Vás
zastihnout, nechá Vám ve schránce lístek s kontaktem na
sebe a žádostí, abyste se ozvali.

1) Evidenci žádostí o přidělení a nájem bytu v DPS-Senior
vede odbor vnitřní správy Obecního úřadu v Bystřici,
konkrétně Bc. Romana Borská. Její kancelář se nachází
v přízemí obecního úřadu.
2) Žádost si můžete vyzvednout na OÚ č. 3 , dále v DPSSenior v kanceláři vedoucí, nebo si ji můžete stáhnout
z webových stránek obce, či webových stránek DPS
(www.dpssenior.cz, www.bystrice.cz). Zde také naleznete plné
znění Zásad.

6) Žádosti o přidělení bytu v DPS-Senior se seřazují
podle počtu bodů přiřazených na základě stanoveného
bodového ohodnocení. Je-li počet bodů stejný pro více
žádostí, řadí se tyto žádosti dle data jejich podání.
7) Při přidělování bytu nelze zohledňovat požadavky
týkající se situování bytu. Pokud odmítnete nabídnutý
byt, bude Vaše žádost přesunuta na konec evidence
žadatelů.
8) Žadatel je povinen současně s uzavřením nájemní
smlouvy uzavřít i smlouvu o poskytování pečovatelské
služby s minimálním čerpáním alespoň dvou
poskytovaných služeb.

3) Je velice důležité, abyste žádost odevzdali kompletní, tj.
s vyjádřením lékaře k soběstačnosti žadatele (příloha
žádosti). Toto vyjádření nesmí být starší půl roku.
4) Žádost o nájem bytu v DPS-Senior může podat každý
občan starší 18 let, který zároveň:
a) je svéprávný nebo opatrovník osoby omezené
ve svéprávnosti
b) má trvalý pobyt v Bystřici nejméně jeden rok
c) má trvalý pobyt v jiné obci, avšak jeho rodinní příslušnicí
trvale bydlí v Bystřici a nemohou žadateli zajistit pomoc
v jeho dosavadním bydlišti ani ve své domácnosti
d) má trvalý pobyt v jiné obci, avšak existují důvody hodné
zřetele pro přidělení bytové jednotky v DPS-Senior.
e) je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu a jeho
sociální poměry vyžadují řešení nepříznivé sociální situace
a odůvodňují potřebu poskytování pečovatelské služby
f) není trvale upoután na lůžko (tj. nepotřebuje komplexní
celodenní péči), netrpí závažným psychiatrickým
onemocněním a není závislý na alkoholu či jiných toxických
látkách
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Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se
problematiky přidělování bytů v DPS Senior, můžete se
obrátit na Bc. Romanu Borskou tel. 558 995 129 – budova
obecního úřadu nebo na Mgr. Moniku Kovářovou, DiS,
vedoucí DPS Senior.
Přeji Vám krásné a především ve zdraví prožité
přicházející dny.
Mgr. Monika Kovářová, DiS
Vedoucí DPS-Senior

PROJEKT „ZDRAVĚ, ŽIVĚ, UDRŽITELNĚ - MA21 V OBCI
BYSTŘICE“, AKTIVITY MÍSTNÍ AGENDY 21, NÁRODNÍ SÍTĚ
ZDRAVÝCH MĚST
I v letošním roce realizuje obec Bystřice aktivity místní
Agendy 21 (MA21) za Zdravé obce. Je jedinou obcí z území
okresů Frýdek-Místek a Karviná, která je členem Asociace
Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů České republiky.
V souvislosti s tímto členstvím a uplatňovanými principy
místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově
MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra. Přítomni byli nejen žáci
obou bystřických škol (celkem 51 žáků ve dvou dnech), kteří
pracovali v náhodně vytvořených skupinách u 5 stolů, ale
také sám předseda Národní sítě Zdravých měst (NSZM) – Petr
Hermann, který školní fóra moderoval, a zástupci vedení škol
i obce.

Námětů bylo mnoho, hlasováním u jednotlivých
tematických stolů se dva náměty za oblast dostaly
do „finále“. Následně o těchto námětech hlasovali všichni
přítomní. Ti měli možnost přidělit své dva hlasy dvěma
odlišným námětům nebo jednomu zvolenému námětu,
kterému přikládali ze svého pohledu největší váhu.
Stejně jako proběhlo prověřování námětů ze školních
fór anketou na obou základních školách, bude i pořadí
námětů z Veřejného fóra prověřeno u obyvatel obce.
Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádáme buď o fyzické
vyplnění přiložené ankety na straně 10 v tomto čísle
Bystřického informátoru nebo elektronickou formou
na našich webových stránkách www.bystrice.cz, pod
odkazem Zdravá obec a MA21, a to do 15. 7. 2019. Vaše
názory jsou pro další rozvoj obce podstatné a bude se
s nimi dále pracovat. Předem děkujeme za Váš čas.

Cílem školních fór, která se uskutečnila dle jednotného
scénáře, bylo podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji
a možnostech zlepšení ve škole a v obci, aby měli zájem
o okolí, o vyhledávání informací. Fóra by v nich měla podnítit
místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců
vedení školy a obce.

Zpracovala: Ing. Š. Sikorová,
projektový manažer

V podobném duchu se ve sborovém centru LECAV
dne 29. 4. 2019 v přátelské atmosféře uskutečnilo tzv. Veřejné
fórum, a to v rámci projektu s názvem „Zdravě, živě, udržitelně
- MA21 v obci Bystřice“, na jehož realizaci obec Bystřice
v letošním roce získala spolufinancování z Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.
Po úvodním slovu a prezentaci starosty R. Wróbla ve věci
realizace aktivit místní Agendy 21, prezentaci žáků základních
škol k vítězným školním námětům a vystoupení facilitátorky
D. Divákové z Institutu komunitního rozvoje z Ostravy
k NSZM a průběhu zmiňovaného Veřejného fóra, přítomní
„pracovali“ u sedmi stolů dle jednotlivých rozvojových
oblastí.
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ANKETA K NÁMĚTŮM Z VEŘEJNÉHO FÓRA
Vážení Bystřičané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny nejdůležitější náměty, které vzešly z diskuse na tzv. Veřejném
fóru, které se uskutečnilo ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v rámci realizace projektu s názvem „Zdravě, živě,
udržitelně - MA21 v obci Bystřice“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Vyplněnou anketu prosím
odevzdejte do 15. 7. 2019 na podatelně Obecního úřadu, můžete ji vyplnit rovněž elektronicky na našich webových
stránkách www.bystrice.cz, pod odkazem Zdravá obec a MA21.
Cílem diskuse i navazující ankety je dát vám prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co podle vás v obci nejvíce chybí, co by
se mělo změnit, upravit či zrealizovat tak, abyste byli spokojeni.
Každý z vás má dva hlasy, které můžete využít následovně:
jeden hlas přidělíte jednomu námětu, druhý hlas jinému námětu,
oba hlasy přidělíte stejnému námětu, jehož řešení je pro vás zcela zásadní.
Přidělením více než dvou hlasu se stává váš anketní lístek neplatný, respektujte, prosím, toto pravidlo.
NÁVRHY PROBLÉMŮ (nejsou řazeny dle důležitosti, ale abecedně), zatrhněte prosím jeden nebo dva vybrané problémy:
24 hodinová péče o seniory v DPS
Cyklostezka na Nýdek
Časově omezené parkování u TESCA
Chytrý semafor – centrum obce (zpomalovací)
Obnova a údržba sportovišť
Platební terminál na obecním úřadě
Při povolování nových staveb zachovat podhorský charakter staveb
Přírodní koupaliště na Hluchové
Rozšíření pečovatelské služby
Společenský sál – školní aula
Veřejná akce pro občany – „Ukliďme Česko“
Výdej hotových dokladů na obecním úřadě – občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy
Vzdělávání seniorů
Zvýšení retence (zadržení) vody v krajině
Vaše názory jsou pro další rozvoj obce podstatné a bude se s nimi dále pracovat. Předem děkujeme za Váš čas!

Mezinárodní svatojánský folklórní festival
Bystřice 2019
Ve dnech 21.6 - 22.6.2019 se v Bystřici uskuteční již
13. ročník Mezinárodního svatojánského folklórního
festivalu. Letos bude možno zhlédnout vystoupení těchto
souborů: PUĽS, HRDZA, Zaolzi, Vlasta Mudriková, Zaolzioczek,
Trowniczek, Bezmiana, Gróniczek, Olza, Bystrzyca a Łączka.
Součástí festivalu budou tradičně i řemeslné, rukodělné dílny
a jarmark.
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,
projektový manažer
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Nové služby a kvalita
v TIC Bystřice
oblíbené trhací turistické mapy. Součástí realizace projektu
a propagace obce bude 3D virtuální prohlídka obce a
okolí z místní části „Loučka“. Všechny návštěvníky TIC
jistě potěší i informace, že během měsíců června – září
2019 bude TIC v provozu i během sobotního dopoledne.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Turistické informační centrum v budově MUZ-IC
v Bystřici se již v těchto dnech pilně chystá na nadcházející
turistickou sezónu. K novým a kvalitnějším službám pro
turisty přispěje i projekt s názvem Nová kvalita v novém TIC
Bystřice, na jehož realizaci obec Bystřice v letošním roce
získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního titulu „Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji v roce 2019“.
Cílem projektu je především zkvalitňování a rozšiřování
poskytovaných služeb TIC, zvýšení komfortu a spokojenosti
návštěvníků a turistů, atraktivní možnost trávení
volného času, propagace místních turistických atraktivit
Moravskoslezského kraje i samotného certifikovaného TIC.
Turisté se tak mohou těšit na nových 7 kusů koloběžek
(z toho dvě pro děti), které budou půjčovány vč.
bezpečnostních helem a zámků. Zapůjčení koloběžek umožní
návštěvníkům a turistům navštívit větší počet turistických
i jiných atraktivit nejen v kratším časovém úseku, ale také
ve větší vzdálenosti. Pro lepší orientaci turistů budou vydány

Zpracovala: Ing. Š. Sikorová,
projektový manažer

Milí,
máme za sebou teprve polovinu letošního roku a už u nás
nastaly velké změny. Vzniklo nové oddělení, na kterém lidé
nejsou odděleni. Vskutku! Oficiální název zní: Oddělení
kultury a MUZ-IC a patří pod Odbor kanceláře vedení obce.
Základní zaměstnaneckou složku tvoří ION, LS a DM, ale ve
skutečnosti je nás mnohem více. V kultuře, v kině, v MUZ-ICu
a v dalších námi pořádaných akcích, hrajete hlavní roli VY.
Všichni, kteří navštěvujete naše akce, jste to nejcennější pro
kulturní život v Bystřici. Mnohé z Vás již známe a Děkujeme
Vám.
V posledním měsíci loňského roku jsme se zdejším
rodákem panem režisérem R. Lipusem zavítali do Izraele,
v lednu jsme s uznávaným psychiatrem MUDr. M. Hrabánkem
rozebrali psychospirituální krizi, na Valentýna nás zvuky
elektronického piana přenesly do jazzového srdce pana W.
Konikiewicza, začátkem března nám paní fotografka Beata
Indi Tyrna odhalila Rynce z gorola. Koncem prvního čtvrtletí
jsme poslušně pěli známé písně, které nás zavedly „cugem
do werku“ a zase zpět. Aprílový měsíc si z nás neudělal
legraci a na projekci svého filmu Ostatni Gorole dorazil

sympatický režisér a dokumentarista Filip Luft. Musíme
uznat, že ten, na následné besedě, nemluvil jen tak do
„luftu“. Začátkem měsíce lásky jsme zahájili putovní
výstavu Lidé bez domova očima našich dětí, která
propojila dvě zdánlivě vzdálené skupiny, a to děti a lidi,
kteří nemají místo, kterému se říká domov.
V LECAVu jsme měli možnost v rámci Troje ročních
dob vyslechnout dechberoucí mluvené slovo právem
uznávané herečky paní Medvecké, a také strhující koncert
DUA TERES.
My, referenti kultury a MUZ-ICu Vám děkujeme, že jste
dorazili, že jsme měli možnost se trošičku poznat, a že
jsme Vám mohli udělat radost.
P.S. Muzeum je stále bohatší na exponáty, také díky
Vám. Pokud však doma ještě naleznete něco, o čem
si myslíte, že má archivní hodnotu a budete se chtít
s tím podělit, rádi Vám pomůžeme. Muzeum bude
otevřené i přes prázdniny, proto zveme Ty, kteří k nám
ještě nezavítali, aby si ušetřili trošičku času i na MUZ-IC,
protože u nás ani stálá expozice není stálá. Navíc budou
k vidění krásné fotografie pana Jana Sikory. Přes letní
radostné měsíce dáme také více prostoru Informačnímu
centru. Bude možné si u nás půjčit koloběžku a chystáme
ještě další překvapení, a to nejen pro turisty, kteří k nám
zavítají.
U nás je prostě živo/t.
Za tým kultury a MUZ-ICu
Mgr. Lenka Sližová
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V rytmu školní tepové frekvence...
Dějepisná olympiáda
Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se zájmem o historii měli
možnost zúčastnit se 48. ročníku dějepisné olympiády,
kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání MŠMT.
Školní kolo proběhlo 19. listopadu 2018 a jeho téma znělo:
Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny
civilizace. Na 1. místě se umístila Adéla Heczková z 8. C, 2.
místo obdržela Michaela Martynková z 8. C a 3. místo získala
Adéla Bojková z 9. A. Do okresního kola postoupila děvčata
z 1. a 2. místa, a proto se začala dále připravovat a studovat
doporučenou literaturu k tématu. Dívky se podrobně zabývaly
možnostmi cestování před průmyslovou revolucí a rozvojem
dopravy v 19. století, spojeným s budováním dopravních cest,
novými dopravními prostředky a tzv. užitkovou architekturou.
Okresního kola se nakonec mohla zúčastnit jen jedna z dívek.
17. ledna 2019 Adéla Heczková vybojovala hezké 13. místo
v konkurenci 31 soutěžících a dle bodového zisku se stala
úspěšnou řešitelkou v této vědomostní soutěži. Gratulujeme!
Mgr. Šárka Skupieńová

Duben – měsíc matematických
soutěží
9. dubna 2019 se v ZŠ v Jablunkově konalo pro žáky 6. 8. tříd okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu
reprezentovali: Jiří Bocek, Matěj Borski, Richard Lacki
a Ema Musilová z 6. ročníku, Filip Dyrda, Štěpán Hořák
ze 7.B a Nikol Kuchtová, Simona Puczoková, Tereza
Szkanderová a Denis Macura z 8. tříd.
Marcel Kocurek z 6.A obsadil skvělé 6. - 7. místo.
Další úspěšnou řešitelkou byla Kamila Kluzová z 6.C
a zabodoval i František Malý z 6.B. Blahopřejeme!
Ve školním kole Pythagoriády, soutěže, které se letos
konal již 42. ročník, nejlepších výsledků ve své kategorii
dosáhli: Marcel Kocurek, Alex Šuráň, Nikol Gajdaczová
a Simona Puczoková.
Kluci si vybojovali postup do okresního kola, které
proběhne na konci května.
Hodně úspěchů!
Mgr. Eva Vašková
Beskydy - místo, kde žiji

Konverzační soutěž v AJ
Dne 16. ledna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci 2. stupně byli
rozděleni do dvou kategorií, kdy v 1. kategorii spolu měřili
síly vybraní žáci 6. a 7. tříd, a ve 2. kategorii pak žáci 8.
a 9. tříd. Vítězem 1. kategorie se stala Nikola Brancová
(6.A), na 2. místě se umístil Vojtěch Cieslar (6.B) a na 3.
místě se umístil Eduard Hybler (7.B). Vítězem 2. kategorie
se stal Matyáš Heczko (8.A), na 2. místě se umístil Marek
Raška (9.B) a na 3. místě se umístila Barbora Turoňová (9.A).
Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola
ve Frýdku-Místku, které se konalo 27. února 2019. Konkurence
byla opravdu velká, v obou kategoriích soutěžilo 30 žáků.
V kategorii 6. a 7. tříd se naše žákyně 6.A Nikola Brancová
umístila na děleném 12. místě a Matyáš Heczko z 8.A se
v kategorii 8. a 9. tříd umístil na krásném děleném 4. místě.
Všechny žáky, kteří se konverzační soutěže v anglickém jazyce
zúčastnili moc chválíme a těšíme se zase za rok.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i příště.
Mgr. Jitka Kaletová
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Ve školním roce 2018-2019 ZŠ a MŠ Bystřice vstoupila
do projektu Beskydy - místo, kde žiji. Cílem projektu je
propojování formálního a neformálního vzdělávání na
úrovni programů pro děti a žáky v anglickém jazyce, vznik
nových programů, v nichž budou zohledněna specifika
neformálního vzdělávání. Celkem bude vytvořeno 7
programů přírodovědného vzdělávání v anglickém
jazyce se zacílením na páté až osmé ročníky základního
vzdělávání a zájmové útvary. Podpořeni budou také
pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního
vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním.
Došlo k navázání partnerství mezi dvěma školami
(ZŠ a MŠ Bystřice a ZŠ Mosty u Jablunkova) a třemi
organizacemi neformálního vzdělávání (URSUS, GOTIC/
MUZ-IC, INFINITY), podpořeno bude 472 dětí a žáků a 21
pracovníků.
Letos proběhla realizace prvních dvou programů,
a to: Hello everybody (5.ročník) a Beauties around us
(6.ročník).
Od 25.3. do 29.3.2019 proběhla realizace prvního
vzdělávacího programu Hello everybody. Tento program
si vyzkoušeli žáci 5.C. Výuka probíhala v anglickém jazyce,
týkala se témat: Village/region where I live, Nature,
Festivals, Weather/Seasons, Who am I?, My family and
friends, Traditions - art, Hobbies and sport. Výuka probíhala

nejen v prostorách základní školy, ale především
v neformálních prostorách - URSUS, MUZ-IC, GOTIC, okolí
řeky Hluchové.
Od 8.4. do 12.4.2019 proběhla realizace druhého
vzdělávacího programu Beauties around us. Tento program
si vyzkoušeli žáci 6.B. Tentokrát se výuka týkala o něco
náročnějších témat: Important and interesting places, Giving
directions, Important events - dožínky, jarmarky, poutě,
rozsvícení stromku, Protection of the environment, Me
and my neighbourhood, Traditional cooking, Main festivals
- Easter, Christmas, Nature around us (fauna, flora). Výuka
opět probíhala v prostorách základní školy, např. děti pekly
placki ve školní kuchyňce, ale opět byly využity i neformální
prostory - URSUS, MUZ-IC, město Jablunkov, městský park
v Jablunkově.
Vzhledem k tomu, že tento projekt měl velký úspěch
u žáků a považovali ho za velice zajímavý a zábavný, budeme
pokračovat v realizaci i příští rok, tentokrát se zaměříme
na výuku v 7. a 8.ročníku.
Renata Krosová

V neděli 17. března se před školou sešli žáci 7.A i 7.B
třídy, aby společně odjeli směr Malá Morávka – Praděd –
Sporthotel Kurzovní. Čekalo nás 6 dní krásného azurového
počasí, každodenně upravené sjezdovky a dva metry sněhu.
V pondělí ráno nechybělo ani 10 cm prašanu, což umocnilo
neopakovatelný zážitek z lyžáku.
Hned v neděli jsme se rozdělili do 4 družstev. Někteří
žáci během týdne procvičovali své lyžařské dovednosti, jiní
začínali úplně od začátku. Přesto se všem žákům podařilo
sjíždět celou sjezdovku a zúčastnit se tak závěrečných závodů
a projet všemi brankami na čas.
Ve volných chvílích byly pro žáky připraveny přednášky
a metodické filmy. Nechyběly soutěže, hry a tanec.
Součástí lyžařského kurzu byl také odpolední výšlap
do neznáma, který nakonec vedl na nejvyšší vrchol Jeseníků,
Praděd. Během cesty žáci plnili různé úkoly a soutěže. Krásné
počasí nám poskytlo výhled do dalekého okolí.
Celý lyžařský kurz se uskutečnil díky rodičům, kteří jej
dětem financovali, ale také díky našim sponzorům: manželům
Bardoňovým, paní Haratkové, Spolku rodičů ZŠ a MŠ Bystřice,
kteří ne malou částkou přispěli na autobus, na dopravu lyží
a batohů a na rolbu, která nám zavezla věci z parkoviště až k
chatě a zpět. Všechny věci nám odvezl až pod Praděd a zpět
pan Radomír Szala z firmy Stolařství K+S v Třinci. Podstatnou
část krásných cen za slalom a karneval zajistil pan Radek
Cieslar z pojišťovny Generali.
Nemůžeme ani opomenout příspěvek od obce Bystřice,
který snížil dětem náklady na ubytování.
Všem moc děkujeme, díky Vám jsme mohli strávit necelý
týden pod Pradědem, kterému se říká Moravský ledovec.
I našemu kurzu však nastal poslední den. Museli jsme sbalit
lyže a osobní věci, dát sbohem Pradědu a vyrazit na cestu
domů, kde nás však čekají další zážitky a nová dobrodružství…
Prožili jsme velmi příjemné dny, na které se jen tak
nezapomíná.
Text: Renata Bujnová
Foto: Jaroslav Šlehofer
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Házená a šplh slaví úspěch
Sportování patří k oblíbeným činnostem žáků ZŠ
Bystřice. Ať už se jedná o soutěže projektu „Mrštné tělo“,
o různé turnaje v házené, kopané, florbalu nebo
o sportovní aktivity v hodinách tělesné výchovy, které
v sobě snoubí hravost, kolektivnost, komunikaci,
spolupráci, respekt a disciplínu. Sport zkrátka většinu dětí
baví. A když se k tomu přidá i nějaký úspěch, je radost
dvojnásobná. V tomto školním roce takových úspěchů
bylo několik. Tím největším bylo vítězství starších žákyň
a mladších žáků v turnaji v házené, který každoročně
pořádá pro třinecké a okolní školy oddíl házené TJ TŽ
Třinec. I druhé místo starších žáků je velmi ceněné,
neboť turnaj je vždy obsazen kvalitními týmy především
ze sportovních škol. Za tento házenkářský triumf
a reprezentaci školy patří poděkování Matěji Fojkesovi,
Matěji Martynkovi, Štěpánu Laštůvkovi, Ondřeji
Svobodovi, Janu Bajtkovi, Jakubu Samiecovi, Marku
Kobieluszovi, Ondřeji Cieslarovi, Antonínu Kováčovi,
Davidu Bardoňovi, Filipu Slaninákovi, Dominiku Heczkovi,
Dominiku Zezulkovi, Tomasi Heczkovi, Ondřeji Czepiecovi,
Adamu Cieslarovi, Darje Sobolové, Elišce Kocyanové,
Nele Spratkové, Lindě Urbanové, Elen Czepcové, Agátě
Čmielové, Kateřině Lacki a Sáře Skulinové.
Kromě toho, že naše škola má výborné házenkáře
a házenkářky, má také nejrychlejší „šplhavce“ v okrese
Frýdek – Místek. Jakub Samiec, Jan Bajtek, Vojtěch Malik
a Filip Nemec v konkurenci nejlepších deseti škol zvítězili
a svým bojovným výkonem jen potvrdili skutečnost, že
šplhu se na naší škole daří také.
PaedDr. Marcela Svidrová

Prkna, která znamenají svět
Divadlo v české škole má již dlouholetou tradici
a díky talentu a ochotě se učit bude, díky žákům,
pokračovat. Malí herci a herečky se letos předvedli
svým spolužákům v pohádce Popelka a velcí herci
se samozřejmě nedali zahanbit a ve školním divadle
nazkoušeli a předvedli pohádku O princezně Ance.
Karneval
Školní karneval si děti prvního stupně ZŠ Bystřice
letos užily před jarními prázdninami. Pečlivá příprava se
jim vyplatila, měli velmi hezké a nápadité masky, které
byly oceněny. Hry, soutěže, tanec a hudba, fotokoutek
na vzpomínku, bufet – to už byly jen třešničky na dortu
veselého dopoledne.
Mgr. Petra Michalková

