ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2012
Než jsme se stačili nadechnout, z roku 2012 nám utekl
již nějaký pátek. V letošním roce, kdy probíhá zkušební
provoz splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod,
bychom se měli v co největším počtu připojit na kana‑
lizační řad, tak jak nám to ukládá smlouva se Státním
fondem životního prostředí. Čím víc účastníků bude
připojeno, tím lépe, neboť ze skutečných nákladů bude
vypočítáváno stočné. Před napojením do kanalizačního
řadu je nutné kontaktovat pana Kurta Pavlíka, který
provádí technický dozor nad stavbou a připojením. Kon‑
takt – Kurt Pavlík 732 149 046. Pro připomenutí uvádím, že
do splaškové kanalizace je možno napojit odpadní vody
z koupelny, kuchyně a WC. V žádném případě nemohou
být do splaškové kanalizace zaústěny dešťové vody,
spodní vody a povrchové vody.
Tak jak bylo uvedeno již v předchozím vydání zpra‑
vodaje, nejspravedlivější způsob stanovení stočného je
skutečná spotřeba vody, dle vodoměru z vodovodního
řadu tedy vodné = stočné. U domácností, které nevlastní
obecní vodovodní přípojku a užívají vlastní zdroj vody,
je nejspravedlivější měření stejné jako u předchozího
příkladu. Domácnost si zakoupí a nainstaluje vodoměr,
který pracovník obce zapečetí. V případě, že si domác‑
nost vodoměr neinstaluje, vodné se bude vypočítávat
dle platné legislativy paušálem, které však nebude tak
objektivní jako u měření skutečné spotřeby, čímž může
být domácnost znevýhodněna. Domácnosti, které mají
oba systémy, tedy obecní vodu i vlastní zdroj, budou mít
z hlediska objektivity měření spotřeby vodoměrem na
obou zdrojích. Samozřejmě může nastat situace, která
zde není popsána. Tyto situace se budou posuzovat
individuálně. Další informace lze získat na tel. čísle
732 149 046 nebo na tel. čísle 777 604 205.
Občané, kteří využijí stavebních prací dodavatele stav‑
by Stavební mechanizace VM s.r.o., mohou kontaktovat
hlavního stavbyvedoucího pana Ing. Petra Vlčka – tel.
724 065 122.
Zároveň bych všechny občany požádal o trpělivost,
než budou dokončeny všechny zemní práce, terénní
úpravy a opraveny všechny komunikace. Věřme, že na

podzim letošního roku už nebudeme muset chodit po
blátivých komunikacích. Všechno má svůj vývoj a čas.
Někteří si mohou myslet, že ta, či ona přípojka nebo úsek,
by se měl udělat úplně jinak. To jsem si myslel i já, ale
nepředvídatelné situace, na které se přijde při realizaci
jsou na každé stavbě.
Sbírka na hasičské vozidlo
Vážení občané, musím konstatovat, že akcí Sboru
dobrovolných hasičů a následně uvědoměním Vás ob‑
čanů jsem nesmírně potěšen. Přesto, že sbírka ještě
není u konce, lze říci, že splnila svůj účel a za částku,
která doposud byla vybrána můžeme zakoupit novější
techniku, která by měla lépe zabezpečit ochranu ma‑
jetku nás všech. Částka, která byla doposud vybrána
je 241.640,‑ Kč, z toho občané Bystřičky darovali částku
113.100,‑ Kč a částku 128.540,‑ Kč věnovali podnikatelé
se sídlem v obci Bystřička, nebo s jiným vztahem k obci
Bystřička. Poté, co bude sbírka definitivně ukončena,
bude vydán zpravodaj s podrobnějšími informacemi, kde
budou uvedeni Ti, kteří se na sbírce nového hasičského
vozu podíleli.
Zbyněk Fojtíček

Očkování psů a koček proti vzteklině
proběhne dne 31.3.2012 takto:
9:00 hod.
– přehrada U Klenova
9:15 hod.
– U Farmy
10:00 hod.
– u Základní školy Pod Růžďkou
10:15 hod.
– u Obecního úřadu
10:45 hod.
– u Pospišilíků
11:00 hod.
– Na Nové
Cena vakcíny 150,‑ Kč. Dále je možnost očkování i proti
jiným nemocem. MVDr. Jarmil Dobeš
Poplatky 2012 splatné do 31.3.2012:
poplatek za svoz komunálního odpadu 500,‑Kč
cena pitné vody pro rok 2011 – 1 m3 15,‑Kč + 10%DPH
cena pitné vody pro rok 2012 – 1 m3 15,‑Kč + 14%DPH

Zpravodaj 1/2012 (aktuální k 20. 3. 2012) 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
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červenou barvou označeny svátky

Svoz velkoobjemov ého a nebezpečného
odpadu: sobota 19. 5. 2012
I v letošním roce pokračuje systém známek na odpadní
nádoby. Od 1. 4. 2012 firma provádějící svoz komunální‑
ho odpadu (TS Vsetín), nebude nádoby, které nebudou
opatřeny známkou na rok 2012, vyvážet.

Přehrada Bystřička 1912 – 2012
V letošním roce přehrada Bystřička dovršila 100 let
provozu. U této příležitosti chystá Povodí Moravy s. p.
vydání publikace a víkend otevřených dveří. O jeho
přesném termínu budete včas informováni.

