ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2011
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Dne 10. 11. 2011 byla ukončena výstavba investiční akce
„Bystřička – kanalizace a ČOV“ a předána do užívání.
Dnes tedy mají všechny domácnosti možnost se na
splaškovou kanalizaci napojit.
Napojení má však svá pravidla, které je nutno dodr‑
žet. Přesné informace k připojení podá Kurt Pavlík – tel.
732 149 046, kterého je nutno před záhozem výkopu
přivolat k revizi napojení a zapsání do evidence připo‑
jených domácností. Připojení bude probíhat až do konce
zkušebního provozu, který bude ukončen na konci roku
2012. Včasným připojením domácnosti ke kanalizačnímu
řadu můžete ušetřit i finanční prostředky, neboť během
prvního pololetí příštího roku bude probíhat kalkulace
provozních nákladů (stočného) čistírny odpadních vod.
Teprve poté bude stanovena cena stočného, která by se
měla hradit až v druhé polovině roku. Z toho vyplývá, že
v první polovině roku 2012 žádná připojená domácnost
nebude platit za likvidaci odpadních vod.
Přesto, že dodavatelská firma Stavební mechanizace
VM, s.r.o. ukončila stavební práce a došlo k předání ho‑
tového díla, firma bude na obci působit i v následujícím
období. A to z důvodu provádění terénních úprav, budo‑
vání přípojek apod.
Projekt realizovaný v letech 2010 – 2011, byl spolufinan‑
cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí, kdy došlo k výstavbě me‑
chanicko – biologické ČOV o kapacitě 1000 EO a výstavba
kanalizace v délce 10,41 km. Realizací akce byl vytvořen
předpoklad pro připojení 950 ekvivalentních osob. Na
ČOV Bystřička je možno odstranit 38 t/rok CHSKCr, 20,50
t/rok NL. Celkové náklady na investiční akci „Bystřič‑
ka – kanalizace a ČOV“ byly 74.622.244,‑Kč.
O D S T R A N Ě N Í D E H T U A S A Z Í Z KO M Í N A
NETÁHNE VÁM KOMÍN? MÁTE ZADEHTOVANÝ KOMÍN?
V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH BUDEME VE VAŠÍ OBCI PROVÁDĚT
ČISTĚNÍ A FRÉZOVÁNÍ ZADEHTOVANÝCH PRŮDUCHŮ
KOMÍNŮ.
OPRAVUJEME TÉŽ KOMÍNOVÉ NÁDSTAVCE A NADSTŘEŠNÍ
ČÁSTI, DOPLNÍME NEBO VYMĚNÍME KOMÍNOVÁ DVÍŘKA.
PŘEFRÉZUJEME A VYVLOŽKUJEME ROZBITÝ KOMÍN NEBO
KOMÍN NA PLYN. NAMONTUJEME STŘÍŠKU NEBO NOVÝ
KOUŘOVOD.
PROVÁDÍME TÉŽ PROHLÍDKY NEBO PRŮBĚŽNÉ REVIZE
VČETNĚ VYSTAVENÍ POTVRZENÍ
POKUD MÁTE ZÁJEM O ODSTRANĚNÍ DEHTU, PROHLÍDKU‚
VYČISTĚNÍ KOMÍNU NEBO PROVEDENÍ OPRAVY VOLEJTE
DRÁPELA IVAN – KOMINÍK, 777 614 777
REGION VALAŠSKO, IČO 12116441
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY VSETÍN S.R .O. OZNAMUJÍ
OBČANŮM
Technické služby Vsetín s.r.o., které provádějí svoz
komunálního odpadu v naší obci oznamují, že některé
sběrné nádoby (popelnice) nebyly vyvezena z důvodu
jejího velmi špatného technického stavu. Jejich stav ne‑
umožňuje naší svozové technice bezpečnou manipulaci.
Zajistěte si ve vlastním zájmu výměnu. Děkujeme za
pochopení. Anna Kelárková vedoucí odvozu TKO
NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ZLÍNSKÉHO
KRAJE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE PÍSMENE
BAD
V souladu se Závaznými pravidly pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Zínského kraje a způsob kontroly jejich využití‚ byl zastu‑
pitelstvem Zlínského kraje ZZK č. usnesení 0550/Z17/11
dne 21. 9. 2011 schválen žadateli Obci Bystřička, neinves‑
tiční finanční příspěvek v celkové výši 206.136,‑Kč na ob‑
novu a zajištění lesních porostů – umělá obnova sadbou.
ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE ČÍSLO: D/1858/2011/KH
Jednotce SDH Bystřička byla z rozpočtu Zlínského kra‑