migawki
z bystrzyckiej podstawówki
Rok Stanislawa Hadyny w bystrzyckiej podstawówce
25 września 2019 mija 100. rocznica urodzin Patrona bystrzyckiej podstawówki Stanisława Hadyny. Rok 2019 został
ogłoszony w województwie śląskim Rokiem Stanisława Hadyny. Nasza szkoła będąca cześcią Rodziny Szkół Hadynowskich
włączyła się bardzo aktywnie w te obchody poprzez udział w konkusie edukacyjnym, którego finał odbędzie się w czerwcu
w Koszęcinie. Oprócz tego przygotowujemy dla młodzieży projekt pt. „Śladami Stanisława Hadyny“ połączony z wyjazdem do
Wisły i Krakowa. Wielką niespodzianką dla naszych uczniów był również koncert edukacyjny Zespółu Pieśni i Tańca „Śląsk“
im. Stanisława Hadyny. Rok szkolny to nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale możemy także poszczycić się czołowymi lokatami
w konkursach przedmiotowych, w różnych zawodach sportowych, stajemy się niepokonaną szkołą w robotyce. O tym
wszystkim można poczytać w artykule o naszej szkole. Zapraszamy do lektury.
Projekt „100 Lat Odzyskania
/
Niepodleglości”
Koniec listopada był w naszej szkole skierowany na projekty
poświęcone Świętu Niepodległości. Uczniowie klas 6-9
w nietradycyjny sposób dowiadywali się, jak przed stu laty,
w 1918 roku, odzyskała niepodległość Polska i Czechosłowacja.
Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych z historii, języka
polskiego, geografii i wychowania muzycznego. Projekt został
podsumowany formą konkursu. Delagacja wybranych uczniów
złożyła również kwiaty pod bystrzyckim pomnikiem poległych
żołnierzy w czasie 1. wojny światowej i odśpiewała tam hymn
Polski. Podobnie dzieci z klas 1-5 poznawały sytuację, w jakiej
znalazły się Polska i Czechosłowacja przed stu laty. Na zajęciach
uczniowie kolorowali flagi i herby obu państw, poznawali ich
symbolikę, rozwiązywali testy, krzyżówki oraz układali puzzle
tematyczne. Było również miejsce na odśpiewanie hymnów
obu państw. Urozmaiceniem dnia było zwiedzenie muzeum
bystrzyckiego i obejrzenie wystawy okolicznościowej.

Final/ konkursu recytatorskiego
w Gnojniku
W piątek 7 grudnia 2018 odbył się w Polskiej Szkole
Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku finał konkursu
recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Teresa Kostka,
Franciszek Bubik, Barbara Nemec, Justyna Navrátil, Adam
Bielan oraz Kryštof Mutina. W kategorii czwartej zwyciężył
Adam Bielan. Trzecie miejsce w kategorii trzeciej zdobyła
Justyna Navrátil. Wyróżnienie w kategorii drugiej otrzymał
Franciszek Bubik.
Mistrz Ortografii 2019
W
corocznej
edycji
konkursu
ortograficznego
organizowanego przez Centrum Pedagogiczne dla Polskiego
Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie bardzo
dobrze zaprezentowała się Agata Kantor z klasy VIII, uzyskując
tytuł Drugi Wicemistrz Ortografii 2019.
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Niezwykle udany sezon koledowy
Wiolinek i Crescenda zakończony
spektakularnym sukcesem
Chóry szkolne Wiolinki i Crescendo od października
2018 przygotowywały program kolędowy. Miały
możliwość zaprezentować go podczas iluminacji choinek
w Jabłonkowie i Bystrzycy, na koncercie adwentowym
w bystrzyckim kościele ewangelickim (organizowanym
przez polski chór kościelny) oraz na dwóch konkursach:
we Frydku-Mistku i w Rudzicy (RP). Na przestrzeni
40 dni (od 1 grudnia 2018 do 10 stycznia 2019) chóry
występowały aż sześciokrotnie. Chórzyści (wspierani
akompaniamentem Dariusza Cymerysa, Romana Raszki
oraz kapeli szkolnej Gróniczek) w iście mistrzowski
sposób reprezentowali naszą szkołę i gminę. Piękny,
emocjonalny występ na koncercie adwentowym
w Bystrzycy zachwycił licznie zebranych słuchaczy,
a konkursowe prezentacje potwierdziły wysoki poziom
artystyczny chórów bystrzyckiej PSP. We FrydkuMistku Wiolinki zdobyły ZŁOTO, a Crescendo SREBRO.
W Rudzicy na XVI Konkursie Kolęd i Pastorałek – 10
stycznia 2019 Wiolinki wyśpiewały III miejsce w kategorii
klas 1-3 „za profesjonalne przygotowanie sceniczne oraz
akompaniament na żywo“, natomiast Crescendo zdobyło
GRAND PRIX. Stało się absolutnym zwycięzcą całego
konkursu. Jury w protokole podało, iż ten zaszczytny
tytuł Crescendo zdobyło „za bardzo wysoki poziom
artystyczny, ogólny wizerunek sceniczny i piękny dobór
repertuaru“. Crescendo zostało zaproszone do Rudzicy
na koncert laureatów, który odbył się w niedzielę
27 stycznia 2019.

XLVII Zjazd Gwiaździsty

Prezenty świeteczne dla dzieci
na Ukrainie
W okresie się świąt Bożego Narodzenia nasza szkoła
postanowiła kolejny raz zaangażować się w charytatywną
pomoc dzieciom na Ukrainie. W grudniu przebiegła w naszej
szkole zbiórka zabawek, pomocy szkolnych i innych prezentów
świątecznych dla ukraińskich dzieci. Bardzo ucieszył nas fakt,
że nasi uczniowie przynieśli dużo upominków i nie był im
obojętny los potrzebujących dzieci na Ukrainie.
Wycieczka siódmaków do Ostrawy
W przedświąteczną środę 19 grudnia 2018 klasy VII A
i VII B wybrały się na wycieczkę do Ostrawy. Podróż w obie
strony odbyła się pociągiem. Uczniowie cały dzień spędzili w
interaktywnym muzeum Świat Techniki, gdzie w niecodzienny
i atrakcyjny sposób poznawali tajniki fizyki oraz obejrzeli w
kinie 3D bardzo ciekawy film przyrodniczy „Drapieżniki“.
Po udanej wycieczce, pełni wrażeń, po południu wrócili do
Bystrzycy.

W sobotę 2. 3. 2019 odbył się w Mostach koło
Jabłonkowa 47. Zjazd Gwiaździsty. Organizatorem
zawodów była PSP im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni.
W imprezie wzięli udział uczniowie z 25 polskich szkół
podstawowych. Nasi narciarze spisali się wspaniale
i przywieźli grad medali. W klasyfikacji ogólnej szkół
i w klasyfikacji medalowej nasza szkoła zajęła drugie
miejsce. A oto medaliści z naszej szkoły: złoty medal –
Eliška Worek, Daniel Kaleta, Anna Milerska i Jan Milerski,
srebrny medal – Damian Lubowiecki, Marek Sikora
i Tobias Sajdok, brązowy medal – Adam Lubowiecki,
Bogdan Rusnok, Izabela Kantor i Karolina Konderla.

/
Światowy Dzień Zespolu
Downa

21 marca 2019 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy
Dzień Zespołu Downa. Data 21 marca nie jest przypadkowo
wybrana. Zapis amerykański (3/21) jest symbolem trzeciego
chromosomu (zamiast dwóch) w dwudziestej pierwszej
parze, którego obecność jest główną przyczyną tej choroby.
Celem naszych działań było zwrócenie uwagi uczniów na ludzi
z tą chorobą, jej przyczyny, tolerancję i wskazanie, że każdy z
nas jest inny. W obchody tego święta zaangażowali się prawie
wszyscy uczniowie, ubierając w tym dniu skarpetki nie do
pary, które były symbolem naszej różnorodności genetycznej.

