ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2008
Upozornění majitelům psů
V poslední době se množí případy, kdy
volně pobíhající psi napadají chodce,
převážně děti. Vžijme se do situace dětí,
které napadne volně pobíhající pes,
kdy může dojít k narušení psychiky
napadeného dítěte a tuto zkušenost
si už s sebou nese po celý život, což
může narušit jeho psychický vývoj.
Dalším negativním aspektem je produkce
extrementů, které produkují nejen volně
pobíhající psi, ale i pejsci, kteří jsou na
procházce se svými majiteli. Určitě kritizujete tento nešvár ve městech, v parcích.
Každý majitel psa by se měl zamyslet nad
tím, proč si psa pořídil, jak se o něho stará,
jakým způsobem likviduje psí produkty
na vycházkách v místech, kde chodí
nejen milovníci psů, kterým určitě vadí
šlápnutí do … Starost o psa nekončí jeho
pořízením, ale chovatel si na svá bedra
bere celou řadu povinností.
Proto žádám všechny majitele čtyřnohých miláčků, aby si své pejsky hlídali a aby nedocházelo
k jejich volnému pohybu, čímž se bude eliminovat napadení chodců, aby i na vycházkách po svých pejscích
uklidili a neznečišťovali okolí, neboť všude se pohybují
a hrají naše děti, a to jak v době vycházky s Mateřskou
školkou, tak i ve svém volném čase.
V případě, že nedojde ke zlepšení situace, budeme
muset přijmout vyhlášku, která by mnohonásobně zvedla poplatek za psa. Rovněž volné pobíhání psů by se
muselo řešit odchytem psa Městskými strážníky Valašské
Meziříčí, následné odložení psa do útulku ve Valašském
Meziříčí, což je ﬁnančně náročné (poplatky za útulek,
pokuta za porušení Obecně závazné vyhlášky dle ust. §
46 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
až do výše 30.000,-Kč).
Věřím, že si všichni majitelé pejsků budeme více
uvědomovat své povinnosti vůči svému miláčkovi i ke
svému okolí. Těm poctivým chovatelům, kterých se můj
článek dotknul se omlouvám.
Zbyněk Fojtíček – starosta obce
Úhrada poplatků
Poplatky za vodu se hradí dle vodoměrem naměřené
spotřeby v roce 2007.
Poplatek za 1 m3 činí 10,-Kč.
Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2008 činí 350,-Kč
na osobu a rok. V ceně poplatku jsou 4 ks pytlů na tříděný
odpad dle vlastního výběru.
Poplatky se hradí do 31.3.2008. Žádáme občany, aby tento termín pro úhradu poplatků byl dodržen. Předejdeme
tak nepopulárním výzvám k úhradě, či vystavení platebního výměru.

Budování přibližovací linky v Klenově

Odpady
V letošním roce došlo k výměně dodavatele služeb
likvidace komunálního odpadu. Jistě jste si všimli, že
poslední svoz komunálního odpadu prováděla ﬁrma
Technické služby Vsetín s.r.o. K výměně za ﬁrmu JOGA
Valašsko s.r.o. došlo z důvodu nekvalitních služeb této
ﬁrmy. Systém svozu s ﬁrmou Technické služby zůstane
stejný. Občané tak budou mít více možností co se týká
likvidace velkoobjemoného a nebezpečného odpadu. Poté
co bude otevřeno Logistické centrum ve Vsetíně Bobrky,
bude možnost občanů odvézt tento odpad na sběrný dvůr
v omezeném množství po předložení občanského průkazu
zdarma, kdy uložení bude přefakturováno obci Bystřička.
Přesně stanovené množství bude oznámeno po otevření
Logistického centra likvidace odpadů Vsetín Bobrky. Dále
budou posílena svozová místa o více kontejnerů na plasty
a sklo, kde občané, kteří nemají ve svým domácnostech
místo k uložení skla a plastů (pytlový systém), mohou
odpad této kategorie ukládat.
Zpráva o lesním hospodářství v r.2007
V letošním roce bylo vytěženo 401,32 m3, z toho
nahodilé těžby způsobené sněhem a kůrovcem činily
177,53 m3.
Celkem bylo prodáno 497,73 m3 dřeva. Příjmy za prodej
dřeva byly 483.051 Kč .
Místním občanům bylo prodáno v letošním roce 125,05
m3 palivového dříví za 131.613 Kč. Kromě toho si občané
formou samovýroby vychystali dalších asi 20 m3 paliva.
Náklady na lesní hospodářství jsou 367.529 Kč. Mimo
těžeb a běžných pěstebních prací došlo letos k vybudování

Zpravodaj 1/2008 (leden-únor 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
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Poznámka: Termíny akcí Sboru dobrovolných hasičů
Pochýlá Lucie
Bystřička 187
zatím nejsou známy, nebyly vydány Okresním vedením.
Baslová Alžběta
Bystřička 318
Machalcová Eliška
Bystřička 278
Konvičná Eliška
Bystřička 336
Adámková Martina
Bystřička 172
Holý Gabriel
Bystřička 304
Stubenvoll Daniel
Bystřička 223
Zajíc Jakub
Bystřička 79
Struhal Adam
Bystřička 196
Smilková Lucie
Bystřička 344
Smilková Nikol
Bystřička 344
Ptáčková Nela
Bystřička 140
Mikušová Alexandra
Bystřička 279
Kotrlová Emilie
Bystřička 267
Śrámek Jakub
Bystřička 319

Úmrtí v roce 2007
Urban Jaroslav
Šimčík Jaroslav
Kovář Jaroslav
Prokeš Antonín
Křenek Jan
Mikeš Karel
Pitruchová Vlastimila
Konvičný Karel

Bystřička 181
Bystřička 284
Bystřička 155
Bystřička 87
Bystřička 220
Bystřička 119
Bystřička 95
Bystřička 75

Kulturní a sportovní akce na Bystřičce v roce 2008
16.2.2008
29.2.2008

Hasičský ples
Divadelní představení divadla Schod
restaurace Na Nové 19:00 hod.

