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KANALIZACE
Projekty kanalizačních přípojek jsou uloženy na Obec‑
ním úřadu, kde probíhá jejich vyzvednutí. Každý projekt
obsahuje dva výtisky, technickou zprávu, situační plánek
a kopii územního rozhodnutí, které nahrazuje stavební
povolení. Jeden výtisk obdrží stavebník, druhý zůstává
ve složce čísla popisného na Obecním úřadu. Cena pro‑
jektu je 2.400,‑ Kč včetně DPH.
Samotná stavba se blíží ke své polovině provedených
prací. V měsíci únoru byly započaty stavební práce na čis‑
tírně odpadních vod. Výkop a odvoz přebytků proběhl
za mrazivého počasí, což bylo lepší z důvodu menších
nánosů nečistot z kol nákladních vozů. Přesto, že práce
probíhaly za relativně nízké hladiny řeky Bečvy, spodní
vody výstavbu komplikují a musí probíhat za neustálého
odčerpávání. Stejný problém nastane i při výstavbě hlav‑
ní páteře na levém břehu potoku Bystřička. Zde se daří
dobře spolupracovat s Povodím Moravy s. p., kdy v pra‑
covní dobu je průtok z přehrady snížen na minimum.
Vzhledem k tomu, že stavební práce se na této akci roz‑
jedou naplno v měsíci březnu, což bude mít za následek
větší pohyb stavebních dělníků a mechanizace v naší
obci, prosím všechny obyvatele o trpělivost a pochope‑
ní. Již v minulosti jsem občany několikrát informoval
o zvýšené prašnosti v době sucha, o přítomnosti bláta
v době deště, o zvýšeném pohybu stavebních dělníků,
o zvýšeném pohybu stavební mechanizace, o ztíženém
průjezdu dotčených ulic. Těmto a dalším negativním
jevům se po dobu výstavby nevyhneme. Tato doba již
nastala a věřím, že i díky vašemu pochopení společně
dojdeme do cíle a dílo bude sloužit nejen nám, ale i pří‑
rodě, což je hlavní smysl této akce. Věřím, že budoucí
generace naši snahu šetřit přírodu a čistotu vod ocení.
V případě jakýchkoliv problémů týkající se výstavby
splaškové kanalizace se informujte na Obecním úřadu,
nebo telefonicky na mém telefonním čísle 777 604 205,
nebo na telefonním čísle hlavního stavbyvedoucího
dodavatelské firmy pana Ing. Petra Vlčka, které je
724 065 122. Harmonogram prací se tvoří v závislosti
na počasí, proto budete o výstavbě konkrétní stoky in‑
formováni minimálně s týdenním předstihem.
ODPADY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010., o místním poplat‑
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa‑
dů zvýšila poplatek za likvidaci komunálního odpadu
na 400,‑ Kč za poplatníka a kalendářní rok. V ceně po‑
platku jsou zahrnuty 4 ks. pytlů na odpady dle vlastního
výběru pro každého občana s trvalým pobytem v obci
Bystřička.
K tomuto kroku jsme byli donuceni na základě enorm‑
ního nárůstu počtu popelnic, ceny za uložení na skládce,
navýšení ceny za pohonné hmoty a dalších aspektů.
V loňském roce na poplatcích za likvidaci komunálního
odpadu obec vybrala částka 398.806,‑ Kč. Za tyto služby
jsme firmě, která pro naši obec likvidaci odpadů prová‑
dí, zaplatili částku 728.360,‑ Kč. Rozdíl mezi příjmovou
částkou a výdajovou je tedy 329.554,‑ Kč, kterou obec
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Bystřička musí uhradit z obecního rozpočtu. Zvýšením
poplatku bychom se měli v příjmové části dostat na část‑
ku cca 475.000,‑ Kč. Pokud bychom zaplatili za likvidaci
odpadu stejně jako v roce 2010 728.360,‑ Kč, dopláceli
