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Držme si palce!
Milí čtenáři,
léto ťuká na dveře,
nicméně, dovolte letmé ohlédnu za letošní tuhou zimou,
která nám dala všem
pěkně zabrat. Hlavně
chlapům z naší údržby, kteří pravidelně
vyjížděli ve dvě, ve tři hodiny ráno do
členitého terénu, aby zajis li požadovanou sjízdnost a průchodnost více než
padesá kilometrů našich komunikací,
chodníků a veřejných prostranství. Klobouk dolů a velké poděkování směrem
k našim technickým službám!
Děkovačky mám připraveny ještě dvě –
ta první patří naší jednotce dobrovolných hasičů, která se zcela nezištně a
naprosto zodpovědně zhošťuje technicky velice náročného procesu opakované desinfekce veřejných budov. Hasiči
odvádějí tuto práci dlouhodobě na
výbornou, což mě jen utvrzuje v přesvědčení, že dobrovolní hasiči prostě do
obecního života jednoduše a neodmyslitelně patří!
Poslední poděkování nynějšího úvodníku putuje k Vám všem. Ano, všem z Vás,

kteří to navzdory velmi těžkému období
lidově řečeno „nezabalili“. Chci zdůraznit a dělám to hrozně rád, že těžká doba
nás prověřila nejen z pohledu kázně a
zodpovědnos , ale i krea vity a určité
sebeúcty. Mám m na mysli to, že jsme
se tak nějak naučili dívat se na svět
vlastníma očima a nespoléhat se na to,
že nás někdo povede za ruku. Jistě, ten
náš selský rozum není všelék, ale mnohdy je to velice univerzální a spolehlivý
nástroj na neduhy společnos , kterých
je kolem nás habaděj!
Milí čtenáři, výše uvedené mě přivedlo
k myšlence, abych Vás prostřednictvím
vydání nynějšího Informátoru poprosil
o to, abychom si drželi palce a tak trošku
si fandili. Dovolte krátký osobní pohled
na věc – asi ze všeho nejvíc budu držet
palce našim předškolákům, školákům,
jejich zákonným zástupcům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
našich školských zařízení, aby příš školní rok byl skutečně ŠKOLNÍM rokem!
Budu držet pěs malým i velkým, aby
Dům dě a mládeže otevřel dokořán
svou náruč desítkám volnočasových
ak vit. Budu držet palce, aby ožila tolik
bohatá činnost našich spolků a organizací, počínaje důchodci, zahrádkáři, mys-

livci, tělesně pos ženými, holubáři, přes
PZKO, církve, spolek rodičů, na ZUŠce,
Sportovním centru a tělovýchovné jednotě konče…Ze srdce si přeji, aby Vás
oslovila a zaujala letošní nabídka letních
a podzimních kulturních událos . Budu
držet palce hokejovým fanouškům
i hokejistům samotným, aby příš sezóna dopadla opět nejen vítězně, ale i s
těmi opravdovými grády diváků, pro
které znamená HCO modlu…
Milí čtenáři, držme si palce, ať se povede návrat klientů do všech sportovních
zařízení, na bazén, do knihovny, do
MUZ-icu. Držme si palce, ať se podaří
všechny inves ce, které plánuje obec
v tomto roce, kterých je přehršel, a o
kterých se dočtete m.j. i v tomto Informátoru nebo o kterých Vás budeme průběžně informovat v rámci televizního
Bystřického reportu nebo každou první
sobotu v měsíci ve vysílání obecního rozhlasu.
Držme palce všem, které těžká doba
dopadla zdravotně nebo existenčně,
ať se rychle zotaví!
Přeji krásné, zdravé léto a podzim,
Roman Wróbel, starosta
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ODPOČINKOVÝ PARK NA PASEKÁCH – SPORTOVNÍ KOMPLEX
Víceúčelové hřiště se dvěma tenisovými
kurty a jedním volejbalovým kurtem na
půdorysu oploceného pozemku o rozměrech 40 x 34 m bylo v roce 1977 vybudováno v akci Z místními občany jako
centrum komunitního sportu. Se zázemím v podobě dřevěné zahradní chatky
sloužilo nejen k sportovně rekreačním
činnostem, ale také se zde hrál rekreační tenis, nohejbal a volejbal. Hřiště v
lokalitě Na Pasekách bylo jediným místem určeným pro sport v tamní
významné čás obce. Bylo to jedno z
mála udržovaných míst, kde se mohly
hrát tenisové a volejbalové turnaje. Jen
díky několika sportovním nadšencům,
kteří hřiště udržovali, ho bylo možné
využívat v omezeném režimu až do roku
2009. Postupně začalo chátrat volejbalové hřiště, jeden z tenisových kurtů, a i
ten poslední, s nezájmem mladých, přestal před přibližně dese lety sloužit
sportovním ak vitám. Od té doby hřiště
chátralo.
Obec Bystřice významně podporuje
sport jako takový a chce mto projektem podpořit novou vlnu rozvoje sportovních disciplín, které v posledních
letech v České republice stagnovaly.
Právě volejbal, díky ak vitě příznivců
tohoto sportu, zažívá boom a zájem
dě je velmi potěšující. Projekt by měl
jednoznačně podpořit tento zájem a
rozvoj volejbalu, nohejbalu jako dalšího
národního sportu a také dalších sportovně relaxačních ak vit. Obec Bystřice
nechtěla nechat sportovní areál dále
chátrat, a proto hledala dotační tul,
díky kterému by bylo možné, s ﬁnančním příspěvkem, sportování Na Pasekách obnovit. V nabídce jsme našli tul
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2020, v
podrogramu „Podpora budování a
obnovy míst ak vního odpočinku“ a
zkusili připravit projekt „Ak vní život v
ak vní obci – odpočinkový park Na Pasekách v Bystřici. Soudíme podle přiklepnuté dotace ve výši 60 % uznatelných nákladů, že se ministerským úředníkům projekt líbil, a i proto jsme jako
žadatelé byli úspěšní. Přesně podle
předloženého harmonogramu prací
jsme začátkem dubna vstoupili do realizační fáze se spodní stavbou. Za tři měsíce, někdy začátkem prázdnin, bychom
rádi hřiště předali k užívání komunitě
sportovců Na Pasekách, ale nejen jim.
Sportovní areál s jedním víceúčelovým
hřištěm s umělým povrchem o rozměrech 34 m x 18 m pro několik míčových

sportů, s kurtem pro badminton a špičkovým beach volejbalovým hřištěm by
měl splňovat nejpřísnější kritéria, pro
sportovně relaxační ak vity a měl by
sloužit široké veřejnos . Jsme přesvědčeni, že se stane novým, a hlavně znovu
objeveným centrem komunitního života v lokalitě Na Pasekách a možná i rozvojovým místem sportovního i rekreačního volejbalu v celém regionu. Lokalita u Kopytné Na Pasekách ovšem skýtá
mnohem širší rozvojové plochy. I o nich
jsme v letech přemýšleli a nechali zpracovat studii s vizualizacemi, jak a kam
rozvíjet v dalších letech potenciál místa.
První fáze realizace dlouhodobého
záměru by měla skončit u sportovního
areálu. Další rozvojové ak vity by se
mohly pohybovat v režimu odpočinku,
relaxace, dětské hry a místa pro odpočinek seniorů z nedalekých dvou domů.
Vizualizace odpočinkového parku z
dílny projekční kanceláře FRIS architek, který je významně přiblížen přírodě a
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řešen v odpočinkovém módu se nám
líbí a věříme, že i občanům z lokality Na
Pasekách a široké věřejnos přinese
v budoucnu mnoho užitku při odpočinku po práci nebo uspokojení při jiných
relaxačních ak vitách. Během slavnostního otevření sportovního komplexu
bychom celou studii chtěli veřejnos
představit a třeba i získat zpětnou vazbu
pro další rozvoj místa s velkým potenciálem.
Pro místní obyvatele to bylo jediné
místo pro sport a setkávání se. Je neoddiskutovatelné, že by sportovní areál
jako součást rozsáhlé odpočinkové zóny
Na Pasekách významně zlepšil atrak vitu obecního prostoru, zvýšil kvalitu života obyvatel, stal se novým centrem
komunitního života a bezpochyby obnovil, před léty, velmi oblíbené pravidelné
sportovní ak vity.
Marcel Čmiel
místostarosta obce

ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU
Jedná se o velice strategické místo
obce, které využívá mnoho občanů Bystřice a také turistů, proto si zaslouží
kompletní rekonstrukci.
Stavba je připravena a v nejbližších
dnech vybraná ﬁrma začne s její realizací, která zahrnuje rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků, opravu
čás dešťové kanalizace, výstavbu
parkovacích míst u vlakového nádraží,
vybudování nové autobusové zastávky, přístřešku pro kola, osazení podzemních kontejnerů na odpad a úpravu přilehlé zeleně. Všechny úpravy
budou probíhat v úseku od krajské silnice III/01144 po konec vlakového
nádraží. Po celou dobu realizace stavby
je nutné počítat s určitým dopravním
omezením.
Na uvedenou stavbu jsme požádali o
dotaci z dotačního tulu MMR podpora rozvoje regionu a rozhodnu by
mělo padnout v nejbližších dnech. Bez
ohledu na výsledek je obec připravena
stavbu realizovat.
Stavba bude trvat přibližně 6 měsíců a
její inves ční náklady jsou odhadovány
na 11 mil Kč bez DPH.