Bal drugiego stopnia
Pod koniec stycznia, w dzień wręczania świadectw
półrocznych, odbył się bal drugiego stopnia. Dziewiątacy
z niełatwym zadaniem zorganizowania balu uporali się jak
co roku bardzo dobrze. Przygotowali dla swych kolegów
ciekawy program, bogatą loterię i smaczny bufet. Dużym
zainteresowaniem cieszył się fotokącik, z którego każdy
mógł otrzymać zdjęcie na pamiątkę.
XVIII Mistrzostwa Polskich Szkól/
/
Podstawowych w Plywaniu
W osiemnastej edycji zawodów w pływaniu wzięło
udział 90 zawodników z jedenastu polskich szkół Zaolzia
i z czeskiej szkoły w Bystrzycy. Jak corocznie pływacy
startowali w dwu dyscyplinach: w stylu klasycznym
i dowolnym oraz w drużynowej sztafecie. Najlepszymi
wynikami z naszej szkoły mogą się poszczycić: Ondraszek
Tereza, Marek Sikora i Zuzanna Liberda – po 2 srebrne
medale, Jan Štefanek, Tobiasz Siwek i Macháč Radek –
brązowe medale. Sztafeta w składzie: Andrzej Kubiena,
Zuzanna Liberda, Tiffany Sajdok, Andrzej Kubiena i Marek
Sikora zdobyła brązowy medal.
Eliminacje powiatowe olimpiady
fizycznej klas VIII i IX

Univerzální machr 2018
Dnia 28 stycznia 2019 w DDM Trzyniec odbyła się
uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace w trzech
kategoriach w drugim roczniku konkursu Univerzální machr
2018 zorganizowanego przez Urząd Pracy w Trzyńcu, Urząd
Miasta w Trzyńcu, Hutę Trzyniecką s. a. oraz firmę Hamrozi.
Celem tego konkursu jest rozwijanie zdolności technicznych
uczniów klas dziewiątych z Trzyńca i okolicy. W kategorii
Technik główną nagrodę ufundowaną przez Hutę Trzyniecką
s. a. zdobyli nasi uczniowie: Viktor Borski, Radek Máchač
i Tomáš Sikora. Skonstruowali oni model 3D wielkiego
pieca z ruchomymi wózkami, do których automatycznie
ładowano i podawano do pieca wapień, koks i rudę, po
czym z pieca wychodziło surowe żelazo i żużel sortowane do
przygotowanych pojemników.
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W środę 3 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w eliminacjach powiatowych 60.
roczniku olimpiady fizycznej klas VIII i IX. W kategorii
klas dziewiątych wzięło udział 24 uczniów z 12 szkół.
Laureatem został Viktor Borski zajmując 12. miejsce.
Dużym sukcesem jest 7. miejsce Jana Bubika w kategorii
klas ósmych, gdzie było 23 uczniów z 11 szkół.
Konkursy w jezyku angielskim
W eliminacjach powiatowych konkursu konwersacji
angielskiej, które odbyły się 27 lutego we Frydku-Mistku,
naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

w kategorii A1 Tiffany Sajdok z klasy 6, a w kategorii A2 Jakub
Kaleta z klasy 8. Tiffany zdobyła 9. miejsce, natomiast Kuba
wywalczył dla naszej szkoły 3. miejsce ze stratą zaledwie
2 punktów do 1. miejsca! Wielkim sukcesem był również
udział Adama Bielana w konkursie recytacji poezji angielskiej
„Follow the poem V“, gdzie Adam zdobył 1. miejsce. Podczas
oceniania jury brało pod uwagę dobór repertuaru, poprawną
wymowę i intonację, pomysłowość w recytacji wiersza oraz
ogólny wyraz artystyczny.

/
Koncert edukacyjny Zespolu
Pieśni
i Tańca Ślask

We wtorek 19 marca 2019 roku odwiedził naszą szkołę
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk“ im. Stanisława Hadyny.
Koncert odbył się w ramach obchodów 100. rocznicy
urodzin Patrona naszej szkoły i założyciela Zespołu Śląsk.
Spotkanie artystów Śląska z młodzieżą bystrzyckiej szkoły
odbyło się w nietypowy sposób. Uczniowie brali udział
w konkursach dotyczących strojów, w których
występowali tancerze oraz próbowali dopasowywać
pary tancerzy do odpowiednich regionów. Program
edukacyjny przedstawiający ciekawostki z życia
Stanisława Hadyny a także różnorodne, barwne tańce
regionalne, np. trojak, zwodzony czy tańce narodowe,
jak mazur, krakowiak i polonez został przygotowany dla
wszystkich Szkół Hadynowskich.

Sukcesy w konkursach piosenki rozrywkowej
Kwiecień to miesiąc, w którym odbywają się dla naszych młodych śpiewaków bardzo ważne konkursy dziecięcej piosenki
rozrywkowej. Pierwszymi z nich były konkursy śpiewu solowego Bystrzycki Dzwoneczeki i Bystrzycki Dzwonek w lokalu
bystrzyckiego MUZ-IC, gdzie wspaniale zaprezentowali się uczniowie naszej podstawówki, zdobywając aż 7 dyplomów
z lokatami od pierwszego do trzeciego miejsca. Zwycięzcami zostali Franciszek Bubik, Anita Bielan i Dorota Kaleta, drugie
miejsce zajęły Marta Wałach, Rebeka Cieślar i Krystyna Rusz, a trzecią lokatę wywalczyła Justyna Navrátil. Natomiast
w Finale XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w Domu Kultury im. P. Bezrucza w Hawierzowie, w bardzo
trudnej konkurencji zwyciężyły w kategorii duetów nasze utalentowane uczennice Dorota Kaleta i Justyna Navrátil.
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ZE ŽIVOTA OBCE ...
Hasiči požádali o dotaci na realizaci soutěže
pro mladé hasiče
Sbor dobrovolných hasičů Bystřice využil Dotačního programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019, který
vyhlásil Moravskoslezský kraj a podal žádost o dotaci na realizaci projektu s názvem Den s IZS 2019. O tom, zda SDH získá
finanční prostředky na spolufinancování uvedeného projektu, rozhodne Zastupitelstvo MSK na svém červnovém zasedání.
Schválená dotace bude využita především na realizaci soutěže dětí – mladých hasičů v požárním sportu.
Radek Neumann, velitel SDH Bystřice

JARNÍ REVUE 2019
Dům dětí a mládeže Bystřice ani v letošním roce nevynechal
tradiční přehlídku svých kroužků – Jarní revue. V tomto
roce se revue nesla v duchu televizních novin. Diváci tak
mohli shlédnout hlavní zpravodajskou relaci televize DDM.
S moderováním letos pomáhaly i samotné děti, které si zahrály
na reportéry a vždy představily svůj kroužek.
Na vystoupení se podílely děti z několika zájmových útvarů:
převážně se jednalo o taneční vystoupení, ale objevila se
tradičně i čísla hudební či sportovní. Děti se prezentovaly
celkem dvakrát, poprvé dopoledne před svými spolužáky
a kamarády a podruhé odpoledne pro své blízké.
V úvodu se tradičně ukázali hudebníci a to děti z kroužku
kytary. Hra na kytaru se i v tomto roce těšila velkému zájmu,
a tak se představila necelá třicítka dětí se spoustou moderních
písniček. Pěvecký doprovod zajistili mladí zpěváci Klára
Sikorová a Adam Slaninák.
Publikum okouzlili i nejmladší vystupující, jelikož DDM
každý rok nabízí útvary i pro předškoláky. Předvedly se malé
mažoretky, břišní tanečnice nebo děti z taneční průpravy.
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V dalších vystoupeních se představily už starší
děti a pokročilí tanečníci. Vystoupily mažoretky
a roztleskávačky všech věkových kategorií, břišní tanečnice
a děti z kroužků zumbičky a Dance fusion. Obzvláště
populární byly tematické choreografie – zumbička letos
ztvárnila choreografii Mickey Mouse, Dance fusion se
zase inspiroval příběhem Velkého Gatsbyho. Pohádkové
motivy využily také mažoretky s choreografií Zvonilka
a piráti, roztleskávačky se představily jako Šmoulové.
Juniorky letos překvapily například s tématem japonských
samurajů, v další choreografii se ukázaly jako latinskoamerické tanečnice. Seniorky ztvárnily historické drama
Trója.
Velice populárním kroužkem v bystřickém DDM je
sebeobrana. Na jarním revue se ukázali jak začátečníci, tak
pokročilí. Jejich vystoupení bylo příjemným zpestřením
mezi tanečními čísly a na diváky udělalo opravdu dojem.
A protože dům dětí a mládeže otevírá i kurzy pro
dospělé, vystoupily i ženy z kurzů Flamenca.
I přesto, že se jednalo o závěrečné vystoupení, děti
ještě s trénováním nekončí, protože kroužky ještě
do konce května fungují. Tanečníky ještě čeká několik
vystoupení. Mažoretky a roztleskávačky se chystají na
mnoho soutěží, v nejbližší době například na Mistrovství
Evropy do Chorvatska. Břišní tanečnice na národní kolo
Světlo orientu do Uherského Ostrohu a ženy z Flamenca
se jedou vzdělávat v tanci do španělské Sevilly.
Poděkování patří trenérům a lektorům, kteří jednotlivá
vystoupení připravili. Práce s dětmi není vždy jednoduchá,
ale díky píli, kreativitě a trpělivosti vedoucích jsme letos
opět mohli vidět úžasná vystoupení.
							
