ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2010
Ohlédnutí za Silvestrem
Přesto, že se jaro již představilo v plné své kráse,
zavzpomínejme na ukončení starého a vítání
Nového roku, jenž se v naší obci již stává tradicí,
která navazuje na společenské akce konané
v průběhu celého roku. Jedná se o událost, která
mnohé z nás vytáhne z tepla rodinného krbu,
opustíme skvělý obraz barevného televizoru a dáme
tak přednost v poslední den roku setkání s blízkými,
sousedy a kamarády pod širým nebem, kde společně
vyčkáváme příchodu Nového roku a vítáme jej
ohňostrojem. Ne jinak tomu bylo i minulého Sil‑
vestra, ovšem s tím rozdílem, že na financování
ohňostroje se podíleli mnozí z vás. Koncem roku
totiž probíhala Silvestrovská sbírka na již zmiňovaný
ohňostroj. Ten byl levnější nežli v předloňském roce
a to v částce 35.000,‑Kč, přesto však si dovolím tvrdit,
že střelmistr zábavné pyrotechniky Josef Matůš,
skladbou světelných efektů, prokázal i své výtvarné
umění, kvalitou z uplynulých ročníků v žádném
případě nezaostával. O to větší radost jsme mohli
cítit při pohledu vzhůru, kde jsme zhlédli ten svůj
záblesk, na který jsme přispěli. Já děkuji všem, kteří
pochopili záměr sbírky, která bez pochyby svůj účel
splnila. Musím s radostí konstatovat, že vybraná
částka vysoce předčila mé očekávání a po sečtení
jsme mohli napsat, že bylo vybráno 20.620,‑Kč.
Ještě jednou děkuji všem, kteří jakýmkoliv obnosem
přispěli.
Investiční akce „Bystřička – kanalizace a ČOV“
V pátek 19. 3. 2010 proběhlo dlouho očekávané
výběrové řízení na zhotovitele investiční akce
„Bystřička – kanalizace a ČOV. Výběrovému řízení
předcházel dlouhodobý schvalovací proces, který
prováděl Státní fond životního prostředí. Ten
stanovil hodnotící kritéria dle důležitosti: celková
cena díla s DPH 75%, smluvní pokuty 13%, a lhůta
výstavby 12%.
Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení si
přebralo 16 firem z České republiky i zahraničí.
V termínu podalo své nabídky pět firem. Vzhledem
k tomu, že výběrové řízení takovéhoto charakteru
samotná obce Bystřička není schopna zajistit, byla
vybrána společnost, která zajišťovala výběrové řízení
od A až do Z. V konečné fázi výběrového řízení firma
předložila návrh nejlépe hodnocené nabídky. Dne
23. 3. 2010 zastupitelstvo obce Bystřička schválilo
nejlepší nabídku na zhotovení investiční akce
„Bystřička – kanalizace a ČOV“, kterou je obchodní
firma Stavební mechanizace VM s.r.o., sídlo: Valašské
Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 75701, právní forma:

Společnost s ručením omezeným, IČ: 26831368, na‑
bídková cena včetně DPH: 73 654 066,87 Kč (slovy se
dmdesáttřimilionyšestsetpadesátčtyřitisícešedesát
šest korun českých a osmdesátsedm haléřů).
Další postup bude následující: uchazečům bude
rozesláno rozhodnutí o výběru zhotovitele a bude
běžet 15‑ti denní lhůta na případné odvolání,
či podání námitky. Poté by měla být podepsána
smlouva se zhotovitelem stavby. Tato smlouva
bude zaslána na Státní fond životního prostředí.
Dalším hluchým obdobím bude čekání na smlouvu
se Státním fondem životního prostředí, aby mohlo
proběhnout předání staveniště, a teprve poté bu‑
deme moci čerpat přidělené dotace. Nejbližší ter‑
mín, kdy by mohla být fyzicky zahájena stavba je
září 2010.
Závěrem bych jen uvedl, že kdo by měl zájem
nahlédnout do všech předložených nabídek
k výběrovému řízení, může tak učinit na Obecním
úřadu.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce Bystřička
Zpráva o lesním hospodářství
Obec Bystřička vlastní lesní porosty v členitém
terénu okolí Klenova. Výměra lesů činí 89,61ha (v KÚ
Bystřička I. je 81,18ha a v KÚ Malé Bystřice 8,43 ha.)
Dle jednotlivých druhů je buk zastoupený 70%,
smrk 26%, zbylé 4% připadají na jedli a borovici.
Celková zásoba dřevní hmoty je cca 35 000 m3.
Na 10,41ha se nacházejí tři přírodní rezervace,
ve kterých se neprovádějí žádné zásahy.
Podle lesního hospodářského plánu (LHP)
na r. 2000‑2009 byla předepsaná těžba 3955 m3.
Ve skutečnosti se za toto období vytěžilo 3 317 m3
(1425m3 jehličnatého a 1892 m3 listnatého dřeva).
Z tohoto množství připadlo na nahodilé těžby
(kůrovec, polomy) 1186 m3, tj.36% z celkové těžby.
Hlavním důvodem, proč se ve skutečnosti vytěžilo
o 600 m3 méně, než nám dovolovala lesní hosp.
kniha je skutečnost, že některé místa jsou obtížně
přístupné.
Od 1. 1. 2010 nám začalo nové decennium. To
znamená, že máme nový lesní hospodářský plán,
který platí od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019. Téměř
všechny porosty dosáhly mýtního věku. Oproti
minulému deceniu, které bylo zaměřené na vý‑
chovné těžby, se nyní budou provádět obnovní
těžby (tzn. holoseče) na cca 65% lesa. Celková výše
těžeb na toto decennium je 10 390 m3 (8795 m3
mýtní úmyslná těžba‑tj.holoseč, 1595 m3 předmýtní
úmyslná‑tj.probírky). To je oproti minulému decen‑
nium nárust 2,6x.
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2010 (10:00‑12:00) ve dvoře obecního úřadu. Věci
prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby
se transportem nepoškodily.
Očkování psů a koček proti vzteklině
Povinné očkování se uskuteční 27. 3. 2010. U Kleno‑
va – 9:00; autobusová zastávka u ZD – 9:15; u školy –
9:30; u obecního úřadu – 10:00; u Pospišilíků – 10:30;
Na Nové – 11:00. Cena 100 Kč, možnost vakcinace
i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné.

