ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘA DU

BYS T ŘIČ KA 2/2004

Závazná podoba obecního znaku a obecního praporu

ZNAK A PRAPOR OBCE BYSTŘIČKA
Dne 5. března 2004 byly obci Bystřička předsedou parlamentu Lubomírem Zaorálkem slavnostně uděleny obecní
symboly: znak a prapor. Na znaku se nachází v zeleném
štítě zkřížené zlaté lopaty (karbovačky), které nad stříbrnou zdí vyrůstají z modré vlnité paty. Prapor tvoří tři
vodorovné pruhy: zelený, bílý a modrý, v poměru 2 : 1 : 1.
V žerďové polovině zeleného pruhu jsou zkřížené žluté
lopaty (karbovačky). Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Tyto obecní symboly vychází z historické pečeti obce
Bystřička, o které jsme přinesli více informací ve Zpravodaji 1/2002. Tento zpravodaj, samotné symboly, ale
i další informace z historie symbolů můžete získat na
internetových stránkách obce.
Symboly budou slavnostně uvedeny v život v sobotu
Obecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ – Jitka Smilková
tel.: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz
Bankovní spojení: KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100;
IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739

26. 6. 2004 na slavnosti, kterou uspořádá obec Bystřička ve
spolupráci sTJ Sokol, sborem dobrovolných hasičů a mysliveckým sdružením ve sportovním areálu U Lukášů.
Slavnosti bude předcházet průvod obcí. Samotný předávací akt bude pojat v historickém duchu a v dobových
kostýmech, a to ve spolupráci se skupinou historického
šermu Valmont a státním archivářem PhDr. Ladislavem
Baletkou. Slavnost bude doplněna o ukázky tradičních
lidových řemesel. Zájemci o případnou spolupráci se
mohou přihlásit na obecním úřadu. Odpoledne bude
doprovázeno živým hudebním vystoupením a programem pro děti. Ve večerních hodinách bude v prostorách
sportovního areálu pořádána taneční zábava.

POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
V letošním roce nedochází ke zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatky zůstaly ve stejné
výši jako v roce 2003. Vzhledem k 17% nárůstu DPH za
služby ve 3. čtvrtletí 2004, žádáme občany o co největší
disciplinovanost při třídění plastů, skla, odpadů. Peníze,
které dostaneme za toto třídění zpět, budou použity na
vyrovnání schodku, který tímto 17% nárůstem vznikne.
Občany, kteří nemají pytle s roztříděným odpadem kde
mít, znovu upozorňujeme na možnost uskladnění těchto
pytlů v prostorách OÚ. Děkujeme tímto občanům za pochopení dané situace a doufáme, že se nám s jejich pomocí podaří udržet výši poplatků na úrovni roku 2003.

TEPELNÉ ČERPADLO
TEPLO PŘÍJEMNĚ A HOSPODÁRNĚ - TEPLO PRO VÁŠ DOMOV.
Pohodu domova přináší řada vlivů. Z těch objektivních, lidskou vůlí neovlivnitelných, je nejvýznamnější
teplo. Hned první úvahou o topení ve Vašem domě je, jaký zdroj tepla ve svém domě využĳete. Tepelným
zdrojem, který dodává do domu několikanásobně více energie, než odebere z elektrické sítě (a kterou zaplatíte) je TEPELNÉ ČERPADLO. Rozhodnutí o pořízení tepelného čerpadla je velkým celospolečenským
přínosem pro zlepšení životního prostředí, který je dnes oceněn státní podporou, která může dosáhnout
až 30% z vložené investice u fyzických osob a až 70% u státních budov.
Topný výkon tepelného čerpadla je vždy
větší, než jeho příkon. V praxi to může
znamenat, že za jistých podmínek z 1 kW
dodané elektrické energie získáte 4 až 5 kW
energie tepelné.
Tepelné čerpadlo už není luxus. Ale než
začnete investovat poraďte se s odborníky.
Dobrá investice přináší zisk. Investice do
tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev
vody je opravdu dobrou investicí. Investujte do budoucnosti a vezměte zisk do svých
rukou.

LUCKY.FIN - MARKETING s.r.o.
Vzdělání – ﬁnance – informace
Smetanova 1462, Vsetín 755
• poradenství ve výběru značky tepelného čerpadla
• poradenství ve výběru mont. ﬁrmy
• poradenství ve ﬁnancování tepelného čerpadla
• vyřízení státních dotací
• energetické audity

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI ZA ROK 2003
V roce 2003 byly spáchány v katastrálním území
obce následující trestné činy:
4x vloupání do restaurací, obchodů
6x vloupání do motorových vozidel
3x poškozování cizí věci
3x krádeže věcí prosté
1x maření výkonu úředních rozhodnutí
2x krádeže jízdních kol
1x nebezpečné vyhrožování
2x ublížení na zdraví
1x náhlé úmrtí
1x utonutí v přehradní nádrži
Došlo ke 100% nárůstu vloupání do motorových
vozidel, kdy se ani v jednom případě nepodařilo
zjistit pachatele.
Přestupky:
17x přestupek proti majetku
16x alkohol v dopravě
5x přestupky proti občanskému soužití
8x přestupky v dopravě
2x pokousání psem
Skupinou vyšetřování nehod Dopravního inspektorátu Vsetín a policisty OO PČR Jablůnka bylo
v uplynulém roce šetřeno dvacet pět dopravních
nehod, při kterých došlo k jednomu těžkému a ke

INZERCE

třem lehkým zraněním. Oproti roku 2002 došlo
k nárůstu o šest dopravních nehod.

AKCE POŘÁDANÉ V OBCI BYSTŘIČKA
STARÝ DOBRÝ WESTERN

pátek 6. srpna - sobota 7. srpna
Tradiční country festival v areálu letního kina.

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL

pátek 10. září
Za účasti cca 180 účastníků ze čtyř zemí, ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí, areál letního kina.

BYSTŘIČSKÁ OLYMPIÁDA - II. ROČNÍK
sobota 11. září
Místo konání: pláž.

CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI

A4 - 700 Kč
A5 - 400 Kč
A6 - 200 Kč
Občanská inzerce je zdarma. Inzeráty je nutno
podávat v písemné formě na OÚ, nebo e-mailem.
Zpravodaj 2/2004 (duben 2004) připravili:
Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla
Starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz

