ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2013
Vážení občané,
přesto, že od posledního vánočního zpravodaje uplynul již rok, připadá mě, že to bylo včera. Myslím, že ten
pocit rychlosti našeho bytí nemám jen já, ale vnímáme
ji všichni bez rozdílu. Mnohokrát jsem přemýšlel proč
tomu tak je, že nám život utíká pod rukama a mnohdy
si tu naši krátkou návštěvu na Světě ještě navzájem
znepříjemňujeme. Asi je to dáno dobou, či individuálním
přístupem k životu. Tato skutečnost se ovlivnit dá, a to
alespoň v době vánočních svátků. Jak? Zvolněme pracovní tempo, udělejme si čas sami na sebe, na rodinu,
blízké, přátele. Ano je to každoročně ohraná písnička,
avšak je nutné si ji připomínat, aby se ten náš čas jen
tak jednoduše neztrácel mezi prsty. Současný svět nás
pohltil všechny, aniž si to uvědomujeme. Lidé k sobě již
nemají blízko jako před lety. Pohltila nás technika, bez
které si mnozí již dnešní život nedokáží představit. Zvyšuje se nám životní úroveň, ale mnohdy za cenu ztráty
kontaktu s okolím. Vytrácí se vzájemná ohleduplnost,
úcta jednoho ke druhému, k hodnotám vybudovaným
námi. My však máme ještě pořád relativní výhodu. Jakou?
Žijeme na vesnici, kde naštěstí anonymita nehraje prim.
Snažme se proto vymanit od lhostejnosti a negativních
jevů, abychom si mohli říci, že jsme dalším generacím
připravili místo, kde se žije dobře a snažme ho chránit
tak, aby nám dlouho dělalo radost. Už jen proto stojí
za to žít. Vážení občané, dovolte mě závěrem, abych
Vám popřál krásné prožití vánočních svátků, úspěšný
rok 2014, ale především hodně zdraví a spokojenosti.
Zbyněk Fojtíček
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pondělí 30.12.2013. Dále každé liché pondělí.
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
V době od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014 včetně je úřad pro
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel.
777 604 205. Místní knihovna bude 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014
uzavřena.
Silvestr 2013
Tak jako v loňském roce neorganizuje obec Bystřička
silvestrovský ohňostroj, přesto jsou všichni občané
srdečně zváni ke zvoničce, kde o půlnoci rozezvučíme
zvon na zvoničce a společně přivítáme Nový rok 2014.
Občerstvení není zajištěno.
POPLATKY PRO ROK 2014
Cena poplatků poskytovaných služeb obcí pro rok 2014
je upravena následovně:
Vodné
17,- Kč s DPH za 1 m3, splatnost za 2013 do 30. 6. 2014.
Stočné
25,- Kč s DPH za 1 m3, splatnost za 2013 do 30. 6. 2014.
Odpady
500,- Kč osoba a rok u občanů obce Bystřička,
splatnost za 2013do 31. 3. 2014
500,- Kč u nemovitostí sloužící k rekreaci,
viz obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním

Přejeme příjemné
prožití Vánoc a šťastný nový rok!
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pes
200,- Kč viz obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích, splatnost za 2013 do 31. 3. 2014
Daň z nemovitosti
Koeficient pro výpočet zůstává stejný. Cena půdy:
Bystřička I. – 2,43 Kč; Bystřička II. – 2,94 Kč
Sdružení dobrovolných hasičů Bystřička
Jednotce byla z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2013
poskytnuta účelová neinvestiční dotace D/2170/2013/KH
ve výši 25.000,- Kč, a to na výdaje za uskutečněné zásahy
a výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás i letos srdečně zve na tradiční
Sousedský bál, který se uskuteční v pátek 17. 1. 2014
v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod. Tentokrát bude ples
pojat v retrostylu 70–80tá léta. Vstupné pro účastníky
v kostýmu 70,‑ Kč a pro hosty bez kostýmu 140,‑ Kč.
Předprodej vstupenek bude zahájen 7. 1. 2014 na Obecním
úřadu Bystřička. V předprodeji bude 120 ks vstupenek
(bez rezervace). 10 ks vstupenek bude možno zakoupit
v restauraci „Na Nové“ před zahájením plesu. Deset
hlavních cen bude slosovatelných na vstupenku, další
ceny budou obsaženy v ruličkové tombole. K poslechu
a tanci hraje hudební kapela Black&White Srdečně zvou
pořadatelé.
MŠ Bystřička
Děkujeme zřizovateli – obci Bystřička, že vyslyšel
naše prosby a zařídil pro děti z MŠ Bystřička-Jeřabinka
nové TV vybavení na školní zahradu. Jedná se o 5 ks TV
a hracích prvků z akátového dřeva od firmy Machovský
mapy s. r. o., která je nainstalovala v měsíci září 2013.
Jedná se o tyto prvky: točidlo MOVEO, pružinové houpadlo „Koník“, velká lavička, hnízdo 90 m, TV sestava
KUK 90. V říjnu nám ještě přibyly dva herní prvky na
školní zahradu – „kreslící tabule“ a pružinové houpadlo
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„Medvěd“ pro dvě děti od firmy Bonita Group Servise
s.r.o. Zároveň chceme tímto veřejně poděkovat firmě
Austin Detonator ze Vsetína za sponzorský dar ve výši
9 000 Kč. Touto finanční částkou jsme uhradili houpadlo
„Medvěd“ (viz foto). Děti si jej velmi oblíbily a to zřejmě
proto, že ve dvojici je sdílená radost a prožitek mnohem
větší a bohatší. Děti se více pobaví a užijí si legrace.
Oživení a vybavení ŠZ novými TV a hracími prvky
přišlo právě včas. Jsme sice vesnická MŠ, často jsme
dříve využívali blízký les, kde si naše děti ve stínu
stromů krásně vyhrály. Bohužel nám les vykáceli a my
musíme více, častěji a déle využívat právě ŠZ, která
dětem nenabízela dostatek herních možností. Letošní
příznivé počasí nám umožnilo vyzkoušet všechny TV
a hrací prvky a všechny děti jsou nadšené! Jsme rádi, že
i naše MŠ Bystřička, může dětem nabídnout aktivnější
zábavu a sportovní vyžití na školní zahradě, motivovat
děti ke sportu a ke zlepšení tělesné aktivity. Děkujeme
za zlepšení podmínek, které podporují zdravý rozvoj
dětí – duševní i tělesný. Velmi nám záleží na rozvoji pohybových schopností dětí, jakými jsou vytrvalost, umět
překonávat překážky, vyrovnat se ostatním, překonávat
strach. Rozvíjet u dětí rychlost, zdatnost a obratnost,

vytvářet si kladný vztah k pohybu a tím vším si vytvářet
základ pro další sportovní rozvoj.
Jménem dětí a kolektivu MŠ Bystřička děkuje
Lenka Stolařová, ředitelka MŠ Bystřička
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