ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2008
Zpráva PČR OO Jablůnka
o bezpečnostní situaci
a veřejném pořádku
v obci Bystřička v roce 2007

V roce 2007 bylo PČR OO Jablůnka šetřeno
v obci Bystřička 34 trestných činů, což je 23 %
z celkového počtu trestných činů šetřených PČR
OO Jablůnka. Objasněnost trestných činů byla
na 68%, to znamená, že 14 trestných činů zůstalo
neobjasněno a 20 trestných činů bylo objasněno.
Z počtu neobjasněných trestných činů je 10
činů krádeží vloupáním, zbytek tvoří ostatní
trestná činnost. U objasněných trestných činů
je 7 krádeží vloupáním, 10 ostatní trestná činnost a 3 trestné činy opilství řidičů.
Pokud jde o přestupky, tak v roce 2007
bylo šetřeno 51 přestupků, což je 23,4%
z celkového počtu přestupků šetřených PČR
OO Jablůnka. Objasněnost přestupků byla
v obci 66,7 %. V tomto počtu nejsou přestupky,
které byly vyřešeny na místě blokovou pokutou.
Z celkového počtu přestupků se jednalo o 17
přestupků s neznámým pachatelem, 25 přestupků se známým pachatelem a 9 přestupků
podnapilých řidičů. V uvedeném roce bylo
uloženo v katastru obce Bystřička 154 pokut
za přestupky v dopravě.
Lze tedy konstatovat, že u trestných činů krádeží vloupáním
došlo k vysokému zvýšení a taktéž došlo ke zvýšení nápadu ostatních trestných činů. U přestupků došlo taky k zvýšení nápadu.
Neobjasněné přestupky jsou přestupky proti majetku.

Informace Zdravotnické
záchranné služby Zlínského Kraje
pro občany obcí Bystřička a Růžďka

Zdravotnická záchranná služba zasahuje v případech náhlého
vážného ohrožení života a zdraví na základě telefonické tísňové
výzvy (155) a její činnost je nepřetržitá.
Na rozdíl od minulých let je organizována jednotně v celém
Zlínském kraji, což mimo jiné znamená, že se na telefonním
čísle 155 dovoláte na operační středisko do Zlína (a ne do Vsetína, jak jste byli zvyklí). Prvořadým požadavkem na organizaci
zdravotnické záchranné služby je, aby dojezd sanitky s odborným
personálem k pacientovi v ohrožení byl co nejrychlejší, a také
aby převoz pacienta do nemocnice byl rychlý a co nejšetrnější
– tedy po co nejkratší trase s nejlepšími podmínkami pro jízdu
s výstražným znamením.
Ve Vašich obcích to znamená, že ve většině případů přijede
sanitka z Valašského Meziříčí, a také pacienta do nemocnice ve
Valašském Meziříčí odveze – to m.j. také proto, aby byla co nejrychleji na svém stanovišti k dispozici dalším pacientům.
Výjimkou jsou lokality v katastru obce Růžďka, kam je jednoznačně lepší přístup ze Vsetína – tedy Dušná a samoty, dostupné
(jen ) z Dušné a od Malé Bystřice, případně ze Vsetína – Vesníku.
Žádáme volající z uvedených míst, aby dispečerku sami na
přístup ze Vsetína upozornili, a tím jí potvrdili, že má poslat
sanitku ze Vsetína.
Jsme si vědomi, že to pro Vás znamená změnu zvyklostí.
V případech, kdy skutečně „jde o každou minutu“, je to změna
jednoznačně k lepšímu. Nepříjemné to může být u chronicky
nemocných, kteří dosud byli odborně léčeni ve Vsetíně a mají
tam obsáhlou zdravotnickou dokumentaci. Těm můžeme doporučit, aby svého praktického lékaře požádali, aby je s výpisem

Šachisti TJ Sokol Bystřička
ze zdravotní dokumentace napříště odesílal k odbornému léčení
do Valašského Meziříčí.

Sběr a odvoz velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Sběr proběhne v sobotu 24.5.2008 na parkovišti u Obecního
úřadu v době od 7:00 do 12:00.
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.

