ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2008
že multifunkční hřiště bude vhodným dárkem k blížícímu se jubileu 90 let od založení TJ Sokol Bystřička, které si připomeneme
v příštím roce 2009.
Pojďme se podívat, co se podařilo
Slavnostní zpřístupnění části nového úseku a otevření nového
multifunkčního hřiště proběhne v sobotu dne 4. 10. 2008 a je
nám ctí pozvat i všechny občany a tuto krátkou sobotní odpolední akci.
Otevření nové části trasy bude zahájeno u Obecního úřadu ve
14:00 hod. odkud krátkou procházkou přejdeme na hřiště, kde
bude probíhat volná prezentace multifunkčního hřiště.
Občané mohou využít přítomnosti níže uvedených hostů k diskusi s nimi. Připraveno je i občerstvení, které bude pro všechny
zúčastněné zdarma a odpoledne zpestří cimbálovka.
Pozvaní hosté:
Občané obce Bystřička
Stavba nových chodníků
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ v naší OBCI v délce 2500 m
Chodníky v obci jsou důležitým prvkem v rámci bezpečnosti
pěších na pozemních komunikacích. Zvláště v místech, kde jsou
stávající vozovky zúženy nebo v místech přístupů k autobusovým zastávkám, jsou chodníky vítaným prvkem pro pohodlnější
užívání komunikací.
Jak jste jistě sami zaznamenali i v naší obci jsme začali s jejich
výstavbou. Období příprav celého projektu trvalo téměř dva roky
a příprava samotné realizace 9 měsíců. A věřte příprava nebyla až
tak snadná, nicméně jsme rádi, že se vše zdařilo. Podařilo se nám
domluvit s majiteli, přes jejichž pozemky některé části chodníků
budou vedeny, zajistit financování celého projektu, vybrat projekční kancelář a stavební společnost. Plánovaná délka chodníků
je 2500 m a to od Restaurace Na Nové až po Samoobsluhu pod
Růžďkou. Celková investiční náročnost projetu se bude pohybovat kolem 22 mil Kč, přičemž 1 m chodníků bude stát 8 800 Kč.
Tato investice patří mezi největší, které jsme na Bystřičce dosud
realizovali, ale jenom pro zajímavost „pouhé“ přemostění potoka
u školy pod Růžďkou nás přijde na 2 mil. Kč.
Stavební práce byly započaty v měsíci září a její dokončení
je plánováno do 30.6.2009. V průběhu realizace výstavby bude
zvýšený provoz stavební mechanizace, což určitým způsobem
omezí i provoz a pohyb v obci, proto bychom Vás všechny chtěli
požádat o trpělivost a opatrnost.
Výstavbu chodníků vnímáme jako dobrý krok pro zkvalitnění
života v obci. K posílení bezpečnosti chodců, cykloturistů a motoristů v současném dopravním provozu v obci přispějí i zvýšené
obrubníky a sjezdy chodníků. Plánovaný odvod povrchových
vod z komunikace a následná nová asfaltová úprava povrchu
komunikace by měla přispět k i prodloužení celkové trvanlivosti
nových chodníků a komunikace.
Projekt multifunkčního hřiště
Současně obec Bystřička a Tělovýchovná jednota SOKOL spustili realizaci projektu multifunkčního hřiště. Dotaci na tuto akci
poskytl Zlínský kraj. Jedná se o nově vybudované víceúčelové
hřiště (asfaltobetoná plocha s mantinely) umístěné vedle Sportklubu v areálu U Lukášů, jenž umožní nejen dětem a mládeži
sportovní vyžití ve všech ročních obdobích. Multifunkční hřiště
nabízí možnost různých sportovních aktivit jako např. minifotbal,
hokejbal, inline hokej, košíková, volejbal, nohejbal, tenis, házená,
badminton, bruslení na kolečkových bruslích, streetball. Věřme,

RNDr. Petr Nečas - místopřed. vlády, ministr práce a soc. věcí
Pavel Svoboda - poslanec PČR
Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje
Mgr. Josef Slovák - náměstek hejtmana Zlínského kraje
Jiří Částečka - starosta Valašského Meziříčí
Květoslava Othová - starostka Vsetína
Markéta Blinková - místostarostka Rožnova pod Radhoštěm
Ing. Pavel Kotrla – starosta Růžďky
Naděžda Geržová – starostka Mikulůvky
Čeněk Hajný – starosta Jablůnky
Přemysl Sousedík – starosta Oznice
Ing. Jaroslav Machala - starosta Pržna
Ing. Miloslav Studenka - starosta Malé Bystřice
Josef Konvičný - starosta Jarcové
Mgr. Štěpánka Mikulenková – starostka obce Vidče
Jiří Nauš - jednatel Stavební mechanizace VM s.r.o.
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
UHER COMPANY s.r.o.
Ing. Ivo Prokop - jednatel společnosti PROKOP MOSTY s.r.o.
Ing. Bronislav Malý - ředitel ŘSZK
Ing. Karel Chudárek – ředitel ŘSD ČR
Jménem zastupitelstva a obce Bystřička srdečně zve
Zbyněk Fojtíček, starosta

Vznik nového hřiště

Zpravodaj 4/2008 (září 2008) 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

Sběr a odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Sběr proběhne v sobotu 25.10.2008 na parkovišti u Obecního
úřadu v době od 7:00 do 12:00. Kontejnery budou přistaveny již
v pátek.
Co to je objemný odpad?
Jedná se o domovní a živnostenský odpad, který vzhledem
ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných
sběrných nádob, např. nábytek, křesla, gauče, kuchyňské desky,
dřezů, koberce, linolea, matrace, kočárky, oblečení, také pneumatiky atd. Velké prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné
nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky,
teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky,
desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie,
čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, apod.
Dále můžete odevzdat EEZ (elektronické a elektrické zařízení)
– televize, ledničky, rádia, monitory atd.

VALAŠSkÁ ČTYŘIADVACÍTKA
V PODÁNÍ BORCŮ Z BYSTŘIČKY
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Návod na správné tĢídĒní odpadĪ :

ŽLUTÉ PYTLE
jsouobaly.
urþeny
na plastový
odpad.
Vhazujeme pouze þisté, vymyté a vyprázdnČné vytĜídČné obaly.Lahve sešlápneme a zašroubujeme
ze þisté, vymyté a vyprázdnČné
vytĜídČné
Lahve
sešlápneme
a zašroubujeme
Do tČchto pytlĤ :

patĜí
- plastové PET lahve - tj. od minerálek, piva, mléka, limonád, …
,…
- tvrdé
plastyjar,
- tj.…
od) drogistických a pracích prostĜedkĤ ( šampony, mýdla, prášky, aviváže, jar, … )
mpony, mýdla, prášky,
aviváže,
- mČkké plasty – sáþky, pytlíky a tašky ( jen þiré )
nepatĜí

plastové
krabiþky odhmot
lékĤ,tak
plastové
injekþní stĜíkaþky,
plastové
obaly
od olejĤ ( motorový, od pohonných hmot tak i potravináĜský ),pneumatiky, pryže
aly od olejĤ ( motorový,
od pohonných
i potravináĜský
),pneumatiky,
pryže,
lepidla,
stavební
materiál
a obaly od
stavebního
a izolaþního
materiálu
(napĜ.potrubí,
linoleum), obaly od desinfekþních prostĜedkĤ, pČnový polystyrén, plastov
pĜ.potrubí, linoleum),
obaly od
desinfekþních
prostĜedkĤ,
pČnový
polystyrén,
plastové
obaly
s alobalem, nádobky od sprejĤ, plastové složky, molitan, …..

