ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2007
Vážení spoluobčané,
sešel se rok s rokem a to bývá čas
bilancování uplynulého období. Je
všeobecně známo, že věci které by
mohly být hodnoceny jako zdařilé,
jsou v zapomenutí a věci, které se
neudělaly, jsou, mnohdy po právu, středem diskuzí. Všichni však
dobře víme, že je to jen o ﬁnančních
prostředcích, kterými bychom byli
schopni ﬁnancovat naše plány,potřeby,
sny. S naprostou samozřejmostí můžu
říci, že každý z nás by chtěl v obci zbudovat to, co si myslí, že by mělo být
pro nás všechny prioritou. Není však
člověk ten, aby vyhověl všem.
Nás čekají v následujícím období
tři priority, které bychom chtěli
uvést v život. Ta největší a investičně
nejnáročnější je odkanalizování
obce. Tato akce je v současné době
ve fázi zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a posléze stavebního povolení
v nákladu cca 1.000.000,-Kč. Náklady na výstavbu
obecní kanalizace vyjdou z projektových výstupů.
Je nám všem jasné, že to nebude levná záležitost,
ale rovněž je nám jasné, že v budoucnosti se bez
kanalizace neobejdeme. Z jakých programů se tyto
prostředky budou čerpat, zda z programů ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního
prostředí zatím není rozhodnuto, a to z důvodu
více možností. Každopádně se chceme vydat cestou pro nás výhodnější, byť i dražší, ale v budoucnu
provozně méně nákladnější. Nechci však předbíhat
výstup projektové dokumentace.
Druhá priorita, která navazuje na zbudování obecní kanalizace je cestovní ruch. V této oblasti je naším
úkolem nejen zlepšení služeb v lokalitě přehrada
Bystřička, ale především příprava vhodných podmínek pro možné investory v oblasti cestovního
ruchu. Tato úloha je mnohem složitější než výstavba
kanalizace, kterou si objednáme u dodavatele v době
kdy budeme mít prostředky na její výstavbu. Přízeň
potenciálních podnikatelů v této oblasti však nelze
koupit. Lze však přízeň získat nikoliv krátkodobou,
nýbrž dlouhodobou podporou a spoluprací se všemi,
kteří jsou odhodlání v cestovním ruchu pracovat.
Turistický potenciál, kterým naše obec disponuje je
velký a proto je třeba jej využít v té největší míře.
Pro obec to znamená především ﬁnanční prostředky,
které do rozpočtu přicházejí z poplatků v cestovním
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ruchu. Dalším aspektem v této oblasti jsou pracovní
místa, které by mohly být vytvořeny nově vznikajícími subjekty produkující cestovní ruch.
Tou třetí, v současné době nejaktuálnější
a nejreálnější prioritou je výstavba chodníků od
silnice I/57 po křižovatku „Pod Růžďkou“ v částce
10.000.000,-Kč. Na tuto akci se nám podařilo získat
ﬁnanční prostředky z takzvaného „porcování
medvěda“ prostřednictvím poslance parlamentu ČR
za Zlínský kraj, místopředsedy vlády ČR a ministra
práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase.
Výstavba chodníků v obci by měla zvýši bezpečnost
chodců v obci, kteří jsou stále se zvyšujícím provozem
na komunikaci III/57026 velmi ohrožování. Výstavba
chodníků nebude kolidovat s výstavbou kanalizace,
až na několik přechodů přes komunikaci. Povrch
chodníků bude však tvořen zámkovou dlažbou,
která se dá rozebrat a znovu složit, čímž nevznikne
téměř žádná škoda.
Možný termín zahájení výstavby chodníků je
v červnu roku 2008. V současné době je zpracována
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
a do konce měsíce března by měla být zpracována
dokumentace pro stavební povolení. Zdržení zpracování projektové dokumentace nastala z důvodů
nastavení podmínek diagnostiky komunikace
III/57026 jejím správcem, čímž je Ředitelství silnic
Zlínského kraje ve Zlíně. Ukončení prací výstavby by
mělo být koncem měsíce srpna příštího roku.

Zpravodaj 4/2007 (listopad-prosinec 2007) 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

Vážení občané, snažil jsem se vám přiblížit tři
základní priority, které nás čekají v následujícím
období. Tyto tři priority jsou pouze částí činností,
které je nutné při správě obce zajišťovat a jsem
rád, že se mezi námi najde velká spousta občanů,
kterým osud naší obce není lhostejný a snaží se nad
rámec svých pracovních a soukromých povinností
přiložit ruku k dílu a participovat na různých akcích.
Těmto lidem patří velký dík. Význam slova „OBEC“
sám o sobě vypovídá, že každý z nás je občanem
jenž tvoří společnost, která se neustále vyvíjí a tvoří
základ pro budoucí generace. Dovolte mě, abych
vám co nejsrdečněji popřál klidné vánoce, rodinnou
pohodu, v roce 2008 mnoho pracovních a osobních
úspěchů, ale pro nás všechny to nejpodstatnější
- a tím je zdraví.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V době Vánočních svátků bude Obecní úřad
pro veřejnost uzavřen z důvodu probíhající roční
uzávěrky a ukončení pokladny za rok 2007. Proto
žádáme občany, kteří mají potřebu vyřizování na
OÚ, aby se snažili své záležitosti vyřídit do pátku
21.12.2007. Obecní úřad bude znovu otevřen ve
středu 2.1.2008. Děkujeme za pochopení.

ZLÍNSKÝ KRAJ
V letošním roce
Zlínský kraj ﬁnančně podpořil v obci Bystřička
sportovní akci závod horských kol „Bystřičská
čtyřiadvacítka“ částkou 30.000,-Kč. Zároveň záštitu
nad závodem převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák. Další akce, která
byla podpořena Zlínským krajem a uskutečnila se
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše, který přispěl částkou 20.000,-Kč, byla
odhalení pamětní desky slavnému valašskému
muzikantovi Janu Pellarovi. Tato pamětní deska byla
instalována a odhalena na restauraci „Na Nové“
27.6.2007. Dále Zlínský kraj podpořil projekt „Rekonstrukce veřejného rozhlasu a varovného systému v
obci Bystřička“ dotací v částce 143.000,-Kč a částkou
107.000,-Kč ve formě návratné ﬁnanční výpomoci
z celkové částky 366.000,-Kč.
Z HISTORIE BYSTŘIČKY

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Vzhledem k tomu, že na svozový den 24.12.2007
připadne Štědrý den, který je označen jako svátek,
proběhne svoz komunálního odpadu mimořádně
v pátek 21.12.2007

Baťova pila

POZVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU BYSTŘIČKA
Vás zve na “Rozloučení s rokem 2007 a přivítání
roku 2008“, které se uskuteční v pondělí 31.12.2007
od 22:00 hodin před Obecním úřadem v Bystřičce,
kde okolo „vatry“ se zpěvem vyčkáme příchodu
Nového roku, který přivítáme ohňostrojem.
Občerstvení zajištěno.

Dřevěný most přes Bečvu u nádraží na Bystřičce, 1910