bychom částku 253.360,‑ Kč, což je o 145.446,‑ Kč méně.
Další úspory je možné dosáhnout s pomocí nás všech.
A to tím, že byly na letošní rok zavedeny známky na od‑
padní nádoby. Od 1. 4. 2011 nebude vyvezena nádoba,
která nebude opatřena známkou, kterou jste při platbě
obdrželi na OÚ Bystřička! Toto opatření bylo zavedeno
i z toho důvodu, že některé domácnosti disponují více
odpadními nádobami, které ve svozový den přistavili
k vyvezení. Avšak ani jedna nádoba nebyla zaplněna
do plna. Pro nás všechny to znamená, že kdyby odpad
byl soustředěn do jedné odpadní nádoby, která by byla
přistavena k vývozu, platili bychom pouze za jednu
popelnici částku 34,‑Kč + DPH. Tím, že byly přistaveny
k vývozu popelnice dvě, z nichž každá byla zaplněna
pouze do poloviny, zaplatili jsme 68,‑Kč + DPH. Pokud
domácnosti někdy nevyjde místo v odpadní nádobě, má
možnost přebytek uložit do černého plastového pytle
a přiložit ve svozový den k odpadní nádobě. Tento plas‑
tový pytel by byl svezen za 30,‑Kč+ DPH, což je o 4,‑ Kč
levnější a to jen ve výjimečných případech.
Skutečnost je taková, že v mnohých domácnostech kde
je více členů jak 4, jedna nádoba nestačí. Z vlastní zku‑
šenosti mohu říci, že nás je v domácnosti šest dospělých
a jedna nádoba o objemu 110 litrů nám stačí na jeden
svoz, který je pravidelně 1x za čtrnáct dnů. Je tedy nutno
řádně odpad třídit, což také vede k úspoře místa v nádobě.
Mnozí však mají děti a dnešní doba již nezná vyvařování
dětských plen, jako tomu bývalo dříve. Ano to je pravdou.
Ovšem dětské jednorázové pleny nejsou komunálním
odpadem, nýbrž odpadem nebezpečným a v odpadní ná‑
době by neměly co dělat. Zde je však Nerudovská otázka
„Kam s ním“? Na tuto otázku však nedokáže odpovědět
ani firma, která pro obec Bystřičku svoz provádí, takže
v kategorii tohoto druhu odpadu zůstaneme při starém.
Pokud bych měl otázku odpadu shrnout, žádám
všechny občany, aby v oblasti likvidace komunální‑
ho odpadu, byli maximálně ukáznění a dodržovali
to, co je uvedeno výše, abychom závěrem roku mohli
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říci, že jsme ve výdajové části rozpočtu týkající se
odpadu ušetřili nemalou částku. Je určitě dobře, že
se odpad likviduje odborně, je určitě dobře, že ne‑
jsme svědky zakládání černých skládek na katastru
obce. Učiňme proto všichni maximum, aby likvidace
komunálního odpadu byla v obci co nejefektivnější.
OHLÉDNUTÍ ZA SILVESTREM
Rozloučení s rokem 2010 a přivítání roku nového se
opět uskutečnilo na hřišti „U Lukášů“.
Přestože se dobrovolnou sbírkou na silvestrovský ohňo‑
stroj vybralo 12.254,‑ Kč, nestačila tato částka na pokrytí
jeho uskutečnění a obec doplatila částku 25.000,‑Kč.
Vzhledem k tomu, že na ohňostroji šetřila i města v na‑
šem okolí, hřiště „U Lukášů“ navštívilo spoustu návštěv‑
níků právě z těchto měst. Původní myšlenka Rozloučení
se starým rokem, kdy bylo záměrem setkání s občany
obce Bystřička, se tak vytratila. V letošním roce obec
uspořádání silvestrovského ohňostroje neplánuje. Zá‑
roveň bych chtěl poděkovat všem, kteří na dobrovolnou
sbírku jakoukoliv finanční částkou, která byla použita
na úhradu ohňostroje.
Zbyněk Fojtíček, starosta
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2011
19. 3.

