ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 6/2009
Vážení spoluobčané,
z vánočních svátků mívají radost především ti nejmenší.
U nás odrostlejších však dochází, po veškerém předvánočním shonu a přípravách, k blaženému pocitu nad
rozzářenými tvářemi našich dětí před hromadou doposud
nerozbalených dárků, či vlídného pohledu našich nejbližších. A co teprve, když pod stromečkem šustí vánoční
balící papír, který je nekompromisně vystaven rychlé
likvidaci malými nedočkavci, ano tento pocit je nám malou satisfakcí za celoroční starost o nejbližší. O Vánocích
obyčejně zjihnou i celoroční tvrďáci a mají radost třeba
z každoročních nových bačkor či ponožek. Každý má svá
přání a radosti si užívá i když se přání splní jen částečně.
Přeji si, aby se nám všem vánoční svátky vydařily tak,
jak si představujeme, aby nás neopouštělo štěstí, zdraví,
láska, optimismus a víra, že rok 2010 bude když ne lepší,
tak alespoň stejně dobrý jako ten uplynutý.
Jestliže jsem se před rokem zmínil, že pro obec Bystřička
byl rok 2008 pracovně rokem náročným, o tom letošním
to platí dvojnásob. K projektům, které se nám pomalu, ale
jistě daří realizovat, přibyly další. Jde především o zateplení a výměnu oken Mateřské školy Bystřička, jejíž interiér
byl částečně rekonstruován již v letošním roce částkou
1.000.000,-Kč z vlastních prostředků. Zda dojde k realizaci
kompletního projektu zateplení a výměny oken v hodnotě
2.300.000,-Kč se spoluúčastí 10% vlastních prostředků se
dozvíme začátkem příštího roku. Dále byla podána žádost
na dotační finance k nákupu lesní techniky a rekonstrukci lesních přibližovacích komunikací. Chystá se projekt
a hledá se vhodný dotační titul na rekonstrukci střechy,
výměnu oken a novou fasádu na budovu Základní školy
Bystřička, zpracovává se studie a následně projekt na
přístavbu společenského sálu „Hřiště U Lukášů“.
Hodnocení všech žádostí na získání dotací je závislé na
získání potřebného počtu bodů, které naši žádost posunou do dalšího kola hodnocení a také na dobrém výběru
zpracovatele žádosti, jenž má v tom či onom dotačním
titulu přehled a úspěšné reference.
Dále netrpělivě čekáme na oznámení úspěšnosti žádosti
„rekonstrukce dětského hřiště“ v zahradě Mateřské školy
v hodnotě 1.000.000,-Kč s 10% účastí. Na realizaci tohoto
projektu čekáme již dlouho, nicméně věřím, že i tato žádost vyjde kladně a našim nejmenším tak budeme moci
předat hřiště k užívání.
Záměrně hovořím o našich nejmenších, protože negativní aspekty v posledních měsících ukazují, že dospívající mládež si neuvědomuje jaké škody svým jednáním
způsobují nám všem. Škody jimi napáchané se musí
odstranit a to stojí ne malé peníze, které jdou z našich
daní, tedy i z kapes těchto výrostků. Nejedná se však
jen o škody materiální. Tím, že při návratu z diskotéky
partičky neurvalců posílené různým způsobem násilím
vytrhávají ochranné kryty elektrického vedení na pouličním osvětlení a následně ho zkratují, může dojít k těžkým
úrazům na zdraví nejen těchto potenciálních pachatelů,
ale i k úrazům zvěře, či nedej bože malých dětí, které
v nevědomosti a zvědavosti mohou zasahovat do odkry-

tého vedení. Poškozováním veřejného osvětlení to však
nekončí. Jedná se o další obecně prospěšné zařízení, které
užíváme všichni, což však na obci vzniknuvší partička
buď nechápe, anebo těmito činy si dokazují svou sílu či
dospělost. A tak bych nám všem položil otázku. Víme kde
se ve večerních či nočních hodinách pohybuje naše dcera
nebo syn a co asi dělají? Touto cestou bych Vás všechny
rodiče dospívajících dětí požádal, aby jste v době svátků
klidu využili zjihlosti Vašich ratolestí na obdrženými dárky a pohovořili i o těchto problémech a nemysleli si, že
„zrovna nás se to netýká“. Týká se to nás všech. Vysvětlete
dětem, že síla a dospělost spočívá v činech, které jsou
prospěšné pro nás všechny, a v období mladosti se síla využívá hlavně na sportovních kolbištích. Uvědomme si, že
s touto partičkou mohou chodit i jejich mladší kamarádi,
kteří tyto negativní jevy okoukají a předají zase mladším
kamarádům, čímž nám může vzniknou dominový efekt.
