ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2016
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že ve školní za‑
hradě a za potokem byly instalovány
herní prvky. Ty ve školní zahradě slouží
žákům Základní školy. Prvky, které jsou
instalovány za potokem u obecního úřa‑
du, slouží na vlastní nebezpečí široké
veřejnosti. Pro instalaci fitness prvků
na uvedeném místě jsme se rozhodli
proto, že je na trase, která vznikla při‑
rozeným užíváním veřejnosti, kdy jde
o takový okruh za potokem až k Základ‑
ní škole. Je dost široké veřejnosti, která
se ráda proběhne nebo jen tak projde
přírodou a na tomto okruhu využije
laviček u potoka Bystřička nebo insta‑
lovaných posilovacích prvků. Věříme,
že místo si najde své příznivce a svou
fyzičku si bude zlepšovat stále více lidí.
V příštím roce budou instalovány další
dva prvky v místě, kde vznikne nové veřejné hřiště za Zá‑
kladní školou. S povrchem plochy však musíme ještě
počkat, aby si navezená zemina řádně sedla a nevznikaly
propadliny.
Zbyněk Fojtíček, starosta
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA:
Tak jako každoročně i letos proběhne Mikulášská na‑
dílka. V sobotu 3. 12. 2016 v 17:00 hodin před Hasičskou
zbrojnicí uvidíme vystoupení dětí Základní školy Růžďka
a poté přijde se svou družinou Mikuláš. Občerstvení
zajišťuje SDH Bystřička. Všichni jsou srdečně zváni.
CENOVÉ OZNÁMENÍ
Obec Bystřička oznamují změnu ceny vodného a stoč‑
ného účinností od 1. ledna 2017.
Vodné
Stočné
Odpady
		
		
		

20,‑ Kč s DPH za 1 m3,
29,‑ Kč s DPH za 1 m3
500,‑ Kč osoba a rok u osob
s pobytem v obci Bystřička
950,‑ Kč u nemovitostí
sloužící k individuální rekreaci.

Viz obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Pes 200,‑ Kč
Viz obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních
poplatcích
Splatnost poplatků:
Komunální odpad do 31. 3. daného roku
Vodné, stočné do 30. 6. daného roku
Pes do 31. 3. daného roku.
Informace naleznete i na http://www.bystricka.cz/ka‑
lendar‑plateb/

Sportovní prvky za potokem u obecního úřadu
Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti zůstává
stejný.
Cena půdy:
		

Bystřička I.
Bystřička II.

