ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2013
Kanalizace
Vážení občané,
rádi bychom Vám touto cestou oznámi‑
li, že nově zbudovaná kanalizační stoka
je již napojena na čistírnu odpadních vod
a řádně zkolaudována.
Chtěli bychom zároveň vyzvat ty, kteří
tak ještě neučinili, k přepojení odpadních
vod ze stávajících septiků (či jiných systé‑
mů) do nové kanalizace. Splaškové vody
je třeba napojit přímo do nové kanalizace
bez předchozího shromažďování v septi‑
ku či žumpě. Provozování septiků nikdy
nemůže vyhovět limitům stanoveným na
jednotlivé znečišťující látky – proto vodo‑
právní úřad provede kontrolu a následně
nepovolí odpadní vody z tohoto septiku
do staré kanalizace vypouštět. Septiky se
musí zaslepit, vyčerpat a zasypat inert‑
ním materiálem, nebo je lze využít jako
akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Pokud se rozhodnete, že se ke kanalizaci
nepřipojíte, musíte v takovém případě počítat s kontro‑
lami ze strany úřadů, stavebního (žumpy) nebo vodo‑
právního (domovní ČOV). V případě neplnění zákonných
povinností se provozovatel septiku či jímky vystavuje
sankcím (fyzické osoby až 50.000,‑ Kč). Žumpy (bez‑
odtokové vybíratelné jímky) – musí být vodotěsné, bez
možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy
musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle
objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy
musí být zneškodňován v souladu s platnými právními
předpisy. Nové kanalizační přípojky vedené po Vašich
pozemcích je třeba také zajistit po administrativní
stránce se stavebním úřadem. K tomu je vypracována
projektová dokumentace, která je uložena na Obecním
úřadě. Bez jejího převzetí není možno tuto přípojku pro‑
vést. V následujících měsících bude provádět stavební
úřad kontroly, kdy bude po provozovateli požadovat
předložení projektové dokumentace a územního roz‑
hodnutí. V případě nepředložení těchto dokumentů se
vystavujete sankčním postihům.
Dále opětovně žádáme občany, kteří jsou napojeni
na novou kanalizaci, aby nevhazovali do odpadů před‑
měty a nerozložitelný materiál, zkrátka aby důsledně
dodržovali pokyny pro vypouštění odpadních vod
do kanalizace – které jsou součástí smlouvy. Z tohoto
důvodu jsou v současnosti mimo provoz tři čerpadla
v přečerpávacích stanicích, kdy hnací hřídele byly omo‑
tány nerozložitelným materiálem. Šlo o různé provazy,
vlasy a vlhčené ubrousky. Oprava těchto čerpadel není
levná záležitost a náklady se budou muset promítnout
v ceně stočného.
Třídění odpadů
V uplynulém období bylo zaznamenáno, že mnozí
naši občané buď neví, nebo je jim to jedno, co do kte‑
rého odpadového kontejneru patří. Každý kontejner je
barevně označen a ještě navíc opatřen informačními