Víme, že to bude komplikované období, hlavně pro občany žijící v dané lokalitě, a proto Vás chceme požádat o

trpělivost a shovívavost. Po realizaci
m obec získá nové a důstojné místo.
Bc. Hana Pilková
vedoucí oddělení inves c

REVITALIZACE POTOKA ŽABINEC
Obec Bystřice je správcem vodního
toku Žabinec v délce 1800 m. Jedná se
o úsek od komunikace vedoucí do lokality V Pasekách směrem po proudu až
do ús potoka Hluchová.
Před třemi roky se obec rozhodla začít s
úpravami potoka Žabinec a připravená
stavba byla rozložena na tři etapy.
První etapa začala na podzim roku
2018, kdy byl upraven nejkri čtější
úsek v dolní čás toku, a to v délce 50
m. Jednalo se o výstavbu opěrné zdi u
č.p.10.
V roce 2019 - 2020 proběhla druhá etapa, která byla rozdělena na dvě čás horní a dolní v celkové délce 650 m. Jednalo se o úseky, které prochází hustou
zástavbou. U břehů došlo k odstranění
nežádoucích předmětů a nefunkčních
opevnění, které byly nahrazeny opěrnými zdmi a také rovnaninou z lomového kamene.
V letošním roce 2021 obec vstoupila do
poslední tře etapy revitalizace potoka
Žabinec. Čeká nás oprava posledního
úseku, který je nejdelší, má 1100 m, ale
vzhledem k tomu, že úsek prochází
z větší čás neobydlenou oblas , je zde

i nejméně úprav.
Na úseku dojde hlavně k pročištění koryta vodního toku od naplavenin, a také
k rozšíření koryta pro zkapacitnění průtoku vody. Dále dojde k úpravám přilehlých břehů.
Všechny úpravy provádí ﬁrma Lesostavby - Frýdek-Místek a.s. a stavba
bude ukončena v říjnu tohoto roku.
Celou inves ci revitalizace potoka Žabinec ﬁnancuje obec z vlastních zdrojů a
náklady činí 11,8 mil. Kč.
Obec jako správce vodního toku apeluje na všechny občany obce Bystřice,
aby břehy kolem potoka Žabinec nezaváželi žádným biologickým odpadem
jako je tráva a větve. Je to odpad, který
je možné odvést na obecní kompostárnu. Při deš ch a zvýšení hladiny se
tento odpad dostává do potoka a tvoří
překážku, která může v některých případech vést i k ucpání koryta a způsobit
zatopení některých objektů. Stejně tak
není možné provádět žádné zásahy do
břehů a koryta vodního toku (zpevňování břehů betonovými pražci nebo
panely, osazování schůdků do toku,
instalaci plotů na břehovou hranu toku,
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ani žádné přemostění nebo lávky přes
vodní tok), stejně tak není možné bez
povolení osazovat do vodního toku
žádná odběrná zařízení pro čerpání
povrchové vody nebo do něj zaúsťovat
výtoky dešťové nebo splaškové kanalizace.
Bc. Hana Pilková
vedoucí oddělení inves c

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/01146
Obec Bystřice dokončila v loňském
roce kompletní přípravu realizace
chodníku podél silnice III/01146 směrem na Nýdek. Pro uvedenou stavbu
jsme požádali o dotaci z dotačního
tulu SFDI na zvyšování bezpečnos
chodců, rozhodnu by mělo padnout v červnu. Bez ohledu na výsledek je obec připravena stavbu realizovat. S jejím zahájením ovšem musíme počkat do ﬁnálního rozhodnu o
naší žádos . Stavba bude probíhat v
částečné koordinaci se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, který na
této silnici bude souběžně provádět
opravu některých propustků. Stavba
bude probíhat po etapách, zahájení
se předpokládá ihned po zadávacím
řízení na veřejnou zakázku, jehož podklady jsou připraveny, a které proběhne bezprostředně po obdržení

rozhodnu o dotaci. Stavba bude
trvat přibližně rok a její inves ční
náklady jsou odhadovány na 26,6 mil
Kč bez DPH. Součás stavby jsou
kromě samotné stavby chodníku i
úpravy sjezdů k jednotlivým nemovitostem, opěrné stěny, přeložky veřejného osvětlení, vodovodu a také
lávka na hranici s obcí Nýdek, která
bude navazovat na již realizovaný
chodník v Nýdku. Vzhledem k tomu,
že se jedná o poměrně frekventovanou silnici, je nutné po dobu realizace počítat s určitými dopravními omezeními, od zúžení vozovky a omezení
rychlos , až po převedení dopravy
do jednoho pruhu řízeného světelnou signalizací.

CHODNÍK U STADIONU
Obec Bystřice má projekčně připravenou
inves ční akci pod názvem „Chodník
u stadionu s veřejným osvětlením a přechody“.
Projekt zahrnuje výstavbu dvou čás chodníku: 1. část povede podél penzionu a
restaurace Stadion a 2. část chodníku povede podél stávajícího parkoviště k workoutu a m dojde k propojení s chodníkem k
DPS a lokality Farské.
V současné době probíhá příprava žádos
o dotaci v rámci výzvy č. 18 MAS Jablunkovsko z Integrovaného regionálního operačního programu.
Renata Poloková
projektový manager

Ing. Arch. Petr Zwierzyna
vedoucí odboru výstavby

PROJEKT "ZDRAVĚ, ŽIVĚ, UDRŽITELNĚ - MA21 V OBCI BYSTŘICE“
I v letošním roce bude obec Bystřice
realizovat ak vity místní Agendy 21
(MA21) a Národní sítě Zdravých měst
ČR, jejichž cílem je přispět ke zvyšování celkové kvality života obyvatel. Bystřice je stále jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná, která je
členem Asociace Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů České
republiky (NSZM).
V souvislos s mto členstvím a
uplatňovanými principy místní Agendy 21, je v průběhu června a září
naplánována realizace čtyř nosných
ak vit v rámci projektu „Zdravě, živě,
udržitelně – MA21 v obci Bystřice“.
Součás projektu jsou tyto ak vity: 1.
Kulatý stůl mladých pro žáky obou
místních škol, 2. Veřejné fórum, 3. ak vita „Dě seniorům, senioři dětem“ a
4. vzdělávací akce k MA21.
Na realizaci projektu obec Bystřice v
letošním roce získala spoluﬁnancování z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu
„Podpora dobrovolných ak vit v
oblas udržitelného rozvoje a místní
Agendy 21“.
Renata Poloková
projektový manager
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ZDRAVÁ OBEC BYSTŘICE
I v této složité době obec Bystřice
nepolevila ve své snaze. Svědomitě
plní principy Místní agendy 21 a také
Národní sítě zdravých měst. Oba tyto
přístupy spojují udržitelný rozvoj
obce spolu s dalšími parametry kvalitního života, jako je zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnos , budování
místního partnerství a další. V souvislos s naplňováním těchto principů
se v obci konalo v roce 2020 hned
několik ak vit. Stěžejní akcí byl projekt s názvem „Dě seniorům, senioři dětem“. Dne 11. 9. 2020 proběhl
v areálu bystřického domu s pečovatelskou službou již tře ročník. Akce
se zúčastnilo 45 seniorů, 5 žáků
základní umělecké školy a také
zástupci obce. Inspira vní den byl
uspořádán ve spolupráci obce, DPS,

svazu tělesně pos žených a místního
podnikatele. V rámci programu proběhlo vystoupení žáků a pedagogů
základní umělecké školy. Bylo
nachystáno bohaté občerstvení. Senioři si tak mohli společně s dětmi
zazpívat české, polské i slovenské písničky, moderní, pohádkové i lidové.
Po vystoupení všichni společně
zasedli k občerstvení a měli možnost
se vzájemně poznávat a povídat si.
Akce se opět těšila velkému nadšení.
V roce 2021 bude obec Bystřice opět
pořádat pestré ak vity, na které Vás
srdečně zveme.
Ing. Aneta Koňaříková
Koordinátor Místní agendy 21

STATISTICKÉ ÚDAJE EVIDENCE OBYVATEL OBCE BYSTŘICE
ZA ROK 2020

Celkový počet obyvatel: 5389

2723

muži ČR

2583

ženy ČR

Přihlášení a odstěhování

88

přihlášení

Pohyb obyvatel

109

odstěhování

přihlášení

cizinci

narození

odstěhování

Narození a úmr

67

69

narození

6

úmr

úmr

Novorozenci

28

děvčata

39

chlapci

JUBILANTI
Milí bystřič jubilan ,
srdečně blahopřejeme všem občanům,
kteří v roce 2021 oslaví 80, 85, 90, 95
a více let a zároveň manželům, kteří
slaví zlatou a diamantovou svatbu.
Sociální komise byla zřízena při radě
obce Bystřice. Jejími členkami jsou paní
Mgr. Jitka Koždoňová, Ing. Viera Lazarová, Anna Konderlová, Anna Lipusová
a Monika Polok. Jubilantům přijdou předat gratulační balíček.

Přejeme hodně zdraví,
spokojenosti do dalších let
a optimismu
v této nelehké době.

