ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2010
KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV 2010
Zvolení kandidáti:
Ing. Bartoň Josef
– člen finanční komise
Fojtíček Zbyněk
– starosta
Ing. arch. Hurtová Alexandra – předseda sociální komise
			
a zástupce pro územní plánování
Ing. Hurta Karel		
– předseda kontrolní komise
Mgr. Kotrla Pavel
– předseda komise pro kulturu
			   a sport, člen kontrolní komise
Kovář Karel		
– člen kontrolní komise
Nováková Květoslava
– místostarostka
Rudolecký Petr		
– člen komise pro kulturu a sport
Šimčík Radek		
– člen finanční komise
Šrámek Jiří		
– předseda finanční
			   a člen sociální komise
Výmola Ivan		
– člen komise pro kulturu a sport
1. BSP POŘÁDÁ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁJEZDY
4. 12. 2010 Valašský mikulášský jarmek ve Valašských
Kloboukách, odjezd v 9.00 hod. od obchodu ,,U Nováků“,
dále po autobusových zastávkách. Cena dopravy: dospělý
– 150 Kč, dítě 6-12 let – 50 kč, do 6 let – zdarma.
18. 12. 2010 Győr Adventní trhy, historické centrum
(UNESCO), termály, odjezd v 5.30 hod. od obchodu
,,U Nováků“, dále po autobusových zastávkách. Cena
dopravy: dospělý – 400 Kč, dítě 6-15 let – 200 Kč.
Autobusovou dopravu zajišťuje: 1. BSP Bystřička,
kontakt:732 124 421, 732 124 421
DISKOTÉKA PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
TJ Sokol Bystřička pořádá 11. 12. 2010 v sále ,,U Lukášů“
diskotéku pro starší a pokročilé (české i zahraniční hity
ze 70-90 let + žhavé české hity) začátek ve 20.00 hod.,
vstupné – 50 Kč, po dobu akce se nekouří.

Pro tuto alternativu jsme se rozhodli i proto, že
profesionálně zajištěný ohňostroj, je bezpečný a eliminuje
úrazy nekvalitní pyrotechnikou zakoupenou na tržišti. Do
takovéto pyrotechniky jsou mnohdy rodinami investovány
značné částky a efekt zdaleka neodpovídá ceně. Hlavně
úrazy s neodbornou manipulací jsou mnohdy tragické.
Rovněž domácí zvířata a lesní zvěř trpí na značné ploše
katastru.
DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Jednotce SDH Bystřička byla z rozpočtu Zlínského kraje
poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 3.000,-Kč
na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných
hasičů.
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
V měsíci říjnu byly dokončeny práce na mateřské školce
Bystřička, kde bylo provedeno zateplení obvodového
zdiva, stropu a výměna oken. Práce prováděla firma, která
nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu – TMstav s.r.o.
Vsetín.
Finanční prostředky byly získány z Evropské unie –
z Fondu soudržnosti, a to 85% uznatelných nákladů. 5%
představovaly dotace Státního fondu životního prostředí
ČR a 10% vlastní zdroje.
Náklady na realizaci:
Cel. výdaje projektu: 		
Cel. způsobilé výdaje projektu
Vlastní zdroje:			
Zdroje EU z fondu soudržnosti
Podpora SFŽP ČR		
Nezpůsobilé výdaje projektu

1.959.604,- Kč
1.662.244,- Kč (100%)
166.224,- Kč (10%)
1.412.907,- Kč (85%)
83.112,- Kč
(5%)
297.360,- Kč

Od zrealizovaného projektu se očekává, že úspora energií
by měla být až 35%, což se však ukáže až po ukončení
topné sezony 2010-2011.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
Tak jako každý rok si Obec Bystřička
dovoluje pozvat všechny děti,
rodiče, babičky i dědečky na tradiční
M I K U L Á Š S KO U B E S Í D K U, k t e rá s e
uskuteční v sobotu 4. 12. 2009 od 17:00
hodin u osvětleného vánočního stromku
v okolí prostor hasičské zbrojnice.
SBÍRKA NA OHŇOSTROJ
Vážení občané, vzhledem k tomu, že loňská
sbírka na uspořádání silvestrovského
ohňostroje dopadla nad očekávání
dobře, chceme tuto dobrovolnou sbírku
uspořádat i v letošním roce. Proto jsme
se rozhodli Vás občany opět oslovit.
Zapečetěné kasičky na dobrovolnou sbírku
na ohňostroj budou uloženy na Obecním
úřadu, v samoobsluze Pod Růžďkou
a v místě konání akce.

interiér mateřské školky

Zpravodaj 4/2010 (aktuální k 25. 11. 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

