ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 6/2011
Vážení spoluobčané,
rok 2011 přeletěl jako voda a měsíc prosinec nám dává
jasně najevo, že se blíží astrologická zima a s ní přicházejí
Vánoce. Pro děti jde o očekávané období, které jim přinese
nejen radost z vánočních prázdnin, ale především radost
z dárků, které najdou pod stromečkem. Jiné je to u rodičů.
Maminky sepisují dlouhé seznamy, aby nezapomněly
na žádného člena rodiny, ale taky aby v lednici nebylo
nezaplněné místečko dobrotami. Domovem se line libá
vůně čerstvě upečeného vánočního cukroví a kapr se
nervózně mrská ve vaně, protože tatínek si chystá pa‑
ličku a brousí nůž, aby se tradiční česká ryba dostala
na vánoční stůl. A vlastně všichni v sobě skrýváme ma‑
linko nedočkavosti na štědrovečerní večeři a společného
rozdávání dárků.
Vánoce jsou obdobím klidu a pohody, proto bychom se
měli nechat unést zdravou melancholií, vnímat naplno
vánoční atmosféru tak, jak je v každé rodině zvykem.
Závěrem mě dovolte, abych nám všem popřál krásné
prožití Vánočních svátků, rodinnou pohodu, pohodový
rok 2012, ale především hodně zdraví.
Zbyněk Fojtíček
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC:
V době od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012 je úřad pro veřejnost
uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel. 777 604 205.
Provoz knihovny o Vánocích
Místní knihovna bude 28. 12. 2011 uzavřena.
Zahájení provozu zubní ordinace
Zubní ordinace MDDr. Martina Baníka zahajuje provoz
2. 1. 2012. Objednávky se přijímají na tel. 608 551 054,
571 411 155.
POPLATKY PRO ROK 2012
Cena poplatků poskytovaných služeb obcí pro rok 2012
je upravena následovně:
Voda
15,‑ Kč + 10% DPH za 1 m3,
Odpady
500,‑Kč osoba a rok u občanů obce Bystřička
500,‑ Kč u nemovitostí sloužící k rekreaci. Viz obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za pro‑
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pes
200,‑ Kč, viz obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o míst‑
ních poplatcích
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává
stejný.
Cena půdy:
		

Bystřička I. – 2,43 Kč
Bystřička II. – 2,94 Kč

PROBLEMATIKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V roce 2012 obec v příjmové části rozpočtu na poplat‑
cích získala 475.055,‑ Kč
za třídění odpadu (plasty) jsme obdrželi 50.000,‑ Kč.
Zde musíme kladně hodnotit přístup občanů při recyk‑
laci plastového odpadu, kdy se nám vrátila zpět částka
50.000,‑ Kč.
Dohromady tedy v příjmové jsme obdrželi 525.055,‑Kč
Výdaje za likvidaci komunálního odpadu jsme v letoš‑
ním roce měli 802.000,‑ Kč. Rozdíl v příjmové a výdajové
části je ‑276.945,‑ Kč. Vzhledem k této situaci jsme byli
nuceni zvýšit poplatek za likvidaci komunálního odpadu
na částku 500,‑Kč na osobu, rekreační objekt a rok. I tímto
zvýšením však v příštím roce dojde k dotování likvida‑
ce komunálního odpadu v částce 158.000,‑ Kč. Vysoké
výdaje za likvidaci komunálního odpadu však nejsou
jen rezervami nás všech v recyklaci, ale především ná‑
růstem ceny pohonných hmot a ceny za tunu uloženého
odpadu na skládce. Budeme neustále hledat možnosti
snížení nákladů za likvidaci odpadu. Obáváme se však,
že objem produkovaného komunálního odpadu, který
rovněž neustále roste, se snížit nepodaží. Přesto však
máme v recyklaci rezervy, které by ušetřily nemalé fi‑
nanční prostředky ve výdajové části. Jedná se především
o recyklovaný odpad (plasty), které se objevují ve žlutých
kontejnerech u Obecního úřadu. Po vyvezení žlutých
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Harmonogram svozu komunálního odpadu na rok 2012
3x

měsíc

Komunální odpad - SKO

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2.

13.

12.

9.

7.

4.

2.

13.

10.

8.

5.

3.

16.

27.

26.

23.

21.

18.

16.

27.

24.

22.

19.

17.

20.

30.
24.

30.

4.

2.

Tříděný odpad - PAPÍR
Tříděný odpad - SKLO
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PODZIMNÍ ÚKLID

červenou barvou označeny svátky

kontejnerů jsou tyto do jednoho týdne opět zaplněny. To
je v pořádku. Kontejnery jsou však zaplněny plastovými
lahvemi v původním stavu, tedy nezmačkané, což způso‑
buje prodražení, neboť odevzdáváme vzduch. V podstatě
platíme za odvoz prázdného kontejneru stejné peníze
jako by byl více zaplněn zmačkanými pet lahvemi. Ti
občané, kteří ukládají plastový odpad do žlutých pytlů,
si sami ve vlastním zájmu hlídají, aby se do tohoto pytle
vlezlo co nejvíce odpadu. Takto by měl každý postupovat
i u odevzdání plastového odpadu ve žlutém kontejneru.
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pondělí
2. 1. 2012
Dále každé liché pondělí
Informace k SVOZU ODPADU NA ROK 2012
Technické služby Vsetín, s.r.o., provozovna: LOGISTIC‑
KÉ CENTRUM ODPADU Vsetín

Mikulášská nadílka u obecního úřadu (3. 12. 2011)

Vážení občané.
Vaši sběrnou odpadovou nádobu Vám nevyvezeme
v případě:
1. že vlastníte – zakoupíte nádoby, které nelze vy‑
prazdňovat naší svozovou technikou.
Informace by Vám měl předat prodávající nových
nádob.
2.
•
•
•

že obsahují nežádoucí odpad a to:
horký popel
větve stromů a keřů
stavební odpad (beton, cihly, omítka, sádrokarton,
lepenka, azbestový odpad, …)
•
nebezpečný odpad (obaly od barev, olejů, zářivky, …)
•
objemný odpad (zbytky nábytku, matrace, lino, …)
•
zemina a kamení
V případě nejasnosti, volejte 733 678 995 – středisko
svozu odpadu.
Žádáme, abyste tyto informace vzali na vědomí. Dě‑
kujeme

Mikuláš v MŠ Jeřabinka (7. 12. 2011)

SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sousedský
bál, který se uskuteční v sobotu 14. 1. 2012 v restauraci
„Na Nové“ od 20:00 hod. vstupné 100,‑ Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen 3. 1. 2012 na Obec‑
ním úřadu Bystřička. V předprodeji bude 120 ks vstu‑
penek (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. Srdečně
zvou pořadatelé.
Vánoční slavnost ZŠ Růžďka (21. 12. 2011)
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