Plánované setkaní jubilantů na obecním úřadě se letos nebude konat a ani
členky komise nenavš ví jubilanty
v domácnostech. Pevně věříme, že
příš rok nám situace již dovolí uspořádat setkání na obecním úřadě.
Bc. Romana Borská
referent sociální správy
a bytového fondu

Z LÉKAŘSKÉ ORDINACE
Naši milí pacien , klien ,
rádi bychom vás informovali o změnách v našich ordinacích. Již rok trvající
pandemie nám všem změnila život.
Spousta z nás přišla o své blízké a známé... Je to opravdu těžká a složitá doba.
Sami na sobě cí me únavu a vyčerpání,
a to samé cí me i z vás. Proto se snažíme všem vyjít maximálně vstříc a ulehčit situaci, jak je to jen možné. Již rok se
každý z vás, kdo potřeboval osobně k
lékaři, objednával telefonicky. Velmi se
nám tento systém osvědčil. Nekupí se
lidé v čekárně, zkrá la se doba čekání a
v podstatě mnozí z vás si toto objednávání velmi pochvalují. Rozhodli jsme se
proto v tomto režimu pokračovat.
Ubyde spousta stresů vám i nám, a že
ho za poslední rok nebylo málo! Toto
objednávání není nic neobvyklého. Funguje to již v mnohých ambulancích a
ordinacích.
Proto bychom vás touto cestou chtěli
poprosit o spolupráci.
Nechoďte k lékaři, pokud
nebudete objednáni!!
Vždy dopředu zavolejte
a domluvíme se.

Pokud vás objednáme na určitý den a
hodinu, buďte prosím dochvilní. Je možné, že budete chvíli čekat, ale určitě ne
déle, než kdybyste nebyli objednáni a v
čekárně by sedělo mnoho lidí. Navíc
řešíme denně spoustu telefonátů, což
nás může zdržet a m pádem lehce i
vás objednané. Přesně na minutu vás
objednat nemůžeme. Ale pořád budete
čekat kratší dobu. Věříme, že se vždy
domluvíme a vyjdeme si vstříc. Často
nám říkáte, že se někdy nemůžete dovolat. Ano, to je pravda. Telefonů přibylo,
a to hlavně kvůli covidu. Dost času zabere objednávání na PCR testy a vystavování elektronických neschopenek.
Proto je mnohdy linka obsazená.
Opravdu telefon nevyvěšujeme. Stejně
tu práci za nás nikdo neudělá. A že
někdy voláte a nikdo telefon nebere?
Ano, i to se stává. V ordinaci nesedíme
pouze u stolu. Ráno probíhají odběry,
aplikujeme injekce, děláme převazy,
točíme EKG a mnohdy opravdu není
možné telefon zvednout. Proto buďte
prosím trpěliví a zkoušejte zavolat později. K dispozici vám dáváme i emailovou adresu, kde si můžete objednat
léky, domluvit výpis ze zdr. dokumentace, toho dne se budeme snažit tyto
emaily vyřídit. Kontrolu u lékaře ale
objednávejte pouze po telefonu, aby-

chom se spolu domluvili osobně! Věříme, že se nám tento systém zažije a
budeme všichni spokojeni a o to nám
přeci jde. Spokojený pacient = spokojený lékař a usměvavé sestřičky.
Chtěli bychom vám ještě poděkovat za
mnohdy tolik potřebnou energii, podporu a milé slovo, velmi nás to těší
a povzbuzuje v naší práci. Přejeme
všem pevné zdraví, štěs , lásku, rodinnou pohodu a kolem sebe lidi, kteří každého z nás dělají šťastnými. Buďme
op misté a věřme, že časem bude líp.

S úctou lékaři
Mudr. Feber, Mudr. Škňouřil
a sestřičky

Kontakt:
Mudr. Feber Zbyszko
tel.: 558 98 66 66
benepraktik@gmail.com

Mudr. Škňouřil Lucyna
tel.: 558 98 66 55
ordinace@mudrsknouril.cz

Více zde: https://mudrfeber.webnode.cz

Více zde: www.mudrsknouril.cz
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V RYTMU ŠKOLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS
Na začátku nového kalendářního roku
si dovolujeme dětem i jejich rodičům
nabídnout ke zhlédnu první číslo
našeho nového školního časopisu –
ZBYSTŘI!CE. Zpravodaj vznikal v období
od září do prosince 2020 a podíleli se na
něm nejen žáci ze školní redakce, ale
kdokoli, kdo měl chuť a nápad něčím
přispět. Společně jsme vytvořili speciál
z distanční výuky, který svým obsahem
jistě každého zaujme, pobaví, nadchne,
inspiruje…
Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří
se na jeho podobě s námi podíleli!
Mgr. Kateřina Brozdová
& Mgr. Mar na Vondráčková

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis do první třídy se uskutečnil ve
čtvrtek 29. dubna 2021 tradiční formou
za přítomnos dě a jejich rodičů. K
zápisu přišlo celkem 43 dě a po
žádostech o odklad povinné školní
docházky a současně po započtení dě
po odkladech z loňského zápisu půjde
do dvou prvních tříd celkem 40 dě , z
toho je 19 děvčat a 21 chlapců.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům,
aby se jim ve škole líbilo a dařilo.
Děkujeme také majitelům ﬁrmy
Blackcomb a dětem z našeho kroužku
keramiky za krásné dárečky pro dě u
zápisu.
Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

BESKYDY - MÍSTO, KDE
ŽIJI - 2018-2021
V tomto školním roce pokračujeme třem rokem v realizaci projektu Beskydy
– místo, kde žiji. Tento projekt probíhá
ve spolupráci se zážitkovým centrem
URSUS v Dolní Lomné. V tomto školním
roce jsme hledali beskydský grál. Program s názvem Looking for the Beskydy
Grail byl určen pro žáky 7. ročníku. Žáky
vedeme k poznávání tradic a kultury
a uchování si vztahu k vlastní iden tě,
kultuře, tradicím a jazyku. V průběhu
všech etap podporujeme zájem u dě
a mládeže o speciﬁka vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnos i sociálních, etnických a kulturních menšin. Podporujeme vzdělávací
projekty zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury.
Využíváme krea vní a inova vní
potenciál dě a mládeže. Realizujeme
konkrétní výchovně vzdělávací ak vity,
které umožní dětem a mládeži přímý
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kontakt s živou a neživou přírodou
v jejím přirozeném prostředí. Vytváříme a realizujeme ak vity prohlubující
vztah k regionu a také zapojujeme žáky
do života komunity a do řešení enviromentálních problémů našeho regionu.
Během realizace rozvíjíme tyto klíčové
kompetence: komunikace v cizím jazyce – AJ, schopnost učit se, rozvoj sociální a občanské schopnos a vytváření
kulturního povědomí a vyjádření.
Program Looking for the Beskydy Grail
byl reailizován s žáky 8. ročníku v závěru roku 2020 ve dvou projektových
dnech. Celkovou realizaci velice ovlivnila pandemická situace v zemi. Proto byl
jeden den realizován ve školním prostředí a druhý den v terénu - v okolí
řeky Hluchové. Poslední program projektu The Treasure of the Region je
určen pro žáky 8. ročníku a bude realizován v druhém polole toho školního
roku 2020-2021.

MADS – Music, art,
dance and song join us
2020-2022
„Hudba, umění, tanec a zpěv nás spojuje.“
Po ukončení mezinárodního projektu
EXON, jsme vstoupili do nového mezinárodního projektu Erasmus+,pod
názvem MADS. Projekt bude realizován v následujících dvou letech. V
tomto projektu pokračujeme ve spolupráci s partnery ze Slovenska a Portugalska.
Novým partnerem je Španělsko.
Cílem mezinárodního projektu MADS
je rozvíjet a posilňovat hodnotu evropského kulturního dědictví (EKD). Kulturní dědictví spojuje Evropu pomocí
společné historie a hodnot. Reprezentuje tak bohatství a rozmanitost našich
kulturních tradic. Naše společné kulturní dědictví musíme pochopit, vážit si
ho a c t ho. Kulturní dědictví není jen
odkazem minulos . Ukazuje nám i
cestu vpřed a pomáhá nám vytvářet
naši budoucnost. Kulturní dědictví sbližuje lidi a přispívá k soudržnos společnos .
Hlavními cíli projektu jsou:
1. Prostřednictvím ak vit projektu
MADS rozvíjet a posilovat

DEN ZEMĚ
U příležitos Dne Země, který se konal
22. dubna, jsme vytvořily pro žáky
druhého stupně výzvu ve sbírání
odpadků. Úkol byl jednoduchý a jasný jít se projít v okolí svého bydliště. To by
nebylo nic výjimečného, ale žáci si
museli s sebou vzít pytel na odpadky
a jednorázové rukavice. Pokud po cestě
narazili na nepořádek povalující se po
zemi, měli ho uklidit.
Ačkoli se tento úkol zdá jednoduchý,
opak je pravdou. Mnozí žáci netušili, že
narazí na tak mnoho odpadků, které se
povalují po zemi mimo koš. A tak zjis li,
že jeden pytel je málo, a že je to
pořádná makačka všechny odpadky
odvléci k nejbližší popelnici.
Záměrů tohoto úkolu bylo vícero.
Jeden z hlavních záměrů byl ten,
abychom si zkrášlili naši malebnou
obec Bystřici a blízké okolí. Další záměr
byl takový, abychom si začali všímat
povalujících odpadků na zemi a
nenechali je tam ležet. A poslední,
neméně důležitý, byl ten, aby pro nás
všechny bylo normální, že pokud není
koš poblíž, dát si prázdný sáček do
kapsy a nevyhodit ho na zem.