Jarní šachový turnaj

hřiště, TJ Sokol Bystřička

22. 3.

Beseda Rallye – Dakar –
Aleš Loprais

hřiště, OÚ Bystřička

23. 4.

Velikonoční turnaj
nohejbal

hřiště, TJ Sokol Bystřička

14. 5.

tenisový turnaj
dospělých MMA

hřiště, TJ Sokol Bystřička

28. - 29. 5.

vodácký víkend, sjíždění
potoka Bystřička

TJ Sokol Bystřička

4. 6.

Dětská soutěž
v požárním sportu,
diskotéka

hřiště, SDH Bystřička

8. 6.

Vítání nových občánků

MŠ Bystřička, OÚ Bystřička

11. 6.

Finále přeboru okresu
Vsetín v šachu mládeže

hřiště, TJ Sokol Bystřička

18. 6.

Sportovní dětský den

hřiště, TJ Sokol Bystřička

24. - 26. 6.

Valašská 24, závod
horských kol na 24
hodin

hřiště, o.s. Valašská 24

2. 7.

Závody dračích lodí

přehrada, Dračí lodě Kojetín

9. 7.

Zájezd do Bystričky –
Slovensko

Bystrička, Obec Bystřička

15. 7.

Vodácký zájezd

TJ Sokol Bystřička

16. 7.

Červencová diskonoc

hřiště, SDH Bystřička

23. 7.

RATATA Show – festival
hist. Šermu

let. kino, Valmont

30. 7.

Bystřičská smeč
– mezinárodní
nohejbalový turnaj
hřiště,

TJ Sokol Bystřička

5. - 6. 8.

Starý dobrý western

let. kino, Gympleři

5. 8.

Noční soutěž v požárním
sportu

hřiště, SDH Bystřička

20. 8.

Bystřička Opeň –
tenisový turnaj

hřiště, TJ Sokol Bystřička

27. 8.

Loučení s prázdninami
(návštěva z Bystričky)

hřiště, Myslivecké sdružení
Bystřička

Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna člen holdingu
Nabízí tyto služby:
Pojištění osob – rodinné pojištění
Pojištění domácností a nemovitostí
Autopojištění
Cestovní pojištění
Pojištění pro podnikatele a organizace
Penzijní připojištění a stavení spoření
Kancelář
Sokolská 1268
Valašské Meziříčí
Tel./fax: 571 757 082
Úřední hodiny:
Po. Út, St, Čt: 8–17; Pá: 8–15
(1. poschodí, nad ČSOB, vedle prodejny
DIAMANT)
Přijímáme pracovníky, kontakt: 605 731 659
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Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na
našem úřadu práce?
V letech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.

V období od 1.5.2008 do 31.8.2011 bylo u Obce Bystřička v rámci projektu podpořeno 7
pracovních míst na VPP částkou 342 645,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského
sociálního fondu činila 85%, tj. 291 248,25 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila
15%, tj. 51 396,75 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP vyhrazovaly obce v okrese Vsetín pro uchazeče
nejčastěji v profesích: pomocný dělník – údržba veřejných prostranství a budov a dělník
čištění města. Pracovní příležitosti spočívaly zejména v údržbě veřejných prostranství,
úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací ve prospěch obcí nebo příspěvkových
organizací měst.
Nástroj VPP přispívá k udržení a obnovení základních pracovních návyků a motivace hůře
umístitelných uchazečů o zaměstnání, napomáhá tak snižovat hrozbu sociálního vyloučení
podpořené skupiny osob. Pro většinu osob z této skupiny je to jediná možnost jejich
uplatnění na trhu práce – jejich handicapem často bývá vyšší věk, zdravotní omezení, nižší
kvalifikace (nebo vzdělání v oboru, který není na místním trhu práce zaměstnavateli
vyhledáván), horší dopravní dostupnost atd.