je v roce 2011 poskytnuta dotace ve výši 21.000,‑Kč na
výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů.
UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ:
Následujcí článek vyšel ve zpravodaji č. I/2008, avšak je třeba
si ho opět připomenou, neboť situace začíná být stejná jako
před necelými čtyřmi lety.
V poslední době se množí případy, kdy volně pobíhající
psi napadají chodce, převážně děti. Vžijme se do situace
dětí, které napadne volně pobíhající pes, kdy může dojít
k narušení psychiky napadeného dítěte a tuto zkušenost
si už s sebou nese po celý život, což může narušit jeho
psychický vývoj. Dalším negativním aspektem je produk‑
ce exkrementů, které produkují nejen volně pobíhající
psi, ale i pejsci, kteří jsou na procházce se svými majiteli.
Určitě kritizujete tento nešvar ve městech, v parcích.
Každý majitel psa by se měl zamyslet nad tím, proč si psa
pořídil, jak se o něho stará, jakým způsobem likviduje
psí produkty na vycházkách v místech, kde chodí nejen
milovníci psů, kterým určitě vadí šlápnutí do… Starost
o psa nekončí jeho pořízením, ale chovatel si na svá bedra
bere celou řadu povinností.
Proto žádám všechny majitele čtyřnohých miláčků,
aby si své pejsky hlídali a nedocházelo k jejich volného
pohybu, čímž se bude eliminovat napadení chodců, aby
i na vycházkách po svých pejscích uklidili a neznečišťo‑
vali okolí, neboť všude se pohybují a hrají naše děti a to
jak v době vycházky s Mateřskou školkou, tak i ve svém
volném čase.
V případě, že nedojde ke zlepšení situace, budeme
muset přijat vyhlášku, která by mnohonásobně zvedla
poplatek za psa. Rovněž volné pobíhání psů by se mu‑
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selo řešit odchytem psa Městskými strážníky Valašské
Meziříčí, následné odložení psa do útulku ve Valašském
Meziříčí, což je finančně náročné (poplatky za útulek,
pokuta za porušení Obecně závazné vyhlášky dle ust.
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
až do výše 30.000,‑Kč).
Věřím, že si všichni majitelé pejsků budeme více uvě‑
domovat své povinnosti vůči svému miláčkovi i ke svému
okolí. Těm poctivým chovatelům, kterých se můj článek
dotknul se omlouvám.
ČERNÉ SKLÁDKY
Neukázněnost některých občanů je neskutečná. Vzni‑
kající černé skládky nejsou dílem jen chatařů, ale za
posledního půl roku jde především o naše občany. Asi
nestačí dvakrát ročně svoz velkoobjemového, nebezpeč‑
ného odpadu a k tomu dohoda s Technickými službami
Vsetín, kde si do sběrného dvora může občan Bystřičky
oproti občanskému průkazu tento odpad odvézt, ale po‑
hodlnější je odvézt odpad do lesa. Průměrně inteligentní
občan ví, co je a co není komunální odpad, papír, plasty
sklo, co do odpadní nádoby patří a co ne. Pohodlnost však
velí, nebudu čekat na jaro. Vyměněnou záchodovou mísu
dovezu k obci, však on to někdo odveze. Ano odveze, ale
za jiné náklady. V horším případě stará vyměněná okna
končí v lese. Proč bych sešlapával plastové láhve, on ten
žlutý pytel je pak lehčí. Tím se však likvidace odpadu
jen prodražuje a obci nezbude nic jiného než zvýšit po‑
platek za likvidaci odpadu. Smutné na celé věci je však
to, že to dělají starší spoluobčané, kteří by měli spíše jít
příkladem. Viz fotodokumentace.

Obec Bystřička pořádá v sobotu dne 3. 12. 2011
v 17.00 hodin před zdravotním střediskem

TRADIČNÍ
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

Program:
•
Úvodní slovo
•
Vystoupení dětí z MŠ Bystřička
•
Příjezd Mikuláše a jeho družiny
•
Rozdávání dárečků pro děti
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