hodnotu evropského kulturního dědictví.
2. Seznámit se s kulturním dědictvím
některých zemí Evropy.
3. Soustředit pozornost žáků na důležitost ctění a uchovávaní našeho kulturního dědictví.
Základní myšlenkou projektu je, že kulturní dědictví formuje náš každodenní
život a v Evropě nás obklopuje na každém rohu v architektuře našich měst a
obcí, ale také v přírodě, nacházíme ho v
literatuře, hudbě a výtvarném umění, v
řemeslech, které nám přenechali naši
předkové nebo v příbězích, které
vyprávíme našim dětem, v jídle, které si
vychutnáváme, ve ﬁlmech, které sledujeme, a ve kterých vše poznáváme. Kulturní dědictví nás ve své velké rozmanitos spojuje. Díky technologiím a internetu máme k němu lepší přístup než
kdykoliv před m a můžeme si uvědomit jeho lokální, národní a současně i
společný evropský charakter.
Projekt má 4 hlavní témata. Hudba,
umění, tanec a zpěv. Každá partnerská
škola bude zodpovědná za jedno téma.
Portugalsko – hudba, Česko – umění,
Slovensko – tanec a Španělsko – zpěv.
V průběhu projektu se budeme zabývat těmito čtyřmi oblastmi a mto podporovat u žáků zájem o kulturní dědictví obce, regionu, země a seznamovat
Aby to bylo pro žáky zajímavé, měl
každý z nich (či ve skupině) spočítat,
kolik kusů odpadků našli. Také se měli
vyfo t při práci. Počty nalezených
odpadků byly naprosto alarmující.
Celkem druhý stupeň nasbíral 16 819
kusů odpadků. Nejvíce odpadků
nasbírala třída 6.A a to 3 966 ks.
Výzvy se zúčastnily všechny třídy
druhého stupně a m bych jim ráda
takto veřejně ještě jednou poděkovala.
Samozřejmě jsme se s dalšími dvěma
kolegyněmi (p. uč. Vítková, p.uč.
Svidrová L) zúčastnily také. A jelikož je
škoda neukázat, jak dě pracovaly,
pojďme se podívat na sta s ku
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žáky s kulturním dědictvím 4 evropských zemí (Česka, Slovenska, Portugalska a Španělska).
Výsledky projektu: Během dvou let
bychom chtěli společnou spoluprací
vytvořit několik produktů, a to: sborník
lidových písní, společenskou hru – Kulturní dědictví našich zemí, Video tanců
a zvyků, kalendář, záložku do knihy a
další společné výrobky.
Během dvou let by měla probíhat
setkání v jednotlivých zemích.
Výměnné pobyty se budou týkat jak
učitelů, tak žáků. Každou zemi navš víme dvakrát.
První společnou ak vitou bylo vytvoření loga pro tento mezinárodní projekt MADS.
Renata Krosová,
koordinátor projektu
ZŠ a MŠ Bystřice
sbíraných odpadků jednotlivých tříd:

Žáci přijali výzvu s nadšením a byla pro
ně něco jiného než klasické domácí
úkoly či distanční výuka. Samozřejmě
byli za tento úkol náležitě ohodnoceni
v matema ce a v informa ce.
Mgr. Markéta Bujoková

The Explorers of nature
2017-2020
(Badatelé přírody
2017-2020)
„Tříletý mezinárodní projekt EXON byl
zaměřen na jednotlivé složky životního
prostředí a základní témata enviromentální výchovy – voda, půda, vzduch, rostliny a živočichové, člověk,
doprava a odpad. Projektu EXON se
zúčastnili učitelé a žáci z Česka, Slovenska, Polska a Portugalska.
V průběhu tří let proběhlo několik
zajímavých ak vit: vytvářeli jsme logo
projektu, proběhla soutěž o nej – ekotřídu, zrealizovali jsme světový den bez
aut, jízdu zručnos , měsíc zdravé výživy, proběhla sbírka pro útulek a následná návštěva psího útulku, snažili jsme
se o sezónní výzdobu tříd – Velikonoce,
Vánoce pomocí různých technik a materiálů. Na prvním stupni se konal karneval, kde také proběhla soutěž o nej –
ekomasku, sledovali jsme počasí, zorganizovali světový Den vody, Den
Země, národních parků atd.
Nyní se můžeme pyšnit výsledky tříleté spolupráce na jednotlivých školách: Logo projektu, video – nelegální
skládky v obcích, mapa okolí školy,
model vodního toku, herbář, maskot

školy, model větrné elektrárny, kvarteto, červená kniha, ppt prezentace –
chráněné rostliny a živočichové, národní parky, model mokřadu, pracovní listy, CLIL metodiky a omalovánky pro
výuku enviromentální výchovy atd.
Společně s ostatními partnery jsme
vytvořili tyto výsledné produkty: Pexeso – voda, Červená kniha ohrožených
rostlin a živočichů, Kvarteto – rostliny a
živočichové.
Během tříletého projetku EXON
mělo proběhnout 6 výměnných pobytů žáků s učiteli. Vzhledem k situaci
COVID-19, byl poslední pobyt v Portugalsku zrušen.
Naše společná setkání - Portugalsko
2017/18 – voda, Polsko 2017/18 –
odpad, půda, Česko 2018/2019 –
ovzduší, Slovensko 2018/19 – člověk a
jeho zdraví, Česko 2019/20 – doprava

Portugalsko 2019/20 – rostliny a živočichové.
Poté také proběhly schůzky realizačních týmů (ředitel, koordinátor, učitelé), na kterých byly plánované ak vity na daný školní rok a proběhlo zhodnocení ak vit z předcházejícího školního roku. Setkali jsme se na Slovensku
2017, Portugalsku 2018, Polsku 2019.
V srpnu 2020 byl celý projekt slavnostně zakončen na Slovensku v Základní škole v Rakovci nad Ondavou –
ve škole hlavního koordinátora projektu EXON.
Všem zúčastněným žákům, učitelům,
rodičům, zaměstnancům školy a především vedení naší školy děkujeme za
skvělou tříletou spolupráci.
Renata Krosová,
koordnátor projektu ZŠ a MŠ Bystřice

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOLY
W ponad stuletnich dziejach bystrzyckiej szkoły nie było jeszcze takiego roku
szkolnego jak rok 2020/2021. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna
spowodowała, że cały proces nauczania musiał się transformować do
warunków online. Nauka zdalna postawiła nowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego szkoły, cały proces nauczania odbywał się na pla ormie Google Classroom. Oczywiście nie
odbyło się bez problemów, przeciążony
internet czy awarie sieci to najczęstsze
problemy z jakimi borykali się uczniowie.
Mogłoby się wydawać, że pandemia
nie sprzyja organizowaniu konkursów
przedmiotowych czy pracy z utalentowanymi uczniami. Wbrew pozorom
udało się nam wziąć udział w kilku ważnych konkursach i osiągnąć bardzo
dobre wyniki.
W kole powiatowym olimpiady matematycznej aż 11 uczniów uzyskało tytuł
laureata. Z klasy VI byli to: Izabela Kan-

tor i Vanessa Simha, z klasy VII: Fran šek Adamczyk, Jan Štefanek i Daniel
Wojnar, z klasy VIII: Dorota Kaleta (3.
miejsce) i Roman Koziel, z klasy IXA:
Sebas an Michalik i Anna Milerska oraz
z klasy IXB: Daniel Cieślar i Patrik Wiszczor. Sukcesem zakończył się również
udział czwórki uczniów z klasy IXA i IXB
w wojewódzkim kole olimpiady matematycznej, gdzie Daniel Cieślar z klasy
IXB został laureatem tego konkursu.
Podobnie dużym sukcesem zakończył
się udział naszych uczniów w olimpiadach ﬁzycznych. W kole powiatowym
olimpiady z ﬁzyki w gronie laureatów
byli dwaj uczniowie klasy IXB: Daniel
Cieślar i Patrik Wiszczor, a w powiatowym kole olimpiady ﬁzycznej Archimediada laureatami byli uczniowie
klasy VII: Daniel Wojnar (5. miejsce),
Karin Valková i Natalie Veselá. W
wojewódzkim kole olimpiady z ﬁzyki w
gronie laureatów byli dwaj uczniowie
klasy IXB: Daniel Cieślar (10. miejsce) i
Patrik Wiszczor (15. miejsce).
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Do you speak English? to nazwa konkursu języka angielskiego zorganizowanego online dla uczniów wszystkich okolicznych szkół podstawowych. Konkurs
odbył się 25 lutego 2021, przygotował
go na ve speaker pan Chris Marcin z
Kanady, który w ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole uczestniczył w nauczaniu w tandemie. A oto wyniki konkursu. W kategorii klas VI-VII nagrodę
otrzymali: Karin Walková (2. miejsce),
Jan Štefánek (3. miejsce) i Justyna
Navrá l (4. miejsce). W kategorii klas
VIII-IX nagrodę otrzymała za 4. miejsce
Tiﬀany Sajdok.
Chris Marcin był również lektorem projektu Angielski z na ve speakerem organizowanego w ramach działań projektowych Místní akční plán II ORP Trzyniec.
Wielkim sukcesem zakończył się udział
naszych uczniów w konkursie Mistrz
Pióra zorganizowanym online przez
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego
Szkolnictwa Narodowościowego w Cze-

skim Cieszynie. W najstarszej kategorii
klas VIII-IX zwyciężył Piotr Rusz z klasy
IXA, a w kategorii klas IV-V Franciszek
Bubik z klasy V otrzymał wyróżnienie.
Pomimo wszystkich trudności spowodowanych epidemią udało się nam zorganizować dwa webinaria dla rodziców
na temat wyboru szkoły średniej dla ich
dzieci, a sami dziewiątacy przygotowywali się do egzaminów formą zajęć online lub konsultacji w szkole z nauczycielami języka polskiego, języka czeskiego i
matematyki.
Rok szkolny 2020/2021 zbliża się do końca, życzymy wszystkim uczniom, pedagogom i rodzicom, aby następny rok
nauki w bystrzyckiej podstawówce
odbył się w zdrowiu i bez żadnych
zakłóceń.
Dyrekcja PSP Bystrzyca

