ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2009
Zpráva o lesním hospodářství v rOCE 2008
V letošním roce bylo  vytěženo 200,21 m3 jehličnatého
a   238,27 m3 listnatého dřeva ,tj. celkem 438,48 m3.
Veškeré jehličnaté dříví pocházelo z kůrovcových
těžeb, listnaté dříví bylo z bukových probírek.
Příjmy za prodej dřeva byly 361.382 Kč. Z toho
místním občanům bylo prodáno v letošním roce   palivového dříví za 98.073 Kč. Cena bukového palivového
dříví byla 1.100 Kč/m3. Odvoz dřeva již několik let
zajišťuje místní firma AGRO-BESKYD. Cena za odvoz
v rámci obce byla 1.500-3.000 Kč.
Celkové náklady na lesní hospodářství v roce 2008
byly 354.534 Kč. V této částce je zahrnuto i rizikové
kácení ve výši 90.000 Kč. Jednalo se o kůrovcové stromy
v blízkosti jedné chaty v Klenově.
Letošní rok bude ve znamení přípravy nového lesního hospodářského plánu pro r. 2010-2019.  Rovněž  
je nutno provést po obci skácení několika kusů
přestárlých stromů.
Jde o staré stromy, které jsou pohnilé a v blízké budoucnosti  mohou ohrožovat kolemjdoucí občany nebo
rostou v bezprostřední blízkosti elektrického vedení.  
Proto se zastupitelé rozhodli k jejich včasnému
skácení. Věřím, že občané pochopí nutnost tohoto
opatření a nedojde k medializaci kácení, tak jako se
stalo na jaře při kácená lip pod přehradou.
Ing.Jaroslav Batka
odborný lesní hospodář

Odvoz palivového dříví z Klenova

OBECNÍ ÚAD V BYSTICE A TJ
SOKOL BYSTIKA VÁS ZVE NA
POUTAVÉ VYPRÁVNÍ A
PROMÍTÁNÍ CESTOVATELE
IGORA BREZOVARA
O SVÉM CESTOVÁNÍ KOLEM
SVTA

Podpora odkanalizování obce
Poskytovatelem podpory na realizaci „Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na odkanalizování obce Bystřička „ZLÍNSKÝ
KRAJ“.

Kde: restaurace „U LUKÁŠ“
Kdy: tvrtek 5.3.2009 v 19:00 hod.
Vstupné: 50,-K

Svoz odpadu v roce 2009
Pozn.: Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO
SVOZU (datum bude dopředu oznámen).
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Zpravodaj 1/2009 (aktuální k 2.3.2009) 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