Bc. Veronika Walachová
Vedoucí oddělení sportu a mládeže

V Bystřici se stále běhá s úsměvem,
aneb Alis Run Bystřický běh
s úsměvem pokračuje …
Rok se s rokem sešel a v areálu spolku zahrádkářů se dne
13.4.2019 v brzkých ranních hodinách rozběhly přípravy
druhého ročníku běžeckého závodu Alis Run - Bystřický běh
s úsměvem.
Prognózy počasí nebyly příznivé a nakonec se i vyplnily.
Slunečný den prvního ročníku vystřídalo chladné počasí. Ani
4°C a sníh však neodradily sportovní nadšence a účast byla
opět hojná.
V letošním roce, stejně jako loni Alis Run nabídnul dětské
závody, trasy pro dospělé o délce 5 km a 11 km. Novinkou, která
osvěžila druhý ročník, byl asistovaný běh s handicapovanými.
Spojení s paní Mgr. Renatou Czaderovou, bylo tou nejlepší
volbou. Spolek „Nikdy nejsi sám… z.s.“, jehož náplní je
věnování se volnočasovým aktivitám handicapovaných, byl
velkou měrou nápomocen při uskutečnění nově zařazené
disciplíny. Je nám velkou ctí, že výtěžkem ze závodu můžeme
pomoci fungování tohoto spolku. Mohu jen konstatovat, že
to byl nepopsatelný pocit vidět radost u všech účastníků a
hlavně u těch, kteří jsou závislí na naší pomoci… Náš velký
obdiv patří asistentům a lidem, kteří věnují svůj čas, energii a
lásku lidem s různými handicapy.
I přes nepřízeň počasí se závodníkům podařilo překonat
časy z prvního ročníku a padaly nové traťové rekordy.
Na trase 5 km se na prvním místě v mužské kategorii umístil
Nikodem Mitrenga s časem 0:19:03 a v ženské kategorii
Zuzana Ciencialová s časem 0:23:19. Na trase 11 km s časem
0:46:01 první místo získal Patrik Konderla a v ženské kategorii
Jana Byrtusová s časem 0:56:44.
O kulturní program a zpestření závodního klání se postaral
Přemysl Křižánek s vystoupením beatboxu a rockovými
peckami oslnili nadaní kytaroví hráči Honza Kubičina s Petrem
Hrušou.
S úžasným týmem lidí je možné vytvořit nemožné. Jsem
přesvědčena o tom, že dobré myšlenky tvoří dobré činy. A je
úžasný pocit, když si uvědomíme, že je možné zhmotnit naše
myšlenky, pokud pro to něco uděláme. Starajíce se o štěstí
druhých, nacházíme své vlastní, napsal jednou jeden moudrý
člověk a je v tom kus pravdy. Jsem ráda, že se plní mé přání
a závod čaruje úsměv na rtech všem, kdo Alis Run Bystřický
běh s úsměvem navštíví a jsou jeho součástí. Snažíme se touto
akcí podporovat sportovní dění v obci. Věřím, že s podporou
rodiny, úžasného realizačního týmu a sponzorů v čele s Obcí
Bystřice se nám bude dařit i v dalších letech realizovat závod
a tímto způsobem pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
Alena Cienciałová
předsedkyně spolku Alis Run z.s.
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Vážení spoluobčané,
rok 2018 nebyl jen volebním rokem do zastupitelstev obcí, ale
i naším, ve kterém jsme hodnotili, co se nám za posledních
5 let povedlo. Ale tím vším vás nechci unavovat. Jen pár
poznámek ve zkratce, co jsme nejdůležitějšího v roce 2018
uskutečnili.
V červnu sportovní den v areálu „Rybka“ v Ustroni,
zájezd do Vizovic a Luhačovic (vč. exkurze do
likérky), rekondiční pobyty v hotelu „DUO“ v Horní
Bečvě a v hotelu „Smokovec“ ve Starém Smokovci.
V říjnu tradiční slavnosti MO TP, na kterých v kulturním
programu vystoupilo místní vynikající rodinné trio kytaristů
p. Foniok Jiří, syn a zeť.
Přijali jsme 21 nových členů. V současné době jich máme
již více než 200.
Něco na tom bude pravdy, že když zajdete k lékaři, on vám
vždy nějakou chorobu najde, tak, že v podstatě můžete být
všichni členy naší organizace.
Ale teď už na vážnější téma, protože jsou choroby, které
by bylo nejlepší, aby se vůbec nevyskytovaly. O jedné takové
proběhla informace v prosincovém vydání „Bystřického
informátoru“. Na to zareagoval náš výbor a zorganizoval ve
dnech 10.-11.4. 2019 v zasedací síni OÚ Bystřice velikonoční
výstavu s cílem věnovat výtěžek na léčbu malého klučiny
Samka Tasky, jež trpí těžkou nemocí, jejíž léčení je velmi
nákladné.
Za organizaci výstavy bych chtěl poděkovat vedení
obce – starostovi p. Wróblovi, a místostarostovi
panu
Čmielovi,
kteří
nám
umožnili
výstavu
na OÚ uskutečnit, a zejména kulturní pracovnici OÚ
p. Ondraszkové, která zajistila této akci patřičnou reklamu.

Z naší organizace si zaslouží poděkování za nápad
a iniciativu p. Sobková. Společně s p. Szuchovou zaranžovaly
a vystavily, až na malé výjimky, vlastní exponáty.
Nemalou měrou k úspěchu této výstavy přispěl i mini
bufet, ve kterém se objevily sladkosti vyprodukované
našimi členkami. Nemohu pominout ani p.Steblovou
a p.Warcopa, kteří vydrželi po celou dobu výstavy u stolku
„dobrovolného vstupného“. Nakonec patří poděkování
všem, kteří přišli na výstavu a přispěli na léčení malého
Samka.
Bylo by toho ještě mnohém víc, co by stálo za zveřejnění.
Za naši organizaci mohu jen konstatovat, že akce se
opravdu vydařila. Svědčí o tom výtěžek 20.000,- Kč, který
bude zaslán na transparentní účet, který byl k tomuto
účelu vytvořen.
				