MUZ-IC

SEMÍNKOVNA V MUZ-ICU
Od poloviny dubna se v našem MUZICu nachází Semínkovna. Jedná se o prostor, který umožňuje bezplatné svobodné sdílení osiva.
Semínkovna inspiruje, podporuje přírodní zahradničení a semenaření. Kdokoli může přijít, přinést semínka, o
která by se rád podělil, a na oplátku si
vybrat ze semínek, která zrovna budeme mít k dispozici. Předpokládáme, že
se sor ment Semínkovny bude neustále obměňovat a inovovat. Vše, co si ze
Semínkovny odnesete, je určeno pouze
pro vaši osobní spotřebu.
V této chvíli u nás můžete najít například len přadný, měsíček lékařský, boryt
barvířský, žito křibici, řimbabu, několik
druhů fazolí, mák úrodný, bob zahradní
a mnoho dalších. Věříme, že zde objevíte nové druhy, které by vás dříve ani
nenapadlo pěstovat.
Předlohou tohoto konceptu byly francouzské Les Grainotheques nebo americké The Seedbanks. V roce 2015
vznikla inicia vna Semínkovna i u nás.
Máme radost, že naši Semínkovnu
posvě la skrze email i samotná zakladatelka této inicia vy v České republice
– Klára Hrdá, která nám prozradila, že
naše Semínkovna je již sedmnáctá v
Moravskoslezském kraji. Popřála naší
Semínkovně hodně štěs a těší se

na to, jak se bude tento projekt vyvíjet
a obměňovat v naší obci. A my se na to
těšíme spolu s ní.
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Všechny k nám do MUZ-ICu srdečně
zveme!
Klára Janáčová, MUZ-IC Bystřice

BLÍŽE A BLÍŽ / BLIŻEJ I BLIŻEJ
V rámci projektu Blíže a blíž/Bliżej
i bliżej jsme si během pandemické situace povídali se zajímavými osobnostmi z Bystřice a okolí. Doufáme, že Vám
videa přinesla alespoň trochu rados
a potěšení. Záznamy všech rozhovorů
můžete najít na youtube kanálu:
Muz-ic Bystřice.
Roman Wróbel o cvičení

Anna Kolarczyková o bylinkách

Barbora Janovská o duševním zdraví

Julia Szurman Polok o umění

Otmar Kantor zahrál a zazpíval

Darina Szymeczková zazpívala

Vojtěch Špiller o dopravních
prostředcích a hudbě

Ewa Ryłko o kaligraﬁi

Honza Di-Giusto o rostlinách

Ewa Sabela-Furtek o poezii

Janek Michalik o přírodě

Eva Nemec o folklóru

Karolína Čmielová o životě v Holandsku

Petr Poloczek o bylinkové
zahradě a venkovním muzeu

Veronika Walachová o DDM

Diana Ingham o malbě

Honza Pilka o tvorbě videí
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OKÉNKO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZÁBAVA DISTANČNÍ
FORMOU
Ačkoli by se zdálo, že se v Domu dě a
mládeže během lockdownu nepracuje,
opak je pravdou. Naše dveře sice zůstávají veřejnos zavřeny, ale my ani tak
neleníme a stále se snažíme dětem zpříjemňovat volné chvíle doma.
Hitem posledních měsíců jsou tema cky laděné hry pro celé rodiny. Nápad na
tyto hry se zrodil před jarními prázdninami – bylo nám líto, že nemůžeme připravit klasický program, a proto jsme
začali přemýšlet nad všemožnými alterna vami.
Rozhodli jsme se jít cestou putovních
her kolem Hluchové. Podstatou takových her pak bylo plnění úkolů na stanoviš ch – ovšem úkoly musely být
koncipovány tak, aby je účastníci mohli
plnit zcela samostatně (bez kontaktu
vedoucích a bez pomůcek).
V prvním březnovém týdnu jsme tedy
uspořádali hru Případ pro Sherlocka. Z
dě se stali detek vové, kteří pomáhali
Sherlocku Holmesovi s vyřešením
zapeklitého případu. Každý, kdo se
chtěl hry zúčastnit, si musel vyzvednout
svůj detek vní balíček, ve kterém našel

mapu trasy, průvodní dopis od detek va, hrací kartu, psací potřeby, odznak a
kouzelnou lupu. Takto vybaveni vyšetřovatelé už se mohli vydat po stopě zločinu. S vyřešením krádeže si hravě poradilo kolem dvou set dětských detek vů.
Na velikonoční týden jsme si připravili
další hru: Letem velikonočním světem.
Touto hrou dě provázel velikonoční
zajíček Hip Hop. Protože je cestování
kvůli pandemii dlouhodobě omezeno,
chtěli jsme dětem zprostředkovat výlet
kolem světa alespoň touto cestou. Na
každém stanoviš tentokrát soutěžící
poznali velikonoční tradice jiné země.
„Procestovat“ tak mohli země jako
USA, Německo, Finsko, Řecko a mnoho
dalších.
A jelikož je konec dubna hojný na
všechny možné zajímavé dny, rozhodli
jsme se zorganizovat další soutěž. U příležitos Dne Země a pálení čarodějnic
jsme připravili hru Harry Po er a
záchrana světa. Stezka kolem Hluchové
se proměnila na Školu čar a kouzel v Bradavicích, na níž dě plnily náročné
zkoušky bradavických studentů a profesorů. Úkoly byly zaměřeny především
na ekologii a přírodu (odpady, zvířata,
rostliny), ale mladí kouzelníci se záro-
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veň mohli dozvědět něco o magickém
světě Harryho Po era.
A co nás čeká teď? Máme v plánu ještě
několik zajímavých soutěží – budeme
se zkrátka dále snažit přiblížit dětem, a
to i navzdory nepřejícím podmínkám a
opatřením. Zároveň doufáme, že se
dočkáme normálního prázdninového
režimu. Letos máme připraveny jak klasické minitábory, tak sportovní a taneční soustředění a samozřejmě nesmí chybět ani pobytový tábor v Řece.
Novinkou této sezóny jsou tři jednodenní programy, které jsme nazvali souhrnně Neohrožené prázdniny. Na dvouměsíční letní volno se těší úplně každý
žák, ale ne všichni jsou si vědomi toho,
jaká nebezpečí na ně v létě číhají. Naše
programy jsou zaměřeny právě na bezpečnost během léta – dě se doví něco
o cyklis ce, o první pomoci, o požárech, sebeobraně a tak dále. A rozhodně to nebude nuda! Každý program
bude zpestřen akčními hrami a zajímavými hosty!
Jelikož je nabídka opravdu pestrá, doporučujeme si ji prohlédnout na webových stránkách www.ddmbystrice.cz.
Veronika Walachová
DDM Bystřice

KNIHOVNA
V koronavirové době jsme se všichni
setkávali s různými omezeními. Také
Místní knihovna Bystřice přizpůsobila
svoji činnost a provoz obecně platným
vládním nařízením a opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Jak šel čas, knihovna poskytovala bezkontaktní výdej objednaných knih a
časopisů a možnost vracení přečtených
knih. Posléze bylo umožněno knihovnám otevřít a poskytovat své výpůjční
služby v režimu knihovnického okénka.
Bylo to příjemné a milé období, kdy
jsme se mohli znovu setkat s našimi čtenáři, byť jen touto omezenou okénkovou formou s dodržováním všech platných pro epidemiologických opatření.
Do okénka jsme čtenářům nosili množství knih. Měli zabezpečenou širokou
nabídku četby. Čtenáři si také stále
mohli knížky předem objednávat tele-

fonicky nebo e-mailem. Všechny alterna vy výběru knih byly velmi využívané, stejně jako reprograﬁcké služby.
Setkávali jsme se tak se čtenáři přes
okénko i přes četnou nepřízeň počasí,
kdy nám pršelo a sněžilo na knihy i na
čtenáře. Chtěli jsme tuto okénkovou
dobu něčím zpříjemnit a to se nám také
povedlo! Zvoneček pro štěs , taková
malá věcička, kterou jsme měli umístěnou v okénku. Nečekali jsme tolik
úsměvů, rados a štěs čka, co toto
zazvonění přineslo. I s rouškou na tváři
je úsměv prozrazen, oči se usmívají.
A že přeháním? Kdo neviděl, neuvěří.
Muži, ženy, starší, mladší i nejmladší čtenáři si několikrát s nadšením a úsměvem na tváři zazvonili pro štěs . Jsem
přesvědčena, že štěs bude při našich
čtenářích stát ještě dlouho. A ten kouzelný úsměv, kterého je teď jako

šafránu, jim bude zářit na tváři stále - a
to nejen nad krásnou knihou.
PhDr. Halina Paciorková
Místní knihovna Bystřice