V takovém to případě by už nemělo smysl budovat nové
věci, protože by to byly vyhozené peníze. Naším přáním
však je se neustále rozvíjet, aby věci kolem nás byly hezké,
abychom se na Bystřičce cítili příjemně, abychom stále
častěji slyšeli ve vlaku, autobuse, na společenských akcích
od občanů sousedních obcí, že se na Bystřičce stále něco
děje. Věřím, že netradiční agitace v době vánočních svátků
bude mít vliv a společně docílíme kýženého výsledku.
Ale abych nehovořil v předvánočním čase pesimisticky,
zmíním se krátce i o akcích, které se těší oblibě. Organizované spolky v obci, které pracují jsou TJ Sokol Bystřička.
Tato složka je tou nejaktivnější, která v obci pracuje.
Akce které pořádají se stávají stále masivnějšími a zúčastňují se jich zájemci nejen z Bystřičky, ale i širokého
okolí, ba i ze zahraničí.
Další složkou je Sbor dobrovolných hasičů Bystřička.
Tato složka je po malém útlumu okolo roku 2000-2005
stále v nějakém pomyslném rozvoji. Mnozí občané jejich činnost ani nezaznamenají, ale úspěchy hasičů na
soutěžích dospělých, práce s mládeží a další aktivity jsou
obdivuhodné.
Tou poslední složkou, která v obci pracuje je Myslivecké
sdružení Bystřička. Myslivci, kteří jsou veřejností vnímáni
pouze jako lovci, vykovávají svou činností neocenitelnou
službu naší přírodě, ale stále častěji o sobě dávají vědět
i pořádáním společenských akcí. Ta poslední byla „rozloučení s prázdninami“ za účasti partnerské obce Bystrička.
Na této velmi kvalitně připravené akci myslivci ukázali, že
umí a chtějí se podílet na společenském životě v obci. Ne
méně důležitou činnost pro přírodu vykonávají i včelaři
působící na Bystřičce.
Výstavba chodníků v obci je téměř před dokončením. Je
spousta občanů, kteří stavbu i ve stavu jakém se v současnosti nachází přivítali a užívají ji, ale je i mnoho těch, kteří
neskrývají kritiku. Těmto bych rád zodpověděl proč je tomu
tak a ne dle jejich představ, a to na úřadu před rozloženým
projektem, nebo přímo na zastupitelstvu, nebo telefonicky.
Myslím, že většina stavbou dotčených občanů, kteří přišli a
žádali drobnou změnu dle jejich představ byla uspokojena
tak, aby nebylo příliš zasahováno do projektu a zásah byl
akceptovatelný všemi stranami. Přátelé věřte, že stavba ta-
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kového charakteru je stavbou docela náročnou. Koordinace
s dotčenými orgány a účastníky řízení je mnohdy časově
tak zdlouhavá, čímž dochází ke zpoždění. Navíc vícepráce,
které jsme žádali po zhotoviteli si vyžadovaly přepracování
projektové dokumentace, schválení Stavebním úřadem,
změna materiálu a jejich výrobu, kdy v tak malém množství jaké jsme objednávali, žádný výrobce nevyrobil tak
rychle, aby nebyly pozdrženy termíny. Zkrátka těch úskalí,
přes které je třeba se přenést, je velká spousta a ti, kteří
o vzniknuvších problémech neví, mluví asi tak, jako když je
na hokejovém zápase 5000 diváků a každý by danou situaci
řešil jinak. Tím se najednou hlediště stává trenérskou lavičkou, kdy trenér se nedohodne se svým asistentem ani mužstvem a zápas je veden k nezdaru. Já věřím, že naše hlediště
ve všech případech podpoří trenéra, asistenta i mužstvo,
abychom mohli jako celek ve výsledkové listině jen stoupat.