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2008

Osmý ročník rafťáckého sjíždění Bystřičky je připraven. Hlavním pořadatel : TJ Sokol Bystřička – oddíl vodních sportů. Termín
: sobota 31.května 2008 a neděle 1.června 2008
Nadlepšení průtoku je plánováno v sobotu od 9.00 do 14.00
hodin, v neděli od 9.00 do 12.00 hodin. Změna časů a množství
vody je vyhrazena s ohledem na aktuální hydrometeorologickou
situaci. Vzhledem k organizačním výdajům pořadatelů (úpravy
trati, manipulační poplatek atp.) bude vybíráno startovné ve výši
30,- Kč na osobu a den. Hlavní stan akce bude v recepci parkoviště
Pod hrází. Občerstvení účastníků bude zajištěno při startu a v cíli.
Mimo to bude otevřeno občerstvení Sportklub TJ Sokol Bystřička
U Lukášů. Zde je možné se ubytovat ve čtyřlůžkových chatkách
v chatové osadě Pod hrází. Více informací na www.bystricka.cz

Zpravodaj 2/2008 (březen-květen 2008) připravili: Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla, 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

OÚ BystĢiĀka - svoz odpadu v roce 2008
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Nebezpeþný a objemný odpad
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pozn. :
ní jak jednotlivci tak družstvo. Žáci jezdí na turnaje Grand prix
Zpráva
TJ nebezpeþného
Sokol Bystřička
SbČr
a likvidace
a objemného odpadu bude Ĝešen formou MOBILNÍHO SVOZU ( datum bude dopĜedu oznámen )
zlínského kraje i regionu Vsetín.
Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička pokračuje v roce 2008
Družstvo ZŠ Růžďka (Marek Masnota, Václav Zajíček, Ondřej
v úspěšné činnosti.
Návod
na správné
tĢídĒní
odpadĪale
: i tak bylo co dělat.
Dančák, Pavel Hurta) obsadilo na přeboru škol Vsetínska druhé
Zima nepřála
sportování
na sněhu,
místo a v krajském přeboru škol místo páté.
V březnu byl uspořádán tradiční maškarní karneval pro děti‚
Velikonoční
turnaj mládeže
Bystřičce
vyhrál Jurčaa (Vsetín)
urþeny
plastový
odpad.
Vhazujeme
a vyprázdnČné
vytĜídČnéna
obaly.
Lahve sešlápneme
zašroubujeme
a ŽLUTÉ
v únoru PYTLE
úspěšný jsou
Country
bálnapro
dospělé.
Ve spolupráci
s pouze
obec- þisté, vymyté
před naším Markem Masnotou. Šestý byl Jan Vidašič a další Tomáš
ním úřadem se uskutečnila vynikající beseda s cestovatelem
Do tČchto pytlĤ :
Tomšej, Jaroslav Černotík a Ondra Bartoň.
Igorem Brezovarem o cestách na motorce po Asii. Celou zimu
patĜí ženy v tělocvičně školy Pod Růžkou.
Pro letošní rok chystá TJ Sokol opět řadu tradičních sportovních
cvičily
podařilo
obhájit
loňské
vítězství
amatér-… akci (vodácký víkend, sportovní dětský den, 24 hodin na kole,
-Hokejistům
plastové PETselahve
- tj. od
minerálek,
piva,
mléka, vlimonád,
smeč v nohejbalu, tenisové turnaje). Termíny budou
ské
soutěži
ZS- Valašské
Meziříčí oa Pohár
Po vítězství
- tvrdé
plasty
tj. od drogistických
pracíchBobra.
prostĜedkĤ
( šampony, Bystřičská
mýdla, prášky,
aviváže, jar, … )
na vývěskách TJ na hřišti U Lukášů.
v dlouhodobé základní části porazili naši hráči ve finále tým
mČkké
plasty
–
sáþky,
pytlíky
a
tašky
(
jen
þiré
)
I
letos
chceme
ve spolupráci s obcí pokračovat v budování
Pivrnců 2: 0 na zápasy. O zisk poháru pro rok 2008 se postarali
sportovního areálu. V plánu je přestavba skladů a výstavba
nepatĜí
Bargl
Pavel, Plšek Dušan, Plšek Milan a Výmola Ivan.
víceúčelového
(asfaltobetonová
s mantinely)
pro pryže, lepi
Šachisté
obsadili
krajské
soutěži
družstev
druhé
plastové
krabiþky
od v
lékĤ,
plastové
injekþní
stĜíkaþky,krásné
plastové
obaly od olejĤ
( motorový,hřiště
od pohonných
hmot tak i plocha
potravináĜský
),pneumatiky,
hokejbal a další sporty.
místo
ze
dvanácti
týmů
a
mají
šanci
postoupit
pro
příští
rok
do
stavební materiál a obaly od stavebního a izolaþního materiálu (napĜ.potrubí, linoleum), obaly od desinfekþních prostĜedkĤ, pČnový polystyrén, plastové oba
krajského přeboru.
s alobalem, nádobky od sprejĤ, plastové složky, molitan, …..
Ing. Karel Hurta – hospodář TJ
Každé pondělí trénují mladí šachisté v klubovně U Lukášů‚
a jejich snaha se úročí na turnajích a soutěžích, kterých se účast-
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