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V současné době na nás stále více a více
vykukují paprsky jarního sluníčka a
život se zdá být poněkud krásnější. Ale
cesta, kterou jsme si v DPS-Senior prošli
od března loňského roku do současnos, nebyla vždy radostná. A to především kvůli šířící se epidemii Coronaviru.
Mysleli jsme si, že to zlé, co přišlo, za
pár dní odejde, ale opak byl pravdou.
Bylo třeba vytvořit síť ochranných opatření, která by naše seniory ochránila
před nákazou. DPS-Senior není Domov
pro seniory, kde byla opatření učiněna
rozhodnu m ministryně práce a sociálních věcí a následně vládou, ale je to
dům s byty zvláštního určení, kde je
poskytována pečovatelská služba a nás
se tato opatření netýkala. Co dělat,
když u nás bydlí nejohroženější skupina
lidí? Nemohli jsme je omezit na jejich
právech.
Z tohoto důvodu v našem domově po
celou dobu mohli obyvatelé volně
vycházet ven, zajít si na nákup, navš vit
lékaře, projít se. Pouze jsme na ně apelovali, aby používali ochranné pomůcky
a dodržovali řádné rozestupy. Abychom
jim pomohli, nabídli jsme seniorům v
době nouzového stavu nákupy zdarma.
Zabránili jsme tak mnoha setkáním a
možnostem nákazy mezi sebou.
Z důvodu zabránění kontaktu mezi kli-

enty v rámci pečovatelské služby jsme
uzavřeli všechny společné prostory, což
mezi nimi vzbudilo nelibost. Pokud se
scházeli ve větším počtu na chodbách,
vždy jsme je žádali, aby dodržovali nošení roušek, následně respirátorů, měli
dostatečný rozestup a často si desinﬁkovali ruce.
Žádali jsme a stále žádáme, aby nás klien informovali v případě pochybnos
o svém zdravotním stavu. Vládou bylo
přijato usnesení o povinnos informovat poskytovatele sociální služby o nákaze Covidem 19, nebo o kontaktu s osobou nakaženou. Opravdu musím velmi
poděkovat obyvatelům Bystřice, kteří
mě kontaktovali s upozorněním na
svou nákazu. Děkuji. Zabránili jste tak
přenosu infekce do našich rodin a do
DPS-Senior.
Od listopadu 2020 jsou všichni pracovníci, kteří přijdou do kontaktu s klienty,
pravidelně, co pět dní, testováni an genními testy. Je to preven vní opatření, které se v případě zaměstnanců ne
jednou vypla lo.
Konec roku 2020 a začátek nového
roku přinesl do DPS smutek a s sněnou
náladu. Ve velmi krátké době od nás
řada přátel a klientů odešla. Na rovinu
si řekněme, že Covid to měl na svědomí
pouze v několika případech a v těch
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ostatních to byly různé zdravotní komplikace. Jsem však přesvědčena, že jim
chmurná situace kolem Covidu také
moc nepomohla. Odevšud se valící
nega vní zprávy, strach, sociální izolace
nejsou a nikdy nebudou pomocníkem
při nemoci a stáří.
Musím připomenout, že i přes všechny
překážky jsme se snažili našim seniorům zpříjemnit jejich pomalu ubíhající
dny. Třeba to byly maličkos , ale vždy
rozzářily úsměv.
Zdá se, že už by se život pomalu mohl
vracet do normálu. Aby tomu tak bylo,
musíme být k sobě ohleduplní.
Přeji krásné následující jarní, letní dny a
spoustu rados .
Monika Kovářová
vedoucí DPS

ALIS RUN stále sNAŠE
úsměvem
MILÉ SPOLKY
Zjazd Gwiaździsty 2020 - a więc współzawodnictwo na nartach, biegówkach i deskach snowboardowych uczniów
wszystkich polskich szkół podstawowych w naszym regionie. Impreza ta odbyła się 8.2.2020 na stokach narciarskich
w Mostach koło Jabłonkowa. Organizatorem głównym tej
imprezy była Polska Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Hadyny, zaś Macierz Szkolna w Bystrzycy była współorganizatorem. Taką okazję mamy zawsze raz na 4 lata. Wszystkie
okoliczności nam bardzo sprzyjały i cała impreza była bardzo
udana. W tym roku szkolnym działalność naszej organizacji
jest ponownie bardzo ograniczona z powodów nadal trwających ograniczeń pandemicznych. Jednak wszyscy członkowie pozostają w kontakcie i z niecierpliwością oczekują
zmiany, która oznaczałaby wznowienie działalności naszej
organizacji i ponowne wspieranie naszej szkoły i przedszkola.
Lucyna Bielan - Macierz Szkolna w Bystrzycy

Spolek rodičů základní
a mateřské školy Bystřice
V únoru 2020 náš spolek uspořádal Školní ples. Od března
2020 jsme byli, z důvodu pandemie koronaviru, nuceni zrušit všechny plánované akce jako Radovánky, Den dě , Den
obce, Rozsvícení vánočního stromečku. Od října 2020 jsem
se stal novým předsedou Spolku rodičů základní a mateřské
školy Bystřice a zároveň bych chtěl poděkovat dlouholetému předsedovi Mirku Slaninákovi za jeho skvělou práci a
reprezentaci tohoto spolku. I v době uzavření škol a školek
náš spolek přispívá dětem na různé ak vity např. Mikuláš,
Karneval MŠ, knihy pro předškoláky a startovací balíček pro
budoucí prvňáčky. Náš spolek je stále ak vní, zejména díky
skvělé komunikaci mezi vedením školy a školky a spolkem.
Na facebookových stránkách spolku zveřejňujeme aktuální
dění ve škole a v obci. Bohužel v době restrik vních opatření
nemůžeme zorganizovat žádné kulturní a společenské akce,
na které byli Bystřičané zvyklí. Pokud nám to situace jen trochu dovolí, vrá me se do starých kolejí.
Libor Špičák – předseda spolku

Sportovní centrum Bystřice
Činnost sportovního centra byla v roce 2020 podstatně
ovlivněna pandemií a především pravidelné tréninky ve
větší čás roku neprobíhaly. Největším problémem našeho
centra je uzavření krytého bazénu v Bystřici a m pádem
absence základního tréninku. Příprava byla převážně individuální, pouze Marek Grycz a Matěj Pajtl mohli díky profesionálním smlouvám trénovat v jediném otevřeném areálu v
celé republice, v Praze. Jedinou vrcholnou mezinárodní soutěží, která se uskutečnila, bylo mistrovství Evropy U24, na
kterém Marek Grycz vybojoval bronzovou medaili. Uspořádali jsme jednu z nemnoha soutěží Českého poháru mládeže a mistrovství ČR U13. Mistrovský tul získal Jakub Samiec
před Alexem Novotným, mezi dívkami vybojovala stříbrnou
medaili Viktoria U kalová. Kategorii U15 vyhrála Kateřina
Dehnerová. Kategorie U17 a U19 absolvovaly na mezinárodním poli pouze závody Olympijských nadějí v polské Spale. O to více nás těší vítězství Matěje Pajtla.

Macierz Szkolna w Bystrzycy
Hlavním cílem spolku je podpora naší polské mateřské a
základní školy v Bystřici. Každým rokem náš spolek organizuje nebo se účastní různých školních i obecních akcí – mezi ty
hlavní patří zejména organizace školních plesů či oblíbených
školních radovánek. Ačkoliv situace s Covid19 našemu spolku od března 2020 přerušila veškeré ak vity, jsme velice
rádi, že tu nejdůležitější událost minulého školního roku se
nám naštěs podařilo uskutečnit. Jednalo se o významnou
zimní sportovní akci –Zjazd Gwiaździsty 2020 - tedy lyžařské,
běžecké a snowboardové závody žáků všech polských
základních škol z našeho regionu. Závody se konaly 8.2.2020
na sjezdovkách v Mostech u Jablunkova. Hlavním organizátorem této akce byla naše škola - Polska Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Hadyny a náš spolek byl spoluorganizátorem. Tuto možnost máme vždy jednou za 4 roky. Veškeré
okolnos nám přály a akce byla velmi úspěšná, což potvrdily
velmi pozi vní ohlasy účastníků.S přetrvávajícími pandemickými opatřeními je pro letošní školní rok činnost našeho
spolku opět velmi omezena. Díky virtuálním možnostem
členové našeho spolku nepřerušili vzájemný kontakt a s
napě m všichni očekáváme lepší časy, abychom opět mohli
svoji činnost obnovit a naši školu a mateřskou školu podpořit.

V roce 2021 je situace stejná, ne-li horší. Dě trénují individuálně nebo vůbec, pouze Marek Grycz a Matěj Pajtl
mohou trénovat, i když do plnohodnotné přípravy to má
daleko. I přesto se Marek zúčastnil tří závodů světového
poháru a dvakrát se probojoval do ﬁnále, kde v Soﬁi obsadil
18.místo. Pokud půjde vše hladce, má před sebou mistrovství světa v Egyptě a mistrovství Evropy v Rusku. Matěj má
naplánovány první starty v juniorské kategorii, ale jestli se
závody uskuteční, to jisté není. Vše závisí na otevření vnitřních sportovišť a především bazénů.
Mgr. Ivo Konvička – Předseda spolku

Celem naszej organizacji to wspieranie przedszkola i szkoły
podstawowej w Bystrzycy. Co roku Macierz Szkolna w Bystrzycy organizuje lub bierze udział w różnych imprezach gminnych lub szkolnych - najważniejszymi wydarzeniami to organizcje balów szkolnych, czy też bardzo ulubionych festynów
szkolnych. Aczkolwiek już w marcu 2020 sytuacja z Covid 19
znacznie zakłóciła nam plany naszej organizacji, jednak bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować najważniejszą
imprezę ubiegłego roku szkolnego. Mianowicie chodziło o