Babilon Bronislav
		
předseda MO tělesně postižených

Včelařská soutěž „Zlatá včela 2019“
Vydařila se, díky pánu Bohu!
Ve dnech 4.- 5. května 2019 v prostorách základní školy v Bystřici proběhl XXX. ročník včelařské soutěže „Zlatá včela 2019“.
Po prezentaci v objektu bystřické základní školy se soutěžící a organizátoři přesunuli do bystřického kina, kde po motivujícím
pozdravu Mgr. Romana Wróbla, Daniela Mazura (místostarosta OÚ v Košařiskách), Ladislava Mrózka (předseda ZO včelařů
v Bystřici) a Mgr. Boleslava Tasky (pastor Slezské církve evangelické v Bystřici) byla soutěž zahájena. Soutěže se zúčastnilo 116
dětí z včelařských kroužků mládeže, kterých je v současné době v Moravskoslezském kraji dvacet pět. Soutěžilo se ve třech
věkových kategoriích 1.-2. třída, 3.-5. třída a třetí kategorii tvořily děti od 6. do 9. třídy.
Mladí včelaři si změřili své vědomosti z všeobecných znalostí v oboru včelařství formou písemného testu, ústní zkouškou
ze znalosti včelařsky významných bylin a dřevin, z určování včelařských potřeb a jejich využití, z anatomie včely a včelařské
praxe.
Po písemném testu a dalším prověřování znalostí si děti do své péče převzal starosta Bystřice, a bylo se na co těšit. Děti
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se měly možnost v místní konírně povozit v koňském povoze
nebo pozorovat okolní krajinu z koňského sedla, později pak
shlédnout velmi zajímavé představení místních parkuristů
na stylově vybudovaném workoutovém hřišti. Ve večerních
hodinách včelaři prezentovali své kroužky, sdíleli zážitky a na
konec shlédli krásný film o přírodě s názvem „Příběh lesa“.
V neděli už bylo trochu sychravo, ale ani to neodradilo od
výsadby ovocného stromku – třešně, jako symbolu přátelství
a moudrosti stvoření. A pak se rozdávaly ceny, předávala
štafeta a přišlo loučení. Ale když něco končí, něco nového
zase začíná a my se už zase těšíme na příští setkání. Dalším
organizátorům „Zlaté včely“ přejeme, aby se jim soutěž
vydařila jako u nás, měli tolik spolehlivých a ochotných
spoluorganizátorů a takové skvělé zázemí.
Musím se ještě na závěr přiznat, že před organizací soutěže
„Zlatá včela 2019“ jsem byl dosti skeptický, nevěděl jsem, jak se k projektu včelařské soutěže postaví představitelé obecních
úřadů v Bystřici a Košařiskách, a také místní firmy. Starostové v Bystřici i Košařiskách byli rozhodnuti během krátké chvíle
projekt podpořit. A místní firmy a živnostníci? Co se týče zájmu, pomoci, podpory a štědrosti byli neuvěřitelní. Rád bych
proto také tímto způsobem poděkoval vedení společnosti JAP Industries, s.r.o, Cieslar, s.r.o., BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.,
instalatérství Petr Heczko za finanční podporu, řeznictví Roman Heczko za stylově nakrájené a připravené salámy a uzeniny,
pekárně Bajusz za velmi chutné koblížky, potravinám Z&Z za zajištění pitného režimu pro děti, Arten Bohemia, s.r.o. za
krásný včelí úl pro nejlépe připravený včelařský kroužek.
Základní škola v Bystřici s ředitelem Mgr.
Janem Čechurou nám poskytla krásné
a moderní zázemí a vynikající stravu. Děkuji
Všem, kteří nám s organizací soutěže
pomohli, povzbuzovali nás a podporovali. Na
konec bych zvláště rád vyjádřil poděkování
Obecnímu úřadu v Bystřici pod vedením Mgr.
Romana Wróbla, protože přístup a podpora
z jejich strany byla a je … slovy bych to
nedokázal vyjádřit. Jsem však přesvědčen, že
kdyby to tak fungovalo v jiných obcích, městech
a vůbec v naší společnosti, životní úroveň
a vztahy by to úžasně obohatilo.
Ještě jednou Všem velké děkuji a možná
zase za dese let…
Jaroslav Macháč
místopředseda ZO včelařů v Bystřici
vedoucí včelařského kroužku v Košařiskách

Pohled do zákulisí tvorby IFK Regionální televize
Tým IFK (IFK = INFOKANÁL) Regionální televize Třinec
připravuje tři zpravodajské pořady týdně. Třinecký magazín,
Těšínské minuty a Bystřický report. Vydání všech pořadů
předcházejí porady. Obsah magazínů řešíme na pravidelné
pondělní redakční schůzce. O většině důležitých událostí,
které se v daném týdnu v regionu konají, víme předem. Jsou
ale i situace, které dopředu naplánovat nelze (například požár,
vážná dopravní nehoda a jiné neočekávané situace). Na tyto
události reagujeme pružně. Samozřejmostí jsou pravidelné
schůzky s vedením jednotlivých měst a obcí.
Náš tým
Redakci regionální televize aktuálně tvoří redaktoři, které
znáte z obrazovek. Šéfredaktor Petr Anastasovský, redaktorky
Tereza Tomiczková, Dorota Hamříková, Vendula Holendová a
redaktor Marcel Čmiel, který se věnuje především sportu. Pro
naše zpravodajské pořady děláme tzv. reportáže na klíč. To
znamená, že poté, co si rozdělíme náměty, si domluvíme čas
a dobu natáčení s konkrétními respondenty nebo organizátory
akce. Je na uvážení konkrétního redaktora, kolik rozhovorů
udělá a na co se zeptá. Když vím, že mi poskytnuté informace
stačí pro vytvoření celistvé reportáže a ujistím se, že kameraman
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natočil dostatek záběrů vztahujících se k obsahu
rozhovorů, jedeme zpátky do studia. Práce kameramana
na daném příspěvku je tímto u konce. Práce redaktora
ovšem pokračuje střihem natočených rozhovorů a záběrů
ve střihovém programu Edius. V něm si poslechneme
natočené rozhovory a sami si je sestříháme, podle
toho, co je relevantní a vystřihneme přebrepty. Poté
postupně píšeme komentář a vytváříme oslí můstky,
kterými spojujeme sestříhané a vybrané části rozhovorů
do jednoho celku. Je-li kostra reportáže hotová –
komentáře navazují na rozhovory a naopak, jdeme do
studia, kde napsaný komentář přečteme do mikrofonu
a opět sestříháme (i my totiž děláme přebrepty, a někdy
i hodně často). Když máme hotovo, pokryjeme reportáž
záběry, doplníme titulky a reportáž „na klíč“ je hotová.
Před vysíláním ji ještě zkontroluje kameraman, který
doladí zvuky a reportáž může jít do éteru. Ještě před tím
je ale nutné dané reportáže uvést. A proto se střídáme
za moderátorským pultem, kde uvádíme zvlášť každý
příspěvek. Úvody k reportážím, tzv. čtenky, neříkáme
zpaměti, čteme je z čtecího zařízení.
Kameramanský tým tvoří tři pánové. Roman Guńka,

Karel Kubisz a Samuel Guńka. Pracovní náplní kameramanů
ovšem není pouze natáčení reportáží, podstatnou část jejich
práce tvoří realizace nejrůznějších audiovizuálních projektů,
reklam a dokumentů. Kameramani nejčastěji pracují na
projektech skupiny Třinecké Železárny – Moravia Steel, pro
kterou natáčejí největší investiční a ekologické projekty,
propagační film MAKETA TŽ a mnoho dalších sponzorských
vzkazů, klipů a krátkometrážních dokumentů. Kromě toho
jsou kameramani přítomni i na všech zápasech Ocelářů
ve Werk Aréně a pro klub HC Oceláři Třinec pravidelně
připravují tematické filmy pro Play Off. V rámci spolupráce s
obcí Bystřice zachytil náš kameramanský tým v časosběrném
dokumentu rekonstrukci kina a vznik MUZ-IC nebo výstavbu
unikátního Domu Bylin v partnerské obci Brenna v Polsku.
V našem třineckém studiu probíhá i dabing. Nejčastěji do
angličtiny, polštiny, ruštiny a němčiny, kde kameramani
zajišťují technickou podporu a střih.
Kromě toho se kameramani starají o snímací techniku
a o příslušenství. Musí pamatovat na to, aby byly nabité
baterie, zda je v kameře SD karta, jestli je zapotřebí stojan
nebo pláštěnka na kameru. Takže kromě umělců, kteří
zodpovídají za kvalitu kompozice záběru, jsou z velké části
také techniky.
Celý náš tým zastřešuje, chválí a napomíná, je-li třeba,
ředitelka Věra Sajdok.
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Rada na závěr
Mikrofon a kamera působí na lidi magicky. Člověk
znervózní a najednou začne až moc přemýšlet o tom,
co říká. Obsah sdělení je samozřejmě důležitý, předem
připravená řeč ovšem působí strojeně a neautenticky.
Rada zní - nejlepší je pojmout natáčený rozhovor jako
každý jiný rozhovor, kterých v práci, doma nebo na
ulici absolvujete denně nespočet. Jde o to si jen tak
promluvit. Konkrétně, spontánně, jasně a srozumitelně.
Pokud se tedy někdy v rámci natáčení reportáže setkáme,
mějte na paměti, že naším záměrem není Vás ponížit,
zkompromitovat, načapat při lhaní nebo znemožnit, ale
nenásilně a lidsky získat informace, které nám pomohou
udělat smysluplnou reportáž.
Tereza Tomiczková
Vysílání Bystřického magazínu a dalších produktů IFKTV
můžete sledovat v rámci kabelové sítě Nej.cz. na www.
ifktv.cz na facebooku ifktv a youtube kanále Ifktv.

