ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2007
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

od 1.1.2007 vešel v platnost nový zákon č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon). Pro naši obec z toho vyplývá, že
do pěti let musíme pořídit nový Územní plán obce
Bystřička (dále jen ÚP), což rozpočet zatíží nemalou
částkou.
Vzhledem k tomu, že ÚP bude sloužit v budoucnu mnoho let a následné změny si bude hradit
žadatel (občan), nabízí se tak občanům možnost
nahlédnout do ÚP a během letošního roku vznést
svůj požadavek na změnu ÚP (např. plochy orné
půdy změnit na individuální bydlení. Tato plocha
by i nadále byla využívána jako orná plocha, ale
v případě vašeho rozhodnutí v budoucnu na ploše
orné půdy postavit rodinný dům, nebudou průtahy
ve stavebním řízení).
Dále si občané mohou zažádat o „dílčí změnu“,
a to do konce měsíce května 2007. Tato změna však
bude hrazena žadateli. Cena za pořízení dílčí změny

Chatová osada Pod hrází,jaro 2007

bude rozpočítána na počet žadatelů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám skládek
za jednu tunu uloženého komunálního odpadu,
zvyšujícímu se množství vyprodukovaného odpadu,
nedostatečnému třídění některých recyklovatelných odpadů a dalším aspektům, které zvyšují
náklady na likvidaci odpadu v naší obci, je nutné,
aby obec Bystřička doplácela ze svého rozpočtu
téměř 200.000,-Kč. Rovněž náklady na pořízení
nových odpadních nádob na recyklovaný odpad
jsou vysoké a našim zájmem je udržovat vzhled
obce. Z těchto důvodů bude nutné, aby od příštího
roku byly zvýšeny poplatky za odpady. Částka bude
stanovena obecně závaznou vyhláškou po přesných
ekonomických analýzách.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
11. 5.
2. 6.

SKLO
NEBEZP. A VELKOOBJ. ODPAD

PRVNÍ VOLBY NA BYSTŘIČCE

První obecní volby proběhly v roce 1850. Z celkového počtu obyvatel 349 bylo oprávněno volit 36
občanů. K volbám se dostavilo 35. Na základě jejich
hlasování se správy obce ujal 8členný výbor a 4
náhradníci. Obecní představenstvo čítalo 3 členy,
v jejich čele byl purkmistr Josef Hruška, první radní
byl Josef Vaněk a druhý radní Josef Polášek. Členy
obecního výboru byli Jan Urban, Josef Urban, Josef
Bechný, Jan Šimek a Tomáš Karola.
Zpravodaj 2/2007 (březen – duben 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

PROGRAM LETNÍHO KINA BYSTŘIČKA NA ČERVEN 2007 (ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 21.15)
Pátek 22. 6.
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA 2006 / 109 min./ od 12 let / titulky / 70 Kč /
Režie: David Frankel. Komedie podle stejnojmenného knižního hitu
z pera Laurena Weisbergera.

Pátek 29. 6.
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
ČR / 110 min. / od 15 let / české znění / 70 Kč /
Režie: Jan Hřebejk. Film Jana Hřebečka a Petra Jarchovského o sexu,
penězích a dobrém člověku.

Sobota 23. 6.
ROCKY BALBOA
USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / 70 Kč /
Režie: Sylvester Stallone. Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí.
V hlavní roli Silvestr Stallone.

Sobota 30.6.
CASINO ROYALE
USA 2006 / 147 min./ titulky / nevhodný do 12 let / 70 Kč /
Režie: Martin Campbell . Dobrodružný akční ﬁlm. Daniel Craig jako nový
James Bond 007.

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2007
Sedmý ročník rafťáckého sjíždění
Bystřičky je tady.
Hlavní pořadatel: TJ Sokol Bystřička
– oddíl vodních sportů.
Termín: sobota 26. května 2007
a neděle 27. května 2007.
Nadlepšení průtoku je plánováno v
sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, v neděli
od 8.00 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 kampu Pod hrází. Zde je možné se
ubytovat ve čtyřlůžkových chatkách.
Ubytování ve vlastních stanech
je možné v areálu Autocampu ATC
Bystřička. Občerstvení účastníků bude
zajištěno při startu a v cíli. Mimo to
bude otevřeno občestvení Sportklub
TJ Sokol Bystřička U Lukášů.

Důležité pokyny ke sjíždění řeky a
další organizační pokyny:
• sjezd každý podniká na vlastní
nebezpečí. Obtížné jezy jsou vyznačeny
na mapce i na řece výstražnou značkou.
• doporučení pro méně zkušené
– prohlédněte si jezy předem nebo
přeneste
• sjezd je doporučen pro gumové čluny
typu Pálava a menší rafty. Kajaky vzhledem
k obtížnosti jen pro vyspělé vodáky
• sjezd pevných lodí je možný jen ve
spodní polovině trati
• ke sjezdu na raftech pro zájemce bez
vlastního vybavení se přihlaste na startu
u pořadatelů
• nebo v předstihu na tel.604815420
– cena 150,- Kč/osobu.
• použití záchranných vest a přileb je
povinné !
• v p ř í p a d ě n o u ze s e o b ra ce j te
na pořadatele na startu, u hlídek na
nebezpečných jezech, v cíli nebo v ústředí
akce (SPORTKLUB v areálu U Lukášů).
• zák ladní zdravotnické ošetření
bude poskytováno v cíli (soutok s řekou
Bečvou)
• pro zájemce bude (za úplatu) organizována doprava lodí a osob z cíle na start
• řidiči vlastních dopravních prostředků
jsou povinni dbát pokynů pořadatelů na
startu i v cíli (soukromé pozemky)
• naloďování a vyloďování mimo start
a cíl je (kromě nutných případů) zakázáno
– soukromé pozemky.
více na www.bystricka.cz