Český svaz včelařů o.s.
ZO Bystřice nad Olší
Naše Základní organizace včelaři Bystřice nad Olší se potýká
s problémy při pandemii jako i asi ostatní spolky, ale činnost
jsme nepřerušili, což ani není možné. Zajištujeme servis pro
naše včelaře, a to v podobě předávání informací z českého
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"viliovce" a také bude potřeba odeslat vzorky po podzimním
léčení.
Vše však záleží na vývoji Covidu a vládních nařízeních.
Szturc Mar n – Předseda spolku

svazu včelařů, korespondence, objednávání a distribuce léčiv, výběr poplatků a vyplacení dotací, a jiných organizačních
věcí.
V minulém roce se vyměnilo celé vedení naší organizace
k 1. lednu 2020 za novou, mladší generaci. Vše začalo celkem dobře, organizovali se přednášky, schůze a další ak vity
včelařů jako v minulos . Pak přišel Covid a omezení, museli
jsme improvizovat a čerpat rady ze zkušenos předchozího
vedení, které bylo velice ochotné nám s čímkoli pomoci. Ale
takovou situaci nezažili ani oni sami. I pro nás nováčky to
bylo velice těžké. Naštěs díky novým technologiím, počítačům a internetu jsme to zvládli celkem na výbornou a taky
díky odhodlaní, chu a zapálení nového vedení i členů výboru. Hodně jsme si volali, psali emaily a občas se i sešli v
malém počtu, když bylo potřeba dořešit banku, podpisy formulářů, či faktur.
V letošním roce za m fungujeme stejným způsobem.
Máme v plánu znovu oživit dva včelařské kroužky, které fungovaly v Bystřici v areálu školy a druhý v Košařiskách. V červenci nás čeká velká oslava 100letého výročí včelařů z Bystřice. Pracujeme na přípravě, budeme oslovovat sponzory a
hledat vhodné místo k oslavám, py na přednášky i vytvoření výstavy z práce a historie včelařů Bystřice. Tak snad nám
to situace dovolí, a podaří se nám to vše zorganizovat. Ještě
nás čeká objednávka léčiv na podzimní léčbu včelstev, sesbírání a odeslání žádos na dotace. Nějakou malou besedu na
včelíně s členy výboru, přednášky pro včelaře a možná i
malý zájezd. A spousta práce se včelkami, jelikož nám včelařská sezona právě začíná. A doufáme, že se situace zlepší a
sejdeme se na již tradičním zhodnocení letošního roku na

Pomáháme OSVČ,
a nejen jim,
v „době Covidové“
Vážení občané Bystřice, velmi mě potěšil Váš zájem o bližší informace k vypsanému dotačnímu tulu Covid Kultura 3
pro umělce, herce, tanečníky, hudebníky, malíře, spisovatele, a také pro pracovníky audiovize (režiséry, kameramany, herce apod.). Upřímně mě překvapilo, kolik umělců má Vaše obec, a jsem
moc rád, že jsem mnohým z Vás mohl
pomoci. Výše zmíněný dotační tul sice
již skončil, ale s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem se stále snažíme o co
největší podporu umělců. Proto jsme

Základní organizace českého
zahrádkářského svazu Bystřice
Z důvodů koronavirové pandemie se nám činnost v roce
2020 v naší ZO ČZS nepodařilo naplnit tak jak každým
rokem. I přes nelehké období jsme zorganizovali a realizovali:
ü jarní brigádu, vždy po malých skupinkách
ü opravu vodovodní přípojky
ü nátěr střechy hlavní budovy
ü setkání s členy Klubu důchodců
ü zájezd na Jižní Moravu
A m jsme ukončili veškeré ak vity v roce 2020.
Co nás čeká v roce 2021. Naším přáním je, ať se situace
ohledně Covid-19 zlepší, a nejlépe pomine, a my se zase se
členy ZO ČZS budeme moci scházet a plánovat na našich
schůzích. Naší prioritou v roce 2021 je uspořádat tradiční
výstavu ovoce, kvě n a zeleniny. - smažení vaječiny s rodinnými příslušníky - setkat se s členy Klubu Důchodců- uskutečnit poznávací zájezd. Ale to všechno ukáže čas a my budeme rádi, když to všechno budeme moct uskutečnit v roce
2021.
Předsedkyně spolku Halina Kaletová

se domluvili s Ministerstvem ﬁnancí, že
do dalšího Kompenzačního bonusu pro
OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - h ps://bit.ly/3qzEnGU (na měsíc duben) se
mnohou nově zapojit lidé pracující v
kultuře. Také je vypsán nový tul
COVIDKultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají v oblas kultury – provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum, pořádají
či zajišťují hudební, hudebně drama cké, taneční či např. divadelní programy
h ps://1url.cz/LK1Hj (žádos se podávají do 30. června). S Ministerstvem
zdravotnictví nyní usilovně pracujeme
na konkrétní strategii rozvolňování
opatření v kultuře, která umožní
postupný návrat všech lidí a umělců

zpátky do kulturního života. Upřímně
doufám, že se i Vy, občané Bystřice,
brzy dočkáte Vašich tradičních kulturních akcí, jakými jsou například pouť,
Legionářský marš či třeba Den obce.
Snad se již v dohledné době potkáme
na Vašem krásném náměs a budeme
se moci společně pobavit. Pokud byste
měli zájem o více informací, nejen
k dotačním tulům, určitě se na mě
obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri. Já a můj
tým jsme Vám připraveni pomoci.

Léto už je za dveřmi, zahrada se zelená
a Těšínské pivo Baraba se rozlévá!
K zakoupení v Pekárně Bajusz v Bystřici
a Potravinách Katka v Nýdku.
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S úctou
Jiří Vzientek

kmen v Togu; biřic. - G. První tajenka. H. Rumunské město; barva v kartách;
středoevropská řeka; kus nábytku; citoslovce šení. - I. Název písmene; indiánská zbraň; hudební dílo; původní obyvatel Nového Zélandu; urin. - J. Klisna;
obrat; značka likéru; jednotka bavlny. K. Značka teluridu tanu; tělocvičný
prvek; minulého roku; tažná zvířata. - L.
1. část druhé tajenky. - M. Anglicky
„maso“; domácí zvíře; neoblečeně.
SVISLE:
1. Romanopisec. - 2. Skladiště obilí;
kodrcání. - 3. Hnůj; turecká řeka; zkratka pro mezinárodní časový úřad. - 4.
Alkoholický nápoj; ovoce; polské město. - 5. Symetrála; uhelná vrstva; studentské ubytovny. - 6.Podestýla ; nicka; osobní zájmeno. - 7. Druh ještěra;
ﬁalová barva; zpátky. - 8. Rozměry;
chod koně; kovový prvek. - 9. Pokolení;
dvanáct kusů; prudký závan. - 10.Sou-

NAŠE KŘÍŽOVKA
Jak je všeobecně známo, Bystřicí protéká řeka Olše. Její dva hlavní přítoky
v naší obci jsou Kopytná a Hluchová.
Levostranný přítok Kopytná je bystřina,
jejíž horní tok slouží už dlouhá léta
co by (viz 1. tajenka). Hluchová je pravostranný přítok a jejich chladných vod
(viz 2. tajenka).
VODOROVNĚ:
A. Blanokřídlý hmyz; oblak; egyptská
bavlna. - B. 2. část druhé tajenky. - C.
Lesní zvíře; anglický šlech c; literární
forma; letadla. - D. Alkoholický nápoj;
dvorany; bojové vozidlo; vykrmená
mladá slepice. - E. Mezinárodní kód
le ště Rolla; primi vní plavidla; polibek; panečku; mezinárodní kód le ště
Devonport. - F. Označení kvalitní mouky; obsah drahého kovu v minci; slovenské domácké mužské jméno; africký
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8

9

10

11
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bor map; droga; švýcarský geolog a
paleontolog. - 11. Kozí kůže; slečna; citoslovce překvapení. - 12.Mrknu ; část
nohy; část města Sedlec - Prčice. - 13.
Zvýšený tón; kmen v jihovýchodní Libérii; slina. - 14. Šašci; mravní základ; šíje. 15. Zušlechtěná železa; sídlo panovníka; bitvy. - 16.Ruská řeka; drť; nevelcí. 17. Maďarské mužské jméno; sloučeniny kyselin a zásad. - 18. Jednotlivý kus
dobytka.
Nápověda: ARAS; BIH; DPO; IRA; LEIS;
LUC; MAHI; PAHN; RLA; ROLLA.

Autor: Miroslav Neumann
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Pokud budete v luštění úspěšní, ozvěte se nám na email: ic@bystrice.cz,
v případě, že se bude tajenka shodovat se správným řešením,
čeká na Vás v Informačním centru cena.
17
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Spolehlivý partner pro Vaši stavbu,
s autorizací a dlouholetou praxí

Odborné vedení stavby a stavební dozor.

