ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2014
Přejeme příjemné
prožití Vánoc a šťastný nový rok!

Vánoce, Vánoce přicházejí – to jsou známá slova kla‑
sické vánoční písně, která by rozhodně neměla vyvolávat
děs a paniku, před blížícími se nákupy dárků, úklidem
a pečením. Vánoční svátky budou krásné, i když zrovna
nebude perfektně uklizeno a trochu se připálí vánoční
kapr. Je důležité prožít je v klidu a pohodě se svými
nejbližšími.
Nějak mi připadá, že se rok co rok doba té prožité
radosti zkracuje. Zajisté je to přibývajícím věkem, či
odrostlými dětmi. Myslím si však, že nejvíce se na tom
podepisuje současná uspěchaná doba. Proto zkusme
alespoň na Vánoce mobilní telefon zapnout jen proto,
abychom zavolali blízkým, známým, kamarádům, které
nemůžeme navštívit osobně. Použijme tlačítko „power“
na našem dálkovém ovladači od televizoru nebo počítači,
teple se oblečme, vyrazme s dětmi, vnoučaty, pejskem do
přírody a zkusme vánoční atmosféru nasát i z vnějšku.
V neděli mnozí z nás zapálíme již třetí vánoční svíčku
na adventním věnci a zahájíme tak období nejkrásnějších
svátků v roce, svátků, které slaví lidé na celém světě
a vyjadřují jimi odvěkou touhu po míru, klidu a vzájemné
toleranci.
Já si přeji, aby se nám všem vánoční svátky vydařily
tak, jak si představujeme, aby nás neopouštělo štěstí,
zdraví, láska, optimismus a víra, že rok 2015 bude, když
ne lepší, tak alespoň stejně dobrý jako ten uplynutý.

Vážení občané, dovolte mi závěrem, abych Vám popřál
krásné prožití vánočních svátků, úspěšný rok 2015, ale
především hodně zdraví a spokojenosti.
Zbyněk Fojtíček
Betlémské světlo, aneb pojďte s námi
k jesličkám pro kousek poezie Vánoc
Zveme vás na společné setkání u živého betléma na
dvoře dřevěnice u křižovatky Pod Růžďkou 23. prosince
od 16.30 do 17.30 hodin
Program:
•
vánoční chvilka poezie na úvod
•
společné zpívání vánočních koled
•
přineste si lucerničku a odnesete si plamínek bet‑
lémského světla na svůj štědrovečerní stůl
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pondělí 29. 12. 2014
Dále každé liché pondělí první 12. 1. 2015
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC:
V době od 22. 12. 2014 do 4. 1.2 015 včetně je úřad pro
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
777 604 205.
Místní knihovna bude 22. 12. 2014 a 4. 1. 2015 uzavřena.

Zpravodaj 2/2014 (aktuální k 10. 12. 2014) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Silvestr 2014
Na četné žádosti občanů v letošním roce proběhne lou‑
čení se starým rokem a přivítání Nového roku tak jak tomu
bývalo v uplynulých letech v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec
Bystřička společně s TJ Sokol Bystřička organizuje silves‑
trovský ohňostroj, na který můžete přispět na OÚ Byst‑
řička nebo na místě samém dobrovolnou částkou. Silves‑
trovské nápoje (svařák a jiné) budou k zakoupení na místě.
POPLATKY PRO ROK 2015
Cena poplatků poskytovaných služeb obcí pro rok 2015
se nemění.
Vodné
17,– Kč s DPH za 1 m3, splatnost do 30. 6. 2015.
Stočné
25,– Kč s DPH za 1 m3, splatnost do 30. 6. 2015

významu pro život zvířat a lidí. Že myslivec neboli hajný
se stará o lesní zvěř a lesník o stromy, lesy. Dětem přinesl
na ukázku několik vypreparovaných ptáků‑strakapouda,
žluvu, sojku, také ještěrku a slepýše. Děti si prohlédly
parohy a několik druhů paroží, kluci zejména zaujala
brokovnice a elektrická pila.
Rády chodíme na vycházky s dětmi do lesa – les je náš
kamarád. Myslíme si, že beseda děti obohatila o nové
poznatky a vědomosti a učinili jsme tak jeden z mnoha
drobných krůčků k bližšímu poznání přírody. Vždyť hlav‑
ní název školního vzdělávacího programu naší mateřské
školy zní: „Svět kolem nás – přírodou krok za krokem“.
A my chceme naše děti naučit nejen ekologicky myslet,
ale se i ekologicky chovat.
Za kolektiv učitelů MŠ Bystřička
Stolařová Lenka, ředitelka

Odpady
500,– Kč osoba a rok u občanů obce Bystřička
splatnost do 31. 3. 2015
500,– Kč u nemovitostí sloužící k rekreaci.
Viz obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplat‑
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pes
200,– Kč viz obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o míst‑
ních poplatcích, splatnost 31. 3. 2015.
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává stejný.
Cena půdy: Bystřička I. – 2,43,‑ Kč; Bystřička II. – 2,94,‑ Kč.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás i letos srdečně zve na tradiční
Sousedský bál, který se uskuteční v pátek 23. 1. 2015
v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod. Tentokrát bude
ples pojat v kovbojském stylu. Vstupné 100,‑ Kč. Před‑
prodej vstupenek bude zahájen 5. 1. 2015 na Obecním
úřadu Bystřička. V tombole bude deset hlavních cen
slosovatelných na vstupenku, další ceny budou obsaženy
v ruličkové tombole. K poslechu a tanci hraje hudební
kapela Bolek&Bolek. Srdečně zvou pořadatelé.
Oslava „Den stromů“
v MŠ Bystřička‑Jeřabinka
Ke Dni stromů se v říjnu uskutečnila v MŠ Bystřička
beseda s lesníkem.
Velké poděkování patří panu Tkáčikovi, který přišel
dětem povyprávět o práci lesníků a myslivců v našich
lesích. Děti se dověděly, proč potřebujeme lesy a o jejich
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