Zateplení budovy základní školy
cedulkami. Zřejmě to však nestačí, protože ve žlu‑
tém kontejneru vyhrazeným na plasty byly vyhozeny
konzervy a dokonce větve a tráva ze zahrad. Na tento
bio-odpad obec pro všechny zprostředkovala a zdarma
vypůjčila kompostéry. Někteří naši občané však jsou tak
lhostejní k ochraně životního prostředí, že kompostér si
nevyzvedli‚ odvezli osečenou trávu k Obecnímu úřadu
a vhodili do prvního kontejneru, který byl po ruce. Obec
na odpady přispívá nemalou částkou a pokud se situace
nezlepší, bude muset dojít na zvýšení ceny poplatků za
odpady. Tímto žádáme občany, aby třídili odpad, uklá‑
dali je spořádaně do příslušných kontejnerů a využívali
k objemovému odpadu pravidelné svozy.
Volby
Hlasování ze dne 25.–26. 10. 2013
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
Okrsek: 1
Obec: Bystřička
Volební účast: 				
67,84%
Výsledky hlasování v %:
1. ANO 2011 				
25,23%
17,76%
2. ČSSD 					
3. KSČM 					
11,78%
4. ODS 					
10,47%
5. TOP 09 					
8,97%
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 	 8,04%
7. KDU‑ČSL 					
6,73%
8. Strana zelených 				
3,55%
9. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 		
2,05%
10. Česká pirátská strana 			
1,87%
11. Strana svobodných občanů 		
1,68%
12. Dělnická strana sociální spravedlnosti 	
0,75%
13. Strana soukromníků ČR 			
0,75%
14. Suverenita – Strana zdravého rozumu 	
0,37%
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ZATEPlENÍ ZÁKlADNÍ ŠKOlY A ZDRAVOTNÍHO
STŘEDISKA
Dotace, které jsme získali na zateplení objektů základní
školy a Zdravotního střediska měly smysl. Projekt na
obě akce vyšel 3.980.000,‑ Kč s desetiprocentním podí‑
lem z rozpočtu obce Bystřička. Již dnes můžeme říci, že
spotřeba energií především na topení je citelná. Rovněž
nový kabát obou budov působí jinak než stávající fasáda
před započetím prací. Každá stavba však s sebou nese
nějaký problém a ani ta naše se tomu nevyhnula. Museli
jsme vyměnit část střechy na ZŠ, do které zatékalo, okapy
a svody, které nebyly součástí projektu a tedy musely
být hrazeny z našeho rozpočtu. Bylo by neekonomické,
kdybychom nevyužili stojícího lešení a tyto opravy ne‑
provedli hned. Stejné problémy byly i na budově zdra‑
votního střediska. Vedle realizace zateplení Zdravotního
střediska probíhala i stavba nové garáže pro hasičskou
cisternu, která je hrazena plně z rozpočtu obce a díky
SDH, kdy stavba probíhá svépomoci cena nepřesáhne
500.000,‑ Kč. Všem členům SDH, kteří se aktivně na
stavbě podílejí patří veliký dík.

aby se jim instruktorky mohly při men‑
ším počtu dětí věnovat individuálně.
Lekce plavání probíhají hravou formou,
děti do žádných činností nejsou nuceny,
instruktorky se snaží děti motivovat tak,
aby vše zkusily samy. Při výcviku plavání,
děti využívají mnoho barevných pomů‑
cek (vesty, míče, různé desky apod.)
Děti během 8 lekcí zvládnou pohyb
a orientaci ve vodě, dýchání do vody,
skoky, splývání s deskou, kraulové nohy
s deskou i bez desky, lovení předmětů
ze dna, nácvik plaveckého stylu prsa.
Hlavním cílem těchto kurzů je naučit děti
kladnému a radostnému pobytu ve vodě.
Při poslední lekci plavání se děti celou
vyučovací hodinu projíždějí na tobogánu.
Zažijí při tom hodně srandy a legrace. Děti
se za 8. lekcí toho hodně naučí a udělají
veliký pokrok. Ale hlavně mají radost
z plavání, vody se už nebojí. Při ukončení
kurzu jsou děti odměněny diplomem „mokré vysvědčení“
a ujištění, že byly šikovné a nebojácné.
Koncepce Mateřské školy Bystřička – Jeřabinka je za‑
měřena na ekologii, na ochranu životního prostředí a na
zdravý životní styl. Kurz plavání je vhodný pro otužo‑
vání, pro rozvoj fyzické a tělesné zdatnosti a pro rozvoj
pohybové kultury dětí. Podporujeme u dětí zdravé životní
návyky a postoje, aby získaly dobrý základ ke zdravému
životnímu stylu. A pro tento význam, kterým zároveň
plníme jednu významnou prioritu náplně ŠVP naší MŠ,
budeme i v dalších letech realizovat kurzy plavání pro
naše děti.
Moc se těšíme na příští jaro, na nové vodní hrátky,
neboť voda je náš kamarád!
Zuzana
MŠ Bystřička-Jeřabinka
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PlAVÁNÍ DěTÍ S MATEŘSKOU ŠKOlOU BYSTŘIČKA
„VODA JE NÁŠ KAMARÁD.“
Stalo se již tradicí, že vždy na jaře každým rokem
nabízíme rodičům pro děti z MŠ Bystřička kurz plavání
v městských lázních ve Vsetíně. Kurz vedou zkušení
instruktoři z ALCEDA Vsetín – střediska volného času.
Děti jsou do plavecké výuky přijaty na základě uzavřené
dohody, stvrzené podpisy obou rodičů.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle dovedností,

Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Vojtěch Kolář mobil: 725 675 657
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák mobil: 725 675 725
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
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