ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2007
PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE PRO ROK 2007
VODÁCKÝ VÍKEND – 26.-27. 5. 2007 pořádá
TJ Sokol Bystřička, sjíždění stejnojmenné říčky,
obtížnost WW3
BYSTŘIČSKÁ ČTYČIADVACÍTKA – 16.-17. 6.
2007 pořádá Obec Bystřička, vytrvalostní závod
horských kol na 24 hodin informace na http://
24hodin.smartagency.cz/
O d h a l e n í p a m ě t n í d e s k y Ja n a Pe l á ra
u příležitosti 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bystřička – 23. 6. 2007 pořádá
Obec Bystřička + SDH Bystřička
III. BYSTŘIČSKÁ RATATA SHOW – 21. 7. 2007
tradiční festival historického šermu, pořádá Obec
Bystřička + SHŠ Valmont
BYSTŘIČSKÁ SMEČ – 28. 7. 2007 mezinárodní
turnaj v nohejbalu ligových i amatérských
družstev, pořádá TJ Sokol Bystřička
STARÝ DOBRÝ WESTERN – 3.-4. 8. 2007 festival country
muziky, pořádá hudební skupina Gympleři informace na
http://www.gympleri.cz/
PŘIJEDE K NÁM MIKULÁŠ – 1. 12. 2007 tradiční
mikulášská nadílka pořádá Obec Bystřička
SILVESTR POD ŠIRÁKEM – 31. 12. 2007 venkovní besedování u vatry, pořádá Obec Bystřička

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA OBDOBÍ 2007 AŽ 2013

Pro výše uvedené období je zapotřebí přichystat
řadu nezbytných podkladových materiálů pro budoucí
předpokládané akce.
• Nový uzemní plán obce si vyžádá investici 500 až
600 tisíc Kč. Nutnost nového územního plánu vychází ze
stavebního zákona, kdy je každá obec povinna tento plán
mít do 4 let připraven.
• Chodníky, kanalizace – příprava projektové dokumentace.
Předpokládáme, že všechny tyto akce by měly být
částečně hrazeny z příslušných dotačních titulů.
• V letošním roce započne rekonstrukce veřejného
osvětlení, a to v celkové částce cca 1 000 000 Kč. Rekonstrukce bude prováděna po etapách. V prvé řadě je
zapotřebí ji provést v oblasti přehrady, kde již hrozí pády
sloupu veřejného osvětlení.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
16. 3.
6. 4.
20. 4.
11. 5.
2. 6.

PLASTY
PAPÍR
PLASTY
SKLO
NEBEZP. A VELKOOBJ. ODPAD

Upozorňujeme občany, že je zapotřebí třídit sklo na
barevné a bílé. I v minulém roce byla obec nucena doto-

Dětský karneval, 3. 3. 2007

vat svoz komunálního odpadu, vzhledem k této situaci
lze od příštího roku očekávat zdražení poplatku. Situaci
s nárůstem objemu nebezp. a velkoobjem. odpadu by měl
řešit připravovaný sběrný dvůr.

NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK ODBĚRU
A VYPOUŠTĚNÍ VOD

K prvnímu lednu 2008 zaniknou veškerá povolení udělená
fyzickým nebo právnickým osobám k odběru podzemních
a povrchových vod a veškerá povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod. Z vodního zákona vyplývá,
že ke dni 1. lednu 2008 zanikne platnost těch povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do
31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i
nadále. Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla
právní moci až po 31. 12. 2001, jsou také stále platná.Pro
podrobnější informace lze kontaktovat vodoprávní úřad
na příslušném obecním úřadu nebo volat bezplatnou linku
800 101 197. Podrobné informace jsou k dispozici také na
www.zanikpovoleni.cz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PŘEHRADĚ

Povodí Moravy pořádá ve dnech 24.-25. března 2007 od
9.00 do 15.00 dny otevřených dveří. Zájemci nohou nahlédnout to útrob hráze a dozvědět se řadu technických detailů.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
Proběhne v sobotu, 31. března 2007:
U KLENOVA
8.30 hod.
UFARMY – AUT. ZASTÁVKA
8.45 hod.
U MATŮŠŮ-AUT. ZASTÁVKA. 9.00 hod.
U OBECNÍHO ÚŘADU
9.30 hod.
NA KONVICI-U POSPIŠILÍKŮ 10.00 hod.
NA NOVÉ-RESTAURACE
11.00 hod.

Zpravodaj 1/2007 (leden – únor 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

BEZPEČNOST PŘI DISTRIBUCI ZEMNÍHO PLYNU
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které
distributor zemního plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu
konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je přesně deﬁnován zejména
v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola
trasy plynovodů a přípojek,
kontrola ochranných pásem,
kontrola těsnosti, kontrola
umístění vizuálních značek,
orientačních sloupků
a identiﬁkačních tabulek
či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované
z hlediska bezpečnosti patří
také tzv. odorizace zemního
plynu. Odorizací nazýváme
přidávání chemické látky
(odorantu) do zemního
plynu v předepsaném
množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již
v malém množství dodává
zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný
zápach, a tím ho „odhaluje“ a identiﬁkuje v okolní
atmosféře (ve vzduchu).
Tento zápach má za cíl
vyvolat obrannou reakci
a donutit tak osoby opustit
„zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků,
které se v rámci výjezdů
pohotovostní a poruchové
služby Severomoravské
plynárenské, a.s., (telefonní
číslo 1239) řeší, se týkají
hlášených úniků s koncentrací výrazně pod spodní
mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik
považován za potenciální
nebezpečí, protože v sobě
zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného
provozu zařízení všech
plynárenských kategorií.
Občané by proto neměli
váhat s nahlášením někdy
i jen podezření na možný
únik zemního plynu na
poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s.
tel. č. 1239 a přenechat
jeho řešení specialistům
z distribuční společnosti.