Porostní mapa
Hospodaření v r. 2009
V minulém roce byla těžba 197,13 m3. Z toho
místním občanům bylo prodáno celkem 135 m3 bu‑
kového palivového dříví za 142 343 Kč.. Kromě toho
si občané formou samovýroby vychystali dalších asi
50 m3 paliva. Dne 16. 10. došlo ve všech bukových
porostech k vrcholovým zlomům, které způsobil
mokrý sníh. Naštěstí v obecním lese nedošlo
k větším škodám, tak jak tomu bylo u sousedních
majitelů (LČR, Baťa).
Hospodaření v r. 2010
V této chvíli dochází k mýtním těžbám smrku
a buku na celkové ploše 2,50ha. Plán na tento rok
činí cca 1000 m3, převážně bukového dřeva.
Zájemci o palivové dříví se mohou i letos přihlásit
u lesního hospodáře na tel. 604 522 580. Cena za 1 m3
je stále 1.100Kč. Rovněž je možno si dříví vychystat
formou samovýroby za 50 Kč/prm.
Nutno dodat že vzhledem k povaze terénu je práce
v obecním lese náročná. Některé porosty jsou špatně
přístupné Proto je moji prioritou, pokud to dovolí
finanční situace obce, budovat další přibližovací
linky na místech, kde doposud bylo přibližování
dřeva obtížné. V letošním roce, pokud uspějeme
s žádostí, dojde k vybudování zpevněné odvozní
cesty v délce 900m v ceně asi 4,3 mil. Kč. Výstavba by
měla být financována EU. Rovněž jsme podali žádost
o dotaci na nákup techniky – traktoru s mulčovacím
ramenem, štípačem polen, radlicí, štěpkovačem,
která nám dodace byla přidělena.
Ing. Jaroslav Batka, odborný lesní hospodář
Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Bystřička
vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního
oblečení (dámské, pánské, dětskéú, lůžkovin,
prostěradel, ručníků, uterek, záclo, peří, péřových
a vatových přikrývek, polštářů a dek, domácích
potřeb, veškeré nepoškozené obuvi. Věci, které nelze
vzít: znečištěný a vlhký texti, ledničky, televize,
počítace, elektronika, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola, kočárky, lyže. Sbírka se uskuteční
ve středu 12. 5. 2010 (8:00‑17:00) a v sobotu 15. 5.

Zvonička – historická reminiscence
Někdy v prvé třetině
minulélo století vyfo‑
tografoval diplomat,
fotograf a spolupracov‑
ník mnoha regionál‑
ních periodik Florián
Zapletal rozpadající
se zvoničku při cestě
ve d o u c í o d ú d o l n í
přehrady na Bystřičce
k tehdejší železniční
zastávce Růžďka.
Přetištěnou fotografii
jsem objevil v jednom
z ročníků národopis‑
ného sborníku Naše
Valašsko.V roce 1937 však již tato zvonička nebyla.
Podle dostupných kusých informací stávala někde
poblíž areálu JZD, U Tomečků. Tuto drobnou sakrální
stavbu jsme se rozhodli obnovit v její historizující
podobě, tedy jako bedněný přístřešek se sedlovou
střechou a kuželovitou stříškou nad zvonkem.
Věříme, že připomeneme historii obce, ale i zatrak‑
tivníme její vzhled. Zvonička bude stát Pod Růžďkou,
na travnatém prostranství za lávkou pro pěší.
Mgr. Pavel Kotrla
URBAN PZT, s.r.o., areál ZD Bystřička 342, 756 24
Bystřička IČ: 25358669, Tel + Fax: 571 443 590, mo‑
bil: 604 208 886, E‑ mail: urban.bystricka@cmail.cz.
NABÍDKA VÝKOPOVÝCH PRACÍ: Nabízíme výkopové
práce pásovým bagrem BOBCAT X 220. Šířka lžíce 40 cm,
max. výkopová hloubka do 220 cm, šířka stroje 1 m.
Cena za 1 hod práce: 450 – 600 Kč (včetně dopravy a dle
náročnosti terénu). Těším se na případnou spolupráci.