Výstavba kanalizace byla popisována již v předešlém
zpravodaji, nicméně chtěl bych ještě jednou poděkovat
všem, jak je k přípravě stavby přistupováno. Znovu však
musím vzpomenou těžkosti, které nás budou provázet
realizací, tak jako každou stavbu.
Vážení přátelé, závěrem bych Vám chtěl poděkovat za
Vaši práci, kterou jste byť i skrytě vykonávali ve prospěch
naší obce. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, hodně zdraví, štěstí a úspěšné vykročení
do Nového roku.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
SILVESTR 2009
Obecní úřad Bystřička si Vás dovoluje pozvat na „Rozloučení s rokem 2009“, které se stalo již tradicí. Tak jako
minulý rok se sejdeme v areálu „U Lukášů“, kde budeme
mít možnost se setkat se sousedy, kamarády známými,
které jsme nepotkali třeba celý rok. Mrazivé počasí nám
zpříjemní zapálená vatra, hudba Sama Šrámka, občerstvení vlastní nebo ze Sport klubu. Ze starým rokem
se rozloučíme těsně před půlnocí a Nový rok přivítáme
ohňostrojem a společným přípitkem.
Sbírka na ohňostroj
Vážení občané, vzhledem ke krizi, která zastihla nejen
výrobní sféru, ale i obce a města, nebyla zajištěna od
sponzorů taková částka, aby mohl být ohňostroj v kvalitě
jako v uplynulých letech. Proto jsme se rozhodli oslovit
Vás občany a uspořádat dobrovolnou sbírku na ohňostroj.
Zapečetěná kasička na sbírku by byla uložena na Obecním
úřadu a v místě konání akce.
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.
Otevírací doba Obecního úřadu v době Vánoc:
Pondělí 21.12. 8 – 17 hod.
Úterý 22.12. 8 - 15 hod.
Středa 23.12. 8 – 12 hod.
Případné platby, ověřování podpisů, kopií pouze do
23.12. do 12-ti hod.
V době od 28.12.2009 do 4.1.2010 je úřad pro veřejnost
uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel. 777 604 205.
Svoz odpadů v době Vánočních svátků
Pravidelný svoz komunálního odpadu
pondělí 21.12.2009
pondělí 4.1.2010

Svoz odpadu v roce 2010.
interval svozu komunálního odpadu: pondělí – lichý týden
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Poplatky pro rok 2010
Cena poplatků poskytovaných služeb obcí zůstává stejná jako v letošním roce.
Voda		
13,-Kč 1m3,
Odpady
350,-Kč osoba a rok u občanů obce Bystřička
350,-Kč u nemovitosti sloužící k rekreaci.
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává
stejný
Cena půdy:
Bystřička I. - 2,43,-Kč
Bystřička II. - 2,94,-Kč
Sousedský bál
Obecní úřad Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sousedský bál, který se uskuteční v pátek 22.1.2010 v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod. vstupné 100,Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen na Obecním úřadu
Bystřička v pondělí 4.1.2010. V předprodeji bude 120 ks.
vstupenek. 10 vstupenek bude možno zakoupit v restauraci „Na Nové“ těsně před plesem. Deset hlavních cen bude
slosovatelných na vstupenku, další ceny budou obsaženy
v ruličkové tombole. Srdečně zvou pořadatelé.