Bielesz B+S, s.r.o.
www.bielesz.cz
tel.: 608 901 009
email: stanislav@bielesz.cz
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info@az-account.cz
ź

Daňová evidence fyzických osob

ź

Vedení účetnictví právnických osob

ź

Daňová přiznání k dani z příjmů

ź

Daňové poradenství

ź

Mzdová agenda

AZ - account, s.r.o.
Bystřice 324
739 95 Bystřice

www.az-account.cz
26 LET ZKUŠENOSTÍ
VE SVĚTĚ ÚČETNICTVÍ A DANÍ
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad Bystřice čp. 334
internet: www.bystrice.cz
e-mail: 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:
Vedoucí:
Mgr. A. Gajdzicová
Sekretariát:
J. Kluzová
Informa k:
Ing. M. Mrózková
Kultura, kino,
I. Ondraszková
MUZ-IC:
Bc. K. Janáčová

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

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:

558 995 119
558 995 130
558 995 133

Bc. H. Pilková
M. Kubičinová
R. Poloková

Odb. vnitř. spr.: Bc. S. Lyčková
Mgr. J. Kluzová
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

A. Cienciałová

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

Mateřská škola čp. 848
Zástupce ředitele: M. Šrámková
558 558 260
MŠ čp. 1547
730 330 493, 558 995 288
MŠ čp. 402
558 558 267
Kuchyň
558 558 234
PSP im. St. Hadyny Bystrzyca čp. 366
www.pspbystrice.cz
e-mail: info@pspbystrice.cz
Dyrektor: mgr B. Sikora
558 558 251
Wicedyrektor: PaedDr. R. Gill
558 558 250
Pokój nauczycielski 366
558 558 252
I. pokój nauczycielski 288
558 558 257
II.pokój nauczycielski 288
558 558 255
Klasopracownia D. Cymerys
558 558 254
Doradca do spraw wychowania:
mgr G. Łuński
558 558 259
Świetlica szkolna 366/288
558 558 258/257
Przedszkole čp. 440
M. Polok

Základní umělecká škola čp. 324
www.zusbystrice.cz
Vedoucí: Petr Vondráček Dis.
Dům dě a mládeže čp. 106
e-mail: info@ddmbystrice.cz
Středisko volného času
Ředitelka Bc. J. Wróblová
Účetní M. Kluzová

558 551 056
777 592 588
www.ddmbystrice.cz
558 995 277
558 995 275
724 061 600
777 163 590

Místní knihovna čp. 848
www.knihovna.bystrice.cz
e-mail: mkbystrice.paciorkova@gmail.com
Půjčovní doba: Po, Út, Čt, Pá
12.00 - 18.00
St:
Zavřeno
Vedoucí PhDr. Halina Paciorková
558 995 280
Půjčovna
558 995 229

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
DPS Senior, čp.1317
Dům s pečovatelskou službou
Mgr. M. Kovářová
Pečovatelky

605 540 317, 558 558 256

Česká spořitelna čp. 334 (Obecní úřad)
602 556 102
Úterý
9.00 – 11.30
12.30 – 17.00
Česká pošta Bystřice čp. 324
Po a St
10.00 – 12.00
Út, Čt, Pá
8.00 – 12.00

702 097 304
558 337 470
558 337 473

0

954 273 995
13.00 – 18.00
13.00 – 16.00
0

Sbor dobrovolných hašiců čp. 936
e-mail: sdh@bystrice.cz
Velitel: R. Neumann
602 503 719

Církev Římsko-katolická
Farní úřad Vendryně
e-mail: rkf.vendryne@doo.cz

Kabelová TV:
Po - Pá 9.00-12.00 13.00-16.00
Hlášení poruch, zákaznické centrum Bystřice 558 995 190
Hlášení poruch kabelové TV Třinec
558 958 111
Hlášení poruch INTRAWEB
558 558 557

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. čp 107
e-mail: bystrice@sceav.cz
www.bystrice.sceav.cz
Kancelář (Eva Walachová)
606 762 184
Pastoři: Wacławek, Taska
603 403 928 / 739 524 882
Úřední hod.:
Po:
8.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
St:
8.00 – 12.00

ŠKOLY
Spojovatelka
Školní jídelna

558 558 200
558 558 240

rkfvendryne.wz.cz
558 350 230, 608 466 595

Luteránská evangelická církev a.v. čp. 1387
www.lecav.cz
Církevní rada – farní úřad
558 995 300 – 302
Úřední hodiny.: Po, Út, Čt, Pá
9.00 – 11.00
St:
15.00-17.00

ZŠ a MŠ Bystřice čp. 848
www.zs-bystrice.cz
Ředitel: Mgr. J. Čechura
558 558 201,774 298 382
Hospodářka: D. Szkanderová
558 558 200
Zástupce ředitele: Mgr. K. Kotasová
558 558 202
Vých. poradce: Mgr. T. Krsek
558 558 215
Ekonomka: Ing. A. Marková
558 558 237
Sborovna: budova 848 / budova 402 558 558 203 / 210
Družina: M. Badurová
558 558 211, 774 729 838
Školnice: Z. Cieslarová
558 558 230
e-mail: skola@zs-bystrice.cz

Církev adven stů sedmého dne čp. 443 (u nádraží)
www.casd-bystrice.cz
Jan Bucha
775 789 004
Libor Kisza
608 619 906
e-mail: j.bucha@seznam.cz, libor.kisza@centrum.cz
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Prak cká lékařka pro dě a dorost
MUDr. Dagmar Heczková čp. 324
558 353 589, 603 215 856
Po
07.30 – 08.00 odběry, 07.00 - 10.00 nemocní
Út
12.00 – 14.00 poradna pro kojence
14.00 – 15.00 nemocní
St
Ordinace pouze v Třinci 16.00 - 18.00
Čt
07.30 – 08.00 odběry, 08.00 - 10.00 nemocní
Pá
11.00 - 13.00 nemocní
Nepřítomnost na www.pediatr.trinec.cz

Suderop k s.r.o. čp. 1501
www.suderop k.cz
558 558 058, 605 507 206
Po-Čt 09.00 – 17.00
Pá 9.00-16.00
So
na objednání
Veterinární služba čp. 998
www.vetbystrice.webnode.cz
MVDr. Czeslav Wawreczka
602 731 590
MVDr. Denisa Heczková
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.

Prak cký lékař pro dospělé čp. 1501
MUDr. Zbyszko Feber
558 986 666
beneprak k@gmail.com
Po
07.00 - 14.00 pro objednané
Út
13.00 - 19.00 pro objednané
St
07.00 - 13.30 pro objednané
Čt
13.00 - 18.00 pro objednané
Pá
07.00 - 12.30 pro objednané
www.mudrfeber.webnode.cz
Ten, kdo potřebuje za lékařem osobně, se musí nejprve
telefonicky objednat. Odběry PO, ST, PÁ – 7:00 – 8:30

Zdravotnictví – pohotovost
lékař – dospělí
So, Ne, svátky 08.00 – 20.00
Po – Pá
17.00 – 22.00
lékař – dě
So, Ne, svátky 08.00- 20.00
Po – Pá
17.00- 22.00
zubní Třinec
So, Ne, svátky 08.00 – 13.00

MUDr. Škňouřil Lucyna
558 986 655
Po
13.00 – 18.00 pro objednané
Út
07.00 – 14.00 pro objednané
St
13.00 – 19.00 pro objednané
Čt
07.00 –13.30 pro objednané
Pá
07.00 – 12.30 pro objednané
www.mudrsknouril.cz ordinace@mudrsknouril.cz
Ten, kdo jde za lékařkou osobně, se musí nejprve
telefonicky objednat. Odběry ÚT, ČT, PÁ: 7.00 - 8.30
Prak cký zubní lékař
MUDr. Jiří Navrá k
Po, Út, Čt 06.30 – 14.00
Pá
06:30 - 12.00
www.olzadent.cz
MUDr. Daniel Kotas
Po 12.00 – 18.00 Út

558 309 214

558 309 909

Krizová centra
Centrum psychologické pomoci
773 751 754
Nonstop linka důvěry
737 234 078 / 516 410 668
Linka bezpečí pro dě (zdarma)
116 111
Linka pomoci pro seniory
800 157 157
Elpis Třinec poradna pro obě domácího násilí
558 320 300
Čísla sňového volání
SOS pohotovostní volání
Hasiči
Záchranná služba
Policie
Městská policie

Bystřice – česká MŠ
558 551 170, 604 327 139
St 10.00 – 16.00

558 341 733, 775 570 005

Nemocnice
Nemocnice Podlesí, Třinec
Nemocnice Třinec Sosna
Nemocnice Český Těšín

08.00 – 16.00

MUDr. Anna Bieleszova
St 12.00-18.00
Čt, Pá 08.00-14.00

112
150
155
158
156

558 304 111
558 309 111
558 769 211

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

Stomatologická ordinace Op Endo čp. 1562
MDDr. Marek Čečotka
792 374 555
Email: info@op endo.cz
www.op endo.cz

Policie ČR
Obvodní oddělení Třinec
Dopravní inspektorát Třinec

HEBAMA gynekologická ambulance čp. 496
MUDr. David Heczko
777 798 788
Po 12.00 – 20.00 Út 08.00 – 16.00
St 08.00 – 16.00 Pá 08.00 – 14.00
Poliklinika Podlesí
Rehabilitační středisko
Po – Pá 06.30 – 14.30

Třinec – Sosna
558 309 398

Obecní policie Bystřice čp.334
Po-Čt 08.30 – 10.00 / 13.30 – 15.00
Pá
15.30 – 24.00
strážníci
Bc. Jindřich Kus
Milan Pyszko
Petr Machek
email: obecni.policie@bystrice.cz

Bystřice DPS
558 337 474
na doporučení lékaře

Lékárna HERBA čp. 1501
www.herba-lekarna.cz
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
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974 742 651
974 742 259
558 558 156

739 321 610
739 321 609
735 178 151

LETNÍ KONCERTY
středy od 18.oo do 21.oo hodin
areál před bazénem Bystřice

„Na Cestě“ „W Drodze“

„Hudba a Rytmus
nacházejí Cestu
k nejskrytějším
místům Duše”
Platón

Vstupné:
ÚSMĚV
setkejme se v ..... spotkajmy się w ..... w MUZ-IC u
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„Jaký je smysl života..
Být šťastný a být užitečný..“
Dalajláma
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Foto obálka | Lukáš Zabystrzan