2,43 Kč
2,94 Kč

Vážení občané, jak jste se dočetli, ceny veškerých
služeb, které pro Vás zajišťuje obec Bystřička, zůstávají
pro rok 2017 stejné jako v letošním roce. Snažíme se
držet ceny na té nejnižší hranici, aby finanční zátěž
na domácnost byla co nejmenší. Jak můžete sledovat
vývoj cenových úprav v médiích, dochází k úpravám
celorepublikově. Ceny vodného a stočného k porovnání
s ostatními městy můžete porovnat zde http://pravdao‑
vode.cz/cena‑vody/. Jediná změna je v navýšení poplatku
za likvidaci směsného odpadu u nemovitosti sloužící
k individuální rekreaci a to z důvodu, že v letních měsí‑
cích musíme zvýšit počet svozových dnů pro odpadové
kontejnery určeny pro rekreanty 2× za týden oproti
běžnému svozu 1× za 14 dnů. Tím nám vznikají náklady
navíc v částce 120.000,‑ Kč. Tímto navýšením částečně
snížíme doplatek obce, který činí cca 160.000,‑ Kč ročně.
I přes toto opatření obec bude dotovat likvidaci odpadu
částkou cca 40.000,‑ Kč.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Vážení spoluobčané,
ráda bych informovala o dění v naší knihovně.
Od 12. října je knihovna nově otevřena i ve středu dopo‑
ledne. Nová výpůjční doba tedy je každou středu od 8:30
do 11:30 a následně i od 14:00 do 17:30. Připomínám, že
půjčování je bezplatné. Pokud by mezi vámi byl někdo,
kdo by si rád knihu vypůjčil, ale nemůže například
ze zdravotních důvodů knihovnu navštívit osobně, kon‑
taktujte mě na telefonním čísle 774092955 nebo e‑mailu
knihovnabystricka@seznam.cz, případně na e‑mailu
j.krenkova@tiscali.cz.
V knihovně máme k dnešnímu dni cca 5600 titu‑
lů nejrůznějších žánrů. Přístupný je pro vás rovněž
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počítač s internetovým připojením
a webové stránky, najdete je pod ad‑
resou: http://www.bystricka.knihov‑
na.info/. Dále pracujeme na jejich
úpravě a zpřehlednění.
Součástí životního příběhu každé
knihovny je i těžké rozhodování,
s kter ými knihami se rozloučit.
Protože ale má každá kniha dostat
svou šanci přinést někomu radost,
pokračujeme v prodeji vyřazených
knih. Ty jsou nabízeny v obou našich
samoobsluhách a v knihovně. Chtěla
bych poděkovat za vstřícnost perso‑
nálu obou samoobsluh, s níž umož‑
nili prodej, a hlavně bych chtěla
poděkovat všem, kteří zakoupením
staré knihy přispěli k nákupu knih
nových.
Nejen je bude jistě zajímat, že
v posledních třech měsících bylo získáno 147 nových
knih, od června máme cirkulační soubor o 140 titulech
a v těchto dnech jsme dostali další soubor 122 knih. Jistě
je z čeho vybírat. Do konce roku se snad podaří ještě jeden
nákup. Všem, kteří přispěli nebo by mohli a chtěli přispět
k obohacení naší knihovny, předem děkuji.
V uplynulých týdnech pokračovaly práce na úpravách
knihovny a práce na zřízení čítárny. S radostí vám mů‑
žeme oznámit, že čítárna je v provozu! Je třeba ocenit
vedení obce za provedené práce, doufáme, že vše bude
sloužit k vaší spokojenosti.
Těším se na vaši návštěvu.
Jarmila Křenková
Vážení spoluobčané, přátelé i kamarádi SDH Bystřička.
Náš sbor dobrovolných hasičů vám touto cestou chce
podat opět pár informací o naší práci. V tomto roce naše
výjezdová jednotka zasahovala již u osmi událostí. O šes‑
ti jste byli informováni v našem zpravodaji předešlém.
K dalším dvěma jsme byli povoláni s naší technikou a to
k odstranění nebezpečného hmyzu. Jednalo se velké sr‑
šní hnízdo v sklepním prostoru a o vosí hnízdo v blízkosti
balkonu. Obě hnízda byly vysáty speciálním vysavačem
a následně byla místa zasypána Insekticidním práškem
proti vosám, který tento hmyz zahubí a na stejném místě
již nedojde k obnovení hnízd. Pokud se budete potýkat
s takovouto situací u vás v domě, nebo kůlnách, sklepních
prostorách atd. a vaše prostředky nebudou dostatečné
na odstranění, je možno, přes starostu naší obce požádat
o pomoc naší jednotku o odstranění těchto hnízd a ná‑
sledné ošetření těchto míst. Zde by měl každý vyhodno‑
tit při likvidaci své možnosti a dbát na ochranu svého
zdraví. Dále po krásném letním období nám nastává
pomaličku topná sezona, proto prosím překontrolujte svá
topná tělesa, kotle, kamna, kouřovody, komíny a do další
topné sezony vstupte s vědomím, že je vše jak má být.
Pokusme se zamezit zahoření sazí v komínech, nebo
nepořádku okolo topidel, nebo zbytečným problémům
s tím spojených. Naše jednotka taky provádí čištění
studní a pročišťování ucpaných kanalizačních potrubí.
I v těchto případech je možno využít našich hasičů. Stále
se snažíme, aby vozidlo bylo připraveno ne jen k likvi‑
daci požáru, ale aby jeho využitelnost byla i pro situace
a potřeby jiné než je hašení. Skončila i sezona pro mladě
hasiče, kteří nás po celou dobu sezony reprezentovali
a nasazovali všechny síly k dosažení těch nejlepších
výsledků. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich úsilí
a námahu, kterou dali do závodění. Dál děkuji vedoucím
mladých hasičů i rodičům, kteří pomohli jak pří převozu

Čítárna
dětí na závody tak i při soutěžích. Všem přeju, abychom
se příštím roce opět sešli u naší zbrojnice v hojném počtu
a další sezonu začali se stejným nadšením jako letos.

Za SDH Bystřička Rudolecky Petr
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