STAVBA DLE VAŠICH PŘÁNÍ

Cieslar, s. r. o.

www.cieslarsro.cz
Novostavby

Rekonstrukce

Obytné stavby

Občanské a průmyslové stavby

Inženýrská činnost

Projektová činnost

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

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

VITÁLNÍ RESTAURACE
VENDRYNĚ

tiskarnaonline.cz

Vaše
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+420 732 920 550
Vaše logo

GRAFIKA NA MÍRU
VELKOPLOŠNÝ TISK
OFSETOVÝ TISK
LED OSVĚTLENÍ

Čekáte návštěvu?
Vaše logo

Vaše logo

Vaše logo

Realizujeme Vaše představy

Objednávejte po–ne 1000–2200
restaurace.vitalityslezsko.cz

Dovezeme Vám naše
masové korýtko
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logo.c
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Vaše
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www.v
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www.a8reklama.cz

Bystřice 1261, 739 95

info@a8reklama.cz

591 140 344, 775 919 800

ˇ T VÍ
ŽELEZÁRS
Bystrˇ ice
: Bystřice 4, 739 95 Bystřice

: +420 558 551 616

: Železářství Bytřice

: info@zelezarstvibystrice.cz

SPOJOVACÍ MATERIÁL
NÁŘADÍ
PLETIVA
ELEKTROMATERIÁL
BARVY LAKY
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
VÝROBA KLÍČŮ
PROPAN BUTAN
www.zelezarstvibystrice.cz

PROSTOR
PRO VAŠI INZERCI
A6 - 2000,-

www.bystrice.cz

Obecní úřad Bystřice
internet: www.bystrice.cz
email:obec@bystrice.cz
Úřední hodiny: Po a St 7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
Starosta:
Mgr. Roman Wróbel
558 995 111
Místostarosta: Mgr. Marcel Čmiel
558 995 112
Tajemnice:
Mgr. M. Cechlová
558 995 113
Odbor kancelář
vedení obce:
Sekretariát:
Informa k:
Kultura:
MUZ-IC:

Mgr. A. Gajdzicová
J. Kluzová
Ing. M. Mrózková
I. Ondraszková
Mgr. L. Sližová
Mgr. D. Młynek

558 995 131
558 995 110
558 995 115
558 995 127
558 995 775
558 995 775

Odbor výstavby: Ing. Arch. P. Zwierzyna
Ing. J. Šotková
J. Labajová
Ing. P. Vašíčková

558 995 114
558 995 116
558 995 117
558 995 118

Inves ce:

Ing. I. Bazgierová
M. Kubičinová
R. Poloková
Ing. Š. Sikorová

558 995 119
558 995 130
558 995 133
558 995 134

Bc. S. Lyčková
Bc. H. Pilková
Bc. R. Borská
Ing. B. Křenková

558 995 121
558 995 135
558 995 129
558 995 122

Podatelna, pokladna: O. Husarová

558 995 123

Matrika:

558 995 124

Odb. vnitř. spr.

A. Cienciałová

Odbor ﬁnanční: Ing. D. Bocková
M. Kaletová
D. Sližová
Ing. I. Liberdová

558 995 125
558 995 126
558 995 128
558 995 138

Technické služby: B. Kluz
731 158 315, 558 995 139
místostarosta
604 591 900
Dům s pečovatelskou službou - DPS Senior 702 097 304
Mgr. M. Kovářová
558 337 470
Pečovatelky
558 337 473
Místní kino
Sbor dobrovolných hasičů
Velitel

558 995 127
email: sdh@bystrice.cz
602 503 719

Kabelová TV
Po - Pá 9:00 - 16:00
Hlášení poruch, zákaznické centrum
558 995 190
ŠKOLY
Spojovatelka
558 558 200
Školní jídelna
558 558 240
ZŠ a MŠ Bystřice 848
Ředitel: Mgr. J. Čechura
558 558 201, 774 298 382
Hospodářka: D. Szkanderová
558 558 200
Zástupce ředitele: K. Kotasová
558 558 202
Sborovna - nová budova
558 558 203
Vých. poradce: T. Krsek
558 558 215
Sborovna - stará budova
558 558 210
Družina: M. Badurová
558 558 211, 774 729 838
Školnice: Z. Cieslarová
558 558 230
e-mail:
skola@zs-bystrice.cz
www.zs-bystrice.cz

Mateřská škola
Zástupce ředitele: M. Šrámková
558 558 260
MŠ 1547
730 330 493, 558 995 288
Kuchyň
558 558 234
PSP im. St. Hadyny Bystrzyca
Dyrektor: PaedDr. R. Gill, sekretariat
Zastępca dyrektora: Mgr. R. Hóta
Pokój nauczycielski 366
I. pokój nauczycielski 288
II. pokój nauczycielski 288
Klasopracownia D. Cymerys
Doradca do spraw wychowania:
Mgr. G. Łuński
Świetlica szkolna
e-mail: info@pspbystrice.cz
www.pspbystrice.cz

558 558 250
558 558 251
558 558 252
558 558 257
558 558 255
558 558 254
558 558 259
558 558 258

Przedszkole
M. Polok

558 558 256

Základní umělecká škola
Vedoucí: Petr Vondráček Dis.
www.zusbystrice.cz

558 551 056
777 592 588

Dům dě� 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
724 061 600

558 995 280
558 995 229

Česká spořitelna - Obecní úřad
Pondělí 9:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

602 556 102

Česká pošta - pobočka Bystřice
Po - Pá 8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

954 273 995

Církev Římsko-katolická
Farní úřad Vendryně
558 350 230, 608 466 595
e-mail: rkf.vendryne@doo.cz rkfvendryne.wz.cz
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.
Kancelář
739 524 882, 558 551 223
Administrátor sboru
734 281 152
e-mail: bystrice@sceav.cz www.bystrice.sceav.cz
Úřední hod.: Po
8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Út - Pá
8:00 - 12:00
Luteránská evangelická církev a.v.
www.lecav.cz
Církevní rada - farní úřad
558 995 300-302
Úřední hodiny: Po - Pá
8:30 - 12:00
St
8:30 - 12:00, 15:00 - 17:00
Církev adven�stů sedmého dne
Bystřice 443, u nádraží
608 619 906
hynek.dona@ scali.cz, libor.kisza@centrum.cz

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

Oční centrum Hečková a syn s.r.o.		
Bystřice 496
Vedoucí Vojtěch Hečko, DiS.		
558 353 500
- prodej, opravy a zhotovování brýlí všeho druhu
Pá 08:00 - 16:00

Poliklinika Podlesí
Bystřice DPS			
Rehabilitační středisko
558 337 474			
Po - Pá 06:30 - 14:30 na doporučení lékaře				
								
Lékárna HERBA							
PharmDr. Roman Martynek
558 986 688			
Po - Pá 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00				
So
07:30 - 11:00						
email: herba@herbalekarna.cz					
www.herba-lekarna.cz						
								
								
								

Magistrát města Třinec
pověřený úřad výkonem st. správy pro Bystřici
ústředna – spojovatelka
558 306 111/109

Suder Optik		
www.suderoptik.cz
Po-Čt 09:00 - 17:00
Pá
09:00 - 16:00
So
na objednání

Bystřice 1501
558 558 058, 605 507 206

Veterinární služba
MVDr. Czeslav Wawreczka
		
602 731 590
MVDr. Denisa Wawreczková
792 370 719
Po 18:00 - 20:00
St 15:00 - 17:00
Út 15:00 - 17:00
Čt 15:00 - 17:00
Dopoledne operace po telefonické dohodě.
www.vetbystrice.webnode.cz
Zdravotnictví - pohotovost
lékař - dospělí
So, Ne, svátky
08:00 - 20:00
Po - Pá		
17:00 - 21:00
lékař - děti
So, Ne, svátky
08:00 - 20:00
Po - Pá		
17:00 - 21:00
zubní Třinec
So, Ne, svátky
08:00 - 13:00

Třinec - Sosna
558 309 397, 398, 403

Krizová centra
Centrum psychologické pomoci		
nonstop linka důvěry			
Linka bezpečí pro děti (zdarma)
Linka pomoci pro seniory			
Elpis Třinec poradna pro oběti domácího násilí		

558 309 214, 200
558 309 909

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

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

112
150
155
158
156

Nemocnice
Nemocnice Podlesí, Třinec			
Nemocnice Třinec Sosna			
Nemocnice Český Těšín

558 304 111
558 309 111
558 769 211

Policie ČR Třinec
obvodní oddělení pro Bystřici		

558 339 710

Obecní policie Bystřice			
558 558 156
Po - Čt 08:30 - 10:00
13:30 - 15:00
strážníci							
Bc. Jindřich Kus				
739 321 610
Milan Pyszko				
739 321 609
email: obecni.policie@bystrice.cz

															
									
				
						

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

Změny provozní doby a ceníku bazénu vyhrazeny.

nebo www.bystrice.cz

Velká hala:
Malá hala:
Sauna:
Squash:

500 Kč/hod
300 Kč/hod.
250 Kč/hod.
250 Kč/hod.

