ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2010
Vážení spoluobčané,
a už je to tu zase. Po roce se opět věnujeme před‑
vánočnímu shonu, abychom na Štědrý den mohli
v klidu usednou ke štědrovečerní večeři a těšit se
z radosti blízkých. Alespoň na chvíli se zklidnit
a vychutnat si vánoční atmosféru. Tak mě nějak
připadá, že každý rok se doba té prožité radosti zkra‑
cuje. Zajisté je to přibývajícím věkem, či odrostlými
dětmi. Myslím si však, že nejvíce se na tom podepi‑
suje současná uspěchaná doba. Proto zkusme ale‑
spoň na Vánoce mobilní telefon zapnout jen proto,
abychom zavolali blízkým, známým, kamarádům,
které nemůžeme navštívit osobně. Použijme tlačítko
„power“ na našem dálkovém ovladači od televizoru
nebo počítači, teple se oblečme, vyrazme s dětmi,
vnoučaty, pejskem do přírody a zkusme vánoční
atmosféru nasát i z vnějšku. Věřím, že se každému
vycházka bude líbit a vytvoříme si tak chuť na něco
dobrého k snědku a v teple rodinného krbu se mů‑
žeme seznámit s nějakou novou společenskou hrou,
kterou jsme našli pod stromečkem. Teprve poté, co
jsou vyčerpány možnosti společenské zábavy, vy‑
berme z bohatého televizního programu žánr, který
je nám po chuti. Ne nebojte se, v žádném případě
nechci nikomu nutit jak má prožít svůj volný čas.
Je to jen malé zamyšlení nad tím, jak rychle a ste‑
reotypem žijeme.
Vážení a milí, dovolte mě, abych Vám všem popřál
příjemné prožití Vánočních svátků, co nejvíce rodin‑
né pohody, úspěšný rok 2011. To podstatné si však
nechám nakonec. Zdraví máme jen jedno a proto
se k němu chovejme jako k nejlepšímu kamarádovi,
aby nám to přátelství vydrželo co nejdéle.
Zbyněk Fojtíček, starosta

SILVESTR 2010
Obec Bystřička si Vás dovoluje pozvat na „Roz‑
loučení s rokem 2010“. Tato akce se těší své oblibě
u mnoha občanů nejen z Bystřičky, proto se jsme se
rozhodli i letos sejít v areálu „U Lukášů“, kde se se‑
tkáme se svými sousedy, kamarády a známými. Aby‑
chom mohli lépe odolávat mrazivému počasí, bude
zapálena vatra, kde se budeme moci ohřát. Ohřát
se budete moci i ve Sport klubu, kde bude možno
zakoupit občerstvení. Příjemné melodie k navoze‑
ní té správné atmosféry vybere Sam Šrámek. Se
starým rokem se rozloučíme před půlnocí a Nový
rok přivítáme ohňostrojem a společným přípitkem.
SBÍRKA NA OHŇOSTROJ
Vážení občané, přesto, že tento článek vyšel v před‑
chozím zpravodaji, dovoluji si ho publikovat znovu:

Sbírka na uspořádání Silvestrovského ohňostroje
dopadla nad očekávání dobře, proto bychom chtěli
tuto sbírku uspořádat i v letošním roce. Rozhodli
jsme se opět oslovit Vás občany a uspořádat dob‑
rovolnou sbírku na ohňostroj. Zapečetěná kasička
na sbírku bude uložena na Obecním úřadu, v samo‑
obsluze Pod Růžďkou a v místě konání akce.
Pro tuto alternativu jsme se rozhodli i proto, že
profesionálně zajištěný ohňostroj, je bezpečný a eli‑
minuje úrazy nekvalitní pyrotechnikou zakoupenou
na tržišti. Do takovéto pyrotechniky jsou mnohdy
rodinami investovány značné částky a efekt zdaleka
neodpovídá ceně. Hlavně úrazy s neodbornou mani‑
pulací jsou mnohdy tragické. Rovněž domácí zvířata
a lesní zvěř trpí na značné ploše katastru. Přesto však
je pravdou, že ne všem občanům se způsob loučení
se starým rokem líbí, a i to je jeden z důvodů proč
chceme pyrotechniku soustředit do jednoho místa.
OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOCÍCH
Středa: 22.12.2010 — 8‑17 hod. Případné platby,
ověřování podpisů, kopií pouze do 22.12.2010 17
hod. V době od 23.12.2010 do 31.12.2010 je úřad pro
veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti můžete
volat na tel. 777 604 205. Místní knihovna bude
29.12.2010 uzavřena.
SOUSEDSKÝ BÁL
Obec Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sou‑
sedský bál, který se uskuteční v pátek 21.1.2011
v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod. vstupné 100,‑Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen 3.1.2011
na Obecním úřadu Bystřička. V předprodeji bude
120 ks. vstupenek, 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 rulič‑
kové tombole. Srdečně zvou pořadatelé.
POPLATKY PRO ROK 2011
Cena poplatků poskytovaných služeb obcí pro rok
2011 je upravena následovně:
Voda 15,‑Kč 1 m3,
Odpady 400,‑Kč osoba a rok u občanů obce Bys‑
třička
400,‑ Kč u nemovitostí sloužící k rekreaci. Viz
vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává
stejný. Cena půdy:
Bystřička I. – 2,43,‑Kč;
			
Bystřička II. – 2,94,‑Kč

Zpravodaj 5/2010 (aktuální k 20. 12. 2010) 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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Bystřička - svoz odpadu v roce 2011

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU NA ROK 2011
3x
měsíc

Komunální odpad - SKO

3x

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

3.

14.

14.

11.

9.

6.

4.

1.

12.

10.

7.

5.

17.

28.

28

25.

23.

20.

18.

15.

26.

24.

21.

19.

4.11.

9.12.

31.
14.1.

Tříděný odpad - PLASTY

18.2.

1.4.

6.5.

10.6.

27.5.
11.3.

Tříděný odpad - SKLO

15.7.

19.8.

23.9.

26.8.
17.6.

JARNÍ ÚKLID
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červenou barvou označeny svátky

pozn.
:
SVOZ
ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
MIKULÁŠ 2010
Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU ( datum bude dopředu oznámen )

Pondělí 3.1.2011

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB VSETÍN,
S.R.O., PROVOZOVNA: LOGISTICKÉ CENTRUM
ODPADU
Vážení občané.
Vaši sběrnou odpadovou nádobu Vám nevyvezeme
v případě
1) že vlastníte – zakoupíte nádoby, které nelze
vyprazdňovat naší svozovou technikou (viz foto).
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, sádrokar‑
ton, lepenka, azbestový odpad, …)
• nebezpečný odpad (obaly od barev, olejů, zá‑
řivky, …)
• objemný odpad (zbytky nábytku, matrace,
lino, …)
• zeminu a kamení
V případě nejasnosti, volejte 733 678 995 – středis‑
ko svozu odpadu

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

